
Ročník 24 (34) Blatná 16. srpna 2013 Číslo 13 / strana 1

ČTRNÁCTIDENÍK
CENA 7,- Kč

16. SRPNA
2013

ČÍSLO

Ročník 24 (34)

13

Unie výtvarných umělců v Plzni
si vás dovoluje pozvat

na vernisáž výstavy obrazů a kreseb

JINDŘICH KRÁTKÝ
S VĚKEM O ZÁVOD

Galerie Jiřího Trnky Plzeň,
náměstí Republiky

4. září 2013 v 17 hodin

Úvodní slovo malíř Miloslav Čelakovský
zahraje duo Pavel Půta, Andy Saidl
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  Aktual ity 

Poděkování
DĚKUJEME POHŘEBNÍ SLUŽBĚ, KTERÁ  

VEZLA OSTATKY NAŠÍ ZESNULÉ MAMKY 
VLASTY ŠULCOVÉ 29.6.2013.

NEJVÍCE DĚKUJEME PANÍ SUCHÉ, KTERÁ 
NÁM SE VŠÍM VYŠLA VSTŘÍC.

SYNOVÉ VLASTY ŠULCOVÉ Z TÝŘOVIC 
U PAČEJOVA.

Blatenské hudební 
léto

Na letní prázdninové měsíce v Blatné se těším 
celý rok již od raného dětství. Kromě tradičního 
koupání, cyklistiky a  turistiky mne v  letošním 
létě způsobilo velikou radost i několik zdařilých 
hudebních akcí. Zmínila bych především vystou-
pení Smetanových filharmoniků Praha, kteří dne 
19. 7. na nádvoří Blatenského zámku bravurně 
přednesli nejprve několik písní Benjamina Bri-
ttena zazpívané blatenskou rodačkou, sólistkou 
Denisou Neubarthovou, a poté Symfonii č. 9 e 
moll „Z Nového světa“ od Antonína Dvořáka. 
(Ta by určitě potěšila i nejmladší dceru Antonína 
Dvořáka, paní Aloisii Fialovou zvanou Ziči, která 
v r. 1967 dožila v Blatné). Atmosféra představení 
byla  ještě  umocněna  typickým  letním  teplým 
večerem a přeletem čápů v pozadí nad loukou zá-
meckého parku.  V dálce se ozývající hlasy pávů 
potvrzovaly autenticitu přirozeného prostředí. 

Srdce hudbymilovných posluchačů potěšilo 
i vystoupení mladých operních pěvců 10. srpna, 
opět na nádvoří zámku za ideálního počasí. Je 
radostné vidět a slyšet novou slibnou uměleckou 
generaci.

Nezbývá než poděkovat organizátorům těchto 
hudebních vystoupení (Centrum kultury a vzdě-
lávání a Zámek Blatná), jejichž zajištění určitě 
nebylo  jednoduché a  těšit  se na další podobné 
zážitky v budoucnosti. 

Nevšední zážitek
Náš přítel i přítel Blatné Chris O´Connor nám 20. července napsal:

Last night I attended a concert held within the 
grounds of Blatna castle, which I found a truly 
enjoyable occasion. 

Our evening began with the mezzosoprano 
Denisa Neubarthova bringing the folk songs of 
Benjamin Britten to life with her full enthusiasm 
and joy.

The orchestra under the baton of Hans Rich-
ter provided us with an excellent interpretation 
of Antonin Dvoraks 9th symphony and judging 
by the enthusiastic endorsement of everyone in 
the audience a great evening was had by all.

The grounds and surroundings of Blatna 
castle offer a venue that I would return from 
Yorkshire, UK to visit anytime there is an event 
equaling this quality.

Maybe the castle owners , staff, members 
of Blatna municipality and local businesses 
can work together to bring more national and 
international entertainment of this quality to the 
people of Blatna and surroundings.

Well done everyone Blatna deserves the best 
and this is one way to achieve.

Chris O´Connor a long time visitor to Blatna 
with many friends among the towns residents

Včera večer jsem prožil skutečně  nevšední 
zážitek, koncert na nádvoří blatenského zámku. 

Večer  začal mezzosopránem Denisy Neu-
barthové,  která  vdechla  život  lidovým písním 
Benjamina Brittena s plným nadšením a radostí.

Orchestr pod taktovkou Hanse Richtera pak 
přednesl Dvořákovu 9. symfonii a soudě podle 
nadšené  reakce publika,    bylo  to  pro všechny 
nevšedním zážitkem.

Blatenský  zámek  a  jeho  okolí  je místem, 
kam se budu kdykoliv rád při stejně kvalitních 
příležitostech z Yorkshiru vracet.

Doufejme,  že  vlastníci  zámku,  předsta-
vitelé města,  členové městské  samosprávy 
a místní  podnikatelé mohou  spolupracovat 
na  tom,  aby  přinesli  občanům Blatné  a  okolí 
další  podobné národní  a mezinárodní  zážitky.  
Lidé v Blatné si to nejlepší určitě zaslouží a tímto 
způsobem se to může podařit.

20.7.2013, Chris O´Connor, dlouholetý ná-
vštěvník Blatné,  s mnoha přáteli mezi občany 
města

LÉTO JAK MÁ BÝT
 Čas prázdnin a dovolených se letos opravdu 

povedl. Tepla  jsme  si  užili  až  až.  Stejně  jako 
každoročně však dny utíkají neúprosně a i když 
jsme  teprve  v  polovině měsíce  srpna  –  je  tu 
BLATENSKÁ POUŤ, která    vždy  signalizuje 
jako první, že konec prázdnin je už v „dohlednu“.

OD SVATÉHO BARTOLOMĚJE (24. 8.) 
SLUNCE JIŽ TOLIK NEHŘEJE

PĚKNĚ-LI O BARTOLOMĚJI, NA PĚKNÝ  
PODZIM MÁME NADĚJI

FOUKÁ-LI NA BARTOLOMĚJE Z MORA-
VY, VOREJ SEDLÁČKU POMALI.
FOUKÁ-LI  VÍTR Z ČECH, PAK SI SED-
LÁČKU S ORÁNÍM POSPĚŠ!

SUCHO NA BARTOLOMĚJE – MRAZNÉ 
ZIMY NADĚJE.

Bartolomějský svátek má v lidové meteoro-
logii významné postavení. Určuje přelom mezi 
létem a podzimem. Bartoloměj odpoledne krátí, 
končí koupání i konec klasů. Stává se patronem 
vinařů.

JE-LI NA BARTOLOMĚJE ČAS, JE Z LISU 
KVAS
HŘMÍ-LI PO SVATÉM BARTOLOMĚJI, JE 
PODZIM DLOUHÝ A PĚKNÝ

LIDOVÉ ŘEMESLO NA TRŽIŠTI V POD-
ZÁMČÍ - PŮJČOVNA LODĚK NA PŘÍKO-
PECH (PROTI KAPLANCE)

S příchodem léta jsme nakonec rozsekli 
i naše váhání, jak to bude s půjčovnou loděk 
i s prodejem řemeslných výrobků. Možná jste 
si všimli, že vybrané  drobnosti i suvenýry 
pro návštěvníky Blatné jsme umístili přímo 
na nábřeží k PŮJČOVNĚ LODĚK. Snad toto 
rozhodnutí i přízeň letošního léta způsobila, 
že letos je zájem o projížďky po blatenských 
vodách větší než v posledních dvou letech. 
Nijak se nám ale nepodařilo oživit místo 
TRŽIŠTĚ V PODZÁMČÍ. Otevřeno tam 
v současné době máme většinou od středy 
do neděle od 13.00 – 17.00 hod. Tak tomu bude 
ještě do konce prázdnin a předpokládáme, 

Chris byl starostou Calderdale - družební oblasti okresu Strakonice. Vzájemné styky mezi Cal-
derdale a městy Strakonice, Blatná, Volyně a Vodňany se rozvíjí ve sdružení CSTA - Calderdale-
-Strakonice Twinning Association vzájemnými návštěvami. Chris byl v Blatné i během povodní 
v srpnu 2002 - tehdy se svou paní Dorothy - a díky jeho aktivitám dorazila do Blatné finanční pomoc 
z Britské hospodářské komory a výtěžek sbírky mezi zaměstnanci britské ambasády.         ZM

že také o sobotách a nedělích v září a podle 
přízně počasí snad i v říjnu.

V DOBĚ BLATENSKÉ POUTI BUDEME 
NA OBOU STANOVIŠTÍCH A VĚŘÍME, 
ŽE I KDYŽ JE V POSLEDNÍCH LETECH 
POUŤ UMÍSTĚNA NA JINÝ KONEC 
BLATNÉ, TAK VÁS K ZÁMKU PŘIVEDE 
ALESPOŇ PROCHÁZKA PO SOBOTNÍM 
NEBO NEDĚLNÍM OBĚDĚ.

Eva Fučíková - lidové řemeslo
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

Zemřelí – červen, červenec
Brázdová Jiřina, Dvorce, nar. 1928, úmrtí 3. 6. 2013
Ing. Drnek Jan, Mladotice, nar. 1933, úmrtí 5. 6. 2013
Šulcová Vlasta, Kasejovice, nar. 1939, úmrtí 9. 6. 2013
Skalová Zdenka, Čimelice, nar. 1933, úmrtí 13. 6. 2013
Nová Drahoslava, Blatná, nar. 1932, úmrtí 17. 6. 2013
Zajíčková Marie, Březnice, nar. 1938, úmrtí 19. 6. 2013
Blovská Marie, Drahenický Málkov, nar. 1925, úmrtí 19.6.2013
Knížová Dagmar, Tchořovice, nar. 1942, úmrtí 20. 6. 2013
Jícha Stanislav, Blatná, nar. 1935, úmrtí 19. 6. 2013
Masák Josef, Tchořovice, nar. 1943, úmrtí 25. 6. 2013
Machovec Karel, Zahorčice, nar. 1958, úmrtí 23. 6. 2013
Chalušová Božena, Svéradice, nar. 1923, úmrtí 25. 6. 2013
Heverová Lidmila, Hudčice, nar. 1935, úmrtí 25. 6. 2013
Šilhavá Marie, Volenice, nar. 1922, úmrtí 30. 6. 2013

Batěk Josef, Blatná, nar. 1915, úmrtí 6. 7. 2013
Rosík František, Blatná, nar. 1940, úmrtí 12. 7. 2013
Čížková Bohuslava, Březnice, nar. 1934, úmrtí 13. 7. 2013
Hůrka Václav, Uzeničky, nar. 1963, úmrtí 17. 7. 2013
PhMr.Marešová Zdenka, Blatná, nar. 1915, úmrtí 21. 7. 2013
Červenka Karel, Blatná, nar. 1924, úmrtí 23. 7. 2013
Zoubek Jan, Blatná, nar. 1945, úmrtí 26. 7. 2013

Stavební činnost TS Blatná
V průběhu měsíce  července  a  začátku  srpna  stále  probíhaly  práce 

na úseku stavební činnosti Technických služeb města Blatné s. r. o.. Byla 
dokončena oprava chodníku na Bílé husi, o jejímž započetí jste byli infor-
mováni v posledním vydání Blatenských listů. Byl tak opraven chodník 
o celkové ploše cca 300 m2 včetně tří vstupů do bytových domů, které jsou 
ve vlastnictví společenství vlastníků bytových jednotek. V rámci této akce 
došlo i k úpravě veřejné zeleně v této lokalitě. Věříme, že touto činností 
vznikl v bytové zástavbě sídliště Na Bílé husi další kus nové komunikace 
pro pěší, který usnadní pohyb chodců a zlepší vzhled této lokality. Níže 
přikládáme fotografie z provedených prací.

Další  akcí  v  rámci  stavebních  činností  bylo  vybudování místa  pro 
přecházení, a to za Nohavickým mostem v ulici V Jezárkách. Zde vzniklo 
místo pro přecházení chodců z ulice V Jezárkách do ulice Řečická. Níže 
opět přikládáme fotografie z provedené práce.

UZAVÍRÁNÍ NOVÝCH NÁJEMNÍCH SMLUV -  STARÝ HŘBITOV
V souladu s ustanoveními §25 odst. 8 zákona o pohřebnictví si vás tímto 

dovolujeme upozornit, že  v roce 2013 bude končit sjednaná doba nájmu 
hrobových míst na hřbitově v Blatné.

Pokud máte zájem o prodloužení sjednané doby nájmu, je nutné před 
jejím uplynutím uzavřít novou nájemní smlouvu a z evidenčních důvodů 
taktéž provést nové zaměření hrobového místa.

K vyřízení  těchto nájemních  smluv  jsou vyhrazeny    středy od 6,00 
do 16,00 hodin. 

UZAVÍRÁNÍ NOVÝCH NÁJEMNÍCH SMLUV – NOVÝ HŘBITOV
Na tomto hřbitově uzavíráme nové nájemní smlouvy každý den od 6,00 

do 14,00 hodin (po telefonické dohodě je možno vyřídit uzavření nájemní 
smlouvy i o víkendech)

Bližší informace vám rádi poskytneme v kanceláři krematoria, na tele-
fonním čísle 383 422 581, 777 158 285

nebo přes e-mail krematorium.blatna@tiscali.cz.

TANENÍ 2013
Kurz společenského tance bude zahájen v sobotu 
14. září 2013
pod vedením manželů Strnadových.
Bližší informace a přihlášky ke stažení na
www.tanecni-blatna.webgarden.cz
Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu
tanecni.blatna@centrum.cz
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Dětský den
8.6.2013 jsme se opět sešli, abychom uspořádali zábavné odpoledne pro řečické i přespolní děti. 

Počasí nám přálo a všechny plánované aktivity se tak mohly úspěšně uskutečnit na řečickém hřišti, 
které se nám během krátké doby podařilo upravit jak pro dětské a sportovní aktivity, tak i pro příjemné 
posezení  pod  pergo- lou.  Letošní  dětský 
den  se  nesl  v  duchu  pohádkových  bytostí 
a  honby  za  pokla- dem. Hlavním úkolem 
bylo  posbírat  razítka  u  vodníka,  kočičky, 
loupežníka,  klauna,  krále a dalších bytostí. 
Po  absolvování všech  aktivit se děti v dopro-
vodu  pohádkové  víly  odebraly na stezku na-
příč Řečicí, kde na ně  čekaly  další  hádanky 
a  úkoly.  Na  konci  stezky zbývalo už jen 
jediné, a to najít vytou- žený poklad. Pokladů 
bylo  několik,  ovšem  ten  pravý  se  ukrýval 
pouze u krále. Děti si  tak  odnesly  spoustu 
sladkostí  a  drobných  pozorností a nechyběla 
ani  sladká  medaile  na konec.

Za sponzorské dary  patří  naše  díky městu 
Blatná,  Spar  Tvrdý,  p. Srbovi a p. Královi, 
za zapůjčení kostýmů děkujeme občanskému sdružení Duhové ještěrky a Domovu důchodců Blatná.

Těšíme se na vás při některé z dalších řečických aktivit.☺

MENTAL POWER 
PRAGUE FILM 
FESTIVAL

je mezinárodní  filmový  festival  (ne)herců 
s mentálním  a  kombinovaným  postižením, 
jehož pořadatelem a organizátorem je  HENDA-
VER, o.s. Festival uvádí filmy, ve kterých hrají 
výhradně  lidé  s mentálním  a  kombinovaným 
postižením.

  Hlavní myšlenkou  festivalu  je  vytvořit 
podmínky  pro  uměleckou  seberealizaci  lidí 
s postižením a podílet se tak na jejich duševním 
rozvoji. Tato aktivita otevírá navíc zcela novou 
možnost  společenské  integrace  postižených.  
Festival vznikl proto, aby umožnil těmto lidem 
vybočit z kolejí všedního života a umožnil jim 
zažít chvíle slávy a umělecké tvorby a posílit tak 
jejich sebevědomí a místo ve společnosti.

Loni jsme se zúčastnili 6. ročníku tohoto festi-
valu s filmem „O dudáčkovi ze Strakonic.“ Naše 
herečka Jana Ratajová získala cenu za vedlejší 
filmovou roli selky. 7. ročník jsme si nenechali 
ujít s filmem „ Moje drahá tchýně,“ který pojed-
nává o radostech i starostech všedních dní jedné 
obyčejné rodiny.  

Festivalu se zúčastnilo 22 organizací se svými 
snímky. Galavečerem    provázel  známý herec 
Vojta Kotek. Výkony hodnotila odborná porota 
ve složení Michal Horáček, Tatiana Vilhelmová, 
Tereza Voříšková, Tereza Kostková, Igor Bareš 
a Michal  Suchánek. Cenu  za  herecký  výkon 
ve vedlejší  ženské  roli  získala naše „herečka“ 
Miroslava Orctová za roli tchýně. S tímto filmem 
se zúčastníme ještě filmového festivalu v Písku 
a v Hradci Králové. 

Moc gratulujeme a věříme, že budeme i příští 
rok úspěšně reprezentovat náš Domov PETRA 
Mačkov alespoň tak, jako letos. 

Velké poděkování patří zaměstnancům firmy 
Kučera-stavby, s.r.o. Blatná za finanční příspěvek 
v částce 6 000 Kč.

Za Domov PETRA Mačkov 
Bc. Petra Očenášková, vedoucí úseku CHB 

a STD

Speciální olympiáda České republiky
Olomouci hostila významnou sportovní akci 

pro  osoby  s mentálním postižením. Ve dnech 
2. - 4. července 2013 se na atletickém stadionu 
v Olomouci uskutečnily Visegrádské hry Speci-
álních olympiád. Pořadatelem je Fakulta tělesné 
kultury Univerzity Palackého v Olomouci, která 
se zasloužila o to, že Speciální olympiády exis-
tují v ČR již 20. rokem. V tomto roce navíc slaví 
celá univerzita své 440. výročí.

Visegrádské hry Speciálních olympiád 2013 
se  konají  v  roce,  kdy  se  setkává  440.  výročí 
Univerzity Palackého a výročí 20 let existence 
Speciálních olympiád v ČR. Je třeba také  vy-
zdvihnout Olomouc  jako  bezbariérové město 
a vyjádřit poděkování starostům a městům, kteří 
byli podporovateli lokálních aktivit speciálních 
olympiád v uplynulých 20 letech.

Předpokládá se účast 300 sportovců ze zemí 
Visegradské dohody (Česká republika, Sloven-
sko, Polsko, Maďarsko). Obsahem sportovní čás-
ti byla v Olomouci atletika, přizpůsobené sporty, 
boccia a rytmická gymnastika, v Šumperku se 
pak uskutečnily plavecké závody.

Sportovní  program byl  doplněn kulturními 
programy a výstavou, která prezentovala průřez 
20 let kooperace mezi Českým hnutím Speciál-
ních olympiád, Univerzitou Palackého, městem 
a krajem Olomouc a armádou ČR.

Z našeho Domova PETRA Mačkov  se  zú-
častnilo  sportovního  klání  8  uživatelek,  které 
bojovaly  o medaile  ve  čtyřboji,  v  běhu,  hodu 
koulí, hodu oštěpem, skoku dalekém a v plavání. 

Za Domov PETRA Mačkov 
Bc. Petra Očenášková, vedoucí úseku  

CHB a STD
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Školní výlet s hádankou
S koncem  školního  roku  přicházejí  dětmi  tolik  oblíbené  školní 

výlety.  I naše 6. A 33. ZŠ Plzeň se vydala na tajný výlet do jižních 
Čech. Sešli jsme se ve čtvrtek ráno v 7.30 na hlavním nádraží v Plzni 
„u hutníka“, oblíbeném to místě srazů výletních skupin. Našli jsme se 
dobře, naše zelená třídní trička jsou nepřehlédnutelná.  

Kromě báglu, spacáku a karimatky měl každý k dispozici instrukce, 
podle kterých dorazí na místo určení. Úkolem bylo zjistit odjezdové 
nástupiště, přestupní stanici a cíl cesty podle údajů zapsaných v po-
kynech. Po chvilkovém rozmýšlení a společném hledání jsme vyrazili 
k našemu rychlíku na 3. nástupiště. Pak už jen zbývalo hlídat první 
stanici, která byla přestupní. Potom nás čekal motoráček směr Blatná 
a jízda do sedmé stanice, na které jsme vystupovali. Při jízdě vlakem 
jsme se učili morseovku, která nám večer posloužila k napsání tajné 
zprávy z výletu. Když jsme opustili vláček a přešli koleje, čekala nás 
20 minutová cesta do cíle. Byli jsme unavení, ale plni očekávání, kam 
vlastně dorazíme. Naši učitelé byli tajemní jak hrad v Karpatech.

Konečně se před námi objevila malebná vesnice s třemi rybníky, 
zámkem a malou venkovskou školou, kde na nás již čekali. Byli jsme 
v cíli! Odložili jsme věci do malé tělocvičny a hned jsme se vydali 
na prohlídku místního barokního zámku. Úžasnou průvodkyní nám 
byla paní Jaroslava Boušová, učitelka zdejší školy.  Krásně a poutavě 
přiblížila historii, provedla nás přístupnými místnostmi  i zámeckou 
zahradou.  

Po výborném obědě v  základní  škole  jsme  se vypravili  na další 
tajné místo, které se podle návodu nachází asi 4 km od vesnice směrem 
k vlakové zastávce, na níž jsme vystoupili. Zase jsme nevěděli nic. 
Ale v této chvíli nám to nevadilo. Užívali jsme si sluníčka, přírody, 
volného pochodu bez nebezpečí aut, chození ve dvojicích a neustálého 
počítání, zda někdo nechybí. Byli jsme tu jen my, cesta, louky, pole, 
les  a  spousta  sluníčka. Ve vesničce, kam  jsme dorazili,  se konečně 
ujali vedení naši učitelé.   Neomylně nás dovedli ke kovářské dílně 
pana Lehečky.  S  průvodcem,  synem  již  zesnulého  kováře,  jsme  si 
prohlédli kovářskou dílnu, potřebné nářadí, dověděli jsme se zajíma-
vosti z historie kovářství, seznámili jsme s tím, co bylo kdysi náplní 
práce kováře. Podle zmenšených replik, které pan Lehečka za svého 
života vytvořil, jsme si mohli prohlédnout pluh za koně, brány a další 
zemědělské nářadí, které se kdysi používalo.  Kromě toho jsme viděli 
i  další  ukázky kovářského  fortelu  lemující  celou příjezdovou  cestu 
ke kovárně i prostory zahrady a dvora – hrady a zámky s množstvím 
cimbuří,  věžiček,  bran  a mostů,  všechno  z  kovářské  oceli. Lze  jen 
poděkovat těm, kteří se dodnes o odkaz svého předka starají a udržují 
celou sbírku v dobrém stavu. 

Večer nás čekalo opékání vuřtů a fotbálek na hřišti místního Sokola. 
Noc ve škole konečně splnila naše celoroční přání. Spaní bylo příjemné, 
ale krátké. Budíček v 7 ráno nás některé vytrhl z příjemného snění. 
Vše nám vynahradily usměvavé paní kuchařky s konvicemi teplého 
čaje k snídani. Snídali jsme z vlastních zásob. Dopoledne jsme si ještě 
prohlédli kostel sv. Trojice s přilehlým klášterem, dominantu obce. Paní 
kuchařky ze školní jídelny se s námi rozloučily vynikající svíčkovou, 
s dětmi a učitelkami školy jsme se rozloučili společnou fotkou na hřišti 
a slibem, že se určitě ještě někdy vrátíme. 

Pak už nás čekala jen cesta na vlakovou zastávku a návrat z lůna 
krásné jihočeské přírody do městského ruchu. Výlet byl super a vy jste 
určitě poznali, kde jsme dva dny strávili. Pokud ne, určitě pomohou 
fotky nebo si musíte dočíst článek až na konec.

Chtěli  bychom  touto  cestou  poděkovat  všem ze Základní  školy 
Lnáře, především paní ředitelce Jitce Venclové, paní učitelce Jaroslavě 
Boušové a všem kuchařkám za velmi srdečné přijetí, vynikající jídlo 
a příjemný pobyt, rodině pana Lehečky z Hradiště u Blatné za milé 
uvítání, zajímavý výklad a tolik potřebné osvěžení a nesmíme zapo-
menout ani na Sokol Lnáře, pány Václava Krejčího a Jirku Masáka, 
kteří se postarali o přípravu ohniště, dříví a umožnili nám využití hři-
ště. Moc děkujeme, byli jste pro nás krásnou a milou tečkou na konci 
školního roku.

PaedDr. Marie Šollová a 6. a 33. ZŠ Plzeň

6. A 33.ZŠ Plzeň v zámecké zahradě.

U kováře v Hradišti u Blatné.

Prohlížíme výsledky umu kováře Lehečky.
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Poděkování ZŠ Komenského
Měli jsme obavu, jak naše dcera zvládne 

přestup z mateřské školky na základní školu. 
Naše obavy zbytečné. Po celý minulý školní 
rok se naše dcera každé ráno do školy těšila. 
Kolektiv  všech  pracovníku  školy  odvedl 
profesionální  práci  a  patří  jim  za  to  dík. 
Ale přece jen rád vyzdvihuji třídní učitelku 
Mgr. Marcelu Karbanovou, kterou má naše 
dcera moc ráda, pro kterou  je práce poslá-
ním a která „svými“ dětmi žije. Má k dětem 
individuální  laskavý  přístup,  dovede  je 
motivovat k učení, spojuje školu se hrou, je 
spravedlivá  a  v  případě potřeby přísná  při 
překročení hranic...

Pracovníkům školy přeji mnoho sil a po-
hody v dalším školním roce.

Aleš Drobník

Blatenská sokolovna slaví letos 80. narozeniny
(Z „Památní knihy Blatenského Sokola“)

...Ve valné hromadě dne 5. února 1933 bylo odhlasováno zavésti pro vytápění obou hlavních sálů 
ústřední horkovzdušné topení nejvyšším nákladem 40 000,-Kč.

V měsíci únoru přišel br. Jan Komanec s návrhem, že za účelem zachránění krásného vzhledu 
budovy bylo by třeba zvýšiti přední frontu budovy nástavbou o 1 patro, čímž by se získal sál rozměru 
20x6m=120m2. Kdyby se nástavba tato provedla prozatím jen zhruba jako půda, vyžadovala by 
náklad as 15 000Kč.

Výbor uznával, že by uskutečnění této myšlénky bylo velmi dobré, jednalo se však o to, kde 
vzíti na to úhradu. ...

Po dlouhých a složitých 
jednáních, kdy už to vypa-
dalo, že se od této myšlenky 
bude  muset  ustoupit,  se 
našel  ve Vrbně  občan  Jan 
Kahovec,  který půjčil  jed-
notě 15 000Kč na 3%úrok 
na dobu 10 let, čímž umož-
nil  uskutečnění  zmíněné 
přístavby,  kterou  si  velmi 
přál i arch. Fr. Průša.

Velmi  složitá  jednání 
se vedla také o vydláždění 
prostranství  před  sokolov-
nou,  terénní  úpravy,  které 
znamenaly zásah do nemo-

vitostí v okolí sokolovny a vyjednávání se společenstvem hostinských a výčepníků v Blatné, kteří 
nesouhlasili  s  udělením koncese  hostinské  pro  sokolovnu. Sokolové očekávali  zisk  z  pronájmu 
restaurace, proto velmi usilovně vyjednávali s hostinskými a koncem února došlo k dohodě.

Dalším problémem byla elektroinstalace, která nešla na svět podle očekávání, dlouho se vybíralo 
jevištní osvětlení pro divadlo, na jehož financování se částečně podílel i spolek divadelních ochotníků.

Stále se jednalo o horkovzdušném vytápění, nabídky firem byly příliš drahé. Nakonec problém 
vyřešil br. stavitel Jan Komanec, který opatřil velmi levně úsporný Roučkův kotel a geniální topení 
a současně větrání mohlo být nainstalováno za konečnou cenu 90 000Kč. (Bohužel, celý systém byl 
v průběhu let narušen bez dokumentace natolik, že dnes již nemůže být využíván).

V únoru nabídl pan Karel Hildprandt, malíř ve Škvořeticích, jednotě na stavbu sokolovny dar 
10 000Kč, který byl s radostí přijat.

Rovněž v  únoru byly vyřízeny hlavní  úvěry na  stavbu,  a  to  od Městské  spořitelny v Blatné 
300 000Kč na 5% úrok a za stejných podmínek od Občanské záložny v Blatné 150 000Kč.

Současně s dokončováním stavby budovy se upravovalo také hřiště, postavila se zděná kolna 
(dnes „garáž“), dřevěná kolna na lavice a podlážky.

Velmi obětavě řešili sokolové finanční problémy, které jednotu při stavbě pronásledovaly. Např. 
bratr  Rádr  zapůjčil  jednotě 
20  000Kč,  které  si  u Občan-
ské  záložny  v Blatné  vypůjčil 
na  svůj dům a za další půjčku 
100  000Kč  ručili  členové  vý-
boru  bratři  a  sestry Chlupsa, 
Nepodal, Jan Komanec, Křeček, 
Dr. Wünsch,  Slavíček,  Su-
chý, Klouček, Samec, Rádrová 
a Rádr.

Celkové náklady na  stavbu 
a vnitřní  zařízení byly ve výši 
1 460 000Kč.

Sokolovna  byla  slavnostně 
otevřena 13. srpna 1933.

V současné době probíhá re-
konstrukce osvětlení a podlahy 
ve velkém sále. Jsme velmi rádi, 
že budeme moci oslavit osmde-
sáté narozeniny naší krásné so-
kolovny „v novém“. Dokončení 
je plánováno na polovinu září.

Blanka Malinová 

Ráda bych se s Vámi podělila o následující 
zážitek  a  zkušenost. Během  letošního  léta 
jsem se zúčastnila kulturních akcí a programů 
ve Středočeském a Jihočeském kraji. Koncert 
19. 7. na zámku Blatná byl však pro mne a mé 
přátele nesmírně zajímavou záležitostí. Ráda 
bych pogratulovala a poděkovala organizá-
torům z Centra kultury a vzdělávání Blatná 
a zámku Blatná za výjimečný zážitek. Tlu-
močím tak rovněž slova uznání z řad dalších 
návštěvníků této kulturní akce.

Celkové  zajištění  koncertu,  od  vstupu 
do  zámku  až  po  hudební  provedení,  bylo 
po  všech  stránkách  vysoce  profesionální. 
Celková atmosféra koncertu a setkání všech 
hudbymilovných  příznivců,  jak  z Blatné, 
tak  z  širokého okolí,  bylo velmi  spontánní 
a vřelé.

Smetanovi filharmonici Praha s dirigen-
tem H. Richterem a sólistkou D. Neubartho-
vou obohatili svoji hrou všechny zúčastněné 
posluchače.

Velké poděkování patří též majitelce zám-
ku Blatná paní Janě Hildprandt Germenis.

Všem  zúčastněným  upřímná  gratulace 
a městu Blatná mnoho krásných a úspěšných 
kulturních počinů do dalších let přeje

Mgr. Jana Korbelová

Vážení přátelé,
chtěl bych poděkovat za výjimečný zážitek 

z večerního koncertu, který jste uspořádali na ná-
dvoří zámku Blatná 19. 7. tohoto roku. Atmosféra 
nádherné památky v kombinaci  s programem, 
který každého zaujal, ať již projevem zpěvačky 
a Smetanových filharmoniků pod vedením Hanse 
Richtera, nebo skvělou organizací s příjemnými 
mladými lidmi, kteří u vchodu každého návštěv-
níka mile přivítali – to vše je něco, co se každému 
divákovi vryje do paměti. Městečko Blatná a její 
kulturní centrum dělá pro své obyvatele opravdu 
záslužnou činnost, neboť zprostředkování takto 
náročného programu v takové úžasné atmosféře 
je událostí i pro kulturního profesionála. 

Přeji Vám všem i Vašemu nádhernému městu 
hodně takových akcí, aby se staly tradicí a pý-
chou regionu ku prospěchu všech, kteří se mohou 
zúčastnit.       PhDr. Jan Frídl
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fotoskupina SPEKTRUM Blatná - Minigalerie BESEDA,
hotel Marion Na Příkopech 183 Blatná

výstava fotografií
RNDr Milan Fara, CSc., Hon.ES-ÖGPh

BALLETTO
Zájem o  fotografování pro-

jevoval  od  dětství  a  ve  svých 
patnácti  letech  se  stal  členem 
známého pražského fotoklubu, 
dnes KFA Praha. Při studiu che-
mie na Přírodovědecké fakultě 
Karlovy  university  si  zapsal 
i seminář z fotografické chemie 
a navštěvoval přednášky o foto-
grafické technice prof. Jaroslava 

Boučka na FAMU. V době totality vynaložil značné úsilí na zachování 
autonomie svého mateřského fotoklubu a udržení kontaktů se zahraničními 
fotokluby a institucemi, což se strany Rakouské fotografické společnosti 
(ÖGPh) bylo oceněno udělením čestného členství.

Po řadu let se věnuje fotografování baletu a jeho prostředí. Své práce 
vystavuje zřídka, přesto ale získal řadu vysokých ocenění ve fotografických 
soutěžích a salonech.   

Vystavené  fotografie vznikly díky  laskavému pochopení  šéfa baletu 
Divadla J. K. Tyla v Plzni Jiřího Pokorného a fotografie z baletního sálu 
jsou z mistrovských kurzů Ballet Masterclasses, které vede primabalerína 
Anglického národního baletu Daria Klimentová.

zahájení výstavy 31.8. 2013 od 17,00
promítání fotografií z oblasti baletu v Kaplance od 17,30

Od zimy do léta v MŠ Blatná, 
Vrchlického

Rok 2013 začal přímo pohádkově. Děti shlédly loutkové představení 
„Jak Václav princeznu osvobodil“ a pohádku „Tři prasátka“. Leden byl také 
významný pro předškoláky. Ti navštívili ZŠ J.A.K., kde pro ně byl připraven 
program „Prvňáčkem na zkoušku“. Pro jejich rodiče se konala schůzka 
s pedagogickými pracovníky obou ZŠ a psycholožkou z PPP Strakonice.

Naši MŠ také navštívila redakce ČT, která natáčela reportáž o drogové 
problematice města.

V únoru se tradičně konal karneval, při kterém si s dětmi zadováděli 
i nejstarší žáci se ZŠ T.G.M.. S pohádkou „Ledový kvítek“ k nám přijelo 
Divadlo Kašpárek.

Březen se nese ve znamení blížících se Velikonoc. Děti si připomněly 
tradiční malování  vajíček,  pletení  pomlázky,  zahrály  si  na  zahradě hru 
„Zajíčkova koleda“. Navštívily také velikonoční výstavu na ZŠ T.G.M. 
a městskou knihovnu.

V  sokolovně  se  konalo  představení  „Dobrodružství Hastrmana Ta-
trmana“, děti  tvořily výkresy do soutěže „Není klobouk  jako klobouk“ 
a vymýšlely ilustrace k básním J. Simandla. Proběhl také zápis nových 
dětí do naší MŠ.

V dubnu se uskutečnila beseda k bezpečnosti dětí v silničním provo-
zu, akce VZP – vyšetření zraku dětí, vystoupení s pásmem básní a písní 
na „Vítání občánků“. Děti také shlédly „logopedickou“ pohádku „Skřítek 
Skříňáček“.

Na květen děti nacvičily besídky ke Dni matek, vystoupily i v Domově 
pro seniory. Zúčastnily se Májového běhu, zapojily se do akce Fondu Sidus 
pro nemocnici v Motole a v Olomouci.

Vydaly se do Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích a Pohád-
kové kovárny v Selibově, navštívily výstavu „Není klobouk jako klobouk“. 
Poslední den měsíce oslavily Den dětí společně s kamarády ze ZŠ T.G.M.

V červnu byly děti na výstavě drobného zvířectva a  také na zámku, 
kde se povozily v kočáře po parku. Proběhlo každoroční fotografování.

Na návštěvě v 1.  třídě ZŠ T.G.M. děti poznaly, co se školáci za rok 
všechno naučili. Věříme, že se našim předškolákům bude po prázdninách 
ve škole také dařit a budou na svou  MŠ rádi vzpomínat.

Školní rok skončil loučením, ale už v září se v naší školce zase budeme 
vítat – s novými dětmi, které mezi nás přijdou. Moc se na ně těšíme.

Kolektiv MŠ Blatná, Vrchlického

Jak jsme navštívili blatenské výstavy
Ve středu 7. srpna t.r. jsme se s manželkou vypravili z Milče u Ne-

pomuku do Blatné  s  cílem navštívit  na  blatenském zámku výstavu 
britského malíře, nazvanou „Vítr vane od Colina“ a také výstavu čtyř 
českých výtvarnic, nazvanou „Dekadence“. Do zámku jsme dorazili 
dvanáct minut po desáté dopoledne. Před zámkem ani na jeho nádvoří 
o výstavě Dekadence ani zmínka, dveře, otevírající cestu do výstavní 
místnosti zamčeny. V prostoru pokladny a informačního střediska se 
nám dostává vysvětlení : „ No jo, oni chodějí až později.“ Na další dotaz, 
zda je otevřena alespoň výstava britského malíře dostáváme pozitivní 
odpověď  a míříme  tedy  tam. Zdoláváme  strmé  schodiště,  vedoucí 
ke vstupním dveřím, bereme za kliku a – koprníme: jsou totiž zamčené. 
Odcházíme. Zklamáni. Tohle se nám v blatenském zámku za posledních 
třicet let ještě nikdy nestalo. Že by nový způsob jak přilákat turisty?...

P.S.: V sobotu 10. srpna kolem jedenácté dopoledne jsme svůj pokus 
zopakovali. Díla britského malíře  jsme si  se zájmem prohlédli, díla 
čtyř českých malířek, vystavovaná na blatenském zámku pod názvem 
Dekadence, nám opět zůstala utajena. Pořadatelé výstavy ji prý otevírají 
jak chtějí, dostalo se nám vysvětlení v informačním středisku. A tak 
jednoho napadá, zda tahle výstava, propagovaná dokonce na internetu, 
dobré pověsti blatenského zámku víc neškodí než prospívá….

Manželé Miroslava a Richard Böhnelovi
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Blatenská plovárna – pomluvy a skutečnost
Počasí blatenské plovárně přálo a zatím stále přeje. Návštěvnost právě 

díky počasí překračuje veškeré optimistické odhady, a o sobotách a ne-
dělích dosahuje hranice stanovené kapacity. Je pravda, že ve dnech, kdy 
denní návštěvnost je okolo 1000 lidí, není bazén pro plavce právě ideální, 
ale slouží především  k příjemnému osvěžení, k využití atrakcí, a rodinám 
s dětmi. Pro plavání je vhodné využívat rána od 09,00 hod. nebo pozdní 
odpoledne od 18,00 hod.

A nyní něco k pomluvám, které se po Blatné začaly v poslední době šířit.
-  Dobře „ informovaní“ občané města  (jde vesměs o ty, kteří blatenskou 

plovárnu zatím nikdy nenavštívili) šíří informace o tom, že v bazénu se 
vyskytuje 20 až 80 % moči. Udivuje nás, že tomuto nebetyčnému nesmyslu 
dokáží někteří lidé uvěřit.

- Skutečnost je taková, že v našem blatenském bazénu je voda velice 
kvalitní, splňující veškeré normy a s ohledem na vynikající technologii 
úpravy vody zcela jistě přesahuje kvalitu vody v jiných podobných za-
řízeních.

- Bazén místní plovárny má vynikající pískovou filtraci, automatické 
dávkování předepsaných chemikálií a voda je navíc ozařována UV filtrem.  
S ohledem na denní počet návštěvníků (v návaznosti  na  počítač  u poklad-
ny) se každodenně v nočních hodinách provádí předepsané dopouštění nové 
(čerstvé) vody z vodovodního řadu, a to v množství 60 litrů na osobu. To  
znamená, že při denní návštěvnosti 1000 lidí, se dopouští 60 000 litrů nové 
vody. Dětský bazén je vypouštěn a dezinfikován v pravidelných intervalech 
a brodítka jsou denně čištěna, desinfikována a dopuštěna. Rovněž kalové 
jímky jsou pravidelně čištěny.

Že  je  kvalita  vody  dobrá,  dokazují  i  pravidelná měření  prováděná 
Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem, který elektronicky zasílá výsledky 
přímo na Krajskou hygienickou stanici – pracoviště Strakonice.

Chceme touto cestou poděkovat návštěvníkům areálu za jejich ukáz-
něnost a za dodržování návštěvního řádu. Drobná porušení se vyskytují 
zcela ojediněle a jde především o:
- kouření mimo vyhrazený prostor (povoleno pouze v prostorách pro 
občerstveni)

- konzumace jídel a nápojů v „čisté“ zóně (což jsou zadlážděné plo-
chy kolem bazénů)

- děti v dětských bazéncích musí mít plavečky (kalhotky s gumičkou 
nebo plenky do vody)

- nepoužití sprchy před vstupem do bazénu (sprchy jsou v šatnách 
nebo přímo u brodítek).

Dále  chceme poděkovat  za  trpělivost  a  shovívavost  všem občanům 
bydlícím v těsném sousedství areálu. Víme, že hluk a šum vznikající při 
provozu není nic příjemného, a město i provozovatel se snaží tento v me-
zích možností omezit.

Omlouváme se proto i dalším návštěvníkům areálu, že nebude možné 
v dohledné době kladně reagovat na jejich opakované požadavky –náladová 
hudba po celém areálu, noční koupání, nebo večerní cvičení při hudbě.

Dále upozorňujeme :

- areál je otevřen denně od 09.00 do 20.00 hod.

V pondělí od 12.00 do 20.00 hod.

- bazén je vyhřívaný na  teplotou min. 24 °C. (průměrná teplota 

v červenci 26,5 °C)

Na Vaši návštěvu se těší TSM Blatná – provozovatel areálu.

Blatná, 6.8.2013   (nov)

 

  

Římskokatolická farnost Blatná 
a Klub přátel Blatenska 

                                           

zvou na 
 

KKOONNCCEERRTT  
DDUUCCHHOOVVNNÍÍ  HHUUDDBBYY  

       u příležitosti poutní slavnosti  
         Nanebevzetí Panny Marie 

                        neděle  

   1188..  ssrrppnnaa 22001133  

                 od 14:00 

              dděěkkaannsskkýý  kkoosstteell    
    NNaanneebbeevvzzeettíí  PP..  MMaarriiee  vv  BBllaattnnéé  

 

           Jakub Komrska – varhany 

              Jan Hrdlička – trubka 
   

   Vstupné dobrovolné na potřeby kostela 
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Mezinárodní tábor ve Francii 14. 7. - 26. 7. 2013
14.  července  jsme  se  v  počtu  14 mladých 

lidí - z toho 2 vedoucích, vydali z Blatné do fran-
couzského města Le Mans, cestou jsme se ještě 
zastavili v partnerském městě Vacha, kde jsme se 
navečeřeli  a  přibrali 
16 německých účast-
níků  tábora. Čekala 
nás ještě dlouhá ces-
ta, která trvala celou 
noc,  dočkali  jsme 
se však a kolem půl 
deváté se ocitli před 
ubytovnou „Gué Ber-
nisson“,  kde  jsme, 
kromě  víkendu,  by-
dleli  po  celou  dobu 
pobytu.

Jako  každý  vý-
měnný  pobyt  mezi 
partnerskými měs-
ty Blatnou, Vachou 
a  Sargé měl  i  tento 
svoje téma. Letos jím 
byla příroda a tím se 
také  řídil  náš  pro-
gram. Prohlédli jsme 
si moštárnu, vinice i menší farmy, absolvovali 
jsme mnoho procházek, při nichž jsme poznávali 
přírodu v okolí Le Mans i Sargé. Také jsme měli 
všichni možnost prohlédnout si přírodu z toho 
nejkrásnějšího  pohledu-  z  koňského  hřbetu. 

Velmi nás zaujala prohlídka růžařství, kde růže 
nejen pěstovali, ale vyráběli z nich růžovou vodu, 
parfémy  a  jiné  výrobky. Růžařství  se  nachází 
v městečku Doué La Fontaine, kterému se pře-

zdívá, stejně jako Blatné, město růží. Navštívili 
jsme zámek ve Versailles a samozřejmě nemohlo 
chybět přivítání na radnici v Sargé- partnerském 
městě Blatné. 

Zajímavý byl též víkend strávený v rodinách. 
Dva dny a tři noci jsme strávili v rodinách, které 

si pro nás připravily svůj vlastní program. Tenhle 
víkend si většina z nás maximálně užila.

Na  závěr  chci  za  všechny  české  účastníky 
tábora  poděkovat  našim  skvělým  vedoucím, 

kteří  s  námi  měli 
ohromnou  trpělivost 
a zůstali stále v klidu 
a nad věcí, a to i v ne 
úplně příjemných si-
tuacích. Takže  Šáry 
a Vašku - děkujeme!

Za české účastníky 
napsala Věra Flan-

derová

M y   b y c h o m 
také  rádi  poděko-
vali  „našim  dětem“ 
a  samozřejmě  rodi-
čům  za  dobrou  vý-
chovu, protože  jsme 
se  za Vás,  na  rozdíl 
od  zahraničních  ve-
doucích,  nemuseli 
stydět a na čemkoliv 
jsme  se  domluvili, 

to  platilo. Doufáme,  že  se Vám  tábor  i  přes 
nepříjemné změny v programu líbil, a že jste si 
ho pořádně užili.

Vedoucí, Šárka a Vašek Stejskalovi

       /z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

                                                                                                                                                                           trasa č.22 Horažďovice
• 11,30 Horažďovice /parkoviště naproti ČSCH/
• 12,30 Malý Bor /před OÚ/  
• 13h Nalžovské Hory /horní náměstí/
• 14h Plánice /spodní náměstí/
• 14,30 Žinkovy/na náměstí,naproti Poště/
• 15h Nepomuk /na náměstí/   
• 16h Kasejovice /pod OÚ/
• 17h Blatná /tržnice u školy/   

• 17,30 Sedlice /naproti tržnici u Jednoty/

Prodej 18.3.2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci           12-18týd.         120-180,-Kč     
Slepice ve snášce       100,-Kč

Prodej 19.4.2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci           12-18týd.         120-180,-Kč     
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/             1-3týd.     70-90,-Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/                1-3týd.     70-90,-Kč  

Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/    1-3týd.  110-130,-Kč
Husy bílé               1-3týd.  140-160,-Kč
Husy landenské      1-3týd.  140-160,-Kč

Prodej 31.5.2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/   stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci  12-18týd.          120-180,-Kč   
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/             1-3týd.     70-90,-Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/                1-3týd.     70-90,-Kč  

Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/    1-3týd.  110-130,-Kč
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!      1-3týd.  110-130,-Kč
Husy bílé               1-3týd.  140-160,-Kč
Husy landenské      1-3týd.  140-160,-Kč
Perličky      1-6týd.    90-140,-Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/                      6-8týd.           260-300,-Kč  
Kalimera /selské brojlerové kuře/       2-3týd.   90-100,-Kč

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

trasa č.22 Horažďovice
●  11,30 Horažďovice /parkoviště naproti ČSCH/
●  12,30 Malý Bor /před OÚ/
●  13,00 Nalžovské Hory /horní náměstí/
●  14,00 Plánice /spodní náměstí/
●  14,30 Žinkovy /na náměstí,naproti Poště/
●  15,00 Nepomuk /na náměstí/
●  16,00 Kasejovice /pod OÚ/
●  17,00 Blatná /tržnice u školy/
●  17,30 Sedlice /naproti tržnici u Jednoty/

Prodej 16.8.2013
Kuřice černé, červené   stáří:12-18týd.  cena:120-180,-Kč
Kuřice kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/  .12-18týd.  120-180,-Kč
Chovní kohoutci  12-18týd.  120-180,-Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihla-
va tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz
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Tchořovické letiště ovládla smetánka mezi leteckými modeláři. Nemohli 
chybět ani legendární bratři Malinové, kteří za totality elegantně převezli 
celý Svazarm

Tchořovice - Největšími hvězdami 13. roč-
níku Mistrovství republiky v pilotovaném létání 
modelů, konaném opět na ploše tchořovického 
letiště v sobotu 23. června, byli bezesporu stále 
zdatní a v kramflecích pevní bratři Miloš / 70 let 
/ a Zdeněk / 75 let / Malinové z Prahy. Jedná se 
o trojnásobné mistry světa, pětinásobné mistry 
Evropy a patnáctinásobné mistry České repub-
liky.  Jejich  pověst  a  schopnosti  nejvýstižněji 
okomentoval v roce 1984 jeden prestižní italský 
časopis, který se blýskl titulkem: „Když přijedou 
bratři Malinové, tak se létá o druhé místo!“

Obě nestárnoucí legendy si nasadily sluneční 
brýle a pohodlně se usadily do měkkých stoliček, 
aby se mohly podělit o své životní zkušenosti, 
zážitky a dojmy: „S leteckým modelingem jsme 
přišli do styku ve svých čtrnácti letech, kdy nás 
ukrutně bavilo pracovat  s upoutanými  letadly. 
V pubertě přišel jistý útlum. To je celkem pocho-
pitelné, měli jsme v tomhle období tzv. „vlnobití“ 
také jiné zájmy. Ale potom už se leteckomode-
lářské soutěže staly naším doživotním poutem 
a láskou,“ začíná s vyprávěním Miloš Malina.

Tím,  že  bratrské  duo  drželo  v  roce  1984 
v  Evropě  nejvyšší metu,  bylo  o  rok  později 
pozváno  na Mistrovství  světa  do  Spojených 
států amerických. Ale ouha! Jak to bylo za vlády 
jedné  strany běžné, Svazarm bratrům Malino-
vým účast na této akci mimořádného významu 
zakázal.  „Museli  jsme  se  tedy  zařídit  jinak, 
protože  jsme  se  nehodlali  takové  příležitosti 
vzdát,“  vzpomíná  starší Zdeněk,  „Vycestovali 
jsme ze země na výjezdní doložku do Německa 
jakoby na  dovolenou  a  odtud  uletěli  letadlem 
do Ameriky.  S  předstihem  jsme  oba  obdrželi 
šek na  pět  set  dolarů. Na  americké  ambasádě 
se strašně divili, že nejsme komunisti, protože 
o víza  tenkrát  žádali  jen  „kovaní“  soudruzi!,“ 
směje se sympatický důchodce.

Bratři Malinové nejprve vyhráli Mistrovství 
USA, následovalo slavné vítězství na samotném 
Mistrovství světa. „Hned jsme začali větřit ma-
lér, protože jsme věděli, že se o našem úspěchu 
bude všude psát a mluvit,“ vrací se k fantastic-
kému mezníku  života Miloš Malina,  „Nadto 
nás ještě v jednom z nejčtenějších amerických 
časopisů  „flákli“  přímo na  titulní  stranu.  Pak 

jsme se seznámili s jistým českým emigrantem, 
který do USA přicestoval z Kanady a ten nám 
radil:  „Napište  Strouhalovi!“ My  jsme  zůstá-
vali skeptičtí, on to tedy udělal za nás a ono to 
zafungovalo! Lubomír Štrougal  nám písemně 
poblahopřál a nařídil vedení Svazarmu, aby nás 
po návratu do vlasti důstojně přivítali. Soudruzi 
nižší šarže z toho měli pěkně zamotanou hlavu, 
nevěděli, co si o tom všem mají myslet. Kolem 
celé záležitosti bylo stejně dusno, ale dopadlo to 
pro nás nakonec dobře. Generál Horáček na nás 
zahrozil prstem „Ty, ty, ty“ a odmítli nám vydat 
odměnu ve výši 10 000 korun. Navíc ještě bylo 
rozhodnuto,  že  se  o  naší  reprezentaci  nebude 
vůbec nic uveřejňovat v médiích. Tím se celý 
případ uzavřel,“ dodává Miloš Malina.

Po kolosálním výsledku na Mistrovství světa 
v USA byli  bratři Malinové  vzápětí  pozváni 
na přebory do Austrálie s  tím, že  jim hostitel-
ský  stát uhradí všechny náklady.  „Jenže  to už 
neklaplo-  komunisti  nás  samozřejmě nepustili 
a moc dobře si nás ohlídali,“ říká bez známek 
hořkosti v hlase Zdeněk Malina. Jezdit závodit 
do Evropy už takový problém nebyl, i když i tam 
číhali na každém kroku imperialisti: „Nejproslu-
lejší závody se konaly v Itálii. Dnes je spíš pro-
blém takhle někam vycestovat kvůli penězům,“ 
povzdychne si čerstvý pětasedmdesátník.

Kolik  investovali  úspěšní  bratři  do  svého 
vybavení? „Tenhle model, jak tu vidíte, s rádi-
em, motorem a vrtulí přišel na 50 000 korun,“ 
ukazuje na krásný model Miloš Malina, „Měli 
jsme také japonského sponzora, co nám poskytl 
veškeré  zařízení  úplně  zdarma!“  Ročně  prý 
absolvují zhruba patnáct závodů, za sezónu zlik-
vidují při vzdušných dobrodružstvích průměrně 
jeden a půl modelu. „Po posledním Mistrovství 
světa  v USA  roku  2007  jsme  se  zřekli  státní 
reprezentace  a  teď  tenhle  sport  provozujeme 
pouze rekreačně. Sem do Tchořovic jezdíme pra-
videlně,“podotýkají unissonno významní „letci“. 
Nutno podotknout, že sbírka jejich pohárů čítá 
úctyhodných devadesát šest kusů a jsou vystave-
ny v místnosti pět na dva a půl metru. Nesmí se 
zapomenout ani na to, že bratři Malinové během 
své kariéry dosáhli světového rekordu!

Dalšími mimořádnými osobnostmi letecko-
modelářského sportu, které dorazily do Tchořo-
vic, byli úřadující mistři světa v závodech okolo 
pylonů kategorie F5D FAI /modely řízené rádi-
em, poháněné elektromotorem/ Karel Hacker /54 
let/ se synem Ondřejem /34 let/ z Tuchlovic. Pan 
Karel se na tenhle sport upnul už v roce 1978, ale 
v roce 1990 takříkajíc „hodil zpátečku“. „Začal 
jsem  totiž  soukromě  podnikat-  jak  jinak  než 
v oblasti výroby modelů letadel. Syn pracuje se 
mnou,“ vysvětluje úřadující mistr světa, „Mimo 
jiné jsme dostali zakázku na vývoj bezpilotního 
létajícího terče pro výcvik protivzdušné obrany 
armády ČR. Zhotovujeme  také  prototypy  pro 
automobilky. Výrobky  vyvážíme  do  celého 

světa. Specialitou našeho modelu, který je celý 
kompozitový /uhlík+ kevlar/ a poháněný elek-
tromotorem je jednolistá vrtule. Jde o výrobek, 
zhotovený na zakázku čínskou firmou. Vyvine 
rychlost až 320 kilometrů za hodinu,“ předsta-
vuje rodinného „miláčka“ Karel Hacker.

Syn Ondřej  se  začal  věnovat  leteckému 
modelingu před čtyřmi lety, ale už před sedmi 
lety uvedl do života sérii obřích letounů XXL, 
tzv. „vzducholodě“. Jeho nápad padl na úrodnou 
půdu. „Jednoho dne přišel Ondra s tím, že začne 
vyrábět  elektrické  pylony  a  po  zhruba  třech 
letech  jsme  se  dostali  poprvé  na Mistrovství 
světa, kde se nám hned podařilo vyhrát,“ pronáší 
skromně majitel prosperující firmy.

Na „mistrák“ otec i syn tvrdě trénovali. Sho-
dou nepříznivých okolností týden před startem 
na rumunském Buzau Ondřej urazil křídlo mo-
delu o pylon. Trup naštěstí vydržel. „A ten trup 
vyhrál Mistrovství světa. Navíc zlato vybojoval 
i národní tým, což byl skvělý úspěch. Tohle se 
nikdy v historii ještě nestalo,“ hřejí dodnes Karla 
Hackera světlé okamžiky září 2012. V roce 2014 
otec se synem míří na další Mistrovství světa, 
tentokrát do Rakouska, aby svůj titul obhájili.

Ve Tchořovicích se cítí  jako  ryby ve vodě: 
„Je tady vhodné prostředí, výborná organizace 
a skvělá parta stejně „praštěných“ lidí. Jen loni 
tady syn rozbil při rychlosti 200 kilometrů v ho-
dině vzducholoď- naštěstí šla opravit. Jenže to je 
holt adrenalin a tomu se nedá poručit,“ usmívá 
se Karel Hacker.

V prestižní kategorii F3D zúročil své bohaté 
zkušenosti a vrozený talent nejlepší člen blaten-
ského aeromodel klubu Tomáš Andrlík / 40 let 
/. Stal se po skvostných pilotovacích ukázkách 
mistrem České republiky! V kategorii F3D se prý 
uplatňuje od svých patnácti let, samotná mode-
lařina mu učarovala už v deseti: „ Zatím nejhod-

Legendy českého leteckého modelingu. Zleva Zdeněk 
Malina a bratr Miloš z Prahy.

Staronový mistr republiky Tomáš Andrlík z Blatné.
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notnějšími úspěchy byly třetí místo v soutěži družstev na Mistrovství světa 
v USA roku 2007 a mé osmé místo na Mistrovství světa v Austrálii,“ říká 
Tomáš Andrlík, který je mimoto nyní už trojnásobným mistrem republiky.

Občas se prý nějaká ta havárie modelu přihodí, ale není to dnes už tak 
časté: „ Ta technika ovládání strojů je na hodně vysoké úrovni.“ Tomáš 
Andrlík si svá letecká dobrodružství financuje ze svých zdrojů a modelařině 
věnuje veškerý volný čas.

Za Tomášem Andrlíkem z Blatné se v elitní kategorii umístil Miloš Ma-
lina, jako třetí skončil Karel Hromada. Kategorie F5D vynesla na výsluní 
Jana Sedláčka, na záda mu dýchal Ondřej Hacker, bronz ukořistil Tomáš 
Ciniburk. V kategorii Q40  se nejlépe vedlo  Janu Sedláčkovi,  v  závěsu 
ponechal Jiřího Novotného a Františka Hovorku. Kategorie XXL nejlépe 
sedla Jiřímu Kleinovi, stříbro patřilo Ondřeji Hackerovi, bronz Miroslavu 
Novákovi.

Vladimír Šavrda

Kocelovičtí mládenci na hasičském 
poháru v Chobotě rozbalili nové 
„nádobíčko“

Chobot -  Zbrusu  nové 
proudnice, novou káď a zejmé-
na zbrusu novou stříkačku-  to 
všechno v praxi podruhé otes-
tovali  kocelovičtí  dobrovolní 
hasiči na soutěži o pohár staros-
ty obce Chobot. Takhle mladé 
pány,  jejichž  věkový  průměr 
se  pohybuje  okolo dvaceti  let 
a dali se dohromady v loňském 
roce,  vybavila  jejich  rodná 
obec. „Určitě bychom si nemohli my sami dovolit pořídit čerstvou mašinu,“ 
podotýká k tomu Pavel Ounický ze sboru, „ A stávající dvanáctka už se 
nám zdála slabá.“ Ve stejné době, jako utvořili hasičský kádr kocelovičtí 
hoši, poskládala prý družstvo i kocelovická děvčata. Premiéra v Chobotě 
se ale „ pánům tvorstva“ příliš nevydařila: „Dlouho nám nešla voda, pak 
upadl sací koš a včas jsme nenabrali. Tenhle nedobrý výsledek nás rozhodil 
celkem hodně, ale musíme jen doufat, že se to časem zlepší,“ říká Pavel 
Ounický. Nevyšlo jim to prý ani na hasičském přeboru v Blatné.

Podle Pavla Ounického se v případě kocelovických mladíků sešel bezva 
kamarádský tým, kde za každých okolností jeden druhého podrží. A pro-
tože hasičský sport je kolektivní sport, i chyba jednotlivce se rozpočítává 
na všechny a bere se s nadhledem.

Kocelovičtí hasiči hodlají svou 
činnost rozšířit: „ Už jsme se byli 
podívat na Šumavské lize. Chystá-
me se na dohasnou do Hornosína 
a  noční  požární  útok  do Hajan.“ 
Jedenkrát  týdně se koná společný 
trénink za kocelovickou hospodou.

Sbor dobrovolných hasičů vlast-
ní mimo  jiné  jednu  z  nejstarších 
stříkaček v okolí-  pochází  z  roku 
1892.  „ My  s  ní  objíždíme  různá 
hasičská  výročí  a  slavnosti,  kde 
názorně ukazujeme,  jak  se  hasilo 
za našich dědů,“ hlásí hrdě Pavel 
Ounický.

Na chobotském cvičišti nemohla 
chybět  ani  parta  z Hajan,  ovšem 
s výjimkou žen a dětí,  které byly 
tou  dobou  na  hasičském  táboře 
v Hošticích. U mužů a veteránů je pak nesporně zajímavé, že oba celky 
tvoří titíž lidé, kde jednomu ze členů je čerstvých osmnáct let a zbytku 
okolo čtyřicítky.

Hajanští podle svých slov sice těžko 
nacházejí volný čas na společné trénin-
ky, ale v Chobotě „ vystřihli“ požární 
útok znamenitě, bez  jediné chybičky. 
„Páté místo  považujeme  za  skvělý 
úspěch,“  nechal  se  slyšet  Pavel Vo-
hryzka po výkonu, „ Dříve jsme útok 
provedli  zhruba  za osmatřicet  vteřin, 
teď  to bylo  za osmadvacet. Pro  zají-
mavost - blatenští hasiči ho „sfoukli“ 
za dvacet pět vteřin.“

Do Chobota  vážili  cestu  i  dobro-
volní hasiči z Mirovic, jejichž sdružení 
se  skládá  ze  šedesáti  členů,  včetně 
„  potěru“. Letos  absolvovali  již  šest 
soutěží,  šest  jich  na  ně  ještě  čeká.  „ 
Za  svůj  největší  úspěch  považujeme 
zlato v Horosedlech, na které si sáhli 

jak muži, tak ženy. Vyznamenaly se i děti, které vybojovaly stříbro,“ uvádí 
funkcionář sboru Petr Syrovátka. 

SDH Mirovice disponuje autem LIAZ 86, Tatrou 85 a pak plně funkční 
Tatrou 17,  tzv. „ Máňou“  / věrnou kopií krasavice z filmu „ Jak dostat 
tatínka do polepšovny“, se kterou se chlubili tamní požárníci /. Tu sbor 
vystavuje jen při slavnostních příležitostech. „ Vlastníme i vyprošťovací 
zařízení  a  dochází  u  nás  k  průběžné  výměně  hadic. Musím pochválit 
příkladný postoj našeho Obecního úřadu k hasičským potřebám, štědře 
investuje do vozového parku a technického zabezpečení vůbec,“ chválí 
si Petr Syrovátka.

K  výsledku,  dosaženému  na  cvičišti  v Chobotě,  říká  následující: 
„Na možnosti naší mašiny to, myslím, bylo dobré. Jiné sbory mají stříkačku 
modernější, s těmi se dost dobře nemůžeme srovnávat.“ Mirovičtí jezdí 
na Pohár o pohár starosty Chobota už pět let, tedy od samého začátku. „ 
Tady je soutěž na velice solidní úrovni, stejně jako v ostatních oblastech 
Blatenska.“ 

V Chobotě změřily své síly i ženské celky. Domácí se tentokrát musely 
spokojit s druhou příčkou výsledkového žebříčku. „ Mohlo to být lepší,“ 
soudí unissono aktivní reprezentantky, které paradoxně nebydlí v Chobotě, 
ale většinou v Blatné, „ Ale s tím už teď nic neuděláme.“ O jejich skvělé 
formě ovšem vypovídá letošní třetí místo na krajské soutěži a zlatá me-
daile na okresním kole ve Strakonicích. Ročně prý absolvují zhruba šest 
hasičských přeborů a trénují zejména před důležitými akcemi a potom- jak 
čas dovolí.

Výborně se na domácí půdě předvedli chobotští veteráni, když ve své 
kategorii dobyli pomyslný „ Olymp“. Ale o tom „ hlavní článek řetězu“- 
chobotský rodák Miroslav Šůcha / 59 let /, nyní žijící v Buzicích, od začátku 
ani na chvilku nezapochyboval.  „ Šli  jsme do  toho,  abychom ostatním 
ukázali,  jak  se  to dělá,“ pomrkává  šibalsky okem hasičský „ úderník“, 
který se k místnímu útvaru „ chráněnců svatého Floriána“ hrdě hlásí už 
od roku 1971 a jednou zasahoval i u skutečného požáru v nedaleké obci 
Uzenice: „ To bylo při bouřce, po úderu bleskem. Seděli jsme v hospodě 
a najednou přes sklo oken vidíme plameny.“

Při  hasičské  činnosti může  být  občas  i  veselo:  „Jeden  nadšenec  se 
tenkrát motal kolem požárního útoku a měl nasazené potapěčské brýle 
a ploutve. Zahučel do kádě a kdyby tam nebyl košík, snad jsme ho nasáli 
do mašiny,“ směje se pantáta, až mu tryskají slzy z očí. Hasičina v Cho-
botě byla také o brigádách, konkrétně třeba o výsadbě stromků. Výjezdů 
na soutěže byly desítky.

Výsledková  listina  v  podvečerních  hodinách  oznámila  následující 
pořadí: Muži - 1. Bezdědovice / 20, 11 /, 2. Chobot A / 21, 49 /, 3. Sedlice 
/ 22, 60 /, 4. Blatná / 25, 52 /, 5. Hajany / 28, 57 /, 6. Mirovice / 30, 25 /, 
7. Uzenice / 31, 60 /, 8. Kocelovice / 33, 50 /, 9. Uzeničky / 39, 08 /, 10. 
Myštice / 43, 65 /, 11. Drahenický Málkov / 49, 77 /, Chobot B a Paseky 
měly neplatný pokus.

Ženy - 1. Drahenický Málkov / 39, 52 /, 2. Chobot / 46, 23 /, Kocelovice 
měly neplatný pokus.

Veteráni  - 1. Chobot  / 24, 78  /, 2. Hajany  / 26, 07  /, 3. Drahenický 
Málkov / 26, 87 /, 4. Uzenice / 37, 07 /.

Vladimír Šavrda

Chobotští při přípravě stříkačky na útok.

Kocelovický tým.

Veteránská složka z Chobota.
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 Jeden z dříve používaných 
projektorů.

BLATENSKÉ KINO DRŽÍ KROK S DOBOU
Zmodernizované kino v Blatné láká návštěvníky na filmy, které jsou promítané pár dní 

po premiéře. Vynechané nejsou ani snímky ve 3D. Vedoucí kina pan Ing. Mgr. Pavel Kotrouš 
mě do kina pozval a ukázal mi veškeré vybavení projekční místnosti. Dozvěděla jsem se od něj 
spoustu zajímavých informací, ať už se jedná o samotné promítání filmů, minulost kina, ceny 
vstupenek, návštěvnost představení či plány do budoucna. 

V minulých měsících  byli  občané Blatné 
vyzváni k účasti na besedě,  jež se v blatenské 
sokolovně  a  jejím kinosále  konala  18.  června 
2013. Představitelé  kina  zde  nastínili  nejlepší 
možné varianty, jak v promítání filmů v Blatné 
pokračovat. Snímky se v budoucnu budou natá-
čet pouze pro zdigitalizovaná kina a ne na 35 mm 
film, jenž se v Blatné používal do teď. Znamená 
to, že by Blatná postupem času neměla co promí-
tat. Zánik blatenského kina si ale Blateňáci ani 
vedení města nepřáli, a tak se povedlo domluvit 
se na řešení. Kino se za prostředky města zdigi-
talizovalo a po krátké odmlce zve diváky zpátky 
do svých přívětivých prostor.

Na Blatensku se jedná o jediné digitální kino, 
takže zdejší občané už nemusí za tímto druhem 
zábavy  dojíždět  do  zhruba  25 km vzdálených 
měst. Naopak se dá předpokládat, že si i mimob-
latenští, kteří bydlí blíže Blatné než např. Strako-
nicím nebo Písku najdou do našeho kina cestu. 
I  přestože  je  v Blatné menší  plátno,  kvalitou 
obrazu i zvuku je s tzv. multikiny srovnatelné. 

Kino  Blatná  je  vy-
baveno  prostorovým 
zvukem  a  stříbrným 
plátnem, které výraz-
něji  než  bílé  odráží 
obraz. Všechno  pů-
vodní  vybavení,  jež 
šlo použít i po moder-
nizaci, v kině v rámci 
úspor  zůstalo.  Jedná 
se např. o některé re-
produktory. 

V projekční míst-
nost i   a le   najdete 
mnohem  zajímavější 

vybavení než v samotném sále. Nachází se zde 
samozřejmě projektor, mnohem větší,  než  jak 
ho obvykle znáte, dále kinoserver, počítač, blu-
-ray přehrávač, zvuková technika, vybavení pro 
promítání ve 3D a mnoho dalších věcí. Zatímco 
dříve, jak mi pan Kotrouš podrobně popsal, se 
k  promítání  filmů používaly  neskladné  a  těž-
ké  kotouče,  v  současnosti  jsou filmy uložené 
na pevných externích discích v datové podobě, 
ze kterých po odkódování počítač snímek přečte. 
Ani počítačová  technika není neomylná, a  tak 
si mnozí návštěvníci všimli, že se některé filmy 
párkrát tzv. sekly. Tento problém už byl vyřešen. 
Všechna zařízení, která dodala firma XCData, 
jsou totiž v záruce, a proto se tato společnost po-
starala o navýšení operační paměti kinoserveru. 
Ačkoli  tedy moderní  technika skrývá  i nemilá 
překvapení,  je  na místě  uvést,  že  je  díky  ní 
možné i to, co by před tím nešlo. Tak na příklad 
si můžete  kinosál  pronajmout  a  po  připojení 
vašeho  přenosného  počítače  celou  prezentaci 
ovládat na dálku. Různé firmy tak mohou kino 
využít  ke  svým propagačním  či  vzdělávacím 
událostem, spolky k zajímavým akcím a vlastně 

kdokoli  k  čemukoli, 
co  ho  napadne  a  co 
mu Centrum kultury 
a  vzdělávání Blatná 
(CKVB) schválí. 

Právě CKVB má 
kino  pod  palcem, 
a  to  je  také  důvod, 
proč  program  kina 
najdete právě na jeho 
stránkách  (www.
ckvb.cz),  o  které  se 
starají  pánové  Janis 
Corakidis  a  Radek 
Řebřina. Dalšími za-
městnanci  kina  jsou 

jeho promítající,  jedná  se  o  pana Miloše Víta 
a o už zmíněného pana Corakidise. U vstupenek 
se můžete setkat se slečnou Renátou Koubkovou. 

Když  jsem  se  zmínila  o  programu kina,  je 
na místě říct, že si ho v Blatné sestavují sami. 
Konkrétně  ho  spolu  s  CKVB  navrhne  pan 
Kotrouš.  Po  vytipování  filmů  je  třeba  objed-
nat  je u distributora, který si  sám určuje cenu 
vstupného. Zaměstnanci blatenského kina tedy 
to, kolik za večer strávený v kině zaplatíte, ne-
mohou ovlivnit. Ceny se pohybují od 40 korun 
za starší filmy do 165 korun za nejnovější pre-
miéry. Blatenské kino už ceny nenavyšuje, čímž 
pádem si na svůj provoz vlastně nevydělá. Větší 
část z ceny vstupenky jde zpátky distributorovi, 
další  poplatky  se  platí  do Ochranného  svazu 
autorského  a  jedno  procento  jde  do  Státního 
fondu kinematografie. 

Kapacita kinosálu je nyní 318 lidí. Již nemů-
žete na film shlížet shora z balkonu, poněvadž by 
tento způsob nesplňoval základní kritéria a po-
žadavky pro digitální  promítání.  Jinými  slovy 
byste si obraz ani zvuk nemohli vychutnat tak, 
jako dole v sále. Návštěvnost kina se o letních 
prázdninách  špatně  porovnává,  ale  na  konci 
roku bude k dispozici statistika. V předchozích 
letech se za rok prodalo přibližně 4000 vstupe-
nek  a  odehrálo  se  průměrně  kolem osmdesáti 
představení. 

Digitalizace  kina  město  stála  přesně 
2 839 266 Kč včetně DPH. Jak už jsem uvedla 
výše,  zařízení  dodala firma XCData,  jež  svou 
nabídkou zvítězila ve výběrovém řízení. Veškeré 
podrobnosti naleznete na oficiálních stránkách 
města  (www.blatna.eu).  Jestli  to  byla  dobrá 
investice, se ještě ukáže, ale bez kina by Blatná 
byla o dost  ochuzená. Sama  jsem za poslední 
měsíc zašla na dva 3D filmy a musím říct, že 
kvůli většímu plátnu se mi do multikina nevyplatí 
jezdit, v Blatné si snímek užiju na stejné úrovni 
a ještě ušetřím za cestu. Všem proto vřele do-
poručuju do kina zajít a přesvědčit se na vlastní 
oči.  Program  se  neustále  vyvíjí  a  vylepšuje, 

nyní  se  např.  každou  druhou  neděli  promítá 
film pro děti, v programu lze najít i snímky pro 
náročnější diváky. 

Do budoucna se uvažuje o zavedení klubo-
vých filmů,  jež  sice  nejsou masově navštěvo-
vané, získávají ale tvrdé jádro příznivců. Další 
týdny by také měly přinést výstavu, která se bude 
nacházet přímo na chodbě před kinosálem a bude 
návštěvníky seznamovat se způsobem promítání 
v minulých  letech –  tzn. budou k vidění  staré 
projektory  a  další  vybavení,  které  se  už  nyní 
nedá  použít. Vedoucí  kina  pan Kotrouš  také 
mluvil  o  plánovaném  dni  otevřených  dveří, 
a  tak  sledujte  stránky CKVB,  abyste  se  i  vy 
mohli na všechno podívat a zeptat se na to, co 
vás ještě zajímá.

Panu Kotroušovi  bych  touto  cestou  chtěla 
mockrát  poděkovat  za  ochotu  a  čas,  který mi 
věnoval a těším se na setkání u některého filmu 
v blatenském kině. 

Lucie Braunová 
www.blatensko.com  

facebook.com/blatensko

TROCHA POEZIE
První chladný den

Včera byl první chladný den
a venku slunce hřálo

aby byl člověk spokojen je pouhé slunce 
málo

Včera byl první chladný den
a všechno se mi smálo

aby byl Pán |Bůh spokojen
je jeden člověk málo

Přídavek na závěr koncertu J. Matěje Raka 
v blatenské Kaplance 9. srpna

Nový projektor s kino-
serverem, počítačem 
a dalšími součástmi.
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  Sport 

KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

V BUZICKÉM HOSTINCI U ČILÁKA
Pro léto 2013

31. srpna
ČILÁKOVSKÉ ROZLOUČENÍ
S LÉTEM - odpolední a večerní posezení 
„Jak jinak než opět se Šumíky“

KE VŠEM AKCÍM BUDE K MÁNÍ 
UZENÉ Z KOMÍNA

STUDENÉ PIVO

Srdečně zve a těší se na Vás rodinný ko-
lektiv z hospody U ČILÁKA v Buzicích.

BLATENSKÉ VOLEJBALOVÉ 
PRASE 2013

V sobotu 3. 8. uspořádali Dřeváci TJ Sokol 
Blatná na kurtech pod sokolovnou sedmý ročník 
populárního turnaje smíšených družstev, který je 
každoročně spojen s pečením prasete.

Letos tomu pochopitelně nebylo jinak, a tak 
se 8 zúčastněných  týmů  těšilo nejen na volej-
balové souboje, ale i vepřovou pečínku. I přes 
tropické počasí se hrál pohledný volejbal a o dra-
matické okamžiky nebyla nouze. Nejvyrovnaněj-
ší výkony nakonec předvedl plzeňský tým pod 
názvem Křídlo netopýra, který prošel základní 
skupinou i vyřazovacími boji bez porážky, a od-
vezl  si  putovní  pohár. Loňský vítěz,  Freeway 
Rožmitál pod Třemšínem, se po finálové porážce 
musel spokojit s druhým místem. V utkání o 3. 
místo zvítězili Papatači z Písku nad týmem Saláti 
z Týna nad Vltavou a po loňském stříbru skončili 
letos na bronzové pozici. 

Všichni  zúčastnění  strávili  příjemný  vo-
lejbalový  den,  který  pokračoval  posezením 
s pivním mokem a zpěvem za doprovodu kytar 
až do ranních hodin. Věřme, že se zase všichni 
sejdou za rok v Blatné u sportu pod vysokou sítí.

www.tjsokolblatna.cz
Ondřej Kočovský

22. ROČNÍK MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLEJBALE NA ANTUCE ANTUKOVÁ LIGA 

GALA CUP 2013 - BLATNÁ 
Pamatuji léta, kdy se antukové ligy bez problémů účastnilo na padesát týmů. Ty doby jsou ale, 

bohužel, pryč. Ale na druhou stranu musím říct, že ač družstev ubylo, ti kteří v letošním ročníku 
nastoupili na tomto mistrovství, měli svoji vysokou herní kvalitu a zápas co zápas byl ukázkou vo-
lejbalového umění a především obrovského nasazení a bojovnosti. Bylo vidět, že když už se týmy 
dají dohromady, dávají na turnaji se sebe všechno volejbalové umění. Je jen škoda, že vnitřně nejsme 
schopni přesvědčit mladé hráče ke konfrontaci se zkušeností našich nejlepších hráčů, jak z domácí 
extraligy, tak ale především hráčů hrajících v zahraničí a dokonce i našich českých reprezentantů. 
Po sérii turnajů v Rokycanech (v letošním ročníku poprvé za pořadatelské podpory manželů Kolouš-
kových), Dobřichovicích (Vláďa Sejk), Hodslavicích (Miroslav Vyhlídal) a Perštejně (Jarda Oršuljak) 
se finálový turnaj poprvé přenesl do malebného městečka Blatná, kde se o víkendu na kurtech pod 
blatenskou sokolovnou uskutečnilo finále již 22. ročníku antukové ligy – MČR ve volejbale na antuce.

Blatenským pořadatelům, v čele s hlavním organizátorem finálového 
turnaje Pepou Etlíkem, se podařilo přichystat velmi dobré podmínky, byly 
zajištěny prize money – hrálo se o 20 000 Kč, na špičkové volejbalisty se 
těšilo velké množství lidí, pro hráče bylo připraveno pečené jehně a na so-
botní večer rocková zábava.

Přesto vše  ještě v pátek před akcí nevypadalo moc růžově a některá 
družstva, která se měla zúčastnit, bohužel odřekla. Naštěstí mají ti největší 
hráči velké volejbalové srdce a pomohli s dobrou věcí. Takže vše mohlo 
vypuknout a to se také stalo, v 10.00 hodin zahájil ředitel M-ČR ve volejbale 
na antuce Lubomír Vašina společně se starostou města Blatná, starostkou 
místního Sokola a hlavním organizátorem finálového turnaje Pepou Etlíkem 
toto již 22. finále antukové ligy, které pořádá Agentura Malých Sportů a již 

třetím rokem se hraje pod hlavičkou GALA CUP.  Firma GALA materiálně podporuje antukovou 
ligu již od prvopočátku její existence, za což je potřeba poděkovat firmě GALA a jejímu zástupci 
panu Bohuslavovi Vičarovi.

Sobotní dlouhé a nesmírně vyrovnané boje, na které se přišla podívat početná skupina volejba-
lových fanoušků i naprostých laiků, rozřadili týmy pro nedělního play-off. Hráči nechali na kurtech 
vše a tak byla ta pravá chvíle na okrajování pečeného jehňátka a doplnění tekutin. V devět hodin 
večer pak začala  rocková  jízda  se  skupinou B.A.S.. Při  zvuku  rockových kytar probíhala velmi 
pestrá a odborná diskuze a to na jakékoli téma. A diskutovalo se dlouho, jak bývá v Blatné zvykem.

Nedělní ráno a vyřazovací boje…
Od začátku byl k vidění pohledný volejbal. Nebyla nouze o tvrdé smeče, chytré ulívky i oběta-

vé zákroky v poli. Play-off je kruté, a tak na čtvrtém místě skončili volejbalový matadoři z týmu 
Edward (Vojta Zach, Jarda Emmer, Jakub Koloušek, Petr Skála….), na třetím pak loňští Mistři Čes-
ké republiky ve volejbale na antuce – mladí borci, kteří hrají pod názvem Vlasta -  Petr Michálek, 
Luboš Novák, Míra Bezděka, Michal Hanák, Jakub Čermák, JakubKauer.

Diváky, kterých se začalo scházet poměrně dost, a velmi slušně zaplnili tribunu u hlavního kurtu, 
čekalo finále. Ve finále se proti sobě postavili hráči z týmů Pinkáme Pro ……., kde se sešlo okolo 
nahrávače a jednoho z protagonistů Pinkáme Pro …… Roberta Mifky, kvalitní družstvo v podobě 
Michala Sukuby, Jakuba Vencovského, Martina Karafiáta, Jana Sedláře, Václava Cvacha a Petra 
Šulisty a tradiční tým několikanásobný antukový mistr, družstvo Humři. Ti pod taktovkou bývalého 
reprezentačního nahrávače a mistra Německa Jardy Škacha, hráli ve složení Jarda Koláčný, Martin 
Böhm, Jakub Veselý, Martin Mach, Vláďa Němeček, Standa Dědeček a Jakub Kauer. Finále, které 
se hrálo na tři vítězné sety, nabídlo divákům opravdu parádní podívanou a vtáhlo i naprosté volej-
balové analfabety, kteří do té chvíle ohrnovali nad sportem pod vysokou sítí nos. Hráli se dlouhé 
výměny, diváci tleskali zákrokům na jedné a hned zas na druhé straně. Tvrdou smeč střídala přesná 
ulívka a výborný zákrok v poli – finále jak má být. Po velkém boji prokázali Humři svojí zkušenost 
a stali se novými Mistry České Republiky ve volejbale na antuce pro rok 2013, když ve finále 
porazili tým Pinkáme Pro …… 3:1.

Hráčům obou  týmů se dostalo zaslouženého potlesku od nadšených diváků. Po dvoudenních 
bojích záhy po finálovém duelu se na centrálním kurtě vyhlásili výsledky, nově i majitel putovního 
poháru pro Mistra ČR ve volejbale na antuce a předali individuální ocenění. Těchto procedurálních 
záležitostí se ujali starosta města Blatná pan Bohuslav Navrátil, ředitel a hlavní organizátor antuko-
vé ligy pan Lubomír Vašina, hlavní organizátor finálového turnaje pan Josef Etlík, věcné ceny pak 
předali krásné dívky z řad pořadatelů.

Závěrečná rekapitulace:
MISTR ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLEJBALE NA ANTUCE 2013
HUMŘI
Jarda Škach, Jarda Koláčný, Jakub Veselý, Martin Mach, Martin Böhm, Standa Dědeček, 
Vláďa Němeček 
2. MÍSTO - PINKÁME PRO …….
                     R. Mifka, M. Sukuba, P. Šulista, M. Karafiát, J. Vencovský, J. Sedlář, V. Cvach
3. MÍSTO - VLASTA
                     L. Novák, M. Bezděka, P. Michálek, J. Kauer, M. Hanák, J. Čermák
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NEJLEPŠÍ HRÁČI M-ČR VE VOLEJBALE NA ANTUCE:
KOLÁČNÝ JAROMÍR   HUMŘI
SUKUBA MICHAL   PINKÁME PRO ……
ŠKACH JAROSLAV   HUMŘI
NEJLEPŠÍ HRÁČ DO 23 LET     MACH MARTIN HUMŘI

PRESTIŽNÍ CENU HRÁČE SRDCE A UMU ZÍSKAL: JAKUB 
KOLOUŠEK a zařadil se tak mezi takové hráče jako jsou: J. Smolka, J. 
Vondrka, J. Vojík, P. Kovář, R. Macek, P. Bláha, Z. Kaláb, M. Hadrava, 
L.Šrámek, M.Fortuník, P.Goga, T.Zedník, P.Štika, D.Rosenbaum, J.Novák, 
J.Popelka, P.Konečný, J. Škach, L.Staněk a z. Pommer.

V letošním ročníku by si tuto cenu zasloužili všichni, kteří naši 
volejbalovou společnou antukovou ligu absolvovali.

Poděkování patří těm, kteří akci podpořili finančně a materiálně: GALA 
a.s. výrobce míčů, Město Blatná, TJ Sokol Blatná, Tesla Blatná a.s., 
Blatenské Strojírny s.r.o., General Weld s.r.o., Blatenská ryba s.r.o., 
Meggle s.r.o., KB Blatná, sportovní potřeby – Pavel Karban, Blatenská 
tiskárna s.r.o., Agentura Malých Sportů.

Po oba dny byla přímo u zdroje  (výčep) umístěna kasička Pinkáme 
Pro (www.pinkamepro.cz), což je charitativní projekt našich volejbalistů 

a volejbalistek, který se snaží pomáhat lidem, kteří pinkat nemohou, v le-
tošním roce pinkají pro Honzu Serbuse, více informací na stránkách nebo 
FB. Akce se zúčastnili i zástupci obou reprezentačních družstev za muže 
Ondřej Boula a za ženy Kristýna Pastulová. Pořadatelé do kasičky dávali 
veškeré diškréce a svým hlasem se starali, aby každý věděl, že je možné 
a dobré pomoci. Velkou měrou do kasičky přispěli také hráči, kteří vhodili 
část nebo dokonce celou svou finanční odměnu. A tak se v Blatné podařilo 
vybrat parádních 11 300 Kč, což je bezkonkurenčně nejvíc z celé letošní 
antukovky – finále jak má být! 

PODĚKOVÁNÍ:
Chtěl  bych poděkovat  všem,  kteří  se  na  akci  podíleli  svou prací 

a časem. Chtěl bych poděkovat hráčům, že přijeli a pobavili diváky 
a přispěli tak k dobré věci. Poděkování patří Blatenským mažoretkám 
a mažoretkám PREZIOSO za jejich parádní vystoupení a samozřejmě 
také skupině B.A.S. za sobotní koncert. Poděkovat bych chtěl divákům, 
že vytvořili v Blatné důstojnou atmosféru a podpořili hráče v  jejich 
výkonech,  odměnou  jim  byl  špičkový  sport. Velké  díky Lubanovi 
za nehynoucí víru a práci kterou pro náš sport odvádí, díky Lubo! 

Hlavní pořadatel finálového turnaje Josef Etlík

Chci touto cestou poděkovat Všem organizátorům, rozhodčím, lidem, 
kteří  jsou  jakýmkoli  způsobem na  antukovce  zainteresováni  a  hráčům, 
kteří utváří jedinečnou a nepopsatelnou atmosféru této jediné organizované 
soutěže, která se hraje pod širým nebem. Pořád můžeme vidět na kurtech 
naše nejlepší české hráče, kteří působí v prestižních zahraničních ligách, 
české  reprezentanty  a  naše  extraligové  a  ligové  hráče. Antuková liga 
stále žije a přeji nám všem mnoho dobrého. Ať se opět všichni setkáme 
v příštím již XXIII. ročníku antukové ligy.

Motto do příštích let: „Historie se nedá koupit, ta buď je, nebo 
není“.  

Lubomír Vašina – ředitel a hlavní organizátor M-ČR 
ve volejbale na antuce 

Položil jsem pár otázek Robertu Mifkovi, špičkovému nahrávači, který 
je také hlavním organizátorem charitativního projektu Pinkáme Pro….. 

 
Ahoj Bobane, jak se ti líbilo v Blatné na finále antukové ligy? 

Jelikož sám pocházím z Jižních Čech, mám k té oblasti přirozeně po-
zitivní vztah. Blatná je krásné městečko s ještě krásnějším okolím, ideální 
místo pro letní volejbalový turnaj. Co se samotného finále Antukové ligy 
týče, jsem hlavně velice rád, že se letos mohlo uskutečnit. 
Co říkáš na prostředí blatenského areálu a přístup pořadatelů? 

Už po příjezdu bylo na první pohled zřejmé, že  si  s organizací dali 
pořadatelé opravdu záležet a připravili nám i divákům perfektní podmínky. 
Když se dělají věci s nadšením, stojí to vždy za to a blatenští toho jsou 
zářným příkladem. 
Cos říkal na diváky v Blatné? Ve finále vám hodně z nich fandilo a to 
poměrně dost nahlas… 

Diváci byli v sobotu i v neděli skvělí a ve finále se jich většina sym-
paticky přidala  na  stranu  papírově  slabšího  –  u  přihlížejících  dam byl 
pak hlavním kritériem  fakt,  že  jsme byli  výrazně  pohlednější  tým než 
naši fináloví soupeři :-). Doufám, že jsme předvedeným výkonem nikoho 
nezklamali. :-) 

(za pořadatele a za diváky, Rozhodně nezklamali!!) 
Jak jsi, jako hlavní duše týmu pinkáme pro, spokojen s naplněním 
kasičky v Blatné?

Projekt Pinkáme pro... je stále ještě v plenkách a proto je momentálně 
důležité, aby byl hlavně vidět a mohl tak oslovit co nejvíce lidí kolem vo-
lejbalu. Právě i díky letním turnajům, jejichž organizátoři nám vycházejí 
vstříc, se nám to snad zatím daří. V Blatné jsme vybrali přes 11 000 Kč, 
což je absolutně nejvíc ze všech letošních turnajů antukové ligy - to mluví 
samo za sebe a všem zúčastněným patří obrovské díky!!! Mým velkým 
přáním je, aby se do projektu postupně aktivně zapojovalo stále více hráčů, 
organizátorů, klubů i volejbalových funkcionářů a společně jsme měli dobrý 
pocit z toho, že celý český volejbal pomáhá těm, kteří v životě neměli tolik 
štěstí a naši pomoc potřebují. 
A co bys ty sám osobně změnil na antukové lize? 

Dovedl bych si představit uspořádání antukové ligy resp. MČR ve volej-
bale na antuce jako součást velkých, otevřených antukových turnajů s hoj-
nou účastí mužských i ženských týmů (podobně jako např. v Hodslavicích). 
Přeci jen, letní antuka vždy byla, je a doufám, že vždy bude, vedle sportu 
i  příjemnou  společenskou 
záležitostí. Jsem přesvědčený, 
že podobný model by prestiži 
Antukové ligy velice prospěl 
a  pomohl  i  organizátorům 
přilákat  více  partnerů. An-
tukovka  je český unikát, má 
u nás dlouhou tradici a mělo 
by  být  v  zájmu  nás  všech, 
abychom ji i nadále zachovali
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Velký úspěch 
bezdědovické kopané

V  sobotu  13.  července  2013  se  uskutečnil 
v Bezdědovicích III. ročník turnaje v malé ko-
pané o Pohár starostky Obecního úřadu.Turnaje 
se zúčastnilo 9 mužstev. Loňské prvenství přijel 
obhájit tým ze Štěkně, z Blatné dorazily týmy 
Telekom, Párty a U nudle, za Chobot soutěžil 
tým Porno,  z Písku přijelo mužstvo Lions,  ze 
Strakonic  tým Vačice  a  za domácí bojovaly 2 
týmy  - mužstvo Bezdědovice  a Končáci. Ví-
tězem  turnaje  se  stalo mužstvo Bezdědovice, 

které ve finále porazilo loňského vítěze tým ze 
Štěkně. Na třetím místě skončilo mužstvo Vači-
ce ze Strakonic. Na pěkném 6. místě se umístil 
i druhý zástupce Bezdědovic, mužstvo Končáci. 
Nejlepším střelcem turnaje se stal pan Mertl ze 
strakonického  týmu Vačice  s  devíti  brankami. 

Na  druhém místě  společně  se  šesti  brankami 
se umístili Filip Jícha z blatenského Telekomu 
a Honza Dulík z Bezdědovic. Celkově se turnaj 
vydařil. Zásluhu na tom mělo nejen krásné letní 
počasí,  ale  i  výborná  a  především ohleduplná 
hra  všech mužstev. K úspěchu  turnaje  přispěl 
také hojný počet diváků, kteří borcům vytvořili 
vynikající  atmosféru ke hře. Také občerstvení 
bylo na dobré úrovni.

Text: Zdeněk Jícha
Foto: pan Olééé

TJ BLATNÁ – ODDÍL KUŽELEK

P O Ř Á D Á

LETNÍ  TURNAJ  NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ V KUŽELKÁCH
(KVALIFIKAČNÍ TURNAJ PRO LIGU NEREGISTROVANÝCH)

Termín konání: Pondělí – pátek 
 26.8. – 30.8.  2012       15.30 – 21.00 hodin
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 730 177 907 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

Poznámka: každé družstvo je povinno před zahájením hry nahlásit pevnou  
 sestavu družstva

DRUŽSTVA BOJUJÍCÍ O LIGU NEREGISTROVANÝCH   PO-
STUPUJÍ DLE DOSAŽENÉHO POŘADÍ V TURNAJI A PŘI-
HLÁŠKU MOHOU PODAT V PRŮBĚHU TURNAJE NEJPOZ-
DĚJI VŠAK PŘED ODEHRÁNÍM POSLEDNÍHO DRUŽSTVA 
TURNAJE.

ODDÍL KUŽELEK TJ BLATNÁ VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA JARNÍ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ

A TEŠÍ SE NA VAŠI ÚČAST !!!

Bikový „stachanovec“ Ondřej Hulač z SCV Blatná pozval 
odchovance cyklistických stájí na „pár koleček“ do rodných Buzic

Buzice - Ondřej Hulač /33 let/ z Buzic na Blatensku je bezesporu vynikající cyklistický závodník. Dlouhodobé 
záznamy tohoto bikera hovoří více než jasnou řečí. Před třemi lety se rozhodl, že vedle napínání své fyzičky 
„na skřipec“ sám nějaký závod horských kol uspořádá. Kde jinde než na domácí půdě, samozřejmě. A protože 
Ondra si za svým slovem vždycky stojí, letos v neděli 28. července se polesí Zbůzy s přilehlým okolím stalo 
znovu dějištěm nevšedního sportovního podniku, letos premiérově zařazeného do seriálu „Pošumavské ligy“. 
Leč soukolí osudu tentokrát nevydalo příznivý los. Pod vlivem pádu teplotního rekordu třetí ročník XC Buzice 
příliš bikerů nehostil. Na dopolední vložené dětské závody se přihlásilo pouze osm ratolestí, na start hlavního 
závodu se postavilo odpoledne dvanáct odvážlivců.

I když se Ondřej snažil nedávat najevo zklamání nad skutečným stavem věcí, mrzelo ho to dost. „Čekal jsem, 
že v téhle sluneční výhni bude účast řidší.Závodit v tomhle počasí je skutečný extrém, což jsem pocítil na vlastní 
kůži - neodolal jsem a svou akci si taky sjel,“ nechal se slyšet Ondřej Hulač, který si ve své kategorii připsal 
na osobní konto další prvenství, „ Za normální teploty bych dosáhl lepšího času, ale to asi každý. Mnohem raději 
bych hnal svého „horáče“ bahnem než tohle, tropy mi fakt nesedí,“ svěřuje se ředitel buzického přeboru. Soudí, 
že k úspěchu mu dopomohly četné tréninky na připravené trase, kterou důvěrně zná centimetr po centimetru.

K popisu tratě řekl následující: „Je hodně technická. Jsou jí vlastní jak přírodní, tak umělé překážky. Převýšení 
činí sto padesát metrů, okruh lesem a po polních cestách má cca pět kilometrů. Chtěl jsem trasu ještě upravit, ale 
pro velké množství spadaných stromů na cestách na to nezbyl čas.“ Pro čtvrtý ročník plánuje Ondřej podstatné 
vylepšení trasy závodu, což jen dokazuje, že neztratil chuť k práci a že nepatří k těm, co se vzdávají: „Určitě 
přibydou technické sjezdy a umělé překážky,“ slibuje nadšenec, který letos strávil při přípravě sportovní akce 
dva a půl dne v těch nejhorších klimatických podmínkách, jaké si jen lze představit.

Absolutním vítězem XC Buzice i vítězem elitní kategorie se tentokrát stal dvaadvacetiletý někdejší odchovanec 
SCV Blatná a současný republikový reprezentant Viktor Stošek junior. „Trať mi plně vyhovovala a bavila mně, 
zejména pak technická pasáž se zatáčkami z kopce,“ uvádí bikový „gurmán“ po vyhlášení výsledků, „Panující 
vedro určitě mělo negativní dopad na mou výkonnost. Člověk musel být hodně opatrný, zejména při vjezdu z lesa 
na přímé slunce. Vydatněji se pilo, častěji jsem se poléval vodou. Při dosažení náskoku jsem se hlavně zaměřil 
na to, abych se vyvaroval pádu či defektu.“

Letos Viktor Stošek junior absolvoval zatím celkem deset závodů a má najeto 6000 kilometrů. „Trochu jsem 
si letos zamarodil, zato defektů mám minimum,“ libuje si mladý borec, jehož jméno má ve vrcholové cyklistice 
velmi dobrý zvuk.

Na start buzické XC se postavil i jeho otec Viktor.

VÝSLEDKY:
M1 – MUŽI 19-29 LET        M2 – MUŽI 30-39 LET
Viktor Stošek jun. – Klub Česká spořitelna    Ondřej Hulač – SCV Blatná
Marek Švejnoha – Sportklub Plzeň      Václav Kašák
Ondřej Pecháček          Pavel Král
Václav Haas – Duratec team

V1 – MUŽI 40-49 LET        V2 – MUŽI 50 A VÍCE LET
Petr Soukup – GALAXY Cyklo Švec Písek    Jiří Mandaus – Rotor bike team – Plzeň
Petr Musil          Viktor Stošek st. – Česká spořitelna
            Karel Mrnák - Klatovy

                                                                                                 Vladimír Šavrda

Osadní výbor ŘEČICE
zve srdečně všechny sportovní příznivce

na
II. ROČNÍK

NOHEJBALOVÉHO TURNAJE
který se uskuteční v sobotu 24. srpna 

2013 na hřišti v Řečici
Začátek v 9.00 hodin.
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První i poslední pomoc poskytovala zpoceným nohejbalistům v Buzicích obří káď vody
Buzice  - Ačkoliv se v sobotu 27. července 

vyšplhala na dvoře buzické hospůdky „U Čilá-
ka“ rtuť teploměru k hranici magické čtyřicítky, 
plánovaný turnaj v nohejbale přesto proběhl. Do-
konce do Buzic přišlo a přijelo dvanáct týmů, což 
byl s ohledem na aktuální klimatické podmínky 
obdivuhodný počet.

Tradičně  jako 
úplně první vkro-
čily na nadcháze-
jící „bitevní pole“ 
nohy  členů  bla-
tenské klempířské 
rodiny  Vinterů, 
kteří  se  ve  světě 
sportu  prezentují 
jako celek „Scho-
lajzna“. O nich je 
všeobecně známo, 
že nezkazí žádnou 

legraci  a  buzické 
červencové turnaje chápou jako vítanou taška-
řici. „Chceme se bavit a pokud možno pobavit 
i  ostatní,  ne  se  hádat  o  každý míč,“  staví  to 
jasně  jeden  z  článků  „Scholajzny“,  František 
Vinter junior.

Pánům ze „Scholajzny“ se dokonce podařilo 
na  poslední  chvíli  pro  tuto  příležitost  sestavit 
ještě jeden manšaft. Ten přijal označení „Špíčko-
vé“. Jednalo se o dva praktiky z klempířské dílny 
Vinterů Zdeňka Kadlece, Honzu Šámu a jejich 
nejlepšího kamaráda Ondřeje Pudila. „Dnes jsme 
tady v Buzicích potřetí,“ hlásí kapitán sestavy 
mládí  Zdeněk Kadlec,  „Zatím  jsme  skončili 
dvakrát předposlední- za námi už byla jen „Scho-
lajzna“. Často  nohejbal  nehrajeme-  jen  tady 
a pak na přeboru 
v Řečici za Blat-
nou.“ Prý se ale 
neustále  zlepšu-
jí  a  zdokonalu-
jí:  „Je  to  vidět 
na našich výko-
nech,  škoda  že 
ne na celkových 
v ý s l e d c í c h , “ 
žertuje  Zdeněk, 
který  na  sebe 
upozornil při le-
tošním  desátém 
ročníku  tím,  že v průběhu  turnaje  tvrdě usnul 
na desce stolu. Kdyby býval byl šípkovou Rů-
ženkou, určitě by ho kluci probudili snáz. Když 
se jim to po velké námaze podařilo, stál před nimi 
ještě druhý nadlidský úkol- dostat ho na hrací 
plochu pokud možno v trochu použitelném stavu. 
Když už zazněl povel rozhodčího, padlo několik 
míčů  a  vzápětí  padl  i  silně  unavený  kapitán. 
A sice do obří kádě se studenou vodou, kterou 
u sítě instalovali pořadatelé jako první i posled-
ní  pomoc pro  zpocené nohejbalisty. Zdeňkovi 
koupel v  šatech viditelně prospěla, protože  se 
po ní začal živě zajímat  jak o zápas,  tak o  to, 
jestli  se  společensky  neznemožnil. Asi  už  ale 

bylo dost pozdě, 
protože  tento-
krát  to  „mladí 
a neklidní Špíč-
kové“  projeli 
i  s  kabaretem 
„Scholajzna“.

V i n t e r o -
vé   by l i   j ako 
vždycky  úplně 
v pohodě a jako 
vždycky přispěli 
bohatou měrou 
ke   zpe s t ř en í 
programu,  když  nastoupili  k  jednomu  zápasu 
jednotně v ženských šatech. Nejen každý míč, 
ale i každý prostý pohyb vyvolával u obecenstva 
bouřlivý smích. Šlo skutečně o nezapomenutelný 
umělecký zážitek. „Náhodou se v tom hrálo per-
fektně, i když panovalo takové parno,“ obhajoval 
zvolenou  garderóbu  František Vinter  junior, 

„Moc  pěkně 
nám to fouka-
lo pod  sukně-
mi,“  směje  se 
známý  hecíř 
a   recesis ta . 
S  podanými 
výkony  byli 
všichni  klem-
pířští  mistři 
s p o k o j e n i : 
„ K a ž d é h o 
soupeře  jsme 
značně  potrá-

pili,  výsledek 
vůbec  nebyl  jednoznačný!“,  zdůrazňoval  ne-
ustále „náčelník  rodu“ František Vinter  senior 
v. v. Ten je nyní manažerem týmu a určuje pro 
buzické „míčobraní“ sestavu. Do té letošní při-
byl i Zdeněk Hrabal / nescholajznovec /, který 
skvělými kopy a hlavičkami zachránil své kolegy 
od „Černého Petra“.

Samozřejmě, že na rozpáleném dvoře nemoh-
li chybět ani nohejbalisté, reprezentující domácí 
obec. Tedy byla mezi nimi i jediná nohejbalistka 
turnaje- devětadvacetiletá Ilona Zajícová. S ní se 
postavil na hráčskou plochu i její manžel Lukáš. 
Vážili sem cestu až z Dožic u Nepomuka, kde 
bydlí. Jediným „čistokrevným“ buzičákem byl 
Petr Samec- zároveň ředitel turnaje. Druhý zde 
trvale bydlící nohejbalista Jiří Štědronský musel 
odejet za pracovními povinnostmi. „Hlavně šlo 
o to, aby měly Buzice své zastoupení,“ nechal 
se slyšet Petr Samec. 

Paní Ilona se ke svým nohejbalovým kvalitám 
vyjádřila následovně: „Občas se trefím- systém 
šup sem, šup tam. Rekreačně si zahraju nohejbal 
u nás doma v Dožicích. Ale to zatracené horko 
nám zatopilo, jinak by to byla pohoda,“ postěžo-
vala si závěrem. Odměnou za snahu se jim stalo 
solidní osmé místo.

Také nedaleká ves Skaličany tentokrát posta-
vila svůj tým, který se do toho s vervou „zakousl“ 

přímo  z  „voleje“-  bez  předchozího  tréninku. 
„Na začátku byla dohoda z dovolené na horách, 
recese , sranda- a ono se to vyvinulo v souboj 
o medailovou  pozici,“  zatvářil  se  překvapeně 
Vojtěch Kopecký, když měl se svým tátou a ka-
marádem Pavlem Letkem bojovat o bronz, „Teď 
už je to stejně dobré. Budem rádi i za brambo-
rovou medaili,“ dodal před důležitým zápasem. 
Přes krásnou a výtečnou hru zbyla na skaličanské 
bohužel  nakonec  opravdu  jen  ta  „brambora“. 
„Myslím, že to byl tuhý boj a nedali jsme soupe-
řům nic zadarmo,“ zhodnotil objektivně nasazení 
své i svých týmových kolegů Vojtěch Kopecký, 
„První set jsme dokonce vyhráli. Ale pak jsme to 
už trochu podcenili a taky se na nás podepsalo to 
strašné vedro.“ Příští rok se sem na „místo činu“ 
prý skaličanští vrátí znovu, a sice v úplně nových 
dresech a se závazkem vyhrát.

Z vítězství se nakonec radovalo nohejbalové 
těleso  „FEZKO“. A  odkud  ten  název? Že  by 
se jednalo o zaměstnance proslulé strakonické 
firmy? Odpověď je mnohem jednodušší. „Někde 
se vyhrabalo tričko s logem „FEZKA“ a odtud to 
pojmenování našeho manšaftu,“ utírá si hřbetem 
ruky bohatě orosené čelo Václav Tychna alias 
„Bobr“ z Hajan, „Parťáci z Blatné trénují dvakrát 
týdně na domácí půdě, já ne. Je mi šedesát let 
a mám bolavá záda, soustředím se jen na turnaje. 
Dnešní extrémní počasí mi vyhovovalo- hlavně, 
když se zachová pitný režim, pak není problém. 
Letos  jsme obhajovali  loňské  prvenství  a  těší 
nás, že se to podařilo. Domů se hned tak nepůjde, 
vyhráli jsme sud piva a ten se musí vypít,“těší 
se už dopředu statný veterán. A taky se nakonec 
šlo domů až ráno.

Výsledky: 1. místo- FEZKO, 2. místo- Karlíci 
/ Blatná /, 3. místo- Starci / Blatná /, 4. místo- 
Skaličany, 5.místo- Blatenský, 6. místo- Staďáci 
/ Blatná /, 7. místo- Škvořetice, 8. místo- Buzice, 
9. místo- Vinice  / Blatná  /, 10. místo- STARS 
/ Blatná  /,  11. místo-  Scholajzna,  12. místo-
-Špíčkové.

Vladimír Šavrda

Buzická sestava.

ŠPÍČKOVÉ z Blatné.

Nově otevřená prodejna!!!
 

Prodej a servis zahradní a lesní techniky 

- Prodej, servis zahradní a lesní techniky 
- servis motocyklů
- Broušení pilových řetězů 
  a kotoučů
- Soustružnické a frézařské
  práce
- Půjčovna nářadí

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY
RAPALA                           SHIMANO

SPORTEX

V Blatné, Kalinovo náměstí 374 
(Bývalé železářství naproti restauraci Sokolovna)
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English for business and life
Nabízím výuku angličtiny konverzační metodou v malých skupinách pro dospělé, pro šikovné 

děti od 10 let, individuální výuku, základy business English, výukové programy 
angličtiny pro firmy. 

Přihlašování na adrese: Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná; e-mail: lubos.vins@seznam.cz; 
tel: 732 374 758 

Začátek výuky v týdnu od 9. 9. 2013
Těším se na známé i nové tváře.

 

OKNA -  DVEŘE
AUTODOPRAVA

• Okna – dveře, odborná montáž,
   nejnižší cena v regionu
• Zednické práce
• Rekonstrukce – obklady, dlažby
• Autodoprava  IVECO 3,5 t. 4 palety

KONTAKT:  Martin Běle, Zaboří 7, 387 34
                  Bele.martin@seznam.cz
                  MOB: 603 810 352

VÝPRODEJ ZAHRADNÍHO NÁBYTKU OD MÍSTNÍHO
VÝROBCE

50%
SLEVA30% VÝPRODEJ

LARIX-TOZ, s.r.o., provozovny: Kadov 5; Vrbno 53 Blatná
Slevy zahradního nábytku od 16.8. do vyprodání zásob.
Kontakt: 725 056 095         Více informací na www.larix-toz.cz

Křeslo Abra 224 Kč (448); stůl Abra 415 Kč (593); stůl Bruno 517 Kč (738); stůl úzký 424 Kč (605);
stolička 212 Kč (424); lavice 248 Kč (496).
VÝROBA NÁBYTKU A HRAČEK-PRŮMYSLOVÁ DŘEVOVÝROBA-CHOVATEL. POTŘEBY-ZAKÁZ. TRUHLÁŘSTVÍ

Společnost Mráz Agro CZ, s.r.o. Vás zve na výstavu vlastních produktů a krmiv s možností prodeje 
na adrese Jiráskova 201, Blatná – zelená budova. Nabízí zejména krmiva pro drobnochovatele, 
holubáře, produkty pro sportovní rybáře značky Wassermann aj. 

Provozní doba: po – pá  7:00 – 15:30 hod. 

 

KOUPÍM BYT 1+1 (2KK, 2+1) v Blatné
s balkonem, může být i před rekonstrukcí, 

výtah není podmínkou.
PLATÍME HOTOVĚ

TEL.: 720 122 703,  724 572 877

415,-
593,-

224,-
448,-

248,-
496,- 517,-

738,-

212,-
424,-

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

Výroba oken, dveří, kuchyní, schody, 
ploty, pergoly, vrata atd.

Kocelovice 76, 387 42 Lnáře
tel.: 721 310 480
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Autoservis Jií Fot
Poapská 257, Beznice

■ Construct: mechanické zabezpečení 
osobních vozidel proti krádeži se záru-
kou 5let - cena od 5.800 Kč.

■ Montáž tažných zařízení pro všechny 
značky a modely osobních vozů - cena 
od 3.157 Kč.

Ceny jsou včetně montáže a DPH.

 Tel. 604 419 313

  INZERCE 

telefon: 724 130 630


 

 

 

 



 

 

 

 


 
 
 
 
 
            
   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
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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

Laserové Studio M&A
Chcete zhubnout a nic zatím nepomohlo? 

Máme pro Vás řešení:
Představujeme Vám novinku roku –

LipoLaser Cool Extreme Pro 
Edition 2013

Zhubněte za 14 dní až o 1 konfekční velikost!
Bezbolestné odstranění podkožního tuku 

v problémových partiích.
Nabízíme služby zkrášlovací i určené k hubnutí.

Kontakt:
Tel: 608 450 975, 734 247 803

e-mail: lipolaser-magda@seznam.cz
Chcete se dozvědět více o našich službách 

a kde nás můžete najít? 
Podívejte se na naše stránky 

www.studio-ma.cz

Český ČESNEK a BRAMBORY !!!
Fa r m a  K r á l  n a b í z í :

- Český česnek odrůdy Dukát a Unikát vypěstova-
ný v okolí Blatné na vlastní farmě

- Česnek vhodný na dlouhodobé uskladnění
- Brambory odrůd Magda (varný typ A/B) a Bella (B)
- Odběr možný přímo na farmě v Řečici nebo po 

domluvě dovoz až k vám domů po okolí Blatné
- Cena dohodou

Kontakt:   Petr Král ml.
                   728 165 406

HLEDÁM BRIGÁDU 
V ODPOLEDNÍCH 

HODINÁCH - ÚKLID, PO-
MOC V DOMÁCNOSTI 

APOD. SPOLEHLIVOST 
A KVALITA JE SAMO-
ZŘEJMOSTÍ.  DĚKUJI 

ZA NABÍDKY - BLATNÁ 
- KONT.  606140423. 
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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°, 11°, 12°
Pardálovo  bezové 
0,5l  od 20 ks    10,40

•••••
Moravská švestka
 Jelínek 1l    239,90
Gin Beefeater 1l 359,90

•••••
Vína stáčená i láhv.
Nová vína roč. 2012

Vinotéka se 400 víny
•••••

Bomby PB 2 a 10 KG
za vynikající ceny 


