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Blatenská ryba, spol. s r. o.,
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Tel. 383 422 511-3 Fax 383 423 161
www.blatenskaryba.cz e-mail.: blatenska.ryba@blatna.net

Pozvánka na výlov rybníka Buzický 
28. a 29. 10. 2013

Dne 28. a 29. 10. 2013 budou blatenští rybáři lovit letos největší 
rybník – 55 hektarový Buzický.  

Tak jak se již stálo tradicí, bude první den, v pondělí 28. 10.  
uspořádán slavnostní výlov.

Základní předpoklad – pěkné a zdravé 
ryby – je předem zaručen, přestože letošní 
rok nebyl chovu ryb vůbec nakloněn. Ry-
báři očekávají 675 metráků kapra, částečně 
výběrového nad 2,50 kg. Dále by mělo 
být sloveno 6000 kg tolstolobika, 500 kg 
lína, 100 kg amura, 200 kg štiky, 100 kg 
candáta a 400 kg bílé ryby. Ostatní druhy 
ryb nejsou oficiálně očekávány, ale na tak 

velkém rybníce se vždy ještě jiné druhy 
objeví. Povodeň začátkem června některé 
ryby odplavila a navíc dlouhá zima zapří-
činila nižší přírůstky, proto výsledek letos 
rozhodujícího rybníka rybáři očekávají 
s velkým napětím.

Na hrázi bude zajištěn prodej živých 
ryb, prodávány budou i uzené rybí spe-
ciality z blatenské zpracovny ryb. Bude 

možné koupit i smažené či pečené ryby 
a samozřejmě klasické občerstvení, včetně 
teplé medoviny. Svoji účast nahlásilo mno-
ho dalších stánků s nejrůznějším zbožím.

Vyhrávat bude oblíbená hudba pana 
Koubka a po ní kapela Těžká doba. 
Dopoledne proběhne tradiční obřad - slav-
nostní přijímání nových rybářů do Petrova 
cechu.

Připraven je rovněž zábavný program 
pro děti „O zlatou šupinku“

Výlov  bude  ukončen  s igná lem 
„HOŘÍ!!!“ až druhý den, v úterý.

Srdečně Vás zveme a přejeme 
Vám příjemný zážitek

v krásné podzimní přírodě,  
mezi dobrými lidmi!

P O  U Z Á V Ě R C E

Více informací z návštěvy Vachy 
po 20 letech od podpisu smlouvy 
mezi Vachou a Blatnou přineseme 

v příštím čísle.
ZM
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Aktual ity

ŘÍJEN-LI BLÝSKÁ –ZIMA PAK BLÍZKÁ

BOUŘKA-LI V ŘÍJNU TŘEBAS MALÁ, 
SOTVA BUDE ZIMA STÁLÁ

V ŘÍJNU BLÝSKANICE, V ZIMĚ PLÍS-
KANICE

Naše přání, aby nás neopouštělo BABÍ LÉTO 
bylo zatím vyslyšeno, dočkali jsme se i nebývalé 
letní bouřky. Jaká zima nás tedy čeká? Naši 
předkové říkají, že nestálá, vrtkavá, dokonce 
nad Apríl vrtkavější. Ani oni nevítali podzim 
a zimu s radostí:

PLACIDE, PLACIDE, CO PO TOBĚ PŘI-
JDE, POLETÍ POMINULO, PTÁČÁTKO 
ODLETĚLO, ŠPATNÝ ČAS PŘIJDE….

Jaký čas přijde? Zítra a pozítří snad můžeme 
rozhodnout, ovlivnit naši budoucnost. Nad 
všechny hmotné statky na světě je NADĚJE, 
kterou už ale asi všichni ztrácíme. Naději, že se 
naše ČESKÁ ZEM ještě může HRDĚ VZPŘÍ-
MIT! Záleží však na každém z nás, jsme to 
všechno my – lidé, a není v nás velkého rozdílu. 
Začneme-li každý sám u sebe, začne nám 
svítat naděje…

LIDOVÉ ŘEMESLO NA TRŽIŠTI V POD-
ZÁMČÍ – BLÍŽÍ SE VÁNOČNÍ ČAS

Ač se nám to nezdá, možná si ani nechceme 
připustit – vánoční čas se přiblížil. Při představě 

toho shonu nám již teď jde hlava kolem. Zkusme 
proto letos vše připravit dříve, bez hromady 
drahých dárků pro nás dospělé, jen s malými 
pozornostmi a vlastní výzdobou bytu či domu 
z přírodních materiálů! Prožijme letošní ČAS 
ADVENTU v klidu, pohodě a s láskou k bliž-
nímu bez zbytečného stresu a hysterie.

Jako každoročně jsme pro Vás připravili 
celou řadu drobných dárečků o ozdob vhod-
ných pro vánoční výzdobu, zhotovených dle 
tradic našich předků, které nám přiblíží pravé 
ČESKÉ VÁNOCE. I když vždy jsou všechny 
naše výrobky zhotoveny z přírodních materiálů, 
letos klademe ještě větší důraz na ryze přírodní 
materiály – dary naší přírody. A tak téměř všech-
ny ozdoby budou vyrobeny z darů blatenských 
lesů, luhů a hájů.

Vánoční prodej zahájíme v polovině lis-
topadu – 15. 11. Ve stáncích NA TRŽIŠTI 
budeme mít otevřeno v pátek odpoledne od 
13.00 – 17. 00 hod a v sobotu od 10.00 -16.00 
hod. S velkou pravděpodobností nás s vánoční 
nabídkou zastihnete některý den také přímo 
ve středu města. Přesné informace ještě uve-
deme v dalších listech.

NÁŠ TIP NA LISTOPAD - DÁRKOVÝ PYT-
LÍČEK NA BYLINKY (viz foto)
- TECHNICKÉ KONOPÍ (vhodné na pročiště-

ní organismu, bolesti hlavy, a nespavost)

www.lidove-remeslo.cz, info@lidove-remeslo.cz, 
mob. 736 765 747

Eva Fučíková - lidové řemeslo

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

OPAKOVANÉ UPOZORNĚNÍ MĚSTSKÉ 
POLICIE BLATNÁ PRO OBCHODNÍKY 

A PRODEJCE – „NEZVANÝ ZÁKAZNÍK“ 
V OBCHODĚ!

Na základě informací 
a šetření, které v poslední 
době prováděla Policie ČR k případům 
krádeží v různých obchodech v Blatné 
(např. potraviny, drogerie, textil), opětovně 
upozorňujeme majitele obchodů a jejich 
prodejce, aby si dávali větší pozor na různé 
partičky „zákazníků“ navštěvující jejich 
obchody. Prosíme, věnujte vetší pozornost 
těmto lidem a jejich pohybu v prostorách 
obchodu. Jak vyplynulo z výslechů těchto 
osob, které se případně podařilo zadržet, 
kradli v obchodě bez problémů proto, že se 
jich „nikdo nevšímal a nezajímal se o ně“. 
V následujících měsících se dá očekávat 
předvánoční útok „různých“ zákazníků na 
vaše obchody a byla by škoda trávit tento 
čas oznamováním nepříjemných událostí 
na policii.

Velitel strážníků Městské policie Blatná 
Petr Vaněk

Dne 1. 11. 2013 se koná

Lampionový průvod
Sraz je před školou J.A. Komenského v 17 hod. Půjde se 
ul. T.G. Masaryka a zadem přes park až do parku, kde 

bude vystoupení.
Plakáty budou vylepené včas, občerstvení zajištěno.

Za Duhové Ještěrky Hůzlová

Hledáme muzikanty co hrají na trubku, saxofon nebo jiný nástroj.
Prosíme, přihlašte se na tel. 606 738 090 jedná se zahrání na adventu 

v průvodu, na živém betlému.
Děkujeme, všem kteří se nám přihlásíte. 

CH.Batistová, 12 let - ZUŠ Blatná
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

Sběrný dvůr
Již jednou bylo v Blatenských listech psáno o návštěvách některých 

občanů Blatné na Sběrném dvoře, kdy místo ukládání odpadů se v něm 
bezúčelně přehrabují a hledají, jaký „poklad“ by mohli odvézt pryč.

Bohužel se stále najdou tací, kteří by si ve svém věku měli sednout zpět 
do lavice v první třídě a naučit se číst. Aby si pak mohli přečíst, že je někde 
zákaz vstupu, že se nemá nic odnášet apod. Pořád se stává, že sem chodí 
lidé, kteří předvádějí mnohdy gymnastické cviky při nahlížení a naklánění 
se do kontejnerů. Až člověk kolikrát žasne, jak někteří ve svém věku, kdy 
si jindy stěžují na bolavé klouby, najednou dokážou díky chtíči mít doma 
starý „krám“ ohýbat tělo neuvěřitelným způsobem.

Po těchto návštěvách, hlavně ve skladu elektroodpadu, je opět vše 
rozhrabané, přeházené a některé věci částečně rozebrané. Dá se namítnout, 
že je zbytečné elektroodpad třídit a skládat podle druhu, ale usnadňuje to 
nakládku pracovníkům svozové firmy. Proto jsme nuceni po těchto nájez-
dech sběračů vše opět přerovnávat.

Ve všech případech se jedná většinou o jedny a ty samé „kutily“, kteří 
seberou kdejakou cetku, která se určitě někdy hodí či si tím zkrášlují 
byty apod. Stává se však, že se ztrácí i předměty, které nejsou odpadem, 
ale zařízením Sběrného dvora, slouží k přepravě odpadů apod. Ztracené 
zařízení se musí nahradit, přepravní nádoby (některé jsou majetkem svo-
zových firem) opět vyžádat od firmy a s tím jsou samozřejmě spojené další 
výdaje, které zbytečně zatěžují celkové náklady na provoz Sběrného dvora.

Nehodlám již tolerovat drzost a neochotu respektovat Provozní řád 
Sběrného dvora, kdy je do některých prostor zakázán vstup nepovolaným 
osobám. Pokud bude na Sběrném dvoře při náhodné kontrole přistižen 
někdo, kdo nevyváží žádný odpad, ale pouze se zde zdržuje za účelem 
hledání zbytečných pokladů nebo bude v prostorech, kam nemá povolen 
vstup, bude vykázán. Sběrný dvůr slouží pro ukládání odpadů! Pokud 
někdo shání něco konkrétního (vypínač, police do lednice aj.) a slušně 
požádá obsluhu, může mu být umožněno se po konkrétní věci podívat 
a příp. odnést. Neznamená to však, že budou na Sběrný dvůr někteří chodit 
každý den s výmluvou, že shánějí to či ono, jen aby mohli vše prolézt.

Prosím o respektování Provozního řádu a pokynů obsluhy Sběr-
ného dvora!

Zdeněk Hajník – Sběrný dvůr Blatná (sd@tsblatna.cz)

Údržba komunikací
Na úseku údržby komunikací probíhala závěrečná oprava komunikací 

před zimním obdobím začátkem měsíce října. Tentokrát se jednalo o prová-
dění oprav jednak drobných výtluků, které lze provádět i v méně příznivých 
povětrnostních podmínkách s drobnou technikou, ale také došlo i na opravu 
větších poškození, případně překopů místních komunikací. Tyto opravy 
byly prováděny v různých lokalitách města, a to za použití těžší techniky. 
Na opravy byla ještě použita teplá obalovaná asfaltová směs. S dalšími 
opravami komunikací se počítá až v roce 2014, kdy na počátku roku bude 
použita, po zimním obodbí, tzv. studená obalovaná asfaltová směs.

Níže přikládáme fotografie z provádění oprav komunikací.

Rozmístění kontejnerů
Technické služby města Blatné, s. r. o. Vás touto cestou informují, 

že od 1. listopadu již nebudou nadále rozmísťovány „malé“ kontejnery 
na ukládání zahradního odpadu a větví. Tyto kontejnery jsou pravidelně 
umísťovány v ulici Rybářská, Blýskavky, Topičská, Brigádnická a Malý 
Vrch. Následně již budou rozmísťovány pouze velké kontejnery, které 
budou viditelně značeny, zda jsou určeny k uložení větví či zahradního 
odpadu (tráva, listí, ovoce apod.).

Děkujeme Vám za pochopení. Níže přikládáme ilustrační fotografii.

Údržba veřejné zeleně
Souběžně s prováděním podzimních úklidových prací na úseku údržby 

veřejné zeleně v Blatné, jako je poslední sečení trávy, hrabání a vysávání 
listí, bylo provedeno i zazimování růží např. v ulicích Fügnerova, Šilhova, 
Zahradnická, areál Městského úřadu a Technických služeb a v dalších lo-
kalitách města Blatná. Zazimování bylo provedeno kvalitním materiálem 
z vlastní produkce Technických služeb z úseku údržby veřejné zeleně.

Níže přikládáme fotografii z činnosti pracovníků na úseku údržby 
veřejné zeleně.
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Plyšový maraton
Členové žákovského parlamentu 

ZŠ TGM společně s koordinátory 
Ludmilou Růžičkovou a Jaroslavem Voříškem 
zorganizovali charitativní běh na podporu azy-
lových domů v Husinci a ve Studené. Půlroční 
přípravy, na jejichž počátku stály dva nápady 
- uspořádat charitativní akci a uběhnout ve dvo-
jicích maraton, vyvrcholily 4. října 2013, kdy 
se na blatenském stadionu uskutečnila akce pod 
názvem Plyšový maraton. Zápisným do běhu 
byla plyšová nebo jiná hračka, která (jak doufá-
me) udělá radost dětem z azylových domů. Akce 
se zúčastnila celá škola, podpořili ji jak žáci, tak 
učitelé, kteří se také stali aktivními běžci. Rozdě-
lili si mezi sebe symbolickou vzdálenost 195 m, 
o zbylých 42 km se postarali žáci. S nadšením 
se do běhu zapojili i rodiče a ostatní návštěv-
níci v čele s nejmladším dvouletým běžcem. 
Běh odstartoval místostarosta Blatné pan Pavel 

Ounický. Děkujeme všem účastníkům běhu, že 
přispěli hračkou, která možná znamenala kousek 
jejich dětství, a darovali ji dětem, kterým jejich 
noví plyšoví kamarádi určitě vykouzlí úsměv na 
tváři. Také děkuji p. Haně Baušové za spolupráci, 
maminkám ze SRPDŠ za přípravu občerstvení, 
p. Jaroslavu Havlovi za hudební doprovod 
a manželům Synkovým za poskytnutí zázemí na 
blatenském stadionu. Členové ŽP si mezi sebe 
rozdělili role zdravotníků, asistentů, fotografů, 
zajistili hladký průběh startu všech běžeckých 
dvojic, vítali návštěvníky, vybírali hračky a po-
dávali občerstvení běžcům. Všichni od malých 
druháčků až po velké deváťáky zvládli své role 
na jedničku a já se těším, že tahle nově zvolená 
„parta“ parlamenťáků připraví v letošním škol-
ním roce ještě spoustu krásných akcí.

Mgr. Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP

V úterý 8. října došlo k předání všech hraček, a to přímo ředitelce obou azylových domů paní 
Evě Dvořákové. Paní Dvořáková dorazila v doprovodu svého manžela a také v doprovodu České 
televize, která v azylových domech natáčela reportáž a u nás ve škole natočila předání hraček. Naše 
spolupráce s azylovými domy samozřejmě nekončí, už nyní plánujeme další charitativní akce a také 
návštěvu azylového domu v Husinci.

Členové ŽP s ředitelkou azylových domů paní  
Evou Dvořákovou.

Hraček se vybralo skoro 400.

Na startu Kateřina Vaněčková a Ludmila Růžičková. Nejmladší běžci.

Rodiče na startu. ŽP v roli organizátorů.

Hračky místo startovného.

Běžela celá škola.Zahájení běhu.

Účastnice běhu.
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Program na listopad 2013
Pozor změna: do 25. 11. 2013 otevřena dopolední 
herna pouze v pondělí a ve středu!

dopoledne:
PO: 8:30 - 11:30
od 9:00 Výtvarná dílnička pro děti
ST: 8:30 - 11:30 Program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kapříkova 
notička, Rybičky, hejbejte se!)

odpoledne:
PO: 15:00 – 16:00 - Šikovné ploutvičky
16:00 - 17:00 – Výtvarný kroužek paní Vydrové
(pro děti 1. a 2.tř.)
ÚT: 15:00 – 15:45 - Angličtina s Kapříkem
ČT: 15:00 – 15:45 - Veselé pískání

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

Program na pondělky a středy
4. 11. - Okenní výzdoba
6. 11. - Sovičky
11. 11. - Závěsný ptáček
13. 11. - Podzimní květ
18. 11. - Zápich do květináče
20. 11. - Koule - vločka
25. 11. - Čertík a Mikuláš
37. 11. - Vánoční svícen

Připravujeme:
Vánoční výstava - 2. a 3. 12. v zasedací síni MěÚ, tř. T.G. Masaryka 
Blatná

- více na www.mckaprik.estranky.cz

„Zázračné kuličky“
Na naší letošní zářijové dovolené jsme měli 

s manželem čest seznámit se s panem profe-
sorem Rücklem, plně oddaným žákům a svojí 
lásce - geologii. Se svými studenty se věnuje hledání a výzkumu unikátních 
kamenů se zcela zvláštní geologickou strukturou, vypadajících jako menší 
či větší „kuličky“. Povídání pana profesora i prostudování publikovaných 
článků na toto téma mi přišlo natolik zajímavé, že s blatenskými občany, 
kteří neměli možnost sledovat pořad na toto téma v České televizi (pod 
názvem Česká hlava o českých vědcích a jejich objevech) bych se chtěla 
o své poznatky podělit.

Řeč je o kamenných „kuličkách“ velikosti hrášku až po velikost jablka. 
Tyto kamínky kulovitého tvaru, odborně zvané železito-křemičité kon-
kréce, se vyskytují jen na dvou místech na Zemi. První lokalitou je okolí 
České Lípy, druhou americký stát Utah.

První písemné zmínky o jejich nálezu na Českolipsku pocházejí již 
z období kolem roku 1850. „Celou dobu byly považovány jen za jakousi 
geologickou zajímavost, byla s nimi spojená i řada legend. Říkalo se jim 
hromové nebo bouřkové kuličky, protože byly nalézány často po bouřce 
spojené se silným deštěm“, vyprávěl pan profesor. Jsou jim podle legend 
připisovány také mýtické schopnosti, které působí na štěstí, životní energii, 
omlazování orgánů, snižování krevního tlaku, snižování lakoty a agresivity. 
Indiáni z Utahu používali tyto kuličky nejen ke hrám, ale také při různých 
rituálních a šamanských obřadech. Těmto vlastnostem a teoriím však 
pan profesor Rückl nevěří, nebyly nikdy vědecky dokázány a je to spíše 
komerční lákadlo při jejich prodeji.

Na konci 20. století se však po kamenných kuličkách „slehla zem“. 
Kromě několika starých exemplářů v muzeích se žádné nové neobjevily. 
Nalezeny byly zase až v roce 2002, kdy studenti spolu se svým učitelem 
geologem objevili po dlouhém pátrání nová naleziště jejich výskytu. Samo-
zřejmě to bylo opět v okolí České Lípy, ačkoli se předpokládalo, že lokality 

„kuliček“ jsou pro vědu už dávno ztracené. O tyto kameny se totiž začali 
intenzivně zajímat vědci zkoumající planetu Mars. Kamenné kuličky jsou 
tvořeny z až 70% železem, zbytek tvoří křemen. Shodné kameny se podle 
vědců na základě detailních multispektrálních snímků, které vypovídají 
nejen o tvarech objektů, ale i o jejich mineralogickém složení, nacházejí 
právě na povrchu Marsu. Vozítka pohybující se po povrchu této planety 
měla speciální přístroje, nepřinášející tedy pouze snímky, ale i měření, 
prováděná souborem složitých metod, které se používají také při zkoumání 
„pozemských kuliček“. Samozřejmě tato podobnost může být zpochybněna, 
ale na druhou stranu, podle vědců, zatím nic lepšího pro srovnání nikde 
na Zemi dosud není. Okolí České Lípy tak může sehrát zásadní roli při 
výzkumu Marsu. Čeští vědci z Akademie věd v Praze začali spolupracovat 
s vědci americkými, s vědci z Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku 
NASA. Drahý výzkum, na který bohužel naše republika sama nemá dost 
finančních prostředků, přinesl nové poznatky. Například to, že „kuličky“ 
– konkréce – nejsou magnetické, přestože je až ze 70% tvoří železo, jak je 
uvedeno již výše. Magnetickými se stávají až po zahřátí, to je pravý opak 
vlastností železa vyskytujícího se běžně v našem životě, kdy po zahřátí 
železo magnetismus ztrácí.

Vědci se domnívají, že při vzniku těchto zvláštních kamenů z Česko-
lipska i z národního parku Escalante v Utahu musela působit voda. Jak na 
Marsu, tak na Zemi vznikaly tyto duté kulovité útvary v pórovité hornině, 
a to pohybem vod bohatých na železo. Tato teorie by dokazovala, že na 
Marsu před stovkami milionů let musela být voda v kapalném stavu. 
Prvotní výzkum prokázal, že nálezy pozemské i z Marsu jsou analogické. 
Vědecké zkoumání však nadále pokračuje, analýzy se provádějí jak u nás, 
tak především v americké NASA. Objevují se samozřejmě i další teorie, 
vědecký výzkum však dosud ukončen nebyl.

Krátký výčet informací o této pozemské i mimopozemské zajímavosti 
jsem čerpala jak z vyprávění pana profesora Rückla, tak z publikova-
ných článků vědce Jiřího Adamoviče a článků pana Michaela Poláka.

Geolog Rückl se po nálezu nových lokalit výskytu těchto kamenů 
spojil s Akademií věd Praha a pomocí GPS přístroje mapuje jednotlivé 
lokality nálezů.

Pokud by někdo ze čtenářů měl zájem tyto „kuličky“ vidět a zkusit, jak 
na něho působí, může se na mne obrátit. Lidé s vysokým krevním tlakem 
by mohli pociťovat brnění, lidé s nízkým tlakem teplo. Podotýkám – mohli 
by – neboť na mnoho lidí „kuličky“ nepůsobily. Pro všechny přikládám 
fotografii.               Anna Matějková
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Nadace „MENHIROSTAV“ zachránila vzácnou barokní památku
Kaple u Hradiště ležela dlouhá desetiletí mimo hledáček veřejnosti, do-

konce i pracovníků památkové péče. Za tu hrozně dlouhou dobu ji zub času 
znetvořil k nepoznání. Postupně chátrala a rozpadala se, nadto ještě celá tak 
zarostla křovím, že se ztratila lidskému oku dočista a zdálo se, že už ji nikdo 
a nic nezachrání.

Takřka o hodině dvanácté ji úplnou náhodou 
objevila při zimní procházce skupinka turistů. 
Shodou okolností se jednalo o členy nadace 
„MENHIROSTAV“, která si klade za cíl pečo-
vat o hmotné odkazy našich předků - kamenné 
patníky, milníky, můstky, křížky i významné 
kamenné útvary, vytvořené nápaditou matkou 
přírodou. Tak například vyčistili okolí tzv. „lid-
ského obličeje“ u obce Bratronice. Postupně se 
milovníci regionální historie odhodlali i k větším 

akcím - uvedli do důstojného stavu židovský 
hřbitov ve Slatině, započali s opravou hrobky šlechtických rodů Battagliů 
z Bratronic a Enisů z Lažan ve Chvalově, což bylo spouštěcím mechanismem 
k její generální rekonstrukci. K dnešnímu datu má na kontě MENHIROSTAV 
minimálně padesát úspěšně zvládnutých projektů a ve své činnosti hodlá 
pokračovat i nadále.

V čele nadace, která vznikla roku 1993 
a dnes sdružuje na dvacet rodin, stojí odborník 
na slovo vzatý - Petr Štěpán z Hajan. „Teď 
nám pomáhají i děti, které v době zrodu této 
naší nadace ještě nebyly vůbec na světě,“ 
usmívá se Petr Štěpán.

Stav kapličky u Hradiště Petra Štěpána při 
jejím nalezení doslova vyděsil: „Šlo o jedno 
z nejžalostnějších torz, jaká jsem kdy spatřil,“ 
prohlašuje. Přitom se jedná o vzácnou barokní 
památku, zaznamenanou už v roce 1720 na prv-

ní dochované vojenské mapě. „V těchto 
končinách mělo tábořit císařské vojsko 
hraběte Buquoye, táhnoucí na Bílou horu. 
Na místě pak zůstal jen zadní voj. Ten 
později napadla armáda Kristiána I. An-
haltského a strhla se zuřivá bitva. Při této 
bitvě vyhořel statek, co se tady nacházel,“ 
nechává na sebe i ostatní dýchnout dějiny 
zanícený vypravěč. Neopomíná zmínit 
také fakt, že při otloukání omítek byly 
zjištěny dvě stavební fáze - pravděpodob-
ný vjezd do vzpomínaného statku staršího 
původu, ke kterému kdosi dostavěl kap-
ličku dnešní podoby. „Objevili jsme základy oltáře, nad kterým pravděpodobně 
visel nějaký obraz - jsou tam čtyři skoby. Bohužel nevíme, komu byla kaplička 
zasvěcena,“ konstatuje představitel nadace MENHIROSTAV.

Členové nadace po unikátním nálezu křesťanského torza ani na okamžik 
nezaváhali a při první možné příležitosti si vyhrnuli rukávy a pustili se do díla, 
směřujícího ke znovunavrácení krásy a ušlechtilosti bohem i lidmi zapomenuté-
ho skvostu. Nebyla to procházka růžovou zahradou - památka měla rozpadlý štít 
a zřícené klenby. Při těch nejhorších prvotních pracích vzniklo nemalé smetiště, 
které bylo nutno zlikvidovat. „Naše nadace odpracovala na kapličce 180 hodin 
při hrubých, základních postupech. Následoval další měsíc intenzivní práce. 
Pak přišel na řadu Cech uměleckých řemeslníků „Dobré dílo“ - kováři, zedníci, 
truhláři aj. Po vyzdění kleneb, nové střeše, nahození a naštukování plochy se 
před několika týdny stavba opatřila čerstvým nátěrem. A hle!- dílo je hotovo! 
Co se na začátku zdálo jako nemožné, nyní je realitou. Máme z toho všichni 
ohromnou radost,“ svěřuje se Petr Štěpán z Hajan.

Velice hezky se zachoval i Obecní úřad ve Lnářích v čele se starostkou 
Stanislavou Maškovou, který bez váhání celou akci financoval. Rozpočet 
vyzněl na 145 000 korun. Řadu prací odvedli historičtí nadšenci zcela zdarma.

Takže zase jeden příběh se šťastným koncem. Škoda, že je na ně dnešní 
doba tak skoupá!                                                                       Vladimír Šavrda

Foto kapličky z roku 1951.

Takto žalostně vypadala kap-
lička před rekonstrukcí.

Kaplička po rekonstrukci.
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Nepodceňujte péči o nohy přes zimní 
období

Většina lidí se domnívá, že přes zimu jejich 
chodidla nepotřebují takovou péči jako v létě. 
Dají nohy do ponožek, bot a je hotovo. Nečekaně 
Vás, ale může překvapit návštěva u lékaře či 
kulturní akce a v neposlední řadě bedlivé oko 
partnerky, či partnera.

Bohužel si lidé neuvědomují, že péče o nohy 
patří k základní hygieně člověka.

Je to stejné, jako 
když jdete k zubaři, 
který Vám řekne, že 
vše je v pořádku a vy se 
přestanete o zuby starat.

Přijít po dlouhé době 
na pedikúru, třeba až na 
jaře, nedoporučuji. Na 
ploskách se během zimy 
vytvoří nános kůže, po-
praskají Vám paty nebo 

se udělají nepříjemné otlaky či kuří oka, která 
pak mohou být velmi bolestivá.

Pokud už se rozhodnete o své nohy starat 
a nechcete promrhat Vaši letní píli a peníze… 

doporučuji pedikúru alespoň 1x za dva měsíce 
přes zimní období.

„Zdravá“ zrohovatělá kůže je hladká, hebká 
a pružná a účinně Vás chrání před zraněními. 
Tvoří se především na místech, které jsou často 
vystaveny tlaku a tření, jako jsou nohy a ruce.

Je-li však drážděna soustavně, např. příliš 
úzkou botou, vzniká zrohovatělá kůže ve zvý-
šené míře. To má za následek, že kůže na těchto 
místech je obzvláště tvrdá, vysušená a snadno 
praská.

Jak řešit problémy s mozoly, kuřími oky 
a prasklinami?

Kuří oka bezbolestně odstraní pedikérka, 
jelikož jsou kuří oka obzvlášť vytrvalá a už při 
malém podráždění se objeví znovu, musí být 
postižená místa po ošetření dobře chráněna před 
tlakem, např. pomocí korekčních kroužků na 
prsty z měkkého Polymer-Gelu.

Tomu, že se zrohovatělá kůže objeví znovu, 
nemůže Vaše pedikérka zabránit. „Zdravá“-
zrohovatělá kůže je úplně normální a dokonce 

i když je příčina (např. tlačící bota)odstraněna, 
může se stát, že podrážděná kůže znova vytvoří 
nadměrnou vrstvu ochranné zrohovatělé kůže.

Přesto můžete pravidelnými návštěvami 
a soustavnou domácí péčí své plosky pěkně 
vyhladit a udržet hebké.

Aby kůže na nohou zůstala pružná a nebyla 
vysušená, potřebujete každodenní péči pomocí 
hydratačních krémů.

Pravidelná péče o Vaše tělo je v dnešní době 
zcela přirozená.

Pedikérka Lenka Míková

Specializuji se na ošetření nohou a rukou
Přístrojová pedikúra, odstranění otlaků, kuřích ok 

apod., manikúra, P-shine, lakování
Depilace španělským voskem a cukrovou pastou

Prodej dárkových poukazů a kosmetiky
Ceník služeb naleznete na: www.pedikuralenka.cz

Kontakt: Lenka Míková, Kadeřnictví Šamur, 
J.P.  Koubka 6, 388 01 Blatná

Objednávky na tel.: 606 684 356
Provozní doba: pouze sobota, dle objednání

Socha sv. Jana Nepomuckého se přestěhovala do 
parku a konečně má zase hlavu na krku

Lnáře - Z jednorázosti krajiny za lnářskou 
psychiatrickou léčebnou ve směru na obec Tcho-
řovice dlouhá léta vybočovala socha sv. Jana 
Nepomuckého z roku 1737 od neznámého 
umělce. Každý, kdo ji v posledních desetiletích 
míjel, si nemohl nepovšimnout zásadního ne-
dostatku. Světci totiž chyběla hlava. „Mimoto 
dílo bylo i jinak silně poškozené- hlavně vlivem 
povětrnostních podmínek,“ říká starostka Lnář 
Stanislava Mašková, „Trpělo také hustým pro-
vozem na přilehlé komunikaci a jejím zimním 
prosolováním. Rozhodli jsme se sochu přemístit 
do centrálního parku v obci hlavně proto, že teď 
už by se jí nedostávalo ani minimální ochrany. 
Ze čtyř lip, které ji obklopovaly, se zachovaly 
pouze dvě. A z dvou zbývajících je jeden strom 
ztrouchnivělý a bude určitě odstraněn. Socha 

je teď vkusným a estetickým doplňkem dalších 
dvou podobných výtvorů a jsme rádi, že jsme jí 
mohli vrátit důstojnost, která jí plným právem 
patří.“

Zmíněnou poškozenou sochu sv. Jana Ne-
pomuckého odborně zrestaurovala architektka- 
Mgr. Akademická sochařka Martina Niubó- 
Klouzová z Oleška. Navrácení její důstojnosti 
a možnosti hledět na své okolí vlastníma očima 
si vyžádalo investici 149 000 korun. Na tuto 
akci poskytl Jihočeský kraj grant ve výši 60 000 
korun, zbytek uhradil Obecní úřad Lnáře.

I když tato socha není na seznamu kulturních 
památek, všichni oslovení odborníci míní, že by 
tomu tak být mělo.

Vladimír Šavrda

Kulturní dům a Obecní 
úřad se dočkaly nových 
oken

Lnáře - Původní okenní křídla na objektech zdej-
šího kulturního domu a Obecního úřadu už delší dobu 
volala o pomoc. Teď tedy ke „střídání stráží“ opravdu 
došlo. „V kulturním domě jsme vyměnili třicet sedm 
oken, na Obecním úřadě osmnáct,“ informovala sta-
rostka Lnář Stanislava Mašková, „Vzniklé náklady 
činily 332 000 korun. Necelou polovinu - 150 000 
korun - pokryla dotace.“

Vladimír Šavrda

PROGRAM ZÁBAV 2013
V HOSPODĚ NA VINICI

SO 2. 11. 2013
AKCE ZRUŠENA !!!

SO 16. 11. 2013
FUNKCE ŠROUBU, LIBIDO CHA-
LLENGE, V.T. MARVIN,......?

SO 23. 11. 2013
ZUTRO, CONOPED, UCHÁZÍM,......?

SO 30. 11. 2013
TURNAJ V KORUNOVÉM PRŠÍ

SO 14. 12. 2013 - Koncert na podporu B.F.
ANČA BAND, B.A.S., FUNKCE ŠROU-
BU, LIBIDO CHALLENGE, CONO-
PED, ZUTRO, ZÁKAZ UVOLNĚNÍ, 
SUSPECT FLY, a jiné

SO 25. 12. 2013
VÁNOČNÍ ZÁBAVKA

NA LEDEN PŘIPRAVUJEME:
VLADIMÍR MIŠÍK a ETC
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Kulturní  kalendář
 Akce

26. 10. SOBOTA | 19:00 |
POVOLÁNÍ - ŽENA
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Vstupné: od 60,- Kč
Předprodej v infocentru a na recepci 
Městského muzea Blatná
Libuše Švormová vás adaptacemi po-
vídek Ermy Bombecké zachycujících 
všední trampoty z rodinného života 
přesvědčí, že v tom nejste sami. 

27. 10. NEDĚLE | 17:00 |
KONCERT SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO 
SBORU SVATOPLUK 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Blatná

28. 10. PONDĚLÍ | 15:00 |
KLADENÍ VĚNCŮ K SOŠE SVOBODY
Socha svobody, ulice Na příkopech

28. – 29. 10. PO + ÚT
VÝLOV RYBNÍKA BUZICKÝ
Buzice
28. 10. | 9:00 – 15:00 | DOPROVODNÝ 
PROGRAM
|9:00 – 12:00 | Hudba pana Koubka
| 12:30 – 15:00 | Kapela Těžká doba
Pasování rybářů
„O zlatou šupinku“ – zábavný 
program pro děti
Možnost zakoupení čerstvých ryb 
a rybích specialit

31. 10. ČTVRTEK | 18:00 |

SAMHAIN
Zámek Blatná, Starý palác
Oslava keltského svátku, na které 
vystoupí kapely:
ALBAN EILER (ZUŠ Blatná)
SAMHAIN (ZUŠ Blatná)
GOBLIN (Teplice)

1. 11. PÁTEK | 20:00 |
MORDORS GANG, PARALLEN
Koncert kapel
PořaDatel a místo konání

Hospoda U Datla

2. 11. SOBOTA | 21:00 |
MERLIN 82, ŠUTR - ZRUŠENO
Koncert kapel
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

6. 11. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Kancelář ředitelky CKV Blatná, ná-
městí Míru 212
Přijďte zjistit, jaké jsou naše blízké i 
vzdálené plány a zeptat se na vše, co 
vás zajímá.

 9. 11. SOBOTA | 20:00 |
B.A.S., SUSPECT FLY
Koncert kapel
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

9. 11. SOBOTA 
200 ZBRANÍ
Koncert, dub rock´n´roll Písek
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

16. 11. SOBOTA | 8:00 odjezd,  
       15:00 představení |

HELLO, DOLLY!
Zájezdní představení
Studio DVA
Palác Fénix
Václavské náměstí, Praha 1

SLAVNÝ AMERICKÝ MUZIKÁL S 
ŽIVÝM ORCHESTREM
Hudba a text: Jerry Herman
Scénář: Michael Stewart
Režie: Ondřej Sokol
Hrají: Ivana Chýlková, Josef Carda, 
Jaromír Dulava, Simona Babčáková, 
Monika A. Fingerová, Kryštof Hádek, 
Michal Slaný, Naďa Urbánková, 
Yvonne Přenosilová, Mojmír Maděrič 
a další

Muzikál „Hello, Dolly!“ vznikl na mo
Cena 550,- Kč
Odjezd autobusu v 8:00 od ubytovny 
Tesla
Přihlášky v infocentru, na recepci 
muzea a na e-mailové adrese info@
ckvb.cz

V rámci výstavy JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY 
připravujeme zvláštní promítání pásma 

 Kino

animovaných filmů nejen pohádkového 
žánru. Ve spolupráci s festivalem ANIFILM 
proběhne v blatenském kině projekce vy-
braných filmů z letošního ročníku festiva-
lu ANIFILM. 
Filmoví vytrvalci si tak budou moci vy-
chutnat 334 minut animované tvorby z 
mnoha zemí světa. Od pohádek pro děti 
až po animované horory.
Přístup kdykoli po dobu promítání ZDAR-
MA.
TERMÍN V JEDNÁNÍ. Ve hře jsou neděle 3., 
16. listopadu a 1. prosince. O konečném 
termínu vás budeme informovat.

1. 11. PÁTEK | 20:00 |
APOKALYPSA V HOLLYWOODU
Komedie/Fantasy v původním znění 
s titulky | USA 2013 | 107 min. | Režie: 
Seth Rogen, Evan Goldberg | 110,- Kč | 
Mládeži do 15 let nevhodné

6. 11. STŘEDA | 19:00 |
PŘÍBEH KMOTRA
Drama/Krimi/Životopisný v českém 
znění | ČR 2013 | 99 min. | Režie: Petr 
Nikolaev | 110,- Kč | Mládeži do 12 let 
nevhodné

8. 11. PÁTEK | 20:00 |
PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR
Fantasy/Dobrodružný/Rodinný v 
českém znění | USA 2013 | 108 min. 
| Režie: Thor Freudenthal | 80,- Kč | 
Mládeži přístupný

10. 11. NEDĚLE | 15:00 |
JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM
Animovaný/Rodinný v českém znění 
| Španělsko 2013 | 90 min. | Režie: 
Manuel Sicilia | 100,- Kč | Mládeži 
přístupný

6. 11. STŘEDA | 14:00 – 17:00 |
ŠMOULOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Knihovna Blatná, dětské oddělení

7. 11. ČTVRTEK | 15:00 – 17:00 |
ČTEME...
...a pleteme
Knihovna Blatná
První kapitola pravidelných setkání
pro ty, kterým je v knihovně dobře.
Jehlice, klubíčka a nápady s sebou 

S KNIHOVNOU NA KLATOVSKO
V rámci celostátní akce „Týden knihoven“ 
připravila Městská knihovna Blatná pro 
své čtenáře literární zájezd na Klatovsko. 
Akce se uskutečnila v úterý 1. října a se-
šlo se nás celkem 37. Účastníci si zapla-

 Knihovna

 Výstavy

tili částku, kterou bylo pokryto cestovné, 
a veškeré vstupy byly hrazeny z výtěžku 
letošního prodeje starých knih. Navštívili 
jsme vodní hrad Švihov, mimo jiné pro-
slulý natáčením pohádky Tři oříšky pro 
Popelku. Dalším místem byla rozhledna 
Bolfánek, která nám poskytla příjemný 
výhled do okolí. Jde o pozůstatek koste-
la, kde také sloužil významný český ob-
rozenec a osobnost působící na zámku v 
nedalekých Chudenicích Josef Dobrovský. 
Prošli jsme se parkem vzácných dřevin, a 
potom už naše cesta směřovala do města 
Klatovy. Měli jsme možnost si prohléd-
nout místní knihovnu umístěnou v nedáv-
no zrestaurované části bývalé jezuitské 
koleje. Paní ředitelka Buršíková nás mile 
uvítala a seznámila s historií knihovny, 
současným provozem a ukázala prostory 
půjčoven a dalších oddělení. Všichni jsme 
také zavítali do barokní lékárny U bílého 
jednorožce, jež je součástí Vlastivědného 
muzea. I tam jsme se dozvěděli mnoho 
zajímavého. Posledním společným pro-
gramem byly klatovské Katakomby. Před 
odjezdem domů jsme stihli ještě sladkou 
tečku, kterou byla individuální návštěva 
místních cukráren. Po celý den nám ces-
tu zpříjemňovala a seznamovala nás se 
zajímavostmi tohoto kraje paní Jiřina Sý-
korová, které bychom chtěli touto cestou 
poděkovat. Dík ale patří i všem těm, kteří 
se s námi na tento výlet vydali. 
Za Městskou knihovnu Blatná 
J. Formánková

27. 10. – 1. 12. 
JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY
Městské muzeum Blatná
Máte rádi večerníčky? Chtěli byste 
potkat třeba Pata a Mata, nebo vy-
kouknout z televizoru jako samotný 
Večerníček? A chcete vědět, jak to 
udělat, aby Bob a Bobek vyskočili 
z kloubouku? Na putovní výstavě 

 Informace o(d) nás

„Jak se rodí večerníčky“, která v době 
od 27. října do 1. prosince zavítá do 
Městského muzea Blatná, se mimo 
jiné dozvíte, kolik ve skutečnosti Pat a 
Mat měří, jak vypadá jejich dům, či jak 
rozhýbat oba kreslené králíky tak, aby 
skákali z klobouku i do něj.
Výstava „Jak se rodí večerníčky“ 
přibližuje hravou a poutavou formou 
postupy, které stojí za vznikem mnoha 
pohádek, které máte možnost vídat na 
televizní obrazovce. Všichni malí i velcí 
si mohou vyzkoušet práci výtvarníka 
na prosvětlovacím stole, vyzkoušet 
práci scénáristy prostřednictvím kres-
by krátého příběhu do obrázkového 
scénáře, který je součástí každého 
(nejen) animovaného filmu. Dozvíte 
se a vyzkoušíte si rovněž, jak zvukaři 
vyrábějí zvuk pořádné fujavice, bouřky, 
vrzajících dveří, nebo na co potřebují 
kokosový ořech či semínka sojových 
bobů.
To však není zdaleka vše. Část výstavy 
představuje originální loutky a scény 
z téměř 30 filmů, které byly natáčeny 
ve zlínských filmových ateliérech 
během posledních 50 let. Za všechny 
jmenujme takové celebrity jako Fer-
da Mravenec, Zlatovláska, kocour 
Modroočko, či již zmínění Pat a Mat a 
Bob a Bobek.
Výstavu jsme připravili ve spolupráci s 
Moravským zemským muzeem v Brně 
a Ateliéry Bonton Zlín, neboť odsud 

pochází převážná většina exponátů. V 
neposlední řadě je nutné říci, že se již 
od roku 2007 výstava setkává s velkým 
úspěchem a rozhodně si ji proti nene-
chte v Blatné ujít.
V Kině Blatná jsme pro vás jako bonus 
připravili ozvěny letošního ročníku AN-
IFILMu. Na své si přijdou jak nejmenší 
diváci, tak například milovníci hororů, 
neboť i děsuplný horor lze vyrobit za 
pomoci vymodelovaných postaviček a 

animace.
Výstava v Městském muzeu Blatná je 
otevřena od 27. října do 1. prosince od 
úterka do neděle v době od 9:00 do 
18:00. Všichni jste srdečně zváni.

2. 11. – 31. 12. | ÚT – NE | 
10:00 – 22:00 |

Robert Sedmík
SPORTOVNÍ FOTOGRAFIE
Minigalerie Beseda 
Hotel Marion
Na Příkopech 183 Blatná
Setkání s autorem v sobotu 2. 11. v 17:00

21. – 22. 11. ČT + PÁ | 9:00 – 16:00 |
VÁNOČNÍ VÝSTAVA ZŠ TGM Blatná
Hala ZŠ TGM Blatná
Vernisáž výstavy 21. 11. v 9:00

Stejně jako v loňském roce probíhala od 
17. do 20. 10 soutěž „O nejlepší hnětyn-
ku“. Po tuto dobu byly hnětynky vystave-
ny v Městském muzeu Blatná a návštěv-
níci svými hlasy rozhodli o následujícím 
pořadí
1. místo - Jana a Lucie Braunovi
2. místo - Cukrárna a kavárna Fišerová
3. místo - Irena Sladká
Děkujeme všem účastníkům i hodnotite-
lům a těšíme se zase za rok.

Účastníci literárního zájezdu
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 Akce

26. 10. SOBOTA | 19:00 |
POVOLÁNÍ - ŽENA
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Vstupné: od 60,- Kč
Předprodej v infocentru a na recepci 
Městského muzea Blatná
Libuše Švormová vás adaptacemi po-
vídek Ermy Bombecké zachycujících 
všední trampoty z rodinného života 
přesvědčí, že v tom nejste sami. 

27. 10. NEDĚLE | 17:00 |
KONCERT SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO 
SBORU SVATOPLUK 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Blatná

28. 10. PONDĚLÍ | 15:00 |
KLADENÍ VĚNCŮ K SOŠE SVOBODY
Socha svobody, ulice Na příkopech

28. – 29. 10. PO + ÚT
VÝLOV RYBNÍKA BUZICKÝ
Buzice
28. 10. | 9:00 – 15:00 | DOPROVODNÝ 
PROGRAM
|9:00 – 12:00 | Hudba pana Koubka
| 12:30 – 15:00 | Kapela Těžká doba
Pasování rybářů
„O zlatou šupinku“ – zábavný 
program pro děti
Možnost zakoupení čerstvých ryb 
a rybích specialit

31. 10. ČTVRTEK | 18:00 |

SAMHAIN
Zámek Blatná, Starý palác
Oslava keltského svátku, na které 
vystoupí kapely:
ALBAN EILER (ZUŠ Blatná)
SAMHAIN (ZUŠ Blatná)
GOBLIN (Teplice)

1. 11. PÁTEK | 20:00 |
MORDORS GANG, PARALLEN
Koncert kapel
PořaDatel a místo konání

Hospoda U Datla

2. 11. SOBOTA | 21:00 |
MERLIN 82, ŠUTR - ZRUŠENO
Koncert kapel
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

6. 11. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Kancelář ředitelky CKV Blatná, ná-
městí Míru 212
Přijďte zjistit, jaké jsou naše blízké i 
vzdálené plány a zeptat se na vše, co 
vás zajímá.

 9. 11. SOBOTA | 20:00 |
B.A.S., SUSPECT FLY
Koncert kapel
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

9. 11. SOBOTA 
200 ZBRANÍ
Koncert, dub rock´n´roll Písek
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

16. 11. SOBOTA | 8:00 odjezd,  
       15:00 představení |

HELLO, DOLLY!
Zájezdní představení
Studio DVA
Palác Fénix
Václavské náměstí, Praha 1

SLAVNÝ AMERICKÝ MUZIKÁL S 
ŽIVÝM ORCHESTREM
Hudba a text: Jerry Herman
Scénář: Michael Stewart
Režie: Ondřej Sokol
Hrají: Ivana Chýlková, Josef Carda, 
Jaromír Dulava, Simona Babčáková, 
Monika A. Fingerová, Kryštof Hádek, 
Michal Slaný, Naďa Urbánková, 
Yvonne Přenosilová, Mojmír Maděrič 
a další

Muzikál „Hello, Dolly!“ vznikl na mo
Cena 550,- Kč
Odjezd autobusu v 8:00 od ubytovny 
Tesla
Přihlášky v infocentru, na recepci 
muzea a na e-mailové adrese info@
ckvb.cz

V rámci výstavy JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY 
připravujeme zvláštní promítání pásma 

 Kino

animovaných filmů nejen pohádkového 
žánru. Ve spolupráci s festivalem ANIFILM 
proběhne v blatenském kině projekce vy-
braných filmů z letošního ročníku festiva-
lu ANIFILM. 
Filmoví vytrvalci si tak budou moci vy-
chutnat 334 minut animované tvorby z 
mnoha zemí světa. Od pohádek pro děti 
až po animované horory.
Přístup kdykoli po dobu promítání ZDAR-
MA.
TERMÍN V JEDNÁNÍ. Ve hře jsou neděle 3., 
16. listopadu a 1. prosince. O konečném 
termínu vás budeme informovat.

1. 11. PÁTEK | 20:00 |
APOKALYPSA V HOLLYWOODU
Komedie/Fantasy v původním znění 
s titulky | USA 2013 | 107 min. | Režie: 
Seth Rogen, Evan Goldberg | 110,- Kč | 
Mládeži do 15 let nevhodné

6. 11. STŘEDA | 19:00 |
PŘÍBEH KMOTRA
Drama/Krimi/Životopisný v českém 
znění | ČR 2013 | 99 min. | Režie: Petr 
Nikolaev | 110,- Kč | Mládeži do 12 let 
nevhodné

8. 11. PÁTEK | 20:00 |
PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR
Fantasy/Dobrodružný/Rodinný v 
českém znění | USA 2013 | 108 min. 
| Režie: Thor Freudenthal | 80,- Kč | 
Mládeži přístupný

10. 11. NEDĚLE | 15:00 |
JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM
Animovaný/Rodinný v českém znění 
| Španělsko 2013 | 90 min. | Režie: 
Manuel Sicilia | 100,- Kč | Mládeži 
přístupný

6. 11. STŘEDA | 14:00 – 17:00 |
ŠMOULOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Knihovna Blatná, dětské oddělení

7. 11. ČTVRTEK | 15:00 – 17:00 |
ČTEME...
...a pleteme
Knihovna Blatná
První kapitola pravidelných setkání
pro ty, kterým je v knihovně dobře.
Jehlice, klubíčka a nápady s sebou 

S KNIHOVNOU NA KLATOVSKO
V rámci celostátní akce „Týden knihoven“ 
připravila Městská knihovna Blatná pro 
své čtenáře literární zájezd na Klatovsko. 
Akce se uskutečnila v úterý 1. října a se-
šlo se nás celkem 37. Účastníci si zapla-

 Knihovna

 Výstavy

tili částku, kterou bylo pokryto cestovné, 
a veškeré vstupy byly hrazeny z výtěžku 
letošního prodeje starých knih. Navštívili 
jsme vodní hrad Švihov, mimo jiné pro-
slulý natáčením pohádky Tři oříšky pro 
Popelku. Dalším místem byla rozhledna 
Bolfánek, která nám poskytla příjemný 
výhled do okolí. Jde o pozůstatek koste-
la, kde také sloužil významný český ob-
rozenec a osobnost působící na zámku v 
nedalekých Chudenicích Josef Dobrovský. 
Prošli jsme se parkem vzácných dřevin, a 
potom už naše cesta směřovala do města 
Klatovy. Měli jsme možnost si prohléd-
nout místní knihovnu umístěnou v nedáv-
no zrestaurované části bývalé jezuitské 
koleje. Paní ředitelka Buršíková nás mile 
uvítala a seznámila s historií knihovny, 
současným provozem a ukázala prostory 
půjčoven a dalších oddělení. Všichni jsme 
také zavítali do barokní lékárny U bílého 
jednorožce, jež je součástí Vlastivědného 
muzea. I tam jsme se dozvěděli mnoho 
zajímavého. Posledním společným pro-
gramem byly klatovské Katakomby. Před 
odjezdem domů jsme stihli ještě sladkou 
tečku, kterou byla individuální návštěva 
místních cukráren. Po celý den nám ces-
tu zpříjemňovala a seznamovala nás se 
zajímavostmi tohoto kraje paní Jiřina Sý-
korová, které bychom chtěli touto cestou 
poděkovat. Dík ale patří i všem těm, kteří 
se s námi na tento výlet vydali. 
Za Městskou knihovnu Blatná 
J. Formánková

27. 10. – 1. 12. 
JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY
Městské muzeum Blatná
Máte rádi večerníčky? Chtěli byste 
potkat třeba Pata a Mata, nebo vy-
kouknout z televizoru jako samotný 
Večerníček? A chcete vědět, jak to 
udělat, aby Bob a Bobek vyskočili 
z kloubouku? Na putovní výstavě 

 Informace o(d) nás

„Jak se rodí večerníčky“, která v době 
od 27. října do 1. prosince zavítá do 
Městského muzea Blatná, se mimo 
jiné dozvíte, kolik ve skutečnosti Pat a 
Mat měří, jak vypadá jejich dům, či jak 
rozhýbat oba kreslené králíky tak, aby 
skákali z klobouku i do něj.
Výstava „Jak se rodí večerníčky“ 
přibližuje hravou a poutavou formou 
postupy, které stojí za vznikem mnoha 
pohádek, které máte možnost vídat na 
televizní obrazovce. Všichni malí i velcí 
si mohou vyzkoušet práci výtvarníka 
na prosvětlovacím stole, vyzkoušet 
práci scénáristy prostřednictvím kres-
by krátého příběhu do obrázkového 
scénáře, který je součástí každého 
(nejen) animovaného filmu. Dozvíte 
se a vyzkoušíte si rovněž, jak zvukaři 
vyrábějí zvuk pořádné fujavice, bouřky, 
vrzajících dveří, nebo na co potřebují 
kokosový ořech či semínka sojových 
bobů.
To však není zdaleka vše. Část výstavy 
představuje originální loutky a scény 
z téměř 30 filmů, které byly natáčeny 
ve zlínských filmových ateliérech 
během posledních 50 let. Za všechny 
jmenujme takové celebrity jako Fer-
da Mravenec, Zlatovláska, kocour 
Modroočko, či již zmínění Pat a Mat a 
Bob a Bobek.
Výstavu jsme připravili ve spolupráci s 
Moravským zemským muzeem v Brně 
a Ateliéry Bonton Zlín, neboť odsud 

pochází převážná většina exponátů. V 
neposlední řadě je nutné říci, že se již 
od roku 2007 výstava setkává s velkým 
úspěchem a rozhodně si ji proti nene-
chte v Blatné ujít.
V Kině Blatná jsme pro vás jako bonus 
připravili ozvěny letošního ročníku AN-
IFILMu. Na své si přijdou jak nejmenší 
diváci, tak například milovníci hororů, 
neboť i děsuplný horor lze vyrobit za 
pomoci vymodelovaných postaviček a 

animace.
Výstava v Městském muzeu Blatná je 
otevřena od 27. října do 1. prosince od 
úterka do neděle v době od 9:00 do 
18:00. Všichni jste srdečně zváni.

2. 11. – 31. 12. | ÚT – NE | 
10:00 – 22:00 |

Robert Sedmík
SPORTOVNÍ FOTOGRAFIE
Minigalerie Beseda 
Hotel Marion
Na Příkopech 183 Blatná
Setkání s autorem v sobotu 2. 11. v 17:00

21. – 22. 11. ČT + PÁ | 9:00 – 16:00 |
VÁNOČNÍ VÝSTAVA ZŠ TGM Blatná
Hala ZŠ TGM Blatná
Vernisáž výstavy 21. 11. v 9:00

Stejně jako v loňském roce probíhala od 
17. do 20. 10 soutěž „O nejlepší hnětyn-
ku“. Po tuto dobu byly hnětynky vystave-
ny v Městském muzeu Blatná a návštěv-
níci svými hlasy rozhodli o následujícím 
pořadí
1. místo - Jana a Lucie Braunovi
2. místo - Cukrárna a kavárna Fišerová
3. místo - Irena Sladká
Děkujeme všem účastníkům i hodnotite-
lům a těšíme se zase za rok.

Účastníci literárního zájezdu
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sport
Blatenské judo slaví: 3x titul 
Mistr Jihočeského kraje

K podzimu již tradičně patří vrcholné akce, 
které jsou pro sportovce pomyslnou třešničkou 
na dortu a pro pracovité i sladkým vrcholem 
sezony. Jedna z nich, Přebor Jihočeského kraje 
v judu pro rok 2013 v kategorii mladší a starší 
žáci, se konala v sobotu 12. října v Prachaticích.

Předehru před hlavním programem dne 
obstarali nejmenší judisté, v kategorii mláďata. 
Zde se pral ve váhové kategorii do 33 kg Jakub 
Matějka. Zápasy ve skupině rozehrál na výbor-
nou. Po dvou zápasech měl na kontě dvě výhry. 
Poté se ale karta obrátila a zbývající dva zápasy 
prohrál. Celkově obsadil 3. místo.

A pak už na řadu přišly hlavní kategorie 
turnaje: mladší a starší žáci.

V kategorii mladší žáci ve váze do 46 kg 
bojoval Jan Podlešák. Soupeřům nedal šanci. 
Všechny porazil před časovým limitem a ani se 
nezdálo, že by se zapotil. Zaslouženě si došel 
pro 1. místo a pro titul Mistr Jihočeského kraje.

V kategorii do 60 kg zápasil Ladislav Matěj-
ka. Tento závodník však bohužel tahal po většinu 
času za kratší konec provazu. I když mu nešlo 
upřít velkou snahu, na soupeře nestačil. Přesto 
nakonec přebíral ocenění za 2. místo.

V kategorii nad 60 kg se představil Pavel  
Urban. Nastoupil do turnaje s vysokým sebe-
vědomím a oprávněně. Nejenže svoji kategorii 
s přehledem vyhrál, ale při přátelských zápasech, 
kdy byl nasazen ke starším žákům, exceloval. 
Během celého dne se našel pouze jeden zá-
vodník, a to ještě mezi staršími žáky, který ho 
porazil. Bylo vidět, že 1. místo a titul Mistr 
Jihočeského kraje jsou ve správných rukách.

Starší žáci nechtěli zůstat pozadu a vrhli se 
plnou silou na své soupeře. Ve váze do 66 kg se 
ukázal v dobrém světle Miloš Franc. Nejenže si 
svým výkonem zajistil na bedně místo nejvyšší 
(1. místo a k němu náležící titul Mistr Jihočes-
kého kraje), ale i místo na soupisce družstva 

Jihočeského kraje pro Mistrovství ČR družstev 
starších žáků. Turnaj totiž pozorně sledoval tre-
nér tohoto výběru a Milošův výkon ho přesvědčil 
k nominaci. Miloš na tuto týmovou soutěž pojede 
dokonce jako jednička své váhy.

Ve váze do 73 kg bojoval Adam Žihla. Na 
soupeře vlétl svým pověstným stylem a vždy 
pořádně protivníkovi zatápěl, ale přesto svého 

přemožitele našel. Na titul tedy nedosáhl a ob-
sadil 2. místo.

Oddíl juda děkuje rodičům, kteří ve svém 
volném čase zajistili dopravu na turnaj.

Více informací o oddíle juda v Blatné a o So-
kolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz, o DDM 
Blatná na www.ddmblatna.cz.

Lukáš Kocourek

Zleva Miloš Franc, Jan Podlešák, Pavel Urban.

Trošku informací z Blatenského fotbalu
Jménem výkonného výboru fotbalového 

oddílu, jménem realizačního týmu A mužstva 
Blatné a všech hráčů, chceme touto cestou 
poděkovat všem příznivcům a fanouškům bla-
tenského fotbalu za neutuchající podporu, kterou 
nám vyjadřují po celou podzimní sezónu. Zvláště 
bychom chtěli vyzdvihnout nevídanou návštěv-
nost na mistrovských utkáních A týmu, kterou 
nám mohou závidět i ve vyšších soutěžích.

Zároveň chceme poděkovat i všem sponzo-
rům za hodnotné ceny, bez kterých by se nám 
nepovedlo uspořádat, doufáme, dnes již oblíbené 

a s napětím očekávané losování,tomboly“, které 
je vždy při domácích zápasech Á týmu.

Sponzory jsou: Leifheit, s. r. o., MBM nápoje 
pan Žíla, Hali Drinks pan Halgaš, SPAR pan Tvr-
dý, COOP paní Skuhravá, Autodíly pan Chvátal, 
Lahůdky a bufet U MLSOUNA pan Jícha, 
Blatenská ryba, s. r. o. a Budějovický Budvar.

Veškeré další informace týkající se dění 
v jednotlivých týmech, naleznete na našich 
internetových stránkách – www.blatnafotbal.cz.

Za TJ Blatná – oddíl kopané, Pavel Míka - 
místopředseda

A3B - I.B třída mužů sk. „B“
TABULKA
Rk. Tým  Záp + 0 – Skóre Body    PK (Prav)
  1. Blatná  9 9 0 0 31: 7 27 (12)
  2. Sousedovice 9 5 4 0 17: 3 19 (7)
  3. Osek"B 9 5 3 1 23: 5 18 (3)
  4. Čkyně  9 4 3 2 17: 9 15 (3)
  5. Kestřany 9 4 2 3 20: 18 14 (-1)
  6. Strunkovice 9 4 1 4 19: 19 13 (-2)
  7. Stachy 9 4 1 4 10: 13 13 (4)
  8. Bělčice 9 3 2 4 15: 15 11 (-1)
  9. Chelčice 9 3 2 4 16: 19 11 (-4)
10. Poříčí  9 3 2 4 11: 19 11 (-4)
11. Lažiště"B 9 1 4 4 6: 13   7 (-8)
12. Záblatí 9 2 1 6 12: 21   7 (-5)
13. Husinec 9 1 2 6 6: 23   5 (-7)
14. Štěkeň 9 1 1 7 5: 24   4 (-11)

Legendy československého motokrosu přijely na 
Velkou cenu Němčic ocenit nejmladší talenty

Sedlice - Němčice: Rok se sešel s rokem 
a ledové ticho, panující za městem Sedlice, 
opět rozřízlo burácení motorů. I když se sedmý 
ročník motokrosového poháru tentokrát konal 
v lokalitě sousedící s osadou Čekanice, název 
„Velká cena Němčic“ mu zůstal /ty ostatně leží 
nedaleko/. Zajímavou a strhující podívanou, kde 
tentokrát startovalo 125 strojů, se zatajeným 
dechem sledovalo na dvě stě diváků všech gene-
rací. Zdárnému průběhu přeborů a hojné účasti 
nahrávalo i velmi pěkné, slunečné počasí. Skoro 
jakoby si ho pořadatelé předem objednali tam 
nahoře v kanceláři nebeského ministra klimatu.

Cenným přínosem pro letošní „Velkou 
cenu Němčic“ byla přítomnost legend česko-
slovenského motokrosu Jaroslava Falty, Jiřího 
Churavého, Antonína Baborovského a Zdeňka 
Velkého, který si dokonce aktivně zazávodil 
a svoji kategorii s přehledem vyhrál. Ikony 
tohoto benzínem načichlého sportu coby čestní 
hosté dne měli také svůj čestný úkol: předat ceny 

nejúspěšnějším motokrosařům z řad přítomných 
mladých nadějí. Je logické, že před slavnostním 

Zleva Jiří Churavý, Antonín Bavorovský  
a Jaroslav Falta.
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ceremoniálem 
nespustili oči 
ze  závodní 
dráhy, kde se 
odeh ráva ly 
j e j i c h  m o -
tor is t ickým 
duším blízké 
souboje  na 
„splašených 
kozách“.

J a r o s l a v 
Falta /62 let/ 
se u terénního 

okruhu o délce dvou kilometrů cítil jako ryba 
ve vodě také proto, že se tady sešel s kompletní 
partou jezdců z pražské Dukly. Se svými vrstev-
níky a spolubojovníky si jistě měl o čem povídat. 
K nasazení dětských a mládežnických závodníků 
se vyjádřil následovně: „Pochopitelně mám ob-
rovskou radost z toho, že někdo nese tu naši po-
chodeň dál. Je úžasné, jak i ten technický vývoj 
jde kupředu - za našich časů takhle malé motorky 
neexistovaly. My znali předtím, než jsme osedlali 
klasické mašiny, maximálně pionýry.“

Jaroslav Falta na pionýru svou úžasnou karié-
ru de facto zahajoval, opravdová vášeň a pořádný 
stroj přišly v jeho patnácti letech. „Vojnu jsem 
strávil pod křídly Dukly Praha a závodil jsem 
za ni plných patnáct let. Potom jsem soukromě 
jezdil na zahraniční přebory do Německa a Fran-
cie. Dnes už jsem motorku odložil, výjimku 
dělám jen dvakrát v roce a to se jedná o start 
na Mistrovství republiky a Mistrovství světa. 
Víceméně už se ale opravdu z mé strany jedná 
o ryzí fandovství.“

Slavný motokrosař se za svou kariéru stal pět-
krát mistrem republiky, devětkrát na Mistrovství 
světa uhájil umístění v první desítce. „Jednou 
jsem získal i stříbrnou medaili, ale mohl jsem 
tenkrát i vyhrát. Jenže v boji o titul mně „pra-
sácky“ sundali Rusové,“ vzpomíná houževnatý 
suverén motokrosového království na konec 
velké šance, který ho nikdy nepřestane mrzet.

Jiří Churavý /61 let/ stejně jako jeho kamarád 
Jaroslav Falta ocenil vysokou profesionalitu 
a skvělou organizaci „Velké ceny Němčic“, 
kterou s nadměrnou obětavostí a láskou dává do-
hromady Eduard Finěk z Blatné se svou rodinou, 
kamarádem Ladislavem Sýbkem a týmem dobro-
volníků. Ostatně - kdo jiný by mohl tak bravurně 
sestavit motokrosové schéma než bývalý aktivní 
závodník, v jehož šlépějích teď úspěšně kráčí 
syn Martin? Jiřího Churavého samozřejmě také 
těší zájem mládeže o jeho milovaný sport, ale 
je v tomto ohledu i trošku skeptický: „Vnímám 
bohužel citelný úbytek mládeže v motokrosovém 
prostředí, věnují se mu spíše ti starší jedinci. Inu 
- motokros stojí peníze a trénink bolí,“ konstatuje 
živá legenda motokrosu.

Kariéra Jiřího Churavého připomíná rozpuk 
krásného poupěte v ještě krásnější květinu nebo 
hvězdu, padající vzhůru. V roce 1975 vybojoval 
páté místo na Mistrovství světa, o rok později už 
to byl stříbrný věnec na bedně, v roce 1977 hezká 
čtvrtá pozice mezi smetánkou kontinentu. „Ale 

za nejvýraznější úspěch budu vždycky považo-
vat vítězství na Mistrovství světa v Sedlčanech 
roku 1975,“ říká megastar starých, zlatých časů 
motokrosu. Ve světových mistrácích družstev 
předcházela tomuto historickému mezníku žeň 
medailí na mašině kubatúry 250. Kritický byl 
rok 1973, kdy Jiří Churavý kvůli vážnému úrazu 
páteře musel přerušit závodní kariéru. Ale už 
roku 1974 následoval triumfální návrat na scénu: 
„Stal jsem se mistrem republiky a vrátil se do 
reprezentace,“ ohlíží se přes rameno do minulosti 
muž, kterého nedokázalo nic zlomit.

Jeho kariéra vyšlehla jako plamen z krbu 
v roce 1965, řidičský průkaz obdržel už ve čtr-
nácti letech. „Tři roky jsem túroval padesátku, 
abych si přičichl k závodnímu prostředí. Do 
vojny jsem reprezentoval Rudou hvězdu Plzeň, 
ve svých devatenácti přešel do Dukly Praha, 
abych tam setrval plných jedenadvacet let. Do 
roku 1984 jako jezdec a pak jako trenér juniorů. 
Roku 1993 byla motokrosová stáj rozkazem 
ministra obrany zrušena. Odstěhoval jsem se 
zpátky domů a zařídil si obchod s motoristickým 
zbožím, který provozuji dodnes,“ končí monolog 
Jiří Churavý.

Velké sympatie u všech přítomných vzbuzo-
val teprve šestiletý Kamil Dejmek ze Strakonic, 
nejmladší absolvent závodního okruhu se svou 
zelenou čínskou minimotorkou za 7000 korun. 
Nejen pro svoji statečnost a technickou obrat-
nost, jakou projevil při první rozjížďce. Také 
pro smůlu, která se mu onu sobotu 5. října lepila 
na paty. K druhé rozjížďce už nemohl nastoupit, 
protože mu stroj zcela vypověděl poslušnost. 
K rozumu ho nedokázal přivést ani tým fanoušků 
v čele s jeho tatínkem, seč se snažili, co moh-

li. Malý Ka-
mil nedokázal 
skrýt zklamání 
a smutek, ale 
jako správný 
chlap to nako-
nec „skousl“. 
„A stejně se 
chci stát pra-
vým závodní-
kem na celý ži-
vot,“ prohlásil 
nakonec skálo-
pevně čiperný 
klučina, který 
přes svou lás-
ku k motorce 

jezdí hodně i na kole. Na „benzínového oře“ 
podle jeho tatínka vlezl už jako čtyřletý: „Ta byla 
znatelně menší a taky jsme to na ni pěkně mastili. 
U téhle už jsme opatrnější, viď, Kamile?“, otáčí 
se na juniora jeho sponzor a mechanik v jednom.

Na závodech u Sedlice se neztratili ani bla-
tenští borci. Čtrnáctiletý Albín Veselý junior 
si v kategorii HOBBY 125 dokonce dojel pro 
stříbro, což ho naplnilo bezbřehou radostí. „Tady 
je na místě především poděkovat tátovi za to, jak 
moc se mi věnuje a podporuje mně. Má tu nejdů-
ležitější roli a můj úspěch je hlavně jeho úspěch,“ 
nešetří uznáním na adresu otce, který sám také 

závodí, sympatický mládenec, „Trať byla hodně 
rychlá. Zpočátku se prášilo, pak sedličtí hasiči 
pokropili vyjeté dráhy vodou a zase nám to pod-
jíždělo. Mně se tohle stalo tak trochu osudné při 
úvodní jízdě, kdy mi v zatáčce podklouzlo přední 
kolo a upadl jsem. Ale na to, že jsem odstartoval 
jako sedmý to vyšlo super. Při druhé jízdě jsem 
zase zadusil motor a vyrazil až jako osmý. S vý-
sledkem jsem sice moc spokojený, ale vítězství 
bylo přece jen na dosah ruky. Tak snad příště!“, 
tváří se bojovně Albín Veselý junior. Letos prý 
absolvoval celkem deset přeborů. „Kdybych 
mohl, rád bych si jich zkusil víc. To víte- jsem 
hladový, vážně beru motokros teprve druhým 
rokem. Mrzí mně, že jsem nemohl jet i loňskou 
„Velkou cenu Němčic“ - to mně potkala nehoda 
a z toho se vyklubalo zranění křížového vazu,“ 
uvádí mladý talent. Velmi dobře se také předvedl 
blatenský veterán Jan Rádr, který odstartoval 
s dvacetisekundovým zpožděním a ještě dokázal 
„urvat“ páté místo ve své kategorii.

Cestu dlouhou 280 kilometrů sem až z Holic 
vážil David Říha /34 let/. Ale nebylo to nadar-
mo - motokrosové dobrodružství mu vyneslo 
dvojitou výhru v kategoriích ČZ a ČZ klasik. 
Dokonce tu vyhrál i loni. „Trasa byla pěkně 
připravená, pro mě by mohla být mokřejší. 
Dneska mi to šlo perfektně, od startu jsem se 
značným náskokem vedl,“ libuje si motokrosový 
nadšenec. Co považuje za největší úspěch své 
kariéry? „Jednoznačně závody vedle Mistrovství 
světa klasiků loni v Ledči nad Sázavou, kde jsem 
ve své třídě exeloval. Letos mám za sebou devět 
motokrosových přeborů. Byly doby, že jsem jich 
obrazil okolo dvaceti, ale teď mám rodinu, takže 
už to není možné opakovat. Jinak poprvé jsem si 
vyrazil na motorce v osmnácti letech - mašinu mi 
koupil bratr,“ odpovídá David Říha. Motokros 
dokáže být i pěkně bolestivý: „Nejvíc trpí kolena 
- zažil jsem zpřetrhané vazy, ale i zlomené prsty. 
Prostě daň z vypouštění adrenalinu,“ usmívá se 
úspěšný motokrosař.

Dlužno dodat, že letošní sedmá „Velká cena 
Němčic“ zaznamenala i mezinárodní obsazení. 
Startoval tu jeden rakouský motokrosař a dokon-
ce i jezdec z Jihoafrické republiky! Mimoto už 
tradičně nechyběl Čechoameričan Jindřich Gref.

Výsledková listina vydala vpodvečer tyto 
údaje: Třída klasik 50 ccm- 1. Jakub Páral, 2. 
David Grosskopf, 3. Jan Janout. Třída klasik 
65 ccm- 1. David Krejčí, 2. Jan Šlajs, 3. Adam 
Levák. Třída klasik 85 ccm- 1. Ondřej Sekáč, 
2. Jan Švára, 3. Petr Grosskopf. Třída klasik 
ČZ- 1. David Říha, 2. Marcel Hrozný, 3. David 
Polan. Třída klasik ČZ + 50- 1. Jiří Steiner, 2. 
Zdeněk Hodáň, 3. Jiří Keseg. Třída klasik ČZ+ 
60- 1. Miloslav Holub, 2. Václav Cmund, 3. 
Jiří Hynek. Třída klasik ČZ+ 66- 1. Antonín 
Křápek, 2. Jindřich Gref, 3. Václav Fesl. Třída 
ČZ klasik- 1. David Říha, 2. Karel Mitvalský, 3. 
Tomáš Votava. Třída ČZ klasik+ 50- 1. Miroslav 
Nejedlý, 2. Fritz Bichler, 3. Václav Jerlich. Třída 
ČZ klasik+ 60- 1. Karel Kozák, 2. František 
Bezdíček, 3. Zdeněk Šilhánek. Třída ČZ kla-
sik+ 66- 1. Antonín Křápek, 2. Jindřich Gref,  
(pokrač. na str. 12)

Albín Veselý, mladší byl tentokrát 
nejúspěšnějším blateňákem.
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Cyklisté zakončovali v Buzicích sezónu 
s tuplovaným kankánem

Muzice - Neděle 6. října patřila v Buzicích 
všem, kdo rádi jezdí na kole a „lámou vaz“ ki-
lometrům pěkně po ekologicku. Konalo se zde 
v pořadí druhé oficiální „Ukončení cyklistické 
sezóny“ formou vyjížďky po trase Buzice- Skali-
čany- Vahlovice- Myštice - Laciná a zpět. Okruh, 
„opepřený“ dvěma nesympatickými kopci, měřil 
slabých dvacet kilometrů. Akci zorganizovalo 
SCV Blatná ve spolupráci s obcí Buzice, po-
třebné zázemí poskytli majitelé místní hospůdky 
„U Čiláka“. Potěšitelné bylo, že se vyvěšenými 
plakáty nechali zlákat příslušníci všech generací 
a obého pohlaví - děti, ženy, muži, muži veteráni. 

A ačkoliv mohli méně zdatní jedinci absolvovat 
zmenšenou variantu okruhu, všichni přítomní 
nadšenci, kterých odstartovalo třicet pět, si se 
silnou vůlí a odhodláním poradili s tou nároč-
nější formou.

Úplně první se vřítil otevřenými vraty na 
nádvoří hospody Anton Murárik /33 let/ z neda-
lekých Škvořetic. „Zvolená trasa byla přiměřeně 
dlouhá, takže se nechalo šlapat na plný výkon,“ 
vykládal v cílovém koridoru mezi upíjením 
z cyklistické lahve zpocený borec, „A pak - tyhle 
kopce mám už perfektně najeté, znám je víc než 
důvěrně. Celou cestu jsme se drželi pohromadě 
tři, v závěrečném sjezdu jsem uplatnil svá kila 

a svého pronásledovatele, který je o třicet kilo 
lehčí, jsem utrhl. Ale ne o moc,“ zdůrazňuje An-
ton Murárik. Letos v sezóně prý „udělal“ na hor-
ském kole 3000 kilometrů: „Chyběl čas, abych 
jich pokořil víc. Nejraději se na kole toulám 
okolo Orlíka, Zvíkova a Třemšína. Jiné sporty 
nepěstuju, jen ještě vedle cyklistiky hraju fotbal 
za TJ Lom.“ I když byl celý cyklistický podnik 
pojat jako vyjížďka, dobrých 70% pelotonu si to 
rozdalo „naostro“ a tři nejlepší v každé kategorii 
dostali věcné ceny. Anton Murárik jako vítěz 
elitní kategorie měl to štěstí, že na něho čekal 
cyklistický trikot v hodnotě 500 korun.

Skutečný „hlubokosklon“ si 
zasloužilo trio starých pánů- Josef 
Pinkas /71 let/ z Blatné, Petr Vích 
/71 let/ z Hněvkova a Jaroslav 
Šabatka /75 let/ z Blatné za svůj 
heroický výkon. Do cíle dorazili 
v naprosté pohodě a svěžesti, kopce 
prý je vůbec „nerozhodily“. „Jako 
doping jsem si dal prášek na srdce“, 
zažertoval ještě Petr Vích.

Všichni účastníci po dojezdu 
obdrželi jako bezplatné občerstvení 
knedlíčkovou polévku a maxiklo-
básy s hořčicí. Aby také byla nějaká 
ta kultura, zpříjemnila cyklistům 

na dvoře už tak vydařený den v rámci dopro-
vodného programu tři vystoupení tanečního 
seskupení z Čížové. Úvodní kankán se setkal 
s tak bouřlivým aplausem, že musel být ještě 
jednou opakován.

No a na závěr si pořadatelé nechali zlatý 
hřeb - vyhlášení výsledků. Mezi dětmi exceloval 
domácí Ondřej Holub, v závěsu ponechal Alberta 
Kopeckého ze Skaličan, pomyslný bronz si za-
sloužil Lukáš Samec přímo z buzické hospody. 
Jako nejzdatnější žena se uvedla Žaneta Vondráč-
ková z Blatné, na záda jí dýchala Radka Kopecká 
ze Skaličan, medailovou trojici uzavřela Dana 
Vydrová z Blatné. Králem v kategorii muži - elite 

Legendy motokrosu... (pokr. ze str. 11)
3. Václav Fesl. Třída HOBBY MX 1- 1. 

Stanislav Hrdlička, 2. Václav Lebeda, 3. Zdeněk 
Leisek. Třída HOBBY MX 2- 1. David Hrdina, 2. 
Albín Veselý, 3. Jaroslav Staněk. Třída OPEN A- 
1. Petr Smitka, 2. Jaromír Romančík, 3. Rudolf 
Veschta. Třída OPEN B- 1. Jan Vykutil, 2. Tomáš 
Křižan, 3. Miroslav Hejpstr. Třída Veterán+ 40- 
1. Zdeněk Velký, 2. Milan Heřman, 3. Marek 
Holák. Nejpočetněji byla zastoupena kategorie 
ČZ klasik, kde startovalo dvacet osm jezdců.

Generálními sponzory této akce byly: 
LEIFHEIT Blatná, JSM - Jaroslav Staněk, 

Petr Grosskopf. Pomoc při organizaci závodu 
poskytly bezplatně Město Sedlice, Sbor dob-
rovolných hasičů Sedlice, poděkování patří 
i sedlickému občanovi Čendovi Prokopcovi.

Vladimír ŠavrdaJaroslav Falta blahopřeje vítězi.

se stal Anton Murárik ze Škvořetic, vítr z plachet 
o pár vteřin sebral Františku Zemanovi z Blatné, 
ten totéž udělal Jakubu Šimečkovi z Vimperka. 
Jako veterán se „koupal ve zlatě“ Milan Kladívko 
z Písku, za ním se umístil Luboš Blovský rovněž 
z Písku, na nejnižší stupínek se postavil František 
Barcal ze Sedlice.

Volná zábava s hudebním doprovodem pokra-
čovala až do večerních hodin. Nikdo tentokrát 
domů nepospíchal.

Vladimír Šavrda

O kulturní vložku se postaralo trio tanečního klubu 
Čížová.

Blatenský jednokolkař  
Petr Beneš pokořil 
žižkovský televizní vysílač
Zapsal se tak podruhé do České 
knihy rekordů.

Petr Beneš z Blatné dokáže s jednokolkou 
hotové divy. Jeho exhibice pro širokou veřejnost 
vždycky vyvolávaly bouřlivé ovace a dokázaly 
přivést do varu celé davy obdivovatelů extrém-
ních sportů. Daleko větší popularitu si ale zajistil 
v roce 1997 vyskákáním petřínské rozhledny 
a následným zápisem do České knihy rekordů. 
Byl to jeho první oficiální rekord na výškové 
budově, ale ne poslední.

Jako dalšího soupeře si mladý šoumen 
vybral letos na podzim Žižkovský televizní 
vysílač /Žižkov TV Toner/. Ten je vysoký 123 
metrů, má 45 pater a celkem 736 schodů. Před 
jednokolkou, poháněnou ocelovými svaly na 
nohou Petra Beneše, neobstál ani on. „Dal jsem 
to za osmadvacet minut a šestadvacet vteřin,“ 
prohlásil na vrcholu žižkovského monumentu 
potem zborcený, ale nesmírně šťastný blaten-
ský borec, „Přede mnou tuhletu štreku zdolali 
jen Josef Dressler a Petr Kraus - tihle profíci to 
ovšem dokázali na trialových kolech, kde se dá 
„vyrobit“ lepší čas.“ Zástupce z pelhřimovské 
agentury „Dobrý den“, která rekordy zazname-
nává, prý Petra doprovázel po celou dobu jeho 
krkolomné cesty na vrchol. „Ano a pěkně jsme si 
přitom popovídali,“ směje se Petr, kterému druhý 
rekord nečinil takřka žádné obtíže. „Po podání 
výkonu jsem byl naprosto v pohodě, bez únavy 
a bolestí,“ potvrzuje adrenalinový „skokan“, 
„A to jsem noc před druhým rekordem spal jen 
tři hodiny!“, dodává jedním dechem.



Ročník 24 (34) Blatná 25. října 2013 Číslo 18 / strana 13

V nejvyšším bodě se pak na dvojnásobného 
rekordmana lačně vrhla média a vzduchem 
prolétly první blesky fotoaparátů. Tisková 
konference trvala asi půl hodiny. Přítomni byli 
zástupci Blesku, MF Dnes, Pražského deníku, 
5+2, Maxima a jiných tiskovin. „Nejvíc mně po-
těšilo, že nechyběla ani agentura „Reuters“. Tím 
pádem jsem se dostal i do evropského vysílání,“ 
vyjadřuje svou radost Petr Beneš.

Jak se připravoval nadšený sportovec na 
svůj velký den? „Trénoval jsem pravidelně na 
nuselských schodech- těch je 182. Moje denní 
dávka činila pět a půlkrát schodiště. Prostě jsem 
si dal svých 1001 schodů a šel domů,“ zní ledově 
klidná odpověď tónem, jakoby říkal: „Vypil jsem 
pár limonád a zaplatil účet.“

Ačkoliv to zní paradoxně, Petr za svůj hero-
ický výkon nejenže nic kromě mediální reklamy 
nezískal, ale ještě musel sáhnout do vlastní 
peněženky. „Za zapsání do České knihy rekordů 
musím uhradit částku 2500 korun,“ sdělil bezpro-
středně po vyskákání žižkovské věže.

Ani odezva sponzorů není vůbec oslnivá 
- spíš nulová. „Tady v Čechách je tohleto na 
mrtvém bodě, úplně zabité. V tomhle ohledu pro 
mě druhý rekord nic nezměnil. Snad nastane jiná 
situace, až zaboduju v Evropě,“ prohlašuje Petr, 

v jehož hledáčku uvízl německý Franfurkt nad 
Mohanem jako první stanice na jeho budoucím 
turné po Evropě.

Ale ještě předtím změří síly s nejvyšší 
budovou v České republice, která se nachází 
v Brně: „Je to zase jiná kategorie - ani vysílač, 
ani rozhledna. Pokud budu úspěšný, měl bych 
dostat zaplaceno,“ říká velice nadějný jedno-
kolkař závěrem.

Vladimír Šavrda

Petr Beneš na vrcholu žižkovského vysílače.

Strakonsped s. r. o.

hledá

řidiče
kamionové dopravy

Přijmeme ihned.

Tel. 602 113 933,
383 328 028.

POZVÁNKA NA

MARIÁŠOVÝ TURNAJ
který se koná v sobotu 

dne 2. 11. 2013
v buzickém hostinci

U ČILÁKA

První list bude vyne-
sen ve 13.00 hod.

Turnaj je součástí
Jižanského poháru

ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ TURNAJE  
V KARETNÍ HŘE 

PRŠÍ
Tento avizovaný turnaj se uskuteční v 

náhradním termínu
 v neděli 27. 10. 2013 od 13 hod.

Místo konání - buzický hostinec U ČILÁKA

26.10. od 20.00 Conoped, Edoshuv  
   kurník, Na hovno

1.11. od 20.00 Mordors gang,  
   Parallen

9.11. od 20.00 B.A.S., 
	 	 	 Suspect	fly

23.11.	od	20.00	 Poletíme?

21.12.	od	20.00	 Vánoční 
	 	 	 Křečový	žíly

Vishay, jeden z největších světových výrobců 
elektronických součástek, hledá pro svůj 

výrobní závod v Blatné kandidáta na pozici:

Vedoucí kvality
Pracovní náplň
● Řízení procesů vstupní, mezioperační a vý-

stupní kontroly
● Uplatňování systémů kvality (ISO 9001, 

ISO/TS 16949)
● Stanovování cílů a vyhodnocování parametrů 

kvality, při zjištěných neshodách provádění 
rozborů a navrhování nápravných opatření

● Řešení reklamací a zajišťování či provádění 
zákaznických auditů

● Organizování a provádění interních auditů, 
řízení přípravy na certifikační audity

● Komunikace a reporting v rámci podřízenosti 
řediteli kvality divize se sídlem ve Francii

Kvalifikační požadavky
● Vysokoškolské vzdělání technického směru, 

nejlépe se zaměřením na elektrotechniku
● Zkušenosti s řízením systémů nebo prvků 

kvality v rámci automobilového průmyslu
● Manažerské dovednosti a zkušenosti
● Velmi dobrá znalost angličtiny, včetně tech-

nické terminologie
● Řidičský průkaz skupiny B

Pracovní podmínky
● Práce v prostředí nadnárodní společnosti
● Řízení oddělení s 10 pracovníky
● K platu benefity ve formě roční odměny, ma-

nažerského vozidla, nadstandardní dovolené
● Klouzavá pracovní doba
● Občasné služební cesty, včetně zahraničních

Adresa pro zaslání přihlášky do výběrového 
řízení a životopisu: Martina.Rihova@Vishay.
com

Telefonický kontakt pro dotazy:
+420 383 455 611
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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

 Sběratel koupí skleničku s nápisem Blaten-
ské pivo, dále staré pivovarské cedule a vše 

co se týká pivovarů - staré etikety, podtácky, 
skleničky (půllitry, třetinky),  aj. I celé sbírky.

Tel.: 725 610 723.
Email: zden.brousil@seznam.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

Hledám paní, slečnu z Blatné nebo okolí na 
příležitostné pohlídání dvouletého syna. 

tel. 602 283 765

KOUPÍM BYT V BLATNÉ
1+1, 2+1, 2KK

NEJLÉPE S BALKONEM, VÝTAH NENÍ PODMÍNKOU.
PLATÍME V HOTOVOSTI.

Mob: 720 122 703, 724 572 877
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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. 
•••••

Blateňák  10°   7,90
Braník     10°    7,70

•••••
NOVĚ z BOUSOVa:
Peprmint  0,5l   74,80
Tuzemák NA PEČENÍ

19,5% 0,5l        66,-
•••••

Missis ořech 17%
0,5l             110,90
Fernet St.+Citrus
0,5l            129,90


