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ČTRNÁCTIDENÍK
CENA 7,- Kč

8. ÚNORA
2013

ČÍSLO

2

Studentky SOŠ Blatná opět 
na Moravě – v soutěži Region Regina

V pátek 18.  ledna 2013  jsme  se vrátily  z 16.  ročníku  soutěže o královnu regionu České 
republiky, která se, tak jako v minulých letech, konala na brněnském výstavišti v pavilonu P 
v rámci veletrhu Regiontour. 

Rády bychom se s vámi podělily nejen o zá-
žitky ze soutěže, ale chtěly bychom vás také 
seznámit s tím, o co v této soutěži jde. Především 
každá soutěžící představuje svůj region nebo 
město, ve kterém žije. Nás zastupovala student-
ka SOŠ Blatná, oboru obchodní akademie 2. C 
Tereza Soukupová, ze třídy Ing. H. Augusti-
nové. 

Soutěžila ve čtyřech disciplinách:
1) Můj  region – prezentace byla v zajímavé 

formě, Tereza si připravila vystoupení jako 
zástupkyně cestovní kanceláře BlatnáTour, 
která turistce představovala Blatensko.

2) Krajový  prvek – tato prezentace byla 
obzvlášť zajímavá. Tereza se stala průvod-
kyní módní přehlídky, kde její spolužačky 
předváděly s velkým úspěchem společenské 
šaty se vzory sedlické paličkované krajky.

3) Volná disciplina – Tereza se spolužačkami si 
připravily píseň z muzikálu Pomáda, kde ved-
le zpěvu předvedly i zajímavé taneční kreace.

4) Krajové jídlo – v letošním roce „zabodoval“ 
opět kapr. Tentokrát byl připraven na šalvěji 

se smetanovou omáčkou podle receptu pana 
Petra Janovského. Takto upravený kapr 
zaujal každého porotce, ale největší radost 
jsme měly z toho, že ho velmi ocenil výher-
ce televizní soutěže Masterchief 2012, Petr 
Jonáš, který byl váženým členem poroty. 

Tereza Soukupová vyhrála cenu za nejlepší 
krajové jídlo. Velkou radost jí udělaly všechny 

ceny, kde byl, 
mimo jiné, i zá-
jezd pro čtyři 
osoby v České 
republice. Pyš-
nit se však bude 
nejvíce knihou 
od Petra Jonáše 
s  v las tnoruč -
ním věnováním 
a  p o d p i s e m . 
Jsme rády, že 
naše  k ra jové 
jídlo bylo ví-
tězné, že jsme 
se opět přičini-
ly o propagaci 
našeho regionu 
a  naš í  školy. 
P r o  v š e c h n y 

kuchaře i nekuchaře přikládáme vítěz-
ný recept na kapra na šalvěji se smetano-
vou omáčkou. Přejeme všem dobrou chuť. 

Na závěr se hodí velmi poděkovat všem 
sponzorům – Svazku obcí Blatenska, Blatenské 
rybě a Sedlické krajce. Poděkování patří rovněž 
všem, kteří nás doprovázeli a podporovali. 
Krásnou tečkou za soutěžním dnem bylo osobní 
předání krásné květiny od Ing. Jiřího Roda, sta-
rosty města Sedlice. Velmi si vážíme poděkování 
a uznání našeho úsilí od Ing. Radky Vokrojové, 
manažerky Svazku obcí Blatenska. Je nám ctí 
reprezentovat Blatensko, krásnou oblast jižních 
Čech, kde žijeme.

Studentky 2. C obchodní akademie, SOŠ Blatná

Recept upravený do 
soutěže

Region Blatensko

Kapr na šalvěji podle Petra Janovského
Potřebujeme:  1 kapra – udělat dílky nebo  
 podkovy
 1 velkou cibuli, 1 smetanu,  
 máslo, olej
 sůl, pepř celý, pepř mletý,  
 citron, kari, bobkový list,  
 nové koření
 šalvěj lékařská, hladkou  
 mouku
Postup:

Dílky kapra osolíme, obalíme v mouce 
a pokládáme na pekáč s rozehřátým máslem 
a olejem. Na takto připravené dílky přidáme 
trochu kari, mletý pepř, šalvěj, divoké koře-
ní a pečeme do zlatova. Cibuli dáváme při 
otočení, aby se nepřipalovala. Hotové dílky 
kapra vyjmeme, na pekáč nalijeme sladkou 
smetanu. Přidáme 1 – 2 lžíce hladké mouky, 
citron, sůl, znovu trochu šalvěje. Je-li omáčka 
hustější, zředíme ji trochu vodou, procedíme, 
dochutíme citronem, solí. Kapra udržujeme 
v teplé troubě a na dílky nalijeme omáčku. 
Porce kapra dozdobíme zelenou petrželkou 
a citronem. 

Přejeme dobrou chuť! 
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  Aktual ity 
C E S T O V N Í  K A N C E L Á Ř 
M A P O V É  C E N T R U M

VÝZVA OKOLNÍM OBCÍM  
A PODNIKATELŮM V CES-

TOVNÍM RUCHU
Regionální  informační  a mapové  cen-

trum Blatná připravuje pro obce Blatenska 
a podnikatele v cestovním ruchu nový projekt 
„Předejme  si  turistu“. Hlavním cílem pro-
jektu je společná propagace našeho regionu. 
Chceme nabídnout návštěvníkovi  fyzickému 
i virtuálnímu co nejvíce zajímavostí, pro-
duktů cestovního ruchu a turistických atrak-
tivit tak, aby ho náš kraj co nejvíce zaujal  
a strávil zde maximum času.

Nabízíme okolním obcím, organizacím, spol-
kům a podnikatelům v cestovním ruchu následu-
jící spolupráci: chtěli bychom v našem IC sou-
středit veškeré dostupné propagační a informační 
materiály Vašich obcí a vytvořit kalendář akcí, 
které budou během roku probíhat. Bývá to právě 
naše turistické infocentrum Ciao…, které turisté 
v našem regionu navštíví jako první a dotazují se 
na vše, co v okolí mohou navštívit a jaká akce 
se kde pořádá. Rádi doporučíme Vaši obec, Vaši 
turistickou atraktivitu, některou z akcí, která se 
bude konat právě u Vás, ubytování a stravování 
právě u Vás.

Budete-li mít zájem, dodejte zmíněné mate-
riály do našeho IC osobně, poštou nebo zašlete 
mailem na naši adresu blatna@ciao.cz do konce 
února 2013. Těšíme se na společný rozvoj turis-
tického ruchu v našem regionu.

Vendula Hanzlíková
Regionální informační centrum Blatná

J.P.Koubka 4, 388 01 Blatná 
 tel. 737 285 550

Tříkrálová sbírka 2013
Tříkrálová sbírka 2013 se konala v termínu 

od 1. do 14. ledna 2013. Rozpečetění 38 kasiček 
proběhlo na MěÚ Strakonice dne 15. 1. 2013. 
Celkový výtěžek sbírky byl 116 215 Kč, z toho 
výtěžek Tříkrálového koncertu činil 14 610 Kč. 
Vybraná částka byla odeslána na konto Tříkrálo-
vé sbírky 2013. Z celkového výnosu bude 35% 
využito na mezinárodní humanitární pomoc. 
Podrobnosti lze najít na www.trikralovasbirka.
cz. Oblastní charita Strakonice poté dostane zpět 
65% z výše uvedené částky. Tyto finance budou 
použity na zakoupení automobilu pro terénní 
pečovatelskou službu a osobní asistenci Oblastní 
charity Strakonice. 

Na úspěchu Tříkrálové sbírky 2013 se podíleli 
samozřejmě dárci, spolupracovníci, koledníci 

a vedoucí skupinek. Příjemný zážitek připravil 
dětský pěvecký sbor Fere Angeli ZUŠ Strakonice 
a smíšený sbor Hlasoň Strakonice pod vedením 
Marcely Mikové svým vystoupením na Tříkrá-
lovém koncertu v kostele u sv. Markéty dne  
4. 1. 2013.

Velmi nás potěšila podpora Města Strakonice. 
Rada města odsouhlasila pro všechny koledníčky 
hodinu zdarma v rámci STARZ, to znamená 
na plaveckém či zimním stadiónu. Je to velmi 
pěkné ocenění pro děti, které jsou ochotné vě-
novat svůj volný čas pro dobrou věc. 

Olga Medlínová, DiS. 
ředitelka Oblastní Charity Strakonice

Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40, 
386 01 Strakonice
Tel.: 383 323 281, 777 887 158, e-mail: 
reditelka@charita-strakonice.cz
IČ: 69093083, bank. spoj.: 136219490/0300, 
www.charita-strakonice.cz

ÚNOR CHODÍ OSTŘE  KUTÝ, TÁŽE SE 
SEDLÁKŮ, MAJÍ-LI DOBRÉ BOTY
ZÁHY-LI TAJE, NA DLOUHO NEROZTAJE
NA ČEM VELIKÝ PRACOVAL(leden) – 
NA TOM SE MALÝ VYSÍLÍ (únor)
SVATÁ DOROTA – ROZDÁVÁ PTÁČATŮM 
PÍSNIČKY (6. února)

MASOPUSTNÍ REJE A RADOVÁNKY – 
TRADICE NAŠICH PŘEDKŮ

MASOPUST – doba od Tří králů do Po-
peleční středy, středy po  masopustním úterý 
(v letošním roce připadá masopustní úterý 
na 12. února). Období mezi Vánocemi a Veli-
konocemi (od 13. 2. 2013 následuje 40-ti denní 
půst )Masopust se slavil se již od 13. stol.. Čas 
radovánek, tanců, rejů a taškařic, také zabíjaček, 
dobrého jídla a pití vrcholil vždy poslední tři dny 
před Popeleční středou. Na bujaré masopustní 
veselí si potrpěli všichni od těch nejprostších 
až po samotného krále. Součástí radovánek byl 
také průvod masek a závěrem Masopustu bylo 
tzv. „pochování basy“, které symbolizuje konec 
tance a  hudebních veselic na dobu 40ti dní.

TRHY V BLATNÉ OPĚT ZÍTRA – MASO-
PUSTNÍ VESELÍ – PRODEJNA LIDOVÉ-
HO ŘEMESLA OTEVŘENA

V letošním roce, tuto  sobotu  9.  2., půjde 
MASOPUSTNÍ PRŮVOD také u nás v Blatné. 
Jeho střediskem bude ulice Na Příkopech a bude 
zároveň součástí sobotního trhu, který by měl 
po krátkém zimním přerušení,  pokud to počasí 
dovolí, znovu pokračovat.

TAKÉ PRODEJNA LIDOVÉHO ŘEMES-
LA VE DVOŘE BLATENSKÉHO MUZEA 

BUDE OTEVŘENA! Připravenu  pro  vás 
budeme mít  tradiční  nabídku  doplněnou 
medovými  perníčky,  blatenskými  preclíky 
i sušenými dobrotami s českého ovoce. Samo-
zřejmě také jablečný mošt.

VĚŘÍME, ŽE MILOVNÍCI TRADIC 
A DOBRÉ ZÁBAVY NEBUDOU CHY-
BĚT!!!

-------------------------------

Připojujeme recept na MASOPUSTNÍ MED-
VĚDÍ TLAPIČKY:

2 vejce, 2 lžíce Hery, 1 lžička moučkového 
cukru, 20 dkg polohrubé mouky. Tuk na smažení,  
moučkový a vanilkový cukr na obalení.

Celé vejce rozšleháme s cukrem a Herou, 
přidáme prosátou mouku a vypracujeme těsto. 
Přikryjeme zahřátou čistou utěrkou a necháme 
15 min. odležet. Lžící nebo nožem oddělujeme 
stejné kousky, ze kterých vyválíme slabé pla-
cičky. Ozdobíme oloupanými mandlemi(med-
vědí drápy) a přikryjeme fólií, aby neosychaly. 
Smažíme po obou stranách do zlatova, na pa-
pírovém ubrousku necháme okapat přebytečný 
tuk a obalujeme v cukru. Jako změna může být 
i cukr skořicový.

Eva Fučíková - lidové řemeslo

     Poděkování
Děkuji neznámému nálezci, který před 

Vánocemi našel 1000,- Kč zapomenutých 
v bankomatu a odevzdal je na přepážku 
České spořitelny v Blatné.

Tímto mu  velmi  děkuji  a  přeji mu 
v osobním životě hodně štěstí a osobních 
úspěchů.
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C E S T O V N Í  K A N C E L Á Ř  M A P O V É  C E N T R U M

Regionální informační a mapové centrum Vás informuje

Cestovatelské veletrhy evropského formátu - Regiontour a GO 2013
Ve dnech 17. – 20.1.2013 se v prostorách výstaviště Brno konaly tradiční veletrhy Regiontour a GO. V letošním roce se představily v nové 

podobě s rozšířeným obsahem jako kompletní prezentace možností trávení volného času včetně poznávání regionální gastronomie.
Novinkou letošního veletrhu byl RegFoodFest, kde moli návštěvníci ochutnat typické pokrmy i potravinářské a nápojové produkty jednotlivých 

regionů. Velký zájem byl o gastronomickou prezentaci Maďarska (v Maďarsku mimochodem jihočeský podnikatel v gastronomi Vladimír Tůma 
dokonce vyhrál mistrovský titul ve vaření guláše!). Nemalý prostor byl dán také expozicím s aktivním trávením dovolené, návštěvníci si mohli ně-
které sporty na místě přímo vyzkoušet, např. v Cyklistické vesničce a v expozicích Golf a Dovolená na vodě. Významnou událostí doprovodného 
programu byl workshop Církevní turistika na téma výročí 1150 let od Cyrilometodějské mise.

V letošním roce se veletrhů zúčastnilo 776 vystavujících firem a organizací z 21 zemí. Během 4 dnů veletrhy navštívilo téměř 30 tisíc návštěvní-
ků i profesionálů v cestovním ruchu.  Za blatenské informační centrum se zúčastnil Ladislav Havel. Vezl s sebou spoustu materiálů a prospektů 
o Blatné, které bezpochyby sklidily mezi návštěvníky úspěch. Věříme, že přilákají spoustu turistů k návštěvě našeho malebného města. Osobně 
jsme také hovořili se zástupci CzechTourism a s odborníky z jednotlivých krajů, kteří mají cestovní ruch na starosti. 

Součástí doprovodného programu veletrhu je každoročně také soutěž pro mladé talentované dívky Miss Region Regina. Již několik ročníků 
Blatnou velice pěkně reprezentují studentky Obchodní akademie ze Střední odborné školy Blatná. Letos v Brně soutěžila Tereza Soukupová. Soutěží 
se ve čtyřech disciplínách: pozvánka do regionu, regionální prvek, regionální recept, volná disciplína. Tereza si vedla velmi dobře, všechny čtyři 
disciplíny připravila se svými spolužáky skvěle. Módní přehlídkou představila zúčastněným sedlickou krajku. Vyhrála 1. cenu v kategorii tradiční 
krajový recept. V porotě mimo jiných zasedl také vítěz gastronomické soutěže Master Chef Petr Jonáš, který ji pogratuloval k výborně připravenému 
„blatenskému kapru na šalvěji“. Je na místě zdůraznit, že v Brně se představila jako jediná zástupkyně Jihočeského kraje.

Vendula Hanzlíková a Váš Ciao… team, 
infocentrum a cestovní kancelář Ciao…, Blatná

Co se děje v žákovském parlamentu ZŠ TGM?
Začátek školního roku byl pro členy žákovského 

parlamentu skutečně náročný. Nejen že jsme svou 
letošní činnost zahájili hned 3. ledna, což některým 
zapomnětlivcům dělalo trochu problém, ale čekala nás 
hned na začátku roku velmi vzácná návštěva z domovské 

organizace CEDU. 
9. ledna se na naše zasedání přijeli podívat Honza Froněk a Karel Ka-

rafiát, kteří se zúčastnili celé schůzky, diskutovali s koordinátory o jejím 
průběhu a nešetřili radami, pokud šlo o vedení schůzky a plánování další 

činnosti. Odpoledne pak oba strávili s ostatními pedagogy při společném 
setkání, jehož cílem bylo zmapovat činnost žákovského parlamentu za 1. 
pololetí. Tohoto úkolu se ujali někteří parlamenťáci, kteří učitelům před-
stavili akce ŽP (prožitkový kurz, charitativní sbírky, prezentaci v PSP 
ČR aj.) a odpovídali na otázky týkající se průběhu zasedání ŽP. Dalším 
bodem odpoledního programu byla dohoda mezi žáky a učiteli, kterou jsme 
společně sepsali na minulém setkání se sborovnou. Probrali jsme, v čem 
se dohodu podařilo naplnit a jestli je potřeba do ní některé body doplnit. 

Příjemné odpoledne zpestřily i fotky z ostatních škol, které pro nás byly vel-
kou inspirací do další práce. Naše plány do budoucna nezůstaly jen u slov, 
neboť hned druhý den jsme začali připravovat burzu knih a ve sborovně 
se živě debatovalo o tom, jak co nejvíce využít aktivity z prožitkových 
kurzů i pro ostatní žáky školy. Z našich plánů můžu jen prozradit, že jsme 
se všichni shodli, že by branný den mohl být tou správnou akcí, kde by se 
alespoň některé z nich daly vyzkoušet. 2. pololetí už je za dveřmi, a tak 
mi nezbývá než říct, že doufám, že nadšení a chuť vymýšlet a připravovat 
společně všechny akce parlamenťáky neopustí a že tyto akce budou naše 
spolužáky bavit.

Mgr. Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP 
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Mezinárodní projekt v SOŠ Blatná

S Comeniem v Itálii
V prvním prosincovém týdnu se náš čtyřčlenný tým ve složení dvou 

studentek a dvou učitelek vydal na další partnerskou schůzku projektu 
Comenius, v pořadí již čtvrtou, tentokrát do Itálie. O předchozích setkáních 
(ve Španělsku, Litvě a Portugalsku) jsme již informovali v předchozích 
číslech, stejně tak jako o projektu samotném. Pro nezasvěcené připomínám, 
že se jedná o mezinárodní projekt, určený studentům středních škol, jehož 
cílem je poznávání kultur jednotlivých zemí, zdokonalování komunikace 
v cizím jazyce a vytváření projektů na základě předem stanoveného progra-
mu. Hlavním tématem současného programu jsou fotografie a jejich využití 

ve vyučování, odtud je odvozen i název Photography as a Pedagogical Tool.
Schůzka se konala v malém italském městečku Bojano, ležícím asi v po-

lovině cesty mezi Římem a Neapolí, uprostřed hornaté krajiny provincie 
Campobasso. Comenius týmy SOŠ Blatná připravily pro tento účel dvě 
prezentace, jednu o České republice (v podobě geografických a historic-
kých údajů, nejnavštěvovanějších míst, typických jídel či významných 
osobností se snažily přiblížit svým vrstevníkům z šesti různých evropských 
zemí naši vlast) a druhou o soutěži Region Regina, které se studentky 
oboru Obchodní akademie pod vedením učitelů ekonomických předmětů 
každoročně s úspěchem účastní. Druhá prezentace zároveň poukazovala 

na to, jak se dá fotografie využít při výuce rozličných předmětů. Kromě 
prezentací plnily naše studentky, Tereza Soukupová a Nikola Kohoutová, 
celou řadu dalších úkolů – připravily výstavu fotografií studentů a studentek 
školy na téma Proverbs and Idioms/Přísloví a idiomy, ochutnávku českého 
vánočního cukroví, účastnily se jazykové soutěže, sportovních utkání, 
vytvářely vánoční pohlednice z  fotografií, které vytvořily během výletu 
do Neapole, připravovaly vystoupení na závěrečný multikulturní večer..., 
program byl skutečně nabitý. Sladká odměna pro všechny přišla v podobě 
celodenního výletu do Neapole a Pompejí a královského zámku v Casertě.

Závěrečné zhodnocení dopadlo pro náš tým výborně, děvčata s přehle-
dem zvládala všechny úkoly, poznala životní styl italských rodin, způsob 
výuky jazyků na místních školách, našla si nové kamarády a celou dobu 
komunikovala v angličtině! Příští schůzka pro nás bude ještě významnější. 
V únoru se totiž bude setkání partnerských škol konat v Blatné, tak nám 
držte palce!

Děkujeme panu starostovi Mgr. B. Navrátilovi za jeho podporu projektu 
Comenius P&P a za poskytnutí propagačních materiálů města Blatná.

Mgr. Lenka Žihlová, SOŠ Blatná

Další informace o mezinárodních aktivitách SOŠ Blatná lze najít 
na www.blek.cz.

Odkaz na prostředí twinspace projektu P&P pro širší veřejnost je:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p54616

Tento projekt (Comenius) byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah 
publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské 
komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Český tým v Římě.

Prezentace italského týmu.
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Čaje U Datla 2013
16.2. Mordors gang

23.3. Záviš + oslava 16 let v Hospodě u Datla

Program na únor 2013
Pravidelný program
Dopoledne:
PO: 8:30  - 11:30 
od  9:00  Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30  -  11:30 
cvičení, říkadla a hry pro děti do 12 měsíců
ST: 8:30  - 11:30
program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kapříkova notička, Rybič-
ky, hejbejte se!) 
ČT: 8:30  - 11:30 
volná herna bez programu

Odpoledne:
PO: 15:00 - 16:00 – Šikovné ploutvičky 
ÚT: 15:00 - 17:00 – Volná herna pro děti + stříhání dětí 
                                 každé první úterý v měsíci
ST:  14:45 - 15:45 -  Angličtina pro děti

Program na pondělky a středy
4.2.   -  Naše ručičky - otisky
6.2.   -  Lyžaři
11.2. -  sv. Valentýnek 
13.2. -  Rámeček na fotografii
18.2. -  Karnevalové čepičky
20.2. -  Maškarní – každá maska bude sladce odměněna
25.2. -  Náhrdelník z těstovin
27.2. -  Zvířecí nástěnka

12.2. od 16:00 – Hrátky pro předškoláky (odpolední program 
zaměřený na logopedické a grafomotorické hry)

-více na  www.mckaprik.estranky.cz
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

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

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

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

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihla-
va tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

Již 170 let slouží knihovna ve Strakonicích 
svým čtenářům, snaží se bavit, radit i pomáhat.

Jak vidíte  knihovnu Vy? Vystihněte svůj 
pohled na knihovnu.

Žádáme všechny naše čtenáře i další občany 
Strakonic a okolí o pomoc s vytvořením nového, 
krátkého a výstižného loga, motta, hesla, či bon-
motu, které bude naši knihovnu charakterizovat.

Své nápady, náměty a výtvory můžete 
do konce února odevzdávat ve všech odděle-
ních knihovny, posílat poštou nebo e-mailem, 
vhodit do biblioboxu nebo poštovní schránky 
u knihovny. 

Únor
30. 1. – 4. 3. – Richard Slaba - S hlavou 

v oblacích. Fotografie z Ladakhu v Indických 
Himalájích. Nahlédněte do Ladakhu, do země 
vysokých horských sedel, buddhistických kláš-
terů, odlehlých vesniček, ale především hrdých 
a usměvavých lidí, kteří si stále udržují svou pů-
vodní kulturu a zvyky. Fotografie jsou doplněny 
básněmi Chan Šana ze sbírky Nad nefritovou tůní 
jasný svit. ŠK, vstupní hala.

25. 1. – 16. 2. – výstava prací z fotosoutěže 
Strakonická  ropná  skvrna. ŠK, pobočka 
Za parkem.

5. 2., 12. 2., 19. 2., 26. 2.  - Paměť stárne 
–  a  co  teď? My vám dáme odpověď! Kurz 
trénování paměti. Jen pro přihlášené účastníky.  
ŠK, společenský sál, 15:30 a 17:15 hod. 

6.  2.  – Zlatá  éra  semaforu  1959  –  1969 
v podání hudebního kritika a publicisty Jiřího 
Černého. Beseda z cyklu Akademie volného 
času 2013 - společenský sál, 17:00 hod. 

12.  2.  – Kurzy počítačové gramotnosti  – 
přednostně pro čtenáře ŠK! Pro začátečníky: 
Práce s operačním systémem. ŠK, studovna, 
9:30 hod. Pro  pokročilé: MS Word. ŠK, 
studovna, 15:30 hod. Z důvodu omezené kapa-
city počítačové učebny žádáme zájemce, aby 

se na vybrané termíny předem závazně hlásili 
– 380 422 707, admin@knih-st.cz. 

12. a 14. 2. - kurz zdravého veg(etari)án-
ského vaření. Jen pro přihlášené účastníky. Více 
info na jan.juras@knih-st.cz. Pořádá Ekopo-
radna ŠK a obchod zdravé výživy Ječmínek. 
Prodejna Ječmínek, Lidická 195, 18:00 hod. 

20. 2. – Jídlo z blízka nebo z daleka? Co 
jsou to „místní potraviny“? Kam pro takové 
jídlo? Čemu prospěje nákup místních produktů? 

Na tyto i další otázky vám odpoví pan Josef Ka-
dubec z organizace ROSA. Pořad z cyklu Zelené 
otazníky. ŠK, pobočka Za parkem, 18:00 hod.

21.  2.  –  Chemie  v  nás  a  kolem  nás. 
Mgr.  Zdeňka  Skalická pokračuje v novém 
populárně vzdělávacím cyklu akcí Rozšiřme si 
obzory aneb Vzdělání hrou přednáškou o dal-
ším více či méně oblíbeném školním předmětu 
- chemii. ŠK, společenský sál, 17:00 hod. 

23.  2.  – básníci na hradě. Při autorském 
čtení představí svou tvorbu současní regionální 
autoři, např. Petr Šimek, Petr „Pták“ Kalaš, 
Marek Dunovský, Pavla Přesličková. Čtení 
bude doprovázeno jazzovým triem. Tato událost 
současně otevírá výstavu básní v galerii pod 
širým nebem (Artwall Strakonice, ul. Želivské-
ho), která bude probíhat od 23.2. do 22.3.2013. 
ŠK, společenský sál, 18:00 hod.
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Jsou poplatky v městské knihovně moc vysoké?
V minulém čísle Blatenských listů jsme četli stížnost na „dokonce 

stoprocentní“ zvýšení čtenářského poplatku. Není to ovšem taková hrůza, 
jak to vypadá. Těch 100% navíc totiž obnáší 50,-Kč za rok! Nejsem zda-
leka sama, kdo se po několik posledních let divil, že čtenářský poplatek 
činil stále pouhých 50,-Kč ročně. Ke zvýšení dojít muselo a díky tomu, 
že se nezvyšovalo po několik let, ušetřili jsme. 

Vím, že je mnoho dalších čtenářů, kteří knihovnu rádi navštěvují 
a děkuji jak dřívějším, tak současným knihovnicím za ochotu, vstřícnost 
a v případě potřeby i kvalifikovanou odbornou pomoc. 

Blanka Malinová

PŘIJĎTE SI ZATANČIT S DOBROU KAPELOU!!

SWING BAND TÁBOR
OPĚT V BLATNÉ!!!

SOKOLOVNA BLATNÁ 16. 2. 2013

Vstupenky v prodejně Klenoty M+M



Ročník 24 (34) Blatná 8. února 2013 Číslo 2 / strana 8Číslo 2 / strana 8 Blatná 8. února 2013 Ročník 24 (34)

  Kulturní  Kalendář 



Ročník 24 (34) Blatná 8. února 2013 Číslo 2 / strana 9



Ročník 24 (34) Blatná 8. února 2013 Číslo 2 / strana 10Číslo 2 / strana 10 Blatná 8. února 2013 Ročník 24 (34)



Ročník 24 (34) Blatná 8. února 2013 Číslo 2 / strana 11



Ročník 24 (34) Blatná 8. února 2013 Číslo 2 / strana 12Číslo 2 / strana 12 Blatná 8. února 2013 Ročník 24 (34)

  Sport 
Vánoční hokejbalový turnaj 
v Blatné rozsvítil naději 
na stmelení mužského týmu, 
který se rozpadl již v létě pro 
názorové neshody

Blatná - Bylo to jako blesk z čistého nebe, 
když se loni v létě po ostrých výměnách ná-
zorů rozpadl mužský hokejbalový tým, který 
si v soutěžích vedl více než znamenitě. Nyní 
svitla naděje, že staré spory budou zapomenuty 
a muži v hokejbalových úborech znovu vstoupí 
na bitevní pole jako pevně semknutý, kamarád-
ský kolektiv. Co stojí za „pukáním ledů“ uvnitř 
vypracovaných těl? 18. ročník vánočního hokej-
balového turnaje na ploše blatenského zimního 
stadiónu. „Tady bylo jasně zřetelné, že to kluky 
znovu chytlo za srdce. Že je hokejbal pořád stejně 
šíleně baví a chybí jim,“ podotýká k tomu jedna 
z klíčových osobností blatenského hokejbalu - 
sportovec a podnikatel Jiří „Datel“ Říha, „Vidím 
to nadějně. Nejde o nic jiného, než se jako parta 
sejít a všechno si z očí do očí vyříkat!“, soudí.

V hokejbalovém zápalu prozatím pokračuje 
mladší a starší žactvo a dorost. „Základna je 
velmi početná a výsledky výborné,“ dodává Jiří 
„Datel“ Říha.

Vánoční hokejbalové turnaje se vždycky 
neodehrávaly na stejném místě. „Všechno to 
začalo, když se malí kluci chodili vyblbnout 
s hokejkami na parkoviště a rozdávali si to jako 
horňáci proti dolňákům,“ vrací se do časů „her 
a malin nezralých“ Jiří „Datel“ Říha, „Později 
v blatenském baru slovo dalo slovo a každou 
neděli proti sobě nastupovali už starší a ostříle-
nější nadšenci v pozemním hokeji. Od parkoviště 
„U baru“ se tyhle aktivity přesunuly do dvora 
k hospodě „U Datla“ a pak na zimní stadión, kde 
se tradice udržují dodnes.“

Ve vánočním hokejbalovém turnaji jde včera, 
dnes i zítra o jediné. „Udělat si žízeň, setřást ze 
sebe „obal“ od štědrovečerní tabule. Jde hlavně 
o srandamač,“ zdůrazňuje jeden ze zakladatelů 

blatenského hokejbalu s ptačí přezdívkou, „To 
ovšem neznamená, že to mezi soupeřícími týmy 
při téhle akci „nejiskří“ a že se nehraje s nasaze-
ním a nadšením.“ Důkazem toho jsou zranění, 
ke kterým při některých minulých ročnících do-
šlo. A leckdy se nejednalo o maličkosti. „Loni si 
při téhle „huráshow“ jeden kluk natrhl achillov-
ku. Zažili jsme vyhozené rameno, rozseklé obočí 
a jiné nepěkné úrazy. Letos, díkybohu, proběhlo 
všechno hladce,“ říká zapálený hokejbalista 
pokročile středního věku.

Jiří „Datel“ Říha i jeho bratr pochází ze 
Tchořovic a tak není nic divného na tom, že 
letos oba veteráni nastoupili se spoluhráči pod 
vlajkou této obce. A z výsledku se mohli jen 
divoce radovat, protože poprvé za dlouhá léta 
zvítězili. „Tak jsme se teď na sklonku kariéry 
dočkali,“ zavtipkovali si oba bratři shodně. Úro-
veň turnaje byla odbornými kritiky vyhodnocena 
jako solidní, zápasům nechyběla dramatičnost 
a vyrovnanost, největším překvapením dne asi 
byl „odstřel“ jednoznačného favorita na penalty 
dorost z blatenského klubu. Protože se plocha 
rozdělila na půlky a hrály se vždy dva zápasy 
najednou, všechno rychle „odsejpalo“ a už okolo 
patnácté hodiny byl konec.

Do hokejbalové vřavy se zapojila s gustem 
i jedna mladá příslušnice něžného pohlaví, jinak 
věkový barometr přítomných stoupal od dvanácti 
do devětačtyřiceti let. Síly na blatenském zimním 
stadiónu 26. prosince změřilo dvanáct manšaftů. 
Obsazení bylo kompletně blatenské - to se týkalo 
i tchořovické sestavy, kde se názvem pouze vzdá-
val hold rodišti bratrů Říhových. Některé party 
se nechaly inspirovat při výběru jména aktuální 
televizní reklamou / HC ZADAR NAKAŠI, 
HBC FOFRIČ /, jiné chtěly demonstrovat svou 
tvrdost a drsnost / Vyvrženci pekla /, další si 
samy ze sebe vystřelily / TJ TROTLOV / a pak se 
také bojovalo pod anglickou ulitou / BIG BANG 
THEORY, REAL PARK /. Na zbytek zůstala tra-
diční pojmenování / EL PACIENTOS, Baldové, 
PLZEŇ 1929, Staďáci, Masters /.

Bratři Říhové a jejich zbytek útočného 
komanda „Tchořovice“ - věkově nejstarší tým 
na turnaji - se tedy konečně dočkal vítězství. 
Za nimi „přistály“ BIG BANG THEORY 
a REAL PARK. Následovaly EL PACIENTOS, 
HC ZADAR NAKAŠI, Baldové a Vyvrženci 
pekla. Osmá pozice byla souzena tentokrát 
PLZNI 1929, devátá Staďákům a desátá HBC 
FOFRIČI. S předposledním „ flekem“ se musel 
spokojit tým TJ TROTLOV, černý Petr zůstal 
partě Masters.

Vítězství samozřejmě nebylo zadarmo a mi-
nimálně na jednom členu sestavy „Tchořovice“ 
zanechalo následky. „I když se udržuju ve formě 
a pravidelně běhám, po tomhle turnaji jsem se 
nemohl tři dny postavit na nohy,“ svěřil se s od-
stupem času Jiří „Datel“ Říha.

Uvažuje se vážně o tom, že by se další vá-
noční hokejbalové ročníky hrály o putovní pohár. 
A snad se také do dalšího štěpánského turnaje dá 
dohromady závodní mužská složka a bude znovu 
a dál šířit dobré jméno blatenského hokejbalu.

Vladimír Šavrda

Na kadovském silvestrovském 
„pinčesu“ převažovali hráči 
středního věku

Kadov - Místní společenská místnost znatel-
ně ožila s příchodem Silvestra. Ještě dříve, než se 
večer rozproudil bohatý společenský program se 
vším, co k němu patří, ovládli zmíněné prostory 
hráči ping- pongu. Tentokrát se jich tu sešlo 
patnáct a všechna čest - dali si řádně do těla.

„Škoda jen, že tady pořád postrádáme víc 
zástupců z řad mládeže. Ty víc než stolní tenis 
naláká jarní a podzimní turnaj v malé kopané,“ 
okomentoval věkový průměr sestavy nejstarší 
účastník Bohuslav Valach z Pole / 59 let /. 

Vítězství si tentokrát připsal na své konto 
hostující Ladislav Říha z Blatné. V závěsu pone-
chal Petra Mazance z daleké Příbrami. Z bronzu 
se mohl radovat Milan Prček z Blatné. Těsně 
pod medailovou hranicí skončil Zdeněk Maršík 
z Chobota, následovaný Bohuslavem Valachem 
z Pole a domácím Vítem Tomanem.

Ceny i tady obdrželi všichni, a to z rukou 
kadovské starostky Vladimíry Tomanové. 
Po pořádném propocení trikotů bylo na řadě 
již zmíněné přátelské posezení s občerstvením.

Vladimír Šavrda

Obec Škvořetice a SCV Blatná
zvou všechny sportovní příznivce na

JEDINEČNOU BESEDU
 se slavným jezdcen na vysokém kole

JOSEFEM ZIMOVČÁKEM
Beseda bude spojena s promítáním a auto-
gramiádou osobnosti, která zdolala i kom-

pletní  trasu TOUR DE FRANCE 
a GIRO D' ITALIA.

Místo konání - malý sál kulturního domu 
Škvořetice.

Beseda se uskuteční 20. 2. 2013 
od 18.00 hodin.

ROZPIS SOUTĚŽÍ 
BĚLČICKÝCH ŠIPKAŘŮ
ÚNOR
  2. 2.  ČP I
  3. 2.  Bělčice OPEN
10. 2.  Blatná OPEN
16. 2.  Bělčice reg. narozeniny klubu, 
 6 let
24. 2.  Bělčice OPEN

BŘEZEN
  1. 3.  Blatná OPEN
  2. 3.  ČP II
  9. 3.  I. liga Bělčice
16. 3.  Blatná reg. narozeniny herny, 
  2 roky???
24. 3.  Bělčice OPEN
29. 3.  Blatná OPEN
30. 3.  ČP III
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Mgr Dušan Havlena, advokát
J.P.Koubka 81, 388 01 Blatná
Úřední hodiny: Po-Pá od 07:30 hod. - 15:30 hod.
Kontaktní telefon: 722905684, Email: AK.Havlena@gmail.com
Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupování před soudy a jiným 
úřady, 
V případě, že se nacházíte v tíživé finanční situaci, vyhotovuji návrhy na povolení 
oddlužení soudu dle Insolvenčního zákona (osobní bankroty)! 

1. února 2013 byl opět zprovozněn HOTEL BERÁNEK v Blatné
Hotel Beránek je nejstarším zachovalým hostincem v Blatné. Jeho historie je doložena až 
do 16. století.
Nyní byla dokončena kompletní rekonstrukce hotelu, aby prostředí a poskytované služby 
vyhovovaly dnešním standardům.
Nabízíme vám tradiční české pokrmy a mezinárodní speciality včetně vyhlášené pizzy, kterou 
znáte z našich dvou provozoven v Horažďovicích - PIZZERIE V ZÁMKU a RESTAURACE 
V AQUAPARKU. 
Na www.hotelberanekblatna.cz sledujte naši aktuální nabídku a novinky.
Reservace přijímáme na tel. č. 384 384 385. 

Na Vaši návštěvu se již teď těší noví provozovatelé Hotelu Beránek 
Karel Malý a Stanislav Roubal.

Blatenská ryba 

A K C E 

Ryby mražené: 
Kapr půlený, OMEGA 3 MK 139,- Kč/kg 
Pstruh mražený,vak.baleno- 
2 ks – 450 g,  49,50 Kč/ bal.
Makrela, bal. 1,2 kg  79,50 Kč/ kg
 
Ryby uzené: 
Tolstolobik 14,- Kč/ 10 dkg
Losos  25,-  Kč/ 10 dkg
Makrela 12,50 Kč/ 10 dkg
Kapr  21,50 Kč/ 10 dkg

Drůbež: 
Kuře, farmářské cca 2kg 78,- Kč/kg
Kachna – 1ks hmotnost 2,1kg  72,50 Kč/kg 
Kuřecí prsa ( balení 2kg)  99,50 Kč/kg 
Kuřecí droby mix – 500 gr.  20,- Kč/ bal.

Ovoce a zelenina: 
Jahody – balení 2,5kg 49,50 Kč/kg 
Lesní směs – balení 2,5 kg  59,50 Kč/kg
Čínská zelenina 350 g  12,50 Kč/bal
Letní s brokolicí 350 g  11,90 Kč/bal
Polévková zelenina 350 g  9,90 Kč/bal
Zelenina s kukuřicí 350 g 10,90 Kč/bal

Ostatní: 
Listové těsto – 400g 12,50 Kč/ks 
Hranolky - balení 2,5kg 19,50 Kč/kg
Americké brambory - 
balení 2,5kg 31,50 Kč/kg
Krokety - balení 2,5 kg  51,50 Kč/kg
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telefon: 724 130 630

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

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

Enjoy English in New Year 2013! 
Výuka angličtiny konverzační metodou.
Kurzy pro začátečníky, falešné začátečníky, pokročilé, konverzace, individuální 
hodiny. Příprava na maturitu, základy business English. 
Čtení a výklad angl. psaných textů. Kurzy pro šikovné děti od 10 let.
Skupiny max. 6 účastníků, individuální přístup, vlídné zacházení.
Začátek, pokračování kurzů v týdnu od 2.1.2013  Přihlašování, výuka na adrese: 
Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná; tel: 732 37 47 58;
e-mail: lubos.vins@seznam.cz

výškové práce
rizikové kácení

prořezávání stromů
těžba dřeva

tel: 602934526
prostrom@seznam.cz

  INZERCE 

Pronajmu zařízený byt 
1 + 1

- od března 2013 
- zrekonstrouvané 
jádro, nová okna 

- 3.patro bez výtahu, 
Šilhova ul. 

tel. 606 476 903

Výhodný prodej bytu 3+1 v Chanovi-
cích vč. garáž. stání a zahrady.

Cihl. dům je umístěn na kraji obce 
v krásné přírodě. Cena dohodou.

Mob.: 723 858 497. 

■  ■  ■  ■  ■ 

  

      

Tel.: 777 960 887, 777 645 134, 377 970 241
Pracovní doba:  Po 14.30-17.30, St 9-12 a 13-17
  So 9-13
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TOPENÁŘ - INSTALATÉR
Šmat Václav
Písecká 979, Blatná

Tel.: 606 129 948
                    

KADEŘNICTVÍ ALČA
Tel.: 728 730 628

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

 
 
 
 
 
            
   Střední odborné učiliště 
               BLATNÁ    

 
U Sladovny 671 

                            388 16 Blatná 
 
 
Nabízíme provedení těchto prací: 
 

• veškerou diagnostiku, seřízení 
a opravy osobních a užitkových 
automobilů včetně kontroly 
a seřízení geometrie podvozku 
novou 3D diagnostikou 

• servis klimatizací vozidel 
• měření emisí zážehových 

i vznětových motorů včetně přípravy 
vozidel na technickou kontrolu 

• opravy traktorů a zemědělské 
techniky 

• základní kurzy svařování, 
doškolování a přezkušování svářečů 

 Příjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod. 
 na tel. 383 412 335, 383 412 333 
 

Další informace: tel.: 383 412 320 
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz

 Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:     čt 15 - 18 hod.
       pá 15 - 18 hod.
       so (liché týdny 8-11 hod.)
       nebo po tel. domluvě
Hajany 15
  Tel.: 383 420 053, 
  mob. 604 566 214, 732 236 153
  www.spanekvperi.cz
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N A B Í Z Í :

T I S K :
Nad Vdovečkem 1123

388 01 Blatná
Tel.: 383 422 044

Fax: 383 420 590

E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

www.blatenskatiskarna.cz

 personifikace včetně číslování
 laminace do formátu A2

 ofsetový a digitální tisk letáků, vizitek,
     brožur, tiskopisů, barevných prospektů,
     katalogů, kalendářů
 DTP studio

Z A   V Ý H O D N É  C E N Y

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

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

 likérů,vín,nealko, cukrov. 
•••••

Budvar 10° 0,5l 9,20
Staropramen 10° 8,90
Nektar 10*  0,5l 7,–

•••••
Fernet St.+Citr.0,5l 129,–
Vod. Finlandia 1l 324,90

•••••
Utopenci 4 kg 238,–
Cukr krupice  21,90

•••••
Vinotéka - 400 vín
vynikající ročník 2012

doprodej Svatomartin. vín
stáčená vína ČR i svět


