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Čtrnáctideník
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Štědrý den

Nanebevzetí Panny Marie

Blatná

Bělčice

Zasvěcení

Slavnost
Svátek
Narození Páně sv. Štěpána

Blatná sádky, Dobrá Voda sádky, Rojice sádky, Písek bašta Šarlák
Na těchto prodejních místech  bude prodej 4 dny před 24.12.

Písek pivnice Platan, Písek Velké náměstí, Strakonice OD Labuť
Přesné termíny a prodejní doby budou uveřejněny na www.blatenskaryba.cz

Přejeme všem našim zákazníkům šťastné a veselé Vánoce
a dobrou chuť s blatenským kaprem na štědrovečerním stole.

20.11.2010

Na sádkách bude zajištěn prodej ryb v týdnu před Vánoci ve všech pracovních dnech a 24.12. od 9 do 11 hodin

Blatna_kal2011:kal1.qxd

Prodejní místa při prodeji ryb na Vánoce roku 2012
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A KTUALITY
M Ě S T S K Á P O L I C I E B L AT N Á
Zahradnická 171, 388 01 Blatná
tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321,
e-mail: m.policie@blatna.net
http://www.mesto-blatna.cz

Prevence
kriminality

Blatná 7. prosince 2012
spoluobčanům, například při podání svědectví
policii.

Rovněž nezapomeňte že…..„Auto není

trezor“.

Stále dokola a důrazně upozorňujeme řidiče,
aby zbytečně  a zvláště v tomto období nelákali
zloděje zanechanými věcmi v autech a snažili
se maximálně této trestné činnosti předcházet.

Velitel strážníků Městské policie Blatná
Petr Vaněk

Kapesní zloději mají o Vánocích žně
Opět nastává jedno z nejkrásnějších období v roce a tím jsou Vánoce. Těmto svátkům
ovšem předchází shon, nákupní horečka
a starosti s výběrem těch správných dárků.
Blíží se však také období, na které se těší ještě
někdo. Rozzářené oči radostí mají i kapsáři!!
Teď přišel jejich čas.
Nedáváme jim však také trochu příležitosti
sami, neulehčujeme jimjejic „práci“ ???
Znovu, opakovaně a důrazně upozorňujeme: Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí. Využívají nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s majetkem
a osobními doklady. Samotná krádež bývá
bleskově rychlá a předem pečlivě nacvičená.
Kapsáři kradou tak dokonale a nepozorovaně,
že se okradený o chybějících dokladech či peněžence dozví často až mnohem později a zcela
na jiném místě, než ke krádeži došlo. O pachateli
a jeho popisu nemá obvykle ani potuchy. Jak se
tedy chovat, abyste se nestali obětí kapesních
zlodějů? Připomeňme si pár důležitých rad,
abychom toto období prožili v klidu a co největší pohodě:
Mějte své věci neustále pod kontrolou!
● muži, vše důležité noste v náprsních, popř.
uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních
kapsách u kalhot
● ženy, nenechávejte peněženku a jiné cennosti navrchu tašek či kabelek
● nenoste své osobní doklady v peněžence
● nemějte při sobě větší finanční hotovost
● čtyřmístné identifikační číslo platební karty
(PIN) mějte zásadně odděleně od samotné
karty
● v případě krádeže platební karty okamžitě
volejte pobočku banky, krádež oznamte
a kartu zablokujte
● zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu
● tašky, batohy, kde máte peníze nebo jiné
cennosti nenoste na zádech, kam nevidíte
● ženy, noste kabelku pokud možno u těla
a využívejte různá zapínání a zdrhovadla
● uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního
koše, mějte jej stále na očích!!
● nenechávejte v restauracích svá zavazadla
a oblečení bez kontroly, ani jdete-li jen
k baru či na toaletu
● při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci, zavazadla stále
na očích!!
Někteří kapsáři maskují svou rychlou ruku
bundou, kterou přes ni mají hozenou. Stanete-li
se svědky kapesní krádeže, neváhejte s pomocí
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V PROSINCI ZIMA JEŠTĚ LAŠKUJE, ALE
V LEDNU JIŽ KRALUJE
JE-LI V PROSINCI JEŠTĚ MNOHO SEDMIKRÁSEK, NEBUDE DLOUHO MRZNOUT
S VAT Á B A R B O R A N O S Í B L Á TO
DO DVORA
NEVIDĚL-LI BY SVATÝ MIKULÁŠ VLHKÉ STŘECHY, MUSEL BY BÝT SLEPÝ
Začátek ADVENTU znamenal také začátek
výmlatu – mlácení obilí. Na znamení tohoto
důležitého aktu také dříve chodívala v předvečer
8. prosince tzv. „Mikulášova matička“ nebo
také „Matička s cepem“, která nosívala v jedné
ruce koš s dárky a ve druhé měla cep (prý také
na zlobivé děti) a nadělovala nejen dětem, ale
i dospělým.
Miloslav Vlk:
„ŽÁDNÝ STROM SE NEMŮŽE VYVÍJET
A VYRŮSTAT BEZ KOŘENŮ, A TAK ANI
LIDSKÁ SPOLEČNOST SE NEMŮŽE ZDRAVĚ VYVÍJET BEZ ZNALOSTI SVÝCH TRADIC A  BEZ POUČENÍ ZE SVÉ HISTORIE.“
Eva Fučíková - lidové řemeslo

STAROČESKÉ VÁNOCE V KAPLANCE
aneb KOLEDA KOLEDA ŠTĚPÁNE…
V sobotu 1. prosince jsme v klenutých
prostorách KAPLANKY otevřeli prodejní
výstavu s tématikou českých lidových vánoc.
Malá ukázka tradiční tvorby našich předků
i současných tvůrců přibližuje pravé poslání
vánočních svátků. Výstava, jejíž součástí je
prodej ve dvoře blatenského muzea, potrvá až
do Štědrého dne a bude postupně doplňována
různými novinkami.
SOUČÁSTÍ VÝSTAVY BUDE TAKÉ
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ V BLATNÉ, V
SOBOTU 15. PROSINCE OD 10.00 HODIN,
KTEŘÍ NÁM BLÍŽÍCÍ SE VÁNOČNÍ SVÁTKY ZPŘÍJEMNÍ ČESKÝMI KOLEDAMI.
Otvírací doba:
Út. – Pá
10.00 – 12.00
14.00 – 16.00
So
9.00 – 12.00
14.00 – 16.00
Ne
10.00 – 12.00
14.00 – 16.00
Velká část nabídky je z dílen tvořivých
rukou Blatenska.
Všichni jste srdečně zváni – přijďte načerpat vánoční atmosféru při sklence dobrého
vína!
Na snímku – „víla hojnosti“ zhotovená z klasu kukuřice (výstava Koleda koleda Štěpáne)

Informace o výměně
řidičských průkazů
Na základě novely zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, byly změněny
lhůty pro povinnou výměnu řidičských
průkazů. Výměna, pokud nedošlo ke změně
údajů v řidičském průkazu, je osvobozena
od správního poplatku.
Povinná výměna starších typů řidičských
průkazů je stanovena takto:
- řidičský průkaz vydaný:
od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 výměna do 31. prosince 2013
K žádosti přiložte:
1x fotografie (předepsaného dokladového
formátu 3,5 x 4,5 cm)
platný doklad totožnosti (občanský průkaz,
pas)
řidičský průkaz, kterému končí platnost
Pracovní doba odboru dopravy:
Pondělí		
7:30 – 17:00
Úterý		
7:00 – 15:00
Středa		
7:30 – 17:00
Čtvrtek		
7:00 – 15:00
Pátek		
7:00 – 14:30
Bc. Veronika Janečková
referentka odboru dopravy

Nabízím doučování anglického jazyka
pro žáky ZŠ, mohu pomoci i studentům
SŠ ( K DISPOZICI MÁM I VYPRACOVANÉ
MATURITNÍ OTÁZKY). Anglický jazyk
studuji 12 let a letos se připravuji složit
zkoušku FCE. Mohu pouze o víkendech,
přes týden studuji v Praze.
mob. 720 277 318
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Odvoz vyřazeného
elektrozařízení – poděkování
Začátkem letošního prosince navštívila Blatnou zástupkyně firmy
OTAVA electronics, a. s. (http://www.otava.cz), paní Píchová. Firma
OTAVA zajišťuje ve spolupráci s městy odvozy vyřazeného elektrozařízení
ze sběrných dvorů nebo z městy určených úložišť či od prodejců elektro
apod. Nejinak je tomu i se Sběrným dvorem v Blatné, kam mají občané
možnost nefunkční elektro ukládat. Odtud putuje elektroodpad do závodu
ve Vacově, kde je následně rozebírán a tříděn na jednotlivé suroviny, které
jsou nakonec umístěny ke koncovým zpracovatelům.
Paní Píchová navštívila starostu Blatné pana Navrátila a místostarostu
pana Ounického, u tohoto setkání byli také ředitel Technických služeb pan
Srb a také pan Hajník. Proběhl neformální rozhovor, kdy paní Píchová
přiblížila historii firmy OTAVA, jejich přerod z výroby televizí na recyklaci elektroodpadu, dále proběhla debata o spolupráci mezi městem
Blatná, Technickými službami a firmou OTAVA. Hlavním důvodem této
schůzky bylo předání písemného poděkování občanům, zástupcům měst
a firem, které se podílejí na shromažďování, ukládání, odvozu a recyklaci
elektroodpadu:
„Touto formou bychom chtěli poděkovat všem, kteří odevzdávají
do sběrného dvora vyřazená použitá elektrozařízení vznikající v domácnosti
nebo ve firmách. Touto cestou bychom také chtěli poděkovat zaměstnancům
městských úřadů a zaměstnancům sběrných dvorů, kteří jako první přicházejí do kontaktu s občany, kteří odevzdávají elektroodpad, a předávají jim
první informace o třídění odpadů.
Dnes je již běžně známo, že se ve sběrných dvorech soustřeďují: lednice,
mrazáky, mikrovlnné trouby, varné konvice, fritovací hrnce, šlehače, mixery,
vysavače, počítače, kopírky, scannery, televize, rádia, videa…
Ale stále se setkáváme s tím, že některý elektroodpad končí v popelnici
a pak dále na skládce, a to je velká škoda. Proto vám chceme sdělit, že
na sběrném dvoře se může sbírat i následující odpad: Cédéčka, tonery,
cartridge z tiskáren, pásky z psacích strojů, psací stroje mechanické i elektrické, šňůry a kabely od elektrozařízení, baterie, zářivky, výbojky, žárovky,
telefony všeho druhu, velmi drobná elektrozařízení z domácnosti – holicí
strojky, šlehače, myši od PC, klávesnice, fotoaparáty aj.
Za OTAVA electronics, a. s., 384 86 Vacov-Vlkonice 105
Ing. Milena Píchová“
Graf ukazuje, kolik kilogramů elektroodpadu bylo odvezeno v průběhu minulých let ze Sběrného dvora v Blatné, rok 2012 zobrazen pouze
do listopadu.
Zdeněk Hajník – Sběrný dvůr Blatná

Zemřelí – říjen
Straková Anna, Hostišovice, nar. 1929, úmrtí 5. 11. 2012
Kalbáčová Bohumíra, Pacelice, nar. 1949, úmrtí 8. 11. 2012
MUDr.Šindelářová Taťjana, Praha, nar. 1937, úmrtí 13. 11. 2012
Tomášková Juliana, Blatná, nar. 1931, úmrtí 13. 11. 2012
Ostrá Marie, Čekanice, nar. 1924, úmrtí 18. 11. 2012
Chára Jaroslaav, Řesanice, nar. 1926, úmrtí 27. 11. 2012

Oznámení o blížícím se uplynutí
sjednané doby nájmu hrobového místa
V souladu s ustanoveními § 25 odst. odst. 8 zákona o pohřebnictví si
Vás tímto dovolujeme upozornit, že v roce 2013 bude končit sjednaná doba
nájmu hrobových míst na starém hřbitově.
Pokud máte zájem o prodloužení sjednané doby nájmu, je nutné před
jejím uplynutím uzavřít novou nájemní smlouvu a z evidenčních důvodů
taktéž provést nové zaměření hrobového místa. Bližší informace Vám rádi
poskytneme v kanceláři krematoria,na telefonním čísle 383422581 nebo
přes e-mail krematorium.blatna@tiscali.cz.
Nedojde-li k uzavření nové nájemní smlouvy nebo nebude-li dohodnuto
jinak, bude z naší strany považován nájem hrobového místa za definitivně
ukončený.

MC Kapřík pořádá v úterý 11.12.2012
v herně MC přednášku

zimní péče o pleť
16:00 – 17:00 hodin
- kurz povede kosmetická poradkyně firmy Mary Kay
- během přednášky zajištěno hlídání dětí
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Spoleenské dní
Zatímco venku svítilo sluníčko,
v hostinci „U Čiláka“ vydatně „pršelo“
Buzice - Karty představovaly v sobotu 10. listopadu v buzickém hostinci
„ U Čiláka“ ústřední prvek dne. Tentokrát se „ nemastil“ mariáš, ale ke slovu
se dostala klasická hra v „ prší“. A ta přilákala jak děti, tak dospělé. Při již
3. ročníku usedlo za hrací stoly celkem dvacet nadšenců.
Mezi nimi i šestadvacetiletý Jan Oblezr z Mužetic, kterého tady v Buzicích
dobře znají. O místní pouti
obouvá kopačky při turnaji
v malé kopané „Buzický bejk“
a vždycky vypotí nějaký ten „
litr“ potu, hlavně jeho zásluhou se letos podařilo sestavit
fotbalový manšaft v domácích
barvách. Karetní hry bere jako
příjemné rozptýlení: „Vybírám si tedy jen turnaje v prší
a sedmě. Speciálně na sedmu
jezdím ještě do Škvořetic
a Bezdědovic, ale Buzice
mám nejraději. S požitkem si
dám partičku i po fotbalovém
utkání nebo tréninku. Dneska
jsem tady mohl být proto, že
mám od fotbalu volno. Ale
karta mi nešla, skončil jsem
Dětští vítězové Buzického prší.
až sedmnáctý,“ uvádí Honza.
Málokdy se vidí, aby se někdo smál nad svojí totální prohrou. No ale
tady v Buzicích takový človíček byl. Nešlo o nikoho menšího než známého
recesistu a hecíře z blízkých Pacelic, Vlastu Renče alias „ Dr. Kůrovce“.
Tento „lesní muž“, jinak „piloman“ se tváří v tvář poslednímu místu radoval, jakoby vyhrál první ve sportce. „Být první nebo poslední - to je přece
fuk! Důvod k zapití je to vždycky! Já asi udělal chybu, že jsem hrál střízlivý
- to mi zjevně nesvědčilo!,“ perlil oblíbený štamgast buzické hospůdky.
Odpolední karetní turnaj nakonec k překvapení všech vyhrál teprve
osmiletý Michal Feitl z Blatné. Však má také výbornou domácí školu - jeho
děda patří totiž mezi zkušené a všemi mastmi mazané mariášníky. Za ním
se umístil buzický Ondřej Holub, k pomyslnému bronzu se propracovala
Šárka Polanská z Blatné. Vedoucí pozice tudíž zůstaly v držení účastníků
školou povinných.
Hlavními cenami byly sklenice s utopenci, dále si účastníci
turnaje odnášeli keramické hrnky, trička, hračky aj.
Za materiální i finanční podporu akce pořadatelé děkují
těmto sponzorům: „Slunečnice“
Blatná - prodejna zdravé výživy,
SIKO Čimelice, LEIFHEIT
Blatná, Klenoty M a M Blatná,
prodejna „ Rozmarýna“ Blatnápaní Maňasková, Ing. Martin
Beneš z Blatné, Drogerie- manželé Drnkovi z Blatné, Pan
Michal- tiskárna „Na Vinici“
Blatná, Pan Vetešník - Robin
Oil Blatná.
Vladimír Šavrda

Vpravo Jiří Renč z Blatné.
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Movember aneb knírem proti
rakovině prostaty
Měsíc listopad bývá často ve znamení pestrobarevného listí, dušiček
či Halloweenu, blížící se zimy, zazimování sklepů, přezouvání pneumatik
a řady dalších… a nyní se takovou symbolikou stává pro muže v tomto
měsíci i knír. I naše urologické oddělení se rozhodlo tento počin podpořit
a toto onemocnění Vám všem přiblížit.
Projekt Movember každý listopad nabádá muže, aby si nechali narůst
knír, a tím projevili svou podporu na boj s rakovinou prostaty. Akce má
obecně za cíl zvýšit povědomí a získávání finančních prostředků k boji
s tímto závažným a častým onemocněním v naší populaci. Muži, kteří
se registrují do projektu, se tak po třicet dnů stávají živými chodícími
a mluvícími billboardy a svými činy, slovy a aktivitou zvyšují povědomí
o této nemoci. Tradici má akce již v Kanadě, Jihoafrické republice, Finsku,
Nizozemsku, Dánsku, Norsku, Belgii, České republice, Španělsku, Hong
Kongu, Singapuru, Francii, Německu, Švédsku, Švýcarsku a Rakousku.
V ČR projevili již vloni podporu - Dara Rolinc, David Ondříček, F.A.
Brabec, Matěj Ruppert, Ondřej Bank, YEMI A.D., Orion, Lejla Abbasová,
Jakub Kohák, Jaromír Jágr, Jiří Macháček, hokejisté HC Třinec a spousta
dalších. Letos se přidali například hokejisté Sparty, Slavie Vítkovic a mnoho dalších skupin i jednotlivců.
Proč knír? Vysvětlit to lze více způsoby.
Rakovina prostaty je onemocnění postihující
jen muže a stejně tak je knír i čistě mužským
znakem, tedy ten pravý hustý knír. Pak se dá
i říct, že obecně tradice a obliba knírů už není
tolik v kurzu a více člověk vidí oholené tváře,
takže knír vzbudí pozornost. A pak do třetice
růst kníru a dalších sekundárních pohlavních
znaků muže spouští hormon testosteron, který
je zároveň považován za spouštěč karcinomu
prostaty.
Více informací je k dispozici na www. movember.com nebo i na facebooku, či na stránkách naší urologie. I když to vypadá čistě na pánskou akci, tak podporu
mohou projevit i ženy.
Finanční prostředky získané v České republice budou poskytnuty Nadačnímu fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ, který se stal partnerem Movembru.
Naším zájmem je na tento problém,s nímž se setkáváme téměř denně,
poukázat a toto je jedna z forem, jak Vás jako pacienty a spoluobčany
informovat.
Karcinom prostaty – slaví letos smutné jubileum
Poprvé se o této nemoci zmínil v roce 1832 Benjamin Bordie. Je tomu
tedy již 180 let, kdy bylo toto onemocnění popsáno. Vyskytovalo se jistě
již mnohem dříve, nicméně ne v takové míře, větší výskyt souvisí s prodlužovaním věku dožití lidí.
Trocha statistiky na úvod. Rakovina prostaty je nejběžnější formou rakoviny v mužské
populaci, druhým nejčastějším onkologickým
onemocněním u mužů a zároveň nejčastějším
zhoubným urologickým nádorem v České
republice. V ČR je s touto chorobou diagnostikováno každoročně 5 000 mužů, což odpovídá počtu 13 denně, každoročně pak zemře
na rakovinu prostaty 1 600 mužů. Z hlediska
úmrtnosti na onkologická onemocnění je
na finálním druhém místě.
Jak vzniká? Přítomnost hormonu testosteronu je nezbytnou podmínkou vzniku
a rozvoje karcinomu prostaty, nikoliv však
jeho příčinou. I přes intenzivní výzkum řady týmů po celém světě dodnes
jednoznačnou příčinu vzniku rakoviny prostaty neznáme. Známý je vliv
dědičnosti, jestliže je nemocí postižen přímý příbuzný, riziko je dvojnásobné. Záleží i v kolika letech se u něj projeví.
Jaké jsou příznaky? Karcinom prostaty se v časných fázích většinou
nijak neprojevuje, může tomu tak i být řadu let, v tom spočívá hlavní
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záludnost této nemoci a potřeba prevence. Teprve s růstem se objevují příznaky. K těm patří
obtíže s močením obdobné u zvětšené prostaty,
později to mohou být i bolesti v kostech, častější zlomeniny, chudokrevnost, úbytek na váze
a nechutenství.
Jak probíha vyšetření?  Metody mají svou
posloupnost, toto je jakýmsi souhrnem.
Anamnéza čili pohovor s pacientem ohledně
obtíží.
Vyšetření prostaty per rectum - Ač pro řadu
pacientů ne zrovna příjemné vyšetření, tak o to
větší má význam. Vyšetření spočívá v zavedení
ukazováku do konečníku, kdy lékař pohmatem
hodnotí charakter prostaty.
PSA - Prostatický specifický antigen - Největší význam spočívá v časné detekci karcinomu
prostaty a v další monitoraci léčby. Jedná se
o enzym produkovaný normálními i zhoubnými buňkami prostaty. Jeho zvýšení má hlavní
význam, to může být způsobeno - karcinomem,
zánětem, hyperplazií... Určíme jej z krve.
Ultrazvukové vyšetření - umožňuje přesné
zjištění velikosti, tvaru prostaty a identifikaci
případných uzlů či ložisek.
Biopsie prostaty – TRUS -  provádíme jej
při již podezření na karcinom prostaty. Do konečníku se zavádí UZ sonda a tenkou jehlou se
odebírají vzorky tkáně z prostaty.
Jaká je možná léčba? V dnešní době se
využívá léčba chirurgická, radioterapie a hormonální. Postup se liší dle klinického nálezu
a stavu pacienta.
Radikální prostatektomie (RAPE) - Při
této operaci dochází k odstranění celé prostaty
i s pouzdrem a semennými váčky. V současné
době je nejrozšířenější metodou léčby lokalizovaného karcinomu prostaty. Smyslem je
odstranit karcinom prostaty dříve, než se rozšíří
po celém těle. Na našem oddělení tento druh
operací provádíme již druhým rokem, a k naší
radosti i radosti pacientů s dobrými výsledky
v rámci celé ČR. V tomto směru spolupracujeme
navíc s MUDr. Liborem Šafaříkem, CSc, který
se této problematice věnuje řadu let, a to jak již
za své práce na urologických klinikách v Praze,
tak i v zahraničí.
Radioterapie – lidověji ,,ozařováni“ rozlišujeme zevní radioterapii – ta tvoří nyní alternativu k radikální prostatektomii u pacientů,
kteří nemohou nebo nechtějí podstoupit radikální
prostatektomii. Léčebný efekt je o něco nižší
než u operativního řešení. Pak brachyterapie
- moderní metoda, která spočívá v zavedení
radioaktivního zdroje přímo do prostaty přes
kůži za ultrazvukové kontroly. Pracovišť tohoto
typu je bohužel v ČR poskromnu. A na závěr
adjuvantní radioterapie, tedy pooperační ozáření.
Hormonální léčba patří k metodám volby
v léčbě metastatického karcinomu prostaty.
A slouží k potlačení onemocnění, tím že ovlivníme působení či tvorbu testosteronu. Spadá sem
Orchiektomie -   chirurgické odstranění varlat,
druhou možností je podávání LHRH analogů, to
jest vlastně obdoba orchiektomie, ale navozená
léky, účinky léčby ovšem jsou reverzibilní, tedy
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vratné a může nastat stav, kdy přestanou léky
působit. Metody lze i kombinovat.
Observace je metoda, která spočívá v pravidelném monitorování PSA, čímž můžeme sledovat průběh nemoci. Užívá se především u mužů
staršího věku s nízkým stadiem onemocnění.
Paliativní metody, tedy metody, které vedou
jen ke zlepšení života pacienta. Sem spadají
některé radioterapeutické a chirurgické metody.
Co vzkázat na závěr? Každý muž po 50.
roce věku by měl mít vyšetřenou prostatu přes
konečník v rámci pravidelné roční prohlídky.
Dále pacient s lékařem otevřeně hovoří o jakýchkoliv změnách, které při močení pozoruje
a o všech nepříjemných příznacích. Doporučuje
se také, aby u mužů ve věku 50 let a starších
bylo prováděno v rámci preventivních prohlídek
i vyšetření PSA, další kontrolní náběry se odvíjí
od zjištěné hladiny či potíží pacienta. Vyšetření je
možné provést i u nás v ambulanci po objednání
na tel.čísle 382772264.

Číslo 21 / strana 5
Desetileté přežití nemocných léčených
pro lokalizovaný karcinom prostaty radikální
prostatektomií je udáváno 75 - 93 %, a u pacientů léčených zevní radioterapií pak 55 - 74 %.
U pokročilých nálezů je prognóza obecně horší
a záleží na více faktorech.
Počáteční stav karcinomu prostaty je většinou
jediným, který může být úspěšně úplně vyléčen.
Pokročilý karcinom prostaty lze samozřejmě
také léčit, ovšem šance na úplné vyléčení je
podstatně nižší, než u karcinomu v počátečním
stavu. Čím dříve jej začnete řešit, tím lepší prognóza je očekávána.
Další informace naleznete i na našich internetových stránkách: http://www.nemopisek.cz/
a dále v sekci Urologie.
Nepodceňujte prosím toto vážné onemocnění!!!
Za Urologické oddělení nemocnice Písek a.s.
MUDr. Jiří Ladman ml.
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M Ě S T S K Á P O L I C I E B L AT N Á
Zahradnická 171, 388 01 Blatná
tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321,
e-mail: m.policie@blatna.net
http://www.mesto-blatna.cz

DOPORUČENÍ Městské
policie Blatná – neznámý
za dveřmi!!
V poslední době se opět množí případy přepadení nebo oloupení
zejména starších ale i ostatních občanů různými podvodníky.
Ze všech případů, které policisté vyšetřují, vyplývá pro občany ponaučení: nikomu cizímu nedůvěřovat, zamykat si vchodové dveře do domu
a především nikoho do bytu nevpouštět. Na paměti je dobré stále mít, že
veškeré přeplatky za poskytované služby se v žádném případě nepředávají osobně. Důležitá je i faktura za služby. Také různé nabídky je zapotřebí
si důkladně promyslet. Proto je lépe si vyžádat smluvní podmínky, nechat
si čas na prostudování, mezi dveřmi nic nepodepisovat, nevydávat žádnou
finanční hotovost a požadovat od nabízejícího jeho vizitku. Po zhodnocení
nabídky se pak může každý rozhodnout pro další kroky. V případě, že se
jedná o seriózního obchodníka, na tyto podmínky přistoupí.
Proto opětovně připomínáme pár důležitých rad jak se chovat v době
kdy někdo zazvoní u vašich dveří:
- neotvírejte nikdy dveře svého bytu, dokud si nejste naprosto jisti, že
člověka za dveřmi znáte. Pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná. Jméno si přečetl na vizitce, nebo na dopisní schránce
- na dveřích je vhodné uvádět jmenovku v množném čísle (Novákovi)
nebo v mužském rodu, zvláště v případě, že v bytě žije sama žena
- stává se, že si pachatelé loupežných přepadení obstarají falešné průkazy
a vymyslí si pádný důvod pro to, aby jste jim otevřeli (nevolnost, porucha
na topení, různé přeplatky některých služeb, kontrola televizní přípojky,
vzkaz nebo telegram, nutnost rychle přivolat pomoc atd.).
NIKDY TAKOVÉ LIDI NEPOUŠTĚJTE DO BYTU, i kdyby
vypadali velmi důvěryhodně.
- pokud je jejich žádost naléhavá, řekněte jim, aby přišli znovu v doprovodu člověka ze sousedství, kterého znáte, případně před vstupem
cizího člověka do obydlí zavolejte souseda, známého nebo člena rodiny.
Pokud máte telefon, můžete si dotazem ověřit, zda uvedený podnik k vám
skutečně takového člověka poslal
- do zabezpečeného bytu nesmíte pouštět každého kdo zazvoní. Může jít
o různé podivné existence nabízející pochybné zboží a služby, příslušníky
nejrůznějších náboženských seskupení a sekt, ale i o tzv. „tipaře“ převlečené
či vydávající se za montéry nebo jiné pracovníky provádějící odečet plynu
nebo elektřiny nebo pracovníky sociálních či finančních služeb. Záminky
pro vniknutí do bytu nebo domu jsou různé. Může se jednat o prodej
spotřebního zboží, textilu, nabídky sjednání pojištění, spoření, vrácení
přeplatků. V neposlední řadě pachatelé využívají soucitnosti starších
občanů a jejich případné neutěšené situace v rodinném zázemí a samoty.
- než otevřete dveře, vždy si zjistěte, kdo za nimi stojí. Dobré je využívat
panoramatické kukátko, které má široký úhel záběru a umožní vidět i postavu skrčenou těsně u dveří. Jinou možností je využití bezpečnostního řetízku
nebo dveřního vymezovače štěrbiny s kovovým ramenem. Vše slouží pouze
k pootevření dveří k předání pošty nebo rozhovoru s neznámou osobou
- mějte důležitá telefonní čísla poblíž vašeho telefonu nebo na dobře
viditelném místě
Žádáme proto občany, kdyby někdo takový zazvonil u vašich dveří a pod
jakoukoliv záminkou se neodbytně snažil o vstup do vašeho obydlí, aby si
takovou osobu hlavně nepouštěli do bytu nebo domu a NEPRODLENĚ
PŘIVOLALI POLICII.
(Zpracováno ve spolupráci s PČR)
Velitel strážníků Městské policie Blatná - Petr Vaněk
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Program na prosinec 2012
Pravidelný program

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
volná herna bez programu
Odpoledne:
PO: 15:00 - 16:00 – Šikovné ploutvičky
ÚT: 15:00 - 17:00 – Volná herna pro děti + stříhání dětí
                                 každé první úterý v měsíci
ST:  14:45 - 15:45 -  Angličtina pro děti
ČT: 17:00 -19:30 – Hubneme se STOBem
V době vánočních prázdnin bude MC zavřeno!!!
Program na pondělky a středy
10.12. -  Vánoční řetěz
12.12. -  Andílek z květináčku
17.12. -  Vánoční ozdoby
19.12. -  Kapr v síti
V úterý 11.12.2012 od 16:00hod. – seminář Péče o pleť s kosmetikou Mary Kay.

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, zdraví a úspěchů
v roce 2013
                  přeje MC Kapřík

-více na www.mckaprik.estranky.cz

Blatenská ryba Akce PROSINEC 2012
(v areálu sádek, vlevo od hlavní brány)
Ryby mražené:

Kapr půlený  vakuově balený
125 ,- Kč/kg
Kapr filet , b.k.  vakuově balený
210,- Kč/kg
Pstruh mražený,vak.baleno- 2 ks – 450 g,	 49,50
Kč/ bal.

Ryby uzené:
Tuňák
46,50 Kč/
Tolstolobik	 12,50 Kč/
Losos 	 25,-  Kč/
Makrela
11,-  Kč/

10
10
10
10

dkg
dkg
dkg
dkg

Drůbež:
Kuře, farmářské cca 2kg	 78,- Kč/kg
Kachna – 1ks hmotnost 2,2kg 	 72,50  Kč/kg
Krůta – 1 ks hmotnost 3,2 kg	 89,50  Kč/kg
Husa – 1ks hmotnost 3,6 kg 	 135,- Kč/kg
Kuřecí prsa ( balení 2kg)	 99,50  Kč/kg
Kuřecí droby mix – 500 gr.	 20,- Kč/ bal.
Ovoce a zelenina:
Jahody – balení 2,5kg	 49,50 Kč/kg
Zelenina s kukuřicí  350 g	 10,50 Kč/ bal.
Zelenina polévková 350 g
.  8,90 Kč/ bal.
Zelenina pod svíčkovou 350 g 	 9,50 Kč/ 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

V prosinci bude rozšířený prodej ve dnech,
sobota 15.12. a 22.12. 2012 od 8,00 do 14,00
V sobotu bude navíc rozšířený prodej o chlazeného kapra:
Kapr půlený chlazený VO
119,- Kč/kg ,
129,- Kč/kg VAC
Vnitřnosti chlazené VAC
189,- Kč/kg
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PODZIMNÍ PROGRAM
ZÁBAV
V HOSPODĚ NA VINICI
PROSINEC 2012:

So 15.12. - ZUTRO, LYSSA, ARGONAUT,
TOSIRO
So 22.12. - ROCK POP MILOŠE ZEMENA
Út 25.12. - BATTOLE, MARLIN

LEDEN 2013:

So 19.1. - PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE + KŘEČOVÝ ŽÍLY
(kapacita sálu je omezena, předprodej lístků
od 15.12. 2012 v hospodě Na Vinici)
So 26.1. - LAHAR, CONOPED, KAOSQUOD

Vánoční máslové cukroví
15 druhů
Objednávky ve svatebním studiu Elliter
tř. T.G.Masaryka 112 vedle MakoFoto
nebo na tel. 776235353
Jonák Martin
dorty.jonak@seznam.cz
www.dortyjonak.webnode.cz

Podzimní čaje U Datla 2012
15.12. Křečový žíly + Kectet - vánoční koncert

PŘIPRAVUJEME:
1.1.2013 Anča - Novoroční agónie
26.1. B.A.S.
16.2. Mordors gang
23.3. Záviš + oslava 16 let v Hospodě u Datla
Autoservis Jií Fot
Poapská 257, Beznice

■ Construct: mechanické zabezpečení
osobních vozidel proti krádeži se zárukou 5let - cena od 5.800 Kč.
■ Montáž tažných zařízení pro všechny
značky a modely osobních vozů - cena
od 4.200 Kč.
Ceny jsou včetně montáže a DPH.

Tel. 604 419 313

Výuka angličtiny pro každého!

Učitelka s dlouhodobou praxí a studiem v zahraničí nabízí kurzy i individuální výuku.
Mgr. Pavlína Říská
Vrchlického 417, Blatná

tel. 602 105 434
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K ULTURNÍ KALENDÁ
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S PORT
Přebor České republiky
v judu pro rok 2012
v kategorii starší žáci
V sobotu 24. 11. 2012 se v Chomutově
uskutečnil Přebor České republiky starších žáků.
Blatná zde měla dvojnásobné zastoupení. Už
takto silné zastoupení je pro Blatnou velkým
úspěchem. Na turnaj je totiž velmi obtížné se
kvalifikovat. Zde mohou bojovat pouze ti nejlepší na základě výsledků z turnajů Českého
poháru a Krajského přeboru. Jenom pro ilustraci:
z Jihočeského kraje se na turnaj kvalifikovali závodníci pouze ze čtyř oddílů. Blatná byla jedním
z nich. A dokonce v počtu startujících z jednoho
oddílu se dostala na třetí místo, za již tradičně
velmi silné kluby z Kaplice a Týna nad Vltavou.
Díky výborným výsledkům měli právo startu
na tomto prestižním vyvrcholení kategorie starších žáků Adam Žihla a Miloš Franc.
Oba naše borce přivítala poměrně zaplněná
Městská sportovní hala v Chomutově, která
dýchala vrcholnou závodní atmosférou. Člověku
se až rozklepou kolena, když si uvědomí, že při
české hymně stojí vedle něj závodník z Ostravy,
který minulý rok Mistrovství České republiky
vyhrál. „Nesmíš se zaleknout“, zní obvyklá rada.
„Musíš si věřit, jinak nevyhraješ. On není lepší
než ty“, snaží se člověk dodat odvahy. Psychika
dělá velkou část výsledku.
Už je známo rozlosování. Miloš dostal
ve váze do 55 kg pro první kolo soupeře z brněnského oddílu. Adam bude bojovat v prvním
kole váhy do 73 kg se soupeřem z Ostravy. No,
podle jmen těžký los. Oba soupeři našich borců
jsou kandidáti na medaile.
A už je to tady. Turnaj se rozeběhl a začíná
nervózní čekání na první zápas. Miloš se dočkal
jako první. V boji se závodníkem z moravské
metropole si vedl velmi dobře. Bohužel se
ukázalo, že jeho soupeř je zkušenější a zápas
dovedl do vítězného konce. Tento závodník
prokazoval své kvality i v další části turnaje
(nakonec si odvezl do Brna medaili za 2. místo),
a proto vytáhl Miloše do „opravek“. Zde Miloš
předvedl vynikající výkon, který byl korunován
skalpem závodníka z pražského USK. V dalším
zápase ovšem narazil na lepšího soupeře. I přes
bojovný výkon byl tento závodník nad jeho síly.
Miloš tak zakončil turnaj na skvělém 9. místě.
Adam v prvním zápase změřil síly se závodníkem z Ostravy. Po velkém boji však tomuto
borci podlehl. Soupeř byl ovšem excelentní.
V turnaji nepoznal hořkost porážky (skončil
nakonec na 1. místě), a Adam si tak díky tomu
mohl spravit chuť v dalším zápase. V opravné
části pavouka však na něj čekal neméně silný
soupeř, člen domácího klubu z Chomutova.
I s tímto soupeřem to byl tvrdý a nelítostný boj.
Bohužel se špatným koncem pro blatenského
borce. Z vítězství se radoval soupeř.

Blatná 7. prosince 2012
Co říci závěrem? Zkušenosti získané z tohoto
turnaje se určitě budou hodit při dalších velkých
bitvách. Výkony obou borců byly velmi dobré
a potvrdily, že se směle mohou měřit s těmi
nejlepšími v ČR. Snad jim vydrží i chuť do tréninku. Protože jen poctivým tréninkem se člověk
může zlepšovat.
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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

Zleva - Miloš Franc, Adam Žihla.

„Byla to ale krásná prohra,“
zasnil se „tiskový mluvčí“ blatenských kuželkářů třídy A Miloš Rozhoň z Řečice na „občerstvovací stanici“ Cukrák za Prahou, kudy se
vracela „vysmátá“ výprava ze soutěže v Chomutově. Neopomněl ještě dodat, že to vypadá spíš
na vítězný návrat z Davis Cupu než na porážku
ze strany soupeřů TJ VTŽ Chomutov 3125 :
3083 / 6: 2 /. Svými výroky narážel samozřejmě
spíš na „ kulturní doprovodný program“ zájezdu
a výtečnou náladu, kterou se podařilo nastolit
v týmu. Ostatně blatenští se neměli za co stydět.
„Kluci hráli naplno a snažili se, co jim síly stačily. Ono už to tak bývá, že na cizích kuželnách
dostáváme na frak a naopak doma vítězíme. Mně
osobně to na skutečnost, že jsem do Chomutova
jel s napětím a nervozitou, šlo nadmíru dobře,“
prohlásil bezprostředně po utkání Evžen Cígl
/43 let/ z Blatné- nejúspěšnější „koulař“ dne
/564 bodů/.
Následně se vyjádřil i k podmínkám na chomutovské kuželně: „ Kuželna je výborná, veškeré
zázemí suprové, ale je patrné, že chomutovští
tyto prostory využívají ke komerčním účelům
a údržba vázne. Výsledky jsou potom takové,
jaké jsou!“
Evžen Cígl už patří mezi opravdové „mazáky“
- závodně hraje kuželky už rovných 28 let a počet
jím odehraných utkání už překročil magickou
tisícovku: „ Naším učitelem a trenérem byl
v klukovských letech legendární Karel Cvach.
Naše šestičlenná parta bydlela v jedné blatenské
bytovce, než jsme se rozprchli do různých koutů. Já sám jsem měl ve své „kariéře“ šestiletou
díru, když jsem tuhle dobu žil v Praze.“ Za své

nejmimořádnější
úspěchy považuje,
že dvakrát postoupil na Mistrovství
republiky a svého
nejvyššího skóre
dosáhl na soutěži
v Kutné hoře - 634
bodů.
Jan Kobliha
/27 let  z Blatné se
svým výsledkem
v Chomutově spokojen nebyl: „ PusZprava Evžen Cígl a Jan
til jsem se do toho
Kobliha.
sice bez nějakých nerváků, byl jsem úplně
v pohodě, ale byly tam těžké dráhy a málo padavá
kuželna….“
Jan Kobliha se upsal kuželkám před šesti lety,
ale do blatenské kuželny chodíval už se starším
bráchou a s ním také dělal první sportovní krůčky jako školní „mládě“: „U nás doma uhranuly
kuželky celou rodinu. Táta hrál s áčkem II. ligu,
máma koulela taky - ale teď už dva roky nehraje.
Brácha to dotáhl se svým týmem až na krajskou
úroveň a v současnosti jsou na druhém místě. Já
tam už jako školou povinný všem fandil, sbíral
první zkušenosti a taky si občas hodil.“ Honza
naházel doposud největší bodový zisk 588 bodů
a absolvoval asi 200 turnajů. „Jako doplňkové
sporty mám kolo, sjezdové a běžkové lyže. Jinak
jsem taky působil jako bubeník v jedné kapele,“
odkrývá své soukromí Honza.
Ještě ráno vládla v tranzitu, přepravujícím
blatenské áčko do Chomutova, bojovná nálada
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/Dojedem tam, spráskáme je a hotovo!“- pronesl
nejmenovaný „bouřlivák“/. Když už byly jasné
výsledky, z týchž úst splynul stesk: „Jedeme sem
přes půl republiky a dostaneme nářez, sakra!“,
ale potom už se stupnice dojmů ustálila na explozivní pohodě a rozjařenosti, což ostatně šlo všem
jen k duhu. Na takhle veselý a ze společenského
hlediska bohatý výlet budou jistě blatenští ještě
dlouho vzpomínat.
Vladimír Šavrda

Blatenský „Chuck Norris“
Erik Češka si otevřel cestu
na Mistrovství světa v Moskvě
Blatenský mistr bojových sportů Erik Češka
opět skvěle zazářil, když na 13. Mistrovství ČR
ve Fightingu v Plzni takřka s noblesou „vytřel
podlahu“ se všemi soupeři své kategorie a stal se
tak českým Fightingovým polobohem. Dlužno
dodat, že Fighting je směsí těchto sportů: stand
up- kick box, box, hody - judo a boj vleže - brazilské jiu jitsu. Nejvíce se to podobá Sambu.
Houževnatý Erik sice v úvodním zápase zaváhal, ale podle vlastního vyjádření má vždycky
začátky nejhorší. „Pak se dostávám do tempa
a už si jen hraju,“ dodává nadějný bojovník
s úsměvem.
Po mnoha úspěších a ziscích titulů dostal
po plzeňském dobrodružství Erik Češka fantastickou nabídku na účast na Světovém poháru
v ruské metropoli v Moskvě, kterou okamžitě
s nadšením přijal. Nabídka však přišla pouhý
týden před konáním prestižní akce, takže veškeré
tréninky zintenzivněly a všechno ostatní muselo
stranou, protože se jednalo o nominační turnaj
na Mistrovství světa. „Bylo nám pouze řečeno,
že sport má název „Hand to Hand fighting“ a pro
Rusy že je to druhý národní sport. Takže jsme
letěli takříkajíc do „vosího hnízda“, vypráví Erik.
Nakonec z toho byla „spanilá jízda“, která mu
vynesla čtvrtou pozici a vytouženou nominaci
na Mistrovství světa, které proběhne v dubnu
2013 znovu v Moskvě. Jeho nejskvělejším výstupem v moskevské aréně byl souboj, trvající
necelých třináct vteřin - rychlostí blesku knokautoval ruského rivala loktem.
Po návratu do vlasti obdržel blatenský hrdina
řadu výzev k zápasům v kleci. „Zatím je odmítám
a sbírám zkušenosti a tituly na sportovním poli,
abych si již předdobyl respekt soupeřů a nezaskočila mě v kleci jakákoliv situace. Psychika
v tomhle ohledu hraje moc důležitou roli,“ stojí
si neochvějně za svým přesvědčením Erik.
Erik Češka hned další víkend po Světovém
poháru v Moskvě znovu vstoupil mezi provazy.
Na otevřeném mistrovství Polska získal cenný
bronz.
Před Erikem je i nadále bohatý program:
„Čeká mě týdenní trénink v Londýně a napřesrok
v předjaří dva kempy v Rusku, a sice v nejslavnější škole Samba na světě. Pojedu na Mistrov-
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ství světa ve Fightingu
do Vídně, do zmíněné
Moskvy, na soustředění do hor - prostě
jedu jako fretka, nemám čas se zastavit,“
vyhlíží na svůj život
Erik jako z okénka
pomyslného rychlíku.
Do konce roku nadšený borec z Blatné vystartuje ještě
na Mistrovství ČR
v BJJ, Světovém poháru v BJJ ve Slovinsku
a ve finálovém kole
grapplingové ligy.
Erik Češka se stává
pojmem a legendou už v mladém věku. Kdo ví? Třeba jednou prorazí i do akčních filmů jako právě
Chuck Norris, jehož přezdívku právem nosí.

Vladimír Šavrda
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PRONAJMU
4+1 po celkové

rekonstrukci.
Byt je v přízemí
v obci Lnáře,
nezařízený(pouze
pěkná kuchyňská
linka) ihned k nastěhování. Nájem
5000 + poplatky.
Záloha ve výši
dvou nájmů při
podpisu.

telefon: 724 130 630

Interier Design
Lenka Janovská







Tel. 737680725

interierové poradenství
veškeré stavební práce
obklady, dlažby
plovoucí podlahy
výmalba pokojů…

+ 420 723 805 730

www.interierdesign.mypage.cz
janovskadesign@gmail.com

NOVÝ VELKÝ BAZAR
V BLATNÉ
na Písecké ulici naproti lihovaru
(nemůžete minout)

Máme velký sortiment
VŠEHO!

levné ledničky, pračky, mrazáky (se zárukou), knihy, TV,
domácí potřeby, oblečení, zajímavosti a rarity.
Také opravna el. spotřebičů.

OTEVŘENO:

PONDĚLÍ-SOBOTA od 9.00-18.00
Info: tel. 721

911 320

ZDRAVOTNÍ POMŮCKY

nová prodejna v centru Blatné

www.pomucky.com
Nabízíme:

výdej na poukazy i prodej za hotové, pomůcky pro dospělé,
epitézy a speciální prádlo pro ženy, dětskou obuv, poradenství
Otevírací doba:
Po - Čt: 9:00 - 12:30 13:00 - 17:30, Pá: 9:00 - 12:30 13:00 - 16:00
Každá poslední středa v měsíci otevřeno pouze odpoledne

   DÁRKY PRO CELOU RODINU!
Náměstí Míru 208, Blatná, tel: 775 55 66 78
  

Tel.: 777 960 887, 777 645 134, 377 970 241
Pracovní doba: Po 14.30-17.30, St 9-12 a 13-17
So 9-13

■ ■
PEDIKÚRA LENKA
Suchá přístrojová pedikúra
Najdete nás v Blatné, J.P. Koubka 6 v kadeřnictví
ŠAMUR
▪ Ošetření pomocí profesionálního přístroje a kvalitní kosmetiky
▪ Efektivní řešení problémů na chodidle (otlaky, kuří oka, zarůstající
nehty,…)
▪ Metoda vhodná pro diabetiky
▪ Lakování (OPI, Orly), P-shine
Provozní doba - pouze sobota (dle objednání)
Objednávky na tel: Lenka Míková 606 68 43 56
Email: pedikuralenka@seznam.cz
www.pedikuralenka.cz
Cena - 300 Kč

Nevíte, co darovat svým blízkým? Darujte poukázku na pedikérské ošetření.
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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
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BUNDY

OBUV

AKCE: Za nákup zboží nad 1.000,-Kč, cestovní
sprchový gel + rukavice

ZIE

1

BUNDY SOFTSHELLOVÉ - 540,-Kč
MOIRA - termoprádlo
OCHRANA - ZRAKU, SLUCHU
ZÁSOBNÍKY - DROGERIE

x95 cm

ZIE

ODĚVY

D

300 m

ZDARMA.

Velké SLEVY na vybrané zboží- obleky, kombinézy, obuv
Otevřeno: Po - Pá 8 - 12 13 - 17
So 8 - 11

KADEŘNICTVÍ a VIZÁŽISTIKA

30 m

Stříhání, Barvení, Barvová typologie, Melírování
Společenské a svatební účesy, gelové nehty
Líčení - denní, večerní, 24 - hodinové, svatební

Po dobu studia - kdykoli na objednání tel. 602197502
Slevové balíčky: společenský účes +líčení + gel.nechty
Adresa: Blatná, Čechova 631

BLATENSKÉ STROJÍRNY BLATNÁ s.r.o.
Nabízejí tyto práce:
 práce jeřábem – nosnost 20 tun
				
– nosnost 35 tun
 dopravu nákladním automobilem MANN, nosnost 7 tun
+ vlek 8 tun + hydraulická ruka

Kontakt: t.: 383 422 139
		 m.: 602 235 349
		bsblatna@bsblatna.cz
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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

v

www.vinozila.cz
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MBM BLATNÁ

Nápoje potraviny cukrovinky
tabák gastro káva čaj

maloobchod

velkoobchod

Prodejna U Sladovny 315, Blatná, tel. 777 080 516
email: zilamilan@quick.cz, mbm@vinozila.cz

Piva z 14 pivovarů v ČR
sudové pivo 5l, 15l - 50l
Nejširší výběr destilátů,
likérů,vín,nealko,cukrov.

v

v

v

v

v

www.vinozila.cz

Budvar 10° 0,5l
Nektar 10° 0,5l
Nektar 11° 0,5l

v

v

v

v

v

v

v

8,90
7,00
7,90

Fernet St.+Citr.0,5l 129,- C

v

v

v

v

v

v

Plyn PB 10kg 368,-

M

v
v
v
v
v
v
Dva týdny mladých vín Y

Akční slevy na Svatomartinská
a ostatní mladá vína roč. 2012 CM
platí od 24.11. do 8.12. 2012

Vynikající ročník 2012

v

v
v
v
v
v
Kaplanka akce

MY

CY

Svatomartinská a mladá vína

CMY

K

NABÍZÍ:
 personifikace včetně číslování
 laminace do formátu A2

TISK:
 ofsetový a digitální tisk letáků, vizitek,
Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná
Tel.: 383 422 044

brožur, tiskopisů, barevných prospektů,
katalogů, kalendářů

 DTP studio

Fax: 383 420 590
E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

ZA VÝHODNÉ CENY

www.blatenskatiskarna.cz

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