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B A L E T V B L AT N É
Na 29. dubna připadají již řadu let oslavy Mezinárodní dne tance. Mezinárodní Den tance se po celém světě slaví od roku 1982 jako připomínka
narození velkého tanečního reformátora Jeana-Georgese Noverrea. Hlavním záměrem připomínky tohoto dne je spojit dohromady všechen tanec
v jeho nejrůznějších podobách a projevech, radovat se z univerzality této
divadelní formy a především tak poukázat na přesah tance přes veškeré
politické, kulturní a etnické bariéry.
Centrum kultury a vzdělávání Blatná se rozhodlo k této oslavě připojit
a být mezi 29 městy České republiky, která si tento den aktivně připomínají. V rámci akce
BLATNÁ TANČÍ
tak měli zájemci
možnost vyzkoušet pět z mnoha
tanečních forem.
Pro letošek to byl
klasický a moderní balet, step, jazz
steps a lindy hop.
Vedle této akce se
však v Blatné podařilo uvést, zřejmě
poprvé v její historii, přední baletní
soubory této země
s mimořádně ceněnými choreografiemi. Tanečníci Nové
scény Národního
divadla Pavel Knolle a Eva Horáková
s choreografií Petra
Zusky - Les Bras
de Mer (za výkon
v této choreografii byli Pavel Knolle a Eva Horáková nominováni na cenu
Thálie) a Pražský komorní balet s modernou Hany Turečkové Mono No
Aware.
Pár nezasvěcených slov
Jelikož tanec a pohyb, jako jedny z vyjadřovacích prostředků člověka,
mají schopnost promlouvat beze slov, lze jen velice těžko převést na papír
obsah a děj obou choreografií. Způsob pohybu a celkový projev, jaký je
těmto tanečníkům při vystoupení vlastní, plně doceníte, až když jej vidíte
na vlastní oči. Něco takového je skutečně nutné vidět naživo a nechat
na sebe v plné míře působit. Článek není v žádném případě uměleckou
kritikou, neboť jeho autor baletu takřka vůbec nerozumí, ale dovolí si zde
uvést své nejsilnější zážitky z tohoto večera.
Velice na mne zapůsobilo nasazení, jaké do představení v Blatné tanečníci prestižních pražských souborů vložili. Diváci v prvních řadách by mi
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Cena 7,- Kč
toto jistě potvrdili, neboť si jistě všimli důsledků tohoto profesionálního
přístupu. U jednoho z představitelů hlavní role v choreografii Mono No
Aware byly rozedřené chodidlo, loket a řada dalších šrámů, ze kterých
tekla krev, jasnými důkazy, že vystupující dávají do představení mnoho.
Vedle této absolutní profesionality si pamatuji ještě jeden drobný
detail, který však s umem také hodně souvisí. Jako jeden z těch, kteří se
podíleli na úpravách jeviště před představením, jsem měl zároveň možnost
vidět i „seznamování“ tanečníků s jevištěm. Při přípravě Pavla Knolleho
na vystoupení v Les Bras de Mer jsem pochopil hodně o specifikách tohoto
druhu pohybu. Většina z vás jistě ví, že pokud někdo pouze jde po jevišti
v divadelním sále sokolovny, jsou jeho kroky doprovázeny znatelnou zvukovou kulisou. Znát je zde sebemenší dupnutí, zakopnutí a dopad. Pavel
Knolle, při tréninku
jednoho ze skoků,
přelétl skoro půl jeviště a dopadl téměř
neslyšně. Žádné dunění, žádný tvrdý
dopad, vše pružné,
ladné, dokonalé.
Zde jsem si uvědomil náročnost této
profese. Při frekvenci a intenzitě
s jakou tito lidé trénují, by sebemenší
technická chyba,
značící se např.
ve špatném dopadu,
vedla při neustálém
opakování k rychlému opotřebení
a tanečníkovu profesionálnímu konci. Pro mne velký
důkaz toho, že jsem
měl možnost vidět
v Blatné představení s opravdu špičkovými účinkujícími.
Reakce
Reakce přítomných diváků na obě choreografie byly velice pozitivní,
nehledě na to, jaké emoce v nich choreografie vyvolaly. Zvláště dojem
z Mono No Aware budil podle nám známých ohlasů širokou paletu emocí.
Od úžasu nad krásou a ladností až po mírnou depresi. Nikoli však depresi
ze špatného výkonu, ale z poměrně syrově pravdivé výpovědi, kterou lze
prostřednictvím tance sdělit.
Věříme, že vzpomínka na balet v mnoha z vás, kteří jste jej v Blatné
navštívili, dlouho zůstane a co víc, někdy vás na něj opět „vytáhne“. Ať
už do divadelního sálu sokolovny, nebo kamkoli jinam.
Další foto na str. 3.

Radek Řebřina
Centrum kultury a vzdělávání Blatná
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A KTUALITY
Počítačový kroužek
pro žáky ZŠ je úspěšný
Na Střední odborné škole Blatná se blíží do finiše počítačový kroužek pro žáky základních
škol Blatné a okolí. Kroužek, který je zdarma,
využili nadaní žáci druhého stupně ze základních
škol v Blatné a obětaví rodiče též pravidelně
každé úterý přiváželi skupinu dětí ze Sedlice.
Na kroužku žáci aktivně pracovali
na počítači,
vyzkoušeli si
základy nejnovějších
softwarových
technologií
a počítačové grafiky, které se vyučují na SOŠ
Blatná v oborech Informatika v ekonomice
a Elektronické počítače, v omezené míře
i na oboru Obchodní akademie. Softwarové
technologie, grafika a mnohé další odborné
a všeobecné předměty (více na http://www.blek.
cz) se vyučují na SOŠ Blatná na nadstandardní
úrovni. SOŠ Blatná se minulý školní rok svojí
94% úspěšností u státních maturit zařadila mezi
nejlepší střední odborné školy v ČR.
Kroužek zahájil a příjemným přístupem si
žáky získal Mgr. Pavel Kozlovský, který má
zkušenosti z programování účetního a informačního software u profesionální firmy. Zahájil
se žáky základních škol tvorbu webových
stránek pomocí designéru ve vývojovém
prostředí Microsoft
Visual Studio 2010,
ve kterém probíhá
výuka na SOŠ Blatná. Žáci si vytvářeli webové stránky
s textem a obrázky,
upravovali je a umísťovali na server školy. Poté
žáky seznámil se základy objektově orientovaného programovacího jazyka C#, ve kterém
lze vytvářet počítačové projekty, jako například
kalkulačka, webový prohlížeč, e-mailový klient,
grafické a síťové aplikace, vlastní počítačové hry
a mnoho dalších.
Dále kroužek vedli profesoři ze SOŠ Blatná Mgr. František Hajdekr a RNDr. Bc. Aleš
Drobník.
RNDr. Drobník se žáky probíral:
● Výuku základů značkovacího jazyka
XHTML a kaskádových stylů CSS. Pomocí těchto technologií v prostředí Visual
Studia .NET se žáci seznámili s tvorbou
efektivního kódu, s jehož pomocí se vytvářejí profesionální webové stránky.
● Základy jazyka Java Script, který dodá
webovým stránkám dynamičnost. Žáci byli
nadšeni z měnících se obrázků po přejetí
myši a různými javascriptovými hláškami
na webových stránkách.
● Dále si žáci pomocí programovacího jazyka
C# naprogramovali vlastní jednoduchý MP3
přehrávač a vlastní webový prohlížeč. Žáci
zjistili, že objektově orientovaný jazyk má
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připravené knihovny a objekty pro různé
aplikace a není problémem si jednoduché
aplikace naprogramovat.
● Do konce školního roku se s žáky chystáme
naprogramovat jednoduchý textový editor
nebo grafickou aplikaci či jednoduchou
hru, třeba kostky, dostihy apod. V případě
zájmu se plánuje podpora webových aplikací
realizovaná technologií ASP.NET (webové
formuláře využívající jazyka C#), případně
propojení webových a databázových technologií SQL (na těchto technologiích fungují
informační systémy ve firmách a lze pomocí
nich naprogramovat internetový obchod).
Mgr. František Hajdekr se žáky základních
škol probíral:
● Základy fotografování, základy práce
s digitálním fotoaparátem, žáci se navzájem
fotografovali, hodnotili svoji práci.
● Úpravy fotografií v programu Zoner Photo
Studio 12. Žáci si fotografie, retušovali,
odstraňovali vady, tvořili fotomontáže aj.
úpravy.
● Počítačovou animaci a stříhání filmů v programu Movie Maker. Fotografie ukazuje
figuru, na které si žáci zkoušeli animaci.
Žáci vytvořili řadu fotografií s navazujícími změnami a pomocí programu vytvořili
zdařilé animace.
● Vektorovou grafiku a flashové animace
v programu Corel R.A.V.E. Žáci jsou schopni tvořit jednoduché dynamické bannery,
pomocí nichž se tvoří internetové reklamy.
● 2D a 3D grafiku v programu ProgeCAD.
Žáci vytvářeli i zajímavé prostorové objekty.
Na obrázku je ukázka práce jednoho žáka,
hlavolam „Ježek v kleci“. Žáci jsou schopni
tvořit jednoduché grafické aplikace, například 2D či 3D logo, vizitku apod.
Kroužek je v moderní počítačové učebně
SOŠ Blatná s projekcí, každý mladý člověk má
svůj počítač. Výuka probíhá na nejnovějším
programovém vybavení. Začíná se od úplných
základů, předchozí znalosti nejsou nutné. Pokud
některý žák o probírané téma nemá zájem, není
nucen k práci a pracuje nad jiným problémem
příště. Skoro všichni zúčastnění žáci pracovali
s výpočetní
technikou
se zájmem
a výsledky
své práce si
zálohovali.
Šlo o to v žácích podpořit
nadšení a rozvinout jejich obzory v dynamicky
se rozvíjejícím oboru informačních technologií,
který skýtá velké možnosti finančně zajímavého
uplatnění šikovných lidí.
Ukázalo se, že tento projekt SOŠ Blatná
na podporu mladých talentovaných žáků ze základních škol Blatné a okolí je úspěšný. My vyučující děkujeme žákům za příjemné chvíle s nimi
strávené. Příští rok bude počítačový kroužek
pokračovat. Někteří profesoři elektrotechnických
oborů na SOŠ Blatná zvažují, že by se v případě
zájmu mohl otevřít pro žáky druhého stupně
základních škol i elektrotechnický kroužek.
Sledujte informace na www.blek.cz.
Aleš Drobník, foto František Hajdekr
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MÁJOVÁ VLAŽIČKA  –  NAROSTE TRAVIČKA
MÁJOVÝ DEŠTÍČEK  –  POROSTE CHLEBÍČEK
V MÁJI ABY ANI HŮL PASTÝŘOVA NEOSCHLA
A je tu opět vytoužený MÁJ – pro mnohé
nejkrásnější a nejvoňavější měsíc v roce,
měsíc ve kterém definitivně skončí i poslední
záchvěvy paní Zimy.
PŘED SERVÁCEM NENÍ LÉTA  –
PO SERVÁCI S MRAZY VETA
PANKRÁC, SERVÁC, BONIFÁCI -  PRO
SADAŘE JSOU ZLÍ CHLAPCI
LIDOVÉ ŘEMESLO NA DVOŘE BLATENSKÉHO MUZEA
Pro všechny komu se   nedostala do rukou
poslední čísla Blatenských listů opakujeme, že
prodejna Lidového řemesla Blatná se přemístila
díky pochopení a pomoci vedení nově vzniklého
Centra kultury z prodejny U Sv. Kateřiny  na náměstí Míru 209   na dvůr blatenského muzea,
kde jsme již působili o loňských prázdninách.
Částečnou střechu nad hlavou jsme získali v suterénních prostorách muzea.
Navštívit nás můžete zatím pouze o víkendech, pokud nebude příliš plačtivé počasí.
Jako motivaci vám můžeme doporučit pomalu
se rozbíhající FARMÁŘSKÉ TRHY, které
se na blatenském nábřeží uskutečňují každou
sobotu od 8.00 do cca 14.00 hod a které nabízí
každý týden další nové prodejce a zajímavá
kulturní překvapení.
A protože očekáváme oteplení, které v této
době pravidelně přichází, zahájí činnost také naše
PŮJČOVNA LODĚK. Romantické projížďky na loďkách po říčce Lomnici kolem blatenského zámku v této roční době patří na Blatensku
určitě mezi nejkouzelnější zážitky, o které byste
se neměli nechat připravit!
www.lidove-remeslo.cz, mob. 736765747
Pokud se nastupujícího jarního počasí týká,
nezapomeňte, že s probouzející se přírodou přibývá množství bylinek, které pomáhají našemu
zdraví , očišťují nejen naše tělo, ale i duši.
Eva Fučíková
lidové řemeslo
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Obnova veřejného osvětlení
– sídliště Nad Lomnicí
Oprava vodoinstalace
v budově krematoria
V první polovině měsíce dubna byla provedena nutná rekonstrukce vodoinstalace v provozní části budovy krematoria. Prováděnou
výměnu stávající vodoinstalace si přímo vyžadoval její havarijní
stav, jehož důvodem bylo
stáří použitého materiálu.
Obnovovaná vodoinstalace
sloužila od samého počátku
zahájení provozu smuteční
obřadní síně a provozu samotného krematoria, tj. od roku
1973. Staré kovové rozvody
byly nahrazeny kvalitními
plastovými materiály, které
mají lepší provozní vlastnosti
a též delší životnost.

Do třetice všeho dobrého se vracíme
k obnově veřejného osvětlení v lokalitě sídliště Nad Lomnicí. V měsíci březnu jsme Vás
v Blatenských listech informovali o zahájení
obnovy veřejného osvětlení v Blatné, kdy
jako první lokalita byla vybrána ulice Nad
Lomnicí. V této lokalitě byla zastaralá svítidla
nahrazena novým typem svítidel BETY, které
jsou osazeny výbojkou NAVT o výkonu 70
W. Technické služby se rozhodly pro další
lokality použít nové typy svítidel, a proto byl
jeden kus zkušebně osazen právě
v této ulici. Jedná se o svítidlo typového
označení WA-1, které je poměrně moderního
vzhledu a je osazeno rovněž výbojkou NAVT
70 W. V případě Vašeho zájmu rádi uvítáme
Vaše připomínky či komentáře, které můžete
zaslat prostřednictvím webových stránek
www.tsblatna.cz v sekci „Kontaktujte nás“
a odkazu „Připomínkový formulář“.

Níže přikládáme fotografii
z provádění instalatérských
prací.

Přikládáme fotografie, ze kterých můžete porovnat jednotlivá svítidla, tj. původní
a nová.

BALET V BLATNÉ - fotogalerie

Blatná
29. 4. 2012
Foto
R. Řebřina
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Parlament ZŠ TGM a blatenský bazén
4. dubna 2012 navštívili zástupci
žákovského parlamentu ZŠ TGM s paní
ředitelkou Šampalíkovou a panem učitelem Voříškem městský úřad. Předem dohodnutého setkání v zasedací místnosti se zúčastnil pan starosta
Mgr. Bohuslav Navrátil, Ing. Jaromír Formánek, paní Bohumila Hoštičková
a Ing.  Radka Vokrojová.
Hlavním tématem našeho neformálního setkání byla problematika
bazénu. Srozumitelnou formou jsme dostali informace o místě, plánech,
ceně, dotacích i předpokládaném termínu dokončení bazénu. Proč nekrytý,
jak velký, kolik bude vstupné, co občerstvení…. to byly naše nejčastější
otázky na pana Ing. Formánka. Diskutovali jsme i o dalším využití okolí
bazénu. Každý z nás může přemýšlet a dokonce dát i návrhy a nápady

původní plán bazénu, který zakrytý měl být. Jsme strašně rádi, že jsme
měli tu možnost nahlédnout do dění nejen ve škole, ale i v našem městě.
Určitě bychom se rádi všichni ještě nějakého takového zasedání zúčastnili.
Městskému úřadu moc děkujeme...“                 
Nikol Andrlíková, žákovský parlament ZŠ TGM

Předprázdninová i zářijová tělesná výchova na bazénu bude určitě pro
naše žáky příjemným zpestřením školní docházky. Takže za rok v červnu
hurá na bazén.
Jaroslav Voříšek, ZŠ TGM Blatná

na vylepšení. Co takhle dráha na in line brusle, minigolf, hřiště na badminton, hřiště s umělým povrchem na tenis, nebo „líňák“, lezecká stěna…
Jistě nás ještě napadnou další aktivity.
„Dozvěděli jsme se spoustu věcí ohledně jeho stavby. Bylo nám zodpovězeno, proč bazén nemůže být krytý. Měli jsme možnost si prohlédnout

VYNÁŠENÍ ZIMY „ANEB POMOZ NÁM MAŘENO“
Ve středu 28.3.2012 se děti ze „Slůňat“
a předškolní třídy „Medvídků“ rozloučily s paní
ZIMOU. Že nevíte jak? To je na delší povídání.
To jednoho únorového dne vstoupila do třídy
předškoláků vedoucí učitelka Martička. Neustále
naříkala, jak je pořád zima – a jaro nikde. Po-

zornost dětí se neznatelně zvýšila,
spíše někteří jedinci se zájmem
pokukovali, co se bude dít dál.
Tak jsme nechali paní učitelku
vypovídat a ta pro nás k našemu
„zděšení“ vymyslela úkol – „vyžeňte zimu pryč!!!“ Pak zaklaply
dveře – a co dál??? Zbyly jen
nevěřícné pohledy dětí a spousta
otázek - jak to provést, co dělat,
čarovat, kouzlit??? Společným
úsilím jsme zapátrali v tradicích
a napadla nás MORENA. A začalo
se s přípravou. Tiskli jsme jarní
trička, požádali hodné rodiče o pomoc – věci na zhotovení Mařeny  
(slámu, násadu, staré hadry).
V den „D“ jsme šli průvodem za doprovodu
básniček a zpěvu jarní písničky – jarní slunce.
Po příchodu k mostu u letního stadiónu jsme
dali poslední sbohem veselým zarecitováním
v kroužku a hodili Mařenu do řeky.     Na cestě
do školky nás Prokůpek Říha pozval „do hospody“. Všichni s velikým jásotem souhlasili.
Tímto děkujeme paní Mirce Nové za pohotové
občerstvení, protože jsme do hospody „vrazili“

opravdu bez předchozího ohlášení. A protože
nám sluníčko příjemně hřálo do tváří, uvěřili
jsme, že jaro je opravdu tady. Doufáme, že se nám
podařilo probudit jarní víly, květinky i zvířátka
ze zimního spánku. Poděkování patří také panu
Synkovi za malou pomoc. Jakou? To je tajemství,
které ví jen on sám,….
Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy HUSOVY
SADY, odloučené pracoviště MŚ VRCHLICKÉHO.
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Květen 2012
● 2. 5. – 11. 5. – Draka bolí zub - prodejní výstava prací žáků Pomocné školy ve Strakonicích.
● 2. 5. – 31. 5. – Plenkování – výstavka pořádaná v rámci Týdne
opravdových plen. Pobočka ŠK Za parkem.
● 16. 5. – 18. 6. – Kabinet kuriozit. Výstava prací žáků výtvarného
oboru ZUŠ, ze tříd Dr. Jarmily Lískovcové a Mgr. Ivany Schwarzové.
ŠK, vstupní hala.
● 15. 5. – PC školení - MS Word a Open Office Writer aneb nástroje
pro psaní dokumentů Z důvodu omezené kapacity žádáme zájemce,
aby se na vybrané termíny (dopolední či odpolední kurz) přihlašovali
– osobně, na telefonu 380 422 707 nebo mailem na admin@knih-st.
cz. Děkujeme za váš zájem a věříme, že osobní přístup zvýší kvalitu
kurzů. ŠK, studovna, 9:30 hod a 15:30 hod.
● 15. 5. (v případě nepříznivého počasí 16. 5.) vás zveme na zakončení kurzů zdravého veg(etari)ánského vaření slavnostní vege grilovačkou. Zájemci, hlašte se na jan.juras@knih-st.cz, 380 422 721. Pořádá
Ekoporadna ŠK v Bylinkárně U Lva (Vel. Náměstí 219), 18:00 hod.
● 23. 5. – Hrdelní příběhy z Prácheňska. Beseda s historikem, ředitelem Muzea v Milevsku a autorem řady knih o historických kriminálních případech panem Vladimírem Šindelářem. Akce v rámci
Akademie volného času. ŠK, společenský sál, 17:00 hod.
● 5. 5. a 19. 5. – Farmářské trhy. 1. hradní nádvoří, 8:00 – 12:00
hod. Farmářské trhy budou probíhat vždy v sobotu od dubna
do října 2012 ve čtrnáctidenních intervalech.
4. 5. a 18. 5. pořádá ve společenském sále Šmidingerovy knihovny
v rámci FILOSOFICKÉ REVUE klub Mana dvě přednášky Mgr. Vladimíra Ledviny s videoprojekcí a následnými diskusemi. Začátek vždy
v 17:00 hod.
4. 5. 2012 Evoluce a inteligentní design - věda, dogma, filosofie?
18. 5. 2012 Geologie, dinosauři a hvězdy trochu jinak.

Květen 2012

Pobočka Šmidingerovy knihovny (Husova 380) a ZO ČSOP zvou
dospělé i děti:
- Obnovená výstava Paměť strakonických stromů (v půjčovně pro děti
a dospělé v pobočce v Husově ul.). Příspěvky (vlastní fotografie, obrázky,
vzpomínky, úvahy, verše apod. - o stromech památných i docela „obyčejných“) můžete přinést nebo poslat na hrdlickova@knih-st.cz.
- Přírodovědný výlet - sobota 5. 5. Sraz v 6:50 před nádražím, v 7:09
jede vlak do Blatné. Tam se připojíme k místním ochranářům při jejich akci
Vítání ptačího zpěvu (viz http://www.csop.cz/blatna/vitani12.php). Zpět jede
vlak např. ve 14:04 hod.
- Domácí fujtajblíci, aneb Známí i méně známí průvodci člověka
(s promítáním) – středa 9. 5. Přednáška Ing. Viléma Hrdličky, předsedy
strakonické ZO ČSOP. Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
- Tvořivý podvečer - pondělí 14. 5. mezi 17:00 – 19:00 hod. v půjčovně v Husově ulici. Zdeňka Jankovcová – základy paličkování. Materiál
a potřeby k předvedení a vyzkoušení techniky budou připraveny, ale hodilo
by se přinést si i vlastní (herduli, přízi, paličky, špendlíky, nůžky, tužku).
- Další společné hraní na kantely vyrobené při akci ŠK – neděle
20. 5. Vítány jsou i další nástroje. Koná se od 18:00 v půjčovně v Husově ul.
ve spolupráci s o. s. Spona. K poslechu nebo i zpěvu zveme také veřejnost.
- Páteční schůzky kroužku MOPíků. Sraz vždy v 16:00 před hradem
u kanceláře CIAO. 4. 5. vyrobíme (v klubovně nebo i venku) dárečky pro
maminky, 11. 5. si budeme povídat o ptačím zpěvu, hnízdech a budkách,
18. 5. budeme hrát např. kuličky, skákat panáka a přes gumu, 25. 5. si
na Podskalí připomeneme 20. výročí vzniku naučné stezky.
Více na www.csop-strakonice.net a na 383 323 021.

Program na květen 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
2.5.   -   Malované hodiny
7.5.   -  Šatičky pro maminku
9.5.   -  Veselé ovoce
14.5. -  Kornout na sladkosti
16.5. -  Zvířátkové figurky
21.5. -  Květinový závěs do okna
23.5. -  Jabloň – práce s tiskátky
28.5. -  Malování a lepení
30.5. -  Pokladnička + minioslava Dne dětí
7.5. od 16.30 hod. - Školení první pomoci u dětí
                               - cena 180 Kč
Po celý květen mají babičky vstupné do herny zdarma!!
Těšíme se na návštěvu.
Více na www.mckaprik.estranky.cz.
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Informace o roznosu
Blatenských listů
Blatenské listy vydává Občanské sdružení
stejného jména a Listy jsou roznášeny bezplatně do všech blatenských domácností – do
městských částí používáme služeb České pošty
po Blatné Listy roznáší studenti. Čas od času
musíme hledat náhradu za někoho, komu už
studijní program nebo jiné důvody dál neumožňují fungovat jako kolportér. Nadávno jsme
hledali náhradu za jednoho kolportéra a příjemně
jsme byli překvapeni zájmem o tuto aktivitu.
Děkujeme všem zájemcům a omlouváme se
těm, které jsme angažovat zatím nemohli. Snad
příště … Ještě poznámka: Pokud blatenské listy
ve schránce nenajdete, dejte nám vědět – stačí
třeba mailem, můžeme pak kolportéry na Vaši
schránku upozornit.   
Blatenské listy jsou sice roznášeny bezplatně,
ale připomínám, že uvítáme dobrovolné příspěvky našich čtenářů – vnímáme je nejen jako
potřebnou finanční podporu, ale i jako uznání,
že o Listy stojíte.
ZM
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Pohádka
v MC Kapřík
V úterý   24. dubna zahrály děti z dramatického kroužku ZŠ JAK  v mateřském centru
pohádku O semínku. Malí „kapříci“ se zaujetím
sledovali, jak z malého semínka vyrostla krásná
pampeliška. Děkujeme všem malým hercům
a p. vychovatelce M. Kulhové.

Provozovna: Pila Nový Dvůr, Kocelovice 48, tel. 383 420 330,
mobil 739020171
Nabízí tyto služby:

- prodej stavebního řeziva
- zakázkové krovy
- hranoly, latě, prkna, plaňky
- paletové přířezy
- impregnace

Zakázky zhotovíme do 10ti dnů nebo podle dohody.

Buzická tvrz pod
drobnohledem dějin
V předminulém čísle Blatenských listů byl uveřejněn článek o natáčení
historického filmu „Čest a sláva“ na buzické tvrzi v roce 1968. Tohle je
bezpochyby nejzajímavější kapitola v proměnách času jedné jihočeské
středověké památky. Ale tato pamětihodnost si určitě zaslouží větší pozornost, protože se pojí s řadou zajímavostí.
Například se odnepaměti hovoří o existenci podzemní chodby, která
má tvrz spojovat s pacelickým kostelíkem na zalesněném vrchu Křesovci.
Je to pravda, či pouhý výmysl? Nejstarší buzický pamětník Josef Lívanec
/ 81 let /- živá kronika mateřské obce - tvrdí, že vše je výplodem lidské
fantazie: „Já jsem se zúčastnil osobně pozemních prací v areálu naší tvrze. Šli jsme do skutečně velké hloubky, ve věži jsme zem obrátili vzhůru
nohama a kde nic- tu nic! Nenašli jsme sebemenší památku po jakékoliv
podzemní chodbě. Jediné, co jsme objevili, byly železné zazděné dveře,
ale za nimi žádné pokračování!“
V Pacelicích však vyplynula na povrch protichůdná svědectví. Je tomu
už mnoho let, co se na lesní cestě pod zmiňovaným kostelíkem propadl
do země vůz tažený koňmi. Na kozlíku seděl místní kočí Josef Proška.
Od té doby hovořili lidé v Pacelicích i ostatních vsích o tom, že právě
v této lokalitě probíhala ona podzemní štola.
Existuje ještě daleko přesvědčivější svědectví, pocházející z řad dnes
už zesnulých pacelických občanů. Bohužel se dnes už neví, kdo přesně
za oltářem v pacelickém kostelíku odsunul těžkou , kamennou desku
a spatřil vchod do podzemí. „Tenkrát jsem tam vlezl a postupoval jsem
v hluboké tmě neustále kupředu,“ zní prastará výpověď, „ Ušel jsem tak
třicet, čtyřicet metrů. Pak jsem narazil na zátaras, sesypanou hlínu a kamení.
Musel jsem se vrátit.“
Existuje legendární podzemní štola nebo ne? Stoprocentní odpověď
veřejnosti možná už nikdy nikdo nedá. Ale tajemství bývá někdy lákavější
a dráždivější než čirá skutečnost.
Když v roce 1968 vstoupili na hradní půdu filmaři pod vedením režiséra Hynka Bočana, který mimochodem vlastní chalupu v nedalekém
Hněvkově, mimo jiné na kamenné věži zbudovali tesaři z JZD Škvořetice
dřevěnou stříšku, pokrytou šindelem. Film „Čest a sláva“ se zdárně natočil,

filmaři si sbalili svých pět švestek a tvrz opět osiřela. Dřevěná věžička zůstala. Dodnes se však nezachovala. V roce 1986 prudká vichřice dřevěnou
konstrukci strhla a od toho léta zůstalo až dodnes temeno kamenné střílny,
v jejíchž útrobách se nacházela hladomorna, úplně holé.
Jak si vybavují pamětníci v Buzicích, tvrz sloužila k hospodářským
účelům. Dobře si pamatují, že u vstupní brány v 50. letech minulého století
byl přistaven domek, který sloužil jako obydlí pro hlídače. „Roku 1968 obec
Buzice prodala tuto pamětihodnost za částku 60 000 korun Výkupu a bylo
tam uskladněno žito,“ uvádí současný starosta Buzic Václav Maňhal, „To ho
v pozdějších letech za milión korun zase postoupilo blatenskému rybářství.“
Po roce 1989 byla tvrz navrácena v rámci restituce rodině Hildprandtů.
Hodně dlouho se nic nedělo, objekt se nacházel ve stále ubožejším a žalostnějším stavu. Především do něho velmi zatékalo. Teprve v roce 2011 došlo
k opravě poškozených střech na tvrzi. „V úpravách se bude pokračovat
i nadále,“ sděluje po jednání se zástupci restituenta Jitka Říhová z odboru
památkové péče při Městském úřadu Blatná.
Jana Germenisová se k tématu vyjádřila následovně: „Rozhodně nechceme buzický hrad prodat. Chtěli bychom ho pronajmout za kulturními
účely. Uvítali bychom jeho využití pro vznik galerie, provozování divadla
a podobně. Rozhodli jsme se provést veškerou nutnou rekonstrukci sídla.“
Občané ve vsi jsou však k tomuto závazku dost skeptičtí: „Obáváme
se, že jediné využití naší tvrze v budoucnosti bude spočívat v tom, že zde
vzniknou dvě pracovní místa pro rozptýlení turistů- hejkal a vejr,“ popustila
uzdu fantazii jedna z žen. „Spadne nám to na hlavu,“ soudí jiní.
Vladimír Šavrda

Oznámení
MěÚ Blatná oddělení finanční upozorňuje
občany, že splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů je nejpozději do 31. 5. 2012.
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Orobinec

ten nepříčetný koloběh
tradic, bojů a odevzdání
začne popraskem ve výčepu

26.4.2012, báseň na aktuální
téma
ach, ty měkké, měkoučké
proměny orobince
něco na způsob bílé vlajky
poražené armády
nabodnuté na kopí
nadýchaná tělesa doutníků
poněkud zplihlé matrony
natřásající se ve větru
odspoda tlačí voda a kola osudu
nad něčím takovým přece nelze
zvítězit
minarety stejně brzy svalí
nemožná tíže
a začne to všechno znovu
nejprve uhasit požár
pak opatrně, láskyplně
z pochvy vyjmout
ještě křehké šavličky
co nedokážou tnout
snad ještě tak říznout

ale možná je opravdu čas
vyvěsit bílou vlajku
chutě zastepovat
a vytřít jim oči
vezměte si co chcete
naše touhy, naše sny
bitva se nekoná
a jelikož není čas barikád
není ani čas lásky
ta se dá stihnout do kuropění
plýtvání slovy
vážně míněné nesmysly
tedy ubývání
ti, co měli by stát, padají
a padlí, ti dávno již padlí
vymýšlejí nové podlosti
řekněme tedy
bezčasí
čas ztroskotal as
Luboš Vinš

Sbor dobrovolných hasičů Skaličany a Osadní výbor Skaličany pořádají:

Sobota 19. května 2012 od 16:00 hod.
Bavte se s Duhovými ještěrkami
(Občanské sdružení duhové ještěrky Blatná)
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Mateřské centrum Kapřík Blatná
zve všechny nastávající maminky na dvouměsíční

kurz pro těhotné

Porodní asistentka vám prozradí vše důležité o porodu a ukáže
vhodné cviky před porodem i po něm.
Začátek kurzu je ve středu 9.5.2012 v 16 hodin v tělocvičně
ZŠ Holečkova.
Cena: 50,- Kč /1 hodina
Zvýhodněná cena za celý kurz: 300,- Kč
Těšíme se na Vás!!

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 resuscitace dítěte na trenažéru (novorozence a  dítěte cca 7 let). Dozvíte
se vše potřebné o první pomoci při  
nejběžnějších rizikových stavech
a situacích u
dětí (křeče, bezvědomí, otravy, úrazy,  dušení, odsávání nemocného dítěte, jak  zjednodušit podávání léků
dětem, bolesti  břicha, stabilizovaná
poloha, řešení  horečnatých stavů,
seznámení s meningokokovou  
problematikou, zastavení tepenného
krvácení,  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 koordinátorky v MC.

Pečené prase
Pivní šenk
Pouťová taneční zábava
(od 19.00 hod.)
hraje hudební skupina:

Neděle 20. května 2012 od 13:00 hod.
Odpoledne s hudbou pana Koubka
Po oba dva dny bohaté občerstvení, např.:
tradiční skaličanský pouťový koláček,
exkluzivní klobás,
pivní mok několika druhů ad.
* Vstupné dobrovolné * Akce se koná za každého počasí * Skaličany – u rybníčka *

Využijte možnost studovat atraktivní obory na moderní vysoké
škole v Písku:
BIVŠ a.s. regionální pracoviště Písek, ul.Karla Čapka 402 nabízí
na akademický rok 2012 – 2013 tyto bakalářské a magisterské
obory v kombinovaném studiu :
1) Právní administrativa v podnikatelské sféře – bakalářský obor
2) Ekonomika a management malého a středního podnikání –
bakalářský obor
3) Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb –
bakalářský obor
4) Finance – magisterský obor
5) Informační technologie a management – magisterský obor
Email: pisek@bivs.cz, mobil 733 165 110

www.bivs.cz
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K ULTURNÍ KALENDÁ
6.5. NEDĚLE | 10:00 |

PO STOPÁCH CHRISTIANA
BATTAGLII
Třetí z vlastivědných vycházek po Blatensku. Tentokrát trasa provede
účastníky obcemi Záboří, Bratronice, k hrobce rodiny Battagliů v blízkosti rybníka Chvalov a do Jindřichovic. Sraz účastníků na návsi v Záboří
v uvedený čas.
7.5. PONDĚLÍ | 19:00 |

CHARLEYOVA TETA
Spolek divadelních ochotníků v Blatné vystoupí s nastudováním slavné
komedie J. B. Thomase
sokolovna Blatná | divadelní sál
VYPRODÁNO
8.5. ÚTERÝ | 15:00 – 20:00 |

JAZZ DAY

zámek Blatná - nádvoří, v případě nepřízně počasí sál Starého paláce
15:00 | ZUŠ Strakonice – L Band
16:00 | Stepařské vystoupení + miniškola stepu – taneční studio ZIG ZAG
16:30 | Aurora JaSBand
17:30 | Lindy hop – taneční studio ZIG - ZAG
18:00 | Bob Zajíček a Classic Jazz Six
zámek Blatná - nádvoří, v případě nepřízně počasí sál Starého paláce
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!
18. 5. PÁTEK | 14:00 |

OSLAVA 50. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SVAZU TĚLESNĚ
POSTIŽENÝCH V BLATNÉ
Nádvoří zámku Blatná
Základní organizace Svazu tělesně postižených v Blatné zve všechny
občany Blatné a okolních obcí k společné oslavě 50. výročí založení Svazu
invalidů, dnes Svaz tělesně postižených. Přichystán je bohatý kulturní
program, občerstvení zajištěno.
Srdečně Vás zvou členové výboru ZO STP Blatná
Luboš Srb, předseda
Historie Svazu tělesně postižených, základní organizace Blatná
Člověk, který se dožije padesáti let, by měl být dospělý, zkušenostmi
oplývající a rozumný. Když slaví 50. výročí dobrovolný spolek občanů
zdravotně postižených, je to např. poděkování za zodpovědnou práci všech,
kteří v roce 1962 tento svaz založili. Podle dostupných dokumnetů měl svaz
v době svého vzniku 20 členů. Od roku 1962 počet členů postupně rostl
a v současné době má ZO STP Blatná 242 členy. Celé organizaci v současnosti řídí třinácti-člený výbor s předsedajícím panem Lubošem Srbem.
Mezi hlavní činnost svazu patří především konání členských schůzí,
při kterých je prostor pro pořádání přednášek, informování členů o nejrůznějších příležitostech, plánování zájezdů či lázeňských pobytů, plánování
akcí pro Den zdravotně postižených, Den seniorů atd., do kterých se svaz
snaží aktivně zapojovat.
V letošním roce naše organizace oslavuje 50. ročník vzniku, proto
chceme tímto vzpomenout i na bývalé členy, kteří nejsou mezi námi, ale
velice si jejich práce vážíme a děkujeme jim.

24. 5. ČTVRTEK | 17:00 |

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ
PRO VEŘEJNOST
25.5. PÁTEK | 10:00 - ??? |

STUDENTSKÝ DEN
Koncerty, tanec, hry, zábava, kultura v režii studentů
30.5. STŘEDA | 17:00 |

AKADEMIE ZŠ T. G.
MASARYKA
sokolovna Blatná
vstupné dobrovolné

Výstavy
24.4. – 15.6.  | otevřeno ÚTERÝ – NEDĚLE | 9:00 – 18:00 |

Co je malé, to je hezké aneb
ze života hmyzu
Muzeum Josefa Siblíka, 2. nadzemní podlaží

Kino
4.5. PÁTEK | 20:00 |

SHERLOCK HOLMES: HRA
STÍNŮ
Akční s titulky| USA 2011 | 120 min. | režie: Guy Ritchie | Warner Bros.
80 Kč | Mládeži přístupno
5.5. SOBOTA | 20:00 |

SIGNÁL

Drama/komedie | ČR 2011 | 115 min. | režie: Tomáš Řehořek |
60 Kč | Mládeži přístupno
9.5. STŘEDA | 19:00 |

STROM ŽIVOTA
Drama/Fantasy | USA 2011 | 139 min. | režie: Terrence Malick | Film
Europe
75 Kč | Mládeži do 12 let nevhodné
11.5. PÁTEK | 20:00 |

NEPŘÍTEL POD OCHRANOU
Thriller s titulky| USA 2011 | 114 min. | režie: Daniel Espinosa | Bontonfilm
60 Kč | Mládeži do 15 let nevhodné
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16.5. STŘEDA | 19:00 |

TOHLE JE VÁLKA!
Akční komedie s titulky | USA 2011 | 96 min. | režie: McG (Joseph
McGinty Nichol) | Bontonfilm
60 Kč | Mládeži do 12 nevhodné
23.5. STŘEDA | 19:00 |

POUPATA

Drama | ČR 2011 | 94 min. | režie: Zdeněk Jiráský | Bontonfilm
60 Kč | Mládeži do 12 let nevhodné

Rybářské kroužky DDM jarní akce a závody 2012
19.5. | sobota | Rybářská výprava na Říčky
9.6. | Rybářské závody pro děti na rybníku Naděje v Zámeckém
parku - v rámci Rybářských slavností
15.6. - 18.6. | pátek - pondělí
Soustředění rybářských kroužků Lučkovice a závody Lomnice 2012
15.6. - 18. 6. 2012
RYBÁŘSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ PRO DĚTI – LOV DRAVCŮ
MO ČRS  a DDM Blatná pořádají pro děti a mládež u příležitosti 90.
výročí založení MO ČRS Blatná
RS Lučkovice
Informace a přihlášky v DDM Blatná nebo tel. 723235058

hospoda Na Vinici
12.5. | sobota

BATTOLE (Blatná)
koncert
Informace o(d) nás

NÁVŠTĚVA Z FAIRFIELD
V sobotu 14. dubna vystoupil v koncertním sále Základní umělecké
školy Blatná Roger Ludlowe Middle School Orchestra. Při svém koncert-
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ním výletu do Evropy a ČR zařadili do svého programu i Blatnou a jak
bylo patrné z dopisu ředitele orchestru pana Gjorgi Kroqiho, určitě tohoto
rozhodnutí nelitovali. Celé výpravě včetně rodičů učinkujících žáků se
dostalo vřelého přijetí a během sobotního odpoledne pro ně byl připraven
program skládájící se z prohlídky města, zámeckého parku, zámku a návštěvy výstavy prací z Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice a keramické
práce žáků ZUŠ Blatná. Bylo příjemné pozorovat, jak naši hosté typicky
americkým způsobem žasnou, kolik zajímavých a hezkých míst může být
na území tak malého města, jako je Blatná. Fairfield v Connecticutu, kde
škola sídlí, je vzdálený cca 80 kilometrů od samotného centra New Yorku
a tudíž měřítka toho, co je velké a malé mají poněkud posunutá.
V rámci večerního koncertu, který proběhl za účasti flétnového a dudáckého souboru ZUŠ Blatná, se pak zaoceánští hosté seznámili s místím
tradičním nástrojem - dudami a po koncertě se přesunuli nocovat do Strakonic, odkud druhý den vyráželi na cestu do Vídně.
Na pana ředitele Kroqiho i na jeho kolegy udělalo velký dojem, jakých
úspěchů dosahují pravidelně žáci ZUŠ v rámci nejrůznějších hudebních či
výtvarných soutěží. V závěru nás potěšila slova pana ředitele, že by velice
rádi pokračovali za Roger Ludlowe Middle School v navázaném přátelském
vztahu i do budoucna. Pro žáky školy americké i pro žáky naší ZUŠ, či
zdejších základních škol by to byla další z možností jak poznat nové lidi,
získat nové kamarády a poznat způsob života v jiných zemích.

BLATNÁ TANČÍ
V neděli 29. 4. proběhla ve fitness centru Fitness ONE u příležitosti
Mezinárodního dne tance akce s názvem BLATNÁ TANČÍ. Jednalo se
o celkem pět lekcí, v nichž mohli účastníci vyzkoušet různé druhy tance,
se kterými se lze v Blatné jen těžko setkat. Oněch pět zmíněných lekcí by
šlo rozdělit do dvou skupin dle jejich charakteru. Jedna baletní a druhá
swingová. V rámci lekcí moderního a klasického baletu mohli účastníci
na vlastní kůži poznat rozdíl mezi těmito tanečními formami. A to vše
pod vedením špičkových lektorů. Lekci moderního baletu, která celý den
zahajovala, vedla absolventka AMU, tanečnice, lektorka a choreografka
Broňa Winklerová a lekci baletu klasického, která naopak den uzavírala,
vyučovala Eva Horáková, jedna z nejlepších a nejzkušenějších baletek
v České republice. Nutno podotknout, že Eva Horáková byla v ten den
v Blatné především kvůli večernímu vystoupení. Naší žádosti, zda by při
této příležitosti vedla lekci klasického baletu ve Fitness ONE, bez problémů
vyhověla a tak měly zúčastněné tanečnice jedinečnou příležitost setkat se
s touto osobností českého baletu a ještě se od ní něco naučit.
Druhou skupinu tvořily tance, které jsou spojené se swingovou hudbou - body drumming se stepem (vydávání zvuků podupáváním, tleskáním, plácáním atd. v souladu s hudbou, ale i bez ní), dále tzv. jazz steps
(„jazzové kroky“) a jako třetí párový tanec Lindy Hop (tanec podobný
Jivu). Všechny tyto lekce proběhly pod vedením Zdeňka Pileckého a jeho
kolegyně Kateřiny Steinerové. Zdeněk Pilecký je mimo jiné zakladatelem
studia ZIG-ZAG, jednoho z největších a nejproslulejších tanečních studií
v České republice, které se svou výukou specializuje převážně na výuku
stylů 20. a 30. let, zejména stepu a swingu.
Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným, že se nebáli vyzkoušet
něco nového a doufáme, že se v budoucnu při podobných příležitostech
znovu setkáme. Další taková bude v rámci jazzového odpoledne 8. května
na nádvoří zámku Blatná, kde mimo jiné budete mít možnost shlédnout
stepařské vystoupení a ukázku tance Lindy Hop. Rovněž také děkujeme za bezproblémovou spolupráci provozovatelům Fitness ONE Pavle
a Michalu Pojerovým, kteří poskytli zázemí celé této akci a doufáme, že
rozhodně nebyla poslední.
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S PORT
Motokrosový
borec Martin Finěk
Dvacetiletý motokrosový borec Martin
Finěk z Blatné vidí svoji letošní prioritu
v Mistrovství republiky v Pacově.

Martin Finěk /20 let/ z Blatné patří dlouhodobě mezi nejlepší a nejodvážnější jezdce
motokrosových tratí v tuzemsku i zahraničí. Jeho
vynikající výsledky ohromují i laickou veřejnost.

Loňský rok 2011 k němu byl však nespravedlivě tvrdý - příliš si nezajezdil. „Byla to
zatracená smůla,“ zlobí se ještě dnes Martin
Finěk, „Hned při zahajovacím závodu - krajském
přeboru v Nové Pace - jsem si při pádu vykloubil
zápěstí a tím pádem přišel konec- zvonec. Stop
stav skoro na čtyři měsíce. Zpevněná ruka, dráty,
vyndavání drátů, následná rehabilitace,“ vypočítává mladý motokrosař. Rozjíždět se mohl Martin začít teprve v druhé polovině sezóny. „Stihl
jsem pak už jen start na Mistrovství republiky
v Jiníně, kde jsem obsadil desáté místo, juniorské přebory v Jiníně, kde jsem si sáhl na stříbro
a do třetice se mi povedlo vyhrát krajský přebor v Horažďovicích. Málem bych zapomněl
na bronz mezi juniory v Horním Újezdu,“ doplňuje výčet svých „bojůvek“ na „pekelném oři“
v prořídlé sezóně 2010 Martin Finěk.
Když se odmyslí možnost další smůly, neponechal blatenský jezdec při zimní přípravě
na další závodní období nic náhodě jako ostatně
vždycky předtím: „Celou zimní přípravu jsem
absolvoval u otce závodníka Davida Čadka
ve Strakonicích. Vedle pravidelných tréninků
na motorce jsem piloval kompletně fyzickou
kondici. Týden jsme strávili na soustředění v Itálii, protože tady byly podmínky v určité období
nevyhovující. Trénovalo se i na Moravě u Brna,“
přibližuje nevlídné klimatické
období ve svém
podání houževnatý blateňák.
Sezóna 2012
už pro Martina
vypukla naplno. „V Pánově
na Moravě jsem
zvítězil v mém
letošním prvním
přeboru- kategorie MX2. Násle-

Blatná 4. května 2012
dovalo Mistrovství v Německu, kde už to nebyla
taková sláva. První závod mi přinesl pětadvacátou pozici, druhý osmnáctou. Tam se však sjela
těžká konkurence, mimoto se krosovalo po písku, což se v Čechách moc nenosí a já na to nejsem
zvyklý,“ uvádí Martin. Na mezinárodním závodu
v Německu, kde se na kvalifikaci soustředilo
osmdesát pět závodníků, vybojoval dvacetiletý
reprezentant stáje REDE KTM čtyřiadvacátý
post. Ve Vranově u Brna dosáhl skvělého sedmého místa: „ Šlo vlastně o neoficiální Mistrovství
republiky nově vzniklé federace INTER MR,“
vysvětluje Martin Finěk.
Nyní představuje pro mladého motokrosaře
prioritu Mistrovství republiky v Pacově: „Tam
mám ambice na „úlovek“ do desátého místa,“
prozrazuje Martin. Pokud zůstanou blatenskému
borci ještě volné termíny v bohatě zaplněném
závodním kalendáři, počítá se starty na Slovensku a v Německu. „To, že jsem se vypracoval
ve sportu takhle nahoru, je hlavně zásluha trenéra
Jaroslava Čadka ze Strakonic a sponzorů města
Blatná, Ladislava Sýbka, Albína Veselého,
Romana Pojera a JSM Blatná,“ dodává Martin.
Vladimír Šavrda

Cyklisty ze stáje
SCV Blatná
na úvodním
závodu zaskočil
„gejzír“ defektů
Bratři Petr a Martin Kohelové ze Strakonic,
Otto Čada odtamtéž. Všichni společně se vypravili autem za České Budějovice, aby si odbyli
závodní premiéru na maratónu horských kol
s libovolným výběrem tras 30 a 50 kilometrů
v tvrdém, členitém , přírodním terénu. Jako
vždycky dobře naladěni, plni humoru a bezstarostnosti. Možná až moc. To ještě netušili, že se
na mateřskou stáj SCV Blatná ten den zlobí cyklistický bůh a nemilosrdně je počastuje smůlou.
Hlavní závodní peloton čítal přes 400 závodníků. Vstříc nevlídnému prostředí vyrazil jako
pestrobarevný had o půl dvanácté. Spolu s ním
i zmíněné tři naděje ze Strakonic.
Petr Kohel zůstal ušetřen „nebeské nevole“.
Nejenže dorazil do cíle v naprostém pořádku
jak bytostně, tak i technicky, ale navíc se velmi
slušně umístil. Dojel pátý ve své kategorii.
Jeho bratr Martin už problémy měl. „Když
jsme sjížděli z Kletě dolů, objevil se prudký
sráz plný velkých a špičatých kamenů. Bylo
to samo o sobě, slušně řečeno, „o ústa“. Dole
stála řada diváků, mezi nimi nemálo fotografujících. A tak se stalo, že mě oslepily hned
tři blesky fotoaparátů najednou. V tu chvíli se
ozval i „hrom“- z mého zadního kola. Jak jsem
dočasně ztratil zrak, prorazil jsem „gumu“ právě
o takový kámen. Do cíle jsem to naštěstí neměl
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Ondřej Hulač - vepředu, Vlasimír Tuháček.

daleko, dokončil jsem závod na prázdném zadku,“ vypráví Martin Kohel.
Nejvíc si to však odnesl Otto Čada, který „defektoval“ hned třikrát. Malý velký muž to však
vzal statečně a s úsměvem sobě vlastním: „Když
jsem píchl poprvé, nikterak mě to nezarmoutilo,
protože jsem měl náhradní duši. Tak jsem ji prostě vyměnil a pokračoval jsem dál. Než by ale řekl
švec, prorazil jsem obě „gumy“ naráz a nastal
problém. Jednu duši jsem vymodlil na kolemjedoucích závodnících. Ta byla v pořádku. Pak
jsem si všiml „soukmenovce“ z SCV Blatná
Petra Chvátala.
Ten ve snaze mi
pomoci vytáhl
z dresu údajně
už lepenou duši
a poskytl mi ji. Že
je děravá, jsem
zjistil zanedlouho. A tak jsem
celých zbývajících šest kilometrů do cíle šlapal
pěšky!“
Petr Kohel.
Maratónu horských kol se tady zúčastnili vedle zmíněného tria
další čtyři jezdci z SCV Blatná: Václav Pivoňka
z Dubného u Českých Budějovic / také on poslední tři kilometry šlapal na kole s prázdným
zadkem /, Petr Chvátal z Blatné / do cíle dorazil
po třech hodinách notně vyčerpaný a dehydrovaný na trase 30 kilometrů /, Ondřej Hulač z Blatné
a Vladimír Tuháček z Blatné. Na bednu se
nedostal nikdo. Nejlepším výsledkem bylo páté
místo v kategorii. Z 50% se jednalo o „defektovou katastrofu“, která se snad už nikdy nebude
v SCV Blatná opakovat.
Českobudějovický maratón hostil i slavné
„profíky“, jako například Jana Hrušku – vítěze
etapy Tour de France a Petra Dlaska- fantastického cyklokrosaře.
Vladimír Šavrda
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Liga neregistrovaných hráčů
v kuželkách
V sobotu 31. března 2012 byl ukončen soutěžní ročník 2011/2012 „Ligy
neregistrovaných hráčů v kuželkách“ posledním 22. kolem. Jednalo se
o již druhý ročník, který velice úspěšně navázal na rok 2010/2011. Vývoj
soutěžního ročníku 2011/2012 byl velice zajímavý, a to z důvodu, že
o pořadí na stupních vítězů se rozhodovalo až skutečně v posledním kole.
Dalším důvodem zajímavého vývoje soutěže byl přístup hráčů samotných.
Je opravdu vidět, že je zájem hrát kuželky na ligové úrovni, a proto i výkonnost jak družstev, tak jednotlivců se oproti roku 2010/2011 výrazně,
ale opravdu výrazně, zvýšila.
Tímto bychom všem zúčastněným chtěli poděkovat za pěkné sportovní
zážitky, které měli jistě i hráči samotní a budeme se těšit na setkání v nadcházejícím soutěžním ročníku 2012/2013.
Níže přikládáme závěrečnou tabulku po ukončení soutěže a dále pak
pořadí jednotlivců (vzhledem k množství hráčů uvádíme pouze prvních
deset). Kompletní výsledky jsou k dispozici na webových stránkách http://
kuzelky-blatna.webnode.cz.

VOLEJBAL

TJ BLATNÁ – ODDÍL KUŽELEK
POŘÁDÁ

Konečná tabulka ligy neregistrovaných
DRUŽSTVO                      POČET UTKÁNÍ SKORE 	
1. AFK ROZMETAČ 	
2. HASIČI 	
3. MĚSTSKÝ ÚŘAD
4. RAKOMARA 	
5. SCOTLAND YARD
6. BLATENSKÉ STROJÍRNY
7. BALDOVÉ+LOLKOVÉ 	
8. VÍNO ŽÍLA 	
9. BI ESSE 	
10. PROMAŠI 	
11. CETOS 	
12. SK ZAHRÁDKÁŘI KERSKU 	

PRŮMĚR	 BODY

22 	
105,0 : 27,0 	   887,4 	
36
22	  84,0 : 48,0 	   849,3 	 32
22 	  77,0 : 55,0 	   850,3 	 31
22	  86,5 : 45,5 	   845,8	 30
22	  76,0 : 56,0	   851,6 	 28
22 	  69,0 : 63,0	   831,0 	 24
22	  68,0 : 64,0	   824,9	 24
22	  52,0 : 80,0	   813,9 	 15
22	  49,5 : 82,5 	   807,8 	 14
22	  48,0 : 84,0	   778,0 	 14
22 	  41,5 : 88,5 	   801,0 	 10
22	  36,5 : 95,5 	   792,8 	   6

Pořadí jednotlivců
		
1. ČALOUN Jiří 	
MĚSTSKÝ ÚŘAD BLATNÁ 	
2. ULDRICH Radek
VÍNO ŽÍLA 	
3. CHENÍČEK Václav 	 BLATENSKÉ STROJÍRNY 	
4. REGUŠ David 	
AFK ROZMETAČ 	
5. PÝCHA Jaroslav 	
HASIČI 	
6. HORNÁT Josef 	
AFK ROZMETAČ 	
7. VANĚČEK Miroslav 	 AFK ROZMETAČ 	
8. NAVRÁTIL Josef 	
HASIČI 	
9. DVOŘÁK Michal 	
SK ZAHRÁDKÁŘI KERSKU
10. RATAJ Zdeněk 	
RAKOMARA 	

Průměr Počet startů
240,6 	   21
236,0	   21
235,0	   22
229,6	   18
229,1 	   15
227,9	   17
225,4	   18
222,4	   17
221,6	   15
221,0	   12
TJ Blatná, oddíl kuželek

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 zrekonstruovaného letního stadiónu či zámeckého parku.
Stránky závodu: http://www.tjsokolblatna.cz/memorial

JARNÍ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ
v kuželkách
Termín konání:
			
			

Pondělí – pátek
14. – 18. 5. 2012
21. – 25. 5. 2012

Místo konání:

Kuželna TJ Blatná

Způsob hry:		
			

startují čtyřčlenná družstva v disciplíně
4 x 60 hodů sdružených

Startovné:		

startovné činí Kč 400,- za družstvo.

Přihášky. 		
			

na telefonu 733 544 000 nebo Evžen Cígl,
Smetanova 40, Blatná

Podmínka:		
			

VSTUP V ČISTÉ SPORTOVNÍ OBUVI SE
SVĚTLOU PODRÁŽKOU !!!

Ředitel turnaje:

Svačina Zdeněk

Občerstvení:

zajištěno v běžném rozsahu na kuželně

16.00 - 20.00 hodin
16.00 - 20.00 hodin

Poznámka: každé družstvo je povinno před zahájením hry nahlásit
pevnou sestavu družstva. Všichni hráči startují na vlastní nebezpečí.

oddíl kuželek tj blatná vás srdečně zve
na JARNÍ turnaj neregistrovaných hráčů
a teší se na vaši účast !!!

Velikonoční ping-pongový turnaj v Kadově
zaznamenal žalostně nízké obsazení
Kadov - S takhle slabou účastí se tradiční velikonoční turnaj ve stolním
tenise na půdě bývalé kadovské školy ještě nesetkal. Za zelené stoly se
postavilo pouhých deset hráčů- osm mužů a dvě ženy. I přes tento handicap
si všichni přítomní akci náramně užili a vydali ze sebe všechno.
Po dlouhém a tuhém boji nakonec zvítězil Petr Máza z Příbrami. V závěsu ponechal Zdeňka Maršíka z Chobota. Bronz zůstal vyhrazen pro Pavla
Tomana z nedalekého Pole.
Vladimír Šavrda
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Jarní turnaj
v Nepomuku
V sobotu 21. 4. se v Nepomuku uskutečnil
již 6. ročník Jarního turnaje. Tento turnaj byl již
tradičně vypsán pro všechny věkové kategorie
– od těch nejmenších až po exhibiční utkání
kategorie mužů.
V městské hale v Nepomuku se již od rána
tísnilo velké množství závodníků, mezi nimi i 17
borců, kteří přijeli reprezentovat blatenské judo.
Pro úplně nejmenší závodníky byla určena
kategorie koťata. Zde jsme měli 3 závodníky.
Lubomír Janků si vedl velmi dobře ve váhové
kategorii do 25,6 kg. Všechny své zápasy vyhrál
a na svém prvním turnaji obsadil hned 1. místo.
Stejně dobře si vedl ve váze do 30,5 kg Dalibor
Vlach. Tento závodník si připsal ještě o jednu
výhru více, a proto se zaslouženě mohl pyšnit
pohárem, který obdržel za 1. místo. Ve váhové
kategorii do 28,8 kg bojoval Jakub Matějka.
Kuba si na své konto připsal skalp dvou závodníků, když porazil závodníka z Plzně a Blovic.
Nakonec obsadil 2. místo, protože nad jeho síly
byl soupeř z města Sušice.
Pak už následovala klasická kategorie mláďata. V této kategorii zápasili také 3 závodníci
z Blatné. Zatímco Matěj Mužík a Vít Voráček
se na stupně vítězů neprobojovali, Jan Podlešák
vystoupil na stupeň nejvyšší. Ve váze do 43 kg
vyhrál třikrát na ippon, když si postupně poradil
se závodníky z Plzně, Prahy a Čimelic. Bylo
na něm vidět, že má za sebou již mnoho soubojů a své zkušenosti dokázal využít. Proto mohl
převzít pohár za 1. místo.
V kategorii mladší žáci jsme byli zastoupeni
4 závodníky. Ve váze do 46 kg předvedl kvalitní
výkon Andrej Haštava. Ten si v této nadupané
váze připsal 4 vítězství a pouze jednu porážku.
To rozhodlo o tom, že obsadí 2. místo. Prohra
to ale byla těsná, protože po uplynutí časového
limitu bylo utkání stále bez bodu. Nakonec se
rozhodčí přiklonil na stranu závodníka ze Sušice
a udělil mu bod. V dalších utkáních si již blatenský závodník se soupeři poradil.
Ve váze do 50 kg jsme měli hned dvojí
zastoupení. Sešli se zde Ladislav Matějka
a Šimon Velíšek. Láďa je již poměrně zkušený
závodník, zatímco Šimon se zúčastnil svých
prvních závodů. Láďa bojoval ze všech sil, ale
vždy mu kousek chyběl. O jeho těsných prohrách
rozhodl fakt, že chvaty, které dělal, nedodělal.
Šimon hlavně sbíral zkušenosti a ověřoval si, co
všechno musí ještě na tréninku vylepšit. Nakonec
byl ale z blatenské dvojice přeci jen šťastnější.
Vzájemný souboj, který rozhodl o držiteli medaile za 3. místo, vyhrál.
Ve váze do 55 kg zápasil Pavel Urban. V prvním zápase si poradil se závodníkem z domácího
oddílu. Další zápas však nastoupil již proti
zkušenějšímu soupeři. S ním svedl bitvu, která
trvala celý časový limit. Skončilo to opravdu
těsným vítězstvím protivníka. Proto Pavel obsadil 2. místo.
V kategorii starší žáci bojovali 3 závodníci.
Ve váze do 50 kg bojoval Miloš Franc. V prvním
zápase se utkal s velmi kvalitním soupeřem ze

Zleva Jakub Matějka, Dalibor Vlach
a Lubomír Janků.

Sušice, který, jak se ukázalo, byl nad síly blatenského závodníka. Naštěstí v dalším utkání
zaváhání napravil, když si připsal vítězství. Tato
bilance mu stačila na 2. místo.
V hmotnostní kategorii do 60 kg se v kvalitním světle ukázal Adam Žihla. Tento závodník
si připsal pouze jednu prohru z pěti utkání
a po zásluze bral medaili za 2. místo. Tu jedinou
prohru si připsal hned v úvodním utkání, v němž
změřil síly se sušickým závodníkem. Bylo to
utkání vyrovnané, protože oba borci ukazovali
kvalitní nasazení a nemínili dát svou kůži lacino.
Nakonec se z vítězství radoval závodník ze Sušice, který se později stal i vítězem celé váhové
kategorie. Ostatní zápasy blatenského borce
probíhali víceméně v jeho režii a další porážku
již nepřipustil.
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Ve váze do 73 kg změřil své síly se soupeři
Petr Blovský. Tento závodník pokračuje ve svém
zlepšování. To prokázal i na tomto turnaji. Jeho
úsilí bylo odměněno medailí za 3. místo.
Z Blatné dorazili také 2 dorostenci. Oba se
spolu utkali ve váze do 73 kg. A jejich vzájemný
souboj rozhodl o vítězi. Tím se stal Michal Diviš,
který tak vrátil Jiřímu Urbanovi porážku z letošního prvního turnaje. Jejich soupeři, se kterými
měřili na tatami síly, reprezentovali města Sušice
a České Budějovice.
Exhibičního turnaje mužů se zúčastnili
2 borci z Blatné. Muži byli rozděleni pouze
do tří hmotnostních kategorií, které pořadatel
pojmenoval lehká, středně těžká a těžká. Lukáš
Kocourek absolvoval zápasy v kategorii lehká,
Ladislav Podlešák byl zařazen do středně těžké,
ale na jeho žádost svedl souboje i se závodníky
z těžké váhy. Lukáš prohrál jeden zápas, a tudíž
obsadil 2. místo. Láďa všechny své zápasy vyhrál
a po zásluze byl odměněn 1. místem a věcnou
cenou. Ta obnášela iontový (čti alkoholický)
nápoj, dle výběru.
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

Foto z akcí - regionálního kola E.ON Junior cupu a rodiného fotbálku, které se spoustou
dalších atrakcí uspořádala 21. dubna na blatenském stadionu firma E.ON. Akce přilákala spoustu
aktivních účastníků a těšila se velkému zájmu diváků. Podrobnosti, včetně výsledků můžete najít
na stránce http://www.eonrodinnyfotbalek.cz/eon-junior-cup/31-blatna.html. Zajímavé momentky
si najdete i na youtube – třeba http://www.youtube.com/watch?v=3qt-KbTJYes&feature=related
ZM
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V sobotu 28. 4. 2012
pořádal oddíl Judo

turnaj žáků a dorostu

vc města blatná
Podrobnosti a foto přineseme
v příštím čísle BL.
Za Tj Sokol Blatná
B. Malinová

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!

ZŠ J. A. Komenského Blatná přijme od 1.7.2012 do trvalého pracovního poměru
pracovníka na pozici školník

– topič, se schopností vedení podřízených
pracovníků.

Kvalifikační předpoklady – vyučen; platové podmínky – dle platných tabulek.
Žádosti zasílejte na adresu školy do 25.5.2012; bližší informace můžete získat
na tel.č. 383

422 094.
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PRODÁM

káru za osobní
automobil.
Cena 5 000,Tel.: 607 264 308
Pronajmu
v Blatné byt 3+1
po úplné rekonstrukci.
Nájem 5 500,- Kč/
měsíc + energie.
Kontakt :
tel. 731 134 741

                                     Kasejovice
● Výkup železa a barevných kovů
● Výkup autovraků od 500,-/kus včetně
vystavení protokolu o ekologické
likvidaci
● odtah do 20 km zdarma

Tel: 773 653 717

TRUHLÁŘSTVÍ

PARAMA

Rychlý kontakt: 734 254 330

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
Vy u ž i j t e :

www.vydelekzdomu.cz
HUBNUTÍ:

www.zdravehubnout.cz

Pronajmu dlouhodobě rodinný domek v centru Blatné.
Tel.: 723 164 271

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

Výroba oken, dveří, kuchyní, schody,
ploty, pergoly, vrata atd.
tel.: 721 310 480
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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

x95 cm

ZIE

ZIE

PhDr. Jaroslava Mlsová

Korektury bakalářských a diplomových
prací.
Kontakt: mlsova.J@seznam.cz,
734 678 454

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

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

30 m

Základy latiny pro zdravotnické
a humanitní obory.

Střední odborné učiliště

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

300 m

Český jazyk: procvičování učiva základní a střední školy, příprava na maturitní
zkoušku, příprava na přijímací zkoušky
na vysoké školy humanitního směru.
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telefon: 724 130 630
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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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