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O jedné povedené vernisáži
Protože patřím mezi obdivovatele našich bla-

tenských výtvarných umělců, potěšilo mne osob-
ní pozvání od dlouholetého kamaráda, malíře 
Josefa Synka na vernisáž Andělské výstavy, která 
se uskutečnila v pátek 1. listopadu v Maltéz-
ském sále Strakonického hradu. Dobře, že jsme 
přijeli se ženou včas, ještě jsme si stihli v klidu 
prohlédnout Synkovy obrazy i Teskovy objekty 
ze dřeva. V 17 hodin byl rozlehlý sál téměř za-
plněn množstvím příznivců obou umělců i jejich 
uměleckých přátel z Kruhu 89 a Hortenzie. Pří-
tomné přivítal a vernisáž též ukončil příjemným 
výběrem skladeb výborný Michal Král bravurní 
hrou na akordeon. Výstavu pak podle programu 
zahájil Ph.Dr. Jaromír Schel, galerista a znalec 
umění z Českých Budějovic. Je obdivuhodné, 
s jakou gracií a šarmem se zhostil svého úkolu. 
K seznámení s oběma umělci a prezentaci je-
jich díla mistrně užil svých rozsáhlých znalostí 

a zkušeností, dokázal si přivézt z domova Syn-
kův obraz s andělem, vyzval ke spolupráci syna 
pana architekta Tesky, svojí manželku a úspěšně 
též zapojil známého protivínského výtvarníka 
a Synkova dobrého přítele Štěpána Mikuláše 
Mareše. Vzniklo tak velmi úspěšné kompono-
vané vystoupení, při kterém nikdo nesledoval 
hodinky, neboť jsme se velice dobře všichni 
bavili. Z každé věty pana Jaromíra vyzařovalo 
dlouholeté přátelství a obdiv k dílu obou umělců. 
Nyní bych rád odbočil jen zdánlivě na jiné téma. 
V minulých dnech jsem dostal od akad. malířky 
paní Lenky Sýkorové pozvánku na vernisáž 
výstavy „Zdeněk Sýkora ve vybrané společ-
nosti“, která se uskuteční 11. listopadu v galerii 
města Loun a výstava potrvá do 20. prosince. Nu 

a právě při 
pročítání 
přiložené-
ho kata-
logu mne 
z a u j a l o , 
jak sama 
popisuje 
cestu své-
ho man-
ž e l a  n a 
u m ě l e c -

ký vrchol: 
„Umělec musí mít co sdělit a být tím vášnivě 
zaujatý, musí pracovat, věřit si. Nesmí se bát 
vystoupit se svým dílem na veřejnosti, obhajovat 
své myšlenky, třeba proti všem. A potom je důle-
žité mít štěstí na lidi.“ A právě toto štěstí mladý 
voják Josef Synek měl, když před 50 lety nalezl 
cestu k Schelům. A stejné štěstí měl a stále má 
při výběru uměleckých přátel, počínaje nesto-
rem Jaroslavem Fiedlerem, blatenskými malíři 
a konče všemi členy z Kruhu 89 a Hortenzie. 
Rozhodně doporučuji využít možnosti navštívit 
výstavu nejméně ze tří důvodů. Jako první je 
ovšem samotná prezentace umělecké tvorby za 
posledních několik let, s nadsázkou se dá říci 
v předvečer 70. malířových narozenin, které 
oslaví na jaře příštího roku. Josef Synek ukazuje 
široký záběr své tvorby: jsou to jednak jeho ob-
líbené figurální, někdy ironické, často úsměvné, 
ale vždy optimistické obrazy lidí, milenců, nebo 
přítelkyň. Jindy se věnuje krajinářské tvorbě: zde 
upřednostňuje vodu, řeky, pole, města, domy, 
zahrady, často oživené lidmi či zvířaty a zvířátky. 
Zvláštní pozornosti se u malíře Synka těší ženy. 
Je neustále uchvácen, fascinován a přitahován 
vším ženským a často, snad i nevědomky se 
v jeho dílech byť i jen náznakově znaky ženství 
nacházejí. Nevím přesně, ale jistě i to je důvo-
dem, že často užívá na svých obrazech číslo 3. 
Paletu námětů a uměleckých témat rozšířily v po-
sledních letech časté cesty do Francie a Italie. 
Druhým důvodem návštěvy výstavy je ojedinělá 
možnost shlédnout výběr uměleckých objektů od 
akad. architekta Vlastimila Tesky. Přiznám se, 
že právě až po důkladném seznámení, které při 
zahájení výstavy poskytl pan Dr. Shel jsem začal 

vidět tyto umělecké objekty jinýma očima. Vidím 
a chápu je podobně jako obrazy coby estetické 
doplňky v interiérech našich domovů. Navíc ob-
divuji vedle výtvarné invence a hodnoty i velké 
množství řemeslné zručnosti, píle a pečlivosti, 
která je v nich shromážděna a ukryta. Obdivuji, 
jak umělecký truhlář dokáže ukázat nádhernou 
strukturu dřeva, či jak dokáže vhodnými barva-
mi a laky zdůraznit estetickou hodnotu, či účel 
a možnosti využití uměleckého objektu. Nu a za 
třetí důvod návštěvy výstavy považuji možnost 
znovu se obdivovat novým hradním prostorám, 
zde konkrétně Maltézskému sálu. Je obdivu-
hodné, s jakou citlivostí a citem pro původní 
dispozice byl restaurován právě tento sál. Vždyť 
i tuto okolnost ocenil všímavý galerista Jaromír 
Schel a dokonce srovnával početnou účast na 
vernisáži s účastí na podobných akcích Jihočes-
ké galerie a pochválil Město Strakonice, jak si 
hledí a udržuje historické objekty. Připomínám 
všem, kteří ještě neznají tvorbu našich umělců 

i těm, kteří se chtějí seznámit s jejich pracemi 
z poslední doby, aby využili možnosti a navštívili 
během listopadu velmi zajímavou výstavu, která 
je otevřena do 1. 12. 2013. Sice už neuvidíte 
krásného živého anděla jako my, přítomní na 
vernisáži, ale možná, že právě tam Vás zaujme 
některý obraz či objekt, který by mohl udělat 
radost pod stromečkem Vašim blízkým. I k tomu 
se galerista Schel vyjádřil v tom smyslu, že obra-
zy Josefa Synka zatím patří mezi cenově velmi 
přístupné. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval 
oběma našim umělcům a ovšem i PhDr. Jaromíru 
Schelovi za krásně prožitý páteční večer, kou-
zelné prostředí mezi obrázky a objekty a popřál 
všem hodně nových uměleckých impulzů a sil 
a hlavně zdraví, aby se jim dařilo vytvářet další 
krásná díla pro naši radost i v dalších letech.

Karel Zíka, Blatná

Dr. Jaromír Schel, Josef Synek a jeho dvě vnučky.

Hnědá vesnice a dvě slepice.

Objekty arch. Vlastimila Tesky.
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Aktual ity
Vynikající pedagog 
Jihočeského kraje učí 
v Blatné

1. října 2013 proběhlo na KÚ Jihočeského 
kraje vyhlášení ankety Vynikající pedagog 
Jihočeského kraje 2013. Mezi 12 nejlepších 
pedagogů se dostala, v konkurenci zástupců 
velkých škol obstála a ocenění z rukou krajské-
ho radního JUDr. Tomeše Vytisky si převzala 
zástupkyně ředitelky pro ZŠ speciální v Blatné 
Bc. Zdeňka Rodová.

Jako bývalá ředitelka pomocné školy se 
značnou měrou podílela ve spolupráci s VÚP 
Praha na vzniku a fungování rehabilitačních 
tříd a individuálního vyučování žáků s těžkým 
mentálním postižením. V práci s postiženými 
dětmi ještě více uplatňuje svoji empatii, sta-
rostlivost, čestnost a smysl pro spravedlnost. 
První hierarchií jejích hodnot je vždy člověk 
a postižený obzvláště, protože se sám nedokáže 
bránit a potřebuje maximální individuální přístup 
a péči. Není jí zatěžko zpříjemnit těmto dětem 
život tím, že zorganizuje spaní ve škole nebo 
o víkendu výlet s noclehem a jede s nimi jenom 
proto, aby si zažily to, co ostatní zdravé děti. Ke 
svým žákům přistupuje vždy taktně, s úsměvem 
a velkou dávkou porozumění a lásky. Velmi 
dobře spolupracuje s vedením Domova PETRA 
Mačkov a dále zcela mimo rámec svých pra-
covních povinností a na úkor vlastního volného 
času poskytuje obrovskou podporu a pomoc 
dvěma klientkám Domova, které žijí v chráně-
ném bydlení v budově Základní školy speciální 
v Blatné. Jako vedoucí pracovník kolem sebe 
vytváří pohodovou atmosféru, dokáže inspirovat 
a nadchnout své okolí k tvořivé práci. Není jí za-
těžko zrealizovat cokoli, co by vedlo k prospěchu 
školy a zlepšení podmínek žáků i zaměstnanců. 
Bohužel, často při své starostlivosti zapomíná 
sama na sebe. Proto bychom i tímto článkem 
chtěli ocenit její obětavou práci a poděkovat 
jí za to, že ještě v dnešní době, plné komerce, 
je takovým výjimečným člověkem a že je nám 
velkou ctí s ní pracovat.

Mgr. Radka Kocúrová 
ZŠ Blatná, Holečkova 1060

Informační centrum Blatná a cestovní kancelář Ciao…
Vás zvou na výstavu

„Historie a současnost Prácheňska“
15. 11. – 13. 12. 2013

Blatenské infocentrum a cestovní kancelář Ciao… se stanou hostitelem putovní 
výstavy Historie a současnost Prácheňska.

Jedná se o výstavu v rámci projektu spolupráce Prácheňsko všemi smysly, na kterém spolu-
pracuje 5 místních akčních skupin (LAG Strakonicko, MAS Svazku obcí Blatenska, Brána Písecka, 
Střední Povltaví a Vodňanská ryba). Do projektu je ještě zapojena MAS LAG Pošumaví a díky 
tomudošlo k výraznému rozšíření území projektu.

Cílem výstavy je především představení historie Prácheňska, ale i odkaz na současné oživování 
tohoto historického pojmu. Autorem libreta výstavy je písecký historik Mgr. Ondřej 
Kolář, grafickou stránku výstavy obstaralo studio Kolář & Kutálek z Horažďovic.

PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT…

LISTOPAD NĚKDY SNĚŽÍ A NĚKDY JEN 
TAK LISTY BĚŽÍ

Každý rok je jiný, stejně tak každý den v roce 
je odlišný, nedá se řídit rokem minulým.V letoš-
ním roce jsou již všechny listy spadané, větve 
stromů jsou holé, ohýbají se v podzimním větru 
a s přírodou se pomalu ukládají k zimnímu spán-
ku. Také světla stále ubývá, ranních mlh přibývá, 
dny se krátí…

KOLEM  SVÁTKU VŠECH  SVATÝCH 
SLUNCE URONÍ  JEŠTĚ MALOU SLZU 
BABÍHO LÉTA

A tak podle lidových pranostik jsme se právě 
v uplynulých dnech definitivně rozloučili s tep-
lem letošního roku.

KDYŽ O VŠECH SVATÝCH (1. 11. ) ZIMA 
NEMÁ MOCI, TAK VTRHNE O SVATÉM 
MARTINĚ V NOCI (11. 11)

DNEM  SVATÉHO MARTINA  –  ZIMA 
U NÁS ZAČÍNÁ

MARTINE, MARTINE, ZIMY SE BOJÍME!

Dnes se již zimy nebojíme, přesto nám však 
často není příjemná. Abychom ten čas překlenuli, 
chystáme se na čas vánoční – čas ADVENTU.

LIDOVÉ ŘEMESLO – TRŽIŠTĚ V POD-
ZÁMČÍ – VÁNOČNÍ PRODEJ
 

Stánky na TRŽIŠTI V PODZÁMČÍ kon-
cem roku opět trochu ožijí. Alespoň některý 
den  vám  zde  budeme  připomínat Vánoce 
našich předků - STAROČESKÉ VÁNOCE - 
drobnými výrobky zhotovenými dle českých 
tradic. V naší nabídce je jako každoročně také 
MALOVANÝ PERNÍK. Kromě jednotlivých 
perníčků na stromeček u nás můžete dostat 
i miniaturní  stromečky  s perníčky, kolekce 
perníčků malé  i  větší,  také dárkové  v dře-
věných krabičkách  (14 vánočních motivů + 
kulatá dřevěná krabička za 120 Kč). V loň-
ském roce byly velmi oblíbené ADVENTNÍ 
KALENDÁŘE,  které  jsou  také  v  nabídce 
v letošním roce. Pokud byste o ně měli zájem, 
bylo by dobré  je  včas  objednat. Stejně  tak 
perníkové MIKULÁŠE se  sušeným ovocem 
(viz  foto).  Pokud  pečete  perníčky  doma 
vlastní a potřebujete nějakou radu, jsme tu 
také pro vás.

Jak  budeme mít  v  listopadu  otevře-
no?V pátek 15. 11. od 13.00 – 17. 00 hodin, 
v sobotu 16. 11. od 10.00 – 16.00 hodin, stejně 
tak 22. a 23. 11. a v pátek 29. 11. Počátek ad-
ventu budeme mít bohužel zavřeno, budeme 
na vánočních trzích v Rožmitálu - 30. 11. a ve 
Volyni - 1. 12.

info@lidove-remeslo.cz, www.lidove-remes-
lo.cz, mob. 736765747.

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

Oprava a výstavba chodníků ve městě
Technické služby města Blatné, s. r. o. v průběhu měsíce srpna až října 

pokračovaly ve výstavbě a opravách chodníků ve městě. Byla realizována 
II. etapa opravy chodníků v lokalitě sídliště Nad Lomnicí, a to v souvis-
losti s II. etapou rekonstrukce topných kanálů. Celkově byly opraveny 
chodníky a vstupy do bytových domů o ploše 707,4 m2, z toho vstupy do 
domů činily celkem 105,6 m2. Povrchy byly provedeny standardně jako 
v jiných případech, tj. z betonové dlažby typu Klasiko tl. 6 cm. Akce byla 
financována z rozpočtu Města Blatná, přičemž opravy vstupů byly hraze-
ny jednotlivými společenstvími vlastníků bytových jednotek za finanční 
podpory Města Blatná. Níže přikládáme fotografie z prováděných prací.

V současné době probíhá realizace výstavby nového chodníku mezi 
náměstím J. A. Komenského a ulicí Čechova, který bude zajišťovat bezpeč-
ný přístup k areálu Plovárny Blatná. Zde jsou prováděny kompletní práce 
v rámci výstavby a souběžně bude realizováno nové oplocení pozemku 
areálu školy J. A. Komenského a také nové veřejné osvětlení.

O dalších stavebních činnostech Technických služeb budete, jako vždy, 
i nadále průběžně informováni.

Pořízení nového vozu Piaggio
V měsíci říjnu byl Technickým službám města Blatné, s. r. o. dodán 

nový vůz značky Piaggio, který tak rozšířil vozový park této tovární značky 
na již 5 kusů.

Nový vůz, s označením „střihový zdvih“ bude sloužit na úseku údržby 
veřejné zeleně a svozu odpadu z košů v rámci čištění města. Velkou vý-
hodou tohoto vozu, jak již napovídá typové označení, je možnost zvednutí 
nástavby (korby) do výšky 1,70 m, z které je možné provádět ořez okras-
ných dřevin, jakou jsou např. lípy lemující některé blatenské ulice a také 
současně provést vysypání zahradního či komunálního odpadu přímo do 
přistaveného kontejneru bez nutnosti opětovného ručního přehazování. Dal-
ší výhodou je skutečnost, že pracovníci, kteří se budou nacházet v pracovní 
ploše korby, mohou dálkově ovládat zdvihání plošiny, případně i samotné 
vysypání uloženého materiálu.

Níže přikládáme fotografie nově pořízeného vozu.

Obnova veřejné zeleně – dosadba růží
Technické služby města Blatné, s. r. o., úsek údržby veřejné zeleně, 

prováděly v průběhu roku 2013 dosadbu růží, a to po téměř celém území 
města, kde se záhonky s růžemi nacházejí. Důvodem této dosadby byla 
skutečnost, že v důsledku mrazů a jiných povětrnostních vlivů, v některých 
případech i vandalismu, část stávajících vysazených růží vymrzla či zmi-
zela. Celkem bylo na jaře vysázeno 60 kusů a na podzim pak dalších 70.

Níže přikládáme fotografie z prováděných prací.

ZTRACENÝ PES
Dne 3. 11. 2013 se v okolí rybníka Hadí zaběhla 

tříletá fenka drsnosrstého jezevčíka, slyší na jméno 
Betynka, má tetování (č. 83784), pokud jste ji někdo 
viděl, ozvěte se prosím na č. 731 705 069 nebo email 
bartova.katerina@centrum.cz.

Nálezce samozřejmě odměníme.
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Beseda se seniory na MěÚ Blatná
Důvěra, poctivost – dva pojmy, dvě slova, 

jejichž pravý význam a nezbytnost pomalu ustu-
pují do pozadí života dnešní společnosti. Denně 
jsme svědky zpráv o novodobých příživnících, 
lhářích, zlodějíčcích, zlodějích a nepoctivcích, 
okrádajících nejen stát, ale často i bezmocné 
a důvěřivé lidi. Těmi důvěřivými a nejzranitel-
nějšími bývají nejčastěji právě ti dříve narození 
občané. Důvodem však není jen jejich stáří, 
k důvěřivosti se „neprožili“, byli v ní především 
vychováni. Patřím bohužel také k těm, kteří 
pětašedesátiny mají už za sebou. Stále si ale 
dobře pamatuji, že v době mého dětství byly 
důvěra a poctivost – alespoň na vsích a v ma-
lých městech – základními stavebními kameny 
soužití občanů.

Můj otec byl kovář a podkovář. Lidé se na 
něho obraceli s potřebou zajištění buď drobných 
jednorázových prací nebo také pravidelně při 
výkonu svého řemesla (např. koláři, kamení-
ci, apod.), často také drobní rolníci a zahradníci. 
To byli tatínkovi stálí zákazníci. A právě pro tyto 
občany pracoval otec celý rok zdarma. Vykonané 
práce a jejich cenu zaznamenával pouze – jak 
tomu on sám říkal – „v sešitě“. Poctivě praco-
val, poctivě vedl evidenci a po uplynutí roku 
vystavil prostě jen velmi jednoduchý „účet“. Byl 
vyhotoven na čtverečkovaném papíru – nadpis 
zněl – „Účet za rok….“, následoval seznam 
provedených prací a jejich hodnota. Výčet prací 
podtrhl a vyčíslil celkovou částku za příslušný 
rok. Účet složil do jakéhosi psaníčka a nadepsal 
jej příslušným jménem zákazníka. Následovalo 
seřazení účtů podle bydliště – podobně, jako 

mají poštovní doručovatelky seřazeny doru-
čované zásilky. Takto připravené účty jsme 
nakonec dostaly k roznesení já a moje starší 
sestra (samozřejmě k naší velké nelibosti, proti 
které jsme si však nedovolily protestovat). Po 
obdržení vyúčtování chodili jednotliví zákaz-
níci příslušnou částku zaplatit hotově nebo ji 
skládali na tatínkův účet ve spořitelně. Komu 
se třeba neurodilo nebo z jiného důvodu neměl 
peníze, vždy přišel a domluvil se na splátkách 
či jiné formě úhrady. Nikdy se také nestalo, že 
by doručení účtu dětmi někdo popřel nebo že by 
někdy došlo k jakékoli neshodě či nespokojenosti 
jedné ze zúčastněných stran, týkající se ročního 
vyúčtování. Tak vypadala důvěra a poctivost.

Z této vlastní zkušenosti se proto vůbec 
nedivím, že se především starší občané stávají 
tak snadnou kořistí bezcitných, třeba i slušně vy-
padajících nepoctivců a lumpů. Něco z pravého 
významu citovaných slov – důvěra a poctivost 
– stále ještě koluje v jejich žilách.

Je třeba proto velice ocenit a vyzdvihnout 
práci vedoucí sociálního odboru MěÚ Blatná, 
paní Kateřiny Malečkové, která v součinnosti 
s Policií ČR a Městskou policií Blatná pořádá 
besedy  se  seniory  na  téma  ochrany  před 
jejich  vlastní  důvěřivostí  a nepoctivci  seni-
ory využívajícími. Poslední beseda se konala 
23. října 2013 v zasedací místnosti MěÚ Blatná. 
Tématem byly rady a doporučení, jak se chovat 
v určitých situacích, jak se chránit před okrade-
ním, jak předcházet riziku přepadení, vyhnutí 
se podvodníkům, jak zabezpečit svůj majetek, 
nechyběly ani informace o správném orientování 

se v silničním provozu. Co je příčinou nepouči-
telnosti seniorů? Bezesporu na prvním místě je 
ona důvěřivost, neboť zřejmě pořád platí heslo 
„Podle sebe soudím Tebe“. Hlavním tématem 
besedy bylo však zvýšení informovanosti a va-
rování před návštěvami různých předváděcích 
akcí, kdy dochází k silnému nátlaku na seniory 
a k uzavírání pro ně velmi nevýhodných kupních 
smluv. Proč se nechávají znovu a znovu zlákat 
těchto zájezdů se zúčastnit? Za důvod je možné 
považovat v některých případech opuštěnost, 
potřebu sejít se se sobě rovnými, možnost udělat 
si výlet a snad i touha dostat slibovaný dárek. 
Nechce se věřit, že jsou případy, kdy lákadlem 
bývá i oběd a pohoštění zdarma. Senioři vyslech-
li i konkrétní odstrašující příběhy, měli možnost 
zeptat se na to, co je zajímá i pohovořit o svých 
zkušenostech a nepříjemných zážitcích. Beseda 
probíhala ve velmi příjemné atmosféře, byla živá 
a doufejme, že i přínosná. Trvala dvě hodiny a při 
odchodu každý senior obdržel několik letáků se 
shrnutými informacemi, návody a upozorněními 
jak se účinně chránit a nepříjemným zážitkům 
předcházet. Obdrželi dokonce i vzorový dopis 
pro odstoupení od uzavření případné nevýhodné 
kupní smlouvy. Kromě zmíněných tiskovin kaž-
dý obdržel i drobné dárky od BESIPu – reflexní 
pásku na rukáv a nákupní tašku s reflexním pru-
hem. Besedy se zúčastnilo 22 seniorů a je velká 
škoda, že této příležitosti poučení se nevyužilo 
více lidí. Ti přítomní se již na tomto setkání těšili 
na setkání příští.

Závěrem jen jedno – díky paní Kateřino 
Malečková.

Anna Matějková

Základní škola J.A.Komenského v Blatné  
spolu se  

Sdružením rodičů a přátel školy  
vás srdečně zve na  

Pozvánka na promítání 
z přírody Dunajské delty

Ornitologové ze ZO Českého svazu ochránců přírody Blatná Vás zvou na 
promítání fotografií a povídání o přírodě Dunajské delty. Promítání se koná 
v pátek 15. listopadu 2013 od 17:00 v sále v suterénu SOŠ Blatná (navazuje 
na členskou schůzi ZO ČSOP), vítáni jsou všichni zájemci. Delta Dunaje 
je jednou z posledních evropských divočin a je zajímavá nejen živočichy 
(zejména ptáky včetně pelikánů), ale i úžasnou krajinou atraktivní i pro 
vodáky, rybáře nebo fotografy a také lidmi a architekturou.

Za ZO ČSOP zve Petr Pavlík
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Informace z SOŠ Blatná
Ve Střední odborné škole, Blatná, V Jezárkách 745, 

už proběhly dva dny otevřených dveří: v sobotu 18. 10. 
a první již v sobotu 21. 9. 2013 při oslavách 55. výročí 
školy. SOŠ Blatná tímto děkuje všem účastníkům za 
hojnou účast a všem zaměstnancům i mnohým součas-

ným žákům za obětavou přípravu výstav z historie i současných aktivit 
školy a za přispění k příjemnému setkání se všemi, kteří se svojí prací či 
studiem zařadili do historie školy nebo přispívají k její úspěšně pokraču-
jící současnosti. Pro příští školní rok SOŠ Blatná opět nabízí tři čtyřleté 
maturitní obory: ekonomický obor 63-41-M/02 Obchodní akademie (se 
zvýšeným důrazem na uživatelské využití výpočetní techniky a znalosti 
účetnictví), elektrotechnicky „hardwarově“ zaměřený počítačový obor 
26-41-M/01 Elektrotechnika (ŠVP Elektronické počítače) a informatický 
„softwarový“ počítačový obor 18-20-M/01 Informační technologie (ŠVP 
Informatika v ekonomice). Bližší informace na webu www.blek.cz a při 
návštěvě školy (po dohodě kterýkoli pracovní den nebo při dalších dnech 
otevřených dveří v pátek 15. 11. nebo pátek 24. 1.)

Dalším potvrzením opravdu nadstandardních mezinárodních aktivit 
SOŠ Blatná se stalo udělení evropského certifikátu kvality (European 
Quality Label) „.jako ocenění vynikající práce na eTwinningovém projektu 
„Photography as a pedagogical tool“. Toto ocenění je důkazem toho, že 
práce koordinátorky mezinárodních projektů (Ing. Marie Švehlové), práce 
studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům.“ Blíže 
rovněž na webu školy www.blek.cz

Žáci a žákyně školy se tradičně účastní mnoha sportovních soutěží, 
například ve středu 18. 9. pořádala SOŠ Blatná okresní kolo CORNY 
středoškolského poháru v atletice. V kategorii chlapců i v kategorii dívek 
se týmy školy umístily na druhém místě. Druzí byli v září ve Strakonicích 

i fotbalisté SOŠ Blatná v okresním kole středních škol v kopané o Pohár 
J.Masopusta. Stolní tenisté školy dokonce zvítězili 8. 10. v okresním kole 
ve Volyni a ve složení P. Solar, P. Stulík, D. Michálek, S. Vaníček postoupili 
do krajského kola.

Stejně jako v předchozích letech je od října 2013 v SOŠ Blatná otevřen 
počítačový kroužek pro žáky základních škol (zdarma). Mohou si vy-
zkoušet tvorbu webových stránek, programování nebo práci s grafickými 
programy. Kroužek probíhá každý čtvrtek od 16 hodin.

Během listopadu bude dokončena rekonstrukce plynové kotelny školy 
(s přispěním dotace z programu EFEKT 2013 z MPO) a na informačním 
systému veřejných zakázek bude během listopadu vyvěšeno výběrové 
řízení na zhotovitele akce „Snížení energetické náročnosti SOŠ Blatná“, 
na kterou se po dlouhé snaze podařilo získat podporu více než 10 milionů 
v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků SFŽP. Po 
uzavření výběrového řízení se v roce 2014 vymění v celém areálu školy 
okna za kvalitní plastová a dojde i k dodatečnému zlepšení izolace stěn 
budov školy a domova mládeže (na dřívější vrstvu přibude další), zcela 
nově se zateplí tělocvična a areál učeben výpočetní techniky. Výrazně se 
tím zlepší energetická úspornost školy. Předfinancování a dofinancování 
nezpůsobilých výdajů zajišťuje zřizovatel školy – Jihočeský kraj, který 
zajišťuje prostřednictvím OREG KÚ i organizaci výběrového řízení.

Na závěr bohužel jedno smutné oznámení. Dne 22. října 2013 zemřel 
vážený a dlouholetý pedagog školy Ing. František Švehla. Od roku 1963 
až do roku 2001 učitel odborných předmětů, zejména účetnictví, v letech 
1990 až 1991 ředitel školy. Byl propagátorem výpočetní techniky ve výu-
ce ekonomických oborů a zasloužil se o zavedení výuky „počítačových“ 
oborů i o spolupráci školy s podniky a veřejností a výrazným způsobem 
přispěl k vybudování dobrého jména školy. Náročným, ale vždy spraved-
livým a lidským přístupem si získal srdce kolegů i doslova několika tisíc 
žáků a absolventů, vždyť za dlouhá léta jeho působení ve škole se s ním 
setkala více než polovina z 4101 absolventů školy (stav k podzimu 2013). 
Soustrast pozůstalé rodině tak účastí při posledním rozloučení 31. října 
vyjádřilo nejen mnoho bývalých spolupracovníků, ale i mnozí bývalí 
žáci. Ing. Františku Švehlovi patří poděkování  a  vzpomínka všech 
bývalých  i  současných zaměstnanců SOŠ Blatná  i mnoha bývalých 
žáků a absolventů školy. Čest jeho památce.

Za SOŠ Blatná RNDr. Petr Pavlík, ředitel školy
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HISTORICkÝ PRvNÍ vÝLOv RyBNÍkA v HNěvkOvě
Rybník v Hněvkově vydal první ryby od doby, kdy jej obec získala do 

svého majetku. Pod vedením baštýře pana Jiřího Kopáčka se uskutečníl 
výlov první sobotu v listopadu. Začalo se již v 8.00 hodin a první zátah byl 
dokončen před jedenáctou hodinou. Na břehu přihlíželi diváci z obce pro-
fesionálně vedenému výlovu. Lovilo se pomocí podložní sítě. Rybník vydal 

několik druhů ryb, nejvíce byl zastoupen kapr, dále tolstolobik a amur. 
Ryby byly převezeny do sádek. Za péči se rybník odměnil bohatě a výtěžek 
z prodeje posílí rozpočet obce. Počasí bylo, jak se patří, chvíli byla voda 
i zhora, ale to neodradilo spokojený výraz ve tvářích všech přítomných.

Petr Vích - kronikář

velký náramek
Po diskusi s RNDr. Pavlem Kalendou, autorem článku „Máme v Če-

chách Stonehenge?“, jsem s přáteli navštívil Čertovy kameny mezi Kado-
vem a Slatinou a zaměřil se na hledání něčeho podobného, co on objevil na 
Čertově kamenu v Blatné. A ejhle: na jižní straně Velkého čertova náramku 
neboli Čertova cestovního vaku u Slatiny (49° 23’ 33,5“; 13° 45’ 8,55“), 
leží zajímavý kámen s podélnou rýhou na povrchu. Na první pohled, ze-
jména, je-li zanesena mechem a jehličím, by se dalo předpokládat, že je to 
rýha podobná těm, které „zdobí“ mnohé jiné kameny - nedokončené dílo 
kameníků. Tato rýha však neobsahuje „dlaby“, ale je souvislá a má směr 
východo-západní. Na východní straně je ukončena vydlabanou šipkou 
směřující k východu. Jde tedy nepochybně o další menhir, který určoval 
světové strany a čas (jarní a podzimní rovnodennost).

Jan Kurz

Menhir na 
jižní straně 
Čertova ces-
tovního vaku.

Rýha v menhiru ukazuje na východ. Možná 
odchylka od údajů kompasu může být způ-
sobena deklinací – rozdílem mezi zeměpis-
ným a magnetickým severem.

Východní konec rýhy je zakončen 
vysekanou šipkou.

Rodiče této 5 leté dí-
venky tvrdí, že je sen-
sibilní. Zajímavé je, že 
se po příchodu na místo 
uvelebila právě na tento 
kámen a to ve směru od 
jihu k severu.
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SPORTOvNÍ FOTOGRAFIE
Robert Sedmík

Fotografii vystudoval na Pražské fotografické škole
u p. profesora vláška. 

Fotografoval pro Svobodné slovo. Od roku 1998 fotografoval pro Zemské 
noviny a spolupracoval s japonským časopisem World Soccer. v roce 2000 

nastupuje u agentury CPA, pod kterou fotí pro časopis Gól. Od roku 2002 fo-
tografuje pro časopis Týden a Instinkt. I když svým zaměřením tyto časopisy 

nejsou sportovní, je sportovní fotografie
u něho vždy na prvním místě. Právě za sportovní fotografii byl dvakrát oce-

něn v soutěži Czech press photo.

Minigalerie Beseda 
Hotel Marion Na Příkopech 183 Blatná

2.11. – 31.12. 2013
denně mimo pondělí 10-22 hod

setkání s autorem 2.11. od 17,00 

pořadatel: fotoskupina SPEkTRUM Blatná

Partnerské město vacha – a jak dál?
Ve dnech 17. – 20. října došlo v partnerském 

městě Vacha k slavnostnímu setkání zástupců 
obou měst při příležitosti 20.výročí uzavření 
partnerské smlouvy mezi Blatnou a Vachou. 
Součástí této akce byl také kromě „malé ofi-
ciální delegace vedení města“ vyslán autokar 
s osmnácti blatenskými občany, kteří již mají 
ve většině případů v partnerském městě dlou-
hodobé přátele. Potěšilo mne, že se tentokrát 
zapojila celá řada mladých lidí, jež mají o další 
rozšiřování přátelských vztahů zájem.

Počasí nám přálo, atmosféra byla jako vždy 
více než přátelská. Vedení města Vacha i hosti-
telské rodiny připravily perfektní program. Vše 
by bylo vynikající, ale bohužel vloudila se ne 
chybička, ale pořádná chyba. Tou byla naprostá 
organizační nepřipravenost ze strany organizá-
tora, tedy města Blatná. Pro zájezd nebyl určen 
žádný vedoucí, a ani nikdo kdo by pro účastníky 
bez znalosti němčiny tlumočil.

Celou situaci částečně vylepšil až páteční 
příjezd malé delegace vedení našeho města s tlu-

močnicí, kdy při oficiálním slavnostním setkání 
došlo k výměně darů a tlumočeným proslovům 
pana starosty z Vachy a našeho pana místostaros-
ty. Následoval krásný kulturní program a zábava, 
která se protáhla až přes půlnoc. Další den se 
nám věnovaly ubytovatelské rodiny. K trapné 
situaci došlo při loučení u autokaru těsně před 
naším odjezdem. Nikdo se nehlásil k oficiálnímu 
poděkování hostitelům a zástupcům radnice. 
Situaci nakonec zachránil Milan Žíla (který se 
nevrátil zpět s malou delegací, ale zůstal) a za 
nás všechny se rozloučil a poděkoval.

Účastníci zájezdu se proto rozhodli, že budou 
požadovat změnu v organizaci partnerských 
vztahů, a přiklánějí se ke znovuzřízení „komise 
(výboru) pro partnerské vztahy“. Můj názor je 
takový, že partnerské vztahy by bylo možno 
realizovat pracovníkem města nebo jakýmkoli 
blatenským občanem, který by měl dobré or-
ganizační schopnosti a byl jazykově vybavený 
(zcela jistě němčina a popřípadě i další jazyk, 
např. angličtina). Zároveň by měl být ochotný 

zúčastňovat se všech příslušných akcí. Tímto 
člověkem je u německých přátel Petra Kaiser. 
Myslím, že takový člověk se bude velice těžko 
hledat, a proto se přikláním k alternativě zřízení 
příslušné komise (výboru). Toto budu jako člen 
MěZ iniciovat a podporovat. Věřím tomu, že 
tato komise složená jak z původních zkušených 
členů, tak z nových mladých občanů města by 
byla pro město přínosem.

Petr Novotný

Krájení „narozeninového“ dortu při příjezdu.

Slavnostní večer - předávání dárků.

Tradiční foto na Werrabrücke.
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PROGRAM ZÁBAV 2013
V HOSPODĚ NA VINICI

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

Vážení a milí čtenáři,
blíží se čas předvánoční, čas podnikových 

večírků, čertovského řádění, setkávání přátel 
i nákupu dárků. Dovolte mi, abych Vám mohla 
ukázat pozvánku z roku 1938 na „Mikulášský ve-
čer“. Objevila jsem ji v pozůstalosti po tatínkovi 
a je to vlastně jedna z mála památek, kterou ja-
kýmsi zázrakem nezničila povodeň v roce 2002.

Předtím mi však dovolte připomenout, jak 
těžký to byl rok v našich dějinách. V tomto roce 
vyvrcholily spory týkající se národnostní otázky 
– spory mezi německou menšinou, reprezento-
vanou stranou SdP a československou vládou. 
V konečném výsledku však Němci jakýkoliv 
kompromis odmítli. 29. září 1938 byla dojedná-
na Mnichovská dohoda, kdy se zástupci Velké 
Británie, Francie, Německa a Itálie dohodli, že 
Československo musí do 10. října postoupit 
pohraniční území, obývané sudetskými Němci, 
Německu. Dne 30. září 1938 brzy po půlnoci 
byla dohoda těmito velmocemi podepsána 
a československá vláda tento mnichovský diktát 
tentýž den přijala. Dne 30. září 1938, těsně před 
půlnocí, odevzdala rovněž polská vláda vládě 
československé ultimátum, ve kterém požado-
vala značnou část Těšínska, část Oravy, Spiše, 
Kysuc a Šariš. Československá vláda souhlasila 
i s tímto požadavkem. Dne 5. října abdikoval pre-
zident Edvard Beneš a novým prezidentem byl 
zvolen Emil Hácha. K dalším územním ztrátám 
došlo na začátku listopadu 1938, kdy skončila 
jednání o československo-maďarské hranici. Ve 
dnech 5. až 10. listopadu muselo Československo 
obětovat i část jižního a východního Slovenska 
a téměř polovinu Podkarpatské Rusi Maďarsku. 
Celkově tyto ztráty představovaly 41 098 km2 
a 4 879 000 obyvatel. Přes obrovskou odvahu 
a připravenost Československé armády bránit 
se, však poté, co země ztratila své pohraniční 
opevnění, nemohlo Československo dlouhodobě 
tak obrovské přesile odolávat. Někteří historici 
proto označují rok 1938 jako „rok konce nadějí 
a ztrát iluzí“.

I přes tak nesmírně těžké období v naší 
historii se muselo žít dál. Lidé museli pracovat 
a snažili se i normálně žít, a to i přesto, že válka 

visela ve vzduchu. Pozvánka na „Mikulášský ve-
čer“ o tomto faktu vypovídá. Navíc je i ukázkou 
určitého archaismu v našem českém jazyce a za 
pozornost jistě stojí i styl vyjadřování a forma, 
kdy slušnost měla v životě lidí své významné 
místo. Udivilo mě však, že už i tehdy hrála 
reklama významnou roli a objevovala se i tam, 
kde bychom ji nečekali ani dnes. Celá pozvánka 
měla původně sedm stran, ale všechny se nedo-
chovaly. Uvádím alespoň ty čitelné. Doufám, 
že se i tak těm dříve narozeným blatenským 
rodákům připomenou hodně staré časy. Snad tato 
historická, 70 let stará pozvánka, nenechá zcela 
lhostejnými ani ročníky mladší, a ty občany, 
kteří se k nám přistěhovali později. Když už nic 
jiného, alespoň se naskytuje možnost seznámit 
se se starou češtinou a připomenout si, že čas 
předvánoční nebyl vždy idylický. Za povšimnutí 
stojí i snímek blatenského zámku, či spíše jeho 
okolí – jakou bujnou vegetací byl v té době 
obklopen. Pozvánku vytiskla v roce 1938 velice 
známá a prosperující domácí firma „TISKÁRNA 
BRATŘI ŘÍMSOVÉ BLATNÁ“.

Anna Matějková

Když Labuť, tak labuť
Minule jsem si při psaní o blatenské Labuti 

vzpomněla, jak jsem se až příliš zblízka sezná-
mila s labutí opravdovou, živou ažaž.

V Praze jsem léta chodívala od jara do pod-
zimka plavat na Hostivař.

Přehrada je to veliká, konce jen tak nedohlíd-
neš a poplavání bezvadné. A když tak člověk 
dorazil po ránu, tak musel na neplacený břeh, 
protože oficiální plovárna se otevírala až v devět, 
ale byl za nesnadnější vstup do vody odměněn 
voňavým tichem a klidnou liduprázdnou vodou.

Jednou takhle po ránu - sluníčko už se snažilo, 
házelo paprsky třpytivě do vlnek a já jsem si 
splývala a kochala se, no však to znáte z filmu 
- jak se Rudolf Hrušínský kochal a hlavně jak 
dopadl. A takhle jsem jednou dopadla já - má-
lem ještě hůř. Kdožpak by tušil, že v zátočince 
si zrovna usmyslela labutí rodinka učit mladé 
životu. Nechtěla jsem rušit a tak jsem se hned 
obrátila zpět za ostroh, ale už bylo pozdě. Starý 
labuťák se nazlobil za to ohrožení jejich poklidu 
a pustil se za mnou.

Nevěřili byste, jakou ta příšera má sílu. Ono 
se řekne vznosný, ladný a důstojný pták - ale 
když to váží hromadu kil, syčí a vrhá se na člo-
věka s rozletem plnou silou a doslova ho zatlouká 
pod hladinu, tak vás obdiv ke kráse přejde. A on 
to bral opravdu vážně. Vždycky obletěl pár metrů 
za mne, znova se odrazil od hladiny a mávaje 
křídly vrhal se na mne vší silou. Kdyby mne 
mlátili pytlem plným brambor, nemohlo být hůř.

Myslím, že jsem v životě neřvala strachy tak, 
jako tehdy. Hlasitě, do strhání hrdla. Naštěstí 
mne napadlo těm jeho ranám trochu uhnout 
tím, že jsem se v momentě, kdy mne dostihl, 
dobrovolně ponořila pod hladinu, takže jsem 
tomu nejhoršímu přece jen unikala. A podařilo se 
mi doplavat až k nižšímu břehu, na který se dalo 
rychle vylézt. A nebudete věřit, ale málem se mi 
to dost hbitě nepovedlo, ale ne ze strachu - padala 
jsem smíchy. No tak samozřejmě to zavinila ta 
předcházející hysterie, že jsem reagovala takhle, 
ale za pohled to stálo! Na břehu stál rozkročmo 
mladík samý sval a ve snaze mne zachránit 
nabíral dlaněmi vodu, stříkal ji srdnatě proti 
rozzuřenému labuťákovi a vykřikoval - huš, huš!

Venca
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Blatenské infocentrum a cestovní kancelář Ciao… aktuálně:
V Plzni se v termínu 19. - 21. září 2013 usku-
tečnil již devátý ročník veletrhu cestovního 
ruchu ITEP. a město Blatná samozřejmě 
nechybělo!

Veletrh se konal v hale TJ Lokomotiva na Slovanech. Návštěvnost potvr-
dila očekávání organizátora – Plzeňského kraje, že veletrh ITEP se právem 
řadí mezi tři největší v České republice. Letos bylo pro vyznavače cesto-
vání a turistiky připraveno na 120 vystavovatelů, z toho 20 zahraničních. 
Nepřeberné množství propagačních materiálů i konkrétních pobytových 
nabídek za zvýhodněnou cenu z celé České republiky, ale i ze Slovenska, 
Itálie a především z Německa čekalo na více než 11.000! návštěvníků 
ITEPu. Jako tradičně turistické a informační centrum Ciao… na veletrhu 
reprezentovalo město Blatná. Společně s Terezou Ptáčníkovou z Místní 
akční skupiny svazku obcí Blatenska jsme návštěvníkům poskytly infor-
mační brožurky o městě, o turistických zajímavostech, cyklomapy, plánky 
města a přehled významných kulturních akcí, které se u nás uskuteční ještě 
letos a v příštím roce. Informovaly jsme také o regionálních produktech 
Prácheňska, které se mezi lidmi těší čím dál větší oblibě. Organizátoři 
připravili pro návštěvníky bohatý doprovodný program. Velké pozornosti se 
těšila Bavorská sobota, která zprostředkovala českým návštěvníkům nejen 
kulturu, ale i tradice německých sousedů. Svoje nezastupitelné místo zde 
měla i typická bavorská kuchyně. Ochutnávky piva Dampfbierbrauerei, 
pravé bavorské uzeniny „Bratwurst“, bavorské preclíky a další dobroty byly 
po celou dobu v obležení milovníků kulinářských specialit. Velký zájem 
vzbudila i lanovková kabinka pro zamilované a novomanžele, která vyveze 
zájemce až na nejvyšší vrchol bavorské lesa Javor – Grosser Arber. Ale 
pozor: na Javoru neumějí čepovat malá piva, prodají Vám pouze velká! Spe-
ciální gastro oddělení nabízelo chutě ze všech koutů republiky. Zastoupena 
zde byla tradičně Salaš Zbojská, ve které bylo možno ochutnat pravé slo-
venské halušky s brynzou, ovčí sýry, klobásky a mnoho dalších laskomin. 
Velké pozornosti se těšila marmelády z dílny Madam marmeláda ze Šumavy 
paní Milfaitové. Ochutnat typické hanácké dobroty měli návštěvníci mož-
nost v expozici „Hanácké gront – ochotnéte Hanó“. Pravidelná degustace 
Plzeňského Prazdroje potěšila milovníky zlatavého moku. Venkovní prostor 
před halou obsadila rozsáhlá expozice Místních akčních skupin. Uvnitř 
haly na hlavním podiu se pak střídaly hudební skupiny různých žánrů, 
divadelní vystoupení, ukázky pokusů plzeňské Techmania Science Center, 
ale i soutěže o pobyty v bavorském příhraničí. Celým veletrhem slovem 
provázel moderátor Radek Nakládal. Malé návštěvníky zaujaly pravidel-
né vstupy ze Zoologické a botanické zahrady v Plzni a ukázky zvířátek. 
Dětské pozornosti neunikl ani koutek lega k tvoření dle vlastní fantazie 
a vystavené exponáty Techmanie s dodatkem „Nedotýkat se zakázáno“ ☺

Záštitu nad letošním veletrhem převzal zcela nevýrazný ministr pro 
místní rozvoj František Lukl a naopak matador českého cestovního ruchu 
Rostislav Vondruška, generální ředitel agentury CzechTourism.

Motto letošního ročníku ITEPu „Všude dobře, tak co doma“ se podle 
zájmu návštěvníků naplnilo zcela určitě beze zbyt-
ku. Přinášíme vám několik fotografií z veletrhu 
a budeme se těšit na vaši návštěvu v blatenském 
infocentru a cestovní kanceláři Ciao… pod bla-
tenskou věží. Máme pro vás zajímavé tipy na pod/
zimní výlety a dovolenou.

Vendula Hanzlíková a Váš
Ciao… team
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Tradice Svatomartinského vína 
Svátek svatého Martina bývá s napětím oče-

káván nejen kvůli pranostice s bílým koněm. 
Příběh sv. Martina z Tours, k němuž se svátek 
vztahuje, svatomartinskou husu, svatomartinské 
pečivo, to vše jsme v těchto listech v minulých 
letech již zmiňovali. Snad bych tedy tentokrát 
mohl rovnou připomenout to, co nám milov-
níkům vína dělá největší radost, a sice otvírání 
prvních láhví nové sklizně. Stará tradice byla 
znovu vzkříšena začátkem devadesátých let 
několika moravskými vinaři.  Od roku 2005 
vlastní ochrannou známku „Svatomartinské 
víno“ Vinařský fond ČR. Ten také uděluje li-
cence vinařům a stanovil podmínky, které musí 
víno splnit, aby mohlo být logem sv. Martina na 
bílém koni označeno. Dodržení předepsaných 
kritérií  každoročně schvaluje odborná degus-
tační komise.

Snad Vás neurazí, když budu občas přímo 
citovat z pramenů Vinařského fondu.

Svatomartinská vína jsou první vína ročníku, 
se kterým si podle tradice můžeme přiťuknout na 
sv. Martina 11. listopadu. Jedná se o vína svěží 
a ovocitá, která sice zrála pouhých pár týdnů, 
ale za tuto dobu už stačila získat svůj osobitý 
charakter. Mají lehkou barvu i chuť a nižší obsah 
alkoholu, obvykle okolo 12%, musí se jednat 
o vína suchá.  Pod značkou SVATOMARTIN-
SKÉ lze vyrábět pouze vína těchto raných odrůd: 

Bílé víno: Müller Thurgau, Veltlínské červené 
rané, Muškát moravský

Červené víno: Modrý Portugal a Svatovavři-
necké 

Růžové víno, klaret: Modrý Portugal, Sva-
tovavřinecké a Zweigeltrebe (od roku 2013) 

V posledních letech se rozšiřuje metoda kupá-
že povolených odrůd, vznikají směsky (cuvée). 
Tradičně takto vyrábí Svatomartinská vína už 
léta např. Vinařství Jedlička a Novák z Bořetic. 

Obvykle se doporučuje spotřebovat tato 
mladá vína d o  j a r a , 
a b y c h o m m o h l i 
v y c h u t - nat  jejich 
přirozenou s v ě ž e s t , 
Pro  le to - šek máme 
př ip rave - n o  m a l é 
překvapení v podobě 
n ě k o l i - ka vzorků 
loňských mladých vín, abychom se společně 
přesvědčili, že nádherně vyzrála, rok v lahvi  jim 
nic neubral na kvalitě, spíše naopak. Ale pravidlo 
to samozřejmě není.

Po letech připadá svátek Sv. Martina, tj. 11. 
11. na pondělí, a tak bude  na degustaci letošních 
mladých vín v blatenské Kaplance doslova celý 
týden. Samozřejmě, nabídka se může velmi 
zúžit, nejlepší vína mohou být beznadějně 
vyprodaná, ale nemusíte mít strach, i na konci 
následujícího víkendu bude co ochutnávat.

Pondělní program zahájí jako již tradičně 
příjezd Sv. Martina na bílém koni ke Kaplance. 

To by mělo být kolem 11. hodiny. Potom si místní 
žebrák neodpustí požádat Martina o almužnu. 
Tu scénku jistě znáte, a kdo ji nezná, dozví se 
na místě, jak byl položen základ pozdějšího 
Martinova svatořečení. Poté pan děkan požehná 
letošnímu mladému vínu a potom už, doufejme, 
že to bude přesně v 11:11:11 hod. otevřeme první 
láhve Svatomartinského pro příchozí milovníky 
vína. Věřme, že i v letošní, pro vinaře tak náročné 
sezóně, se dočkáme velmi pěkných, šťavnatých 
a aromatických vín. Nabídneme Vám opět cca 
50 druhů mladých vín, z toho cca 30 Svato-
martinských. Bude i novinka mezi růžovkami, 
zweigeltrebe. Těšme se tedy na tuto předzvěst 
ročníku 2013. Mimochodem, jako již tradičně, 
nabídneme vína z Vinařství Šabata. Otec Vladi-
mír, jenž dnes předává vedení vinařství svému 
synovi Václavovi, byl u „Svatomartinských“ od 
samého počátku, a v roce 2005 vyrobil „neuvěři-
telných“ 2 tisíce láhví. Dnes je to  už 7.500 láhví! 

A ještě jedna zajímavost: když pilný kon-
zument přijde ochutnat každý  den 7 vzorků, 
obtížně se v neděli dostane k těm posledním. 
Pokud už ovšem nebudou vypité.

A protože blízká restaurace nabídne v pondělí 
i husičku s bramborovým knedlíkem a červeným 
zelím, bude náš svatomartinský prožitek do-
končen i kulinářsky. Těšme se tedy na Svatého 
Martina, i kdyby přijel opravdu na bílém koni 
tak, jak praví pranostika.                   Milan Žíla
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Program na 
listopad 2013
Pozor změna: do 25. 11. 2013 otevřena do-
polední 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 (Vod-
nické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky, 
hejbejte se!)

odpoledne:
PO: 15:00 – 16:00 - Šikovné ploutvičky
16:00 - 17:00 – Výtvarný kroužek paní Vy-
drové
(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
11. 11. - Závěsný ptáček
13. 11. - Podzimní květ
18. 11. - Zápich do květináče
20. 11. - Koule - vločka
25. 11. - Čertík a Mikuláš
27. 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
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Kulturní  kalendář
 Akce

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

9. 11. SOBOTA  | 20:00 | 
200 ZBRANÍ 
Koncert, dub rock´n´roll Písek 
Pořadatel a místo konání 
Restaurant and music bar Prostor   

11. 11. PONDĚLÍ | 18:00 | 
VEG(ETARI)ÁNSKÉ VAŘENÍ 
ZŠ J. A. Komenského, Blatná 
Přijďte rozšířit své kulinářské obzory 
o potraviny a pokrmy z oblasti zdravé 
a bezmasé kuchyně. Kurzy budou do-
plněny teoretickým povídáním o suro-
vinách a postupech zajímavých nejen 
pro vegetariánskou kuchyni.
Kurzy povede Ing. Jan Juráš z Eko-
poradny strakonické Šmidingerovy 
knihovny.
Svou účast hlaste předem na: m.vese-
la@info-office.cz, nebo 604 123 519,
v obchodu zdravé výživy Slunečnice 
nebo na info@ckvb.cz, 383 311 251.

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, Yvo-
nne Přenosilová, Mojmír Maděrič 
a další
Cena 550,- Kč
Odjezd autobusu v 8:00 od ubytovny 
Tesla
Přihlášky v infocentru, na recepci mu-
zea a na e-mailové adrese info@ckvb.cz   

16. 11. SOBOTA | 20:00 |
ELEQTRONIK NIGHT 
DJ´s, nebo nezávislá scéna různých 

eleqtro projektů 
Pořadatel a místo konání 
Restaurant and music bar Prostor   

16. 11. SOBOTA | 21:00 | 
FUNKCE ŠROUBU, LIBIDO 
CHALLENGE, V. T. MARVIN 
Koncert kapel 
Pořadatel a místo konání 
Hospoda Na Vinici 

23.11. SOBOTA | 20:00 |
POLETÍME?
Koncert
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

23. 11. SOBOTA | 20:00 |
EPYDEMYE
Big - beat - folk, ČB
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor  

23. 11. SOBOTA | 21:00 | 
ZUTRO, CONOPED, UCHÁZÍM 
Koncert kapel 
Pořadatel a místo konání 
Hospoda Na Vinici 

26. 11. ÚTERÝ | 19:00 | 
PROCHÁZKA VÍDEŇSKOU 
OPERETOU 
Koncert KPH 
Zámek Blatná, Starý palác 
Hudební zážitek v podání operní divy 
Zory Jehličkové, bývalé sólistky Ná-
rodního divadla, která působila na 
mnoha významných zahraničních scé-
nách, např. drážďanské Semperoper, 
ve Státní opeře v Berlíně nebo v milán-
ské La Scale.
Vstupné: 
Základní 120,- Kč
Senioři 80,- Kč
Studenti 80,- Kč
Děti 20,- Kč 

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

 Kino

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  

13. 11. STŘEDA | 19:00 | 
MAFIÁNOVI 
Krimi/Komedie v původním znění 
s titulky | USA 2013 | 111 min. | Režie: 
Luc Beson | 110,- Kč | 
Mládeži do 12 let nevhodný

  15. 11. PÁTEK | 20:00 | 
CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU 
Dobrodružný/Rodinný/Fantasy v 
českém znění | Norsko 2012 | 80 min.  
Režie: Nils Gaup | 90,- Kč | 
Mládeži přístupný

17. 11. NEDĚLE | 15:00 |
ANIFILM - BLATENSKÉ 
OZVĚNY
V rámci výstavy JAK SE RODÍ VEČER-
NÍČKY připravujeme na neděli 17. lis-
topadu zvláštní promítání pásma ani-
movaných filmů nejen pohádkového 
žánru. Ve spolupráci s o.s. ANIFILM 
proběhne akce s názvem OZVĚNY ANI-
FILMU. Jedná se o pásmo krátkých 
animovaných filmů z loňského a letoš-
ního ročníku  mezinárodního filmové-
ho festivalu ANIFILM v Třeboni. 

Filmoví vytrvalci si tak mohou vy-
chutnávat po 334 minut animované 
tvorby z mnoha zemí světa. Začneme 
pásmem estonských pohádek pro děti, 
pokračovat budeme vítěznými filmy 
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 Akce

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

9. 11. SOBOTA  | 20:00 | 
200 ZBRANÍ 
Koncert, dub rock´n´roll Písek 
Pořadatel a místo konání 
Restaurant and music bar Prostor   

11. 11. PONDĚLÍ | 18:00 | 
VEG(ETARI)ÁNSKÉ VAŘENÍ 
ZŠ J. A. Komenského, Blatná 
Přijďte rozšířit své kulinářské obzory 
o potraviny a pokrmy z oblasti zdravé 
a bezmasé kuchyně. Kurzy budou do-
plněny teoretickým povídáním o suro-
vinách a postupech zajímavých nejen 
pro vegetariánskou kuchyni.
Kurzy povede Ing. Jan Juráš z Eko-
poradny strakonické Šmidingerovy 
knihovny.
Svou účast hlaste předem na: m.vese-
la@info-office.cz, nebo 604 123 519,
v obchodu zdravé výživy Slunečnice 
nebo na info@ckvb.cz, 383 311 251.

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, Yvo-
nne Přenosilová, Mojmír Maděrič 
a další
Cena 550,- Kč
Odjezd autobusu v 8:00 od ubytovny 
Tesla
Přihlášky v infocentru, na recepci mu-
zea a na e-mailové adrese info@ckvb.cz   

16. 11. SOBOTA | 20:00 |
ELEQTRONIK NIGHT 
DJ´s, nebo nezávislá scéna různých 

eleqtro projektů 
Pořadatel a místo konání 
Restaurant and music bar Prostor   

16. 11. SOBOTA | 21:00 | 
FUNKCE ŠROUBU, LIBIDO 
CHALLENGE, V. T. MARVIN 
Koncert kapel 
Pořadatel a místo konání 
Hospoda Na Vinici 

23.11. SOBOTA | 20:00 |
POLETÍME?
Koncert
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

23. 11. SOBOTA | 20:00 |
EPYDEMYE
Big - beat - folk, ČB
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor  

23. 11. SOBOTA | 21:00 | 
ZUTRO, CONOPED, UCHÁZÍM 
Koncert kapel 
Pořadatel a místo konání 
Hospoda Na Vinici 

26. 11. ÚTERÝ | 19:00 | 
PROCHÁZKA VÍDEŇSKOU 
OPERETOU 
Koncert KPH 
Zámek Blatná, Starý palác 
Hudební zážitek v podání operní divy 
Zory Jehličkové, bývalé sólistky Ná-
rodního divadla, která působila na 
mnoha významných zahraničních scé-
nách, např. drážďanské Semperoper, 
ve Státní opeře v Berlíně nebo v milán-
ské La Scale.
Vstupné: 
Základní 120,- Kč
Senioři 80,- Kč
Studenti 80,- Kč
Děti 20,- Kč 

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

 Kino

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  

13. 11. STŘEDA | 19:00 | 
MAFIÁNOVI 
Krimi/Komedie v původním znění 
s titulky | USA 2013 | 111 min. | Režie: 
Luc Beson | 110,- Kč | 
Mládeži do 12 let nevhodný

  15. 11. PÁTEK | 20:00 | 
CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU 
Dobrodružný/Rodinný/Fantasy v 
českém znění | Norsko 2012 | 80 min.  
Režie: Nils Gaup | 90,- Kč | 
Mládeži přístupný

17. 11. NEDĚLE | 15:00 |
ANIFILM - BLATENSKÉ 
OZVĚNY
V rámci výstavy JAK SE RODÍ VEČER-
NÍČKY připravujeme na neděli 17. lis-
topadu zvláštní promítání pásma ani-
movaných filmů nejen pohádkového 
žánru. Ve spolupráci s o.s. ANIFILM 
proběhne akce s názvem OZVĚNY ANI-
FILMU. Jedná se o pásmo krátkých 
animovaných filmů z loňského a letoš-
ního ročníku  mezinárodního filmové-
ho festivalu ANIFILM v Třeboni. 

Filmoví vytrvalci si tak mohou vy-
chutnávat po 334 minut animované 
tvorby z mnoha zemí světa. Začneme 
pásmem estonských pohádek pro děti, 
pokračovat budeme vítěznými filmy 

 Výstavy

letošního ročníku, poté představíme 
to nejlepší z legendární záhřebské ško-
ly animace, navážeme filmy prestižní 
jeruzalémské školy a ozvěny anifilmu 
uzavřeme hrůzou - tajemnem animo-
vaných hororů. 

Program: 
15:00 |  DĚTSKÉ PÁSMO ESTONSKÝCH  
               POHÁDEK /62 min 
16:20 |  VÍTĚZNÉ FILMY ANIFILMU 
                /64 min 
17:40 | 60 LET ZAGREB FILMU /72 min 
19:10 | PREZENTACE IZRAELSKÉ ŠKOLY                     
             „BEZALEL“/ 67min 
20:30 | ANIMOVANÉ HORORY/ 72 min 

 VSTUP ZDARMA 

20. 11. STŘEDA | 19:00 | 
LÁSKY ČAS 
Komedie/Drama/Romantický/Sci-Fi v 
původním znění s titulky | Velká Bri-
tánie 2013 | 123 min. | Režie: Richard 
Curtis | 120,- Kč | 
Mládeži do 12 let nevhodný

  22. 11. PÁTEK | 20:00 | 
THOR: TEMNÝ SVĚT (3D) 
Akční/Dobrodružný/Fantasy v českém 
znění | USA 2013 | 112 min. | Režie: Alan 
Taylor | 155,- Kč, děti do 15 let 135,- Kč  
Mládeži do 12 let nevhodný

24. 11. NEDĚLE | 15:00 | 
ZATAŽENO OBČAS TRAKAŘE 2 
(3D) 
Animovaný/Komedie/Rodinný v čes-
kém znění | USA 2013 | 96 min. | Re-
žie: Cody Cameron, Kris Pearm | 130,- | 
Mládeži přístupný

UPOZORNĚNÍ: V případě 3D projek-
cí je nutno počítat s výdajem za 3D 
brýle (25 Kč), nebo speciálního klipu 
pro dioptrické býle (60 Kč). Brýle/klip 
návštěvníkovi zůstávají a můžou být 
použity při jakékoli další 3D projekci v 
blatenském kině bez dalších poplatků.

OMLUVA
Omlouváme se všem, kteří 16. 10. 
dorazili do Kina Blatná na avizované 
dopolední promítání filmu Kameňák 
4, které se z provozních důvodů neu-
skutečnilo.
Věříme, že vás tato politováníhodná 
událost neodradí od našich dalších 
dopoledních projekcí, které rozhodně 
chceme v budoucnosti uskutečňovat. 
Nejbližší dopolední představení 
plánujeme na pátek 13. prosince, kdy 

se můžete těšit na film PŘIJDE LETOS 
JEŽÍŠEK? s Libuší Šafránkovou a Jose-
fem Abrhámem v hlavních rolích.

21. 11. ČTVRTEK | 15:00 - 17:00 | 
ČTEME... 
…a chystáme se na advent 
Knihovna Blatná 
Druhá kapitola pravidelných setkání 
pro ty, kterým je v knihovně dobře. 

  

29. 11. PÁTEK | 14:00 – 16:00 | 
HRDINOVÉ Z POHÁDEK 
Knihovna Blatná, dětské oddělení
Malá výtvarná dílna v rámci celostát-
ní akce DEN PRO DĚTSKOU KNIHU. 
Pro všechny děti, které chtějí vyzdobit 
knihovnu svými oblíbenými pohádko-
vými hrdiny. Po celý páteční provoz v 
dětské knihovně registrace nových 
čtenářů na rok ZDARMA. 

 

27. 10. – 1. 12. 
JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY 
Městské muzeum Blatná Přijďte se s 
dětmi podívat jak se „narodili“ Bob a 
Bobek, králíci z klobouku, také můžete 
nahlédnout do obýváků známých ku-
tilů Pata a Mata a vyzkoušet si krok po 
kroku, jak vzniká animovaná pohádka.

2. 11. – 31. 12. 
| ÚT – NE | 10:00 – 22:00 | 
Robert Sedmík 
SPORTOVNÍ FOTOGRAFIE 
2. n.p. budovy Městského muzea 
Blatná, nám. Míru 212

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

Ze sbírek Městského muzea

Kamenictví
Kámen patří (spolu s dřevem) mezi 
nejstarší stavební materiály užívané 
ve vesnickém stavitelství v českých 
zemích. Kámen se užíval v kombina-
ci s dřevěnou i hrázděnou konstrukcí 
a tvořil rovněž již od pozdního stře-
dověku důležitý materiál užívaný při 
konstrukčních částech a architekto-
nických prvcích lidových staveb. Ká-
men dominoval v lidovém stavitelství 
ve druhé polovině 18. a v průběhu 19. 
století (spolu s pálenou cihlou). Četné 
požáry, které sužovaly mnohé vesnice, 
ale i malá města ještě často ve třetí 
čtvrtině 19. století, daly impulz k pře-
stavbě venkovských lokalit, kde hlav-
ním užitým stavebním materiálem se 
stal kámen a pálená cihla. Pokud jde 
o kámen je to stavební materiál, kte-
rý v českých zemích v podstatě konti-
nuálně přetrval až do současnosti, na 
rozdíl od jiných stavebních materiálů, 
které jsou (zejména od 2. poloviny 
20. století nahrazovány již netradiční-
mi materiály). Pokud mluvíme o užití 
kamene jako stavebního materiálu 
v tradičním venkovském prostoru, je 
nutné v této souvislosti mluvit, o těžbě 
kamene jako hornické činnosti, přede-
vším v souvislosti s využíváním míst-
ních zdrojů kamene (především obecní 
nebo i tzv. selské lomy, kdy často ještě 
dnes nacházíme v okolí obcí pozůstat-
ky staré místní těžby kamene). Ka-
menictví je tradičním řemeslnickým 
oborem na Blatensku. Po roce 1900 se 
v regionu rozvíjí kamenictví, které vyu-
žívá ložisek kvalitní žuly.
              -krapet-

 Muzeum

 Knihovna
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sport
Při mariášovém turnaji 
v Buzicích se vylučovalo 
jako na fotbale
 „Červené karty“ ale rozhodčí 
vytáhli až po posledním fleku

Buzice - V pořadí pátý díl „Jižanského pohá-
ru“ ve voleném mariáši situoval tentokrát hlavní 
pořadatel Václav Kučera z Mirotic do staročeské 
hospody „U Čiláka“ v Buzicích na Blatensku. 

Pro buzickou krčmu to byla historická premiéra 
a navíc se hned napoprvé trhl účastnický rekord. 
Za hráčské stoly usedlo padesát osm karbaníků 
z různých koutů - Klatov, Plzně, Rokycan, 
Blovic, Písku aj. Zastoupena byla i domácí 
obec, kterou reprezentovali tři „přátelé lehkého 
hazardu“, dostavili se i mariášníci z nedaleké 
Blatné. „Jinak vídáme na turnajích „Jižanského 
poháru“ maximálně do čtyřiceti účastníků. Tohle 
je tedy opravdu něco,“ konstatoval překvapeně 
daný stav Václav Kučera. Však také buzická 
hospoda doslova praskala ve švech!

Inventární číslo by si už pomalu zasloužil 
zanícený karbaník Václav Leština /65 let/ z Ka-
dova, kterému se snad o kartách a sloupku dva-
cetihaléřů už i zdá. Turnaje „Jižanského poháru“ 
objíždí plných deset let, letos mastil „čertovy 
obrázky“ na všech pěti. Dalších sedm dílů to-
hoto seriálu ho ještě čeká a prý nechce přijít ani 
o jeden. „Rozjezd byl tedy letos v mém případě 
slaboučký, ale pak už se začalo dařit,“ libuje 
si Václav Leština, který nepohrdne ani jinými 
karetními hrami. Zejména cvikem a prším. „Ve 
cviku jsem jednou vyhrál šest stovek, což byl asi 
můj největší hráčský kauf. Zato v prší mě poráží 
i malé děti,“ směje se stoprocentní pohodář 
v životě i lehkém hazardu. Jak vlastně Václav 
Leština k mariášovému umění přijít ráčil? „Jako 
mladé ucho jsem v hospodě sledoval při hře staré 
chlapy. A jak to tak počítám, karbaním už něja-
kých pětačtyřicet let. Rád si zahraju pro zábavu 
i u nás v hospodě, ale jen o drobné,“ zdůrazňuje 
Václav Leština, který si zatím drží v průběžném 
pořadí „Jižanského poháru“ krásné čtrnácté 
místo. Jen v Buzicích mu to tentokrát až tak 
nevyšlo- musel se spokojit s 31. pozicí: „Doufal 
jsem, že se vejdu do první desítky. Ale takový už 
je holt mariáš! Když ti nejde karta, můžeš se třeba 

zbláznit, není to 
nic platné,“ do-
dává kadovský 
„vlčák“.

Až z Nebílov 
zavál vítr do bu-
zického šenku 
pana Josefa Plo-
cara /58 let/. On 
v téhle vesnici 
i v téhle hospodě 
ovšem není žád-
ným nováčkem. 
„Jsem tady vlast-
ně jako doma- chytám na řece ryby a pravidelně 
do Buzic jezdím o velikonocích na mariášový 
„Memoriál Vladimíra Samce“,“ podotýká Josef 
Plocar. Vedle „Jižanského poháru“ prý ještě 
účinkuje i v „Rokycanském poháru“. Tentokrát 
v Buzicích nezazářil ani on: „Být dvaačtyřicátý 
- to není žádná sláva,“ povzdychl si nad výsled-
kovým pořadím zkušený bard, který se podle 
svého vyjádření vpravoval do mariášového světa 
doma s tátou a bratrem už jako kluk a mariáš 
provozuje skoro čtyřicet let. O tom, že rozhodně 
není žádné „ořezávátko“, svědčí fakt, že loni 
v celkovém hodnocení „Jižanského poháru“ 
obsadil stříbrnou příčku a letos je zatím desátý. 
I on si rád zajde doma s kamarády do hospůdky 
jen tak nesoutěžně „nakarbanit“: „Záleží, jaká se 
sejde parta. Někdy si dáme dvacetníkový mariáš, 
jindy korunový.“ A na jakou věcnou cenu, kterou 
kdy v turnaji vyhrál, vzpomíná nejraději? „Na 
dřevorubeckou sekyru,“ zní pohotová odpověď.

Jako člen místní domobrany vstoupil v so-
botu 2. listopadu na horkou mariášnickou půdu 
hospody „U Čiláka“ Stanislav Mašát / 54 let /, 
který žádné soutěže ani poháry neobjíždí. Hraje 
zásadně jen v domácím prostředí. A hle - bylo 
z toho suprové dvanácté místo, což jeho držitel 
určitě považuje za velký úspěch: „Jsem moc 
spokojený. První dvě kola mi vyšla nádherně, 

jen to třetí bylo slabší. Tak jsem přece jen zúročil 
svých pětadvacet let karbanické praxe,“ usmívá 
se Stanislav Mašát, který jako kluk navázal přá-
telství se žaludským esem u hospodského krbu 
ve společnosti zkušených mariášníků.

Tento turnaj však kromě účastnického re-
kordu držel ještě jedno nelichotivé prvenství. 
Rozhodčí diskvalifikovali pro porušení pravidel 
„Jižanského poháru“ hned sedm hráčů - tedy dva 
mariášnické stoly. Takovou „pohromu“ ještě 
nezažily ani světové šampionáty ve fotbalu, kde 
je červená karta spíše výjimkou. Naštěstí tady 
v Buzicích to pro dotyčné nemělo kariérní ani 
finanční důsledky, i když protestům a diskusím 
se toto rozhodnutí určitě nevyhnulo.

Hlavní cenu tentokrát převzal z rukou pořada-
telů František Hokr z Blatné. V závěsu ponechal 
nejstaršího hráče turnaje Václava Jaroše z Hrad-
ce /86 let!/. Na medailovou stupnici se vešel 
i Jaroslav Darda z Březiny u Rokycan.

Vladimír Šavrda

Václav Leština z Kadova.

Předávání hlavní ceny - zleva vítěz turnaje.

„Pohled ze stupňů vítězů je pohled pro bohy. Ten nikdy 
nezevšední,“ říká cyklistický reprezentant Martin Stošek 
z Blatné

Sportovní kariéra cyklistického závodníka 
Martina Stoška  z Blatné připomíná start ra-
kety. V pouhých devatenácti letech dosáhl na 
profesionální úrovni takových výsledků, že by 
do budoucnosti mohl snadno ohrozit dominantní 
postavení jezdců zvučných jmen, která znají 
i jedinci, co se o dění ve sportu běžně nezajímají.

Martin závodí už pět let za známou stáj 
„Česká spořitelna“ a loni dokonce startoval 
na Mistrovství světa v Rakousku, kde obsadil 
fantastické 23. místo. Letos mu druhý start mezi 
cyklistickou smetánkou v exotickém prostředí 
černé Afriky unikl jen o vlásek. „Moc by mě to 
bývalo lákalo a do posledního okamžiku jsem 
věřil, že se tam dostanu,“ svěřuje se sympatický 
mladík, který spolu s dalšími borci okolo svého 
věku dělá městu Blatná pohádkovou reklamu, 
„Ale Český svaz cyklistiky nedisponuje takovým 

množstvím financí, aby tam mohl nasadit víc 
závodníků. Takže nakonec odcestoval do Afriky 
jenom jeden zástupce naší věkové kategorie.“

Martin Stošek nemohl letos chybět ani na 
prestižním Mistrovství Evropy ve švýcarském 
Bernu. Na startovní čáru se postavil jako součást 
sedmdesátihlavého duhového pelotonu v katego-
rii mužů do 23 let. „Nakonec to ale nedopadlo 
podle mých představ,“ referuje s lítostí v hlase 
úspěšný jezdec, „Pořád jsem si udržoval kontakt 
s dvacátou pozicí. Terén mi vyhovoval - jednalo 
se o moc zajímavou trať se skoky. Potom jsem 
ale spadl z horského kola, narazil si nohu a celé 
jedno kolo se rozhýbával. Konečná bilance - 
třicáté sedmé místo.“

Co se nepovedlo v Bernu, podařilo se na sérii 
pěti závodů Českého poháru, kde Martin vyjel 
na pověstný Olymp. „Tohle vítězství představuje 
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můj letošní nejlepší výsledek. Těší mě o to víc, že 
jsem prožíval premiéru v téhle elitní kategorii,“ 
uvádí blatenský šampión.

Martin je cyklista do morku kostí. „Strašně 
rád bych se někdy podíval na Tour de France 

a Giro de Italia,“ říká mladý borec, „S řadou 
cyklistických es už jsem měl tu čest se potkat, ale 
tím nejsilnějším zážitkem byl pro mě společný 
trénink s Jiřím Štybarem na týmovém soustředě-
ní na Mallorce.“ Martin má logicky úctu ke všem 
získaným trofejím - ve vitríně u sebe v pokoji 
si vystavil dvacet pohárů, skropených potem 
a slzami: „Ale poháry se zase až tak často neu-
dělují. Spíš dostáváme diplomy, medaile, věcná 
a finanční ocenění,“ upřesňuje Martin Stošek. 
Stejnou úctu má i k závěrečnému ceremoniálu 
po závodech - výstupu na bednu a pózování 
obecenstvu a fotografům: „Pohled ze stupňů 
vítězů je pohled pro bohy. Ten nikdy nezevšední. 
I když se opakuje třeba tisíckrát,“ vyvrací Martin 
názor některých lidí, že pro ty nejúspěšnější se 
stává tento rituál časem monotónní záležitostí.

Podmínky, ve kterých blatenský reprezentant 
trénuje a závodí, lze určitě označit za skvě-
lé. „Kola používáme po dobu jednoho roku. 
V prosinci je odevzdáváme a na novou sezónu 
dostaneme nové modely. Co se týče finančních 
výloh- většinu máme zpětně uhrazenou. Výživa 
a sportovní oblečení je samozřejmostí.“

Martin Stošek by se rád se závodní cyklisti-
kou „oženil“ a strávil s ní celý produktivní věk. 
O tom však podle něho rozhodnou následující 
dva roky. „Zatím studuju na vimperském gymná-
ziu. Čistokrevným profíkem bych se samozřejmě 
stal strašně rád, chci se neustále zdokonalovat 

a zlepšovat, ukázat se ve světě v co možná nej-
lepším světle. Pokud z mých plánů z nějakého 
důvodu sejde, budu studovat nějaké humanitní 
vědy,“ poodhaluje své plány Martin.

V rodině Stošků je závodní cyklistika už 
jaksi „zakódovaná“. „Ke kolu mě přivedl a od 
mých devíti let mě trénoval táta. Je pravda, že 
zpočátku to byl on, kdo stál víc o to, abych hodně 
jezdil. Já to nejdřív bral trochu vlažně,“ přiznává 
Martin. I jeho starší bratr Viktor byl v tomto 
duchu vychováván a veden. A i on to dotáhl až 
k závodnickému dresu a nikdy tátovi ani rodné 
Blatné ostudu neudělal. S myšlenkou dělat cyk-
listiku profesionálně se však nakonec rozloučil 
a dnes studuje na pedagogické fakultě v Plzni. 
Závodí ale dál na amatérské úrovni, líbí se mu 
zejména maratóny horských kol. Jejich otec, 
známý blatenský veterinář, také stále dupe do 
pedálů a podle Martina je čím dál tím víc „akční“.

Oba bratři začínali svou závodnickou kariéru 
v SCV Blatná a na rozdíl od řady bývalých členů 
tohoto občanského sdružení pro sportovce na to 
nikdy nezapomněli a ke své příslušnosti k SCV 
Blatná se veřejně hlásí, což svědčí o jejich mo-
rálních kvalitách a ryzím charakteru. „Já na ta 
léta v blatenském klubu vzpomínám rád,“ pro-
hlašuje Martin. A pravdou je, že kdyby takových 
sportovních rytířů bylo v SCV Blatná více než na 
prstech jedné ruky, nehrozil by teď rozpad jejich 
bývalého působiště.                 Vladimír Šavrda

Martin Stošek na závodní dráze.

TJ Sokol Blatná zve všechny své členy a příznivce na 

s lavnostní  ak ademii , 
která se bude konat v pátek 6. prosince od 17.00 hodin

při příležitosti 80. výročí postavení sokolovny.
kromě tradičních vystoupení oddílů, činných v Sokole

bude k vidění 

výstava plánů a dokumentů
týkajících se založení a činnosti Sokola v Blatné, výstavby sokolovny a současných 

úspěchů blatenských sokolů. 

Pro veřejnost bude připravena možnost vyzkoušet si některé sportovní činnosti pod 
vedením cvičitelů Sokola.

Od 19.00 hodin bude pokračovat volná zábava s hudbou.

vstupné dobrovolné.
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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

Ing. Dagmar Krámová, Čechova 410, Blatná
Tel. 777 016 704

SMLUVNÍ PŘEPRAVA OSOB A NÁKLADU
9 místným vozem Renault Trafic:
● na svatby, rozvoz svatebčanů
● odvoz z firemních i soukromých večírků a oslav
● na hory, dovolenou, služební cesty, výlety po památkách
● na sportovní, kulturní a společenské akce
● odvoz muzikantů, kapel na koncerty i s nástroji
● transfer na letiště, svoz zaměstnanců do firem
● svoz zaměstnanců do firem
● možnost přestavby na nákladní prostor

Jízdné: 13,- Kč/km, e-mail: preprava.blatna@seznam.cz

HODINOVÁ MANŽELKA
● úklid domácnosti (i po malování, oslavách aj.)
● žehlení a zašívání, mytí oken
● kontrola domácnosti (zalévání květin, krmení běž-

ných domácích mazlíčků, vybírání pošty)
● doprovod k lékaři, venčení pejsků
● drobné nákupy potravin, léků aj.
● odeslání nebo vyzvednutí balíčku na poště
● doprovod dětí do a ze školky, školy a kroužků
Cena: 150,- Kč/hod., e-mail: kramovadasa@seznam.cz

EQUITANA HOTEL RESORT
MARTINICE, 262 72 Březnice

PŘIJMEME

DO STÁLÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU

ČÍŠNÍk A
Nadstandardní platové ohodnocení

Ubytování zdarma

Kontakt: reditel@equitana.cz
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Mag.phil. Lenka Šampalíková
soudní tlumočnice jazyka německého

beeidete Gerichtsdolmetscherin
für Tschechisch & Deutsch
Mobil: (+420) 721-933 386
VoIP: (+420) 380 423 766

www.sampalikova.eu
http://absolventenbuch.uni-salzburg.at

Strakonsped s. r. o.

hledá

řidiče
kamionové dopravy

Přijmeme ihned.

Tel. 602 113 933,
383 328 028.

Laserové Studio 
M & A

Chcete zhubnout a nic zatím nepomohlo?
Máme pro Vás řešení:

Představujeme Vám novinku roku –

LipoLaser Cool Extreme Pro 
Edition 2013

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

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

Kontakt:
Tel: 608 450 975, 734 247 803

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

a kde nás můžete najít?
Podívejte se na naše stránky 

www.studio-ma.cz

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

J. A. Komenského 1076, 388 01 Blatná
blatna@biesse.cz www.biesse.cz tel: 383 420 710
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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

 TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

Kocelovice 76, 387 42 Lnáře
tel.: 721 310 480
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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
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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
•••••

Peprmint  0,5l   74,80
Tuzemák NA PEČENÍ

19,5% 0,5l        66,-
Missis ořech 17%

0,5l             110,90
Becherovka 0,5 l
+ Lemond   149,-

•••••
Svatomartinská 

a mladá vína 2013
ochutnávka v Kaplance


