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Škola začíná!
V budově školy J.A. Komenského  se začalo vyučovat v září 1904.

Tato i dnes impozantní budova se 
ve  svém  tehdejším  skromnějším  okolí 
určitě  vyjímala  ještě  výrazněji  než  dnes 

a pro občany Blatné byla tehdy nepochybně 
symbolem  významu  výchovy  a  vzdělání 
a nejspíš i předmětem hrdosti a pýchy na své 

vzkvétající město. Výstavná budova školy 
není v Blatné jediným symbolem významu 
vzdělání,  který může  inspirovat  i  dnešní 
generaci  -  je  jím  i  pedagogická  činnost 
Jana Evangelista Purkyně, vědce světového 
věhlasu, na blatenském zámku.

Vyučování  teď  po  prázdninách  zahájí 
všechny  blatenské  školy,  kam  se  vrátí  či 
nově nastoupí spousta žáků a učitelů.

Přejme jim, aby se do školy těšili – aby 
se  těšili nejen na své kolegy a kamarády, ale 
i na školu jako takovou, kde se dozví a naučí 
hodně toho, co budou v životě potřebovat. 
Přejme učitelům,  aby  i  je  práce  ve  škole 
bavila, protože na nich hodně záleží,  aby 
dětem předali potřebné znalosti zajímavou 
formou a vzbudili jejich zájem. Stýskat si 
na nevycválanost a hrubost mladé genera-
ce nepomůže, přiznejme si, že to nakonec 
bylo stejné i za našich mladých časů, že nás 
za potížisty starší generace tehdy určitě taky 
považovala.

Takže hodně elánu do nového školního 
roku. Kdyby  škola  nezačala,  jak  by  pak 
mohly nastat  další  prázdniny,  na  které  se 
možná už teď někteří těší?

Zdeněk Malina
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Informace ze zdravotnictví

Vážení spoluobčané, oznamuji vám,že 
od ledna příštího roku odcházím do sta-
robního  důchodu. Ordinace  v  ulici  B. 
Němcové 29 bude fungovat i nadále, ovšem 
s  jiným lékařem. O podmínkách budete 
včas informováni.  

MUDr. Tomáš Bartoš, praktický lékař

České buchty na den 
české státnosti
I letos oslavíme Den české státnosti 
společně v blatenském zámku. I tentokrát 
budou našimi hosty významní Václavové 
(nechte se překvapit) a letos jsme vybrali 
jako hlavní téma něco typicky českého – 
české buchty.

Vyhlašujeme  soutěž  pro  dámy  i  pány 
jednak v pečení buchet, jednak v předvedení 
„pekáče buchet“, který si každý může vypěs-
tovat na vlastním břiše.

Obě soutěže bude hodnotit odborná porota 
a na vítěze budou čekat zajímavé ceny.

Takže shánějte recepty na nejlepší buchty 
povidlové, tvarohové i makové a posilujte!

Na programu slavnostního dne, který pro 
vás připravuje Občanské sdružení Nobiscum 
Humanitas ve spolupráci a s podporou Centra 
kultury a vzdělávání Blatná bude opět průvod 
vedený Selskou  jízdou, několik folklorních 
vystoupení, ukázky operních árií, setkání se 
známými slavnými Václavy a hlavně společ-
ně strávené příjemné odpoledne. 

BM

Proč se nám v Blatné líbí čím dál víc
Nějak se nám poslední dobou stává, že neví-

me co dřív. Nemyslím tím práci v zaměstnání ani 
povinnosti v domácnosti nebo na zahrádce, ale 
různé kulturní akce, které město nabízí. Je toho 
čím dál tím víc na výběr. Koncerty vážné hudby 
v krásném prostředí zámku, výstavy, divadelní 
a baletní představení a ani nově digitalizované 
kino není špatné. K tomu ještě občas nějaký festi-
val nebo slavnosti s lákavým programem – prostě 
pořád se něco děje.  Všechno je navíc přehledně 
uváděno v Blatenských listech, v praktickém ma-
lém letáčku „do peněženky“ nebo na webových 
stránkách, kde je možné si rezervovat a zakoupit 
vstupenky. Máme pocit, že za poslední přibližně 
dva roky se město mění stále k lepšímu. Vedení 
města může být po právu hrdé na to, co svým 
občanům nabízí, a to jak dospělým, tak dětem. 
Nemám  srovnání,  ale myslím,  že málokteré 
menší město je tak „kulturní“ jako Blatná.

Ivana Mertlová, Kadov

Setkání k 55. výročí 
SOŠ Blatná

Upozornění pro absolventy, bývalé zaměst-
nance a přátele školy.

V roce 2013 SOŠ Blatná slaví již 55 let 
existence. Upozorňujeme,  že výroční  se-
tkání absolventů, zaměstnanců i zájemců 
o školu bude v sobotu dne 21. září 2013. 
Stejný  den  je  prvním  ze  dnů  otevřených 
dveří. Zveme všechny absolventy, bývalé za-
městnance, rodiče současných žáků  i všech-
ny přátele školy a zájemce o studium i jejich 
rodiče.  Již  dnes  si můžete  datum  zapsat 
do  kalendáře  (případně  absolventi mohou 
na tento den plánovat srazy). Celou sobotu 
21.9.2013 (od 8:00) bude den otevřených 
dveří v celém areálu s výstavami z historie 
i  současných  aktivit  školy,  s  promítáním 
z různých akcí (projekce je v každé učebně), 
s občerstvením v areálu, hudební produkce, 
prostory na  setkání  tříd  (na následné delší 
posezení  si  spíše včas zamluvte místní  re-
staurace),  v  sále  bude  setkání  současných 
i  bývalých  zaměstnanců  a  hostů.  Předem 
objednaní  zájemci  budou moci  přespat 
v domově mládeže (ať už z pátku na sobotu 
nebo ze soboty na neděli). Budou k dispozici 
zbylé  „almanachy„  k minulému 50letému 
výročí doplněné novým dodatkem za 5  let 
(2008-13). 

K dispozici budou  informace o součas-
ných  třech  oborech:  elektronické  počítače 
(elektrotechnika),  informatika  v  ekono-
mice  (informační  technologie)  a  obchodní 
akademie. Další  informace na webu  školy 
www.blek.cz 

PRÁZDNINY KONČÍ
Letošní sluncem rozzářené prázdniny pomalu 

spějí do cíle. Děti se připravují na nový školní 
rok  a my  dospělí  trochu  rozčarovaní  situací 
na politické scéně, mnohdy už nemaje trpělivost 
na další výstupy našich politiků, které nás všech-
ny samozřejmě dále čekají, přemýšlíme o tom, 
koho vlastně budeme volit, jestli tedy k volbám 
vůbec půjdeme!  Sama v sobě toto dilema no-
sím  již  řadu  let. Nikdy  jsem  si  nemyslela,  že 
jsem vlastenkou, ale doba po roce 1989 ve mně 
probudila řadu různých pocitů. Jedním z nich je 
také úcta k našemu kulturnímu dědictví, obdiv 
k našim předkům a  jejich odkazu. Proto  jsem 
se ještě více zabývala studiem lidové umělecké 
tvorby a života našich předků. S tím souvisí i pří-
prava na náš letošní prodej STAROČESKÝCH 
VÁNOC, při které mi  padla do oka jedna ze sta-
rých českých koled, která možná i vám napoví:

„Prosím Tě Boží Synu,
Za tu českou domovinu….
A kde česká duše dříme,
My ji s láskou probudíme.
Milujme se v českém koutku,
jako ptáci na svém proutku,
duše k duši, dlaně k dlani,
s láskou roste požehnání.“

PRODEJ LIDOVÉHO ŘEMESLA A PŮJ-
ČOVNA LODĚK

V měsíci září bude naše prodejna otevřena 
zejména  o  sobotách  a  nedělích.  Pokud  bude 
příznivé počasí, tak samozřejmě také na  nábřeží 
u PŮJČOVNY LODĚK.  Jestli  ale  chcete mít 
jistotu, napřed se s námi spojte: 736 765 747, 
info@lidove-remeslo.cz a nezapomínejte na náš 
internetový e-shop www.lidove-remeslo.cz
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M Ě S T S K Á  P O L I C I E  B L AT N Á
Zahradnická 171, 388 01 Blatná

tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321, 
e-mail: m.policie@blatna.net
http://www.mesto-blatna.cz

Městská policie Blatná informuje - aktuální osídlení  
záchytných kotců

Z p r á v y
T S  B l a t n á

TANENÍ 2013
POZOR ZMĚNA !!
Kurz společenského tance bude zahájen v sobotu 
21. 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

Plovárna Blatná – změna provozní doby
Vážení občané, 
Technické služby města Blatné s. r. o., jakožto provozovatel zaří-

zení Plovárna Blatná, by Vás touto cestou chtěly informovat o změně 
provozní doby.

Ke změně dojde od 1. září 2013, a to takto:

pondělí  - dopoledne sanace, otevřeno od 12.00 hodin  
      do 18.00 hodin,

úterý až neděle - otevřeno od 10.00 hodin do 18.00 hodin.

Předpokládané ukončení provozu plovárny je 30. září 2013. 

Blatenská kultura
Často se mluví o kultuře vysoké a nízké: ta první je jen pro pár vyvo-

lených, ta druhá pak pro „obyčejného člověka“.
Ponechme  teď stranou definici obyčejného člověka, mnozí chytřejší 

už si na ní zuby vylámali.
Ve skutečnosti ovšem takto kulturu dělit nelze a upřímné snahy o kulturu 

jako takovou bychom si měli cenit a brát ji za svou.
Ačkoli v Blatné nežiji, považuji toto nádherné město do značné míry 

za svůj domov: našel jsem zde ženu, rodinu.
A také kulturní prostředí!
Jako pražák blatenským věru závidím: co je u nás rozestrkané po všech 

čertech, tady máme jako na stole. Co si u nás uzme centrum a nám na pe-
riferii  (v Radotíně)  nechá výrobní  haly,  sklady  a  levná DVD u  stánku 
s Bleskem, to lze vidět, slyšet a potkat v Blatné.

Z valné části za to v současné době vděčíme paní Winklerové z kul-
turního centra - jaká bychom byla země, mít takové dobré duše všude!

V 18.století jsme si kultury málo vážili. Naši muzikanti po stovkách 
odcházeli  do  světa  a  dobyli  jej: Zelenka, Mysliveček, Vaňhal,  Jirovec, 
Stamic, Rejcha...co Čech,to muzikant,říká se od té doby.

Asi i ve své době moc nevěřili J.P. Koubkovi - ještě v polovině 19.stol.
na jeho universitní přednášky z českého jazyka docházelo jen 18 studentů 
z celé monarchie. „Snad jsem měl zůstat obyčejným člověkem“, říkal si 
možná pan Koubek ve slabé chvilce.

Takhle ale mezi tou hrstkou posluchačů naučil kulturnímu nádherné-
mu jazyku například i Jana Nerudu, který byl jedním z výše zmíněných  
18 studentů.

Fidlovačka byl propadák - jediná reprisa a pískot.Tyl zemřel v chudobě 
a Škroupa se ujali Němci v Rotterdamu.

Blatenský rodák Karel Strakatý si ale vybral písničku „Kde domow 
muj“ /Kde domov můj/ a zpíval ji na každé štaci. Jemu vděčíme za naši 
nádhernou hymnu, bez něho by shnila se svými tvůrci..

Hleďme: na blatenských příkladech vidíme, že kultura je jen jedna. Že 
nikdy nevíme, co vzejde a co zajde. A že jedině v kultuře jsme jako národ 
v historii něco znamenali. Važme si každé osvícené snahy a užívejme ji, 
dokud trvá.

Jan-Matěj Rak

Jsme na internetu! Adresa: www.kotce-blatna.estranky.cz
Máme i facebookové stránky: Záchytné kotce MP Blatná

Matýsek, kříženec jezevčíka, pes, 3 - 4 roky
Jedná se o křížence jezevčíka, hnědé barvy, s bílými 
ponožkami. Věk okolo 3 - 4 let, váha odhadem přes 
10 kg.  Je přítulný, lidí se nebojí, psi mu nevadí.

BERTA, kříženka boloňského psíka, fenka, 5 let.

ROSE, kříženka boloňského psíka, fenka, 5 let
Dne 15. 8. 2013 byli v obci Čekanice u Blatné odchy-
ceni tři volně pobíhající psi (dvě feny a jeden pes). 
Jedná se o křížence pravděpodobně boloňského 
psíka či podobně malé plemeno. Věk okolo 5 let. 
Dostali jména Rose, Berta, Benji. Jsou milí, přítulní.

Další informace ze záchytných kotců v příštím čísle BL.
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Železniční doprava v Blatné bude zachována i příští rok
Vážení čtenáři,
jak jste se již možná doslechli, proběhla kon-

cem července a na začátku srpna jednání mezi 
Jihočeským krajem, zastoupeného JIKORDem 
(JIKORD  je  Jihočeský  koordinátor  dopravy, 
zřízený  Jihočeským krajem) a Městem Blatná 
ve věci možnosti zrušení či významného omeze-
ní železniční dopravy v úseku Strakonice-Blatná 
a její případné náhradě dopravou autobusovou. 
Jednání v této věci bylo vyvoláno ze strany Ji-
hočeského kraje z důvodu, že ze strany Českých 
drah  je  pro  příští  rok  odhadováno  výraznější 
navýšení  nákladů  na  provoz  osobních  vlaků, 
vyvolané mimo jiné zvýšením poplatku za po-
užití dopravní cesty (kolejí). Jihočeský kraj ze 
zákona  hradí  prokazatelnou  ztrátu  ve  veřejné 
dopravě  osob u  spojů  zařazených  do  systému 
základní dopravní obslužnosti, jak železničním 
tak autobusovým dopravcům (jedná se zpravidla 
o osobní a spěšné vlaky a autobusové spoje mimo 
MHD a dálkových linek). Protože zachování stá-
vajícího rozsahu železniční dopravy by po před-
pokládaném zvýšení nákladů bylo pro Jihočeský 
kraj finančně neúnosné, bylo rozhodnuto o tom, 
že část železničních spojů v kraji bude zrušena 
a nahrazena autobusovou dopravou, jejíž provoz 
je pro Jihočeský kraj levnější. 

JIKORDem byly za tímto účelem vytipovány 
v  rámci  Jihočeského  kraje  tratě,  kde  by  bylo 
možné buď zcela zastavit, či významně omezit 
provoz. Mezi  nimi  byly  i  tratě Březnice-Stra-
konice  a Nepomuk-Blatná.  Protože  větší  část 
ztráty z provozu vlaků na trati Nepomuk-Blatná 
dotuje Plzeňský kraj a část ztráty z provozu vlaků 
v úseku Březnice-Blatná platí Středočeský kraj, 
bylo dle  informací  JIKORDu nejprve  jednáno 
s těmito kraji. Plzeňský kraj rušení vlaků na trati 
Nepomuk-Blatná  odmítl  a  ani  Středočeský 
kraj se nepostavil k omezení dopravy v úseku 
Březnice-Blatná kladně. Proto JIKORD navrhl 
zachovat  provoz  v  úsecích Nepomuk-Blatná 
a Březnice-Blatná bez omezení a zcela zastavit 
provoz osobních vlaků v úseku Blatná-Strakoni-
ce, kde by zrušené spoje byly nahrazeny autobu-

sovou dopravou. Tento návrh korespondoval též 
s Plánem dopravní obslužnosti Jihočeského kraje 
pro roky 2012-2016, ke kterému Město Blatná 
uplatnilo písemné připomínky již v březnu 2012 
a s rušením či výrazným omezováním vlakových 
spojů nesouhlasilo. Tento nesouhlas zopakovali 
zástupci Města Blatná znovu i při jednání s Ji-
hočeským Krajem a JIKORDem. Hlavní argu-
menty pro zachování železniční dopravy v úseku 
Blatná-Strakonice byly následující:
- autobusové spoje nezvládnou v daném čase 
zajistit  kompletní  obsluhu  všech  zastávek 
na trati, zejména obcí Mačkov a Velká Turná;

- ve Strakonicích by patrně došlo k rozvázání 
části  vlakových  přípojů,  u  zachovaných 
návazností  by  nejspíše  nebylo  zajištěno 
čekání v případě zpoždění vlaku či autobusu 
(oba druhy dopravy mají odlišného dispeče-
ra);  ke  stejnému problému by mohlo  dojít 
i v Blatné, při přestupu cestujících ve směru 
od Březnice na Strakonice a naopak;

- při přestupu z vlaku na autobus a opačně by si 
cestující museli kupovat dvě jízdenky; 

- autobusová doprava by nezajistila přepravu 
kol  a  přepravu  kočárků  by  zajistila  pouze 
v omezeném rozsahu;

-  autobusový  spoj  není možné  operativně 
posílit – problémy by vznikaly při pátečních 
přepravách studentů i mimořádných výprav, 
kdy je motorový vůz posilován ještě vozem 
přípojným;

- zastavení provozu osobní dopravy by v ho-
rizontu  několika  let  nezadržitelně  vedlo 
ke zrušení trati, čímž by byla ohrožena i ná-
kladní doprava;

- v minulých letech byly realizovány investice 
do  trati  i  železniční  stanice Blatná  (oprava 
budovy, výměna zabezpečovacího zařízení) 
a další investice za pomoci operačního pro-
gramu doprava jsou plánovány na příští rok 
(zabezpečení železničních přejezdů).
Po předložení těchto argumentů byl ze strany 

JIKORDu vypracován kompromisní návrh, který 
počítal v úseku Blatná-Strakonice se zachováním 

cca poloviny vlaků. Město Blatná nesouhlasilo 
ani  s  tímto  návrhem. Nakonec  bylo  od  škrtů 
na trati Březnice-Strakonice zcela upuštěno a ze 
strany JIKORDu bylo přislíbeno, že rozsah že-
lezniční dopravy zůstane pro příští rok zachován 
na stejné úrovni, pouze s drobnými omezeními 
u některých spojů v období vánočních svátků.

Velké poděkování patří všem, kteří se za za-
chování železničního provozu zasadili  či kteří 
snahu Města Blatná  v  tomto  směru podpořili. 
Zmínit bych v této souvislosti chtěl zejména pana 
starostu Mgr. Navrátila a pana místostarostu Ou-
nického, zastupitele pana Smetáka a Mgr. Koz-
lovského, ředitele Střední odborné školy Blatná 
RNDr. Pavlíka, ředitelku Domova Petra Mačkov 
paní Marouškovou, vedoucího depa Blatná pana 
Prýmase  a  v  neposlední  řadě  starostu Města 
Volyně a krajského radního Ing. Valhodu, který 
potřeby Blatné v oblasti dopravy v krátké době 
podpořil již podruhé (prvně to bylo v souvislosti 
s  rekonstrukcí křižovatky u polikliniky). Vím, 
že by se do „záchrany“ železnice v Blatné jistě 
zapojilo více zastupitelů i občanů, ale protože se 
věci odehrávaly velmi překotně a navíc v době 
dovolených,  nebylo  v  našich  silách  o  tomto 
všechny průběžně informovat.  

A na čem bude záležet budoucnost železnice 
v Blatné v následujících letech? No přece na nás 
všech. Budeme-li při svých cestách vlak použí-
vat, ke zrušení či omezení železniční dopravy 
jistě  nedojde,  neboť  vytížené  spoje  se  neruší. 
Také je velmi důležité, abychom všichni platili 
jízdné, i když průvodčí na „Blatenských lokál-
kách“ již více než 10 let nejezdí a jízdenky se 
kontrolují pouze namátkově. Tzv. černí pasažéři 
prohlubují ztrátovost vlaků a snižují statisticky 
jejich vytíženost. 

Informaci o konečné podobě  jízdního  řádu 
pro  příští  rok  a  další  zajímavosti  o  železnici 
v Blatné  přineseme  v  podzimních měsících, 
v  některém  z  vydání Blatenských  listů  nebo 
časopisu SOBĚ.

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

TISKOVÁ ZPRÁVA

Kriminalitu zastavit nedokáží. Pomáhat 
jejím obětem však umí, už 22 let

Oběti několik desítek případů té nejzávažnější kriminality již letos nalez-
ly pomoc v Bílém kruhu bezpečí, konkrétně v poradně v Českých Budějo-
vicích. Trauma, mnohdy na celý život, si nesou nejenom oběti a pozůstalí, 
ale i jejich příbuzní. Od ledna tohoto roku je všem lidem traumatizovaným 
trestným činem k dispozici bezplatně pomoc případového manažera Bílého 
kruhu bezpečí. Ten  je  připraven obětem poskytnout  okamžitou  pomoc 
v náročné životní  situaci.  Jedná  se především o zvládnutí  různorodých 
aktuálních potřeb, poskytnutí právních informací a psychologické podpory.  
Případně umí zprostředkovat terapeutický programu, který poskytne Bílý 
kruh zdarma zvlášť zranitelným obětem v rozsahu deseti sezení. 

I v období letních prázdnin je tato služba dostupná bez omezení. „Fun-
gujeme v rámci celého Jihočeského kraje. Pomoc obětem poskytujeme 
jak ve spolupráci s Policií ČR bezprostředně po oznámení, tak i obětem, 
které trestný čin neohlásily a přijdou osobně nebo nám zavolají. Stojí tak 
mimo systém, snaží se s činem vyrovnat samy a my jim v tom pomáháme. 
To se týká zejména případů znásilnění, kde je počet oznámených trest-
ných činů pouhých 5%“,  uvedl vedoucí pobočky Bílého kruhu bezpečí 
v Českých Budějovicích Mgr. Přemysl Pechlát. 

V  tomto  roce případová manažerka Bílého kruhu bezpečí nejčastěji 
pomáhala obětem loupežných přepadení, znásilnění, sexuálního zneužívání, 
domácího násilí, stalkingu a v několika případech také pomáhala obětem 
pokusu vraždy a pozůstalými po obětech.

 „Jsme rádi, že máme dobře nastavenou spolupráci s Policií ČR. 
Mou pomoc tak doslova v hodinách po spáchání trestného činu získal 
i osmnáctiletý student, který po návratu ze školy našel doma velmi těžce 
zraněnou matku. Ta po brutálním napadení ze strany svého přítele málem 
přišla o život. Dlouhou dobu pak ležela v kómatu v nemocnici, pachatel 
skončil ve vazbě a mladík se musel postarat o svou nevlastní tříletou se-
stru. Dospěl ze dne na den. Zůstal úplně sám, protože rodina se rozpadla 
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a s příbuznými se léta nestýkali. Prioritou bylo zajistit, kde a jak budou 
bydlet, z čeho nakoupí jídlo a zaplatí účty. Součástí pomoci byly všechny 
potřebné právní informace a psychologická podpora. Studentovi jsme 
pomohli získat okamžitou peněžitou pomoc z Nadačního fondu Filipa 
Venclíka a doprovodili jsme ho během jednání na nejrůznějších úřadech. 
Teprve po rychlé stabilizaci životní situace jsme řešili získání peněžité 
pomoci obětem státu, informace o vyšetřování případu a hlavním líčení 
u soudu, kam mladého muže doprovodíme“, popisuje svou práci případová 
manažerka Bílého kruhu bezpečí Lenka Suková.

Ročně eviduje Bílý kruh bezpečí v rámci České republiky téměř 12 000 
kontaktů. Už 22  let poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc 
obětem všech druhů trestných činů, svědkům a pozůstalých po obětech. 
Potřebujete-li  v  Jihočeském kraji  pomoc,  stačí  v  pracovní  dny  zavolat 
na  číslo 734 479 644.  Poradna  sídlí  na  adrese Riegrova 51 v Českých 
Budějovicích. K dispozici je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu telefonická 
krizová pomoc Bílého kruhu bezpečí na telefonním čísle  257 317 110.

Zpracovala 19.8.2013 a za správnost tiskové zprávy ručí: 
Bc. Lenka Suková, případová manažerka BKB, ksp.cbudejovice@bkb.cz, 

telefon 734 479 644

BLATNÁ ROZKVETLÁ NEJEN 
RŮŽEMI

V Blatné jsem se narodila, žila jsem tu až do maturity, pak jsem se sem 
pravidelně vracela ke svým rodičům a v posledních deseti letech tu trávím 
s manželem každé léto. Měla jsem tu a mám řadu přátel, a tak je Blatná 
stále i „mým“ městem. S radostí a trochu i s hrdostí zaznamenávám její 
úspěchy a jsem nerada, když musím uznat, že jinde jsou v něčem lepší.

V posledních  dvou  desetiletích město  zkrásnělo  do  podoby,  v  jaké 
jsme ho my starší nikdy nepoznali, zlepšila se občanská vybavenost, díky 
vzorně fungujícím technickým službám je město krásně čisté. Jediné, v čem 
mohla Blatná donedávna závidět ostatním srovnatelným, dokonce i mno-
hem menším městům a obcím, byla možnost kulturního vyžití. Obzvláště 
v letním období platilo, že tu „chcíp pes“, zatímco třeba v Horažďovicích, 
Vodňanech či dokonce i ve Lnářích či Chanovicích byla kulturních akcí 
řada. Ale naštěstí pro Blatnou, její občany i návštěvníky se i tohle výrazně 
změnilo k lepšímu.

Kulturní program letošního léta jen potvrdil to, co naznačoval program 
léta minulého. Ve všech prostorách vhodných k výstavním účelům bylo 
stále  co  prohlížet  a  obdivovat,  ať  už  v muzeu  (od  sklepů  po  střechu), 
na zámku, v Kaplance či v nově zřízené minigalerii Beseda v hotelu Ma-
rion. Promyšlená koncepce výstav zaslouží obdiv. Výstavy přibližují jak 
město a jeho okolí (Vody Prácheňska), jeho historii (Jan Böhm), současné 
blatenské výtvarníky a fotografy (P. Olejník, KAMFO) a jejich vidění do-
mova i světa, ale také umělce „odjinud“, dokonce i ze vzdáleného zahraničí 
(Vítr vane od Colina). Vzdělávací program Co ještě nevíš o Blatné, určený 
hlavně rodičům s dětmi, jistě ocenili rodiče, děti i učitelé.

Vyslovenou  lahůdkou  pak  byly  letní  pořady  a  koncerty  hudební. 
Na koncertování Smetanových filharmoniků může být Blatná pyšná, pro-
tože ti ve svém nabitém programu opravdu nejezdí všude, ale hrdá může 
být i na to, že dává příležitost k vystoupení nadějným mladým umělcům. 
Díky krásnému prostředí blatenského zámku jsou zdejší koncerty opravdu 
zážitkem. Milovníci „lehčích“ žánrů jistě ocenili Kavárnu pod hvězdami 
na nádvoří zámku, kde si mohli živou hudbu v podání p. Martina Škanty 
vychutnat dokonce 9x v průběhu prázdnin! Hudbou (výstavami a dobrým 
vínem) ožila i Kaplanka, kde si dnes dávají pravidelná dostaveníčka Bla-
teňáci – ale i letní hosté z okolí, místo, které moje generace pamatuje jako 
poněkud zpustlou stavbu zarostlou býlím. 

Letošní „Blatenské hudební léto“ svědčí i tom, jaký výsledek přináší 
spolupráce všech subjektů, které se na pořádání mohou podílet, v tomto 
případě konkrétně města, majitelů zámku a farnosti (či je to stále ještě dě-
kanství jako za mého dětství?). Věřím, že společný úspěch při zkulturnění 
města dokáže zahladit někdejší předpojatosti a animozity. Protože jejich 
cíl  je přece také společný: Pozvednout úroveň kulturního života města, 

nabídnout kulturní vyžití  jeho obyvatelům  i návštěvníkům,  aby  se  těm 
prvním tady dobře žilo a ti druzí aby se sem rádi vraceli, pobývali tady 
a tím přispívali i do městského rozpočtu. Předpokládám, že i poslední zdejší 
dítě už ví, že turisté přinášejí městu peníze, nikoliv že „přijedou lufťáci, 
všechno nám tu vykoupí a vyžerou“, jak se tu kdysi zhusta říkávalo.

Jenže jak známo, nic se neděje samo sebou, ke všemu je zapotřebí kon-
krétní hybné síly v podobě konkrétních osob. Onou hybnou silou je zcela 
evidentně blatenské Centrum kultury a vzdělávání v čele s paní ředitelkou 
MgA  Ing. Broňou Winklerovou. Zřízením  této  příspěvkové organizace 
udělalo vedení města pro zdejší kulturu víc než všichni jejich předchůdci 
dohromady: Konkrétní péči o vzdělávání a kulturu ve městě a jejich náplň 
předalo do rukou odborníků s odpovídající kvalifikací a zázemím, jakým 
volení zástupci ani státní či obecní úředníci většinou nedisponují, a před-
pokládám, že samo si ponechalo to, co mu přísluší – schvalovat záměry 
centra, rozpočet a jeho čerpání. Status příspěvkové organizace by mohl 
umožnit  centru  zajistit  vícezdrojové financování  činnosti,  v  neposlední 
řadě i formou sponzorských darů a mecenášských programů, což těžko 
může zajistit orgán městské správy či volené zastupitelstvo, protože by se 
snadno dostaly do nebezpečí nařčení z korupce. Tímto krokem předběhlo 
vedení města Blatné mnohé vyšší správní celky, ten nejvyšší nevyjímaje, 
a zaslouží za to potlesk a dík. 

Přeji proto Centru kultury a vzdělávání mnoho nových dobrých nápadů 
a jejich úspěšnou realizaci ve spolupráci nejen se zastupiteli města, ale se 
všemi, kteří budou pro zdejší kulturu ochotni něco udělat. Ať Blatná nadále 
rozkvétá nejen růžemi!

Milada Matějovicová

V září oslaví manželé Rokytských z Blatné 
krásné výročí diamantové svatby.  

Proto bychom jim rádi popřáli do dalších společných let vše 
nejlepší.

Dcery s rodinami, vnoučáty, příbuzní a přátelé
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Blatná se dočkala
Městu se podařilo ve stanoveném termínu 

zrealizovat  a dokončit  projekt  s  odborným 
názvem  „REKREAČNÍ AREÁL MĚSTA  
BLATNÁ – REVITALIZACE ZANEDBA-
NÉHO AREÁLU NA OBČANSKOU VYBA-
VENOST“ –  lidově plovárna  či  koupaliště. 
Nechci zde opakovat technická, ekonomická 
či  jiná data a  informace. Ty v dostatečném 
rozsahu dostala každá blatenská domácnost 
ve vydané publikaci k tomuto projektu včet-
ně informací o otevírací době a stanoveném 
vstupném. Můj záměr je zcela jiný. 

Patnáctým  červnem  se  tedy  splnilo  přání 
mnoha Blateňáků – vybudování nového koupa-
liště. Při pohledu na nerezový bazén, plavčíky, 
vodní  atrakce,  dětské  brouzdaliště  s  herními 
prvky, hřiště, šatny a všechno to nové zařízení 
kolem – člověk, chtě nechtě, musí zavzpomínat 
na doby dávno minulé. 

V období dětství mojí a starší generace bý-
valo  nejnavštěvovanějším koupalištěm  rybník 
„Pusťák“ (správně Pustý) – jeho travnatý břeh 
před dnešním penzionem. Když jsme se chtěli jít 
my – jako děti – koupat, rodiče ve všední den ne-
měli nikdy čas, a tak nám tatínek nafouknul duši 
od motorky, hodil nám ji kolem pasu a už nás naši 
neviděli, aby si to dovolení ještě nerozmysleli. 
Při té vzpomínce dodnes cítím ventilek od duše 
mezi žebry. Stačilo nám  jen vzít  si nezbytnou 
svačinu,  ručník  a  deku. Vždy  nás  doprovázel 
náš věrný černý pejsek Puňťa. V letních teplých 
dnech byla  u Pusťáku deka vedle deky,  hlava 
na hlavě. Bylo zcela normální, že se tady koupalo 
hodně dětí bez dozoru rodičů (i když neuměly 
plavat), starší sourozenci hlídali ty mladší, pří-
tomní dospělí dohlíželi úplně samozřejmě nejen 
na děti  svoje,  ale  také  děti  sousedů,  známých 
i cizí. Nás hlídal z břehu navíc i Puňťa. Byl to 
sice,  jak se říká, čistokrevný pouliční voříšek, 
ale byl moc hodný, chytrý a oddaný. Jednu věc 
ale přece jenom do svých dožitých osmnácti let 
nikdy nepochopil, totiž, že krást se nesmí. Když 
jsme  (děti)  byly  ve  vodě,  nespustil  z  nás  oči. 
Přesto  při  hlídání  stačil  někdy oběhnout  ještě 
okolní  rozložené deky s  taškami a vyčmuchat 
v nich nebo pod dekou cizí svačinku. Stalo se tak 
několikrát, že nám přinesl třeba papírový pytlík 
s makovými buchtami, někdy s chlebem s  más-
lem, někdy se sádlem, jednou vdolky a dokonce 
i cmundy. V tom množství lidí se hledal pravý 
majitel jen těžko, někdy se nenašel vůbec, a tak 
nezbylo nic jiného, než se s naším nerozlučným 
kamarádem  spravedlivě  rozdělit  a  domlouvat 
mu, aby to už nikdy nedělal. 

Travnatý břeh Pusťáku byl vhodný zejména 
právě pro nás děti a neplavce. Vstup do něj byl 
pozvolný, dno bylo písčité. Na Pusťáku se dalo 
koupat ale i na jiném místě. Jinak se mu neřeklo, 
než „ze schůdků“. Tyto opravdové schůdky byly 
kamenné  a  nacházely  se  asi  uprostřed  hráze, 
proti mlýnu Scheinherrových,  blízko  náhonu. 
Tady se „nestačilo“. Rybník v těchto místech byl 
hluboký a vysoká hráz sloužila i jako přírodní 

skokanský můstek mladíkům a dobrým plavcům. 
Sem se (celé léto) pravidelně chodil každý večer 
koupat v pruhovaném županu třeba vážený pan 
doktor Čubr (z Čubrovy vily proti areálu cho-
vatelů  drobného  zvířectva),  pan  učitel Krček, 
sportovec  tělem  i  duší,  někteří  starousedlíci 
„Obůrky“ (městské části od dnešní Tesly po ZŠ 
T. G. Masaryka),  také náš  tatínek každodenně 
po práci (to bývalo někdy kolem deváté večerní). 
V té době byla hráz přírodní, vyztužená kameny 
a vedla po ní jen prašná cesta. Most nad výtokem 
Závišínského  potoka  z  rybníka  byl  v  té  době 
ještě dřevěný, stavidla dávno již nevyhovující. 
V  souvislosti  s modernizací  této  hrázní  cesty 
byl  vybudován  i  nový  železobetonový most, 
zrekonstruován  byl  i  vlastní  stavidlový  splav 
(most  byl  zhotoven  z  nosníků  z  předpjatého 
betonu, původní stavidlový splav byl nahrazen 
sedmi stavidlovými ocelovými tabulemi s me-
chanickými výtahy). Tyto stavební úpravy byly 
dokončeny v roce 1969 a sloužily do roku 2002, 
kdy povodeň nebývalých rozměrů protrhla hráz 
rybníka a strhla i tento most. (Na dokreslení ryb-
níka Pustý bych ještě chtěla poznamenat, že ho 
koupila rodina Scheinherrových v roce 1892 a již 
v roce 1895 zde byla zřízena plovárna. V roce 
1959 byl rybník i mlýn vyvlastněn, rybník byl 
předán Českému svazu rybářů. Obojí bylo potom 
v roce 1991 v rámci restituce vráceno).

Z rybníka Pustý pod dřevěným mostem vy-
tékal, jak je již uvedeno výše, Závišínský potok. 
Je  to dnes až k nevíře, ale  i  ten býval pro nás 
děti, zejména bydlící v jeho těsném sousedství, 
místem příjemného koupání (vždy se mu však 
obecně říkalo výhradně jen „řeka“). Na protějším 
břehu dřevěné Scheinherrovy vily,  tehdy  ještě 
pod zahradou pana Bohumila Kadlece, byl za ve-
likým placatým kamenem úsek o velikosti asi 5 x 
3 metry, kde hloubka dosahovala až 80 cm a dalo 
se tady udělat i několik „temp“. Na neckách byla 
„řeka“ splavná až po dnešní most u blatenské 
sokolovny. Malebná a romantická byla i směrem 
protějším – pod Pusťákem. Byla plná obrovských 
i menších balvanů a kamenů, na kterých se pralo 
prádlo  a  bělilo  se  na  travnatém břehu,  plném 
lučních kytek a lesních jahod. Úsek těsně pod 
hrází rybníka (směrem ke komunikaci) lemoval 
příkrý  svah  se  vzrostlými  stromy. V  řece  žili 
raci, hodně ryb a škeblí. V místech mezi naším 
„říčním koupalištěm s přístavem“ a dřevěným 
mostem se v pozdější době postupně vytvořila 
nejdříve malá  „černá  skládka“  a  ještě  později 
tady postavila Tesla Blatná neutralizační budovu 
a vše se změnilo k nepoznání. Také „řeka“ bývala 
úplně jiná a čistá. Dalším, velmi navštěvovaným 
místem Závišínského potoka bylo  jeho  řečiště 
pod Vinicí  proti Hodáni  a  za Bezdědovicemi 
u Bílého mostu. 

Oblíbeným místem koupání v Blatné býval 
také „Roudeňák“ (správně rybník Roudenský), 
obecně nazýván „Plivátko“. Byl malý, z travna-
tého břehu byl mělký a tak jej využívala často 
i škola. Paní učitelka Vondroušová tady naučila 
plavat hodně blatenských dětí. Právě v „Plivát-
ku“ se naučila plavat nejdříve moje sestra, od ní 
já a většina našich kamarádek.

Velmi známé bylo rovněž koupání na „Kaneč-
ku“, ačkoli ten byl, v té době, poměrně daleko 
za městem. Blatná končívala na Malém Vrchu 
za  poliklinikou,  dále  se muselo  jít  po  silnici 
na Paštiky (kde stála jen jedna stodola a po cca 
300 metrech domek mých prarodičů), potom od-
bočit doprava na Velkém Vrchu. Mezi Pusťákem 
a silnicí na Paštiky tak bývaly tehdy jen louky 
s pozůstatkem rybníčku zvaného Vdoveček. Ten 
byl vhodný ale jen na bruslení. Protože Kaneček 
byl  rybník  poměrně mělký,  voda  v  něm byla 
příjemně  teplá  a  zarostlé  břehy  poskytovaly 
hodně soukromí.

Koupat se dalo v Blatné ještě v „Počkaláku“ 
(správně rybníku Podskalském), ale tady nebylo 
místo  k  odpočinku  a  slunění.  Z  jedné  strany 
vedla silnice na Bezdědovice, ze strany protější 
byl nepřístupný. 

Také  v  okolí Blatné  bylo  několik  dalších 
rybníků vhodných ke koupání. Jedním z nich byl 
např. „Staňkovák“ (správně rybník Staňkovský) 
u  Paračova. Koupat  se  dalo  také  u  Skaličan 
v rybníku Závist, kde v letních měsících vyrůstal 
na jeho březích stanový tábor. Malebný a teplý 
byl rovněž rybník Ostrý Velký, kde se od 60. let 
začaly stavět rekreační chaty a také stanový, poz-
ději chatkový tábor. Z dalších okolních rybníků 
je třeba zmínit ještě alespoň Milavý, Radyň, La-
buť, Malou a Velkou Kuš, Pálenec a především 
Hadí. Rybník Hadí se nám zdál asi nejkrásnější, 
byl takový noblesní, měl nádherné romantické 
okolí a často byl přirovnáván k horskému jezeru. 
Na jeho břehu byl už někdy v padesátých letech 
vybudován  dětský  (tehdy  pionýrský)  tábor. 
Stany měly již tzv. dřevěné podsady a stála tam 
i kuchyně s jídelnou. V táboře strávilo část let-
ních prázdnin hodně blatenských dětí. Koncem 
šedesátých let, tehdy Západočeské štěrkopísky 
a  kamenolomy Blatná,  tady  postavily  chatky, 
které jsou k rekreaci využívány vlastně dodnes. 
Rybník Hadí býval také častým cílem celoden-
ních nedělních výletů mnoha blatenských rodin.

Dalo by se vzpomínat ještě dlouho, nechtěla 
jsem však  ani  srovnávat  ani  hodnotit. Každý 
z nás vidí minulost i současnost po svém – pro 
někoho  je dnešek možná  lepší, pro  jiného na-
opak. Pro nás všechny je však přece jen jeden 
pohled přirozeně společný – vše je prostě jiné.

Anna Matějková
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Hospic a Blatná
Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích slouží Jihočechům od r. 

2005. Přichází na řadu ve chvíli, kdy medicína již vyčerpala veškeré cesty 
vedoucí k vyléčení a člověka jeho onemocnění ohrožuje na životě. Jeho 
místo je tam, kde je potřeba citlivě vnímat osobnost člověka v konečných 
stádiích – většinou onkologického onemocnění, tj. v závěrečných fázích 
života, umírání. Každému je v hospici garantováno, že: nebude trpět nesne-
sitelnou bolestí, v posledních chvílích nezůstane osamocen a za každých 
okolností zůstane zachována jeho lidská důstojnost.

Zdravotnická  péče,  kterou  hospic  poskytuje,  se  označuje  termínem 
paliativní medicína. Jejím cílem je dosažení nejlepší možné kvality života 
nejen pacientů,  ale  i  jejich  rodin. To  zajišťuje  tým  lékařů,  zdravotních 
sester, ošetřovatelů i dobrovolníků. A také - pokud si pacient přeje - psy-
cholog nebo duchovní. 

Hmotné zázemí hospice vychází 
vstříc kvalitě  života na konci dní. 
Ať  se  již  jedná  o  bezbariérovou 
dispozici budovy, automatická polo-
hovací lůžka, televizor, klimatizace, 
možnost připojení k internetu na ka-
ždém pokoji, společenská místnost, 
bohoslužby,  různé  kulturní  akce 
a  tvořivé  práce  s  klienty. Každý 
pokoj  je  také  vybaven  přistýlkou 

pro blízkou osobu.  Její  pobyt  je vítán a umožněn kdykoliv. Režim ná-
vštěv je přizpůsoben potřebám pacienta 24 hodin denně, 365 dní v roce. 
Kapacita Hospice sv. Jana N. Neumanna je 30 lůžek. Z toho je 22 pokojů 
jednolůžkových a 4 dvoulůžkové. 

Upřímně si klademe za cíl vysokou kvalitu života až do jeho konce. 
Vycházíme z úcty k člověku jako neopakovatelné lidské bytosti.

Za  osm  let  působení  jsme 
pečovali o půldruhého tisíce paci-
entů. Jsme vděčni za Vaši důvěru, 
neboť  dvě  desítky  z  nich  byli 
vaši  sousedé  z Blatné. Věříme, 
že u většiny z nich jsme naplnili 
ideál  hospicové  péče.  Tj.  aby 
člověk  odcházel  z  tohoto  světa 
bez bolesti, usmířen a s vděčností 
za život, který mu byl dán.

Využijte možností  naší  péče 
pro ty, kdo ji potřebují. Přijeďte se k nám podívat - na prohlídku budovy, 
či na návštěvu parku s řadou zajímavých dřevin a zvířat. Nebo do kaple bl. 
Jana Pavla II., kde jsou uloženy ostatky tohoto velkého polského papeže. 
Je to dům radosti, kde vše je poněkud hezčí a radostnější, než si spousta 
z  nás myslí. Více  informací  naleznete  na www.hospicpt.cz,  popř.  nám 
můžete pomoci na číslo účtu: 171 157 619 / 0600.

PhDr. Robert Huneš, ředitel hospice

P.S. slova naší pacientky na konci jejích dní: Mně se tady tak líbí... ...ale 
nikomu o tom neříkejte, chtěli by sem pak všichni! :-)

Program na září 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, Kapříko-
va notička, Rybičky, hejbejte se!) 
ČT: 8:30 – 11:30 Setkávání rodičů/prarodičů 
Vítána jsou vícerčata ☺

odpoledne:
- od konce září budou opět probíhat odpolední kroužky pro děti od tří 
let:
Šikovné ploutvičky – výtvarný kroužek
Angličtina s Kapříkem – kroužek angličtiny
Veselé pískání – hra na zobcovou flétnu, nácvik správného dýchání

- zájemci se mohou hlásit přímo v MC nebo 
mailem: mckaprik@seznam.cz

Program na pondělky a středy
2.9.   -  Raketa - startujeme v 9.00 hod!
4.9.   -  Slunečnice
9.9.   -  Lvíček s barevnou hřívou
11.9. -  Kytička za plotem 
16.9. -  Housenka z papíru
18.9. -  Kočárek
23.9. -  Jablíčko
25.9. -  Krteček ve svém domečku
30.9. -  Zvířátka z kaštanů

Připravujeme: Drakiáda, burza dětského oblečení a potřeb

- více na  www.mckaprik.estranky.cz

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V HNĚVKOVĚ
V konkurenci  rybářských  soutěží  pořádaných  v  sobotu  24.  srpna 

2013 se uskutečnil již druhý ročník o Hněvkovského kapříka. Soutěže se  
zúčastnilo 26 soutěžících včetně hostů. Soutěžilo se v počtu ulovených ryb 
a jako v prvním ročníku, opět došlo k rozstřelu o třetí místo, které obhájil 
domácí soutěžící Jirka Kopáček ml. Vítězové letošních závodů byli příchozí 
soutěžící, páni Kočí, otec se synem. Oba se umístili na předních místech se 
značným náskokem. Vítězové obdrželi vkusné pamětní trofeje a diplomy. 
Letos bylo oceněno i čtvrté místo sponzorským darem od paní Motlové 
z Prahy, skládací rybářskou židličkou. 

Petr Vích - kronikář

Vítězové rybářských závodů v Hněvkově 2013.
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Cyklonostalgie na čekanickém a bratronickém panství aneb 
Spanilá jízda za barona Christiana

Nádvoří čekanického zámku jakoby se v sobotu 17. srpna přehouplo v čase o půlstoletí zpát-
ky. Kam oko dohlédlo, všude se míhaly postavy v dobových cyklistických dresech, na hlavách 
místo pevných přileb plátěné čepičky s kšiltem nebo páskové kožené „ buřty“. Také bicykly 
musely být podle „ norem“ cyklistického „ kongresu“ nejlépe z roku X, nechyběly ani klasické 
„kostitřasy“ nebo jinak Kohoutovky.

Devadesát  cyklistických  nadšenců  se  tu 
na  velké  akci  sešlo  pod přiléhavou hlavičkou 
„Cyklonostalgie“ především proto, aby společ-
nou jízdou vzdali hold cyklistické legendě ba-

ronu Christianu Battagliovi z nedalekého zámku 
v Bratronicích. Startovalo se z bratronické návsi, 
kde  se  od  roku  2003  nachází  pomník  tohoto 
cyklistického hrdiny, kterého zvěčnil ve svých 
dílech již spisovatel Ota Pavel. Významný čes-
ko- italský šlechtic zemřel 24. srpna 1991 u lesa 
Tisovíku nad Strakonicemi, kde ho při projížďce 
s kamarády srazil ze sedla kola srdeční kolaps. 

„Duchovním otcem“ nostalgického  cyklis-
tického  srazu  na  nádvoří  čekanického  zámku 
a člověkem, který to dává s nesmírnou obětavostí 
všechno dohromady, je pan Ondřej Huleš z Pra-
hy. On sám vlastní dvacet pět  starých bicyklů 
a  úctyhodnou  sbírku  cyklistického  oblečení 
a výstroje z časů, kdy bez motoru ještě „ lámali 
vaz“  stovkám a  tisícům kilometrů  naši  tátové 
a  dědové.  „Průvodní myšlenka  vznikla,  když 
tu před třemi lety slavil sedmdesáté narozeniny 
kamarád Stanislav Cink z Plzně,“ vrací se Ondřej 
Huleš  na  začátek  slibně  se  rozvíjející  tradice. 
„Moc  se  nám  tady  líbilo  a  popadla  nás  touha 
mít tady podobných „bláznů“ na galuskách víc. 
Druhým stimulem bylo, že  jsme už pár cykli-
stických  srazů  absolvovali  v  zahraničí,  a  sice 

v Belgii a Itálii. 
Uvědomili jsme 
si, že v Čechách 
existují sice při 
různých  příle-
žitostech mra-
ky  kolařských 
„dýchánků“, ale 
taková  fantas-
tická  obří  se-
šlost milovníků 
a   vyznavačů 
starých dobrých 
časů  tady  chy-
bí.  Pěkně  nám 

do  toho  zapadly  i  blízké Bratronice,  kde  žila 
na zámku taková cyklistická osobnost, jakou byl 
baron Christian Battaglia, přáteli titulován jako „ 
Krista“ nebo „Baťas“. Dodnes se na něho vzpo-
míná snad po celé zemi a tady na druhém ročníku 
„ Cyklonostalgie“ je mnoho jeho přátel a kolegů 
z  pelotonů.“ Ondřej Huleš  pracoval  neúnavně 
a do úmoru na přípravě celé akce týden v kuse 
před jejím uskutečněním. Jako hlavní pořadatel 
si nemohl ani dovolit sám zajet jednu z vytyče-
ných tras, kdy ta kratší měřila 35 kilometrů a ta 
delší rovných 70 kilometrů: „Neměl jsem prostě 
šanci, takže jsem si okruhy vyšlapal s časovým 
předstihem, abych to měl taky v nohou- stejně 
jako ostatní,“ pronáší unaveným hlasem „ klíčo-
vá osoba“ sportovně-pietního podniku, „Dnešní 
účast je podle mě strop, maximum, které se dá 
organizačně zvládnout. Nemám zájem, aby sem 
proudili lidé bez vztahu k historické cyklistice 
jako někam na Matějskou pouť!“, zdůrazňuje. 
Naopak byl  nadšen  tím,  že  do Čekanic  namí-
řili  svá kola  jeho přátelé, kteří na Kokořínsku 
uspořádali  dříve než on  tady podobný podnik 
s názvem „Kokořínská klasika“: „Oni nás teh-
dy přivítali velice srdečně, protože jim na sraz 
vlastníků historických kol dorazilo jen patnáct 
nadšenců a my byli vítaným „ přírůstkem“ do ro-
diny.  Já  je na oplátku pozval  sem na zámek,“ 
neskrývá potěšení Ondřej Huleš.

Ten,  kdo  chce  být  právoplatným „inventá-
řem“  čekanické  „Cyklonostalgie“, musí  splnit 
určité podmínky. „Nesmí mít na kole nášlapné 
pedály, musí mít bovdeny vedené pěkně horem 
a řazení na rámové trubce, konečně je záhodno, 
aby sportovní oblečení ladilo s bicyklem. To zna-
mená, že není žádoucí, aby seděl na kole z roku 
1900 a měl dres z osmdesátých let,“ vysvětluje 
Ondřej Huleš.

Potěšující  je,  že  legendární Christian Bat- 
taglia neměl na nádvoří čekanického zámku jen 
své  vrstevníky,  ale  i  následovníky  -  „mladou 
krev“,  která  byla  atmosférou  setkání  úplně 
pohlcena a unešena. Třeba takový Mikoláš Vo-
verka z Prahy / 24 let /: „Máme v hlavním městě 
vlastní cyklistický obchod i dílnu, kde stavíme 
kola na zakázku. Sbírám starší velocipédy, je to 
moje hobby - tady na výstavě máme taky jeden 
exponát, a sice dráhové kolo z Olympijských her 
v Tokiu roku 1964. Já sám na aktivní cyklisti-
ku moc času nemám,  jezdím dost málo a spíš 
v pražských ulicích. Delších vyjížděk podniknu 
během roku jen několik,“ přiznává.

Trasa v okolí Čekanic a Bratronic na něho 
udělala obrovský dojem: „Byla  to  taková vše-
hochuť  -  pěkné  silnice,  terén,  solidní  kopce 
i ulevující sjezdy, prostě paráda! Jen ten jeden 
defekt kdyby nebyl,“ zalitoval Mikoláš Voverka.

D e f e k t 
na  trase  musel 
„strávit“  i  jeho 
kamarád  Vla-
dimír   Votava 
/19  let/,  rovněž 
z  Prahy,  co mu 
Mikoláš  půjčil 
dobové   ko lo 
i oblečení: „Ten 
bicykl  je  klasa, 
značka Peugeot, 
co  ho  proháněl 
slavný závodník 
Eddy Merx,“ li-

buje  si Vladimír 
Votava, „Já sám mám doma moderní silničku, 
na které  jezdím  trénovat  s kamarády do  Itálie 
a Rakouska. Dřív  jsem  i  závodil,  ale  to  bylo 
na  horském kole. Ročně nadupu  tak  4000 ki-
lometrů -  letos to bude zřejmě víc, protože už 
teď mám 3500 kilometrů.“ I on zvolenou trasu 
klasifikoval  na  výbornou:  „Nádherná  krajina, 
moc jsme si to užívali.“

Smutné  je  jen  to,  že  jim  jméno Christian 
Battaglia zní naprosto neznámě a cize: „Nikdy 
jsme ho neslyšeli, přečetli jsme si o něm až teď 
ve vydaných písemných materiálech,“ říkají oba.

Pod pláštěm druhého ročníku „Cyklonostal-
gie“ byla přítomna celá řada vynikajících a uzná-
vaných osobností. Třeba  takoví  bratři Zdeněk 
/75 let/ a Jiří /82 let/ Hasmanovi z Plzně, kteří 
působili v reprezentaci a bojovali jako lvi v ta-
kových  legendárních a  slavných cyklistických 
závodech,  jako  byly  „Závod Míru“,  „Praha  - 
Karlovy Vary - Praha“ nebo „ Okolo Slovenska“. 
I tady spolykali svoji porci kilometrů a šlo jim 
to náramně k duhu.

Když na adresu mladšího Zdeňka Hasmana 
zazněla  otázka,  jestli  byl  opravdový  „profík“, 
jen se směje: „My jsme tenkrát profíky jen ob-
divovali stejně jako jiní kluci. Sami jsme se stali 
reprezentanty - amatéry a při závodní cyklistice 
chodili  normálně  do  práce!“ Zdeněk Hasman 
pěstoval více sportů najednou, jeho celoživotní 
láskou a řeholí zároveň se nakonec ale stala právě 
cyklistika. Roku 1957 slavně zvítězil spolu s bra-
trem na Mistrovství republiky družstev, v letech 
1960- 1963 absolvoval tehdejší ročníky „Závodu 
míru“ a v roce 1963 získal titul mistra republiky. 
Roku 1963  se mu podařilo  vyhrát  etapu  „Zá-
vodu míru“,  která vedla přes Duklu  z Bánské 
Bystrice do Ržešova. S národním cyklistickým 
manšaftem objížděl  plných  devět  let Evropu, 
po odchodu z jeho řad vzal práci trenéra „ Rudé 
hvězdy“ Plzeň. Na období reprezentace vzpomí-
ná rád: „Měli jsme trenéra, který byl spíše - jak 
by se dnes řeklo - úžasným manažerem! Dokázal 
sehnat snad úplně všechno na světě, a to nejen 
sportovní výbavu, ale i luxusní stravu v takovém 
množství, že se stoly prohýbaly! Faktem je, že 
jako cyklističtí závodníci jsme měli to nejlepší, 

Účastníky cyklonostalgie vítalo za vraty toto staré 
auto.

Borci na vysokých kolech přišla-
pali na zámek až z Jistebnice.

Prof. Pavel Pafko nemohl na  
2. roč. cyklonostalgie chybět.
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co existovalo- v tomhle ohledu jsme si nemohli 
stěžovat.“ Na Christiana Battaglia nedá dopustit: 
„ Hrozně jsem ho obdivoval. On závodil  ještě 
dlouho potom, co já jsem skončil. Jeho jméno 
je dodnes v cyklistickém světě pojmem, zná ho 
několik generací po celé republice.“

Zdeněk Hasman už dnes pochopitelně jezdí 
jen  rekreačně,  pro  chuť,  jeho  slovy  řečeno:  „ 
Navštívit kamarády a popovídat si s nimi o bl-
bostech, co normální lidi nezajímají.“ Na téma, 
jak  byl  jako  aktivní  reprezentant  odměňován, 
prozrazuje následující: „ Peníze se  tenkrát ne-
dávaly. Na  důležitých  přeborech  jsme  dostali 
za „ bednu“ hodnotné věcné odměny- kupříkla-
du koberce a  látky. Když potom člověk svíral 
v náruči třeba čtyři role tkaniny, měl starost, co 
s tím bude dělat. Vzpomínám si, že jsem třeba  
za vyhranou etapu získal najednou hned tři foto-
aparáty nebo taky tři rádia, která mi potom stála 
doma na prádelníku!,“ směje se zdravím kypící 
veterán. Za méně důležité závody se prý odměňo-
valo poháry, různými vázičkami, hrnečky apod.

Bratr Zdeněk / 82 let / si zavzpomínal na bra-
tronického barona  „ Kristu“  jako na originála 
každým coulem: „ Vždycky na  startu měl na-
plněnou jednu kapsu kostkami cukru a druhou 
cibulkami. A snažil se to před námi tajit! Na zá-
vodech mě vždycky vítal už zdaleka pokřikem: 
„A, nazdar krasavče!“ Dobře se za ním jezdilo 
v háku, protože on měl rád stálou rychlost. Měl 
úžasně natrénováno a do sto dvaceti kilometrů 
ho nikdo neutrhl.“

Na  druhém  ročníku  „  Cyklonostalgie“ 
nemohla  chybět  klasická  vysoká  kola  a  taky 
nechyběla. Zavítali sem na nich Jaroslav Kotrba 
a Václav Dolejší z Milevska, kteří jsou zaregist-
rováni jako členové KVKM Jistebnice / Klub ve-
locipedistů královského města Jistebnice /. Aby 
se na nádvoří čekanického zámku dostali, museli 
ušlápnout přes padesát kilometrů. „ Není těžké 
na tomhle kostitřasu jet- horší je to z kopce než 
do kopce,“ říká Jaroslav Kotrba, který na něm 
letos dokázal na Mistrovství světa ve Veselí nad 
Moravou v závodu na sto mil vybojovat bronz 
a bronz si přinést i ze závodu na jednu míli. Jeho 
„ miláček“ prý není originál: „ Uplácal jsem ho 
v domácí dílně z nastřádaného materiálu. Koupil 
jsem jen ráfky a dráty. Cena? To monstrum je 
zaplacené  láskou  a  nemá duši-  duši musí mít 
jezdec,“ mění se pan Jaroslav rázem ve filozofa. 

Proč ho oslovilo právě cestování na Kohoutov-
ce? „ Už jsem vyzkoušel všechny typy kolařiny- 
silnici,  terén,  dráhu,  cyklokros.  Pak mi  jeden 
velocipédista  půjčil  svůj  stroj  na  svezení  a  já 
jsem hned zahořel touhou si ho vyrobit. Doma 
mám  totiž  ještě  jedno,  staré  dva  a  půl  roku. 
Všude, kde se s tímhle velocipédem s Vaškem 
objevíme, vzbuzujeme velkou pozornost a lidé 
si nás objednávají na různé akce,“ těší veřejný 
zájem propagátora starých tradic.

Při tak ohromné společenské a sportovní akci, 
jakou „ Cyklonostalgie“ bezesporu  je,  se  toho 
pochopitelně mnoho sní a vypije. Jaké zásoby 
byly při této příležitosti vyčerpány? „ Nakrájeli 
jsme osmnáct pecnů chleba, šest kilogramů sýra, 
vyrobili  jsme  čtyři  druhy  pomazánek,  snědly 
se dvě bedny  jablek. Na občerstvovací  stanici 
spanilé jízdy se navezly trastové chleby, cereální 
tyčinky, sladké i slané záviny, koláče, trvanlivý 
salám,  deset  pytlíků  sušeného  ovoce,  balené 
vody. K  obědu  se  podával  guláš,  pivo  teklo 
proudem,“ hlásila obsluha z kuchyně. Tak je to 
správné- je čas k dílu a čas k jídlu.

Baron Christian Battaglia  by měl  radost, 
kdyby mohl vidět,  s  jakou  láskou a hrdostí  se 
hlásí elita v dresech k jeho odkazu a jak ho na-
plňují. A třeba to i vidí tam od nebeských bran, 
kde jistě dojíždí svůj vysněný milióntý kilometr 
a v přestávkách žvýká chlebové kůrky.

Vladimír Šavrda

Mladá krev cyklonostalgie z Prahy.
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  Sport 
Bezdědovický nohejbalový 
turnaj opanovali Středočeši
Místní předseda Ota Burian st. se při zazna-
menávání  výsledků prý  spletl  „maximálně 
jednou za deset let“.

Bezdědovice  - Česká  komedie  „Jáchyme, 
hoď ho do stroje“ patří do zlaté studnice národní 
kinematografie a hlášky, které v ní zaznívají, jsou 
nesmrtelné jako český humor sám. Mnoho lidí při 
mnoha příležitostech už je ocitovalo v reálném 
životě. Výjimkou v tomto ohledu nebyl v sobotu 
29. června ani 7. ročník nohejbalového turnaje 
v Bezdědovicích, kde se vžil termín „náš před-
seda se splete maximálně jednou za deset let“. 
Roli „docenta Chocholouška“ si tu „střihl“ Ota 
Burian st., který je hlavou místního sportovního 
dění a při turnaji si nejen zakopal a zahlavičko-

val, ale hlavně byl pověřen vedením záznamů 
o jednotlivých zápasech. Snad vlivem horkých 
slunečních  paprsků  v  tom měl  docela  slušný 
„hokej“ a proto se stal terčem žertů pořadatelů. 
K jeho cti ale nutno dodat, že nakonec měl pa-
pírově všechno v pořádku a nohejbalisté získali 
své skutečné a zasloužené výsledky.

Tento pouťový  turnaj byl opět  jako už  tra-
dičně spojen s účastí firem, které ho sponzorují. 
Na  „  bitevní  pole“  tentokrát  naklusalo  devět 
sestav. Mezi nimi i příbramská trojka „ TYBYS“ 
ve složení Josef Králíček, Tomáš Němec a Luboš 
Kalát, která podala v turnaji skvělé výkony. Ty 
jim dopomohly  až  na  stříbrnou příčku.  „Tady 
v Bezdědovicích jsme poprvé,“ uvedl „ tiskový 
mluvčí“ TYBYSU Tomáš Němec, „Jsme touhle 
akcí  úplně  uneseni-  něco  podobného  bychom 
uvítali i u nás doma. Vlastně jsme původně mířili 
na nohejbal do Počápel. Kamarád nám ale tele-
fonicky sdělil, že se „zapíchl“ v Bezdědovicích 
a abychom přijeli za ním.“ Příbramští „ostrostřel-
ci“ prý nohejbal hrají pravidelně a stihnou tak 
šest turnajů za sezónu. Letos mají zatím na kontě 

dva. „Nejsme , myslím, nemehla, ale zase žádné 
hvězdy. Na stupnici od nuly do deseti bych to 
viděl tak na polovinu,“ pokračuje Tomáš Němec. 
Dodává, že zároveň oblékají i uniformy dobro-
volných hasičů.  „Úroveň bezdědovického  tur-
naje je výborná a určitě se sem chceme vracet.“

Dalším novým uskupením v Bezdědovicích 
byl  tým  „HEROLD“,  oficiálně  vystupující 
za  březnický  pivovar. Dva  hráči  tady  ale  už 
v minulosti  „řádili“  za  sítí  pod hlavičkou  jiné 
sestavy. Tentokrát toto hvězdné trio nastoupilo 
jednotně ve firemních  trikotech a probojovalo 
se až na vrchol nohejbalové pyramidy. „Zatré-
nujeme si,  jak  to dovolí čas. Zúčastňujeme se 
také turnaje v Martinicích,“ vypovídají unisono 
Martin Vocelka z Blatné, Robert Sinkule z Břez-
nice a Rostislav Koňas z Počápel, „Celých pět let 
jsme sem jezdili hrát za blatenskou Vinici. Teď 
nastal čas pro změnu!“, smějí se. Na naivní a dost 
hloupou  otázku,  čím 
naplňují  pitný  režim, 
reagují rovněž jednotně: 
„ No přece Heroldem!“

Na medailové  stup-
nici  se  našel  naštěstí 
i  schůdek  pro  kluky 
z Blatenska,  konkrétně 
z  nedalekého Chlumu. 
Hráli  skutečně  zname-
nitě,  byli  HEROLDU 
i TYBYSU  rovnocen-
nými soupeři a notně je 
potrápili.  „My  přitom 
pravidelně netrénujeme, 
sejdeme  se  tak  dvakrát 
do měsíce,“  říkají Zde-
něk Sládek, Luboš Šou-
rek a Igor Šourek, „ Sem 
jezdíme  tři  roky,  jinak 
se vypravíme jen na turnaje do Řečice a Buzic. 
Pravda je, že jsme dřív holdovali hodně fotbalu.“ 
V Bezdědovicích  se  v minulosti  propracovali 
k nejlepšímu výsledku v podobě druhého místa. 
„Vždyť ale o co jde? Hlavní je popít dobré pivo, 
odreagovat se, popovídat s kamarády a neublížit 

si,“  shodují  se  kluci 
z Chlumu.

Předseda  turnaje 
i  sportovního  klubu 
SK ČAK pod záštitou 
obce Bezdědovice Ota 
Burian st. byl nejstar-
ším  aktivním  účast-
níkem  akce:  „Pořád 
se  udržuju  v  kondici, 
vedle  nohejbalu  ne-
smím chybět ani na na-
šich  domácích  turna-
jích  v  ping-  pongu. 
Do  svých  osmatřiceti 
let jsem „ dělal“ fotbal 
za Blatnou. Jestli jsme 
trénovali  na  dnešní 
turnaj? Nejsme  žádná 
ořezávátka,  šli  jsme 
do  toho  „z  voleje“!,“ 
poklepává  svým  ko-

legům na  rameno  „  předseda,  který  se  splete 
maximálně jednou za deset let“.

Konečné pořadí vypadalo následovně:
1.  místo  -  HEROLD  Březnice,  2.  mís-

to  - TYBYS  Příbram,  3. místo  -  Chlum,  4. 
místo  - Vinice-  Blatná,  5. místo  - Vydrýsci 
Bezdědovice, 6. místo - Blatenská ryba, s. r. o.,  
7. místo  -  PITBULL Bezdědovice,  8. místo- 
BOŠI Bezdědovice, 9. místo- Technické služby 
Blatná.

Pořadatelé touto cesto děkují všem sponzo-
rům pouťového nohejbalového  turnaje v Bez-
dědovicích. Jsou to- LEIFHEIT Blatná, AGRO 
Blatná,  Blatenské  strojírny,  Blatenská  ryba,  
s. r. o., Josef Vydra- Obecní hostinec v Bezdě-
dovicích, Velkoobchod ing. Milan Žíla v Blatné, 
Radek Šimsa- mechanizace  a výkopové práce 

v Blatné, Autodoprava- Michal Bolina. Další 
poděkování  patří  Sboru  dobrovolných  hasičů 
v Bezdědovicích, Technickým službám v Blatné 
a stavební firmě „ ZNAKON“ ze Sousedovic.

Vladimír Šavrda

Mužstvo Chlumu. Zleva Zdeněk Sládek,  
Luboš Šourek a Igor Šourek.

Vítězové turnaje HEROLD.
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Tenista Jiří Veselý v elitní stovce mužského světového žebříčku
Příbramsko – Březnický rodák, odchovanec tenisového klu-

bu TC Vitality Březnice o.s. a český daviscupový reprezentant 
Jiří Veselý se v pondělí 8. července poprvé v kariéře probojoval 
do prestižní první stovky světového mužského tenisového žeb-
říčku ATP. Momentálně se Jirka pohybuje okolo 80. místa, což 
mu zajišťuje účast v hlavních soutěžích největších světových 
turnajů, včetně grandslamového US Open v New Yorku.

Miloslav Hovorka

Nábory na tenis v TC Vitality Březnice o.s.
Tenisový klub TC Vitality Březnice o.s. pořádá ve spolupráci s Tenisovou školou Jiřího Ve-

selého v sobotu 14.9. 2013 od 9.00 do 11.00 hod. nábor dětí a mládeže do tenisové školy. Nábor 
je určen především pro děti ve věku od 4 do 12 let, přihlásit se však mohou i starší zájemci. Pro 
všechny účastníky náboru je připraveno „sladké překvapení“ a fotografie s podpisem českého 
daviscupového reprezentanta Jiřího Veselého, odchovance našeho klubu.

Více  informací  lze  získat  na  tel.  čísle  776  634  047  nebo  na  webových  stránkách 
www.tenisova-skola.cz 

Stanislav Veselý 
místopředseda TC Vitality Březnice o.s.

Mladá sportovní hvězda Martin Finěk 
z Blatné si stále udržuje neotřesitelnou 
pozici

Dvaadvacetiletý 
motokrosový  jezdec 
Martin Finěk z Blat-
né má  v  letošní  se-
zóně  opět  napilno 
a opět se má v terénu 
se svou „benzínovou 

kráskou“ čile k světu.
A to navzdory občasné smůle  i nečekaným 

zdravotním  problémům.  „Zatím  byl  mým 
nejprestižnějším dobrodružstvím mezinárodní 
závod v německém Adacu,“ nechává se slyšet 
Martin Finěk, „Tam jsem kvůli věku startoval 
se silnější kategorií a podařilo se mi kvalifikovat 
do druhého kola  /  ze  sedmdesáti motokrosařů 
jich postupovalo dál čtyřicet nejlepších, Marti-
novi se podařilo dojet na pětadvacáté pozici /. 
Samotnou kvalifikaci jsem považoval za senzaci, 
bohužel mě štěstí záhy opustilo. Napodruhé se mi 

v závěrečném kole porouchala mašina, zazvonil 
zvonec a úspěchu byl konec,“ neopouští humor 
houževnatého mladíka. Nic tak hrozného se ale 
nestalo- Martina uvítá Adac letos ještě třikrát.

Sportu  s  vůní  benzínu  je  vlastní,  že  svým 
adeptům občas nečekaně připomene „přitažlivost 
zemskou“. A to někdy pěkně bolí! „Na přeborech 
v Klukách  se mi  rozpletlo přední kolo,“ vrací 
se o nějaký ten pátek zpátky Martin, „Šel jsem 
přes  řídítka  a  výsledkem byla  naražená  záda. 
Na  Šumavském  poháru  v Netolicích mi  pro 
změnu odešlo kolo zadní - prasklá nába! I když 
jsem se dostal do cíle bez viditelného zranění, 
pořádně mně bolela kostrč a kvůli přetrvávajícím 
problémům jsem musel zvolnit v tréninku,“ říká 
s kamennou tváří blatenský borec.

Ale světlé momenty jsou u Martina na dráze 
přece  jen  v  početní  převaze. V Opatově  na  
INTER Mistrovství České  republiky  zazářil, 

když  vybojoval  cenné  stříbro.  Prozatím  jasně 
vede v bodování Jihočeského krajského přeboru, 
kde  si  odbyl  dva  závody  z  připravených  šesti 
ve třídě 125MX2. „Tady si brousím zuby na cel-
kové vítězství, v seriálu Mistrovství republiky 
bych uvítal pátou pozici,“ vyslovuje reálné přání 
mládenec v bytelné kombinéze. Tam má Martin 
Finěk  odjety  tři  závody  ze  šesti,  průběžně  si 
drží sedmé místo: „Třeba v Kaplici to zpočátku 
nevypadalo moc dobře. Trať byla oproti loňsku 
předělaná a kvůli silně rozbitému povrchu jsem 
místy stěží udržel řídítka v rukou. Druhé kolo 
jsem ale odstartoval rozhodně líp - jezdil jsem 
celou dobu sedmý, pak se mi nakonec podařilo 
jednoho soupeře ještě „ urvat“, blaží dodnes tahle 
skutečnost mladíka,  který dostal motokrosové 
buňky darem od boha.

Jeho otec Eduard Finěk, který vlastní v Blatné 
opravárenskou dílnu i obchod se zbožím pro mo-
tocyklisty, je také bývalý úspěšný závodník, a tak 
s naprostou samozřejmostí dělá  svému synovi 
mechanika. Martin  si  toho  náramně  považuje 
a neskrblí chválou: „Mašina je vždycky vzorně 
připravená, táta je prostě třída!“

Trénuje  pravidelně  s  dalšími  úspěšnými 
motokrosaři ze Strakonic - Jaroslavem a Davi-
dem Čadkovými. David si teď dokonce otevřel 
motokrosovou školu.

Vladimír Šavrda

Obhájci loňského vítězství v malé 
kopané zůstali doma, pořadatelům 
kocelovického turnaje kvůli tomu 
naskočily na čele vrásky

Kocelovice  -  Sedmnáctý  ročník  turnaje 
v malé kopané ještě v Kocelovicích ani pořádně 
nezačal a už se objevil problém. Jako obvykle se 
počítalo s účastí deseti týmů, ale…… „Obhájce 
loňského vítězství, manšaft VIVA Hudčice, se 
nedostavil,“  informovala  hlavní  organizátorka 
Štěpánka Vonášková,  „A  svou  absenci  nám 
oznámil až v den konání turnaje, takže nebyla 
možnost sehnat náhradní mužstvo. Řešení se ale 
nakonec našlo- každá sestava uvolnila jednoho 
fotbalistu a ti vytvořili zcela unikátní tým, na-
zvaný „Hokři“. Naštěstí šlo pouze o tento jediný 
„ renonc“, jinak přebor stejně jako v minulých 
letech proběhl hladce.
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Všem zúčastněným přálo i počasí. Turnaj se 
obešel  bez  vážnějších  zranění,  nejbolestivější 
úraz dne- vykloubený prst- musel „rozdýchat“ 
brankář sestavy Anča Bandu Jakub Kreuz. Pořa-
datelé mohli mít dobrý pocit z bezproblémového 
průběhu série utkání a hlavní zásluhu připisovali 
rozhodčím Ladislavu Machovi a Pavlu Řískému. 
Ten kvůli „ tělesné újmě“ odložil dres i kopačky 
a chopil se píšťalky.

Jako nejmladší střelec gólu se předvedl teprve 
desetiletý Vítek Říha z týmu Anča Band, který 
hlavičkou „vypálil rybník“ nejdelšímu brankáři 
turnaje z mužstva ZION, měřícímu 202 centi-
metrů. Takže opět i na zeleném trávníku zvítězil 
mýtický David nad Goliášem.

Výsledkový  žebříček  po  fotbalovém  dni, 
kdy se hrálo vyloženě na pohodu, vypadal ná-
sledovně: 1. místo- Baron Club Praha, 2. místo 

- Křeslice,  3. místo  -  El  Pacientos  z Blatné,  
4. místo - Anča Band, 5. místo- Kocelovice A, 
6. místo - Kocelovice B, 7. místo - Maso Plus,  
8. místo- Hokři, 9. místo- ZION, 10. místo- AFK 
Rozmetač Blatná. Nejproduktivnějším střelcem 
byl  vyhlášen  hráč Křeslic Dan Podvín,  který 
vymetl pavučiny v síti celkem jedenáctkrát.

Srdečné  poděkování  náleží  Sboru  dobro-
volných hasičů Kocelovice a Obecnímu úřadu 
Kocelovice za poskytnutí zázemí a další pomoc.

Kocelovický turnaj v malé kopané „O pohár 
starosty obce“ je jedním z nejdéle existujících 
podniků  svého  turnaje  na Blatensku. Starší  je 
už jen „Buzický bejk“, který bude mít v příštím 
roce dvacáté výročí trvání a lažanský turnaj je 
bezkonkurenčně tím největším kmetem.

Vladimír Šavrda

Kocelovické týmy A. a B.

Zakopat si do Drahenického 
Málkova přijela i  „Jelita“

Drahenický Málkov - „Není nad to si jednou 
za rok kopnout do míče a nezlámat si při tom obě 
nohy,“ takhle výstižně se letos vyjádřil po skon-
čení pouťového turnaje v malé kopané na půdě 
Drahenického Málkova  domácí  hráč Martin 
Beneš. Narážel na to, že letos fotbalisty laskaly 
z azurově modré oblohy hřejivé sluneční paprs-
ky, zatímco v uplynulých třech letech vždycky 
pršelo  a  hráči  za  hřmotného  klení  klopýtali 
v  bahenních  rigolech. Nezřídka  se  v  odporné 
břečce i vyváleli a to se potom podobali lidským 
bytostem pramálo.

„Oproti loňsku jsme si ale pohoršili - vypadli 
jsme hned po úvodních zápasech,“ posteskl  si 
Martin.

V  tomto  turnaji  nenašli  přemožitele  kluci 
z FK Rozmetač Blatná. Stříbrný stupínek si vy-
bojovalo mužstvo Hejduk /Příbram+ Březnice/, 
na „bednu“ se ještě dostala ERIKA /Mirovice/. 
„Bramborovou“ medaili si odvezli hráči z Kado-
va, pátá příčka „obrostla“ Novou růží /Draheni-
ce/. Domácí se museli spokojit se šestým místem, 
sedmá skončila „ Jelita“, s černým Petrem odešli 
tentokrát fotbalisté ze Skaličan.

Nejlepším hráčem byl vyhlášen Petr Bárta, 
brankář FK Rozmetač, který nedostal žádný gól 
a bravurně vychytal penalty ve finálovém zápase.

Vladimír Šavrda

„Buzický bejk“ viděl dosud nevídané - na hřišti se 
poprala dvě mužstva
„Moc se nám to začíná profesionalizovat. Dřív 
to bylo  jen o  srandě,“ posteskl  si prezident 
turnaje Petr Samec.

Buzice  - Něco naprosto nepředstavitelného 
se odehrálo o 19. ročníku turnaje v malé kopané 
na buzickém hřišti. Něco, co je téměř nemyslitel-
né i na světových šampionátech. Dvěma ze čtr-
nácti přítomných manšaftů ruply nervy a vznikla 
z toho pořádná mela a strkanice. Mladí bouřliváci 
z FC Nátěru Nepomuk a Horní Plané A nešetřili 
vedle jadrných výrazů i fyzickými útoky. Něco 
takového odporuje nejen fotbalovým předpisům, 
ale i fotbalové etice a nelze to označit jinak než 
hrubě nesportovní  chování.  „Mnoho ostatních 
to pořádně pobouřilo a dokonce za mnou přišli 
s návrhem, abych oba týmy vyloučil z turnaje,“ 
podotýká  prezident  „ Buzického  bejka“  Petr 
Samec, „Hráči Horní Plané A se stejně urazili 
a odjeli domů sami.“

Po této smutné zkušenosti bylo rozhodnuto, 
že na jubilejní dvacátý ročník Petr Samec pozve 
méně elitní  týmy - především takové, které  tu 
hrávaly za starých dobrých časů a pochází z blíz-
kých lokalit. „Moc se nám to začíná profesiona-
lizovat. Dřív to bylo jen o srandě,“ posteskl si 
prezident turnaje Petr Samec, „ Kde jsou ty doby, 

když náš táta chytal v bráně v dámských šatech 
s kloboukem na hlavě a po hřišti pobíhaly naše 
zdravotní sestry, co zadýchaným hráčům obřími 
injekčními stříkačkami vpravovaly do útrob fer-
net a jiný „doping“. To už snad ani není pravda.“

V  letošním  ročníku  „Buzického  bejka“ 
padalo hodně gólů. „To především proto, že se 
hrálo na zkráceném hřišti - velká část byla silně 
podmáčená,  takže  se muselo  improvizovat,“ 
vysvětluje Petr Samec, „Pro diváky to bylo takhle 
samozřejmě atraktivnější.“ Za domácí mužstvo 
nastoupili jen dva „čistokrevní“ buzičáci-  Pavel 
Rataj a Vlasta Drastík. Zbytek tvořili fotbalisté 
z okolí. Letos se jim bohužel příliš nezadařilo- 
postoupili  sice  ze  základního  kola,  ale  hned 
po prvním dalším utkání vypadli.

To „pardálové“ z přilehlých Škvořetic letos 
opravdu zazářili, když s maximálním nasazením 
získali stříbrný pohár. Určitě to nebylo zadarmo, 
zaplatili ho potem a slzami. Proto radost z uko-
řistěné  trofeje vytryskla  jako gejzír a bouřlivě 
se slavilo až do ranních hodin. Bohužel tomuto 
dovádění padl za oběť právě  ten cenný pohár, 
když upadl a rozbil se. To opravdu zamrzelo.

Škvořetičtí byli úspěšní i loni, když se propra-
covali za pomoci penalt k bronzu. „Před deseti 

lety jsme dokonce vyhráli,“ vzpomíná Miroslav 
Vylita,  „Letos  byla  šance  zase  v  penaltovém 
rozstřelu  být  první,  ale  už  to  nevyšlo  a  to  je 
velká  škoda. Teď  už  se  budeme  dávat  těžko 
dohromady - turnaj je už hodně prestižní a jeví 
se mi nereálné, že bychom si takovou „dardu“ 
ještě  zopakovali.“ O finálovém utkání  sděluje 
toto: „Bylo sice poněkud ostřejší, přece jen jsme 
měli nervy jako špagáty, ale v mezích normy.“

K turnaji v Buzicích se vyjádřil i Jiří Beránek, 
postavený za manšaft Plané B: „Chtěli jsme se 
dostat do pátého místa, ale bohužel to nevyšlo   
- měli jsme kvůli zraněným a nemocným kama-
rádům hodně  oslabenou  pozici. Vypadli  jsme 
hned v základním kole. Důležité je ale zúčastnit 
se, odpustit páru a vyvarovat se zranění. To, co 
předvedli kluci z áčka, bylo hodně „přes čáru“ 
- takhle se sportovci nechovají!“, cítí povinnost 
okomentovat jejich „faux paas“ v přímém pře-
nosu Jirka.

Titul  nejlepšího  střelce  tentokrát  právem 
náležel Josefu Martínkovi z FC Nátěr Nepomuk.

Objevila  se  i  verze,  že  příští  20.  ročník 
„Buzického bejka“ bude zároveň ročníkem po-
sledním. Nic však ještě není pevně rozhodnuto, 
vše ukáže až čas.

Letošní ročník navštívilo cca 200 fotbalových 
fandů a vytočilo se osm sudů piva. Nechyběl ani 
tradiční guláš od paní „starostové“, po kterém se 
jako obyčejně jen zaprášilo.

Tentokrát se vyhouplo na pomyslný „ Olymp“ 
mužstvo El Pacientos Blatná, další cenný kov 
patřil Škvořetickým, na bronz si sáhli fotbalisté 
„Tupouni“ z Blatné a bramborovou, ovšem také 
s pohárem, si udrželi rovněž Blateňáci „SD DE-
SULATU“.    Vladimír Šavrda
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Blatenské družstvo mužů se vrací po roce odmlky zpět na hokejbalovou scénu
Před rokem zaskočila blatenskou veřejnost zpráva o tom, že se mužský 

hokejbalový  tým  rozhádal  a následně zcela  rozpadl. Všechny  fanoušky 
tohoto  fascinujícího sportu  to pochopitelně mrzelo. Teď se však začalo 
blýskat na lepší časy.

Dan Málek a Honza Paukner z Blatné to vzali za správný konec a po-
dařilo se jim vybudovat z trosek realizační tým, kteří si byli vědomi toho, 
že musí sehnat partu lidí, kteří to s hokejbalem myslí smrtelně vážně. „ 
A v červnu už existoval manšaft třiadvaceti hráčů s věkovým průměrem 
dvacet až dvaadvacet let. Z původního jádra jsme zůstali jen já a Zdeněk 
Vinter,“ uvádí „ hybná páka“ akce „ Kulový blesk“ Dan Málek, „ Věděli 
jsme na prahu nového začátku, že šikovných a obětavých kluků je dost- jen 
je musel někdo stmelit!,“ dodává.

Aby se mohly vrátit uplynulé časy, všichni šli do hokejbalové party 
s  tím, že si vzniklé náklady spojené s  reprezentací Blatné budou hradit 
sami. „ Jsme neziskové sdružení, nemáme v úmyslu uhánět sponzory a pů-

sobíme stále pod hlavičkou TJ Blatná,“ zdůrazňuje činovník Dan Málek, 
„ Cíl máme jednoznačný- mít dobrou partu, kde všichni táhneme za jeden 
provaz a moci si na konci sezóny říct, „ že naše snažení nepřišlo vniveč“. 
Za to, že se všechno v dobré obrátilo, vděčíme především kamarádům, co 
hrajou hokej za Strakonice,“ nešetří uznáním na jejich adresu Dan Málek. 
Rozpočet hokejbalového tělesa činí na sezónu 70 000 korun.

Prozatím jsou blatenští muži zařazeni do nejnižší soutěže. „ Ale máme 
obrovský potenciál, který rozhodně chceme prodat a postoupit výš. Kluci 
srší energií a chutí do hry, trénujeme každý týden a vždycky se sejde 95%  
základny. Nadto jsou v oddíle i velice nadějní dorostenci, které hodláme 
už připravovat a zapojovat do naší soutěže,“ sděluje Dan Málek.

Sebevědomí mužských  hokejbalistů  jistě  značně  stouplo  po prvním 
turnaji od sjednocení týmu, kdy v Prachaticích „ urvali“ hezké čtvrté místo. 
Opravdu se zdá, že nad blatenským pánským hokejbalem opět vyšlo slunce 
a nepochybně bude hřát čím dál tím silněji.            Vladimír Šavrda

Malou kopanou 
v Lažanech dva místní 
reprezentanti odleželi

Lažany - Těžko, přetěžko se letos skládal do-
hromady lažanský fotbalový tým pro 20. ročník 
turnaje v malé kopané na místním sportovišti. 
Podle velkého fotbalového fandy a lažanského 
starosty  Jiřího Myslíka byl  „uplácán“ doslova 
za pět minut  dvanáct.  „Bral  se  téměř všechen 
lidský materiál,“  směje  se  první muž  obce, 
„Stačilo,  že měl  dotyčný obě nohy,  zalovit  se 
muselo i v přilehlých Milčicích. Většinou nám 
trn z paty vytrhli chalupáři. Klobouk dolů před 
jejich zápalem a výkony- vždyť jen dva z týmu 
uměli slušně kopnout do balónu! Dva nasazení to 
potom odleželi,“ upozorňuje Jiří Myslík.

Vítězství si  tentokrát na své konto připsalo 
Záboří,  v  závěsu  zůstala Klíšťata  /  Sedlice  / 
a Doubravice A. Doubravice B uhrála brambo-
ru, pátí skončili kluci z Mečíchova, Lažanští si 
udrželi předposlední pozici. Na chvostu zůstaly 
Kocelovice.

Nejlépe si počínal v brance Pavel Vadlejch 
/Klíšťata/,  který pustil  jen  jeden balón za  šest 
zápasů. Střeleckým „ bohem“ se tentokrát stal 
Tomáš Prokopius  /Doubravice B/,  co  nasázel 
mezi brankové tyče rivalů šest „buřtů“.

Vladimír Šavrda

Nohejbalový plácek 
patřil třicetiletým

Lažany- Už tradičně se na půdě lažanského 
sportovního areálu v červenci naostro „ metal“ 
nohejbalový turnaj trojic, do kterého se přihlá-
silo devět sestav. Věkový průměr účastníků se 
pohyboval okolo třiceti let.

Z  tuhého boje vzešly následující výsledky:  
1.  místo  -  Lažany A,  2.  místo  -  hosté  ze 
Slovenska,  3. místo  -  hosté  ze  Slovenska B,  
4. místo - Lažany C, 5. místo - rekreanti z Prahy, 
6. místo - Milčice A, 7. místo - Jihlava, 8. místo 
- Lažany B, 9. místo - Milčice B.

Vladimír Šavrda
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TESLA BLATNÁ, a. s.
přijme do trvalého pracovního poměru
pracovníka oddělení vývoje 

autopříslušenství
Kvalifikační požadavky: 
- vzdělání elektrotechnického směru –  
ideálně el .vybavení v automobilech

- komunikativní znalost anglického jazyka 
- znalost MS Office 
- všeobecný přehled o značkách a mode-
lech vyráběných aut

- schopnost pracovat v týmu i samostatně
- ochota učit se novým věcem

Náplň práce 
- příprava technických podkladů a návrhy 
řešení

- tvorba výrobní dokumentace
- technická podpora oddělení prodeje
- řešení technických specifikací se zákaz-
níky
Jedná  se  o  práci  na  plný  úvazek,  jed-

nosměnný  provoz.  Nabízíme  zajímavou 
práci pro automobilového fandu s možností 
profesního růstu. Práce vhodná i pro absol-
venty škol, popř občany ZTP. Nabízíme trvalý 
pracovní poměr v ryze české firmě s vlastním 
vývojem a dlouholetou tradicí, možnost zá-
vodního  stravování,  příspěvku  na  penzijní 
připojištění,  týden  dovolené  navíc  a  řadu 
možností vzdělávání včetně jazykového.

Nástupní mzda dle kvalifikace a dosavadní 
praxe 17 -20 tis Kč + prémie.

Bližší informace poskytne:  
Mgr. Jaromír Trpák, správní ředitel.

Tel. 383 415 380
mail: trpak@tesla-blatna.cz

TESLA BLATNÁ, a. s.

přijme do trvalého pracovního poměru

Export Manager
Automotive

Prodej dílů pro motorová vozidla v zahraničí
Náplň práce.
-       Hledání nových obchodních příležitostí v zahraničí
-       Vedení obchodních jednání se zahraničními partnery
-       Rozvoj obchodních vztahů, péče o zákazníky 
-       Účast na zahraničních veletrzích
-       Tvorba marketingové strategie

Požadavky:
- VŠ vzdělání ekonomického nebo technického směru
- velmi dobrá znalost AJ slovem i písmem
- znalost dalšího jazyka výhodou
- praxe v obdobné pozici výhodou
- komunikační dovednosti, samostatnost, systematičnost, časová flexibilita
- organizační a řídící schopnosti
- znalost práce na PC 
- ŘP skupiny B

Nabízíme:
- zajímavou práci s častými mezinárodními kontakty
- odpovídající platové ohodnocení včetně bonusů
- možnost dalšího profesního rozvoje
- jazykové vzdělávání
- flexibilní pracovní dobu

Jedná se o práci na plný úvazek, jednosměnný provoz. Nabízíme zajímavou práci pro auto-
mobilového fandu s možností profesního růstu. Práce vhodná i pro absolventy škol, popř občany 
ZTP. Nabízíme  trvalý pracovní poměr v  ryze české firmě s vlastním vývojem a dlouholetou 
tradicí, možnost závodního stravování, příspěvku na penzijní připojištění, týden dovolené navíc 
a řadu možností vzdělávání včetně jazykového.

Mzda v rozpětí cca 25 000 Kč dle vzdělání a praxe
Bližší informace poskytne Mgr. Jaromír Trpák, správní ředitel

Tel: 383 415 380
Nabídky s životopisem posílejte na mail: trpak@tesla-blatna.cz

Fotbalový manšaft Záboří 
A se vzdal dobrovolně 
šance na vítězství v turnaji

Mečíchov  - Něco  takového  se  při  turnaji 
v malé kopané stává zřídka. A stalo se to zrovna 
na druhém ročníku mečíchovského přeboru ven-
kovských fotbalových manšaftů. Tým Záboří A, 
který se pracně probojoval do finále, se nakonec 
s protivníkem Záboří B vůbec neutkal a hodil 
možnost  turnaj  vyhrát  tzv.  „ do  žita“. Proč?  „ 
Museli jsme odjet na důležitý zápas do Blatné. 
Ten byl pro nás větší prioritou než srandamač 
pro pouhé povyražení,“ vysvětlil okolnosti pře-
kvapujícího rozhodnutí kapitán týmu Záboří A. 
Záboří B tak kontumačně vyhrálo 3 : 0.

Bronzový míč  pro  sebe  zachránili  muži 
z Mnichova. Těsně  pod  stupni  vítězů  zůstaly 
Zadní Zborovice, pátá pozice zůstala vyhrazena 
reprezentantům Vačic.  Šestku  si  vydobyli  do-
mácí hráči „ Young Boys Mečíchov“, za nimi 
se umístil manšaft z Doubravice, hořkou pilulku 
museli spolknout druzí domácí fotbalisté „ Old 
Boys Mečíchov“. 

Vladimír Šavrd

Zahájení výstavy 31.8. 2013 od 17.00
promítání fotografií z oblasti baletu 

v Kaplance od 17.30
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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

P r o d e j   s l e p i č e k 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,  opět  prodává  slepičky  snáškových plemen Hisex 

hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky 
pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 15-18. týdnů - cena 149 – 170 Kč / ks –v začátku snášky 178 Kč/ks

Prodeje se uskuteční: ve středu 4. září 2013
Blatná – u rest. Na myslivně – ve 12.30 hod.

Případné bližší informace Po-Pá 9–16 hod. – tel: 728605840, 728165166, 415740719

Při prodeji slepiček- nová služba- výkup králičích kožek – cena 15 - 22 Kč/ks 

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

Prodám dřevěnou chatu na pozemk. 
parcele 

/4 roky stará/cca7 km od Blatné.
Nutno vidět.

Chata je zařízena k okamžitému  
užívání.

Cena dohodou.
Voda, elktř. zavedena. 

Inf. na tel. č. 606 392 962.

Pronajmu  
dlouhodobě byt 
2+1 (55 m2), zdě-
ný, balkón+skle-
p+výtah, sídliště 

Nad Lomnicí - nová 
zástavba

VOLNÝ OD 
1.122013

Tel.: 383 421 239
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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 


