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ČTRNÁCTIDENÍK
CENA 7,- Kč
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2013

ČÍSLO
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„PREZIOSO OTEVÍRÁ SEZÓNU“
Srdečně Vás zveme na taneční představení skupiny PREZIOSO Sokol Blatná dne 26.4. 2013 

od 18.30 v sále blatenské sokolovny.

Uvidíte jako první všechny soutěžní choreografie pro rok 
2013 a to jak mažoretky, tak show dance. Otevřme spolu 
novou soutěžní sezónu doma v Blatné. Přijďte nás podpořit 
než vyrazíme“do světa“! Těšit se můžete na tyto formace:

●  Minikadetky „Vodníčci a rusalka“
●  Kadetky „Elfové z kouzelného lesa“

●  Juniorky „Loutkové království“
●  Hlavní věková kategorie „NEVERMORE“
●  a mnoho dalších
Hosty večera budou i Blatenské mažoretky.
Těšíme se na Vás!

Vaše PREZIOSO Sokol Blatná

PREZIOSO Sokol Blatná přivezlo z první soutěže zlato
Nejstarší tanečnice z TS PREZIOSO Sokol Blatná mají 

za sebou již první soutěž sezóny. Koncem března se ve spor-
tovní hale v Českých Budějovicích konalo regionální kolo 
soutěže B2 Balance Tour české taneční asociace CDO. Pro-
gram probíhal od rána do večerních hodin a bylo se opravdu 
na co dívat, soutěžilo se ve všech věkových kategoriích 
v mnoha disciplínách, např.: disco dance, hip hop, modern 
dance, jazz dance. 

PREZIOSO startovalo v show dance v nejpřestižnější 
kategorii „Mistrovská extraliga – hlavní věková kategorie.“ 
Děvčata pro tento rok připravila výpravnou choreografii 

s názvem „NEVERMORE“, která ztvárňuje báseň Edgara 
Allana Poea „Havran“. I přes svou poněkud pochmurnou 
atmosféru si sestava získala obdiv publika i velkou pochva-
lu od poroty, která ocenila především výpravné zpracování 
tématu a taneční nasazení členek. 

PREZIOSO tak získalo 1. místo a postup na Mistrovství 
Čech do Prahy, kde bude bojovat i o postup na finále MČR. 
Premiéru skladby jste mohli zhlédnout na VI. Společen-
ském plese TJ Sokol a uvidíte ji také na připravované akci 
„PREZIOSO OTEVÍRÁ SEZÓNU“, která se uskuteční 26.4. 
v blatenské sokolovně. Jste srdečně zváni!
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  Aktual ity 
Životní jubileum
Dne 3. dubna 2013 oslavil pan František 

Buben své 100. narozeniny. K tomuto krás-
nému životnímu jubileu mu přišel osobně 
popřát za Město Blatná pan místostarosta 
Pavel Ounický a za Okresní správu sociál-
ního zabezpečení paní Marie Hřebíčková 
a paní Ing. Jarmila Šmrhová. Tyto dámy panu 
Františku Bubnovi pogratulovaly a předaly 
mu blahopřání a osobní dopis od minist-
ryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmily 
Müllerové.

Mateřské centrum Kapřík Blat-
ná nabízí od května

PŘÍLEŽITOSTNÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Každé dopoledne v době  od 8.30 do  
11.30 hod ( max. 2 hodiny jedno dítě). 

Hlídání bude nutné den předem objed-
nat. Veškeré podrobnosti budou koncem 

dubna uveřejněny v MC a na 
www.mckaprik.cz.

VLAŠTOVKA PŘINÁŠÍ JARO, ALE KU-
KAČKA TEPLÉ DNY

KDYŽ KUKAČKA ZAKUKÁ, MOHOU SE 
ZAHODIT BOTY

SLAVÍK ZAČÍNÁ ZPÍVAT, AŽ KDYŽ SE 
MŮŽE NAPÍT ROSY Z BŘEZOVÉHO 
LISTU

NA SVATÉHO JIŘÍ, JIŘIČKY JIŽ VÍŘÍ

Opožděné jaro snad konečně dorazilo. Slu-
neční paprsky blahodárně působí na vše živé. 
První jarní kvítky rychle spěchají ze země ven. 
Vše kolem nás září, mizí i trable a problémy 
současného života. Příroda se znovu probouzí…

KDYŽ SE OZVE PRVNÍ HROM, CHYŤ 
KÁMEN NEBO STROM A TŘES JÍM, NE-
BOŤ TAK PRAVÍ POVĚRA, ŽE TĚLĚSNÉ 
SÍLY TO PŘIDÁ!

NA SVATÉHO JIŘÍ, NEZAŠLAPOU TRÁVU 
ČTYŘI

POSLEDNÍHO DUBNA PŘED SOUMRAKEM 
SE MAJÍ U OBYTNÉHO STAVENÍ, STODOL, 
ÚLŮ, CHLÉVŮ, SKLEPŮ A NA STUDNICE 
ZASTRKOVAT BŘEZOVÉ, VRBOVÉ, BU-
KOVÉ, BEZOVÉ, ANGREŠTOVÉ VĚTVIČKY 
A KAPRAĎ, ABY DŮM NENAVŠTÍVILY 
ČARODĚJNICE A ZLÉ SÍLY A NEŠKODILY.

Do minulého čísla se nevešla fota ze zahájení 
turistické sezóny na kamenném mostě v Písku, 
podívejte se na ně tedy dnes: 1. náš stánek, 2. 
vystoupení souboru Prácheň ze Strakonic

Náše kontakty: www.lidove-remeslo.cz, mob. 
736 765 747

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Oznámení
Dne 24. dubna (středa) od 15,30 hod. 

se v zasedací místnosti (v suterénu) 
druhé budovy Městského úřadu (vedle 
základní školy T.G.M.) uskuteční infor-
mační schůzka, určená pro provozovatele 
taxislužby a příležitostné dopravy osob 
vozidly do 9 míst k sezení.

Tématem setkání budou změny v zá-
koně o silniční dopravě od 1. května 
letošního roku.

Jan Valášek, vedoucí odboru dopravy

ŽÁDOST OBCE 
KADOV

Dobrý den, chtěla bych Vás touto 
cestou požádat o podporu naší veřejné 
sbírky na varhany v kostele sv. Václava 
v Kadově. Pokud se 1x zúčastníte hlaso-
vání na níže uvedeném odkazu pro sbírku 
číslo 008, zvýší se nám šance, že by 
do naší sbírky mohlo přibýt 30 000,- Kč, 
což není zanedbatelné. Samozřejmě vše 
nechávám na Vašem laskavém zvážení. 

Budeme rádi za jakoukoli další pro-
pagaci a přeposlání dál.... 

S díky, pozdravem a přáním zdraví 
a dostatku jarního sluníčka pro všechny 
Vladimíra Tomanová, starostka obce 
Kadov.

Odkaz na web:
http://www.mamevybrano.cz/index.php?lnk=20 

Program na květen 2013
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/praro-
dičů 
Vítána jsou vícerčata ☺
PA: 8:30 – 11 :30 Pohádky s maňáskem 
v 9:00 a v 10:00hod. 
odpoledne:
PO: 15:00 – 16:00  - Šikovné ploutvičky 
ÚT: 14:30 – 16:30 -  Odpolední herna pro 
děti do 6 let
ST:  14:45 – 15:45  - Angličtina pro nej-
menší (od 2 let)

Program na pondělky a středy
  6.5. - Věneček pro maminku
13.5. - Malujeme prstovými barvami
15.5. - Červená středa + výroba kytičky pro  

maminku
20.5. - Had z víček 
22.5. - Motýl
27.5. - Včelka z papíru
29.5. - Zvířátka na hraní

7.5. od 14:30hod – Beseda o biopotravinách 

21.5. od 16:00hod - Kurz poskytování 
první pomoci dětem
 Cena kurzu 180kč, délka cca 90 minut
- zájemci se mohou hlásit na mckaprik@
seznam.cz

Připravujeme: Pohádka dramatického 
kroužku ZŠ JAK Blatná

- více na www.mckaprik.estranky.cz
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Kapela „Křečový žíly“ Vás zve na  koncert, 
který se koná v sobotu 27. 4. 2013 od 20.00 hod. 
v hospodě „U Datla“. Přijďte s námi posedět 
u zlatavého moku a naší muziky.

Česká firma Missiva, spol. s. r. o, zabý-
vající se vývojem, prodejem a distribucí 
produktů každodenní spotřeby, přá-
telských k lidem a přírodě, sloužících 
k udržování čistoty a zdraví lidského těla a obydlí, 

pořádá setkání v MC Kapřík Blatná.

Nabízíme odběr vysoce kvalitního zboží přímo od výrobce za bez-
konkurenční ceny.

Občerstvení a dárek pro každého. 

Setkání proběhne 23.4 2013 v 15 hodin v MC Kapřík. 
Alžběta Fajová 

poradce firmy Missiva

ČARODĚJNICE 
30. 04. 2013 v Hajanech

Od 17,00 hodin stavění májky u hospody

  Od 18,00 hodin 
DENI & MÍLA SIMANDLOVI –  
přirozená komunikace s ko-
něm

  Pro děti možnost svezení na 
koních

  Opékání buřtů

Od 19,00 hodin budou hrát k tanci a poslechu Š-UMÍCI
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Informace o změnách při získávání 
řidičských oprávnění

Od 19.1.2013 došlo ke změně týkající se získávání řidičských oprávnění 
na motocykly.

AM - věk 15 let, max 45Km/h,
A1 - věk 16 let, nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým 
objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
A2 - věk 18 let, nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly 
upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem, 
A - věk 24 let, neomezený motocykl.

Pokud je již žadatel majitelem řidičského průkazu A1, může si po dvou letech udělat pouze 
praktickou zkoušku (jízda bez testů) a obdrží řid. průkaz A2,totéž platí u skupin z A2 na A. 
Po dvou letech může složit praktickou zkoušku (bez testů) a získá neomezený obsah. Pokud získá 
A2 v 18 letech, ve 20 letech může udělat zkoušku z jízdy,tzn po dvou letech praxe. Jinak je věk 
pro získání neomezeného motocyklu 24 let.

Dále platí, že pro získání všech motocyklů a osobního automobilu se již neskládání zkouška 
z ovládání a údržby.

Dále se změny týkají skupiny C a C+E, kde je minimální věk 21 let ( v 18 letech může pouze 
v případě, že bude mít řidičský průkaz k řízení vozidel ministerstva vnitra používaných polici-
í,vězeňské služby České republiky, ozbrojených sil České republiky, obecní policie, hasičského 
záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, celních orgánů,při zkušební 
jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou, nebo dělá-li profesní průkaz. Totéž platí k řid. 
průkazu D. Věk 24, pouze v případech jako u C a C+E, může od 21 let.

V naší autoškole provádíme výcvik pro získání řidičských průkazů všech těchto rozsahů:
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D + zajišťujeme školení řidičů všech skupin řidičských 

oprávnění i vstupního školení na profesní průkaz.
Autoškola Řezáč Blatná - 604 636 399, 724 023 573

Vycházka za ptáky a ptačím zpěvem
Tradiční ornitologická vycházka pro veřejnost „Vítání ptačího zpěvu“ proběhne opět i v Blatné, 

a to v neděli 28. dubna 2013, sraz v 8:30 v BLATNÉ na parkovišti před krematoriem (silnice na Bu-
zice). Pro ranní ptáčata lze doporučit příchod na místo srazu již v 6:15, mohou se pak již od počátku 
účastnit kroužkování ptáků a po ránu uslyší i nejvíce zpívajících ptáků. Vycházka povede k rybníkům 
Přední a Zadní Topič a následně možná i k Řitovízům či ke Kanečku. Bude možné uvidět některé 
ptáky i z bezprostřední blízkosti při ukázce jejich kroužkování a opětovném vypouštění do přírody. 
S velkou pravděpodobností uslyšíme a uvidíme rákosníky proužkované, cvrčilky zelené, slavíky 
modráčky a další pěvce rákosin a křovin a několik druhů kachen, roháče, chřástaly vodní (povede se 
odchyt a okrouž- kování?), slípky 
zelenonohé a lys- ky, husy velké, 
volavky popelavé a možná i bílé, 
motáky pocho- py a další druhy. 
Hlasy zajíma- vých druhů, které 
ještě neuslyšíme naživo, budou 
r e p r o d u k o v á - ny z nahrávek. 
Vhodná je obuv do mírného vlh-
ka a dalekohled. K dispozici bude 
i velký stativo- vý dalekohled. 
Budou rozdá - ny informační 
materiály o ptá- cích, vycházka je 
vhodná i pro děti, pro které budou 
připraveny jednoduché soutěže. Vycházku připraví blatenští ornitologové (členové České společ-
nosti ornitologické a Jihočeského ornitologického klubu) ze ZO Českého svazu ochránců přírody 
20/04 Blatná, hlavními organizátory jsou Petr Pavlík a kroužkovatelé Petr Louda, Zdeněk Voborník 
a Jaroslav Fořt.

Pohřební ústav Hořejš,  
V. Hořejšová

Žižkova 120, Blatná

leden:
Františka Straková, nar. 1933, zemř. 3.1.2013, 
bydl. Blatná
Zdeněk Lebr, nar. 1946, zemř. 4.1., bydl. Blatná
Milada Jankovská, nar. 1941, zemř. 10.1., bydl. 
Strakonice
Josef Konvář, nar. 1927, zemř. 13.1., bydl. Bělčice
Emilie Machovcová, nar. 1922, zemř. 17.1., bydl. 
Kocelovice
Jan Zapletal, nar. 1932, zemř. 19.1., bydl. Písek
Jan Remta, nar. 1929, zemř. 20.1., bydl. Škvoře-
tice
Karel Lehečka, nar. 1927, zemř. 21.1., bydl. 
Slavětín
Jaroslava Mrázková, nar.1912, zemř.23.1., b. 
Rožmitál p/Tř.
Anna Uhlířová, nar. 1924, zemř. 24.1., bydl. 
Drahenice
Anna Maršíková, nar. 1942, zemř. 24.1., bydl. 
Holušice
Anna Chourová, nar. 1926, zemř. 25.1., bydl. 
Rožmitál p/Tř.

únor:
Václav Němeček, nar. 1929, zemř. 1.2., bydl. 
Čečelovice
Ivana Balogová, nar. 1967, zemř. 1.2., bydl. 
Podhůří
Marie Štěpánková, nar. 1925, zemř. 2.2., bydl. 
Záboří
Zdeňka Doušková, nar. 1930, zemř. 3.2., bydl. 
Sedlice
Marie Mrázová, nar. 1926, zemř. 5.2., bydl. Blatná
Marie Sedláčková, nar. 1932, zemř. 9.2., bydl. 
Blatná
Marie Hlavničková, nar. 1935, zemř. 9.2., bydl. 
Budislavice
František Bartoš, nar. 1921, zemř. 12.2., bydl. 
Koupě
Božena Viktorová, nar. 1943, zemř. 14.2., bydl. 
Kasejovice
Jan Lehečka, nar. 1947, zemř. 24.2., bydl. Bělčice
Jan Noháček, nar. 1933, zemř. 25.2., bydl. Břez-
nice
Vlasta Lebedová, nar. 1927, zemř. 26.2., bydl. 
Sedlice

březen:
Jiřina Šmídová, nar. 1935, zemř. 2.3., bydl. 
Životice
Marie Krejčíková, nar. 1936, zemř. 2.3., bydl. 
Slavětín
Anežka Čiháková, nar. 1929, zemř. 3.3., bydl. 
Mirošov
Jarmila Faměrová,nar.1931,zemř.5.3.,bydl. Mladý 
Smolivec
František Baťka, nar. 1937, zemř. 13.3., bydl. 
Hlubyně
Karel Brouček, nar. 1931, zemř. 17.3., bydl. 
Svéradice
Václav Michálek, nar. 1929, zemř. 19.3., bydl. 
Lnáře
Marie Šlehubrová, nar. 1938, zemř. 20.3., 
bydl. Lnáře
Jan Novotný, nar. 1956, zemř. 24.3., bydl. 
Blatná
Petr Kučera, nar. 1930, zemř. 25.3., bydl. 
Blatná
Zdeněk Krejčí, nar. 1956, zemř. 28.3., bydl. 
Blatná
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MC Kapřík pořádá 21. května 2013 od 16.00 hod. 

Kurz poskytování první pomoci dětem
Od narození dítěte do konce školního věku

 Součástí kurzu bude i nácvik resuscitace dítěte na trenažéru (no-
vorozence a  dítěte cca 7 let). Dozvíte se vše potřebné o prv-
ní pomoci při  nejběžnějších rizikových stavech a situacích u 
dětí (křeče, bezvědomí, otravy, 
úrazy,  dušení, odsávání nemocného 
dítěte, jak  zjednodušit podávání 
léků dětem, bolesti  břicha, stabili-
zovaná poloha, řešení  horečnatých 
stavů, seznámení s meningokokovou  
problematikou, zastavení tepenného 
krvácení,  správná komunikace se 
složkami integrovaného  záchran-
ného 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 koordi-
nátorky v MC.

Sdružení Čechy nad zlato
obec Hvožďany

město Rožmitál pod Třemšínem
ve spolupráci

se Svazem ochrany přírody a krajiny a o.s. Brdy nad zlato
pořádají

Jarní výstup na Petráčkovu horu
(Na Skalách 651 m.n.m.)

aneb Překrásnou brdskou přírodou proti průzkumu a těžbě zlata

sobota 20. 4. 2013
 náves Vacíkov

13.00 hodin - zahájení, vystoupení hostů 
                    - slavnostní otevření informační stezky
13.30 hodin - začátek pochodu po nové  stezce k Petráčkově hoře 
                       kolem loveckého zámečku
                    - po cestě výklad lesníka
                    - ukázka starých vrtů v oblasti
                    - diskuse na vrcholu Petráčkovy hory
                    - pro malé výletníky: sladká odměna čokoládové (jediné) 
                       zlaťáky z Petráčkovy hory
                    - pokračování směrem ke staré štole
15.00 hodin - stará štola – ukázka kovnatosti 1 gramu zlata v 1 tuně horniny,
                       popis průzkumu zlata v 90. letech 20. století
16.30 hodin - diskuse návštěvníků s hosty (zoolog Mgr. David Fišer,…)
                    - Tradiční občerstvení – zdarma – Suvenýry – Ukončení akce

Délka trasy: 
Vacíkov přes Petráčkovu horu ke štole 3,8 km

Vacíkov zkrácená trasa ke štole 2,8 km
Okruh Vacíkov – Petráčkova hora – štola – Vacíkov 4,9 km

Více na: www.cechynadzlato.cz, www.hvozdany.cz, www. rozmitalptr.cz 

Z v e m e  v á s  n a
Jarní pochod na Petráčkovu horu

Akci pořádá: Sdružení Čechy nad zlato
obec Hvožďany

město Rožmitál pod Třemšínem
ve spolupráci se Svazem přírody a krajiny a o.s. Brdy nad zlato

Prázdné místo
J. K. Rowlingová

Po nenadálé smrti čtyřicátníka Barryho Fairbrothera zůstane Pagford 
v šoku. Je to zdánlivě idylické anglické městečko s dlážděným náměstím 
a starobylým opatstvím, ale za hezkou fasádou zuří tichá válka. Bohatí válčí 
s chudými, teenageři s rodiči, manželky s manželi, učitelé se žáky. Místo, 
které po Barrym zůstane v městské radě, se brzy stane spouštěčem největší 
války, jakou město zažilo. Kdo bude triumfovat ve volbách provázených 
vášněmi, pokrytectvím a nečekanými odhaleními? Brilantně napsaná 
kniha, která je autorčiným prvním románem pro dospělé čtenáře, zároveň 
nutí k přemýšlení a na každé své stránce znovu a znovu překvapuje. Kniha 
vychází 4. 4. 2013

499 Kč

Rodokmen smrti
James Rollins

Galilea, 1025. Templářský rytíř nachází ve starověké tvrzi posvátný 
poklad, ukrytý v bludišti pod pevností: Bachal Isu, hůl Ježíše Krista – re-
likvii nevyčíslitelné hodnoty s tajemnou a hrozivou mocí, jež může jednou 
provždy změnit lidstvo. O tisíc let později somálští piráti napadnou jachtu 
a unesou mladou těhotnou Američanku. Velitel Pierce má za úkol vést zá-
chrannou misi do afrického pralesa – unesenou ženou totiž není obyčejná 
bohatá turistka, ale dcera amerického prezidenta. Gray má podezření, že 
únos maskuje mnohem hanebnější plány, a brzy musí čelit záhadnému 
tajnému spolku, který odpradávna ovlivňuje běh světových dějin…

299 Kč

Drůbež
110 receptů, ze kterých si vyberou úplní začátečníci, ale díky spoustě 

nových nápadu se nebudou nudit ani ti, kteří se ve vaření vyznají. Ku-
chařka je totiž plná rychlých večeří pro každý den, slavnostních pečínek, 
neotřelých polévek a exotických lahůdek, nechybí ani recepty na chutné 
přílohy a nádivky a praktické tipy, jak vybírat suroviny a na co si při jejich 
nákupu dávat pozor. V kuchařce najdete také podrobný návod na porcování 
a vykostění kuřete a spoustu triků a zlepšováků. Všechny recepty jsou 
vyzkoušené a ověřené redakcí časopisu Apetit i jeho čtenáři. 

299 Kč
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So - 20.4.2013 – B.A.S., MILOŠ DODO DOLEŽAL, ......
So - 11.5.2013 – BATTOLE, MILOŠ ZEMEN
So - 18.5.2013 – LIBIDO, CHALLENGE, DELIKVENCE 11,  
           NUCLEAR  BASTARDS, HERDEK FILEK

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KLUB PŘÁTEL BLATENSKA 
GALERIE A INFOCENTRUM TVRZ LNÁŘE 
ČESKÁ GENEALOGICKÁ A HERALDICKÁ SPOLEČNOST V PRAZE 
 

zvou na výstavu 

HHEERRAALLDDIIKKAA  
Věda i  krásné umění  
PPUUTTOOVVÁÁNNÍÍ  ZZAA  PPŘŘEEDDKKYY  
Poznán í  i  dobrodružstv í  
1. 5.–22. 5. 2013, Tvrz Lnáře 

PO-PÁ 12:00-16:00 nebo po předchozí domluvě 
na tel.: 380 423 313 

Vernisáž ve středu 1. 5. od 18:00 

 

 

Uprostřed Jan Koval z Čečovic - vítěz 
turnaje.

Hráčské zaujetí u barového pultu.

Pietní koutek mariášníků, kteří již nejsou mezi 
námi. První vlevo Vladimír Samec z Buzic, vedle 

Jiří Himl z Neradova.

Ještě se vracíme 
k velikonočnímu 
mariášovému turnaji 
v Buzicích ve fotografii 
(zveřejněno v č. 6 BL)

S D O  B l a t n á

Jan Drda

HRÁTKY S ČERTEM
komedie o deseti obrazech

Dne 3. 5. 2013
od 19.00 hodin
sokolovna Blatná

Předprodej
Infocentrum Blatná
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  Kulturní  Kalendář 
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  Sport 
TJ Sokol Lnáře pod 
drobnohledem předsedy 
Václava Krejčího

Obec Lnáře má nejen vzácně bohatou historii. 
Ona žije i vzácně pestrou přítomností. A to nejen 
kulturní, ale i sportovní, což lze názorně demon-
strovat na největší místní organizaci TJ Sokol 
Lnáře, která k současnému datu čítá 227 členů.

Jejím nynějším předsedou je pan Václav 
Krejčí / 59 let /. Tuto nelehkou a zodpovědnou 
funkci zastává rovných dvacet let. „Převzal jsem 
ji po současném starostovi sousedních Kocelo-
vic Karlu Lukášovi,“ poznamenává první muž 
lnářské tělovýchovy.

Václav Krejčí kromě toho, že řídí chod počet-
ného sportovního sdružení- a počíná si v tomto 
ohledu vskutku znamenitě, jak dosvědčují jeho 
kolegové a přátelé- píše také fotbalový zpravo-
daj. A to ještě není všechno. „Čtvrtým rokem 
pracuji ve výkonném výboru ve Strakonicích 
a sportovně- technické komisi,“ dodává Václav 
Krejčí, „Jako mladík jsem v letech 1971- 1974 
i aktivně hrál fotbal. Pak se ale manšaft rozpadl 
a já narukoval na vojnu. Po návratu jsem už 
působil jen jako funkcionář ve výboru TJ Sokol. 

Naše fotbalové naděje ze Lnář se ale neztratily. 
Žáci se probojovali až na krajskou úroveň, potom 
však došlo ke sloučení s Blatnou,“ říká.

TJ Sokol Lnáře sdružuje tato sportovní od-
větví: fotbal, nohejbal, stolní tenis, cvičení žen, 
v létě se nadto rekreačně provozuje i volejbal. 
„V oblasti kopané u nás pět let existuje žákovská 
složka, tři roky dorostenecká,“ vypočítává Vác-
lav Krejčí, „Mužská družstva máme dvě- áčko 
nás reprezentuje v okresním přeboru, béčko 
v okresní soutěži. Nohejbalisté hrají okresní sou-
těž na hřišti v přilehlých Zahorčicích a účastní 
se příležitostných turnajů. Velmi dobré výsledky 
vykazují zvlášť v poslední době stolní tenisté, 
kteří figurují v tabulkách okresní soutěže. Skvělé 
zázemí získali v nově vybudované místnosti hor-
ního patra bývalé kocelovické školy, kde trénují 
a kde se pořádají i turnaje. Co se týče cvičení 
žen, těm slouží tělocvična zdejší základní školy. 
Hodiny aerobicu tam vedou jedenkrát týdně 
cvičitelky Jitka Hlavsová a Ivana Majerová.“

Náklady, spojené s činností tělovýchovné 
organizace ve Lnářích, nejsou určitě zanedba-
telné. „Každoročně musíme shromáždit rozpočet 

ve výši minimálně 200 000 korun,“ uvádí Václav 
Krejčí. Daří se to zásluhou hlavních sponzorů, 
kterými jsou obec Lnáře, Agro Blatná a. s., 
Dvůr Lnáře, Rybářství Lnáře, zámecký lihovar 
v Blatné, Josef Honz ze Zahorčic a Obec Ko-
celovice. „Mimo nich nás podporuje ještě řada 
drobných přispěvovatelů,“ podotýká předseda 
TJ Sokol Lnáře.

V letech 1997 až 2012 se podařilo činovní-
kům tělovýchovné jednoty Lnáře značně zvelebit 
spravované plochy a prostory. Došlo kupříkla-
du k pořízení sociálních zařízení v kabinách 
na hřišti, nového schodiště, střídaček u trávníku, 
umělého zavlažování zatravněného prostranství, 
sekačky na údržbu hrací plochy. Největšími 
výdaji se stala rekonstrukce klubovny v hodnotě 
60 000 korun, modernizace šaten pro domácí 
i hosty za 70 000 korun a zejména pak výměna 
střešní krytiny na kabinách v loňském roce, kam 
dlouhodobě zatékalo / 171 000 korun /.

Aktuální skladba výboru TJ Sokol Lnáře, 
který pracuje k plné spokojenosti celé organizace 
i Obecního úřadu, je následující: vedle Václava 
Krejčího v něm působí Pavel Novosad, Václav 
Říský, Vlastimil Končelík, Jiří Masák st., Jitka 
Hlavsová, Hana Vlasáková, Ivana Majorová 
a Jana Čížková.

TJ Sokol Lnáře je vedle rozvoje sportovních 
aktivit také nositelem společenských tradic 
a obyčejů. „Pořádáme masopustní průvod obcí, 
lampiónový průvod, pálení čarodějnic a miku-
lášskou nadílku,“ přibližuje „kulturní melouchy“ 
organizace Václav Krejčí.

Na závěr svého zahledění do drobnohledu 
na posledních dvacet let života nejpočetnější 
organizace ve Lnářích Václav Krejčí vznáší 
poděkování všem trenérům, kteří za jeho éry 

předávali zkušenosti sportovcům z domácího 
prostředí i okolních obcí. Jednalo se o Milana 
Synka, Josefa Fundu, Václava Říského, Pavla 
Radhauzského, Vlastimila Končelíka, Pavla 
Novosada a Jiřího Masáka ml.

Stávající předseda TJ Sokol Lnáře Václav 
Krejčí hledí optimisticky i do nadcházející bu-

Žáci + trenér Václav Říský.

Dorostenci + trenér Jiří Masák ml.

Družstvo mužů. Vpravo Pavel Rathauský, vlevo 
Pavel Novosad.

doucnosti: „Společné dílo se vždycky podaří. 
Myslím, že moje ohlédnutí přes rameno to jen 
potvrzuje. Sport a kultura vždycky budou solí 
života!“ 

Vladimír Šavrda

Nejlepší střelec Vajda Mila - gratuluje Václav Krej-
čí, předseda TJ.

ROZPIS SOUTĚŽÍ 
BĚLČICKÝCH ŠIPKAŘŮ
DUBEN
20. 4. Bělčice reg.
28. 4. Bělčice open

KVĚTEN
3. 5. Blatná open
4. 5. MR jednotlivců Bulldogs
11. 5. 1. liga Blatná (došipná)
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Prostředím vrcholového fourcrossu vane svěží vítr z Blatenska. Má podobu 
Martina Beneše, jeho bratra Filipa a Jakuba Hrubého

Pro tuto prima trojku je adrenalin tím, čím je pro „běžného smrtelníka“ kyslík. Neznají strach, ignorují bolest, jejich sportovní tempo se podobá 
balvanu, řítícímu se z útesu hlava nehlava - cesta necesta. Riskují, aby žili naplno - žijí naplno, aby riskovali.

Řeč je o partě vyznavačů fourcrossu a bikrosu z Blatenska, kteří to už 
dotáhli vzdor mladému věku pěkně daleko - Jakubovi Hrubém /17 let/ 
z Uzenic, Filipu Benešovi /20 let/ z Blatné a jeho bratrovi Martinovi 
/23 let/ rovněž z Blatné. Na divokém poli adrenalinu vyrašily vskutku 
pestré a bujné květy, na které je i mačeta málo…..

Sedmnáctiletý Jakub o sobě prohlašuje, že je mladý a živý neposeda, 
kterého baví rekreačně všechny sporty. Rád si s partou zazpívá při kytaře, 
rád se otáčí za holkami. „Prostě chci prožít úžasný život- bavit se, smát 
a na sto procent cedit pot při sportu, i když to někdy pekelně bolí,“ rozhazuje 
rukama ukázkový typ závodníka a báječného kluka v jednom, „Preferuju 
fourcross a bikros, ale taky mi přirostl k srdci fotbal a snowboard. Pro derty 
/ triky / jsem si pořídil speciální bicykl a už jsem se stihl naučit hezkou 
řádku kousků pro pobavení ostatních.“

Jakub Hrubý začal „plašit“ dvoukoláky naostro ve svých dvanácti letech. 
O rok později v Drahenickém Malkově potkal Martina Beneše: „Zastavil 
mě na vsi a nabídl mi, abych si na BMX od táty sjel tamní dráhu v terénu. 
Zkusil jsem si to - a už mě to dostalo. Ještě ten rok jsem si dal svůj premi-
érový závod v Protivíně v hobby kategorii! A ve čtrnácti už jsem se vrhl 
na první fourcrossový závod v pražských Stodůlkách, kde jsem „utrhl“ 
páté místo,“vykládá nadšeně mladý borec.

Závodů přibývalo, 
čas letěl- dnes jich má 
Jakub na kontě desít-
ky: „V roce 2010 jsem 
absolvoval Mistrovství 
republiky na BMX drá-
ze, kde se mi podaři-
lo protrhnout cílovou 
pásku jako šestému. 
Nejlepších výsledků se 
mi podařilo dosáhnout 

loni- dvakrát jsem zvítězil na České fourcrossové lize v Kraslicích a Aši, 
celkově jsem v seriálu získal cenné stříbro. V „Buky cupu“ jsem skončil 
také druhý, na Mistrovství republiky BMX v Pardubicích jsem se probo-
joval na čtvrtou příčku. Loni jsem startoval ještě za kategorii „Expert“, 
letos už to bude za kategorii „Elite“,“ usmívá se spokojeně úspěšný krosař.

Život krosaře není prý procházka růžovým sadem: „Člověk, který to 
myslí vážně, se musí rvát se vším a s každým- měkké nátury odpadnou, 
nevydrží,“ říká Jakub, „Já osobně jsem naštěstí moc těžkých úrazů ne-
zažil. Nějaké ty lehké otřesy mozku, odřeniny, naraženiny, jen jednou 
„zmasakrované“ koleno v Bohnicích,“ mluví mladý závodník na tohle 
téma stejně jako by se bavil o počasí. Ve Stodůlkách zase leželo na dráze 
tolik bahna, že se Jakubovi vůbec netočila kola ani nefungovala přehazo-
vačka: „Terén a počasí si holt člověk nevybírá!“, vzpomíná na nemilou 
epizodu student Průmyslovky Elektra v Písku, který by se chtěl jako kolař 
v budoucnosti živit.

Filip Beneš se začal seznamovat s terénním kolem ve svých patnácti 
letech, kdy si „na pohodu“ vyjížděl jen tak s kamarády. Stejně jako Jakub 
Hrubý inklinoval a inklinuje i k jiným sportům: „Dělám rekreačně sálové 
sporty jako fotbal, florbal a volejbal. Mimoto mě fascinují počítače,“ 
sděluje „dravec“, který neuznává žádné překážky v životě i mimo něj. 
Závodní kapitola Filipa Beneše se začala psát v roce 2007, kdy poprvé 
startoval na bikrossových přeborech jako „hobbík“ v Řepích: „O dva roky 
později už jsem se propracoval v závodním poli dost dopředu- na Mist-
rovství republiky v Protivíně se mi podařilo projet cílem šestý, na tratích 
v Milovicích a Litoměřicích jsem získal po čtvrtých pozicích,“ vrací se 
do začátků kariéry Filip.

Závodů už má za sebou víc než jeho parťák Jakub- loni v „Buky Cupu“ 
a České fourcrossové lize vybojoval skvělá pátá místa: „Co se týče něja-
kých zranění, tak ta se mi zatím úspěšně vyhýbají. Modřiny a odřeniny 

se nepočítají!,“ směje se ostřílený jezdec, kterého prý deprimují roviny / 
radši šílený kopec než tohle! /. Také on stejně jako Jakub Hrubý z Uzenic 
by se chtěl po vystudování vyšší odborné školy v Českých Budějovicích 
„ motat“ okolo cyklistiky - lhostejno, v jaké pozici.

Poslední a „služebně nejstarší“ příslušník adrenalinového tria Martin 
Beneš se „obul“ do terénní cyklistiky prý v sedmnácti letech, což je podle 
jeho názoru už dost pozdě: „Na závody mě vozila autem mamka a musím 
konstatovat, že se mnou měla nekonečnou trpělivost. Já jako nováček 
zprvu okoukával všechny detaily na tratích a startech, sbíral zkušenosti. 
Někdy jsem, upřímně řečeno, na leccos koukal jako husa do flašky. První 
opravdový přebor jsem podstoupil v roce 2007 v Pardubicích, pak přišly 
další a neustále jsem se zdokonaloval. Brzy jsem už vzpomínal na oka-
mžiky, kdy jsem se nemohl udržet na startovacím zařízení, jen pobaveně,“ 
uvádí Martin.

Na rozdíl od svých kamarádů si dopřeje fotbal jen jednou v roce na pou-
ťovém turnaji v Drahenickém Malkově. Ale i on je jako z „hadích ocásků“: 
„Musím se neustále hýbat a něco dělat, nevydržím v klidu. Zajímají mě 
motorky, ale opravdu zbožňuju „danhill“- razím si to sám a řídím se sám 
sebou ve vlastní stopě, o nikoho se nestarám. Prostě perfektní odvaz!,“ 
zdůrazňuje Martin Beneš, který dobře ví, o čem mluví.

V roce 2009 se Martin na přeborech v terénu začal umisťovat do páté 
pozice. Nasbíral řadu bronzových trofejí, dosáhl několikrát i na stříbro. 
„Bohužel jsem tenkrát nebyl nikdy první,“ konstatuje po „myšlenkovém 
výletu“ vynikající borec. Zlatá záře se dostavila o dva roky později, kdy 
„nabušený“ jezdec vyhrál v Mladé Boleslavi najednou dual a vzápětí 
závod České foucrossové ligy. Loni klesl o témže víkendu jen o stupínek 
na stříbrný post a z kategorie „Expert“ postoupil stejně jako jeho parťáci 
do „škatule“ Elite.

Ošklivý zážitek potkal Martina loni v Kraslicích. Tehdy spadl z kola 
a tvrdě si narazil hlavu. Následoval dočasný výpadek paměti. A aby toho 
nebylo málo, nepěkně se mu polámalo kolo. „Výsledek, ze kterého poci-
ťuji obzvláštní hrdost, patří také Kraslicím. Tehdy jsme zápolili s terénem 
v celodenním, hustém dešti- nebylo vidět ani na krok! Přesto se mi podařilo 
dosáhnout bronzu. Jednalo se prostě o blbý i úspěšný závod zároveň,“ 
referuje Martin Beneš.

Téhle trojici mladých „polykačů adrenalinu“ lze možná spíše než jejich 
skvělou sportovní kariéru závidět pouto čistého přátelství, které je pojí. Není 
nad to mít věrného a dobrého přítele, který se od vás v nouzi neodtáhne: 
„No ano- držíme basu, navzájem si pomáháme, půjčujeme věci, jezdíme 
spolu na závody, společně platíme benzín. Navíc jsme všichni dobrovolní 
hasiči, takže ještě vedle cyklistických závodů obrážíme soutěže v požár-
ním útoku. Nás stmelit ještě víc už snad ani nejde,!“, uzavírá zajímavé 
povídání Martin.

Vladimír Šavrda 
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Oddíl Juda v Blatné Vás srdečně zve
v sobotu 27. dubna na Velkou cenu města Blatná 

v judu.
Soutěž se koná v prostorách Střední odborné školy 
v Blatné a je pořádána za podpory TJ Sokol Blatná, 
DDM Blatná a města Blatná. Začátek bojů je pláno-

ván na 10:00 hodin, občerstvení zajištěno. 
Přijďte povzbudit blatenské závodníky!

Tenisový klub TJ Blatná – 
www.tenisblatna.cz

Pořádá nábor dětí do tenisové školičky (ročníky 
2008,2007 a starší)!

Hlavním cílem je všestranný rozvoj pohybových 
dovedností a osvojení základů tenisové techniky 
a koordinace! Trénink proběhne ve skupinách 2 – 
5 dětí!!!

Přijďte se svými rodiči v úterý 23. dubna nebo ve čtvrtek 
25. dubna mezi 17 – 19 hodinou na tenisové kurty v Blatné!

Další info poskytnou trenéři: Děti si vezmou sportovní 
 oblečení a tenisky!
Emil Vyskočil – 725 808 260 Vlastní tenisovou raketu 
 mohou vzít s sebou!!!
Josef Mašek   – 777 719 402

Tenisový klub TJ Blatná Vás zve na celoroční akci –
CHCETE ZAČÍT S TENISEM ?

Proč ne , vždyť věk není překážka!!!

Nabízíme tenisové kurzy a výukové hodiny tenisu -
pro začátečníky, pokročilé a závodní hráče!
Možnost dopoledního tréninku!!!
Svůj případný zájem dohodněte osobně 
s trenéry Tenisové školy!
Emil Vyskočil a Josef Mašek
725 808 260 - 777 719 402

Tenis je jednou z pohybových aktivit, které se můžete věnovat 
v každém věku, v příjemném prostředí Blatenského sportovní-
ho areálu !S tenisem poznáte nové přátele a kamarády!
Neváhejte a přijďte mezi nás!
Těšíme se na Vás, na tenisových kurtech v Blatné!

Výbor TK – TJ Blatná 
Trenéři

BLATENSKÝ DŘEVÁK 2013
V sobotu 13. dubna uspořádali Dřeváci TJ Sokol Blatná již 8. ročník 

populárního volejbalového turnaje smíšených družstev. Letos se do bla-
tenské sokolovny sjelo 7 týmů z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Týmy byly rozděleny do dvou základních skupin, ve kterých bojovaly 
o dvě postupová místa do semifinále. Ze skupiny A postoupily Křídlo 
netopýra a Milín, z béčka Březnice a Mirovice. Domácí Dřeváci bohužel 
zůstali před branami semifinále a po loňském prvenství se letos museli 
spokojit se zápasy o 5. – 7. místo. 

V prvním semifinále se utkali plzeňští hráči pod názvem Křídlo netopýra 
se Sokolem Mirovice. Po napínavém průběhu se rozhodovalo až ve třetím 
setu, ve kterém hráči Křídla netopýra otočili nepříznivé skóre a prošli 
do finále. Druhé semifinále mělo jasnější průběh a po vítězství 2:0 nad 
Sokolem Milín postoupila do finále Březnice. 

Zápasy o medaile nabídly opravdu pohledný volejbal s řadou tvrdých 
smečí, úspěšných bloků a obětavých zákroků. V utkání o 3. místo zvítězili 
po vyrovnané bitvě hráči Milína nad Mirovicemi 2:1 a rovněž finále musel 
rozhodnout až třetí set. V něm již podruhé v turnaji otočili volejbalisté 
Křídla netopýra nepříznivý vývoj a po vítězství nad Březnicí se mohli 
radovat z triumfu v turnaji.

Všichni zúčastnění převzali věcné ceny a vítězové také putovní pohár. 
Za sponzorské dary patří poděkování Blatenské rybě.

www.tjsokolblatna.cz

Konečné pořadí:
1. Křídlo Netopýra Plzeň
2. AVK Březnice
3. Sokol Milín
4. Sokol Mirovice
5. Dřeváci Sokol Blatná
6. Horažďovice
7. Dřeváčci Sokol Blatná

Ondřej Kočovský 
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  INZERCE  Pronájem bytu 2 + 1 s balkonem v Blatné 
+ garáž (možnost zvlášť)

- zděné jádro
- nová okna, 2. patro
TEL. 728 468 136

Koupím byt 

v Blatné, 1+1 - 2+1 v OV nebo družstev-

ní, výtah.

Tel. 605 282 870

ŠTÍPANÉ
PALIVOVÉ

DŘEVO
BLATNÁ 

Měkké - štípané (smrk) 33 cm na paletě
(v síti) 1,6 PRMS 1483,-Kč
Měkké - štípané (smrk) 25 cm na paletě
(v síti) 1,6 PRMS 1623,-Kč
Tvrdé - štípané (dub, buk) 33cm na paletě
(v síti) 1,6 PRMS 1920,-Kč
(PRMS = prostorový metr štípaný 1,6 PRMS = 
paleta cca 1,2 m široká a 1,6 m vysoká)
Měkké - 2roky suché, hrubě štípané
1m dlouhé, vázané 1 metr 1080,-Kč

!!! DOPRAVA V BLATNÉ ZDARMA!!!

tel.: 773 445 152

telefon: 724 130 630
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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

 

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

DĚTI Z MC KAPŘÍK PŘIVOLÁVALY SLUNÍČKO
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SSTTAAVVEEBBNNIINNYY
pod rybníkem Pustý 

Ing. Scheinherrová Hana 
- prodej barev Eternal  
- tónování vnitřních a fasádních barev 
- stavební materiály a zednické nářadí 
Provozní doba: Po-Pá 7:00 – 17:00                         

So 7:00 – 12:00 
Tel: 383 421 423, mobil: 603 596 035 
Mail: stavebniny-blatna@centrum.cz 
Web: www.stavebniny-blatna.cz 

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

Ing. Petr FOUS

GEODÉZIE
Na Blýskavkách 1430, 388 01 Blatná

IÈO: 659 54 050
tel.: 603 514 655

Odpovìdná osoba: Ing. Petr Fous

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

1430

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

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

FOUSOVI

GEODÉZIE

Ing. Petr FOUS

Na Blýskavkách 1430
388 01 Blatná

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

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

GEODÉZIE
Ing. Petr Fous

Na Blýskavkách 1430
388 01 BLATNÁ

tel.: 383 393 446
mobil: 603 514 655

geometrické plány pro:
- kolaudace budov

- rozdìlení pozemkù
- vìcná bøemena

vytyèování hranic pozemkù
úèelové mapy

zamìøování inž. sítí,...

POZOR!!!
ZMÌNA SÍDLA

GEODÉZIE

GEODÉZIE

300 m

30 m

velikost tabulky 17x95 cm

Nad Vdovečkem 1123

388 01 Blatná

Tel.: 383 422 044

E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

www.blatenskatiskarna.cz





LETÁKY, PLAKÁTY, PROSPEKTY, ČASOPISY,
KNIHY, SPISOVÉ DESKY atd.

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

PRODUKČNÍ STROJ KONICA MINOLTA
Bizhub PRO C5501 do formátu 320x450 mm

MALONÁKLADOVÝ TISK KALENDÁŘŮ,
FOTOKNIH, NAVŠTÍVENEK, POZVÁNEK atd.

Piva z 14 pivovarů v ČR
sudové pivo 5l, 15l - 50l
Nejširší výběr destilátů,

 likérů,vín,nealko,cukrov. 
•••••

Nektar 10° 0,5l       7,-
Nektar 11*  0,5l    7,90

•••••
Cinzano bian. 1l 139,90
Svař. víno 1l 39,90

•••••
!!! Novinka Nescafé-
- crema 200g  99,90
Cukr krupice  21,90

•••••
Vinotéka - 400 vín

vynikající ročník 2012
doprodej Svatomartin. vín

stáčená vína ČR i svět


