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  Aktual ity 
Poděkování poctivému 
nálezci kola

Rád bych poděkoval Strakonickému deníku 
za otištění článku o krádeži kola odcizeného 
20.4.2013 v Drahenickém Málkově, dále 
blatenským policistům za ochotu a vstřícnost 
při vyšetřování(ne vždy je to samozřejmost) 
a zvláště panu Vlastimilu Behemskému jakožto 
poctivému nálezci mého jízdního kola. Všem 
moc děkuji! Poctiví lidé stále existují, bohužel 
je jich poskrovnu...                           Roman Fík

Poděkování
Děkujeme pracovníkům Technických slu-

žeb Blatná p. Ing. Srbovi, pí. Bláhové a jejím 
spolupracovníkům ze střediska služeb za pro-
vedenou nejnutnější úpravu zeleně v okolí 
našeho domu. Pokračování a dokončení ex-
teriéru bude možné až po opravě kanalizace.

Výbor SVJ domu čp. 1072 
v ul. Na Bílé husi

Program na květen 2013
dopoledne:
PO: 8:30  - 11:30 
od  9:00  Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30 – 11:30 Cvičení, říkadla 
a hry pro děti do 12 měsíců
ST:  8:30  - 11:30 Program 9:00 – 11:00 (Vod-
nické tvoření,      Kapříkova notička, Rybičky, 
hejbejte se!) 
ČT: 8:30 – 11:30 Setkávání rodičů/prarodičů 
Vítána jsou vícerčata ☺
PA: 8:30 – 11 :30 Pohádky s maňáskem v 9:00 
a v 10:00hod. 

odpoledne:
PO: 15:00 – 16:00  - Šikovné ploutvičky 
ÚT: 14:30 – 16:30 -  Odpolední herna pro 
děti do 6 let
ST:  14:45 – 15:45  - Angličtina pro nejmenší 
(od 2 let)

Program na pondělky a středy
20.5. - Had z víček 
22.5. - Motýl
            Pohádka dramatického kroužku ZŠ JAK  
           Blatná - od 10 hod.
27.5. -  Včelka z papíru
29.5. -  Zvířátka na hraní + minioslava dne dětí
19. 5. 2013 – Oslava dne rodiny – Hledání 
blatenského pokladu – od 15:00 hod.

21.5. od 16:00 hod - Kurz poskytování první 
pomoci dětem
 Cena kurzu 180kč, délka cca 90 minut
- zájemci se mohou hlásit na mckaprik@
seznam.cz

Připravujeme: 1.6. – 30.9. Blatnou s očima 
navrch hlavy
„Výprava po blatenské historii“ – více v příš-
tím čísle BL

- více na www.mckaprik.estranky.cz

MÁJOVÝ DEŠTÍČEK, DEJŽ NÁM HO 
PÁNBÍČEK, ABY SE VYDAŘIL NA POLI 
CHLEBÍČEK

V MÁJI NEPŘEMOKNE, I KDYŽ NAMOKNE 
V PLOTĚ KŮL A PASTÝŘOVI HŮL

TEČE-LI V MÁJI VODA Z LUK, POTEČE ZE 
STÁJÍ MLÉKO

MÁJOVÉ MLÉKO JE LÉČIVÉ

NA SV. JIŘÍ (24. 4.), TRÁVA ZE ZEMĚ MÍŘÍ, 
NA SVATÉHO FILIPA (26. 5.) TRÁVA JE UŽ 
VYSOKÁ

Květnové pranostiky jsou většinou spojené 
s vláhou a  tak úrodným rokem. Nebudeme 
proto mrzutí, že jsme si ten MÁJ představovali 
trochu jinak.

LIDOVÉ ŘEMESLO NYNÍ NA TRŽIŠTI 
V PODZÁMČÍ

Pomalu jsme se přestěhovali do stánku 
na TRŽIŠTĚ V PODZÁMČÍ a jak už jsme 
v minulých listech uváděli, zkušebně jsme 
měli dvě soboty a neděle otevřeno, ne však 
úplně podle našich představ. Pro již zmíně-
nou nepřízeň počasí, jsme ve stánku po celou 
otvírací dobu nevydrželi. Také jsme zjistili, 
že naše původní  úvaha, o místě zcela mimo 
dosah blatenských občanů a skoro i turistů 
mimo těch, kteří na parkoviště u tržiště spí-
še zabloudí, byla správná. Aby tohle místo 

opravdu bylo prodejní, musela by být Blatná 
nejspíš větším městem, ale kdo ví…

Tržiště není řádně označené, ani na orien-
tačním systému po Blatné, od marketů přímo 
k němu nevedou přechody, vzhledem k parko-
vacím místům v Blatné, k tržišti opravdu jen 
někdo zabloudí. Veřejně o tomto místě skoro 
nikdo nemluví. Pokud by se mělo stát tržištěm, 
chybí tu elektrika, odpadkové koše…. Pomohou 
nám s tím na radnici?

Otvírací doba: pátek         13.00 -17.00
                        Sobota       10.00 – 16.00
                        Neděle       13.00 – 16.00

K původní otvírací době jsme přidali 
zatím ještě pátek odpoledne. Platí však stále, 
že v případě velké nepřízně počasí nás tu 
pravděpodobně nenajdete. Pokud byste něco 
potřebovali opravdu nutně, je asi lepší nás 
předem zkontaktovat, a to můžete kdykoli 
i mimo naší otvírací dobu, rádi vám vyhovíme. 
(tel. 736 765 747, email: fucikova.eva@email.
cz nebo info@lidove-remeslo.cz)
Náš tip na květen: ženšen pětilistý – léčivka 
(rostlina nesmrtelnosti)

STÁLE PLATÍ VÝZVA PRO OSTATNÍ OB-
ČANY – POMOZTE ZPROVOZNIT 
MĚSTSKOU TRŽNICI! A TO JAK PRO-
DEJCI, TAK KUPUJÍCÍ!

Do minulého čísla se nevešlo námi uváděné 
foto, snad to tentokrát vyjde. Na snímku TRŽI-
ŠTĚ V PODZÁMČÍ.

Eva Fučíková - lidové řemeslo

Informace z SOŠ Blatná
2.kolo přijímacího řízení 

Na zbývající volná místa v obo-
rech Obchodní akademie, Elektronic-
ké počítače a Informační technologie 

(ŠVP Informatika v ekonomice) bylo vyhlášeno 
2.kolo přijímacího řízení. Bližší informace 
na webu školy www.blek.cz  

55 let SOŠ Blatná
V roce 2013 SOŠ Blatná slaví již 55 let 

existence. Upozorňujeme, že výroční setkání 
absolventů, zaměstnanců i zájemců o školu bude 
v sobotu dne 21. září 2013 - program a pozván-
ku ještě včas upřesníme, ale již dnes si můžete 
datum zapsat do kalendáře (případně absolventi 
mohou na tento den plánovat srazy). 

Nabídka kurzů
SOŠ Blatná dlouhodobě nabízí v rámci do-

plňkové činnosti nejen obědy ze školní jídelny 
nebo červencové rekreační pobyty, ale také kurzy 
v oblasti výpočetní techniky, cizích jazyků (ANJ, 
NEJ) a ekonomie a to jak pro začátečníky, tak 

i pro pokročilé. Pro zaměstnance podniků a or-
ganizací lze případně tyto kurzy zajistit i zdarma 
(v rámci grantu), je však třeba ze strany podniků 
a organizací rychle kontaktovat SOŠ Blatná 
(kontakty na www.blek.cz). Může se jednat 
např. o kurzy Počítačová grafika rastrová a vek-
torová, 3D, CAD, animace,Technické kreslení 
v CAD, Databázový server SQL, windowsový 
a webový klient, Zpracování podnikových in-
formací v Excelu (trendy, korelace, podnikové 
tabulky, eliminace inflace u peněžních veličin, 
grafy,  kontingenční tabulky,.. ), Pokročilé užití 
funkcí v Excelu, Programování v C# na plat-
formě Microsoft .NET Framework, Tvorba 
webových stránek v XHTML, CSS a ASP.NET. 
V oblasti ekonomiky: Vedení evidence podnika-
telské činnosti s využitím softwarových aplikací, 
Zdokonalování psaní na klávesnici jako příprava 
na státní zkoušku, Obchodní korespondence 
v praxi, Aplikace práva v podnikání. Dále např. 
Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace 
v německém jazyce nebo Německý jazyk v ad-
ministrativě.
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

Blatenské mažoretky
Blatenské mažoretky zahájily soutěžní sezónu sóloformacemi v Kladně, odkud si převezly 1 zlatou, 3 stříbrné a 2 bronzové medaile.
Kvalifikace skupin proběhla v Přešticích, kde kadetky obsadily 4. místo a  seniorky si převezly za skladbu s hůlkou i pompony zlaté medaile.

Čištění města
S příchodem jarních, v některých chvílích i již téměř letních, dnů, byla 

zahájena činnost i na úseku čištění města. Hlavní práce byly prováděny 
zametacím vozem Bucher City Cat, dále bylo provedeno vyčištění dešťo-

vých uličních vpustí, ve kterém se 
průběžně pokračuje a byly provádě-
ny i ruční dočišťovací práce. V rámci 
čištění města je využívána i další 
technika, jako například traktor John 
Deere společně s fekálním vozem 
o objemu 5 m3. Traktor John Deere 
s fekálním vozem byl v předchozích 
letech využíván i pro rozvoz vody 

do bazénů a čerpání jímek. V současné době Technické služby města 
Blatné s. r. o., zakoupily zcela nový fekální vůz o objemu 10 m3, který 
v letošním roce nahradí kropicí vůz Škoda 706 a bude sloužit pouze pro 
rozvoz vody do bazénů. Původní fekální vůz o objemu 5 m3 bude nadále 
sloužit jen k vyvážení jímek. V případě zájmu o tyto nabízené služby je 
možné vše dohodnout na telefonu Technických služeb města Blatné s. r. o. 
383 422 541, nebo formou  e-mailu na kontakt@tsblatna.cz.

Obnova veřejného osvětlení – ulice 
Tyršova, Riegrova, Sadová

Na úseku údržby a rekonstrukce veřejného osvětlení pokračuje činnost 
obnovy i v roce 2013. V průběhu měsíce dubna byla provedena výměna 
celkem 12 ks koncových svítidel v ulicích Tyršova, zde byla vyměněna 

Zemřelí – duben
Vokurková Milena, Blatná, nar. 1952, úmrtí 6. 4. 2013

Vrána Miloš, Blatná, nar. 1920, úmrtí 9. 4. 2013

Holý Václav, Lnáře, nar. 1947, úmrtí 11. 4. 2013

Šilhánová Marie, Blatná, nar. 1952, úmrtí 14. 4. 2013

Havlíková Marie, Pole, nar. 1942, úmrtí 19. 4. 2013

Vejšický Jiří, Blatná, nar. 1937, úmrtí 21. 4. 2013

Čadková Božena, Blatná, nar. 1924, úmrtí 29. 4. 2013

všechna svítidla, Riegrova 
a Sadová, v těchto ulicích 
proběhla výměna částeč-
ná. Naše město tak opět 
získalo další místa s mo-
derním osvětlením, které 
jistě přispěje k pěknému 
vzhledu města samotného 
a také lepším podmínkám 
pro pohyb chodců a moto-
rových vozidel v nočních 
hodinách.

Přikládáme fotografii 
z prováděné montáže sví-
tidel v ulici Tyršova.
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NAD BLATNOU SE BLÝSKÁ
Jsem šťastná jako malé dítě, blýská se, vážení čtenáři, na lepší časy. Dobrých zpráv v našem světě 

není nikdy dost, tahle ale, věřte nevěřte, skvělá je, jen se k ní dostanu malou oklikou.  
Čas od času nám nezbyde nic jiného než se pustit do nezbytných úprav bytu či domu. Většina 

z nás obvykle zachmuří už v okamžiku, kdy taková situace nastane. Žádná akce toho druhu totiž 
nebývá pro chod rodiny ničím příjemným a to ani tehdy, když jsme se pro ni dobrovolně sami 
rozhodli. S partami různých řemeslníků míváme nejrůznější zkušenosti. Na základě těch vlastních 
musím, ač nerada, otevřeně přiznat, že dost často opravdu růžové nebyly. Možná jsem měla smůlu, 
ale donedávna jsem si vážně myslela, že skoro s každou úpravou bytu či domu je nutně spojena celá 
škála nejrůznějších reklamací, protestů a stížností na nekvalitně odvedenou práci. V zájmu pravdy 
je důležité uznat, že mnohé chyby vznikají i proto, že se vlastníci domu nedokážou shodnout a do-
mluvit se na té nejlepší, a ve finále i nejlacinější, variantě oprav. Mnohdy nám chybí i odvaha hnát 
nepovedeného, a kdovíkde narychlo sehnaného, „řemeslníka“ z domu. Pořád v nás přežívá jakási 
ničím nepodložená víra, že to nakonec přece jenom dobře dopadne, protože to někdo jiný za nás 
zařídí. Nezařídí, nestane se nic, a tak si  se sousedem zanadáváme a příště se zachováme stejně. 
Tomu říkám debakl, to je vážně čiré zoufalství! 

Skutečně dobrá firma by se podle mého názoru neměla pouštět do zjevně hloupých nápadů ma-
jitelů nemovitostí jen proto, že ve vzduchu visí nemalý finanční obnos. Že je to naivní představa? 
Ne, je logická a správná, jenom jsme takovému přemýšlení už dávno odvykli. Prachy jsou prachy 
a po nás potopa. 

Když jsem se před časem dozvěděla, že období relativního klidu končí, protože se blíží stavební 
úpravy našeho panelového domu, udělalo se mi nanic, jenže tentokrát, vážení čtenáři, předčasně 
a úplně zbytečně! 

Firma nemá žádný speciální a reklamně přitažlivý název, a přesto jistě nemá o zakázky nouzi. 
Dobře odvedená práce je pro pana Koubu ( z Hajan) tou nejlepší reklamou, nemusí být psycholo-
gem, aby si to dokázal rychle spočítat. Připadala jsem si jako v jiném světě. Když slíbili, že přijdou 
v sedm, byli v mém bytě v sedm. Od té doby jen s krátkou přestávkou na oběd tvrdě pracovali až 
do večera. Když slíbili, že udělají to či ono, udělali to beze zbytku a bez nejmenších chyb či vad 
na kráse. Když slíbili, že nad rámec svých povinností udělají to či ono, udělali to, a to v čase, který 
předem domluvili! Měla jsem pocit, že tenhle člověk může každou dohodu ztvrdit jen prostým 
podáním ruky a to jsem opravdu už dlouho neviděla. 

B. Hermannová

Suchá (medicinální) přístrojová pedikúra
Nezdá se, ale léto je už doslova za dveřmi. 

Mnozí z Vás se už jistě těšíte, jak si vyšlápne-
te do ulic v sandálech či žabkách. I ty nejkrásnější 
boty, ale zazdíte ztvrdlými patami a popraska-
nými chodidly. 

Ruku na srdce, nepatříte právě k té části 
žen nebo mužů, které v zimě péči o chodidla 
zanedbávali, protože co není vidět se zkrátka 
nepočítá! Pak se nemůžete divit, že chodidla 
nejsou ve formě. Že je nemáte zrovna ukázková? 
S trochou péče to stihnete napravit!

Vaše nohy jsou nejlevnější dopravní 
prostředek, také potřebují svojí péči, jako 
automobil.

Velmi rychle a efektivně Vám pomůže suchá 
přístrojová pedikúra, která Vás zbaví suché kůže, 
otlaků, prasklin, zarůstajících nehtů, kuřích ok aj.

Co je medicinální pedikúra? 
Medicinální, přístrojová nebo také suchá 

pedikúra je moderní metoda ošetření pokožky 
nohou a nehtů pomocí podologického přístroje. 

Samotné ošetření probíhá na dezinfikovaných 
chodidlech broušením postižených míst za po-
moci frézek a speciálních nástrojů vyrobených 
z vysoce kvalitních materiálů. Nástroje pracují 
ve vysokých otáčkách a celý proces je spojen 
s odsáváním, čištěním, dezinfekcí a sterilizací, 
čímž je zajištěn absolutně hygienický postup. 
Touto metodou je také zaručena bezbolestnost 
a bezkrevnost celého ošetření. Nejrozšířenější 
problémy např. kuří oka, zarostlé nehty, defor-
mované nehty, ztluštělé nehty, různé praskliny 
se odstraňují výbrusem bez bolesti a krvavých 
poranění

Jaký je rozdíl mezi medicinální a klasickou 
pedikúrou? 

Při medicinální pedikúře je pokožka nohou 
ošetřena bez předchozího namočení ve vodě 
výše popsaným způsobem. Při klasické pedikúře 
je nutné před ošetřením namočit nohy v lázni 
a následně je zrohovatělá kůže odstraněna za po-
moci skalpelu. Ošetření nehtů se provádí pomocí 
pilníků a kleští na nehty 

Jaké jsou výhody medicinální pedikúry? 
Medicinální pedikúra je bezbolestná a nehro-

zí poranění pořezáním. Nedochází k porušení 
integrity kůže, ošetření nehtů a kůže je šetrnější 
a jemnější, při řešení zarůstajících nehtů praktic-
ky nenahraditelné. Medicinální pedikúru mohou 

využívat i lidé, kterým klasická pedikúra není 
doporučována ze zdravotních důvodů, nejčastěji 
lidé trpící neuropatií dolních končetin, lidé s one-
mocněním diabetes mellitus (cukrovka) a lidé 
užívající léky na ředění krve nebo s poruchou 
srážlivosti krve. 

SDRUŽENÍ RADY RODIČŮ A PŘÁTEL 
ZŠ J.A. KOMENSKÉHO V BLATNÉ

POŘÁDÁ

31. KVĚTNA 2013 v 16 hodin

BAVÍME             na „ zimáku“
                 SE 
                      SPOLEČNĚ

ZHLÉDNETE VYBRANÁ VYSTOUPENÍ 

ŽÁKŮ ZŠ PŘIPRAVOVANÁ PRO ŠKOLNÍ 

AKADEMII

A SVÝM HLASEM VYBERETE TY  

NEJLEPŠÍ.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

Koncerty KPH
V měsíci dubnu, tak jak tomu bývalo, končila 

sezona koncertních vystoupení v blatenského 
zámku. Tentokráte jsem se zatím nezúčastnila 
všech  koncertů, které nám, posluchačům, jsou 
nabízeny. Ale vzhledem k tomu, že jsem častou 
a dlouholetou  návštěvnicí těchto koncertů, 
musím konstatovat, že dva koncerty stejného 
žánru tu již proběhly v letech minulých. Bylo 
by dobré, aby si  při výběru koncertů na další 
sezonu pracovníci kultury dali více záležet. 
Ovšem nejvíce mi vadí, že koncerty probíhají 
v jakýkoliv den v týdnu. Několik desetiletí tu 
panoval řád, o kterém si myslím, že vyhovoval 
nejenom mé osobě. Nevím z jakého důvodu se to 
muselo změnit, ale není vždy vše staré a zaběhlé 
špatné. Nyní se nemohu spolehnout, že v úterý 
půjdu na koncert, nemohu se ani spolehnout 
na to, že vůbec do doby než bude koncert, přijde 
kulturní kalendář. 

Posluchačka Jiřina H.
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Je součástí odborné sociální poradny Oblastní charity Strakonice. 

Zájemci si zde mohou vypůjčit pomůcky pro nemocné, lidi po úrazech, 
operaci, seniory nebo pro zdravotně postižené občany. 

Sociální pracovnice poradny předá zájemci informace o vhodných 
kompenzačních pomůckách, nabídne praktickou pomoc při získávání 
konkrétní kompenzační pomůcky, ukáže kompenzační pomůcky z půjčovny 
kompenzačních pomůcek, zapůjčí kompenzační pomůcku z půjčovny, předá 
kontakty na organizace, kde je možné vyzkoušet, zapůjčit či zakoupit další 
druhy kompenzačních pomůcek. 
V odborné sociální poradně Oblastní charity Strakonice, je možno vy-
půjčit kompenzační pomůcky:

pomůcky příspěvek na údržbu
Kč/ den

příspěvek na údržbu
Kč/ měsíc

sedák na vanu závěsný 3 Kč/den 90 Kč/ měsíc

sedák na vanu 3 Kč/den 90 Kč/ měsíc

nástavec na WC 3 Kč/den 90 Kč/ měsíc

chodítko čtyřboké skládací 3 Kč/den 90 Kč/ měsíc

chodítko podpažní pojízdné 5 Kč/den 150 Kč/ měsíc

chodítko pojízdné 5 Kč/ den 150 Kč/ měsíc

hygienická židle 5 Kč/den 150 Kč/ měsíc

pojízdné hygienické křeslo 6 Kč/ den 180 Kč/ měsíc

vozík mechanický 7 Kč/den 210 Kč/ měsíc

lůžko polohovací elektrické 20 Kč/den 600 Kč/ měsíc

antidekubitní matrace se střídavým tlakem k lůžku 5 Kč/den 150 Kč/ měsíc

antidekubitní matrace se střídavým tlakem (bez lůžka) 10 Kč/den 300 Kč/ měsíc

matrace k lůžku 2 Kč/den 60 Kč/ měsíc

stolek k lůžku pojízdný 3 Kč/den 90 Kč/ měsíc

hrazda k lůžku volně stojící 3 Kč/den 90 Kč/ měsíc

sprchová židle 5 Kč/den 150 Kč/ měsíc

POZOR, změna telefonních čísel!
Bližší informace o možnosti výpůjčky či získání kompenzační pomůcky 

lze získat na telefonu: 383 325 808, 776 808 841,
e-mail: poradna@charita-strakonice.cz, www.charita-strakonice.cz

Od 1. 1. 2013 je sklad kompenzačních pomůcek umístěn v prostorách, 
které Oblastní Charitě Strakonice poskytlo Město Strakonice: ulice Krále 
J. z Poděbrad 772. V Blatné je sklad umístěn v ulici Plzeňská 310.
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Pe k l o  p o   b l a t e n s k u  …
Pomalu přichází léto. Čas letních radovánek 

a pohody. Ne každému je však přáno se z něho 
radovat a pohody si užívat.

Pro poměrně velkou skupinu občanů, kteří 
bydlí poblíž bývalého zimního stadionu, kde 
jsou právě v létě pořádány „přeřvané“ koncerty 
a zábavy sahající hluboko do noci, nastává pek-
lo. Nadměrně hlasité dunění a hukot aparatur, 
hrůzné decibelové produkce jim nedopřejí 
oddechu. Pokud nemají kam na víkend ujet, 
přestěhovat se, mají smůlu. Nikdo nebere ohled 
na to, že i oni chtějí prožít pokojné víkendy jako 
ostatní občané bydlící dostatečně daleko na to, 
aby nemuseli šílet z „hudebního“ hluku, který 
nechtějí poslouchat. Možná se někdo takto snaží 
udělat něco pro mladé, ale takhle je to špatně. 
Diskriminuje tím a omezuje osobní svobodu 
zase jiné skupiny občanů. Už je načase, aby-
chom si to přestali nechat líbit!

Pokud si někdo nedovede představit, jaké to 
asi je muset snášet otřesný a nepříjemný hluk 
hluboko do noci, někdy až do rána, ať se zkusí 
na jedno léto přestěhovat do těsné blízkosti 
bývalého zimního stadionu. Až zjistí, že kvůli 
nadměrnému hluku nemůže dělat nic, dokonce 
ani vyjít na zahradu, v klidu se vyspat, jsem 
přesvědčen, že pak uzná oprávněnost „mého“ 
rozhořčení. Ale stejně na tom nebude tak jako 
ti, kdo tam musí bydlet. 

Obyvatelé okolních domů a činžáků jsou 
vydáni na milost a nemilost pořadatelům, 
zvukařům. Po zkušenostech s jejich arogantní 
bezohledností už snad ani neočekávají, že na ně 

někdo bude brát ohled. Před otřesným „kra-
válem“, který nelze pro utrpení, které působí 
těmto nedobrovolným posluchačům snad ani 
hudbou nazvat, není úniku.

Ptám se, co je to vůbec za nehoráznost pořá-
dat rockové koncerty, zábavy, kterým přičinliví 
zvukaři s přibývající noční hodinou spíše přidá-
vají na síle, namísto aby zvuk ztlumili, v otevře-
ném prostoru, v městské zástavbě, v blízkosti 
obytných domů. A to ne do 22.00 hodin, což 
by se snad občas dalo snést, ale většinou až 
do rána. A to se neděje jednou, dvakrát ročně, 
ale některá léta téměř každý druhý víkend. Ale 
i kdyby to bylo pouze dvakrát za rok, stejně to 
lze nazvat omezováním osobní svobody oněch 
nedobrovolných „posluchačů“, kterých se nikdo 
neptá, zdali s tím souhlasí. 

Něco takového nemá téměř nikde ve světě 
obdoby. Všude existují pravidla, která jsou kon-
trolována, dodržována. Nikdo si nic takového 
ani nedovolí! Nechceme přece, aby u nás aro-
ganci moci vystřídala arogance bezohlednosti.

Možná si někdo z vás řekne, že jsem proti 
kulturnímu dění, proti tomu, aby se spoluob-
čané bavili. Ale to jste na omylu. Rockové 
koncerty a zábavy na otevřeném prostranství, 
které přinášejí svému okolí utrpení, nelze pře-
ce považovat za kulturní dění. Kultura již ze 
své podstaty nemůže a nesmí nikomu škodit. 
Má obohacovat, sbližovat, přinášet útěchu 
smutným, radost všem. Ať se klidně baví, kdo 
chce, jak chce, ale nesmí tím obtěžovat a deptat 
ostatní!

Arogantní přehlížení těch, koho pořádání 
nadměrně hlasitých koncertů a jiných nočních 
akcí v otevřeném prostoru bývalého zimního 
stadionu obtěžuje, působí jim problémy, utrpe-
ní, nic dobrého přinést nemůže. Pouze nastavuje 
atmosféru bezohlednosti a arogance. A ta těžko 
přispěje k tomu, aby se lidé k sobě chovali lépe, 
aby se nám všem v našem městě žilo spokojeně, 
abychom se zde všichni cítili opravdu doma. 
Abychom se radovali z ne tak dávno nabyté 
osobní svobody. Svoboda přece není nástrojem 
pro omezování, deptání, ochuzování jiných, ale 
cestou jak dosáhnout naplnění života všech.

Snad si postižení a spolu s nimi další soudně 
uvažující občané, kterým není lhostejný osud 
ostatních, řeknou: “Konečně to někdo napsal, 
konečně to někdo pojmenoval!“ 

Ano, možná. Ale to nestačí. Jeden hlas nic 
nezmění. Už se přece nemusíme bát, již neži-
jeme v totalitě. Nenechme si líbit to, jakým 
způsobem je přehlíženo naše právo na klidný 
život, odpočinek. Stěžujme si, pišme, telefo-
nujme, bombardujme stížnostmi městský úřad 
(ten je zde přece pro nás!), nadřízené úřady, 
krajské úřady, pořadatele, vytvářejme petice, 
a když už toho budeme mít už opravdu dost, 
zavolejme policii, která má střežit náš pokojný 
život! Obraťme se na zastupitelské orgány, 
média. Vytvářejme občanské iniciativy. Prostě 
použijme všech demokratických prostředků 
k tomu, abychom prosadili to, na co máme 
právo: Klidný a spokojený život.

Luboš Vinš

Žáci a žákyně lnářské školy vařili zázračné lektvary a čarovali
Lnáře - Úterý 30.dubna bylo pro pedago-

gický sbor a žactvo základní školy ve Lnářích 
ve znamení dopoledního „sletu čarodějnic“. 
V praxi to znamenalo, že se děti podle vlastního 
gusta a fantazie převlékly do kostýmů čarodějnic 
a černokněžníků a soutěžily ve školní tělocvičně 
o přízeň tříčlenné poroty. Ta sestávala ze „zku-
šených čarodějnic“, v které se pro tento den 

proměnily paní učitelky Zdeňka Jestřábová, Jana 
Schirlová a paní ředitelka Jitka Venclová. Ta je-
diná zůstala v „civilu“ a s vtipem a šarmem sobě 
vlastním se zhostila role moderátorky zábavného 
dopoledne. „Dětský slet čarodějnic se stal pro 
naši školu milou tradicí, kterou provozujeme 
již patnáctý rok,“ poznamenala ředitelka Jitka 
Venclová. 

Aby byla atmosféra dokonalá, školáci 
„dočasně“ zapomněli svá opravdová jména 
a představovali se porotě pohádkovými přezdív-
kami. Ostatně porotci nezůstali v tomto směru 
pozadu- v tento zvláštní den zasedly za stůl 
Juditka z Hajánek, Zulejda ze Zbiroha a Širlinda 
z Cihelňákova.

Po představení malých čarodějů a čarodějnic 
a jejich zapózování fotografům započaly sou-
těže. Jednotliví školáci si připravili pro porotu 
vlastní sólovýstupy, jak jinak, než se zaměřením 
na kouzla a čáry. Velice oblíbenou disciplínou se 
stala výroba zázračných lektvarů všeho druhu. 
Například duo Ponožka a Punčoška uvařily 
čarovný nápoj lásky- jako přísady použily „pa-
voučí nožičky a vajíčka“, „volský roh“ a „zvířecí 
moč“. Porotkyním moc chutnal a pochopitelně 
se zajímaly, jak bude lektvar fungovat. „Tak, že 
se zamilujete do kohokoliv,“ zněla „odborná“ 
odpověď. Velký zájem vyvolala příprava lek-
tvaru, který prý uzdraví každého nemocného. 
Krasomila s výrazem zkušené primářky na vizitě 
prozradila následující: „Když to budete pít každý 
den, stanete se nesmrtelnými- než vám začnou 
odumírat nohy.“ Jako zvláštní ingredienci prý 
použila „sliny z pavouka“.

Nejen vaření zázračných lektvarů uvedlo 
„zkušené čarodějky“ v úžas. Ono se samozřejmě 

i kouzlilo. Saxana se 
saxankou dokázaly 
bravurně vytáhnout 
králíka z klobouku, 
najít bílou kuličku pod 
jedním ze tří kelím-
ků a dokonce zvládly 
i věštbu z karet. „Mů-
žete nám prozradit, 
jak bude dnes večer 
na pálení čarodějnic?“, 
chtěla vědět Zulejda ze 
Zbiroha, které zčer-
nala křišťálová koule 
a na předpověď počasí v televizi se spolehnout 
nemohla, protože tento „technický zázrak“ ještě 
do její čarodějné chatrče nedorazil / Zulejda 
čeká, až bude v „akci“ /. Saxana vyvěštila 
z „čertových obrázků“, že bude pršet. „Jako 
každý rok,“ ozvalo se zklamaně z kouta. A jako 
bonus přidala děvčata anekdoty. I v těch byly 
ústředními postavami čarodějnice.

Porotkyně se královsky bavily i při dalších 
kouzlech, ať už se jednalo o triky s bankovkou, 
sirkami, tužkami. A shodně si pochvalovaly, jak 
je ta nástupnická generace šikovná a jde ruku 
v ruce s moderní dobou. To ony jsou prý ještě 
ze „staré školy“.

Kouzelnické vystoupení  
s míčkem.



Ročník 24 (34) Blatná 17. května 2013 Číslo 9 / strana 7

Porotkyně se také chvíli ocitly v pozici zkou-
šených. To když jim malá čarodějnice z Hajan 
kladla hádanky, pochopitelně rovněž s čaro-
dějnickou tématikou. Správně odpověděly dvě 
porotkyně a za odměnu obdržely obrázek. „Černá 
ovce“ poroty si odnesla brambor za tvrzení, že 
čarodějnice jezdí v citroenech.

Z dvaceti účastníků soutěže si také někteří 
vybrali a předvedli taneční vystoupení. I ta se 
setkala s bouřlivým potleskem, byla připravena 
stejně dokonale jako ostatní čísla.

Každá scénka byla hodnocena jedním až pěti 
body. Nakonec získali plný počet bodů tři umělci 
a všichni stanuli na vítězném stupínku. Jako 
odměna na ně čekala řada sladkostí a plyšových 
zvířátek. S prázdnou ale neodešel nikdo z aktérů 
zábavného dopoledne.

Tak tohle byla sice jen generální zkouška 
na čarodějnický večer s vatrou a lampiónovým 
průvodem, ale všichni z ní byli ohromně nadšení. 
Dobrá věc se znovu podařila.

Vladimír Šavrda

V Sedlici se bavili na účet prvomájových oslav podle 
komunistických scénářů. Uprostřed alegorických vozů 
kynuli davu z plošiny sovětští vůdci Lenin a Stalin

Sedlice - Prvomájové průvody v režii čes-
koslovenských bolševiků byly názornou ukáz-
kou demagogie a myšlenkového privitimismu 
představitelů vládnoucí KSČ. Do roku 1989 
se ale málokdo dokázal veřejně zasmát tomuto 
nesmyslu, protože věděl, že by se lehce mohlo 
naplnit rčení „Drzý jazyk, brzy Ruzyň.“

Už třiadvacet let se lidé mohou této absurditě 
komunistické totality smát beztrestně. V Sedlici 
na Blatensku zašli ještě dál. Už čtvrtým rokem 
prvního května odpoledne parodují „ dobro-

volně povinné“ manifestace minulého režimu 
prostřednictvím skvostně trefné akce, kterou 
vždycky žije celé město. Úderem čtrnácté hodiny 
se od Husovny směrem do centra vydává prů-

vod jako vystřižený 
z komunistického žur-
nálu. Na náměstí T. G. 
Masaryka se vždycky 
„budovatelský dino-
saurus“ zastaví, aby si 
diváci mohli všechno 
zblízka prohlédnout 
a pořídit fotografie 
a kamerové záznamy.

Pravidelně kolo-
na sestává ze zhruba 
patnácti stařičkých 
traktorů, nesoucích 
na cedulích a transpa-
rentech revoluční hes-
la jako z příručky pro 
nesvéprávné. Letos 
jich bylo jen osm, ale 
to na satirickém náde-
chu celého podniku nic neubralo. Atraktivnost 
parodie zdvihla přítomnost zdatné kolchoznice 
Jany Čalounové, jedoucí na předpotopním bicy-
klu s otlučenou bandaskou a tropickým ovocem 
v igelitovém sáčku, volajíc na celé kolo: „Čest 
práci, soudruzi! Dostali banány a pomeranče- 
jsou v akci!“ Z plošiny, podložené sovětskou 
vlajkou, kynuli davu sovětští vůdci V. I. Lenin 
s nezbytnou placatou čepicí na lysině a J. V. Sta-
lin ve slavnostní uniformě. Poté, co před radnicí 
zhasly motory traktorů, se z ampliónů rozzvu-
čely originální nahrávky proslovu Klementa 
Gottwalda z 25. února 1948, budovatelských 
písní a rozhovorů s družstevnicemi a traktoristy 

Porotci si na zázračných lektvarech pochutnali.

z padesátých let. Jako zlatý hřeb vypustili aktéři 
scénky holubice míru. „Loni tady probíhaly pro 
větší pestrost programu ukázky ze spartakiády,“ 
poznamenává jeden ze zastupitelů města, „Hesla 
na transparentech jsou prakticky stejná- „Do prá-
ce a boje za vítězství socialismu“, „Pracovní 
sobotu pro mír dáme“ a další.“

Ondřej Kopal a Michal Kikeny se předsta-
vili v typických oblecích traktoristů padesátých 
a šedesátých let s nezbytnými barety na hlavách. 
Malého, rezavého traktůrka jim pro tento účel 
zapůjčil bratranec. „Letos jsme tu poprvé, ale 
příští rok určitě přijedeme zas. Je to dobrá rece-
se,“ slibují oba mladíci shodně. Na otázku, co 
vědí o komunistických prvomájových oslavách 
a zda se jich někdy účastnili, reagují negativně: 
„To byste po nás chtěl moc! Pro nás je tohle příliš 
vzdálená minulost!“

To jeden z přihlížejících pamětníků, který si 
nepřál být jmenován, má monstrózní průvody 
pod taktovkou soudruhů a soudružek v živé 
paměti a kupodivu na ně nevzpomíná nijak 
ve zlém: „Pracoval jsem v ČZ Strakonice plných 
čtyřicet pět let a pochopitelně jsme i my museli 
do prvomájových průvodů. Ale no tak co? Pěkně 
jsme se sešli s kamarády, byla sranda, při první 

vhodné příležitosti jsme zapadli do hospody 
a dali si pěkně do trumpety. Mně to nikterak 
neublížilo.“

Po půl hodině se kolona zase dala do pohybu. 
V čele se opět jako chytrá horákyně / Napůl 
chůze, napůl jízda / sunul svařený samohyb 
s motůrkem a občan Jaroslav Šavrda, který si 
ho sám doma vyrobil. Ostatně všechny dopravní 
prostředky v transportu byly domácí výroby.

Je jen žádoucí, aby se do běžného života 
občanů tahle tradice po příštích volbách zase 
nevrátila. Není nad to, když zůstane v komuni-
stickém skanzenu.

Vladimír Šavrda

Tajemník Městského úřadu Sedlice se zhostil role sovětského vůdce V .I. Lenina.
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NOC KOSTELŮ 2013  

JE POZVÁNÍM PRO VÁS VŠECHNY, 
● KDO BYSTE RÁDI (TŘEBA POPRVÉ) VSTOUPILI DO BUDOVY, KTEROU DENNĚ MÍJÍTE, 
● KDO MÁTE ZÁJEM POZNAT JEJÍ ARCHITEKTURU, VÝZDOBU, HISTORII A ZAJÍMAVOSTI, 
● KDO SE CHCETE BLÍŽE SEZNÁMIT SE SPOLEČENSTVÍM LIDÍ, KTEŘÍ SE V NÍ SCHÁZEJÍ, 

● KDO SE TOUŽÍTE DOZVĚDĚT, PROČ A ČÍM JE TOTO MÍSTO POSVÁTNÉ ... 

PŘIJĎTE V PÁTEK  

24. KVĚTNA 2013 
DO KOSTELA  SV. IGNÁCE V BŘEZNICI 

 

OD 18:00 DO 23:00 BUDE PŘIPRAVENO: 
VYSTOUPENÍ DĚTSKÉHO SBORU SV. IGNÁCE, 

VYSTOUPENÍ BĚLČICKÉ HUDEBNÍ SKUPINY BEDRS, 
PROHLÍDKA KOSTELA S VÝKLADEM, OCHUTNÁVKA 

MEŠNÍHO VÍNA, PROHLÍDKA VĚŽE A ZVONŮ, 
PĚVECKÉ VYSTOUPENÍ P. HANY BERANOVÉ 

www.nockostelu.cz 
 

ZÁŠTITU NAD NOCÍ KOSTELŮ V BŘEZNICI PŘEVZAL STAROSTA MĚSTA 
JIŘÍ ŠTĚRBA A NA AKCI BYL POSKYTNUT FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK 

Z PROSTŘEDKŮ MĚSTA BŘEZNICE. 

TĚŠÍME SE NA VÁS!  
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BŘEZNICE 

So - 18.5.2013 – LIBIDO, CHALLENGE, DELIKVENCE 11,  
           NUCLEAR  BASTARDS, HERDEK FILEK
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Pivo v Blatné bude zase platné…
Blatenští se mají vskutku na co těšit. Díky dohodě města 
Blatná a DUDÁK – Měšťanského pivovaru Strakonice 
budou moci obyvatelé Blatné a přilehlého okolí opět 
okusit „blatenské pivo“.  

Zámecký a měšťanský pivovar
Historie místního pivovarnického řemesla není rozhodně 

chudá. První zmínky o pivovaru v Blatné nacházíme již v 15. 
století. Zámecký pivovar se nacházel v místech dnešního 
lihovaru. Od počátku 16. století se pivo vařilo ve dvou pivo-
varech, oba měly své vlastní sladovny. Měšťané vařili pivo 
pšeničné a ječné, silné i slabé. Roku 1824 byl v Pivovarské 
ulici přestavěn právovárečný měšťanský pivovar, ve kterém 
se pivo vařilo až do roku 1921, kdy byl sloučen s pivovarem 
zámeckým. Zámecký parostrojní pivovar dokázal uvařit 
v roce 1910 až 5 170 hl piva a pivovar právovárečného 
měšťanstva 4 893 hl. V sedmdesátých letech byl blatenský 
pivovar držitelem titulu „Závod vzorné jakosti“. Titul byl 
znamením kvality – blatenské pivo se řadilo mezi nejlepší 
v kraji a vařilo se v něm pivo až do roku 1978, kdy byl, k vše-
obecné nelibosti ctitelů blatenského zlatavého moku, zrušen.

Nové pivo pro Blatnou
Město Blatná se rozhodlo opět obnovit blatenské pivo, 

které, jak již bylo zmíněno, patřilo mezi pivo velmi žádané, 
proto oslovilo strakonický pivovar, aby připravil speciální 
pivo vařené v licenci, které by se podobalo onomu historic-
kému. Jak se takové pivo narodí? Dagmar Vlková, sládek 
pivovaru, vybrala receptury a pro blatenské milovníky 
zlatavého moku uvařila hned piva dvě. Poctivou 10%, 
která svým složením surovin připomíná dávno vařené pivo. 
Světlá výčepní 10% je ze sladů světlých, plzeňského typu 
a žateckých chmelů. Má velmi silnou plnost a příjemné 
chmelení. Sametovou a hustou pěnu, což ocení především 
hospodští při jeho šenkování. Druhým pivem je 12% světlý 
ležák, opět ze surovin, z kterých blatenský pivovar vaříval. 
Obě piva budou prezentována a k ochutnání při tradičních 
rybářských slavnostech, kde sami blatenští, v anketě, roz-
hodnou, které z piv se bude pro město Blatná vařit. Bude 
to poctivá „desítka“ nebo světlý ležák?

Monika Urbanova, tisková mluvčí pivovaru

Zprávy z regionu aneb Co se děje kolem nás
Obecnímu úřadu se podařilo prolomit kletbu, obestírající projekt dětského 
hřiště

Záboří - Dlouhá léta lidé v obci postrádali dětské hřiště. Jakoby nějaký čaroděj uvrhl 
na tuto záležitost kletbu, předchůdci současné samosprávy ne a ne dosáhnout svého 
cíle. „Na plácku si pamatuji jen dvě rozpadlé houpačky,“ podotýká místostarosta Záboří 
Ing. Jakub Founě. Teď se konečně podařilo rozetnout pověstný gordický uzel. Nové 
hřiště vyhovuje plně normám Evropské unie. „Navštěvují ho děti z mateřské i základní 
školy,“ konstatuje s potěšením Ing. Jakub Founě.

Pro sport zde existuje zázemí více než důstojné. Osm let již funguje volejbalový 
plácek, dokonce třicet let tenisové kurty.

Do obecního lesa se pustili dobrovolní hasiči s vervou
Lom - Obec si na svých zalesněných plochách hospodaří sama a jak vidno, těm to 

jde jedině k duhu. Celkem pět sobot teď strávili místní dobrovolní hasiči na brigádách, 
jak by se vyjádřil šumavský spisovatel Karel Klostermann, ve „světě lesních samot“, 
kde si poctivě „ mákli“. „Nejdřív jsme prováděli vyčištění paseky po těžbě dřeva, 
na kterou jsme si najali profesionály a potom jsme vysázeli na pozemku o výměře 1, 5 
hektaru 7800 stromků pro obnovu lesních kultur,“ uvádí starosta Lomu Václav Kafka. 
Pro zajímavost- v obecním lese se vytěžilo 103, 6 kubíků dřeva.

Pečují o veřejná prostranství
Lom - Náves je vizitkou celé obce, což si dobře uvědomují i v Lomu. Proto ji při 

první možné příležitosti „vyšperkovali“- dokonalost sama.
„Byla položena zámková dlažba jako podklad pro kontejnery na odpad, zhotovila 

se nová autobusová zastávka ze dřeva a uprostřed vsi jsme vybudovali parčík s hracími 
prvky pro děti a lavičkami,“ vypočítává starosta Václav Kafka. Pro údržbu parčíku 
bude ještě nutno zakoupit zahradní traktůrek, což je plánováno v co možná nejbližší 
budoucnosti.

Celá tato akce si vyžádala investici ve výši 433 000 korun, z čehož obnos 110 000 
uhradil grant z prostředků Programu obnovy venkova.

Koupili od družstva dům, aby se mohli sdružovat
Lom - Co obec nyní po uzavření místního hostince „Pod ořechem“ velice postrádá, 

je větší místnost, kde by se občané mohli scházet. Ale řešení se našlo poměrně rychle. 
„Odkoupili jsme od Zemědělského družstva Škvořetice za 270 000 korun objekt býva-
lých kanceláří a chceme ho ještě letos zrekonstruovat. Uvnitř vznikne společenský sál, 
kde můžeme pořádat akce nebo se prostě jen tak scházet,“ představuje plán starosta 
Václav Kafka.

Vladimír Šavrda

Vítání občánků 23. dubna 2013 na Zámku Blatná

Tradiční slavnost vítání občánků se uskutečnila 23. dubna 2013 v obřadní síni blatenského zámku. S recitací a písničkou vystoupily děti z Mateřské 
školy Vrchlického, Blatná. Představitel města Blatná pan místostarosta Pavel Ounický 23 občánků Blatné: 

Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města, byly předány poukázky pro výplatu příspěvku v hodnotě 4 000,- Kč.
Zásady pro výplatu:

Od roku 2008 je vyplácen narozeným dětem příspěvek ve výši 4 000,- Kč. 
Nárok na příspěvek má matka dítěte, státního občana České republiky, pokud má v době narození dítěte trvalý pobyt v Blatné či jejích částech 

po dobu minimálně 2 let před narozením dítěte a tento pobyt matky i dítěte ke dni výplaty příspěvku trvá. Druhou podmínkou je, že matka nemá žádné 
závazky vůči městu Blatná.        Ing. Hana Valachová - správní odbor MěÚ Blatná

Foto:Dagmar Šornová

Adéla Bártová  nar. 24.11.2012
Tereza Berková nar. 23.12.2012
Lukáš Černý  nar. 14.02.2012
Liliana Dobešová   nar. 19.02.2013
Anita Dolejšová   nar. 07.11.2012
Vojtěch Hlaváč   nar. 30.12.2012
Ondřej Chára   nar. 30.01.2013
Michal Kaiser   nar. 06.01.2013

Jakub Koníček   nar. 22.01.2013
Josef Koptyš   nar. 01.12.2012
Anna Korcová  nar. 19.10.2012
Tereza Králová  nar. 15.01.2013
Adam Kratochvíl  nar. 09.11.2012
Jiří Linhart  nar. 28.01.2013
Kryštof Mach  nar. 13.01.2013
Zuzana Mázdrová  nar. 21.01.2013

Valentýn Poklop  nar. 10.12.2012
Vilém Slováček  nar. 21.12.2012
Viktorie Šibravová  nar. 23.12.2012
Václav Šimánek  nar. 14.12.2012
JEma Škáchová  nar. 22.01.2013
Jáchym Vokáč  nar. 31.01.2013
Jan Zuska  nar. 25.10.2012
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Blatenští čápi v televizi
Pravidelně přezimující blatenský čapí pár se objeví v České televizi v pořadu Chcete 

mě? V díle vysílaném v neděli 26.5.2013 bude rozhovor vedený panem Srstkou nejen 
o zimování našich čápů a záběry jak z hnízda na blatenském lihovaru, tak i z hnízda 
z Hajan a z nového hnízda u kravína v Kocelovicích. Věřme, že se našim proslaveným 
čapím otužilcům le- tos podaří zdárně 
vyvést mladé a strá- ví s námi ve zdraví 
i následující zimu. O  b l a t e n s k ý c h 
čápech si můžete po- drobnosti prohléd-
nout na webu bla- tenských ochránců 
přírody www.csop. c z / b l a t n a  Ta m 
bude po odvysílá- ní pořadu i odkaz 
na  in te rne tovou stránku s přísluš-
ným dílem Chcete mě? pro ty, kteří 
jej 26.5. nestihnou sledovat. Na uve-
deném webu ZO ČSOP Blatná je i odkaz na webkameru u hnízda pošto-
lek na balkónu domova mládeže SOŠ Blatná (odkaz je i na webu školy 
www.blek.cz ), poštolky sedí na šesti vejcích a mláďata se vylíhnou v prvních dnech 
června. Také tam najdete fotografie a informace z vydařené vycházky Vítání ptačího 
zpěvu, které se 28.4.2013 zúčastnilo 64 účastníků, kteří u Topiče a Řitovízu viděli 
a slyšeli 69 druhů ptáků.                  Za ZO ČSOP Blatná Petr Pavlík

MC Kapřík pořádá 21. května 2013 od 16.00 hod. 

Kurz poskytování první pomoci dětem
Od narození dítěte do konce školního 

věku
 Součástí kurzu bude i nácvik resuscitace dítěte na tre-
nažéru (novorozence a  dítěte cca 7 let). Dozvíte se vše 
potřebné o první pomoci při  nejběžnějších rizikových 
stavech a situacích u 
dětí (křeče, bezvě-
domí, otravy, úrazy,  
dušení, odsávání 
nemocného dítěte, 
jak  zjednodušit po-
dávání léků dětem, 
bolesti  břicha, sta-
bilizovaná poloha, 
řešení  horečnatých 
stavů, seznámení 
s meningokokovou  
problematikou, za-
stavení tepenného krvácení,  správná komunikace 
se složkami integrovaného  záchranného systému).
Délka kurzu cca 90 minut.
Cena 180,- Kč
Místo konání: herna MC (ZŠ Holečkova)

Zájemci se mohou hlásit na mckaprik@seznam.cz 
nebo přímo u koordinátorky v MC.

POZVÁNKA NA VI. ROČNÍK OSLAVY

DĚTSKÉHO DNE
VE VRBNĚ NA TÉMA

PRINCEZNY A PRINCOVÉ
KDY: sobota 1.června 2013

KDE: na hřišti ve Vrbně

PROGRAM:

14.00 ZAHÁJENÍ

Mažoretky Prezioso

- SOUTĚŽE PRO DĚTI –tajemství 

v balóncích, boj s drakem, 

hledání drahokamů v jeskyni, kuželky, 

malování na obličej ..atd

- ZÁBAVA - jízda na koních, nafukovací 

hrad, dětské hřiště

15.45 VYSTOUPENÍ 

Dramatický kroužek ZŠ JAK -  

Šípková Růženka

16.00 VYHODNOCENÍ, TOMBOLA

Hudba a občerstvení

Srdečně zvou pořadatelé: Senior Club, 

SDH Vrbno, Rodiče Vrbno

Překonáme rekord 100 princezen a princů 

na hřišti?

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

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

• 17,30 Sedlice /naproti tržnici u Jednoty/

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

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

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

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

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

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

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

Prodej 31.5.2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci 12-18týd. 120-180,-Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/ 1-3týd. 70-90,-Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/ 1-3týd. 70-90,-Kč
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/ 1-3týd. 110-130,-Kč
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA! 1-3týd. 110-130,-Kč
Husy bile  1-3týd. 140-160,-Kč
Husy landenské 1-3týd. 140-160,-Kč
Perličky   1-6týd. 90-140,-Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/ 6-8týd. 260-300,-Kč
Kalimera /selské brojlerové kuře/ 2-3týd. 90-100,-Kč

!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

O upálení čarodějnice byl 
ve Lnářích obrovský zájem

Lnáře - Místo hlavy míč, na dřevěných no-
hou obnošené kopačky, přes kostru cáry něčeho 
neidentifikovaného. Takhle vypadala imitace 
čarodějnice, která vévodila dřevěné hranici 
nacpané chrastím. Dříve narození lnářští občané 
postavili tento nezbytný doplněk filipojakubské 
noci již 30. dubna odpoledne na místním fotba-
lovém hřišti.

Ještě dřív, než hranice slavnostně vzplála, se 
v půl osmé večer před lnářským Obecním úřa-
dem sešikovala početná skupina dětí i dospělých, 
aby se vydala na tradiční lampiónový průvod. 
Ten stejně jako v minulosti uspořádal zdejší 
TJ Sokol Lnáře v čele s předsedou Václavem 
Krejčím. „Tuto akci jsme oživili před jedenácti 
lety, májku staví dobrovolní hasiči pravidelně 
každý rok u obchodu za tzv. „přístavem“, uvádí 
Václav Krejčí. Májka nechyběla ani letos a aby 
se zabránilo jejímu případnému podříznutí, 
dočkala se důkladného oplechování.

Lampiónový průvod, který se od budovy 
samosprávy přesunul na fotbalové hřiště, čítal 
letos úctyhodných sto padesát účastníků. „To 
je rekord- jindy nás bývalo tak okolo stovky,“ 
raduje se představitel místní TJ Sokol. V prů-
běhu večera se na hřiště dostavilo dokonce 
minimálně dvě stě lidí. Na děti tam čekaly živé 
čarodějnice, které je hned vzaly do tanečního 
kola- následovalo opékání buřtů a vypouštění 
lampiónů štěstí. „Občerstvení pro děti hradil ze 
svého rozpočtu náš klub,“ upozornil předseda 
sportovní organizace.

Poté, co byl vyčerpán program pro ty nej-
mladší, Václav Krejčí majestátně škrtl sirkou 
u dřevěné hranice a atrapu pohádkové bytosti 
začaly divoce olizovat plameny. Pak už nic 
nestálo v cestě nespoutané a neoficiální zábavě 
u dobrého jídla a pití, kdy skalní „dospěláci“ 
opouštěli po dvou nebo taky po čtyřech místo 
čarodějných rejů až za ranního kuropění. „Já 
jsem vydržel až do čtvrt na pět,“ přiznává Vác-
lav Krejčí, který chodí za všech okolností všem 
příkladem.                 Vladimír Šavrda
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  Kulturní  Kalendář 
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  Sport 
Elita závodníků české 
cyklistiky je z Blatné. 
Víte o nich ?

Článek jsem rozhodl napsat nikoliv jako 
cyklista, ale jako dříve poměrně všestranný 
sportovec. V BL jsou obsáhlé články o mno-
hých soutěžích v širokém okolí. Jsou svým 
způsobem zajímavě a vyčerpávajícím způsobem 
zpracovány. Musí být i hodně časově náročné, 
ale bohužel s opravdovým sportem mají často 
opravdu hodně málo společného. Možná to může 
být jeden z důvodů, proč se na výsledky cyklistů 
z Blatné, s výjimkou členů SCV Blatná, mírně 
řečeno, nedostává. 

Přitom tomu, kdo cyklistiku alespoň zpo-
vzdálí sleduje, nemohou uniknout při pravi-
delných trénincích dva mladí jezdci, bratři 
Martin a Viktor Stoškové. Blateňáci ale mohou 
jen těžko vědět, že mladší Martin je úspěšným 
juniorským reprezentantem České republiky 
v kategorii cross country, účastníkem Mistrovství 
světa a Světových pohárů, že v závodech startuje 
např. po boku olympijského vítěze Jaroslava 
Kulhavého, Milana Spěšného nebo Kateřiny 
Nasch (Huříkové) a dalších světových borců. 
Starší bratr Viktor je neméně kvalitní, poctivý 
a respektovaný závodník na závodech horských 
i silničních kol na celostátní i regionální úrovni.  

 Na silnicích pravidelně můžeme potkávat 
trénujícího Petra Soukupa. Jako provozovatel 
cykloprodejny a opravny kol dovede neuvěřitel-
ným způsobem skloubit zaměstnání s náročnou 
přípravou na závody a na nich být postrachem 
jezdců, kteří se cyklistice věnují na polopro-
fesionální či profesionální úrovni. Trvalým 
důkazem jeho úspěšných výsledků jsou desítky 
jím získaných pohárů a diplomů v jeho prodejně.

Přehlédnout se nedá ani nenápadný, úžasně 
cílevědomý a pilný Martin Švec. Umisťuje 
se pravidelně na předních místech závodů 
nejen v regionálních amatérských ligách, ale 
i na závodech Mistrovství Evropy. Málokdo ví, 
že stanul na stupních vítězů nejprestižnějšího 
a nejnáročnějšího cyklomaratonu silničních kol 
v Klatovech, na Králi Šumavy. Napodobil tím 
svého kamaráda Petra Soukupa, vítěze závodu 
horských kol. Takže Blatná má nevídané, oje-
dinělé double: dva cyklistické borce na pódiu 
v závodech v obou kategoriích Krále Šumavy

Představovat Josefa Etlíka a jeho celoživotní 
jedinečné všestranné sportovní výkony by bylo 
nošením dříví do lesa. Několik stránek v BL 
pro jejich rekapitulaci by zřejmě nestačilo. Ale 
málokdo ví, že Josef Etlík se na novém kole 
v posledních létech soustředil na silniční závody 
regionálních lig, kde patří k předním jezdcům, 
a že před dvěma roky předvedl úžasnou jízdu 
na Mistrovství světa cyklistických veteránů v St. 
Johann in Tirol. Abych motivoval zájem redakce, 

musím prozradit, že do Rakouska na MS má 
namířeno i letos v srpnu.

Protože letošní cyklistické závody teprve 
začínají, uvedu ještě na závěr několik, jak jinak, 
než opět vynikajících prvních výsledků Martina 
Stoška:

7. dubna - Becker Cup - Město Touškov, 1. 
místo naprosto s přehledem

Byl to první přípravný závod, kde jezdil 
v rovnocenné partii s reprezentantem ČR Mila-
nem Spěšným, který nakonec nebyl klasifikován.

14. dubna - Bundesliga Mueningen, 16. místo
Mezinárodní závod. Jako nováček startoval 

až z 92. pozice a o konečné lepší a bodované 
umístění přišel velkou smůlou (vytržená tretra 
z pedálu) v poslední zatáčce před cílem.

21. dubna - Bundesliga Heubach, 17. místo
Závod v kategorii HC, která je druhá nejvyšší 

po Světovém poháru, v němž se sešla opět vy-
nikající světová konkurence. Po startu znovu až 
ze zadních řad se během závodu  propracoval 
až na 10. místo.

Martinova bratra Viktora Stoška od prvních 
startů a dobrých výsledků odsunuly zdravotní 

potíže. Ostatním našim jmenovaným závodní-
kům sezóna teprve začíná.

Velmi rád bych sám do BL dodával pravidelné 
kompletní cyklistické informace, ale mám tolik 
vlastních činností, které už sám dost těžko zvlá-
dám. Snad alespoň tento článek osloví někoho 
v redakci BL, nebo se případně najde pravidelný 
dopisovatel, s nimž bych následně rád a ochotně 
spolupracoval. Ani jeden ze jmenovaných závod-
níků z mnoha důvodů i z vrozené skromnosti sám 
o sobě psát určitě nebude.

Na závěr zvu všechny příznivce cyklistiky 
na Český pohár silničních kol, který se jede 18. 
května 2013 na okruzích v okolí Blatné. Poznáte, 
jak je cyklistika náročný, ale krásný individuální 
sport. Ještě o to více oceníte výsledky našich 
výše jmenovaných závodníků, startujících sice 
v jiných cyklistických kategoriích, ale na stejně 
kvalitních celostátních i mezinárodních závo-
dech.

František Šesták
Duben 2013

KONEC KUŽELKÁŘSKÉ SEZONY 2012-2013
3. KUŽELKÁŘSKÁ LIGA MUŽŮ sk.A

Poslední ligové utkání ročníku 2012-2013 bylo spojeno s trochou nostalgie, když družstvo 
A 20.4.2013 vyjelo na své utkání, jak bývalo před mnoha lety zvykem, do Strakonic vlakem, kde 
se na kuželně Fezka Strakonice utkalo s družstvem Kovohutě Příbram, které zde hraje svá ligová 
klání. Po zajímavém průběhu utkání, které bylo vyrovnané, nakonec naši borci podlehli soupeři 6:2 
o 31 kuželek. Ani tato porážka však nemusí naše hráče mrzet, protože jim v konečné tabulce nijak 
neuškodila a jako nováček v soutěži obsadili pěkné šesté místo, když bylo jedním ze tří nejlepších 
družstev jara. I mezi jednotlivci máme také zastoupení mezi nejlepšími, když Evžen Cígl s průměrem 
551 kuželek obsadil pěkné páté místo. 

22. kolo:  Vltavan Loučovice - CB Dobřany 7:1 3213-3127, TJ Kovohutě Příbram - TJ Blatná 
A 6:2 3091-3062, TJ VTŽ Chomutov - TJ Jiskra Hazlov 3:5 3137-3156, SKK Karlovy Vary - TJ 
Slovan Karlovy Vary 3:5 3267-3305, SKK Rokycany B - TJ Sokol Kdyně 2:6 3180-3290, KK 
Konstruktiva Praha B - TJ Sokol Spořice 3:5 3257-3298

Konečná tabulka:
  1. Vltavan Loučovice  22 109,0:67,0 293,0:235,0 3236 32
  2. TJ Kovohutě Příbram  22 106,0:70,0 280,0:248,0 3208 30
  3. TJ Sokol Spořice  22 103,5:72,5 266,0:262,0 3198 29
  4. TJ Jiskra Hazlov  22    97,0:79,0 276,5:251,5 3175 26
  5. TJ Slovan Karlovy Vary  22   88,0:88,0 265,5:262,5 3159 24
  6. TJ Blatná  22   80,5:95,5 260,5:267,5 3170 22
  7. SKK Rokycany B 22   85,0:91,0 260,0:268,0 3208 21
  8. SKK Karlovy Vary  22   87,0:89,0 269,5:258,5 3170 19
  9. TJ VTŽ Chomutov  22   82,0:94,0 256,5:271,5 3169 19
10. TJ Sokol Kdyně  22   77,0:99,0 250,0:278,0 3148 16
11. KK Konstruktiva Praha  B 22   74,0:102,0 252,0:276,0 3144 14
12. CB Dobřany  22   67,0:109,0 238,5:289,5 3170 12

KRAJSKÝ PŘEBOR 2
Ve 22.  posledním kole  KP přivítalo v pátek 12.4. od 17.30 hodin Blatná B celek Trhových Svin,  

které se na naší kuželně prezentovalo slušným výkonem.  Konečný výsledek 1:7 2454-2519 vůbec 
neodpovídal tomu, že průběh utkání byl vyrovnaný, jen jsme si pro body nedošli. S přehledem to 
mohla být remíza, vždyť poslední čtyři hráči soupeře hráli v rozmezí 400-409 kuželek. Je to škoda, 
ale na konečném pořadí to nic nemění.  Blatná C jela ven, a to na kuželnu Soběslavi, kde se jim 
většinou nedaří. Historie se opakovala a prohráli zde rovněž 1:7 2473-2317. Ta prohra mohla malinko 
mrzet ztrátou jedné pozice. 

Celkově můžeme říci, že naše celky měly v tomto ročníku dvě odlišné tváře. Na podzim Béčko 
nezískávalo body a nakonec jich mělo po podzimní části pouze šest s pátým nejlepším průměrem 
soutěže a bylo na předposledním místě. Na jaře pak získalo celkem 14 bodů, což nakonec stačilo 
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na šesté místo. To, že to družstvu padalo, ukazuje i druhý nejlepší průměr shozených kuželek (2502).  
Zato družstvo C mělo podzim parádní s šestým průměrem uhrálo 16 bodů a bylo na pěkném průběž-
ném druhém místě. Zimní přestávka družstvu vůbec neprospěla a na jaře se jim vůbec nedařilo, když 
získali celkem pouze tři body. Nakonec udrželi nesestupovou 9. příčku, neboť letos pravděpodobně 
sestoupí z KP2  tři celky. 

22. kolo: TJ Centropen Dačice G - TJ Sokol Slavonice B 5:3 2493-2424,TJ Loko České Veleni-
ce  - TJ Sokol Soběnov B 7:1 2573-2350, TJ Blatná B - TJ Spartak Trhové Sviny 1:7 2454-2519, 
TJ Centropen Dačice C - TJ Jiskra Nová Bystřice C 5:3 2518-2502, TJ Sokol Chýnov - TJ Silon 
Sezimovo Ústí  2,5:5,5 2490-2552,TJ Spartak Soběslav - TJ Blatná C 7:1 2473-2317.

Konečná tabulka:
1. TJ Spartak Soběslav  22 16 2 4 116,0:60,0 155,5:108,5 2490 34
2. TJ Spartak Trhové Sviny A 22 16 2 4 114,5:61,5 148,0:116,0 2512 34
3. TJ Silon Sezimovo Ústí  22 12 2 8 103,5:72,5 140,0:124,0 2496 26
4. TJ Lokomotiva České Velenice  22 12 1 9 93,5:82,5 141,5:122,5 2468 25
5. TJ Sokol Slavonice B 22 11 2 9 94,0:82,0 136,5:127,5 2482 24
6. TJ Sokol Chýnov  22 10 1 11 84,0:92,0 132,5:131,5 2471 21
7. TJ Blatná B 22 10 0 12 83,5:92,5 133,5:130,5 2502 20
8. TJ Centropen Dačice G 22 10 0 12 77,0:99,0 128,5:135,5 2450 20
9. TJ Blatná C 22 9 1 12 81,0:95,0 128,0:136,0 2463 19

10. TJ Centropen Dačice C 22 8 1 13 76,0:100,0 127,0:137,0 2461 17
11. TJ Jiskra Nová Bystřice C 22 7 1 14 77,5:98,5 118,5:145,5 2477 15
12. TJ Sokol Soběnov B 22 4 1 17 55,5:120,5 94,5:169,5 2391   9

OKRESNÍ PŘEBOR STRAKONICE-PÍSEK 
Nadstavbová část

V nadstavbové části Okresního přeboru se našim zástupcům příliš nedařilo. Z odehraných šesti 
utkání se ve skupině o 1-4. místo podařilo družstvu D uhrát tři body, což jim zajistilo celkové čtvrté 
místo v soutěži. Ve skupině o 5-8. místo družstvo E po té, co vybojovalo dva body obsadilo celkově 
osmé místo. 

6. kolo: TJ Fezko Strakonice B - TJ Sokol Písek B 7:1 2307-2292, SK Otava Katovice - TJ Blatná 
D  4:4 2267-2275, TJ Sokol Písek C - TJ Fezko Strakonice C 7,5:0,5 2440-2349, TJ Blatná E - TJ 
Fezko Strakonice D 2:6 2296-2354

Konečná tabulka:
1. SK Otava Katovice  6 5 1 0 32,0:16,0 40,5:31,5 2399 11
2. TJ Sokol Písek B 6 3 0 3 24,0:24,0 38,0:34,0 2352   6
3. TJ Fezko Strakonice B 6 2 0 4 21,0:27,0 33,5:38,5 2317   4
4. TJ Blatná D 6 1 1 4 19,0:29,0 32,0:40,0 2334   3
5. TJ Fezko Strakonice C 6 4 1 1 29,5:18,5 44,0:28,0 2329   9
6. TJ Fezko Strakonice D 6 4 1 1 28,0:20,0 38,5:33,5 2341   9
7. TJ Sokol Písek C 6 2 0 4 22,5:25,5 32,5:39,5 2289   4
8. TJ Blatná E 6 1 0 5 16,0:32,0 29,0:43,0 2272   2

Liga neregistrovaných hráčů 
Blatná

Po 22 kolech klání 3. ročníku ligy neregistro-
vaných je dobojováno. Jak se dalo předpokládat, 
tak v sobotu 20.4.2013 se tvrdě bojovalo a stupně 
vítězů i druhém sestupujícím. Hned v prvním 
utkání žádné komplikace s udržením třetího mís-
ta nepřipustili hráči Blesků, kteří nedali Městu 
žádnou šanci. Pak následovala tři utkání družstev 
ze středu tabulky (krom prvních Rozmetačů). 
Pak už všichni s napětím sledovali, jak dopadne 
utkání Scotland Yardu a Baldů. Nemotivované-
mu Schotland Yardu se ale moc nedařilo a Bal-
dové bojovali o zachování v soutěži jako lvi 
a zaslouženě vyhráli. Následoval poslední zápas 
Rakomara - Víno Žíla, který měl velký náboj. 
Rakomara hrála o 2. místo a Žíla o udržení. 
Tomu odpovídalo i nasazení, když po první 
rundě vedlo Víno Žíla o 2 kuželky. Zde parádně 
zahrál Radek Uldrich 263 kuželek. Druhou rundu 

ale Rakomara zahrála 
parádně a vyhrála nej-
lepším výkonem dne 
963 kuželek. Se soutěží 
se nakonec rozlouči-
lo družstvo Promaši 
a Víno Žíla, kteří po-
kud budou mít zájem, 
tak mohou v srpnu 
o tuto soutěž znovu 
bojovat. Celý den ne 
jen podle mého názo-
ru se nesl v přátelské 
atmosféře a k vidění 
byly krásné sportovní 
výkony.

K lize neregistrova-
ných bych chtěl uvést 

ještě několik postřehů a údajů k tomu, jak se 
soutěž vyvíjí a zkvalitňuje. Soutěž se hraje 
na 22 kol každý s každým. V utkáních každé 
družstvo hraje 4x60 HS. V prvním ročníku měla 
nejlepší celkový průměr Policie (Scotland Yard) 
832 a nejhorší KŽB 672. Když se podíváme 
na letošní ročník, tak nejlepší Rozmetač 908,6 
(v prvním ročníku 809) a nejhorší Promaši 826 
(767). Obdobná situace je i mezi jednotlivci. 
Zde v prvním ročníku bylo celkem 30 hráčů 
s průměrem 200 kuželek a letos jich bylo 61 
z 79 hráčů. Další důkaz o zlepšující kvalitě je, že 
letos bylo 23 hráčů s průměrem 220 oproti třem 
hráčům z ročníku prvního. Číslo 200 je bráno 
jako samozřejmost, kdy bylo pokořeno 829 krát, 
z toho ve 129 případech byla pokořena hranice 
240 kuželek. Neobvyklé nejsou ani výkony přes 
260 kuželek, což dělá problémy i registrovaným 
hráčům. 

Konečná tabulka
1. AFK ROZMETAČ 22 95 : 37 908,6 36
2. RAKOMARA 22 89 : 43 882,0 32
3. AC/DC BLESKY 22 82,5 : 49,5 881,6 31
4. SCOTLAND YARD 22 76,5 : 55,5 874,3 28
5. MĚSTSKÝ ÚŘAD 22 67 : 65 866,6 22
6. HASIČI 22 62,5 : 69,5 867,6 21
7. JOKLSTAD 22 63,5 : 68,5 857,7 20
8. CETOS 22 63 : 69 835,2 20
9. BL. STROJÍRNY 22 55,5 : 76,5 855,6 17

10. BALDOVÉ+LOLKOVÉ 22 51,5 : 82,5 850,3 14
11. VÍNO ŽÍLA s.r.o. 22 49 : 83 843,7 14
12. PROMAŠI 22 37 : 95 826,0   9

Pořadí jednotlivců
1. CHENÍČEK Václav BL. STROJÍRNY    241,7
2. ČALOUN Jiří MĚÚ BLATNÁ   240,5
3. ULDRICH Radek VÍNO ŽÍLA s.r.o.   236,1
4. PÝCHA Jaroslav HASIČI     236,2
5. ČEŠKA Michal RAKOMARA    237,0
6. REGUŠ David AFK ROZMETAČ   235,7
7. VANĚČEK Miroslav AFK ROZMETAČ   234,3
8. MLS Jiří AFK ROZMETAČ   232,8
9. SOLAR Petr CETOS     228,6

10. ČADEK Ladislav JOKLSTAD    228,3

Z leva třetí AC/DC Blesky, první AFK Rozmetač a druhá Rakomara
22. kolo: MĚSTSKÝ ÚŘAD - AC/DC BLESKY 0:6 832-955, HASIČI – 
PROMAŠI 5:1 885-827,  AFK ROZMETAČ – JOKLSTAD 1:5 823-870,  
CETOS - BL. STROJÍRNY 5:1 885-843, SCOTLAND YARD – BAL-
DOVÉ 1:5 826-914,  RAKOMARA - VÍNO ŽÍLA 5:1 964-883
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Velká cena Města Blatná v judu - 3. ročník
V sobotu 27. dubna proběhla v prostorách Střední odborné školy v Blatné Velká cena města 
Blatná v judu. Tento rok to byl již 3. ročník. 

Již od 8 hodin se do Blatné začali sjíždět 
první závodníci a rozhodčí. Po skončení vážení 
a prezentace závodníků jsme mohli napočítat 
téměř 130 závodníků z 23 oddílů. Poměřit své 
síly a znalosti přijeli do našeho malého města 
závodníci ze čtyř krajů (Jihočeský, Plzeňský, 
Středočeský a Praha). 

Po zvážení nadešel čas losování. Sedmičlen-
ný tým rozhodčích závodníky rozepsal podle vah 
do tabulek a v početnějších váhových kategoriích 
do pavouka. V 10 hodin bylo vše připraveno 
ke slavnostnímu zahájení. 

Při něm se u mikrofonu postupně vystřídal 
Lukáš Kocourek, který všechny přivítal jménem 
pořádajících, místostarosta Blatné Pavel Ounic-
ký, předseda Jihočeského svazu Juda a delegát 
turnaje Jan Kolda a nakonec hlavní rozhodčí 
Ilja Mejta, který mimo jiné představil sbor roz-

hodčích. Po skončení počátečních oficialit nic 
nebránilo tomu, aby se turnaj rozeběhl.

Kategorie mláďat
Turnaj otevřela kategorie mláďat. Blatná 

měla v této věkové kategorii dvojí zastoupení. 
Jakub Matějka ve váze do 32 kg a Jiří Čadek 
ve váze do 29 kg. Oba měli v turnaji podobný 
osud. Jak váha do 32 kg, tak i váha do 29 kg byla 
kvůli většímu počtu závodníků rozdělena na dvě 
části. Z každé části postupovali dva nejlepší 
do finálového bloku. Oba dva blatenští závodníci 
si připsali po jednom skalpu protivníka. Bohužel 
to na postup ze skupiny nestačilo. 

Kategorie mladších 
žáků

V kategorii mladších 
žáků nasadila Blatná 
4 zástupce. Ve váze 
do 42 kg bojoval Jaro-
slav Čadek. Jarda šel 
do turnaje s velkou ver-
vou. Bohužel se mu úpl-
ně nepovedlo přenést 
nadšení na žíněnku. 
I tato váhová kategorie 
byla rozdělena na dvě 
části. Z každé postu-

povali dva nejlepší. Jarda obsadil ve skupině 
první nepostupové místo. V hmotnostní kategorii 
do 46 kg zápasil Jan Podlešák. Hned v prvním 
zápase se potkal na tatami s nejsilnějším protiv-
níkem ve své váze. Po boji ho nakonec porazil 
a další soupeři pro něj už nebyli vážnější pře-
kážkou. Mohl se tak pyšnit pohárem za 1. místo. 
V kategorii do 50 kg soutěžil Andrej Haštava. 
I když nepodal svůj nejlepší výkon, bylo vidět, 
že už nasbíral dostatek zkušeností. Prohrál totiž 
pouze jeden zápas a mohl tak převzít ocenění 
za 2. místo. Váha do 60 kg viděla souboje La-
dislava Matějky. Ten si hravě poradil se svými 
protivníky a zaslouženě tak obsadil 1. místo.

Kategorie starších žáků
V této věkové kategorii měla Blatná 3 zástup-

ce. Ve váze do 60 kg  bojoval Miloš Franc. Ten 
svedl velmi vyrovnaný souboj o první místo, 
který bohužel prohrál a skončil tak na 2. místě. 
Ve váze do 73 kg zápasil Adam Žihla a v kate-
gorii nad 73 kg zápolil Petr Blovský. Tyto dvě 
kategorie byly spojeny. Důvodem byla snaha 
o to, aby závodníci svedli co nejvíce soubojů. 
Nakonec Adam Žihla ve své kategorii vystoupal 
na 1. místo a Petr Blovský obsadil 3. místo. 
V kategorii starších žáků získali tedy blatenští 
závodníci kompletní sadu medailí.

Kategorie dorostenců
Mezi nejstaršími závodníky, kteří byli za-

stoupeni na turnaji, jsme měli jednoho zástupce. 
Ve váze do 81 kg zápasil Michal Diviš. Svedl 
vyrovnané souboje se všemi svými protivníky. 
Výkon, který podal, mu stačil na 3. místo.

Celkově se blatenským judistům domácí tur-
naj vydařil: 7x stáli na stupních vítězů, z toho 
3x na stupni nejvyšším (1. místo), 2x na 2. 
místě a 2x na 3. místě.

Děkuji všem členům oddílu juda, rodičům 
a dalším lidem, kteří se podíleli na bezproblé-
movém pořádání tohoto turnaje. Bez nich by to 
pořádat nešlo. Díky patří také řediteli SOŠ Blatná 
panu RNDr. Pavlíkovi za vstřícnou domluvu 
a zapůjčení prostor školy, panu Bartuškovi 
za technickou podporu a Technickým službám 
za odvoz odpadu. Dále děkujeme za půjčení 
žíněnek a dalších potřebných věcí oddílu SKP 
Písek. A samozřejmě turnaj by se neobešel bez 
podpory města Blatná, TJ Sokol Blatná, DDM 
Blatná a dalších sponzorů.

Nakonec přidám už jen přání, aby i další 
ročníky byly alespoň stejně tak úspěšné jako 
ty předchozí.

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

Lukáš Kocourek
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BLATNOU OVLÁDNE ČESKÝ POHÁR V CYKLISTICE

V sobotu 18. května 2013
se v Blatné uskuteční historicky první ročník českého poháru v silniční cyklistice.

Start z prostoru před restaurací Beránek ve 12.00 hodin.
Startu bude předcházet doprovodný program, kdy vystoupí jezdci na 

historických velocipedech, bělčické mažoretky a rekordman roku 2007 
Petr Beneš na jednokolce.

Na startu se setkají špičky profesionální cyklistiky z celé republiky, 
počítá se s účastí více jak sta jezdců.

Trasa povede ve směru Blatná - Skaličany - Vahlovice - Střížovice 
- Chobot - Paštiky -  

Blatná.
Okruh se pojede 11x, celkem budou mít účastníci v nohách 165 km.

S r d e č n ě  z v o u  p o ř a d a t e l é .

M E M O R I á L  J A N A  J A N O V S K é H O  2013 – Výsledky
Navzdory nepříznivému počasí zaznamenal letošní 19. ročník 

Memoriálu Jana Janovského vysoký počet závodníků a skvělé spor-
tovní výkony.

Na trati 10 km, kterou jsme zařadili poprvé v roce 2012, zazářil Jiří 
Csirik z Písku, který svým výkonem 34:38 nejen pokořil svůj loňský 
traťový rekord (36:25), ale i svůj osobní 34:48. Nebýt rozbahněného 
terénu v zámeckém parku, mohl být výsledný čas ještě lepší.

Pořadatel TJ Sokol Blatná děkuje všem, kteří se podíleli na hlad-
kém průběhu závodu – hlavnímu rozhodčímu Ing. Václavovi Račanovi 
z TJ Sokol Písek, MUDr. Lucii Jiskrové za zdravotní službu, členům 
TJ Sokol Blatná, TJ Blatná a majitelům zámku.

Kompletní výsledky všech kategorií naleznete na
http://www.tjsokolblatna.cz/memorial

Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 37 Csirik Jiří Atletika Písek 1992 34:38
2 40 Sochor Petr Vyškov 1981 35:36
3 39 Valíček Radek Osek 1974 37:11
4 44 Machuta Matěj Příbram 1997 41:09
5 32 Bejček Michal SK Bejkovo 1977 41:15
6 43 Toman Václav Blatná 1983 41:53
7 38 Jodl Jakub Praha 1968 48:11
8 33 Havel Milan Zdouň Hrádek 1969 49:02
9 45 Mráz Miloslav Blatná 1949 49:22
10 36 Müller Radek Raketa Mačkov 1969 49:27
11 41 Šochman Josef Jihočeský běž. pohár 1950 50:29
12 30 Svoboda Václav TJ Sokol Blatná 1972 51:45
13 35 Kříž Vladimír Baník Příbram 1943 53:24
14 42 Scheinherr Jiří Hutní mat. Blatná 1951 56:19
15 31 Popelka Aleš TJ Blatná 1990 57:02

Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 46 Macháčková Kateřina Plzeň 1977 48:59
2 34 Procházková Ivona Hutní mat. Blatná 1975 49:35

Muži všechny kategorie, běh 10000 m

Ženy všechny kategorie, běh 10000 m
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  INZERCE  Pronájem bytu 2 + 1 s balkonem v Blatné 
+ garáž (možnost zvlášť)

- zděné jádro - nová okna, 2. patro
TEL. 728 468 136

telefon: 724 130 630

ZLOBÍ VÁŠ POČÍTAČ?
Nabízím rychlý servis a prodej počítačů, 

notebooků a tiskáren.
Pamatujte, že pro bezstarostné používání 
počítače je potřeba ho pravidelně vyčistit 

a zkontrolovat.

Václav Milota
tř. T. G. Masaryka 253, Blatná

+420 608 800 986 
vasekmilota@gmail.com


 

 

 

 



 

 

 

 


Pronajmu byt 1+1
po rekonstrukci.  

Tel: 721 424 470

Koupím byt 
v Blatné, 1+1 - 2+1 v OV nebo 

družstevní, výtah.
Tel. 605 282 870

Daruji křížence retrívra se setrem, po 
hodné fence. Stáří 1,5 měsíce. 

Vhodné k dětem. 

Tel. 604 331 551
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MONTÁŽ SÁDROKARTONU
 veškeré sádrokartonové konstrukce

●  půdní vestavby
●  podhledy
●  příčky

Milan Cvaniga Tel: 602934526

 
 
 
 
 
            
   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

PRODÁM modrozelené cypřišky a thu-
je, výška 50 – 70cm, jsou v kontejne-

rech. Tel. 318683747

Pronajmu byt 2+1 nedaleko Blatné v 1. podlaží, 
zařízený s balkonem. Cena 6000,- včetně služeb.

Více informací na telefonu: 601 367 529
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SSTTAAVVEEBBNNIINNYY
pod rybníkem Pustý 

Ing. Scheinherrová Hana 
- prodej barev Eternal  
- tónování vnitřních a fasádních barev 
- stavební materiály a zednické nářadí 
Provozní doba: Po-Pá 7:00 – 17:00                         

So 7:00 – 12:00 
Tel: 383 421 423, mobil: 603 596 035 
Mail: stavebniny-blatna@centrum.cz 
Web: www.stavebniny-blatna.cz 

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

Ing. Petr FOUS

GEODÉZIE
Na Blýskavkách 1430, 388 01 Blatná

IÈO: 659 54 050
tel.: 603 514 655

Odpovìdná osoba: Ing. Petr Fous

digitisk + UV laminace, vel. A3
lepit na PVC tl. 5 mm + rámování

1430

PVC tl. 5 mm, výøez EG528, EG501- 15x20 cm

tisk na papír køída 100g + laminace, 15x60 mm

FOUSOVI

GEODÉZIE

Ing. Petr FOUS

Na Blýskavkách 1430
388 01 Blatná

mobil: 603 514 655
tel./fax: 383 393 446
e-mail: fous.petr@tiscali.cz

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

GEODÉZIE
Ing. Petr Fous

Na Blýskavkách 1430
388 01 BLATNÁ

tel.: 383 393 446
mobil: 603 514 655

geometrické plány pro:
- kolaudace budov

- rozdìlení pozemkù
- vìcná bøemena

vytyèování hranic pozemkù
úèelové mapy

zamìøování inž. sítí,...

POZOR!!!
ZMÌNA SÍDLA

GEODÉZIE

GEODÉZIE

300 m

30 m

velikost tabulky 17x95 cm

Nad Vdovečkem 1123

388 01 Blatná

Tel.: 383 422 044

E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

www.blatenskatiskarna.cz





LETÁKY, PLAKÁTY, PROSPEKTY, ČASOPISY,
KNIHY, SPISOVÉ DESKY atd.

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

PRODUKČNÍ STROJ KONICA MINOLTA
Bizhub PRO C5501 do formátu 320x450 mm

MALONÁKLADOVÝ TISK KALENDÁŘŮ,
FOTOKNIH, NAVŠTÍVENEK, POZVÁNEK atd.

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

 likérů,vín,nealko,cukrov. 
•••••

Nektar 10° 0,5l        7,-
Nektar 12° 0,5l    9,90
Radegast neal. 12,90

•••••
!!!! Novinka !!!!

Pardálovo bezové 
0,5l od 20 ks 10,40

•••••
Somersby hruška
Pear cider 0,33l

při odběru 4x24 ks 18,90
•••••

Široký výběr rosé 
Nová vína roč. 2012


