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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

Unikátní fotografie „Můj nový život“ vystavené 
ve Staroměstské radnici v Praze jsou dílem blatenské 
fotografky Kamily Berndorffové
Paní Kamilo, přijměte mou gratulaci. 
Podařilo se vám dosáhnout v umělec-
kém světě skutečného vrcholu. Máte 
autorskou výstavu na Staroměstské 
radnici v Praze, která je bezesporu 
nejprestižnějším výstavním prostorem 
v naší republice. Na vernisáž vaší výsta-
vy Můj nový život přišla řada známých 
osobností jako Věra Čáslavská, Liběna 
Rochová, Veronika Freimanová, Pavlí-
na Danková, Sandra Nováková, Andrea 
Kerestešová, Ben Cristovao, Josef 
Bohouš, Linda Finková, Tereza Brab-
cová, John Bok, Josef Ptáček…, něko-
lik televizí a řada novinářů… A také 
Prof. Mudr. Josef Koutecký, zakladatel 
oboru dětské onkologie, dále ředitel 
nemocnice Motol, řada radních atd.
O vystavovaných velkoformátových fotografiích 
se hovoří jako o unikátních. Jedná se o velmi 
osobitý pohled na onkologicky nemocné děti.  
Doposud jste ale byla známá především svými 
výtvarně pojatými reportážemi z Indie. Jak se sta-
lo, že jste se začala věnovat tak odlišné tvorbě?

Již dříve jsem se věnovala stylizovanému 
portrétu a můj rozpracovaný cyklus žen ve své 
domácnosti je intimní výpovědí, která by se 
dala řadit do oblasti sociální fotografie. Při práci 
na fotografiích pro Můj nový život jsem využila 
řady zkušeností, které jsem po léta získávala 
v geograficky i společensky opomíjených ob-
lastech světa. 
Jste spoluautorkou projektu Můj nový život. Jak 
jste se k této práci dostala a co můžeme vidět 
na fotografiích?

Nápad fotografovat onkologicky nemocné 
děti vznikl v únoru 2010, a to poněkud překvapi-
vě v severní Indii. Setkala jsem se zde s mladou 
lékařkou Lucií Cingrošovou. Její fascinující, 
nadšené vypravování o práci na oddělení dětské 
onkologie v Motole s nemocnými dětmi mě 
inspirovalo k úvahám, jakým způsobem dostat 
do fotografického obrazu její úžasný entuziasmus 

a jak vyjádřit nadhled, optimismus a statečnost 
nemocných dětí i jejich rodičů. Následovaly 
týdny přemýšlení a úvah, které dostaly kon-
krétnější rozměr až po několika návštěvách 
oddělení dětské onkologie. Pochopila jsem, že 

je třeba zobrazit život pacientů v širších 
souvislostech a rozhodla jsem se pro pět 
fotografických cyklů, které se liší jak 
obsahem, tak formou zpracování.

Začala jsem souborem s názvem 
„Modeling“. Děti, vlastně slečny a mla-
dí muži jsou krásní i s holou hlavičkou 
nebo bez nohy i na pojízdném křesla 
nebo s berličkami… Od začátku jsem 
věděla, že hlavním výrazovým prostřed-
kem veškeré mé práce bude barva. A da-
řilo se mi nacházet inspirující prostředí 
i v prostorách nemocnice.

Druhý z pěti souborů, „Malovací 
den“, je založený na minimalistickém 
vyznění několika barev. Dalším rozmě-
rem tohoto cyklu je použití dětmi malo-
vaných portrétů a autoportrétů. Soubor 

tak vypovídá nejen o aktivitách na oddělení při 
léčbě, ale také o představivosti a fantazii.

Cyklus „Tábor“ je odlehčenou reportáží 
prázdninové aktivity dětí nemocných i zdravých. 

„Doma s rodinou“ byl fotografován v prostře-
dí domácností, kde nemocné děti žijí. Každý byt 
má svou atmosféru a své barevné ladění. Zvolila 
jsem formu mozaiky, která vyjadřuje pestrost 
života a dává možnost širšího záběru.

Poslední jsem fotografovala cyklus „Sny 
a záliby“. Vybrané modely jsem už znala, což 
mou práci usnadňovalo. Volila jsem velmi jemné 
barevné ladění, aby vynikly rysy a výraz modelu. 
Výsledný portrét děti doplnily vlastním textem 
v levé části fotografie. Pravá, prázdná část sym-
bolizuje nepopsaný list života.
Proč jsou tyto fotografie tak unikátní?

Hned od začátku mi bylo jasné, že nechci fo-
tografovat nemocí usoužené děti. Nechtěla jsem, 
aby moje fotografie vyznívaly neosobně, zoufale 
a drasticky. Chtěla jsem zobrazit normální děti, 
kterým osud radikálně změnil život, a ony sta-
tečně bojují a zpravidla také vítězí. 

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., zakladatel 
oboru dětské onkologie v Československu.

Herečka Andrea Kerestešová uvádí Kamilu Berndorffovou.

(pokrač. na str. 5)
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 KTUALITYA
Poděkování za uspořádání Benefičního 

koncertu v Chlumu dne 7.4 2012. Chtěli by-
chom,ještě jednou poděkovat co nejsrdečněji 
všem, kteří nás přišli podpořit v tento den. 
Velký dík patří organizátorům této akce 
skupině ANČA BAND, B.A.S. a hlavnímu 
pořadateli Jiřímu Thorovskému.

Děkují rodiče Vlastíka Sládka - Jana 
a Vlasta Sládkovi Blatná

Vítání ptačího zpěvu
Tradiční ornitologická vycházka pro veřejnost „Vítání ptačího zpěvu“ proběhne opět i na Blatensku, a to v sobotu 5. 

května 2012 , sraz v 8:30 v BLATNÉ na parkovišti před krematoriem (silnice na Buzice). Pro ranní ptáčata lze doporučit 
příchod na místo srazu již v 6:00, mohou se pak již od počátku účastnit kroužkování ptáků a po ránu uslyší i nejvíce zpívajících 
ptáků. Vycházka povede k rybníkům Přední a Zad-
ní Topič a Řitovíz. Bude možné uvidět některé 
ptáky i z bezprostřední blízkosti při ukázce jejich 
kroužkování a opětov- ném vypouštění do pří-
rody. Bude velká šance slyšet a vidět několik 
druhů rákosníků, cvrčil- ky (snad i slavíkovou) 
a další pěvce rákosin a křovin a několik druhů 
kachen, roháče, chřástaly vodní (povede se odchyt 
a okroužkování?), slípky zelenonohé a lysky, husy 
velké, volavky popelavé a možná i bílé, motáky 
pochopy a další druhy. Vhodná je obuv do mír-
ného vlhka a dalekohled. K dispozici bude i velký 
stativový dalekohled. Bu- dou rozdány informační 
materiály o ptácích, vy- cházka je vhodná i pro 
děti, pro které budou připraveny jednoduché soutěže. Vycházku připraví blatenští ornitologové (členové České společ-
nosti ornitologické a Jihočeského ornitologického klubu) ze ZO Českého svazu ochránců přírody 20/04 Blatná, hlavními 
organizátory jsou Petr Pavlík a kroužkovatelé Petr Louda a Jaroslav Fořt.  Kontakt csopblatna@seznam.cz podrobnosti 
i z minulých let na www.csop.cz/blatna 

Na uvedeném webu nebo na webu SOŠ Blatná www.blek.cz najdete také odkaz na webkameru zajišťující přímý přenos 
z hnízda poštolek na balkónu domova mládeže SOŠ Blatná. Přenos zajišťují žáci a zaměstnanci školy. 

OZNÁMENÍ
Ředitelství Mateřské školy Blatná, 

Šilhova
a Mateřské školy Blatná, Vrchlického

vyhlašují

zápis dětí pro školní rok 
2012/2013.

Zápisy se budou konat
ve středu 25.4.2012 od 8-16 hodin

a budou probíhat:
pro MŠ Šilhova: v budově MŠ Šilhova 

č. 822
pro MŠ Vrchlického: v budově Vrch-
lického č.726 v budově Husovy sady 

č. 746

Přerostová Vladimíra, Havlenová Věra
ředitelky MŠ

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych jménem svým a jménem všech 

uživatelů příjezdové cesty ke garážím za by-
tovým domem č.p. 244 a 245 v Blatné, ul. 
B. Němcové poděkovat p. Srbovi a jeho týmu 
spolupracovníků z TS Blatná za bleskovou re-
alizaci úpravy této komunikace. Teď už se nám 
po ní bude jezdit jedna báseň! 

Martina Maroušková

NA SVATÉHO JIŘÍ PRODEJ BOTY 
A KUP SI  NOTY, JARO JE ZDE!

Po deseti letech jsme skutečně na čas za-
vřeli kamenný obchod v Blatné. ( Pět let trvání 
na J.P Koubka 4 v informačním centru a pět let 
na náměstí Míru 209 „U sv. Kateřiny“) Možná 
jste tomu mnozí nevěřili, protože zprávy tohoto 
druhu od nás vycházely již několik let. Bohužel 
je tomu tak a nedalo se to odvrátit. Přes všechny 
nesnáze však nehodláme celoroční obchod pro 
občany Blatenska „zabalit“. Naši stálí zákaz-
níci, kteří nás od roku 1999, kdy jsme obchod 
s českým uměleckým řemeslem otevřeli poprvé 
na nádvoří blatenského zámku, si zaslouží další 
naše úsilí.

  Zatím, jak již jsme se zmiňovali v minu-
lých listech, se na letošní turistickou sezónu 
stěhujeme  do  prostor  blatenského muzea. 
Tam nás  v měsíci  dubnu  a  květnu  budete 
moci navštívit: 

Sobota                       9.00 - 16.00 hod
Neděle                     11.00 - 16.00 hod.
(Přístup z ulice Na Příkopech, zadní část 

muzea, vedle Kaplanky)
Naše upoutávka s informací zda je otevřeno 

bude umístěna na náměstí Míru před budovou 
muzea. Pokud budete mít nějaké přání nebo 
dotaz mimo otvírací dobu, naše kontaktní údaje 
již asi znáte, ale přece: mobil 736 765 747 
(E. Fučíková).

fucikova.eva @email.cz
www.lidove-remeslo.cz (zde najdete náš 

e-shop)
A ještě pro občany obcí – Blatenské listy 

pro vás budou i nadále k vyzvednutí v Dro-
gerii na nám. Míru.

  Se stěhováním se opět vrátíme pouze k naše-
mu původnímu záměru – obchodu a propagaci 
českého uměleckého řemesla, z části pak bla-
tenského. Samozřejmě jeho součástí je lidová 
umělecká tvorba, z níž všechna řemesla vychází.
Co tedy bude konkrétně v naší nabídce?

- historické sklo V. Vlasáka
- keramika užitková i dekorační
- dřevěné hračky a ostatní výrobky ze dřeva
- paličkovaná krajka
- kovářské výrobky
- výrobky ze včelího vosku, perníku slámy, 

šustí, proutí a ostatního přírodního materiálu
- šperky a výrobky z cínu
- modrotisk a jiné textilní techniky
- obrazy, obrázky, grafika
- informace pro turisty, pohledy a upomín-

kové předměty
- půjčovna loděk (pokud to počasí a jiné 

nesnáze dovolí)
Doba pokročila a jistě si velká většina z vás 

konečně uvědomuje jak důležité je z mnoha 
důvodů prosazovat naše vlastní české produkty, 
ať již spotřební nebo umělecké.

FARMÁŘSKÉ TRHY V BLATNÉ
  Pokud jste o velikonoční sobotu navštívili 

první farmářské trhy, mimochodem počasí, 
které letošním jarním svátkům příliš nepřálo, 
bylo jak na objednávku, určitě jste byli mile 
překvapeni. Akce se povedla a jistě se mnou 
budete souhlasit, měla úroveň. Blatenské nábřeží 
ožilo. Stejně tomu tak bylo o týden později 14. 
dubna. Aby tomu tak bylo i další soboty, záleží 
také na nás všech.

Eva Fučíková, lidové řemeslo
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MC Kapřík pořádá 7. května 2012 od 16.30 hod. 

Kurz poskytování první 
pomoci dětem

Od narození dítěte do konce školního věku
 Součástí kurzu bude i nácvik resus-

citace dítěte na trenažéru (novorozence a  
dítěte cca 7 let). Dozvíte se vše potřebné 
o první pomoci při  nejběžnějších rizi-
kových stavech a situacích u dětí (křeče, 
bezvědomí, otravy, úrazy,  dušení, odsá-
vání nemocného dítěte, jak  zjednodušit 
podávání léků dětem, bolesti  břicha, 
stabilizovaná poloha, řešení  horečnatých 
stavů, seznámení s meningokokovou  
problematikou, zastavení tepenného kr-
vácení,  správná komunikace se složkami 
integrovaného  záchranného systému).

Délka kurzu cca 90 minut.
Cena 180,- Kč
Místo konání: herna MC (ZŠ Holečkova)
Zájemci se mohou hlásit na mckaprik@seznam.cz nebo přímo u ko-

ordinátorky v MC.

MC Kapřík Blatná zve srdečně všechny děti 
i dospělé 
na pohádku

O semínku
V úterý 24. dubna 2012 od 15.30 hod.
v tělocvičně ZŠ Holečkova ul. 
Pohádku zahrají děti z dramatického  
kroužku ZŠ JAK. 
Po pohádce  od 16. 00 Jak společně zvládnout 1. školní rok – pro 
předškoláky a jejich rodiče

Co s použitým rostlinným olejem?
Použitý rostlinný 

olej určitě nevylévejte 
do kuchyňského odpa-
du nebo do záchodu. 
Olej zanáší a ucpává 
kanalizaci. Ani vaše po-
pelnice není správné 
místo, kde by měl skon-
čit. Ideální způsob jak 
naložit s použitým rost-
linným olejem je jeho 
odevzdání na sběrném 
dvoře. Na sběrný dvůr 
ho můžete nosit nejlépe 
v uzavřených nádobách, 
např. PET láhvích.

Ze sběrného dvora si olej odveze specializovaná firma, která dokáže 
olej vyčistit a vytvoří z něj cennou průmyslovou surovinu.

Obnova městského mobiliáře
Technické služby města 

Blatné mají pro rok 2012 
v plánu i částečnou obno-
vu městského mobiliáře 
ve městě. Tato obnova byla 
zahájena v lokalitě sídliště 
Nad Lomnicí, a to osaze-
ním nových kovových od-
padkových košů v měsíci 
lednu, které, jak věříme, 
odolají nátlaku vandalů 
a v současnosti pokračuje 
osazováním nových lavi-
ček. V souvislosti s obno-
vou mobiliáře je prováděna 
i výměna světel veřejného 
osvětlení, o které jsme Vás 
podrobněji informovali 
v minulém vydání Blaten-
ských listů. Dále je v plánu 

provedení opravy stávajících dětských pískovišť a doplnění, případně úplná 
výměna písku v pískovištích a pod herními prvky. Vzhledem k tomu, že 
i  v této lokalitě dochází k devastaci městského mobiliáře vandaly, chtěli 
bychom tímto občany požádat o podání informací v případě, že vzniknou 
škody na zařízení, 
abychom mohli co 
nejdříve provést 
opravy. Za vzá-
jemnou spolupráci 
Vám předem velmi 
děkujeme.

Přikládáme fo-
tografie z provádě-
né obnovy na sídli-
šti Nad Lomnicí.

Jak společně zvládnout 
1. školní rok 

Milí rodiče, 

máte doma předško-

láka, který se od září 

chystá do 1. třídy? Tak 

právě pro vás chystáme 

na 24. 4. 2012 od 16 hodin 

v MC Kapřík informativní 

schůzku o tom, co vás 

a vaše děti může potkat 

na začátku školní docházky a jak vše zvládat bez větších problémů. 

Další společná setkání  s dětmi – předškoláky zaměříme hravou formou 

na průpravu mluvení, držení tužky, poznávání barev, geometrických 

tvarů, čísel, orientaci v prostoru i na ploše. 
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Dobro není jen opak zla
V oblasti hlasitých kytar mají Češi a Slováci dvě světová prvenství. 

O českých vynálezcích elektrofonické kytary – blateňácích: Ladislavu Janu 
Kořánovi a Vladimíru Vlčkovi – se v Blatenských listech již psalo. Méně 
se ví o slovenských vynálezcích rezofonní - tedy neelektrické – kytary, 
ve světě známé jako „DOBRO“.

V obci Dolná Krupá na Trnavsku se v rodině mlynáře Dopyery narodilo 
koncem 19. století 5 dcer a 5 synů. Nejstarší dcera odešla začátkem 20.stol. 
do  USA, kam jí postupně následoval zbytek rodiny. V roce 1906 zachvátil 
Los Angeles silný požár. Rodina tam přesídlila, protože budování nového 
Los Angeles skýtalo dostatek pracovních příležitostí. Pracovali u firmy 
vyrábějící dveře, okna apod., a při tom muzicírovali pod taktovkou otce 
-mlynáře. Postupem času si otevřeli obchod s hudebními nástroji, které 
také opravovali a později i vyráběli housle a kytary. 

Nejstarší mlynářův syn – John Dopyera (1893 – 1988) – si všiml, že 
v americké hudbě je kytara sice důležitým nástrojem, ale její zvuk zaniká 
zejména mezi dechovými nástroji. Zkoušel, jak její zvuk zesílit, v teh-
dejší době samozřejmě neelektricky. Inspiraci hledal v banju, činelech 
a telefonním sluchátku. Jeho myšlenkou bylo nahradit ozvučnou desku 

kytary perforovaným plechovým víkem – obdoba prvního činele, a pod něj 
umístit membránu, která by zesilovala zvuk strun – obdoba druhého činele. 
Nejvýhodnějším materiálem pro víko se ukázal být hliníkový plech. Pro 
membránu zkoušel kůži, keramiku, ale nakonec zvítězila tenká hliníková 
fólie, která dala zvuku silnější a pronikavější kovové zabarvení. 

V roce 1926 vyrobil John Dopyera se svým bratrem Rudolfem první 
rezofonickou kytaru TRICONE, která měla 3 rezonátory. Postupem času 
bylo Johnu Dopyerovi uznáno ve Spojených Státech celkem 40 patentů 
v tomto oboru. Na výrobě kytar se bratři dohodli s firmou NATIONAL.  
V roce 1928 z této firmy odcházejí a zakládají vlastní firmu: Bratři  
Dopyerové – DOPyERA BROTHERS, zkrácený název DOBRO CO. 
Název DOBRO, který Američané vyslovují jako „doubro“, se stal pojme-
nováním pro nový hudební nástroj. Sloganem byla věta: „Dobro means 
good in any language“ (Dobro znamená dobré ve všech jazycích).

Dobro našlo uplatnění ve většině směrů americké lidové hudby: blu-
egrass, folk & country, dixieland a blues. Vyrábí se ve třech variantách:

- kytarové – ladění i hra je stejná jako u španělské kytary; hlavním 
účelem je zesílení zvuku,

- bluesové – podobá se španělské kytaře, avšak ladění má tzv. otevřené, 
kdy prázdné struny, nebo příčný barré hmat vytvářejí akord. Hráč hraje 
kovovým, nebo skleněným válečkem nasazeným na ukazováku levé ruky, 
což mu umožňuje pojíždění po strunách. Při vystoupeních často používá 
více kytar, jež jsou naladěny v různých tóninách,

- havajské – kytara s krkem obdélníkového průřezu, na niž se hraje 
podobně jako na havajskou, nebo steel – kytaru, tzn. levá ruka pojíždí 
želízkem po strunách shora. Hráč má kytaru pověšenou na krku na plocho 
a tak trochu připomíná potulného obchodníka s krámkem.

Zajímavé je, že současným výrobcem těchto nástrojů je česká firma 
z Kladna.

Kdo navštívil sobotní blatenské trhy 14.4.2012, tomu neušly kovové 
zvuky kytar, linoucí se z Kaplanky. Pokud neodolal a vstoupil, mohl se 
při sklence dobrého vína, či punče, zaposlouchat do bluesových melodií 
v podání dvou slovenských hráčů na DOBRO: Ľuboše Beňa ze Skalice 
a Petra Bonza Radványiho z Trnavy. Ľuboš Beňo je multiinstrumentalista, 
který současně pravou nohou ovládá buben, levou činely, a své DOBRO 
má naladěno a elektrofonicky upraveno tak, že basové struny znějí jako 
baskytara a melodické jako běžná kytara. Peter Bonzo Radványi vystřídal 
během produkce hru na 3 bluesová DOBRA, foukací harmoniku, zpíval 
a celý pořad vtipně komentoval. Jejich hudební seskupení nazval: „Ga-
rážový punk-blues, říznutý country“. Zněly především bluesové skladby 
v angličtině a slovenštině – hudba strhující, uvádějící posluchače do varu 
a neutuchajících ovací.

Poděkování patří především panu Petru Zmeškalovi za organizaci 
blatenských trhů. Za kulturní zážitek pak paní Marii Krejčové – organizá-
torce doprovodného programu, která se až krátce před akcí dozvěděla, že 
duo vystupuje v pátek večer ve Volyni a v sobotu večer v Hradci Králové. 
Zavolala jim, zda by se cestou ještě nechtěli zastavit v Blatné a během 
sobotního dopoledne vystoupit ve zdejší kaplance. Protože jsou to hoši 
„pro každou špatnost“ – pozvání přijali. To je vysvětlení, proč chyběla 
větší propagace. Jelikož byla spokojenost oboustranná, je předpoklad, že 
se s nimi v Blatné - nejspíš opět v kaplance - ještě někdy setkáme.

Text a foto Jan Kurz

Atmosféra blatenských farmářských trhů.

Bluesové duo: Ľuboš Beňo a Peter Bonzo Radványi.

Reakci posluchačů netřeba komentovat.

Nejvytrvalejší posluchači předvádějí DOBRA použitá při produkci.
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Věra Čáslavská před fotografií z cyklu Modeling.

Z cyklu Malování na oddělení.

Z cyklu Modeling.

Unikátní fotografie „Můj nový život“ vystavené ve Staroměstské radnici 
v Praze jsou dílem blatenské fotografky Kamily Berndorffové
(pokrač. ze str. 1)

Jak se vám pracovalo s dětmi 
a jejich rodiči?

Výborně. Děti to pokláda-
ly za dobrou zábavu. Bude to 
znít asi divně, ale užili jsme si 
přitom spoustu legrace.
Před časem jste v pořadu 
Václava Moravce pro rádio 
Impuls tvrdila, že fotografie, 
které tvoří žena, jsou jiné, než 
když je za objektivem muž. Jak 
si myslíte, že by uchopil téma 
onkologicky nemocných dětí 
pan fotograf?

Stejně jako Václav Mora-
vec, tak i vy mi kladete otáz-
ky, na které není jednoznačná 
odpověď.

Samozřejmě nevím, jak by 
fotografoval Můj nový život 
muž, ale myslím si, že by 

vyžadoval nějaké větší drama, více akčnosti. 
Výstava na Staroměstské radnici je otevřená od 13. dubna. Jaké jsou 
reakce diváků?

Různé, tak jak jsme očekávali. Řada diváků právě ocení pozitivní náboj, 
který prostupuje všemi obrazy. Někdo se zdrží na výstavě i několik hodin. 
Jsou tací, kteří tvrdí, „to je moc smutné téma, nechci to vidět!“. Právě těmto 
lidem je tato výstava určena. Nemá smysl zavírat oči před realitou. Každé 
330. dítě v Čechách má onkologické onemocnění a musí se naučit s touto 
nemocí žít. Nemocné děti i jejich rodiny velmi trpí právě tímto negativ-
ním přístupem společnosti. Pozitivní náhled veřejnosti by výrazně přispěl 
k psychické stabilitě a tudíž i uzdravení pacientů. Skvělé je, že v současné 
době jsou tato onemocnění léčena s 80% úspěšností. 
Dovolím si jednu osobní otázku. Co Vás na skutečně velkolepém zahájení 
vaší výstavy nejvíce potěšilo?

Nabízí se odpověď, že nastrojené děti, které si tu slávu ohromně užívaly, 
ale ve skutečnosti to byla slova paní Jany Víchové, psycholožky, která 
s onkologicky nemocnými dětmi pracuje, která mi řekla: „Podařilo se vám 
neverbálně vyjádřit to, co jsem celých deset let pozorovala, poslouchala 

a marně jsem hledala slova, jak to říct. Teď vidím, že slova nestačila. Tahle 
výstava to sděluje jednoznačně.“  

Děkuji za rozhovor a přeji vám a projektu Můj nový život mnoho úspěchů.

Foto z vernisáže: Jaroslav Kortus, Petr Moško.
Roman Pacvoň

Mimořádné výsledky žáků hudebního oboru ZUŠ v Blatné
Žáci hudebního oboru se v tomto školním roce velmi pečlivě a svědomitě připravovali na soutěže, které byly vypsány MŠMT. V každém roce je vybrána skupina nástrojů, 

na které mají žáci dokázat své získané dovednosti. V tomto roce to byla hra na dechové nástroje, bicí, lidové nástroje a zpěv. Přístup a příprava žáků i učitelů k soutěžím byla 
velmi zodpovědná a příkladná. První ověření jejich šikovnosti bylo v místním kole soutěže ZUŠ, které se konalo již v lednu. Tomuto předcházela celá řada přehrávek, školních 
koncertů a veřejných vystoupení. 

V okresním kole soutěžili žáci ze ZUŠ Strakonice, Volyně, Vodňan a Blatné. Naši žáci si vedli velmi 
dobře, odsadili 12 prvních  míst a z toho 8 žáků postou- pilo do krajského kola, které se konalo v Dačicích 
a v Jindřichově Hradci.  

První místo ve hře na zobcovou flétnu získala Diana Voborníková, třetí místo Johana Vinšová. 
Oblíbeným nástrojem na škole je hra na příčnou flétnu, i zde Kateřina Řehořová a Iva Klímová obsadily 
první místa, druhá byla Simona Šourková a Markéta Kerndlová.  

V soutěži nechyběli ani hráči na žesťové dechové nástroje. Velmi úspěšný byl Jan Mikeš, který 
ve hře na lesní roh obsadil v silné konkurenci první místo. K svědomitým a cílevědomým žákům 
na škole patří Matěj Thorovský. I přes svůj nízký věk získal ve hře na tenor druhé místo. Hudba je jeho 
velkým koníčkem. 

Sólová hra žáků je doplňována klavírními do- provody. Zde patří poděkování doprovázejícím 
učitelům na klavír Miluši Jeníčkové a Petru Egertovi, kteří  přípravě žáků věnovali hodně času. 

Dalším pokračováním soutěže bylo Krajské kolo ve hře na lidové nástroje, které se konalo 28. břez-
na v ZUŠ v Blatné, k příležitosti Dne učitelů. Již tradič- ně byli na soutěž vzorně připraveni žáci naší školy.

První místo s postupem do ústředního kola ve hře na sólové dudy získala Zuzana Plechatá, Johana Vinšová a Nikola Slavíčková. Všechny tři se svědomitě a pilně připravo-
valy na tuto významnou soutěž, protože byly úspěšné i v minulých ročnících. V komorní hře s dudami ve stejném obsazení jako sólová hra – dudácké trio – si dudačky vyhrály 
a vyzpívaly první místo s postupem do ústředního kola. Mimořádného ocenění od poroty, jejímž předsedou byl známý dudák z Domažlic Vlastimil Konrády, získali Blatenští 
dudáci doplnění o žáky tanečního oboru. Společně předvedli pásmo lidových písní s tancem „Řemesla“ s kterým si též zajistili postup do ústředního kola, které se bude konat 
začátkem května v Mikulově. 

Přejeme hodně úspěchů našim žákům v nejvyšším kole celostátní soutěže ZUŠ, kde budou reprezentovat nejen město, ale i Jihočeský kraj.                                                                J. Š.
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K A M  SK A M  SK A M  SK A M  S     N A Š I M I  O D P A D Y       N A Š I M I  O D P A D Y       N A Š I M I  O D P A D Y       N A Š I M I  O D P A D Y       
Váž en í  ob ča né ,  v  nás l ed uj í c í ch  ř ádc í ch   uvád íme  p ř eh led  odpad ů ,  k t er é  vz nika j í  v  naš i ch  d omá cnost e ch  a  mís t a ,  
na  kte rá  j e  ne j l épe  t yt o  od pady u lož i t .  Tat o  mís ta  tv oř í  s ys t ém nak ládá ní  s  k omunálními  odpad y v  naš em městě  a  
j sou  mimo j i né  s ta nov ena  ob e cně  záv aznou vyh láškou měst a  Blatná  č .  3/2011 ,  o  s t anov ení  s ys t ému 
sh romaž ďová ní ,  sb ěru ,  p ř ep ravy ,  t ř íd ěn í ,  využ ív án í  a  ods t ra ňov án í  k omuná ln í ch  odpad ů vz nika j í c í ch  na  úz emí  
měs ta  Blatná ,  v čet ně  s ys t ému nak ládá ní  s e  s t avebním  odp adem.  

Nebezpečný odpad 
Nebezpečným odpadem jsou zbytky barev, lepidel, rozpouštědel, motorové a převodové oleje, kyseliny, pesticidy, obaly a textil znečištěný 
těmito nebezpečnými látkami, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (úsporky, rtuťové teploměry atd.), monočlánky, olověné akumulátory, 
elektrospotřebiče, apod. 
Nebezpečné odpady neházejte do popelnic na komunální odpad, ale odevzdejte bezplatně ve sběrném dvoře (ul. Čechova 90, Blatná) 
nebo při mobilním svozu nebezpečného odpadu v obcích bez sběrného dvora. Občané obcí Bezdědovice, Bratronice, Buzice, Hornosín, 
Chlum, Lažany, Škvořetice, Uzenice, Uzeničky mohou ukládat na základě smlouvy jejich obce s provozovatelem sběrného dvora v Blatné 
(Technické služby města Blatné s.r.o.) nebezpečné odpady a další vybrané odpady na sběrný dvůr v Blatné.  
Všechny typy baterií používaných v domácnostech (ze svítilen, hraček, dálkových ovladačů, hodin, zvonků, mobilních tel., apod.)  můžete 
v Blatné bezplatně odevzdat na těchto místech do sběrných nádob (www.ecobat.cz): 
Bi Esse s.r.o., Vrbenská 1 356 
Elektro Jankovský, Nám. Míru 204 
FOTO-ART, T. G. Masaryka 270 
Lidl, K Jatkám 1 275 
Penny Market, Vorlíčkova 1 271 
Pompo hračky, J.P.Koubka 7  
Prodejna Klenoty, J. P. Koubka 7 
Prodejna TIP, J. P. Koubka 43 
Sběrný dvůr, Čechova 90.  
Mimo tato místa jsou další sběrné nádoby umístěny: budovy Městského úřadu, T.G.Masaryka (č.p. 322 a 1520); sběrná nádoba před radnicí; 
ZŠ Masarykova, ZŠ Komenského, SOŠ a SOU. 

Prošlé, nespotřebované léky 
Prošlé a nespotřebované léky odevzdávejte bezplatně v lékárnách. 

Rostlinný odpad (bioodpad) 
Biodpad (rostlinné zbytky ze zahrad a kuchyní) lze 
 kompostovat na pozemcích, k nimž máte vlastnické či jiné právo, a tím získat kvalitní hnojivo na zahradu, do květináčů; 
 ukládat na sběrný dvůr (především tráva, listí, větve); spolu s odpadem z veřejné zeleně je následně kompostován na městské 

kompostárně; 
 v sezóně lze posečenou trávu, větve a listí odkládat do kontejnerů umístěných ve vybraných ulicích města (aktuální umístění 

zveřejňováno městským rozhlasem). Spalovat je možné jen suchý rostlinný materiál s maximální ohleduplností a s přihlédnutím 
k povětrnostním podmínkám (kouř nesmí obtěžovat sousedy).  

Využitelné složky odpadu 
Papír, plast, sklo a nápojové kartony vhazujte do kontejnerů na tříděný odpad. 

Modrý kontejner (papír) 
vhazujte noviny, časopisy, letáky, karton (co nejvíce zmenšený, velké kusy kartonu odneste raději na sběrný dvůr nebo do sběrných 
surovin), neznečištěné obaly od potravin (pizza, bonboniéra, apod); 
nevhazujte mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír; 
obaly z papíru jsou obvykle značeny: 

 

Žlutý kontejner (plasty a nápojové kartony) 
vhazujte plastové nádoby a lahve (sešlápnuté), kelímky, sáčky a fólie, polystyren, nápojové kartony od mléka, džusů …; 
nevhazujte obaly znečištěné nebezpečnými látkami (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.), plastové trubky; 
obaly z plastů jsou obvykle značeny:  

 



Ročník 23 (33) Blatná 20. dubna 2012 Číslo 7 / strana 7

Oranžový kontejner (nápojové kartony) 
kontejnery pouze na nápojový karton jsou umístěny: nám. Kalinovo (Sokolovna), u Bowlingu, sběrný dvůr, 
obaly z nápojových kartonů jsou obvykle značeny: 

 

Bílý kontejner (čiré sklo), zelený kontejner  (barevné sklo) 
vhazujte lahve od nápojů a skleněné nádoby bez uzávěrů, tabulové sklo; 
nevhazujte obaly znečištěné nebezpečnými látkami, keramiku, porcelán, autosklo, zrcadla; 
obaly ze skla jsou obvykle značeny: 

 
 

Další značky, které můžeme najít na obalech: 

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad. Pokud  je panáček přeškrtnutý, znamená to, 
že obal nepatří do popelnice, protože obsahuje nějaké nebezpečné látky;  takový obal patří na sběrný dvůr.  

 

Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte 
obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD, znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takové obaly patří do barevného 
kontejneru na tříděný odpad! 

Uvedené využitelné složky a další jako je železo, barevné kovy, neznečištěné kovové obaly odevzdávejte do sběren a výkupen v souladu 
s jejich provozním řádem nebo na sběrný dvůr. 

obaly z kovů jsou obvykle značeny: 

 

Použité výrobky podléhající tzv. zpětnému odběru 
Použité výrobky, jako jsou domácí elektrospotřebiče (mobilní telefony, vysoušeče vlasů, mixéry, rádia a televize vč. ovladačů, pračky, 
ledničky apod.), výbojky a zářivky (vč. úsporných zářivek), baterie a akumulátory, pneumatiky nebo motorové oleje, lze bezplatně 
odevzdat u příslušného prodejce či ve sběrném dvoře.  

Objemný odpad 
Vyřazený nábytek, matrace, umyvadla, podlahové krytiny apod. odevzdávejte do sběrného dvora nebo při mobilním svozu objemného 
odpadu v obci. 

Stavební odpad  
Stavebním odpadem je stavební suť, zbytky stavebních hmot, beton, cihly, tašky, keramické výrobky, vytěžená zemina. Stavební odpad si 
každý občan musí odstranit na své náklady předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady. Město Blatná odebírá tento odpad 
prostřednictvím Technických služeb města Blatné s.r.o. Místo uložení stavebního odpadu je nutné projednat s jednatelem technických 
služeb, kdy se upřesní podmínky podle druhu a množství. Neupravený nebo nevytříděný stavební a demoliční odpad nelze obecně využívat 
na jakékoliv terénní úpravy a rekultivace (s výjimkou zeminy).   

Ing. Monika Scheinherrová
MěÚ Blatná, odbor životního prostředí

Atmosféru 
prvních Blaten-
ských farmář-
ských trhů z 

Velikonoc 2012 
přibližujeme 

dvěma fotogra-
fiemi.

Foto Z. Malina
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Spoleenské dní

„Memoriál Vladimíra Samce“ 
ve voleném mariáši
„Strejda Vláďa byl prima chlap, měli jsme velmi dobrý vztah. To 
on mě naučil mariáš,“ zavzpomínal na Vladimíra Samce při jeho 

buzickém memoriálu synovec Lukáš Zajíc z Dožic
Buzice - Vnitřní prostory buzického hostince „U Čiláka“ se o velikono-

cích v neděli 8. dubna staly svědkem již pátého, jubilejního ročníku turnaje 
ve voleném mariáši „Memoriál Vladimíra Samce“. Tentokrát zasedlo k při-
praveným stolům třicet čtyři „přátel žaludského esa“, včetně tří domácích.

Protože od smrti Vla-
dimíra Samce, který byl 
v mateřské obci i za jejími 
hranicemi oblíben pro 
svoji upřímnou povahu 
a brilantní smysl pro hu-
mor uplynulo právě pět 
let, byl právě při této pří-
ležitosti dán větší prostor 
vzpomínkám na tohoto 
vzácného člověka. Jeho 
synovec Lukáš Zajíc /29 
let/ z Dožic na toto téma 

řekl: „Právě strejda Vláďa s kamarádem mě naučili hrát mariáš. A sice 
pro něho typickým stylem: „Jestli chceš umět karty, tak si připrav pení-
ze!“ Také mě učil házet nožem - tenkrát jsme atakovali vrata od stodoly. 
Cítím vůči němu morální povinnost se buzického turnaje zúčastnit, měli 
jsme opravdu velmi dobrý až kamarádský vztah.“ Lukáš Zajíc popustil 
v hospodě „U Čiláka“ uzdu své mariášnické vášni letos potřetí - předtím 
se jednou umístil na sedmé a podruhé na dvacáté pozici. Karty ho zaujaly 
v jeho patnácti letech, jako talisman si na hráčský stůl pravidelně pokládá 
právě fotografii svého strýčka. „Je pravda, že jsem poslední dobou mariáš 
trochu zanedbal - naposledy jsem ho hrál asi před měsícem u nás doma ,“ 
přiznává Lukáš Zajíc. V Buzicích mu to však v neděli šlo víc než solidně- 
probojoval se až na šestou příčku.

Své inventární číslo by na této velikonoční akci už mohl mít ostřílený 
a všemi mastmi mazaný karbaník Václav Kučera z Mirotic, který mimoto 
také závodně střílí. S Vladimírem Samcem kamarádil dlouhá léta: „ Vláďa 
patřil mezi mé nejlepší kamarády, hodnějšího „kluka“ aby pohledal! Deset 
let jsme společně holdovali fotbalu, chodili jsme spolu na tancovačky, 
o kartách ani nemluvě!“ Václav Kučera popáté v Buzicích osvědčil své 
mariášnické kvality a pověstnou dávku štěstí- skončil čtvrtý a vyhrál láhev 
vodky. Želbohu dlouho se z ní neradoval - láhev postavil na zem, v zápalu 
karetního boje do ní kopl a drahocenný obsah se vylil na podlahu.

Buzický mariášový memoriál tentokrát zaznamenal i přítomnost ženy. 
Konkrétně se jednalo o Kristýnu 
Kratochvílovou ze Slaníka, která 
dorazila s celou partou. „Mariáši 
holdoval už můj pradědeček za Ra-
kouska- Uherska blahé paměti. 
Údajně!,“ směje se sympatická dív-
ka, „Takže jsem zřejmě podědila 
nějaké ty hráčské geny po něm. Ale 
ještě víc mně ovlivnilo prostředí 
kolem naší party, kde hrajou všich-
ni. Nemohla jsem tedy zůstat stra-
nou a už rok mastím karty s nimi. 
Na turnaji v Dřešíně se mi podařilo 
obsadit bronzovou příčku.“ Tady jí 
byla souzena dvacátá šestá.

Nejstarším hráčem v Buzicích 
se tentokrát stal jednaosmdesátiletý 
Václav Kroupa z Blatné. A jak 

dopadli místní borci? Stanislav 
Mašát uhájil osmnácté místo, Mi-
roslav Rataj třicáté. Libor Šiška 
dnes sice bydlí v Blatné, ale je 
buzickým rodákem a domácí ho 
pořád považují „za svého“. Proto 
jeho skvělé stříbrné ostruhy byly 
chápány jako celoobecní úspěch.

Vítězem se tentokrát stal 
Miroslav Bursa ze Slaníku a tře-
tí post obhájil Milan Řeháček 
z Údraže.

Před samotným zahájením 
turnaje všichni přítomní uctili 
minutou ticha památku nejen 
Vladimíra Samce, ale i Jiřího 
Himla z Lomu, který zemřel 

loni a Václava Štěcha z Blatné, 
který opustil hráčskou obec před 

několika dny. „Naše řady řídnou a mladé krve je málo,“ posteskl si vzápětí 
jeden z hráčů.

Poděkování sponzorům 5. ročníku „Memoriálu Vladimíra Samce“ 
v Buzicích

Pořadatelé 5. ročníku turnaje ve voleném mariáši „Memoriál Vla-
dimíra Samce“ v Buzicích touto cestou děkují všem sponzorům, kteří 
tuto velikonoční akci podpořili. Jsou to: paní Veselá- hospůdka „Na 
Růžku“v Blatné, ing. Milan Žíla- velkoobchod MaM Blatná, Bazar „Na 
vodárně“ v Blatné, Tip Sport Blatná, Zdeněk Havlena- bar „Monika“ 
v Blatné, Koubek- kovovýroba Blatná, Pivovar „Dudák“ ze Strakonic, 
paní Fučíková- prodejna „Lidové řemeslo“ v Blatné, General Weld Blatná, 
František Šesták- Blatná, Komerční banka, a. s.- pobočka Blatná, Ivana 
Zajícová- Nepomuk, Pavel Karban- obuv Blatná.

                                                                                              Vladimír Šavrda

Kristýna Kratochvílová ze Slaníku.

Zleva Petr Samec - organizátor turnaje, 
Jiří Lis, Václav Kučera.

Trasu druhé buzické traktoriády 
pořadatelé prodloužili a „opepřili“ 
dvěma skokánky

Buzice - Pouhé tři mě-
síce uplynuly od chvíle, 
kdy bratři Petr a Pavel 
Hambergrovi z Buzic 
na pastvišťatech za vsí 
zhmotnili svůj nápad 
ohledně závodů strojů 
domácí výroby /zeměděl-
ských/, a už opět na Bílou 
sobotu 7. dubna za Bu-
zicemi ryčely motory 
traktůrků. Na 2. ročník 
„buzické traktoriády“ se sjelo dvacet čtyři modelů z celé republiky roz-
ličných tvarů a velikostí, vzbuzujících respekt bojovnými jmény, např. 
Čert, Rudý Ďábel, Soptík, Peklo, Bejk…… Zatímco na premiéru se přišlo 
podívat něco okolo sto padesáti diváků, tentokrát jich byl přinejmenším 
dvojnásobek. Oproti prosinci bylo  zajištěno i občerstvení- na starost si 
ho vzali členové zdejšího Sboru dobrovolných hasičů, a tak se stravovací 
i pitný režim přítomných ocitl mimo ohrožení. Akci mluveným slovem 
doprovázel zkušený moderátor, takže všichni mohli být spokojeni.

Trasa závodu byla prodloužena a ztížena. Mimo jiné i o dva skokánky, 
ze kterých si však málokterý ostřílený borec něco dělal. „Tohle už k trak-
toriádě patří, respektive patřit by mělo,“ usuzoval Václav Louda /36 let/ 
z Březí u Žinkov, který se sem vypravil už podruhé, „Zvládl jsem je bez 
větších problémů. Nová trať se mi vůbec líbí, je technická a rychlá.“ Mi-
nule pan Václav ve své kategorii „buzickou traktoriádu“ vyhrál. „Dneska 
to asi nehrozí,“ uculoval se Václav Louda, který ročně absolvuje čtyři tu-
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zemské traktoriády, „Měl 
jsem ve správce motor, 
není ještě v úplném zá-
běhu.“ Nakonec skončil 
na slušném pátém místě. 
Dal si své vozítko dohro-
mady sám nebo ho koupil 
v hotovém stavu? „Kou-
pili jsme ho u nás doma 
od jednoho moto-kutila. 
Původně to ovšem byla 
motokára pro syna. Pak 

jsme ho neustále vylepšovali a přidávali další díly, až z toho vznikl tenhle 
krasavec,“ hladí láskyplně loňský vítěz buzické traktoriády stroj po kapotě.

Poměrně blízko to měl do Buzic Zdeněk Štěpán / 48 let / z Hudčic,který 
si svého „Bejka“ sestavil sám: „Je to univerzální model, použitelný jak 
na orbu, tak do lesa. Mám k němu všechny potřebné doplňky. Po traktori-
ádách „brázdím“ moc rád- jezdím do Nekvasov i do Dožic / největší akce 
svého druhu v Česku- navštěvuje ji pravidelně okolo 4000 diváků /, kde 
jsem jednou získal první cenu za nejhezčí traktor. Nejlepšího výsledku 
jsem v Dožicích dosáhl, když jsem v kategorii „ulovil“ bronz.“ Na otázku, 
jak mu „sedí“ buzické skokánky, úplně zahořel nadšením: „Čím víc sko-
kánků, tím líp! A mělo by tu být víc bláta, aby závod dostal cejch „těžký“. 
V Dožicích jsou uměle nadělány hotové bažiny a to je potom, panečku, 
podívaná! Po suchém povrchu sjede každý jako nic!,“ mává rukou hud-
čický „dobrodruh“.

I Pavel Káňa / 43 let / z Liblína u Rokycan montoval svůj traktor 
vlastnoručně. Trvalo mu to půl roku. „Je to takové vozítko pro zábavu 
i sport,“ hodnotí své dílo Pavel Káňa, „Jeho specialitkou je SPZ z Ho-
landska. Závodím s ním poslední tři roky a v Ževnici u Kralovic se mi 
dokonce podařilo dosáhnout vítězství. Loni vyjel na soutěži dvakrát- letos 
to bude rozhodně víckrát,“ slibuje závodník, kterému jde podle vlastního 
vyjádření hlavně „ o srandu“. „Stále se mám co učit. Dneska se mi podařilo 
absolvovat trasu bez chyby, ale k trestným vteřinám mi v určitých chvílích 
moc nescházelo,“ dodává.

Nejvzdálenějším účastníkem se už podruhé stal Vladimír Kuchař 
z Kozlovic u Frýdku- Místku, který najel do Buzic a zpět 850 kilometrů! 
„Když chci něčemu něco obětovat, tak to prostě obětuju,“ říká nadšenec, 
který v Buzicích obsadil v zimě pátou pozici. Tentokrát dosáhl na stříbro 
a nadto obdržel stejně jako loni zvláštní ocenění za svou mimořádnou oběť.

Podívaná na buzické louce byla skutečně fascinující. Snad až na jednu 
maličkost. Některým jedincům gejzír hlíny, vybuchující zpod kol terénních 
mašin, zaneřádil garderobu, jiným málem pokazil dobrou chuť. Kupříkladu 
Jiří Zíka ze sousedních Škvořetic alias Kazan, který se zájmem sledoval 
závod nalepený na ochrannou pásku, musel vlastním tělem chránit obsah 
plastového kelímku se svařákem při každém průjezdu traktůrku. „Jako by 
nestačilo, že mi nalili svařák do kelímku na kafe,“ poznamenal srandista, 
který pro svou vášeň ohybal hřbet jako divý.

Vlastní slavnostní vyhlášení přišlo v patnáct hodin odpoledne a odehrálo 
se pod širým nebem na travnatém plácku navzdory „slzám Svatého Petra“.

Umístění v kategorii „velkých traktorů“: 1. místo - Pavel Kaňa z Liblína 
u Rokycan, 2. místo - Vladimír Kuchař z Kozlovic u Frýdku - Místku, 3. 
místo - Jaroslav Balatý z Horažďovic. Malé traktory: 1. místo - Jindřich 
Škrle z Černětic, 2. místo - Jan Pančík z Blovic, 3. místo - Jiří Fiala z Losi-
né. Odměněna byla jediná zástupkyně něžného pohlaví Renata Šmikalová 
ze Sušice, také „smolař závodu“ Pavel Berger, který jel takřka krokem 
a cestou se posilňoval pivem z kelímku, zasazeného do železného držáku 
po pravé straně.

Jako připomínka na začínající velikonoce se závěrem uskutečnila dražba 
pomlázky. Přesněji řečeno se uskutečnit měla. Vyvolávací cena byla deset 
korun, ale nikdo na ni nereflektoval a tak nakonec pořadatel hodil pomlázku 
mezi traktoristy se slovy: „ Kdo ji chytne, tomu patří!“

Pořadatelské břímě celé akce vzal na svá bedra vedle bratrů Hamber-
gerových a buzických hasičů v prvé řadě tamní Obecní úřad.                                                                                        

Vladimír Šavrda 

Přátelské velikonoční posezení 
v pacelickém obecním domě 
doprovázely soutěže pro malé 
i velké

Pacelice - Velikonoční pondělí tráví lidé podle svých představ jako 
ostatně každý jiný svátek. Ten se rozhodne pro návštěvu přátel či příbuz-
ných, jiný si pohoví u zapnuté televize, další se rozhodne pro sportovní 
vsuvku. Snad jen tu velikonoční pomlázku si zvlášť na vesnici zrána 
neodpustí téměř nikdo.

Paceličtí obyvatelé a ná-
vštěvníci této nevelké osady 
využili v počtu třiceti „duší“ 
nabídky manželů Aleny a Pav-
la Spálenských, kteří v nově 
otevřeném obecním domě 
zřídili společenskou místnost 
s výčepem a strávili v jejích 
stěnách příjemné pondělní 
odpoledne. Milá a srdečná be-
sídka byla spojena s výstavkou 

tradičních velikonočních výrobků, které logicky dominovaly vlastnoručně 
pletené pomlázky. „Samozřejmě asi každý přišel s jedním či více vajíč-
ky, jež jsou symbolem největších křesťanských svátků v roce. Jednalo 
se jak o kraslice, tak o vajíčka čokoládová nebo perníková,“ říká paní 
Alena Spálenská, „jinak se nám na stole sešly perníčky, lepené cukroví, 
nemohl chybět piškotový beránek.“ 
Produkty domácí kuchyně nakonec 
skončily v žaludcích přítomných- 
svoji dekorativní úlohu splnily 
a byla by věčná škoda je nechávat 
pro „strýčka příhodu“.

Manželé Spálenští zkrášlili 
sváteční odpoledne i připravenými 
soutěžemi. Tou hlavní byla soutěž 
o nejhezčí velikonoční ilustraci, 
určená zejména dětem. „Soutěžili 
ovšem i dospělí,“ zdůrazňuje Alena 
Spálenská, „Ovšem ti se leckdy 
museli posilnit třemi pivy, než 
se trochu „rozkreslili“, směje se 
organizátorka. V soutěži nakonec 
zvítězil místní občan a zastupitel 
Josef Hora se svojí zdařilou ilustrací chodící kraslice- punkáče. Ta je 
doposud vystavena na čestném místě. „Pan Hora obdržel putovní cenu- 
barometr ve tvaru kotvy, který jsme po vzájemné dohodě nechali viset 
ve společenské místnosti. Samozřejmě jsme odměnili všechny zúčastněné 
děti, a to sladkostmi i upomínkovými předměty,“ dodává Alena Spálenská.

Původně měla o ve-
likonočním pondělním 
odpoledni v Pacelicích 
předvádět své umění- ruč-
ní výrobu kraslic- i jedna 
paní ze Strakonic. Ta se 
bohužel nakonec musela 
omluvit. A tak si dospělí 
i děti závěrem zahráli ještě 
na schovávanou. „Legrace 
to byla ohromná,“ nechala 
se slyšet Alena Spálenská.

Podobné akce i vlastní důstojné prostory pro jejich pořádání paceličtí 
dlouho postrádali. Více než dvacet let. Obecní dům bez užitku chátral 
a kdysi životem překypující osada připomínala „ves duchů“. Teď se všechno 
k lepšímu obrací a velikonoční beseda je toho důkazem.

Vladimír Šavrda
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TURNAJ V PIŠKVORKÁCH
Po zdařilých akcích v předchozích letech, při 

kterých se žáci a žákyně naší školy mezi sebou 
utkali ve společenských hrách Pexeso a Člověče, 
nezlob se, přišla letos řada na hru Piškvorky. 
Několik týdnů dopředu se většina z nich ve vol-
ném čase zdokonalovala v taktických manévrech 
nebo se důkladně seznamovala se záludnostmi 
této zajímavé hry. Postupně tak všichni získávali 
motivaci pro nadcházející souboje a ladili formu 
na ten správný termín.

Den D se přiblížil. Ve čtvrtek 29. března se 
na připravených lavicích objevily herní plány, 
jenž čekaly na záplavu koleček a křížků, kterou 
na ni měli zúčastnění doplňovat. Chlapci a dívky 
ihned po vylosování zasedli na určená místa 
a pustili se bez dlouhého rozmýšlení do bojů 
o cenné skalpy svých soupeřů. Ze všech vyza-
řovalo pevné odhodlání vyzrát na svého soka. 

Šlo o velmi líté souboje, které se vyznačovaly 
silnou vyrovnaností. 

Na hladký průběh turnaje dohlíželi nejen 
vyučující, ale také dvojice maskotů visících 
u stropu třídy, která se na tyto okamžiky přemě-
nila na soutěžní kolbiště. Jeden z usmívajících 
se „koblížků“ měl na zádech kolečko a druhý 
samozřejmě křížek. Jistě by spousta účastníků 
ráda získala tyto milé Piškvoráky jako odměnu 
za své umění. Jenže ceny za velkou snahu byly 
jiné, ale přesto podobné. Piškvorčata, která si 
měli ti nejlepší pověsit na krk, byla v menším 
provedení. Kdo je nakonec získal? V mladší 
kategorii zvítězil Kuba Nikl před Nikolkou Ka-
linovou a Klárkou Ištokovou. Mezi staršími byli 
úspěšnější chlapci. Vítězem se stal Adam Čelko, 
druhé místo obsadil Lukáš Klysák a v boji o 3. 
příčku zdolal Jirka Adámek svého bratra Zdeňka. 

Odměněni byli samozřejmě nakonec všichni. 
Kromě krásných zážitků a vzpomínek na úspěšné 
okamžiky si odnesli i drobné sladkosti. Nás, 
kteří jsme jim umožnili tyto pocity prožít, velmi 
potěšil opravdu nefalšovaný zájem o náročnou 
hru a velká snaha o vyniknutí. Vše probíhalo 
v přátelské atmosféře a žáci se předvedli v tom 
nejlepším světle. Všichni společně se těšíme 
na příští souboje. Vítězům jsme poblahopřáli, 
zatleskali a slíbili jsme jim, že jim to příště 
oplatíme.

Mgr. Petr Šavrda, ZŠ Holečkova

REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL, 
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny 

TESLY Blatná)
21 let praxe na realitním trhu! 

Tel.: 383 42 35 22, 604 518 400

Vybráno z nabídky: Byty 3+1– Blatná, Vrbno,   
chaty – Lažánky, Skaličany, Vahlovice, 

penzion s rest. – Blatná,    
RD – Tchořovice, Bezdědovice, Bělčice,  

Závišín, Kasejovice,  
chalupy – Chloumek, Pozdyně, Metly,  

Slivonice, Černívsko,   
pozemky na RD – Lnáře, Blatná,  

Bezdědovice, 
pronájem bytu 2+1 a neb. prostor v Blatné.  

Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz . 
SLEVY!

HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, 
chalupy,  

chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko  
i kdekoliv jinde. 

Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU! 
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.  

Prezentace na nejvýznamnějších  
realitních serverech a právní servis  

ZDARMA!  
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, 

kupní, směnné...  
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte 

služeb nejdéle  
působící realitní kanceláře v regionu.  

Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

BLATENSKÝ FEST 2012, 19. ročník
ROZHOVOR SE ZDEŇKEM STRAKPOUDEM ŘÍHOU
Q: Čau, málokdy se vidíme, když jsem Tě zrovna teď potkal, neu-
děláme spolu rozhovor?

ZSŘ: Tak jo.
Q: Bude letos festival? 

ZSŘ: Nakonec jo. Ještě v listopadu, po tom loňským meteoro-
logickým propadáku jsem byl přesvědčenej, že už ani náhodou, ale 
nakonec jsem usoudil, že přerušení, nebo dokonce zrušení jednoho 
z nejstarších bigbeatových festivalů v týhle krásný republice by 
byla přeci jenom škoda.
Q: Kdy a na co se můžeme těšit?

ZSŘ: 16.6., tradičně na zimním stadiónu v Blatné, ale netradičně 
jenom jeden den. S tím, že zůstanou zachovány 2 stage, stanový 
městečko, občerstvení ve stáncích, turnaj v beach volleybalu, ně-
jaký ty divadélka, půjde-li to v kuželně, a tak dále. Ale ty ses asi 
ptal na kapely, dobrá tedy: Pipes and Pints,  se svýma skotskýma 
dudama a nezaměnitelným a autentickým americkým frontmanem, 
loni tady převálcovali úplně všechno a každýho, kdo jim stál v cestě,  
tudíž letos jsem na ně nemohl zapomenout, znovuzrozená, odpočatá 
a nabitá „Vltava“, různými Andělíčky ověnčený hip hoper KATO 
a jeho Prago Union, punkáčský legendy v čele s Plexis, Čertůf 
Punk, celostátní sprosťák Záviš, nekompromisní drtiči kostiček 
a ušních bubínků Ingroving a Lahar,rockabillní Mordor´s Gang, 
MUŽSKÝ!!! pěvecký sbor Bambini má Bratra a další lidi, kteří 
něco umí a hlavně chtějí pobavit další lidi, a dokonce i ty, kteří 
zase třeba kolikrát neumí vůbec nic. 

Q: Letos jsi poměrně dlouho oznámil konání festivalu jako tako-
výho. Proč?
ZSŘ: Proč? Protože se sešly dost podstatný okolnosti a zádrhely. 
Ten největší zádrhel spočíval v tom, že moje dlouholetá kamarádka 
a skvělá a obětavá spolupracovnice Martina Žáková nás 30. Března 
po těžký nemoci opustila. Vždyť díky Martině poslední ročníky 
BF fungovaly tak, jak fungovaly, a jejím úmrtím se to celý lidsky 
i profesionálně strašně změnilo. Já jsem strašně dlouho váhal, 
vlastně od prosince, kdy Martina byla poprvé hospitalizovaná, 
nevěděl a netušil jsem závažnost jejího zdravotního stavu a z toho 
plynoucí moji situaci a pořád jsem vlastně spoléhal na její vždy 
profesionální přístup a schopnosti. Až po obdržení parte jsem si 
uvědomil závažnost všeho. 

Tenhle zasranej svět ztratil tím pádem sakra šikovnýho a hodný-
ho člověka. Pro Martinu nebyl nikdy nic problém, neznala odpověď 
NE a hlavně byla ochotna pracovat kdykoliv, pro kohokoliv, kdo 
ji o to požádal. A tohle v dnešní sobecky ,bezohledný době není 
vůbec málo. Dík Martino.
Q: Ty jo, tak tohle jsem jednak nevěděl, ale hlavně ti to nezávidím. 
To jsi tím pádem na všechno sám?

ZSŘ: Zaplaťpánbúh, a to  i když jsem ateista (a tím pádem 
i realista), začalo v Blatný fungovat jistý kulturní a vzdělávací cen-
trum trochu jinak. A to při vší úctě k bývalému oddělení, je vcelku 
pozitivní zpráva. Nabídka spolupráce přišla naprosto nečekaně, 
a to hlavně z jejich strany. Já jsem po osmnácti letech takovejhle 
kotrmelec, salto, až přemet  v blatenský kultuře už ani nečekal. Ale  
zdá se, že se vyplatila trpělivost. Děkuji za rozhovor a hodně štěstí.        

 Ladislav Řanda
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Program na duben 2012

dopoledne:
PO: 8:30  - 11:30 
od  9:00  Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30 – 11:30 Cvičení, říkadla a hry pro děti do 12 měsíců
ST: 8:30  - 11:30 program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kapříkova 
notička, Rybičky, hejbejte se!) 
ČT: 8:30 – 11:30 Setkávání rodičů/prarodičů 
Vítána jsou vícerčata ☺

odpoledne :
PO: 15:00 – 16:00  - Šikovné ploutvičky 
ÚT: 15:00 – 17:00 -  Odpolední herna pro děti do 6 let
ST:  14:45 – 15:45  -  Angličtina pro nejmenší (od 2 let)
ČT:  17:00 – 19:30 – Hubneme se STOBem

Program na pondělky a středy
23.4. -  Vyrábíme vázičku na kytičku
25.4. -  Čarodějnice
30.4. -  Přání ke Dni matek

24. 4. od 16.00 hod. – Jak společně zvládnout 1. školní rok – pro 
rodiče budoucích prvňáčků

25. 4. od 16.00 hod. – Beseda se zubní hygieničkou!!
- péče o dětský chrup, vhodné přípravky

Připravujeme  Znakování batolat
                              Masáže kojenců

Zájemci se mohou hlásit mailem: mckaprik@seznam.cz

Blatenská  ryba 

a k c e   duben   2012
Ryby mražené: 
Kapr půlený  s obsahem omega 3 mastných 
kyselin –vakuově balený 169,- Kč/kg 
Kapr filet – s obsahem omega 3 mastných 
kyselin – vakuově balený 295,- Kč/kg 
Pstruh mražený,vak.baleno-2ks/500g 109,50 ,- Kč,/kg 
Mahi-mahi (balení l kg) 135,- Kč/kg 
Makrela na gril  - 1 kg  75,- Kč/kg 

Ryby uzené: 
Kapr 16,50  / 10 dkg 
Tolstolobik 10,50 / 10 dkg
Losos  18,50 / 10 dkg
Makrela 9,50 / 10 dkg
Maréna  17,50 / 10 dkg

Drůbež: 
Kachna – 1ks hmotnost = 2,1kg  69,50 Kč/kg 
Husa – 1 ks = 3,2kg 129,50 Kč/kg 
Kuřecí prsa ( balení 2kg) 109,- Kč/kg 
Kuřecí stehenní řízek –  2 kg  82,- Kč/kg

Ovoce a zelenina: 
Jahody – balení 2,5kg 45,- Kč/kg 
Meruňky půlené  – balení 2,5kg 35,- Kč/kg 
Zelenina s kukuřicí  350 g 10,50 / bal.
Zelenina polévková 350 g  8,90 / bal.
Zelenina pod svíčkovou 350 g  9,50 / bal.

Ostatní: 
Listové těsto – 400kg 12,- Kč/ks 
Hranolky - balení 2,5kg 19,50,- Kč /kg
Americké brambory - balení 2,5kg 31,50 Kč/kg
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 ULTURNÍ KALENDÁK
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 PORTS
Fotbalové aktuality

14 dní uběhlo jako voda a my Vám opět přinášíme zajímavé informace 
kolem dění ve fotbalovém oddílu Blatné. Soutěže jsou již v plném proudu 
(o čemž se můžete přesvědčit na našich internetových stránkách www.
blatnafotbal.cz), ale já bych se rád vrátil k tomu, co jim předcházelo. A to 
je příprava. Jsem totiž přesvědčen, že by byla škoda nevyužít příspěvků 
jednotlivých zástupců týmů, které jsem posbíral.

Ještě než tak učiním, rád bych na tomto místě vzpomenul člověka, 
který toho pro současný mužský fotbal dělá opravdu hodně, a který se 
velkou měrou podílí na jeho vzestupu. Tím pro mě je Martin Bulka. Před 
sezónou přišel k B týmu Blatné a obdivuhodným způsobem jej dokázal dát 
dohromady. Přes zimu úspěšně absolvoval trenérskou licenci B a na konci 
zimní přípravy přešel k A týmu, kde vytvořil sehranou a zatím vítěznou 
trojici s Pepou Hornátem a Fandou Peleškou. Velmi populární jsou také 
jím pořádané akce, které slouží ke stmelování kolektivu (viz. dokopná 
nebo retro párty na Vinici). Můžeme si jen přát, aby takových lidí bylo 
stále víc. Pokud by někdo chtěl následovat jeho vzoru a rád by se aktivně 
zapojil do sportovního dění v Blatné, budeme jen rádi. 

Ale zpět k přípravě. V posledních letech pořádá fotbalový oddíl zimní 
turnaj mužů a dorostu. Ani letos tomu nebylo jinak. Letos však poprvé pod 
záštitou firmy TESLA Blatná, a. s. O jeho oblíbenosti svědčí pravidelná 
účast mnoha týmů a také dotazy, zda jej budeme pořádat i příští rok. 
Velký úspěch mělo letos předávání cen, které byly oproti loňskému roku 
značně obměněny (díky přispění p. Jana Kalouse, generálního ředitele 
firmy TESLA Blatná a. s.). Uzené z Drahenic, blatenská hruškovice, míče, 
krásné dárkové koše (za jejichž zhotovení děkuji paní Skuhravé z Labutě) 
a originální diplomy z dílny Radka Habady, důstojným a vřelým způsobem 
zakončily letošní turnaj a vyvolaly pozitivní reakce všech zúčastněných.

Za zdárný průběh turnaje děkuji všem pořadatelům – především Da-
vidu Regušovi, Milanu Synkovi, Liboru Slezákovi a Josefu Hornátovi. 
Také všem rozhodčím, kteří korektním způsobem řídili utkání (p. Mašek, 
p. Linhart, p. Stejskal, p. Hoch, p. Bernas, p. Baloun, p. Kostka) a všem 
týmům za slušnou hru a předvedené výkony. 

Tabulky zimního turnaje mužů a dorostu:

1 Sokol Bělčice 5 4 0 1 15 : 8 12
2 Blatná 5 2 1 2 16 : 16 7
3 SK Březnice 1918 o.s. 5 2 1 2 9 : 7 7
4 Sokol Střelské Hoštice 5 2 0 3 4 : 9 6
5 Sokol Měčín 5 2 0 3 11 : 15 6
6 Sokol Ligmet - Milín 5 1 2 2 9 : 9 5

1:1 ( 0:0 ) Pá 24/2     19:30
2:0 ( 1:0 ) Ne  26/2     17:00
7:5 ( 2:2 ) So 11/2     13:00

3:2 ( 2:1 ) Pá   9/3     19:30
3:5 ( 2:1 ) So   4/2     14:00
0:3 ( 0:1 ) Ne 19/2     15:00

2:0 ( 1:0 ) So 25/2     09:00
1:3 ( 1:1 ) So 25/2     11:00
2:1 ( 1:1 ) So 25/2     13:00

0:1 ( 0:0 ) So 3/3       09:00
4:0 ( 3:0 ) So 3/3       11:00
2:2 ( 1:1 ) So 3/3       13:00

4:0 ( 0:0 ) So 10/3     09:00
2:3 ( 1:2 ) So 10/3     11:00
2:3 ( 1:2 ) So 10/3     13:00

Utkání 5. kola

Březnice - Měčín
Blatná - Stř. Hoštice

Milín - Bělčice

Utkání 3. kola

Milín - Stř. Hoštice
Bělčice - Měčín

Blatná - Březnice

Utkání 4. kola

Měčín - Stř. Hoštice
Bělčice - Březnice

Blatná - Milín

Utkání 1. kola

Březnice - Milín
Bělčice - Stř. Hoštice

 Blatná - Měčín

Utkání 2. kola

Měčín - Milín
Blatná - Bělčice

Stř. Hoštice - Březnice

"TESLA Blatná CUP" muži  -  7. ročník
Konečné výsledky turnaje probíhajícího 11/2 - 10/3/2012

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body

1 Sokol Bělčice 5 4 0 1 15 : 8 12
2 Blatná 5 2 1 2 16 : 16 7
3 SK Březnice 1918 o.s. 5 2 1 2 9 : 7 7
4 Sokol Střelské Hoštice 5 2 0 3 4 : 9 6
5 Sokol Měčín 5 2 0 3 11 : 15 6
6 Sokol Ligmet - Milín 5 1 2 2 9 : 9 5

1:1 ( 0:0 ) Pá 24/2     19:30
2:0 ( 1:0 ) Ne  26/2     17:00
7:5 ( 2:2 ) So 11/2     13:00

3:2 ( 2:1 ) Pá   9/3     19:30
3:5 ( 2:1 ) So   4/2     14:00
0:3 ( 0:1 ) Ne 19/2     15:00

2:0 ( 1:0 ) So 25/2     09:00
1:3 ( 1:1 ) So 25/2     11:00
2:1 ( 1:1 ) So 25/2     13:00

0:1 ( 0:0 ) So 3/3       09:00
4:0 ( 3:0 ) So 3/3       11:00
2:2 ( 1:1 ) So 3/3       13:00

4:0 ( 0:0 ) So 10/3     09:00
2:3 ( 1:2 ) So 10/3     11:00
2:3 ( 1:2 ) So 10/3     13:00

Utkání 5. kola

Březnice - Měčín
Blatná - Stř. Hoštice

Milín - Bělčice

Utkání 3. kola

Milín - Stř. Hoštice
Bělčice - Měčín

Blatná - Březnice

Utkání 4. kola

Měčín - Stř. Hoštice
Bělčice - Březnice

Blatná - Milín

Utkání 1. kola

Březnice - Milín
Bělčice - Stř. Hoštice

 Blatná - Měčín

Utkání 2. kola

Měčín - Milín
Blatná - Bělčice

Stř. Hoštice - Březnice

"TESLA Blatná CUP" muži  -  7. ročník
Konečné výsledky turnaje probíhajícího 11/2 - 10/3/2012

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body

1 SK Březnice 1918 o.s. 5 3 2 0 20 : 7 11
2 FK Nepomuk 5 3 2 0 14 : 4 11
3 Sokol Bělčice 5 3 0 2 10 : 14 9
4 Chanos Chanovice 5 2 0 3 11 : 9 6
5 Blatná (ml. dorost) 5 1 1 3 11 : 16 4
6 Sokol Měčín 5 0 1 4 7 : 25 1

6:3 ( 4:1 ) Ne 12/2      09:00
0:4 ( 0:1 ) Pa   2/3      19:30
4:2 ( 1:2 ) Ne 12/2      13:00

1:2 ( 0:0 ) Ne 19/2     17:00
2:2 ( 1:1 ) Ne 19/2     11:00
0:5 ( 0:3 ) Ne 19/2     09:00

0:6 ( 0:3 ) Ne  26/2     09:00
5:2 ( 2:1 ) Ne 26/2     11:00
0:1 ( 0:0 ) Ne  26/2     13:00

2:3 ( 0:1 ) Ne 4/3      09:00
1:6 ( 0:4 ) Ne 4/3      11:00
0:5 ( 0:2 ) Ne 4/3      13:00

2:2 ( 2:0 ) Ne 11/3     09:00
2:2 ( 2:0 ) Ne 11/3     11:00
1:2 ( 1:1 ) Ne 11/3     13:00

"TESLA Blatná CUP" dorost  -  5. ročník
Konečné výsledky turnaje probíhajícího 12/2 - 11/3/2012

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body

Bělčice - Měčín
Chanovice - Nepomuk

Utkání 1. kola

 Blatná - Měčín
Bělčice - Nepomuk

 Březnice - Chanovice

Utkání 2. kola

Blatná - Bělčice
Nepomuk - Březnice
Měčín - Chanovice

Utkání 3. kola

Blatná - Březnice

Březnice - Měčín
Chanovice - Bělčice

Utkání 4. kola

Blatná - Chanovice
Bělčice - Březnice
Měčín - Nepomuk

Utkání 5. kola

Blatná - Nepomuk

Dorost - příprava:

Halový turnaj v malé kopané – Osek 2011/2012.
Blatná – Osek  4:3  branky: Mišiak, Karban, Hrubý, Kall-
münzer
Blatná – Vacov  3:1  branky: Karban, Hrubý, Peleška
Blatná – Sedlice  2:2  branky: Peleška, Mušák
Blatná – Vl. Březí  8:1  branky: Peleška 3x, Mišiak 2x, Karban  
                   2x, Hrubý
Blatná Sedlice Vacov Vl. Březí Osek převod skóre body
Blatná xxxxxx 2 : 2 3 : 1 8 : 1 4 : 3 17 : 7 10
Sedlice 2 : 2 xxxxxx 2 : 2 0 : 1 1 : 1 5 : 6 3
Vacov 1 : 3 2 : 2 xxxxxx 2 : 1 3 : 6 8: 12 4
Vl. Březí 1 : 8 1 : 0 1 : 2 xxxxx 0 : 2 3: 12 3
Osek 3 : 4 1 : 1 6 : 3 2 : 0 xxxxx 12 : 8 7

Blatná – Lnáře muži  4:3 (2:1)  branky:  Šorna, Peleška, 
            Karban, Kallmünzer

Sestava: Chlanda - Burian, Hrubý, Čejka – Stejskal, Peleška, Voborník, 
Karban, Petráš – Mišiak, Šorna. Střídání: Písařík, Kallmünzer.

Hodnocení: Hrálo se vyrovnané utkání. V prvním poločase jsme byli 
o něco lepší a poločas vyhráli 2:1. Ve druhé půli jsme pomalu odcházeli 
fyzicky a Lnářští dokázali vyrovnat na 3:3 ze stavu 3:1. Ke konci zápasu 
rozhodl o našem vítězství kapitán Karban. 
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Aktuální víkendové výsledky 
7. – 8. dubna 2012
Muži „A“ Blatná-Vlachovo Březí 1:0 (1:0) Nový  
Muži „B“ Cehnice-Blatná 2:1 Čadek  
Ženy Příkosice-Blatná odloženo     
Dorost st. Blatná-Táborsko B 4:2 (2:2) Mišiak 2x, Peleška, Karban  
Dorost ml. Blatná-Táborsko B 1:5 (1:2) Kallmünzer  
Žáci st. Slavia ČB-Blatná 3:2 (1:1) Sedláček, Maňaska  
Žáci ml. Slavia ČB-Blatná 13:0 (6:0)     
Přípravka st. „A“ Blatná – Bavorov 6:1  (2:0) Šourek 2x, Habada 2x, Říha, Štědroňský 
Přípravka st. „B“ Blatná – Čestice 8:0  (4:0) Tvrdý 4x, Hrádek 2x, Bláha J., Brož  
Přípravka ml. „A“ Blatná – Dražejov 6:1  (3:0) Filaus 3, Fiřt, Slavíček, Brož  
Přípravka ml. „B“ Blatná – Katovice 0:11 (0:5)    

Aktuální víkendové výsledky 
14. – 15. dubna 2012
Muži „A“ Lažiště B-Blatná 0:3 (0:2)  Rubáš D., Nový, Skuhravý  
Muži „B“ Blatná- Volyně A 0:2 (0:2)    
Ženy Blatná-Horní Bříza 2:2 (0:0)  Prokešová, Vajsová   
Dorost st. Soběslav-Blatná 1:3 (0:1) Polan, Voborník, Karban  
Dorost ml. Soběslav-Blatná 2:0      
Žáci st. Blatná-Loko ČB 3:0 (0:0) Stulík, Drůba, Formánek  
Žáci ml. Blatná-Loko ČB 1:7 (0:3) Burian  
Přípravka st. „A“ Blatná – Katovice 6:4 (3:1) Šourek J. 3,Říha V.,Fořt T. a Habada V. 
 
Přípravka st. „B“ Blatná -Sedlice 17:0 (6:0)  Uldrich 5x, Braun 4x, Tvrdý 3x, Bláha J. 
3x, Maleček, Antoš  
Přípravka ml. „A“ Blatná -Štěkeň 3:14 (1:5)  Fiřt, Kraus, Filaus  
Přípravka ml. „B“ Dražejov-Blatná   neděle 22.4. 10,30 hod 

Blatná – Mirotice muži  3:1 (0:0)  branky: Mišiak 2x, Peleška
Sestava: Chlanda - Mazan, Šejvar K., Písařík – Šejvar R., Peleška, 

Voborník, Karban, Petráš – Mišiak, Šorna. Střídání: Tvrdý, Kalmünzer, 
Polan, Hrubý.

Hodnocení: V prvním poločase jsme si dokázali vytvořit několik bran-
kových příležitostí, které se nám bohužel nepovedlo proměnit. Do druhého 
poločasu vstoupily lépe Mirotice a díky našim chybám se dostali do vedení. 
Naši hráči nic nevzdali a vývoj zápasu otočili ve svůj prospěch.

Žáci mladší – příprava:
Přehled hráčů: Peroutka Leoš, Karlíková Adéla, Houzar David, Chova-

nec Miroslav, Kundrát Patrik, Dráb Matěj, Říha Jiří, Mikeš Ondřej, Vonášek 
Jakub, Paukner Jakub, Burian Matouš, Čapek Daniel.

Tréninky jsme zahájili 8.1.2012. Do konce únoru v tělocvičně školy ZŠ 
JAK. Účastnilo se 6 - 10 hráčů, dle zdravotního stavu.

V sobotu 28.1.2012 halový turnaj v Milevsku. Obsadili jsme 9 místo 
se skórem 5:25.

V neděli 29.1.2012 halový turnaj v Nepomuku. Sedmé místo po remíze 
1:1 se Sušicí. Na penalty 1:0. Proměnil Paukner. Náš Leoš Peroutka všechny 
3 penalty soupeře chytil.

Přípravka starší A:
Přípravu jsme zahájili v listopadu loňského roku pásmem tří na sebe 

navazujících turnajů v nedalekém Oseku. Turnajů se zúčastnil, vedle našich 
dvou týmů, ještě domácí Osek, Vacov a suverén turnaje Vimperk. Celkem 
jsme obsadili 4. a 5. místo, ale zápasy s Vacovem i Osekem byly vyrovnané 
bitvy, kde nás soupeř přetlačil většinou jen silou. Hlavním přínosem pro nás 
bylo maximální vytížení všech hráčů. Do každého zápasu jsme nastupovali 
se sedmi hráči. Při hracím systému 4+1 (1 x 25 minut) si každý zahrál až 
běda. V prosinci jsme zakončili loňský rok turnajem v Příbrami. Zúčastnilo 
se 10 týmů, mimo jiné Dukla Praha, Kladno, 1. F.K. Příbram, Milevsko 
atd. V konkurenci „minirepublikových“ týmů jsme bohužel neobstáli. 
Sice jsme vybojovali dvě vítězství, ale ta byla s týmy druhé kategorie. 
Na ostatní týmy jsme ztráceli, jak v technice, tak i v pohybu bez míče. 
Přesto je 9. místo zklamáním.

Od ledna jsme začali každou středu dojíždět na tréninky do multifunkční 
haly v Záboří, kde jsme také pořádali dne 10.3.2012 Blatenský Cup 2012. 
Obě mladší přípravky se od listopadu střídaly o dvě hodiny v ekonomce 
a každou sobotu se kluci vyblbli v tělocvičně Komenského školy.

Na přelomu ledna a února jsme se zúčastnili dvou turnajů na umělce 
v Oseku. Tentokrát se zúčastnilo celkem 8 týmů. Opět jsme přihlásili dva 
celky, se kterými jsme obsadili 4. a 7. místo.

Mimo již zmiňovaného Blatenského Cupu nás ještě čekal turnaj ve Stra-
konicích pořádaný OFS, který se konal 25.2.2012 za účasti všech týmů OP 
+ domácí účastník krajského přeboru.

Přípravka starší B:
Halový turnaj starších přípravek v Milevsku. Účast - ZVVZ Milevsko 

I, ZVVZ Milevsko II, Tatran Prachatice, FC Písek, SKP České Budějovice 
a TJ Blatná. Výsledky Blatné: Prachatice - Blatná 2:1, ZVVZ II - Blatná 
0:6, Blatná - SKP Č. B. 2:0, ZVVZ I - Blatná 2:0, Blatná - FC Písek 1:1. 
Finále ZVVZ I - ZVVZ II 3:1. O třetí místo Prachatice - Blatná 3:1. O páté 
místo SKP Č. B. - FC Písek 2:1. Celkové pořadí: 1. ZVVZ I, 2. ZVVZ II, 
3. Tatran Prachatice, 4. Blatná, 5. SKP Č. B., 6. FC Písek. 

Další přátelské utkání jsme sehráli na půdě Březnice, kde jsme vyhráli 
3:7.

Přípravka mladší B:
Podzimní část sezóny jsme zakončili v mistrovské soutěži s jedním 

vítězstvím na kontě. Ještě v listopadu jsme využívali možnost chodit každé 
úterý do tělocvičny JAK a nepravidelně v pátek na hodinu do haly eko-
nomky. Rozběhl se nám také turnaj v Oseku rozdělený na tři hrací půldny. 
Během nich bylo vidět zlepšování naší hry, tréninky přinášely první ovoce 
v podobě vyrovnaných utkání, zejména s protivníkem z Horažďovic. Ale 
i proti ostatním celkům s o rok staršími hráči jsme odehráli dost utkání se 
ctí. Ve výsledku jsme dosáhli sice jen na dva body, ale větším kladem je 
trvale vzestupná fotbalovost všech hráčů. Dalším prubířským kamenem 
byl turnaj OFS ve Strakonicích. Zde se nám povedl husarský kousek, kdy 

jsme v prvním utkání základní skupiny přehráli soupeře z Volyně, v čele 
s pozdějším králem střelců celého turnaje - a to poměrem 1:0. Poté, kdy 
jsme ve skupině porazili oba další soupeře z Bavorova a Katovic, zahráli 
jsme si ve finálové skupině o první místo. Tady se nám již tolik nevedlo. 
Kvalita soupeřů a patrně i únava hráčů vykonaly své. Každopádně 3. místo 
v konkurenci 11 celků z okresu je výrazným úspěchem a povzbuzením 
nejen do jarní sezóny, ale i do budoucna.

Soupiska: Bláha Aleš, Bláha Vojtěch, Bulka  Adam, Bulka Dominik, 
Drnek Ondřej, Fejtl Michal, Flandera Štěpán, Koman Vojtěch, Kareš Lukáš, 
Merhaut Zdeněk, Outlý Jakub, Sedláček  Jakub, Šurát Jakub, Vondruška 
Daniel, Žižka Michal, Šejvar Adam.

Za 14 dní na stránkách „Blatenských listů“ opět nashledanou.
Michal Vanduch, předseda FO Blatná
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Oddíl Juda Blatná Vás srdečně zve v sobotu 28. dubna 
na Velkou cenu města Blatná v judu.  Soutěž se koná v pro-
storách Střední odborné školy v Blatné a koná se za podpory 
TJ Sokol Blatná, DDM Blatná a Města Blatná. Začátek bojů 
je plánován na 10:00 hodin, občerstvení 
zajištěno. 

Přijďte povzbudit blatenské
závodníky!

MEZINÁRODNÍ TURNAJ V JUDU
„O POHÁR STAROSTY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU“
V sobotu 7. dubna vyrazili někteří blatenští závodníci na Mezinárodní 

turnaj v judu do Týna nad Vltavou. Letos slavil tento turnaj malé jubile-
um, konal se již 20. ročník. Na tento turnaj zavítali i mladí závodníci ze 
sousedních zemí, a to z Německa a Rakouska. 

Porovnat síly v silné konkurenci přijeli i 3 závodníci z Blatné. Souboje 
probíhaly v kategoriích mladších a starších žáků. Blatná měla zastoupení 
v kategorii mladší žáci v podobě Andreje Haštavy a Pavla Urbana, ve star-
ších žácích soutěžil Adam Žihla. 

Andrej Haštava bojoval ve velmi silné kategorii do 46 kg. Tato váha 
byla rozdělena do dvou skupin po pěti závodnících. Z každé skupiny poté 
postoupili dva nejlepší závodníci do boje o medaile. Andrej poprvé na-
stoupil ve věkové kategorii mladší žáci a přeci jen na něm bylo vidět, že 
si na tento přesun musí zvykat. Jeho výkon na postup ze skupiny nestačil, 
nicméně ostudu neudělal a získané zkušenosti se určitě hodí v dalších 
těžkých turnajích.

Pavel Urban to měl ve váze do 55 kg přeci jen o něco jednodušší. 
Přesto i on se musel vyrovnat s kategorií mladší žáci. A jak dopadl? Mohl 
oslavovat zisk medaile, obsadil totiž 2. místo. Stříbrnou placku si zajistil 
vítězstvím v rozhodujícím zápase nad borcem z České Třebové.

V kategorii starší žáci bojoval, už poměrně zkušený závodník, Adam 
Žihla. Ve váze do 60 kg znovu vyrukoval svým typickým způsobem boje, 
který mu tentokráte přinesl zisk 2. místa. Nestačil pouze na letošního 
suveréna, který je na prvních příčkách celostátního žebříčku – borce z SK 
Kaplice.

Oddíl juda děkuje rodičům, kteří ve svém volném čase zajistili dopravu 
na turnaj.

Více informací o oddíle juda v Blatné a o Sokolu Blatná na www.
tjsokolblatna.cz, o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.

Lukáš Kocourek

Krajský přebor II mužů ve volejbalu: 

Dřeváci TJ Sokol Blatná zvou všechny sportovní příznivce na utkání jarní části krajského 
přeboru II mužů ve volejbalu.  

4.5.    TJ Sokol Blatná Dřeváci – TJ Lokomotiva České Budějovice „B“ 

18.5.    TJ Sokol Blatná Dřeváci – TJ Sokol Písek „B“  

25.5.  TJ Sokol Blatná Dřeváci – TJ Vltava České Budějovice 

8.6.  TJ Sokol Blatná Dřeváci – TJ Budoclub Písek 

Začátky zápasů v 17:30, hřiště pod sokolovnou, v případě nepříznivého počasí v sokolovně. 

Přijďte povzbudit blatenský tým a podívat se na pěkný volejbal! 

TJ SOKOL Blatná
Kalinovo náměstí 580, 388 01 Blatná
ve spolupráci s TJ Blatná zve širokou 

sportovní i laickou veřejnost na tradiční 
blatenský sportovní svátek

MEMORIÁL JANA JANOVSKÉHO 2012
který se koná v sobotu 12. května 2012 na letním stadiónu 
v Blatné. Závod je určen pro registrované i neregistrované 

běžce z  řad dětí i dospělých, zkrátka pro všechny, kteří chtějí 
strávit krásné dopoledne v příjemném prostředí nově zrekon-

struovaného letního stadiónu či zámeckého parku.

Stránky závodu: http://www.tjsokolblatna.cz/memorial
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Klubové vystoupení mladých kapel 
Blatná - Restaurace Beseda /ul.Na Příkopech/  
        20.4.2012 VYSTOUPÍ

       Blues-rocková kapela 

Petr „Břeťa“ Pešek – kytara

Stanislav Pešek- bicí

Matouš Fučík-basová kytara

Pavel Kopta-kytara

Aleš Sladký „Sweet“ - zpěv,foukací harmonika
------------------------------------------------------------------------------------

        Hard -rocková kapela 

Johnny Lavruška-kytara,zpěv

Lukáš Korbuth- basová kytara

Venca Bárta – kytara,vokál

Michal Horalek- bicí

začátek  od 21 hod.
Vstupné dobrovolné
Všichni příznivci hudby a tance jsou srdečně zváni !!!

BLATENSKÝ DŘEVÁK 2012 aneb ŠŤASTNÁ SEDMIČKA PRO DŘEVÁKY
V sobotu 31.3.2012 uspořádali Dřeváci TJ 

Sokol Blatná 7.ročník volejbalového turnaje 
smíšených družstev Blatenský dřevák, ve kterém 
získali premiérový triumf.

Do blatenské sokolovny se sjelo šest týmů, 
které opět po roce usilovaly o vítězství v turnaji. 
Při systému každý s každým na dva vítězné sety 
čekalo každý tým pět náročných zápasů. Hned 
první utkání se vydařilo domácím Dřevákům, 
kteří porazili Mirovice 2:0 a nastartovali tak 
úspěšnou cestu turnajem. Stejným výsledkem 
pak přehráli tým z Radomyšle s názvem První 
místo. 

Ve třetím zápase je čekal papírově největší 
favorit turnaje, který hrál pod názvem Koťata 
a byl složený z hráčů z různých oddílů. Byla to 
skutečně pravá volejbalová bitva o každý míč 
a týmy se střídaly ve vedení. Nakonec musel 
o vítězi rozhodnout třetí set, který domácí vyhráli 
15:13 a celkově tedy 2:1 na sety. Povzbuzeni 
touto výhrou přehráli Dřeváci jasným způsobem 
dalšího favorita turnaje, tým Papataci z Písku 

a otevřela se jim cesta k celkovému vítězství. 
Turnaj zakončili výhrou nad družstvem Sokola 
Blatná a bez porážky prošli celodenním kláním 
a na posedmé se dočkali vytouženého prvenství. 
Trofej za první místo a putovní pohár tak koneč-
ně zůstaly doma. 

Sestava vítězného družstva: Kateřina Ho-
lubová, Jana Vestfálová, Pavel Bouše, Martin 
Čechura, Ondřej Hlavín, Ondřej Kočovský.

Poděkování patří sponzorům turnaje – Bla-
tenské rybě a Restauraci Sokolovna.

Konečné pořadí:
Dřeváci TJ Sokol Blatná 14 b.
Koťata    10 b.
Papataci    10 b.
Mirovice     6 b.
TJ Sokol Blatná    4 b.
První místo     1 b.

www.tjsokolblatna.cz
Ondřej Kočovský
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Vy u ž i j t e : 
www.vydelekzdomu.cz

H U B N U T Í :
www.zdravehubnout.cz

 TRUHLÁŘSTVÍ         
PARAMA            

ke kuchyni nad 30 000,- bez DPH 
varná deska ZDARMA                

k vestavné skříni od 2 m            
4 ks výsuvný koš ZDARMA            

formátování LTD desek             
olepování ABS hran do tl. 2 mm      

tel.776 11 88 15

KOUPÍME RODINNÝ DŮM V BLATNÉ
Hledáme ke koupi rodinný domek v 

Blatné se zahradou, nejlépe no-
vostavbu, dispozice min. 4+1, garáž 
vítána. Max. cena do 3.000.000 Kč. 

Možnost výměny za pěkný a slunný 
byt po rekonstrukci 3+1, vč. garáže 

v Blatné s doplacením. 

KONTAKT: 602 659 771

 

Využijte služeb dentální hygienistky v Blatné

Palackého 464, 388 01 Blatná
T. 383423771, 602517679

- odstranění zubního plaku
- odstranění zubního kamene

- profesionální čištění, bělení

- prevence a léčba zánětu dásní
  a parodontozy, ve spolupráci 
    se zubním lékařem

         - nácvik správné péče o chrup,
        seznámení s pomůckami zubní
   hygieny (mezizubní kartáčky, nitě aj.)

- odstranění pigmentací po kávě, kole,
čaji, kouření

   Pro tuto službu nepotřebujete doporučení
 zubního lékaře

 

Te l . :  3 8 0  4 2 3  6 3 4
m o b i l :  6 0 7  7 6 0  4 0 7

PROMYS s.r.o. oznamuje změnu
otevírací doby v prodejně

rybářských a loveckých 
potřeb,

 v Tyršově ulici 369 (naproti sokolovně).
pondělí – pátek 10,00-11,30,

13,00-16,00
 Tel. 775552729, www.promys.cz

Na skladě živé nástrahy pro rybáře.
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telefon: 724 130 630

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

Ing. Petr FOUS

GEODÉZIE
Na Blýskavkách 1430, 388 01 Blatná

IÈO: 659 54 050
tel.: 603 514 655

Odpovìdná osoba: Ing. Petr Fous

digitisk + UV laminace, vel. A3
lepit na PVC tl. 5 mm + rámování

1430

PVC tl. 5 mm, výøez EG528, EG501- 15x20 cm

tisk na papír køída 100g + laminace, 15x60 mm

FOUSOVI

GEODÉZIE

Ing. Petr FOUS

Na Blýskavkách 1430
388 01 Blatná

mobil: 603 514 655
tel./fax: 383 393 446
e-mail: fous.petr@tiscali.cz

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

GEODÉZIE
Ing. Petr Fous

Na Blýskavkách 1430
388 01 BLATNÁ

tel.: 383 393 446
mobil: 603 514 655

geometrické plány pro:
- kolaudace budov

- rozdìlení pozemkù
- vìcná bøemena

vytyèování hranic pozemkù
úèelové mapy

zamìøování inž. sítí,...

POZOR!!!
ZMÌNA SÍDLA

GEODÉZIE

GEODÉZIE

300 m

30 m

velikost tabulky 17x95 cm

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:     čt 15 - 18 hod.
       pá 15 - 18 hod.
       so (liché týdny 8-11 hod.)
       nebo po tel. domluvě
Hajany 15
  Tel.: 383 420 053, 
  mob. 604 566 214, 732 236 153
  www.spanekvperi.cz

 
 
 
 
 
            
   Střední odborné učiliště 
               BLATNÁ    

 
U Sladovny 671 

                            388 16 Blatná 
 
 
Nabízíme provedení těchto prací: 
 

• veškerou diagnostiku, seřízení 
a opravy osobních a užitkových 
automobilů včetně kontroly 
a seřízení geometrie podvozku 
novou 3D diagnostikou 

• servis klimatizací vozidel 
• měření emisí zážehových 

i vznětových motorů včetně přípravy 
vozidel na technickou kontrolu 

• opravy traktorů a zemědělské 
techniky 

• základní kurzy svařování, 
doškolování a přezkušování svářečů 

 Příjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod. 
 na tel. 383 412 335, 383 412 333 
 

Další informace: tel.: 383 412 320 
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz

 

PhDr. Jaroslava Mlsová
Český jazyk: procvičování učiva základ-
ní a střední školy, příprava na maturitní 
zkoušku, příprava na přijímací zkoušky 
na vysoké školy humanitního směru.

Základy latiny pro zdravotnické 
a humanitní obory.

Korektury bakalářských a diplomových 
prací.

Kontakt: mlsova.J@seznam.cz,
734 678 454
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Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná

Tel.: 383 422 044

Fax: 383 420 590

E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

www.blatenskatiskarna.cz

N A B Í Z Í :

T I S K :

 personifikace včetně číslování
 laminace do formátu A2

 ofsetový a digitální tisk letáků, vizitek,
     brožur, tiskopisů, barevných prospektů,
     katalogů, kalendářů
 DTP studio

Z A  V Ý H O D N É  C E N Y

Příjem zakázek: pondělí -  pátek od 6.00 - 14.00 hod.


