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ČTRNÁCTIDENÍK
CENA 7,- Kč

14. ČERVNA
2013

ČÍSLO

Ročník 24 (34)
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Město Blatná zahájilo materiální humanitární sbírku 
na pomoc do oblastí zasažených záplavami

Tímto bychom chtěli požádat o pomoc při sběru potřebného materiálu pro zasažené oblasti.  Převzatý materiál bude dopraven 
potřebným obcím. Sběrná místa: Městský úřad Blatná, T. G. Masaryka 1520, odbor sociální; Sběrný dvůr, Čechova 90, Blatná  
Po – Pá 9.00 – 10.00, 15.00 – 17.00, So 9.00 - 11.00. 

Nedostává se především:
 •  Desinfekční a hygienické prostředky
 •  Úklidové potřeby
 •  Gumové rukavice
 •  Igelitové pytle
 •  Košťata, lopaty a další nářadí
 •  Balená voda

Informační linka: MěÚ Blatná, odbor sociální: tel.: 383 416 212
Sbírka potrvá do 21. 6. 2013

POVODŇOVÁ KONTA:
Český červený kříž: přispět je možné zasláním DMS ve tvaru DMS CCK na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Červený kříž 
obdrží 27 Kč) nebo libovolnou částkou na sbírkové konto na pomoc lidem zasaženým povodněmi - 222885/5500, variabilní symbol 111

ADRA: zasláním DMS ve tvaru DMS ADRA na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 27 Kč), zasláním libo-
volné částky na účet veřejné sbírky 34983498/0300, variabilní symbol 391.

Člověk v tísni: povodňové konto na pomoc lidem zasaženým záplavami SOS Povodně 2013 má číslo - 72027202/0300, je možné 
zasílat také dárcovské DMS ve tvaru DMS SOSPOVODNE na číslo 87 777

Charita České republiky: finanční pomoc je možné zasílat pomocí DMS ve tvaru DMS CHARITAPOMOC na tel. číslo 87 777 
(Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita ČR obdrží 27 Kč) nebo na sbírkové konto 11998822/0800, variabilní symbol 906. Příspěvky lze 
posílat také na dárcovské konto 88444422/0800, variabilní symbol 906

Diecézní charita České Budějovice: č. ú.: 4200143282/6800, variabilní symbol: 112
Velmi děkujeme za dosavadní materiální pomoc, kterou nám do současné chvíle poskytli ochotní občané.

Pavel Ounický 
místostarosta města Blatná
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  Aktual ity 
Rozšiřování 
pečovatelské služby
DOMOV PRO SENIORY 

V lednu tohoto roku jsme zahájili posky-
tování pečovatelské služby, kterou provozuje 
Domov pro seniory. Službu jsme začali 
nabízet v Blatné a přilehlých osadách. Po-
stupně se na nás obracelo a obrací stále více 
zájemců a za necelý půlrok jsme tak na počtu 
47 uživatelů, kteří službu aktivně využívají. 

Jsme si vědomi toho, že zájemců bude 
přibývat, zaměřili jsme se proto na zkvalit-
ňování našich služeb. Navýšili jsme kapacitu 
a rozšiřujeme i působnost pečovatelské služ-
by. Od června tohoto roku nabízíme pomoc 
a podporu naší pečovatelské služby i mimo 
správní obvod Blatné a to v následujících 
obcích, včetně jejich osad:

Bělčice, Bezdědovice, Bratronice, 
Březí, Buzice, Čečelovice, Hajany, 
Hornosín, Chlum, Chobot, Kadov, 
Kocelovice, Lažany, Lažánky, Lnáře, 
Lom, Mačkov, Myštice, Předmíř, Sed-
lice, Škvořetice, Tchořovice, Uzenice, 
Uzeničky, Záboří.

Naši uživatelé mají zájem hlavně o do-
vážku obědů. Stravu zajišťujeme pro-
střednictvím našeho Domova pro seniory 
a to celoročně. Můžete se spolehnout 
na každodenní zajištění obědů, bez ohledu 
na víkendy, svátky, nebo prázdniny. 

Mimo dovážky obědů Vám samozřejmě 
můžeme nabídnout širokou škálu dalších 
služeb, od pomoci při zajištění chodu do-
mácnosti včetně nákupů, až po pomoc při 
péči o vlastní osobu vše s ohledem na Vaše 
aktuální potřeby a přání. 

Máte-li o službu zájem, potřebujete-li se 
na něco zeptat, poradit, neváhejte nás kontak-
tovat. Rádi Vám nabídneme pomoc. 

Kateřina Janská, DiS.
vedoucí pečovatelské služby
tel.:773 497 591, 383 422 653
pecovatelska.dsblatna@seznam.cz

Kancelář pečovatelské služby
Tyršova 436
388 01 Blatná

Další informace najdete i na webových 
stránkách: www.domovblatna.cz 

NA SVATÉHO VÍTA(15. 6.) VE DNE V NOCI 
SVÍTÁ.
NA SVATÉHO JANA OTVÍRÁ SE LÉTU 
BRÁNA (24. 6.)
KDYŽ SVATOJÁNSKÁ MUŠKA PĚKNĚ SE 
LESKNE A SVÍTÍ, BUDE POČASÍ PĚKNÉ 
A MŮŽEME DO PŘÍRODY NA TANEC 
JÍTI. NENÍ-LI JI VŠAK DO SVATÉHO 
JANA VIDĚTI, BUDEME V CHLADNU 
A DEŠTI DOMA SEDĚTI 
Letošní rok je zatím zvláštní, dost nepovedený, 
v současné době nás trápí i velkou vodou. Jistě 
máme všichni ještě jasně v myslích povodně 
před jedenácti lety, a tak pozorně sledujeme stav 
blatenských  vod a cítíme s občany jiných částí 
naší republiky, kde je situace o mnoho, mnoho 
horší. Současný velký příliv srážek pravděpo-
dobně ovlivní i letošní letní sezónu.
 
TRŽIŠTĚ V PODZÁMČÍ – LIDOVÉ ŘE-
MESLO
Pomalu si zvykáme na náš nový prostor. Zatím 
však oficielně žádný další prodejní den kromě 
pátku, soboty a neděle nepřidáváme. Počasí nám 
vůbec nepřeje. Stejně tak jsme ještě nezprovoz-
nili PŮJČOVNU LODĚK. Stanoviště bude mít 
proti KAPLANCE  a otevřeme ji až s trochou 

příznivého počasí, pokud nebudou podmáčené 
stromy v zámeckém parku. Výhledově spíš od-
hadujeme začátek prázdnin. Ale kdo ví, co nám 
ještě letošní rok přichystá?

MĚSTO PÍSEK SLAVÍ 770 LET
Zítra, v sobotu 15. června, se zúčastníme v Pís-
ku oslav výročí vzniku (první zmínky) na akci 
DOTKNI SE PÍSKU, a tak bude naše otvírací 
doba ještě omezena na dobu od  10.00 -13.00 
hod. Letošní pravidelné písecké slavnosti jsou 
s opravdu bohatým programem. Na sobotní 
večer  je např.připraveno vystoupení původní 
skupiny PRAŽSKÝ VÝBĚR s Michaelem 
Kocábem, Michalem Pavlíčkem,Vilémem 
Čokem aj.
Součástí oslav, které trvají od pátku 14. – ne-
děle 16. června je i řemeslný trh s ukázkami 
řemesel.

ČÍM DŘÍVE PŘED SVATÝM JANEM HŘIBY 
ROSTOU, TÍM DŘÍVE PŘED VÁNOCEMI 
SNĚŽÍ
Jestli už rostou pravé hřiby zatím nevíme, přiná-
šíme vám alespoň obrázek z naší nabídky, hřib 
je krásný, bohužel dřevěný.
Kontakty: info@lidove-remeslo.cz, www.lido-
ve-remeslo.cz, tel. 736765747

Eva Fučíková - lidové řemeslo

Doplnění zastávky Blatná, aut.st. pro 
autobusové spoje Blatná-Mirovice
Vážení čtenáři,
na základě jednání s Krajským úřadem 

Jihočeského kraje a dopravcem ČSAD 
Autobusy České Budějovice, a.s. budou, 
s platností od 1. července, autobusové spoje 
Blatná-Mirovice (v obou směrech) obsluho-
vat též zastávku Blatná, aut.st. 

Při příjezdu od Mirovic budou spoje 
zastavovat na výstupním stanovišti před 
budovou ČD (příjezdy budou v pracovních 
dnech v 5,42 hod.; 13,42 hod. a 21,47 hod.), 
v opačném směru budou autobusy směrem 
na Mirovice odjíždět ze stanoviště č. 2, tj. 
z prostředního stanoviště (odjezdy budou 
v pracovních dnech v 6,03 hod., 14,17 hod. 
a 22,13 hod.). 

Obsluha zastávek Blatná, Boženy Němco-
vé a Blatná, Vrbenská, výše uvedenými spoji 
zůstane i nadále zachována ve stávajícím 
rozsahu a současných časech.

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Divadelní představení

ZÁVISLÁCI 
Hospoda Na Vinici

Ne - 23.6.2013 - 18 hod.
60 min.

vstupné dobrovolné

Absolventi Ateliéru dramatické výchovy 
FPE ZČU v Plzni pod názvem „CH207“ 
představí divadelní inscenaci Viliama Kli-
máčka – Závisláci. 

Na psychoterapeutickém sezení se setkává 
puberťačka posedlá nakupováním plyšáků 
a manažer závislý na svém mobilním telefonu. 
Kdo je tedy v dnešní době vítězem a kdo obětí 
současných módních trendů? 

Inscenace vede k zamyšlení nad dnešní 
moderní dobou aneb... „Celý svět je pořádně 
úchylný, ale nikdy mi nebylo lépe.“ Hra byla 
inspirována antiglobalistickou studií Naomi 
Klein NO LOGO (Bez loga). 
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

Zemřelí – květen
Fontánová Marie, Lnáře, nar. 1943, úmrtí 1. 5. 2013
Knížová Věra, Písek, nar. 1932, úmrtí 9. 5. 2013
Hereš Josef, Holušice, nar. 1926, úmrtí 11. 5. 2013
Šetelová Milada, Pacelice, nar. 1924, úmrtí 17. 5. 2013
Soukup Aleš, Sedlice, nar. 1978, úmrtí 20. 5. 2013
Grygarová Eva, Předmíř, nar. 1946, úmrtí 28. 5. 2013
Reiter Vlastimil, Radomyšl, nar. 1963, úmrtí 27. 5. 2013
Bašta Josef, Lažany, nar. 1940, úmrtí 27. 5. 2013
Tintěrová Stanislava, Chlum, nar. 1930, úmrtí 31. 5. 2013

Firma LEIFHEIT s.r.o. si dovoluje 
pozvat širokou veřejnost na

(s možností prohlídky závodu)
včetně

(výrobky značky LEIFHEIT za akční ceny)
 

 

v areálu firmy na adrese: Sádlov 1300, 388 01 Blatná.

Zábavný program:
celý den bude hrát hudební skupina 

„The Schmidlle Boys”
vystoupení hudebního oboru ZUŠ

taneční vystoupení – mažoretky PREZIOSO, 
taneční obor ZUŠ

malování na obličej pro děti zdarma
skákací hrad + trampolína

zábava pro děti

Občerstvení zajištěno.
(v případě nepřízně počasí bude vše 

přesunuto do krytých prostor)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PRODEJE VÝROBKŮ

v pátek 5.7.2013 od 10°° do 16°° hodin

Vždy o nápad lepší

Návštěva přerovských parlamenťáků
Dne 22. 5. se k nám přijeli podívat a inspirovat se parlame-

nťáci z Přerova. Nejprve navštívili naši burzu knih, která se 
konala od 13,45 hod. ve školní jídelně. Poté se ubytovali ve 2. 

patře, ve 4. a 5. třídě, kde si nechali své věci na spaní a vyrazili na letní 
stadion společně s našimi parlamenťáky na opékání buřtů. Po dobré večeři 
se vydali na prohlídku blatenského zámku, na které je prováděla p. uč. 
Wachtlová. Po skončení prohlídky se vydali zpět do školy, kde už pro ně 
byl připravený večerní program, a to tzv. veletrh informací. Jednalo se 
o tři ‚, stánky‘‘ našich parlamenťáků, kteří informovali návštěvu o tom, 
jak probíhají naše schůzky, jak se prezentuje náš parlament na veřejnosti 
a jaké akce ŽP v letošním roce připravil. Večer plný zajímavých informací 
jsme zakončili společnou diskusí. Druhý den ráno v 7,00 hod. jsme jim 
ukázali, jak vypadá naše schůzka ve skutečnosti. Po schůzce ŽP se návštěvy 
ujala p. ředitelka, která ji provedla po celé naší škole. Od 10,00 hod. jsme 
se opět sešli v učebně fyziky, kde jsme se společně pustili do vyrábění 
plakátů se zážitky ze společně strávených dvou dnů. Celou exkurzi jsme 
zakončili výborným obědem. Po obědě a menším odpočinku jsme se 
s přerovskými parlamenťáky rozloučili a odvedli je na nádraží, odkud se 
vydali do svých domovů! 

Bára Hájková, předsedkyně ŽP
Děkujeme přerovským parlamenťákům i jejich milým koordinátorkám 

za úžasnou návštěvu. Ceníme si toho, že jste z takové dálky dorazili a také 
toho, že jste se s nadšením zúčastnili celého programu exkurze. Velice nás 
potěšil váš zájem o naši školu a samozřejmě i úžasná básnička, se kterou jste 
do naší školy přijeli. Těšíme se brzy naviděnou na nějaké podobné akci. ☺

Mgr. Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP

Program na červen 2013
dopoledne:
PO: 8:30 - 11.30 
 od  9.00 Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8.30 - 11.30 Cvičení, říkadla a hry pro děti 
do 12 měsíců
ST: 8:30 - 11.30 Program 9.00 - 11.00 (Vodnické tvoření, 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:
ÚT: 14.30 – 16.30 - Odpolední herna pro děti do 6 let

Program na pondělky a středy
17.6. - Motýlci z vajíček
19.6. - Kapřík ze soli
24.6. - Rybka z CD
26.6. - Kouzelné zrcadlo

1.6. – 30. 9. vždy od 9.00 – 17.00 S očima navrch hlavy
„Co ještě nevíš o Blatné?“
 – start v Infocentru nebo muzeu

Připravujeme na červenec: 21. 7. od 14.00
- S Kapříkem do časů starých pověstí
 - zábavné odpoledne pro celou rodinu

- více na www.mckaprik.estranky.cz



Ročník 24 (34) Blatná 14. června 2013 Číslo 11 / strana 4Číslo 11 / strana 4 Blatná 14. června 2013 Ročník 24 (34)

Přípravka PREZIOSO Sokol Blatná již vozí domů medaile
Holčičky ve věku od čtyř do sedmi let mají za sebou již první zkušenosti 

ze soutěží. Mažoretková asociace tento rok v rámci MČR otevřela i soutěžní 
kategorii Mini kadetky, kde poměřují své síly ty nejmladší mažoretky.

PREZIOSO připravilo tento rok skladbu „Rusalka a vodníčci“, která 
sklízí úspěch na mnohých vystoupeních a jak je vidno, i na soutěžích. Děv-
čátka absolvovala kvalifikační kolo v Přešticích a semifinále ve Stochově, 
odkud si vždy odvezla zlaté medaile. Nyní je čeká velký výlet do Karviné, 
kde se koná finále MČR. S přípravkou do Karviné vyráží i skupina kadetek 
a juniorek, které také postoupily z prvních míst.

Držte nám všem palce, je to doposud poprvé, kdy na finále MČR budeme 
bojovat o postupy na Mistrovství světa!

Svou nominaci na MS má již jistou sólistka Tereza Jindráková. Nejedná 
se ovšem o mažoretkovou asociaci, ale taneční organizaci International 
Dance Organization. V choreografii trenérky Míši Augustinové „From 
flower girl to well-born lady“ tančila Terezka jako Eliza Doolittlová a v ka-
tegorii showdance junioři bojovala mezi obrovskou konkurencí. Přesto, 
že zde startovala úplně poprvé, dokázala získat 1. místo a postup na MS 
v Německu. Pro PREZIOSO je to velký úspěch. A co na to říká Terezka? 
„Děkuji všem za podporu a gratulace, moc si toho vážím. PREZIOSO 
trenérky – Míšo, Janino, Verčo, Hanino, mám vás moc ráda. Děkuji.“

NÁBOR
do taneční skupiny PREZIOSO Sokol Blatná

PREZIOSO Sokol Blatná přijímá pro soutěžní sezónu 2013/2014 nové 
zájemce s ročníky narození 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010.

Informační schůzka pro rodiče s dětmi je 27. 6. 2013 od 15.00  
v sále blatenské sokolovny.

Děti se hravou formou učí zvládat správné držení těla, první taneční 
krůčky, rytmiku, gymnastický základ a jsou připravovány pro mažoret-
kový sport (baton – hůlka a pom-poms – třásně). Zúčastňují se veřej-

ných akcí (Vánoční nadílka s PREZIOSEM, PREZIOSO otevírá sezónu), 
soustředění, vystoupení a pohárových i postupových soutěží v rámci 

Mistrovství ČR.

„Tanec, rytmus, zábava,
je tu prima nálada.

Mažoretkou chceš-li být,
pojď se to k nám naučit!“

O přihlášky a další informace pište na prezioso-blatna@seznam.cz nebo 
kontaktujte Hanu Novotnou: + 420 725 040 431.

Těšíme se na vás!

BURZA KNIH
22. května proběhla na naší škole 

očekávaná burza knih. Akci jsme 
dlouho připravovali a skutečně stála za to. Pro-
dejců i nakupujících bylo hodně, řady nakupují-
cích rozšířili dokonce i rodiče, a to nás moc potě-

šilo. S nápadem 
uspořádat burzu 
knih přišla před 
několika měsíci 
p. uč. Kubíko-
vá.  Oslovi la 
žákovský parla-
ment, který s ní 
burzu rád při-
pravil. Členo-
vé ŽP nejdříve 
zjistili předběž-

ný zájem o nákup a prodej knih, pak vytvořili 
plakát do haly školy, aby o akci věděli i rodiče, 
informace dali i na webové stránky školy. Týden 
před burzou přinesli na schůzku ŽP už seznam 
konkrétních prodejců z každé třídy, bylo jich 
nakonec téměř 20. 

Bohužel v den akce nám příliš nepřálo poča-
sí, a tak jsme zvolili náhradní variantu a místo 
na dvoře, burza nakonec proběhla ve školní 
jídelně. Prodej a nakupování knih trvalo celou 
hodinu. Burzy se mohli zúčastnit i naši kama-
rádi parlamenťáci z Přerova, kteří právě v tento 
den dorazili na exkurzi do naší školy. Moc nás 
potěšilo, jak se jim nápad líbil, i to, že burzu 
podpořili nákupem několika knih. No a co říct 
na závěr? Myslím si, že uspořádat úspěšnou 
burzu knih v době, kdy děti čtou nejčastěji zprávy 
na facebooku nebo v mobilu, byl odvážný nápad, 
kterým se snad podařilo podpořit v dětech lásku 

ke čtení, ke knihám jako takovým a zároveň i při-
pomenout projekt Čtení pomáhá, který na naší 
škole funguje už několik let. 

Mgr. Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP
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PREVENCE KRIMINALITY V BLATNÉ
Prevence kriminality je často používaným 

pojmem, který slýcháme ve všech médiích. 
Ne vždy si však dokážeme pod tímto pojmem 
představit konkrétní kroky, které se dotýkají 
nás všech. V Blatné je prevence zajišťována 
více subjekty (Policie ČR, Městská policie, 
Městský úřad, školy, poskytovatelé sociálních 
služeb), aby aktivity uvedených složek pracovaly 
efektivně a jejich aktivity byly zaměřeny na co 
nejširší populaci, byla zřízena Radou města Blat-
ná Komise prevence kriminality. Snahou tohoto 
poradního a iniciativního orgánu je pokusit se 
stanovit priority a opatření v oblasti prevence 
kriminality v Blatné.

Projekty v roce 2012 navázaly na roky 
předešlé. Cílem bylo především zvýšení infor-
movanosti občanů o možnostech a způsobech 
ochrany před trestnou činností, předání informací 
z oblasti právního vědomí, posílení významu 
policie a vštěpování společenských norem u dětí 
předškolního věku. Organizátorem a koordiná-
torem projektu byl pracovník MěÚ a vlastními 
realizátory zástupce Městské policie a Policie 
ČR. Formou besed bylo pracováno jednak 
s dětmi předškolního věku navštěvujícími MŠ 
v Blatné (2 dopolední besedy vždy s konkrétním 
pracovníkem v délce 1 hodiny) a dále se seniory. 

Besedy se seniory proběhly v listopadu dopole-
dne v Domě s pečovatelskou službou v Blatné 
a týž den odpoledne v zasedací místnosti MěÚ. 
Účastníci besed obdrželi letáky, brožury a pro-
pagační reflexní materiály věnované Besipem. 
Nechyběly ani rady a doporučení, jak se zacho-
vat, aby se člověk nestal terčem zájmu kapsářů, 
zlodějů, podvodníků  i násilníků. Na samotný 
závěr policisté připravili pro publikum sestavení 
podobizny (identikitu osoby) na počítačovém 
programu. Cílem této „hry“ bylo, aby si všichni 
uvědomili, že pro vytvoření podobizny pacha-
tele je důležité si všímat a zapamatovat i detaily 
jako jsou například jizvy, tetování, barva očí, 
tvar obličeje, tvar obočí, barva vlasů apod. Oba 
projekty je možno vyhodnotit jako přínosné, 
v uvedených aktivitách bude Město Blatná po-
kračovat i v dalších letech.

Členové Komise prevence kriminality jsou si 
vědomi, že jednou z nejvíce ohrožených skupin 
sociálně patologickými jevy jsou především děti 
a mládež ve věku 12-26 let. Od března 2010 v na-
šem městě pracuje Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež Station 17, jehož zřizovatelem je 
o.s. Prevent Strakonice. Zařízení využívá prosto-
ry v bývalém objektu STEKA, v ulici Na Tržišti. 
Posláním zařízení je poskytnout podporu pro 

zdravý rozvoj dospívajících a mladých lidí, kteří 
se ocitají nebo mohou ocitnout v obtížných život-
ních situacích, nebo jsou ohroženi sociálně ne-
žádoucími jevy. Zaměstnanci o svých aktivitách 
pravidelně v tisku informují, provádějí besedy 
na školách. Bohužel v roce 2013 přišlo zařízení 
o část finančních prostředků ze státních zdrojů, 
což má samozřejmě vliv na personální obsazení 
a pracovní dobu zařízení. Vedení města se snaží 
tuto obtížnou situaci spolu s o.s. Prevent řešit. 
Velkým nešvarem v našem regionu je konzumace 
alkoholu  osobami mladšími 18. let. Zástupci 
Městské police Blatná a Policie ČR spolu s pra-
covníky sociálního odboru provádějí namátkové 
kontroly restaurací, barů, obchodů a dalších 
provozoven např. Disco Škvořetice zaměřené 
právě na podávání alkoholu osobám mladším 18. 
let. Tyto akce budou prováděny i v roce 2013. Je 
nutno zdůraznit, že pracovníky výše zmíněných 
složek znepokojuje skutečnost, že děti a mládež 
a není výjimkou, že se jedná o děti mladší 15. 
let, navštěvují v pozdních nočních hodinách 
restaurační zařízení. Zde nezbývá než apelovat 
na odpovědnost rodičů a upozornit je, že např. 
osobám mladším 15 let není provozovatelem 
povolen vstup na Disco Škvořetice. 

Bc. Kateřina Malečková 
předseda Komise prevence kriminality

KVĚTEN NA ZŠ TGM VE ZNAMENÍ SPORTU
Konec školního roku patří na ZŠ TGM tradičně sportu a pohybovým 

aktivitám. Žáci porovnávají své dovednosti na místní i okresní úrovni 
především v atletice a v kolektivních sportech. 

14. a 16. 5. jsme ne-
chyběli na fotbalovém 
turnaji kluků a holek 1. 
stupně MC DONAL-
D´S CUP . Naši „pleje-
ři“ 1. – 3. ročníku obsa-
dili 7. místo a hvězdy ze 
4. -5. třídy podlehli až 
ve finále s Bavorovskou 
Vodňany 0:3, a skončili 
tak na skvělém stříbr-
ném stupni.

Stejně jako v loň-
ském roce přinesl kvě-

ten také MÁJOVÝ BĚH. Masová akce, pořádaná SOU Blatná, kterou 
absolvovali téměř všichni žáci I. stupně a výběr II. stupně,  přinesl našim 

žákům několik „zlatých“. Na nej-
vyšším stupni vítězů stanuli: Adolf 
Voračka z 1. B, Kateřina Slavíčková 
z 1. A, Michaela Pragerová z 1. B, 
Adam Bulka z 3. B a Jiřina Forejtová 
z 9. třídy.

Každoroční atletickou akcí na let-
ním stadionu je POHÁR ROZHLA-
SU mladších a starších žáků. V silné 
okresní konkurenci jsme v kategorii 
mladších žákyň obsadili celkové 
3.místo. V jednotlivcích skončily 
na „bedně“ Anna Ptáčníková (2. mís-
to, 60 m, mladší žákyně) a Jiřina Fo-
rejtová (3. místo, 60 m, starší žákyně)

17. 5. proběhl HOKEJBAL PROTI DROGÁM. Turnaj, při kterém 
sváděli nervydrásající souboje hokejbalisti škol TGM, JAK a Sedlice. 
V kategorii 4. - 5. ročník jsme na skóre skončili druzí za Komenskou. 
Naopak kategorie 6. – 7. ročník prokázala obrovskou bojovnost a mužstvo 
si zaslouženě odneslo pohár za skvělé 1. místo.

Další tradiční turnaj, tentokrát v MINIFOTBALU, proběhl ve Strakoni-
cích 29. 5. V silné fotbalové konkurenci jsme skončili šestí v okresu, když 
v penaltovém rozstřelu o 5. místo neměli naši kanonýři správně nabito…

Jednoduše řečeno, květen byl pro nás na sportovním poli velmi úspěš-
ným měsícem. Všem sportovním bojovníkům patří naše velké blahopřání. 
V červnu nás ještě čekají ATLETICKÁ OLYMPIÁDA II. stupně  a ATLE-
TICKÁ VŠESTRANNOST  I. stupně ve Strakonicích. Věříme, že  i tato 
akce našim žákům přinese nějaké medaile. A pak, dá-li počasí, těšíme se 
konečně na bazén!

Mgr. Jaroslav Voříšek
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Za hajanskou hospodou 
si pochutnávali místní 
i přespolní na rybích 
dobrotách

Hajany - Grilovaná makrela, kapr ve vinné 
marinádě, pstruh na roštu, rybí filety- tak všechny 
tyhle pochoutky se rodily pod šikovnýma rukama 
legendárního kulinářského dua „MAMI“ / páno-
vé Mašek a Milota z podniku „Blatenská ryba / 
na prostranství za hajanskou hospodou, kde v so-
botu 18. května probíhal historicky první ročník 
„Rybího hodování“. Nutno dodat, že oba pánové 
vytvářeli božskou krmi z ryb, které si sami do-
nesli. Hotové tovary pak mohli diváci bezplatně 
ochutnávat. „Byli jsme všichni mile překvapeni 
velkou účastí,“ poznamenává starostka obce 
Dana Vohryzková, „Přijela například i skupina 
dvaceti cyklistů ze Lnář, nadšenci z hospo-

dy „Na statku“ 
v Poli a řada 
n á v š t ě v n í k ů 
z Blatné. Moc 
jim u nás chut-
nalo a dávali 
najevo uznání 
a srdečné potě-
šení.“

V odpoled-
ních hodinách 
se pak přímo 
v místní hos-
podě prodávaly 

tyto výrobky - rybí hranolky, rybí polévka, kapří 
filety a pstruh s makrelou. „S mimořádným úspě-
chem se setkaly rybí hranolky,“ dodává Dana 
Vohryzková.

Jako doplněk „rybího dne“ připravila paní 
Šebková z Domu dětí a mládeže pro ty nejmladší 
pestrý program, složený z her a soutěží s rybář-
skou tématikou. Děti poznávaly na plakátech 
jednotlivé druhy obyvatel vodní říše, házely 
kroužky na cíl aj. Pro všechny účastníky byly 
připraveny drobné ceny a sladké odměny pro ty 
„nejperspektivnější“ budoucí rybáře.

Celý den vyhrávala pro dobrou pohodu 
kapela „Z Vršku“. „Akce se náramně vydařila 
a chceme v pořádání „Rybích hodů“ pokračovat 
i do budoucnosti,“ vyjádřila se závěrem hajanská 
starostka.

Vladimír Šavrda

Konec fámám, pan farář z Blatné neodchází, 
naopak, v Blatné se mu líbí čím dál více

Noc kostelů  24. 5. byla 
příležitostí setkání nejen těch, 
kteří svou návštěvou kostela 

podávali svědectví o své hluboké víře v Boha, 
ale i mnoha těch lidí, kteří právě tuto noc kostel 
navštívili výjimečně, často jako návštěvníci 
zvědaví či pociťující jakousi magičnost a přitaž-
livost. Noc kostelů tak byla také jednou z mála 
příležitostí, kdy právě nevěřící měli možnost 
objevovat architektonické pamětihodnosti, vý-
tvarná a řemeslná díla i duchovní klid. 

Myšlenka Noci kostelů nemá dlouhou tradici. 
Zrodila se před sedmi lety v Rakousku, ale brzy 
oslovila i diecéze v naší zemi. Již první Noc 
kostelů v roce 2009 si rázem získala širokou 
českou veřejnost a dočkala se velkého ohlasu. 
K přiblížení křesťanské víry v mnoha kostelech 
po celé zemi (tak jako u nás v Blatné) napomohl 
i doprovod uměleckých zážitků – koncertů du-
chovní hudby. A tak myšlenka zavítat do kostela 
napadla právě také mnohé nevěřící, kteří ná-
vštěvu kostela pojali jako jistou společenskou 
a kulturní událost. Koncert chrámové hudby 
a zpěvu – GOSPEL LIMITED (pod vedením V. 
Třísky) by vydal na samostatný dlouhý článek, 
to mi dají za pravdu jistě mnozí přítomní. 

Já jsem chtěla ale říci, že právě při příleži-
tosti tohoto svátku jsem se domluvila s panem 
farářem na schůzce, o které bych jako kronikář 
roku 2013 chtěla informovat blatenské občany, 
kteří do kostela pravidelně nechodí. Přijal mne 
velmi mile a srdečně a náš příjemný rozhovor 
trval mnohem déle, než jsem předpokládala. 

Blatenský pan farář, jménem Marcin Pia-
secki, k nám přišel z Polska – z Horního Slezska 
– z diecéze Katovice. Poprvé se seznámil se  
jménem našeho města na internetu, kde se dočetl, 
že v Blatné zemřel páter Heřman Fritsch. V tu 
chvíli však ještě vůbec netušil, že se brzy stane 
jeho nástupcem. 

Ale musím se vrátit ještě k samému počátku. 
Polský kamarád pana Marcina Piaseckého půso-
bil v kněžském povolání v Čechách v Trhových 
Svinech již 8 let. Marcin jej často navštěvoval 
a díky tomu i věděl, že v Čechách je duchov-
ních málo a že českobudějovický biskup Jiří 
Paďour žádal o pomoc kněze z Polska, kteří jsou 
v kněžské službě již alespoň 10 let. Pan Marcin 
Piasecki byl vysvěcen v roce 2002 a působil již 
ve čtyřech farnostech, kdy poslední byla těsně 
u česko-polských hranic. To, že měl k Čechám 
blízko, částečně znal české problémy a setkal se 
s kamarády, kteří se chystali do Čech, rozhodlo 
nakonec o tom, že i on pocítil potřebu působit 
v českých farnostech. Od září loňského roku 
tedy začal žít v Třeboni a dojíždět na vyučování 
do Českých Budějovic. Tam se učil především 
češtinu, zdokonaloval se v tomto našem mateř-
ském jazyce a seznamoval se také s českými 
podmínkami církevních záležitostí. 

Loňské Vánoce a čas povánoční trávil pan 
Marcin Piasecki doma v Polsku (kde má rodinu 
– rodiče a vdanou sestru). Poslední den roku mu 

telefonoval generální vikář pro diecézi České 
Budějovice a požádal jej o okamžitý nástup 
na farnost do Blatné právě po zemřelém páteru 
Fritschovi. A tak již 2. ledna letošního roku se 
nový blatenský pan farář zúčastnil pohřbu pátera 
Fritsche a převzal celou farnost. 

Při našem milém a upřímném rozhovoru jsme 
mluvili o osobním i kněžském životě, o boho-
službách, časech Mší Svatých i novince – kdy 
ke starosti o farnost blatenskou, správcovství 
Černívska a Kadova od července přibude ještě 
farnost Sedlice a Záboří. Není to tedy služba 
jednoduchá a můžeme jen s úctou obdivovat, 
jak náročné je plnění tohoto poslání, kdy určitě 
každá z farností má svá specifika a těžkosti. 
Hovořili jsme i o světských záležitostech, o tom, 
jak se původně Marcin Piasecki po maturitě 
chystal na studium žurnalistiky, o lásce k četbě, 
cestování, poznávání světa, o zálibě v cyklistice 
a dalších koníčcích. 

V závěru našeho rozhovoru mne zajímaly 
především představy o budoucnosti. Přáním 
našeho pana faráře je zejména další zlepšení 
farního života – setkávání se na faře, adorace 
(modlitby Nejsvětější Svátosti), večery duchovní 
obnovy, větší dostupnost návštěvy kostela jak 
blatenskými občany, tak turisty (avšak  při nut-
ném zabezpečení proti krádežím a vandalům). 
Z jeho slov jsem vyrozuměla, že jeho velkým 
přáním je uskutečnění opravy kostela – ze-
jména vymalování, nové osvětlení, restaurační 
práce na oltáři a obrazech a celkové vyčištění 
a zvelebení kostela. Nezbytná je i generální 
oprava varhan, kterou je však možné provést až 
po předchozích opravách. Vždyť již za dva roky 
čeká Blatnou významný svátek – uplyne 500 let 
od zasvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Blatné – přesně 8. září.

Přes vyjádřenou veškerou vstřícnost a pomoc 
ze strany Města Blatná a Centra kultury a vzdě-
lávání Blatná je a bude velký problém zajištění 
nemalých finančních prostředků na obnovu 
kostela nezbytných. Celou tuto problemati-
ku komplikuje navíc ještě právě probíhající 
restituční řízení – navracení majetku církvím. 
A tak v současné době není nikdo, kdo by mohl 
zodpovědně s jistotou říci, co se bude dít a co 
a z jakých zdrojů bude možné udělat a obnovit. 
O novinkách v této záležitosti bych chtěla dále 
informovat prostřednictvím Blatenských listů. 

Na samý závěr se omlouvám za případné 
chybné oslovování, neznám správné pojme-
nování církevních titulů, funkcí a hodností. 
Proto jsem psala o panu Marcinovi Piaseckém 
jako o našem blatenském panu faráři – člověku 
mladém, veselém, moderně smýšlejícím, milém, 
svědomitém, pracovitém a chápajícím lidské sla-
bosti a potřeby. Tímto mu děkuji za náš rozhovor.

Anna Matějková 
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Na hasičské soutěži v Drahenickém Málkově se ženili všichni čerti, přesto byla účast 
sborů vysoká

Drahenický Málkov- Soutěž hasičských jednotek v požárním útoku 
o pohár starosty SDH Drahenický Málkov spatřila světlo světa v létě roku 
2009, kdy si tamní sbor připomínal 100. výročí svého založení. Od té doby 
se stala tahle akce nedílnou součástí společenského života v obci. A také 
ji vždycky přálo počasí. Tedy až do letošního 1. června.

Pátý ročník pohárového přeboru „spadl“ do takové sloty, že panovaly 
obavy, zda vůbec nějaká hostující požární tělesa do Drahenického Mál-
kova dorazí. Skoro to vypadalo, že se v nebi rozhodli pro generální úklid 
století a pozemské končiny si vybrali pro odčerpání špinavé vody. Tady 
se přímo nabízelo lidové moudro, že v takovém počasí by ani komunistu 
nevyhnal. Nakonec se obavy ukázaly jako liché, dokonce i očekávání 
optimistů bylo kupodivu překonáno. Na určeném místě se potkalo deset 
mužských družstev / Drahenický Málkov, Chobot, Skaličany, Uzeničky, 
Bezdědovice, Bělčice, Uzenice, Myštice, Blatná a Sedlice /, pět ženských 
jednotek / Drahenický Málkov, Myštice, Chobot, Bezdědovice a Sedlice 
/ a dvě veteránské sestavy / Drahenický Málkov, Chobot /. Po krátkém 
nástupu pod otevřenými nebesy mohla soutěž přece jen začít.

V Drahenickém Málkově se dělá požární sport na vysoké úrovni, což 
ostatně názorně ukázala vzdálenější i mladší historie zdejšího sboru. Znovu 
se to potvrdilo i tentokrát, kdy si všechny tři složky- ženy, veteráni i muži- 
odnesly ze cvičiště poháry.

Málkovští veteráni, kde je věkový průměr padesát let, převálcovali 
soupeře z Chobota časem 29: 04. Chobotským se přes veškerou snahu 
nepodařilo zastavit časový měřič dříve než za 36: 08. „Jsme velice spo-
kojeni už proto, že jsme dnes šli do akce bez jakéhokoliv tréninku a také 
je to náš úplně premiérový přebor roku 2013. Plánujeme objet všechny 
hasičské soutěže na Blatensku, kterých je, myslím,sedm. Loni jsme jich 
absolvovali šest, z čehož jsme byli jednou první, třikrát druzí, jednou 
třetí a pak nejhůř čtvrtí. To, myslím, není špatné skóre,“ míní velitel SDH 
Drahenický Málkov, veteránské složky a zastupitel města Blatné v jedné 
osobě Luboš Kylián. S klimatickými podmínkami nemohl být spokojen 
ani on, ale vzal to sportovně: „My jsme přizpůsobiví a otužilí, nás jen tak 
něco nerozhází! Nechtěli jsme akci rušit už kvůli pozvaným sborům, které 
se jistě na dnešní den těšily.“

Spokojeny mohly být i domácí přísluš-
nice něžného pohlaví, které s nasazením 
sobě vlastním „ulovily“ stříbro: „Na to, 
že jsme trénovaly jen dnes dopoledne 
a to ještě ve čtyřech to považujeme 
za úžasný úspěch. On je problém se 
na tréninky scházet nějak pravidelně- není 
čas! Přesto půjdeme do dalších letošních 
soutěží s ambicemi na zlato. Loni jsme 
se zúčastnily všech hasičských přeborů 
na Blatensku, průměrně jsme byly druhé. 
Hodně nám pomáhají naši muži- co se 
úspěšnosti týče, jsme na tom přibližně 
stejně a navzájem se od sebe učíme,“ 
vysvětlují Lucie Hrubá a Pavla Motyková. 
Zažily za dobu svého působení ve sboru 

nějaké technické problémy, které by jim uškodily na soutěžní dráze? „Asi 
před dvěma roky nás zlobila mašina. Větší problém představovaly hadi-
ce- neustále nám praskaly,“ postěžovaly si úspěšné hasičky. Zato ženské 
celky ze Sedlice a z Bezdědovic tentokrát nechaly stříkačky na holičkách 
a musely se smířit s verdiktem rozhodčího: „Neplatný pokus!“

Dlouho to vypadalo, že pohár připadne i mužům z Bělčic. Rýsovalo 
se jim pěkné, třetí místo. Pak se ale do čela vyhoupli hasiči ze Sedlice 
a rázem posunuli tento tým na čtvrtou příčku. „Na to, jak jsme po ránu 
skládali mužstvo dohromady a vyloženě jsme sbírali všechno, co šlo vesnicí 
je náš výsledek výrazným úspěchem,“ směje se velitel sboru Jiří Kočí, 
„Tady v Drahenickém Málkově to mají vždycky perfektně zabezpečené, 
podmínky jsou tu výborné- jen mohli na dnešek objednat lepší počasí!“, 
dodává Jiří Kočí.

Bělčičtí sami pořádají stejnou 
hasičskou soutěž u nich doma. 
Jinak se snaží účastnit všech hasič-
ských přeborů na Blatensku a když 
to časově vyjde, i za hranicemi 
regionu. Trénují prý den nebo dva 
předem. Zažili oni nějakou stávku 
své techniky? „Jasně. V Blatné při 
„Rybářských slavnostech“ nám 
jednou bouchl výfuk na stříkačce, 
taky u nás v Bělčicích mašina 
úplně odešla. To je prostě riziko 
podnikání,“ konstatuje velitel 
„skorotřetí“ jednotky.

Bělčický Sbor dobrovolných 
hasičů tvoří k dnešnímu datu šede-
sát pět dobrovolníků. Jejich výba-
vu tvoří dvě stříkačky dvanáctky, 
tatra 48 a avie. Mají svůj vlastní 
rozpočet, jednou v roce přichází dotace z krajského fondu.

Muži z Bezdědovic kopou tak trochu „vyšší ligu“. „Nás nikterak 
netrápí, když nám něco vybouchne na tomhle typu hasičských přeborů. 
Jsme rádi, když jsme svědky toho, jak se jiná družstva dokážou vybičovat 
k solidnějšímu času. Absolvujeme přednostně tři závody šumavské a tři 
závody brdské ligy, kde mezi sebou soupeří vždycky tak dvacet až třicet 
manšaftů. My většinou končíme někde uprostřed,“ sděluje Josef Motyka ml.

K málkov-
skému poháru 
tradičně patří 
velké finále pěti 
nejlepších týmů 
p l u s  š e s t é h o 
na tzv. „divokou 
kartu“ o soudek 
piva. Vzhledem 
ke stále se zhor-
šujícímu počasí 
však od toho 
tentokrát pořa-
datelé upustili 

a bylo jednomyslně rozhodnuto, že se pevný obal s drahocenným obsahem 
vypije společně.
Konečné pořadí bylo následující:
Ženy -

1. Chobot, 2. Drahenický Málkov, 3. Myštice, Bezdědovice a Sedlice 
neklasifikovány.
Muži -

1. Sedlice, 2. Bezdědovice, 3. Drahenický Málkov, 4. Bělčice, 5. Blatná, 
6. Skaličany, 7. Chobot, 8. Myštice, 9. Uzeničky, 10. Uzenice.

Vladimír Šavrda  

Bezdědovičtí hasiči na startu.

Ženské družstvo z Drahenického 
Málkova.

Požární štafeta jednotlivců.
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Lnářské „Rozjezdy pro hvězdy“- to nejlepší přišlo na konec
Lnáře - Na základní škole ve Lnářích není 

nikdy nouze o dobré nápady. Ten s pořádáním 
pěveckých soutěží pro chlapce i děvčata dle 
vzoru televizních show se zpěváky- amatéry 
padl na úrodnou půdu již v roce 2004. „Nejprve 
jsme naši malou přehlídku pěveckých talentů 
nazvali „Do- re- mi“, poté jsme přešli na titul 
„Rozjezdy pro hvězdy“,“ upřesňuje ředitelka 
místní vzdělávací instituce paní Boušová, „Azyl 
nám pravidelně poskytují majitelé lnářského 
zámku, za což bych jim touto cestou chtěla 
srdečně poděkovat.“

Letos 29. května už podesáté zasedla v zá-
meckém sále čtyřčlenná odborná porota, včetně 
lnářské starostky Stanislavy Maškové. Místnost 
zaplnilo několik desítek diváků, „vyzbrojených“ 
fotoaparáty i kamerami. Tentokrát přišla zazpívat 
samá děvčata, protože dva přihlášení hoši těsně 
před vystoupením ochořeli. Místo deseti talentů 
jich tak před mikrofon a obecenstvo předstoupilo 

pouze osm. „To není nic proti loňské epidemii 
neštovic, která vyřadila z programu polovinu 
účinkujících,“ prozrazuje učitelka Jitka Venc-
lová.

Asi nejtěžší pozici měla sedmiletá Linda 
Chourová z Předmíře, která byla požádána 
o vystoupení pouhý den před společenskou 
akcí. „Vybranou písničku už znám dlouho a už 
dávno jsem se ji naučila,“ uvedla malá slečna, 
která si už svou odvahou získala obdiv a vysoké 
hodnocení od porotců.

Hudební program byl obohacen o řadu za-
jímavých a vtipných otázek, které jednotlivým 
adeptkám kladla paní ředitelka Boušová. Někdy 
také soutěžící plnily veselé úkoly- například 
desetiletá Eliška Hájková udělala interview 
s vybraným porotcem Milošem Velíškem, co 
tady plnil přesně podle osnov „Superstar“ roli 
toho „zlého“, tak jak se ji ve zmíněné show 
televize Nova bravurně zhostil Pavel Habera. 

Ovšem protože na lnářském zámku šlo o děti, 
samozřejmě měl do populárního televizního 
„kata“ víc než daleko. Určitě byl Miloš Velíšek 
ale nejpřísnější a hned tak ho někdo nepřesvědčil.

Druhého mužského porotce Petra Vávru si 
děti i pedagožky úplně „vymodlily“, protože 
prý je nejhodnější z hodných a je s ním velká 
legrace. Petr Vávra na sebe prozradil, že on 
sám měl ve škole ze zpěvu trojku: „Proto jsem 
podmiňoval svoji účast v porotě tím, že nikdy 
nebudu muset sám zpívat,“ směje se dobrácký 
„strejda“, který na místě porotce sedí od samého 
začátku školního maratónu. Výkony školaček 
hodnotí jen a jen kladně: „Já děvčata obdivuji, že 
v sobě vůbec najdou sílu a odhodlání vystoupit 
veřejně. Jsou prostě skvělé!“

Paní starostka byla úplně dojata: „Jsou to 
talentované a šikovné děti, které si své výstupy 
odpovědně připravily. Navíc příjemné atmosféře 
přispívá i skutečnost, že je soutěž situovaná 

Blatenská sokolovna slaví letos 80. narozeniny (pokračování)
Na slavnostním zahájení stavby sokolovny dne 5. června 1922 promluvil 

kromě jiných osobností i tehdejší starosta jednoty br. Chlupsa, který vyzval 
k „pilné účasti na stavbě“.

Začalo se s velkým nadšením, hned druhý den přišlo pracovat na 60 
bratří, sester i dorostu, ale jak už to bývá, nadšení postupně ochládalo, 
přesto se za první rok udělal velký kus práce. Úprava terénu vyžadovala 
lámání kamene, který byl později použit na stavbu.

V následujících letech odhlasovali Sokolové na valných hromadách 
povinnost odpracovat na stavbě sokolovny 30 - 50 hodin, nebo poskytnout 
potah, nebo zaplatit peněžní náhradu. Bylo rozšířeno a vyčištěno řečiště, 
postavena opěrná zeď a uspořádán terén po vytěžení kamene. Současně 
mysleli Sokolové i na obratné  nakládání s financemi a byly nakoupeny 
nějaké cenné papíry. Pamětní kniha obsahuje několik stránek pečlivých 
zápisů o  odpracovaných (nebo zaplacených) hodinách i o finančních 
příspěvcích členů.

V roce 1926 zhotovil architekt br. František Hála návrhy na budovu se 
dvěma sály v přízemí – divadelním a tělocvičným i s dalšími potřebnými 
místnostmi. Tuto stavbu nebylo možné uskutečnit, protože odhad ceny  
(2 000 000Kč) přesahoval možnosti jednoty.

V roce 1927 se TJ Sokol podílela téměř třetinou na pořízení parketové 
podlahy v tělocvičně školy, aby se zlepšily podmínky pro cvičení pro 
všechny. Stále se pokračovalo v terénních úpravách a diskutovalo o po-
době sokolovny.

Věci se pohnuly kupředu v roce 1929, kdy byla zahájena spolupráce 
s arch. prof. Františkem Průšou z Volyně. Proběhlo několik návštěv na-
šich bratří ve Volyni, aby si prohlédli tamní sokolovnu, i pana architekta 
v Blatné. Jemu se místo pro stavbu velice líbilo a doporučoval postavit 
sokolovnu se dvěma sály.

Po mnoha poradách s odborníky a s ČOS bylo na valné hromadě  
2. února 1930 přijato usnesení:

1) Schvaluje se stavební program, který stanoví sokolovnu se dvěma 
sály a to 1. tělocvičným, pak 2. biografickým a zároveň divadelním 
a přednáškovým a 3. lázněmi

2) Schvaluje se vypsání užší soutěže na opatření ideových návrhů 
na stavbu. K soutěži vyzvou se tito bratři: Jan Komanec, Jan Mikeš 
a František Vinter v Blatné, arch. František Hála v Praze a arch. 
František Průcha ve Volyni. Ceny za návrhy stanoví se následovně: 
Za nejlepší návrh 1 500Kč, za ostatní návrhy po 1 000Kč. Soutěžícím 

dá se podmínka, že všechny návrhy stanou se majetkem jednoty. 
Juru bude konati stavební odbor ČOS.

3) Schvaluje se stavební náklad do 1 000 000Kč.
Ve stanovené lhůtě poslali své návrhy do soutěže Frant. Vinter a Jan 

Mikeš z Blatné, arch. Frant. Průša z Volyně a mimo soutěž br. arch. Jan 
Komanec. Frant. Hála se soutěže nezúčastnil.

Po složitém posuzování a jednání bylo rozhodnuto stavět podle plánú 
arch. Průchy z Volyně. (Dokončení příště).
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do krásného prostředí zámku. Obdivuji 
to, že z pětatřiceti dětí ve třídě v minulosti 
zpívalo obecenstvu třeba i patnáct malých 
talentů.“ Stanislava Mašková hodnotila 
výkony soutěžících coby porotkyně již 
pošesté.

Lenka Honzová ze Zahorčic prý často 
trénovala zpěv se zámeckým Kastelánem 
panem Buriánkem, který má na uskuteč-
nění projektu obrovskou zásluhu: „Mým 
oblíbeným zpěvákem je Daniel Landa. 
Já sama být zpěvačkou nechci- mám 
ráda koně a těšilo by mně být žokejkou.“ 
Do soutěže se přihlásila počtvrté.

Loňská vítězka „Rozjezdů pro hvěz-
dy“ Aneta Dufková / 9 let / se tentokrát 
královnou odpoledne nestala. Žezlo 

převzala Jana Pokšteflová z Dubče u Nepomuka, která přišla na řadu jako 
poslední a svou písní smetla předchozí , i když hodně ceněné a vyrovnané 
bodové zisky soupeřek jako domeček z karet. Dokonce i ten „zlý“ lnářský 
porotce změkl jako vosk a shodně s ostatními kolegy odměnil číslo nej-
vyšším možným ohodnocením.

„Já jsem s vítězstvím vůbec nepočítala“, svěřila se po soutěži šťastná 
Janička, „Ano, ráda bych se vydala na dráhu zpěvačky, dokonce sleduji 
v televizi mnoho hudebních pořadů. Je můj sen objevit se na obrazovce,“ 

doplňuje sympatická 
hvězdička,co má za své 
idoly hudebního nebe 
Marii Rottrovou a Ro-
berta Křesťana. Plným 
právem převzala hlavní 
cenu- velký dort, který 
rok co rok s péčí a lás-
kou peče pro tento účel 
peče paní Velíšková. 
S prázdnou ale neodešla 
ani jediná soutěžící- pro 
všechny byly připraveny 
pěkné odměny za snahu 
a potěšení, které publiku 
přinesly.

U některých děvčat 
se projevila tréma a ner-
vozita, stalo se, že jim 
i zkazily vystoupení. 
„To ale není vůbec žádná 
ostuda,“ utěšovaly je 
paní učitelky i porotci, 
„Vždyť s trémou má co dělat i takový Karel Gott!“

Vladimír Šavrda

Letošní vítězka „Rozjezdu pro 
hvězdy“ Jana Pokšteflová.

Vítězka pěvecké soutěže přebírá hlavní cenu od 
ředitelky ZŠ Lnáře paní Boušové.

Blatenské infocentrum  
a cestovní kancelář Ciao…  aktuálně: 

Byli jsme opět při tom!  

Letos nově v jarním období se konal tradiční veletrh 
cestovního ruchu JIHOČESKÝ KOMPAS.  

5. – 6. dubna proběhl v Českých Budějovicích v prostorách KD 
Metropol již 6. ročník. Organizátoři letos namísto podzimu vybrali termín jarní a myslím, že se jim to 
vyplatilo. Přece jen před turistickou sezonou je po tipech na výlety poptávka větší než na podzim. 
To vše se odrazilo ve větší návštěvnosti i větší účasti vystavovatelů. Veletrhu se zúčastnilo cca 60 
vystavovatelů a přibližně 2000 návštěvníků z veřejnosti. Prezentovala se jednotlivá města, regiony, 
kraje, lázně, organizace působící v cestovním ruchu a také řemeslní výrobci. Regionální turistické 
infocentrum a mapové centrum Ciao… na veletrhu již tradičně zastupovalo město Blatná a 
společně s kolegyní T. Ptáčníkovou z MAS jsme prezentovali celý mikroregion Blatensko. Blatenské 
řemeslníky zastupovala paní Outlá, která šije praktické i módní tašky a díky své originalitě se 
výrobky pyšní označením „Regionální produkt Prácheňsko“.  Na našem stánku se návštěvníci 
nejvíce zajímali o plánky a brožurky města, turistické okruhy a cyklomapy. Měli jsme k dispozici 
zdarma informační prospekty o turistických zajímavostech, mapy města, pohledy i sběratelské 
kapesní kalendáříky. Převážně dětské návštěvníky jsme obdarovali drobnými suvenýry (pastelky, 
propisky, klíčenky..). Velice bohatý byl i doprovodný kulturní program. Přinesl například 
podrobnější informace o Stezce v korunách stromů – jedna se nachází v Bavorském lese, druhá je 
nově na Lipně. Proběhla přehlídka společenských a svatebních šatů a měli jsme ojedinělou 
možnost slyšet i vidět, jak hraje Petr Dopita na kanadskou pilu. Vyvedená je každoročně soutěž 
„Jihočeská panenka“. Soutěží v ní talentované dívky z folklorních souborů se svým tancem, 
zpěvem či hrou na hudební nástroj. S pozvánkou k návštěvě vystoupili s krátkou prezentací výstavy 
„Odysseova platba“ také zástupci písecké Sladovny. Daniel Přibáň vyprávěl o odvážném 
putování trabantem napříč Afrikou. Stejně poutavé bylo vyprávění Karla Willingera o cestě za 
orchidejemi do jihoamerických pralesů. Mgr. Irena Kovářová zase prozradila něco víc o 
ezoterických místech v jižních Čechách. A aby toho nebylo málo, program po oba dva dny 
zpestřovalo losování o zajímavé ceny, do kterého byli zařazeni všichni návštěvníci, kteří 
odevzdali hosteskám vyplněný anketní lístek. A my, jakožto vystavovatelé, jsme si opět 
odvezli mnoho inspirace nejen v oblasti propagačních materiálů, ale navázali jsme také 
nové kontakty se zástupci jednotlivých měst a utužili ty stávající.  

Jelikož doba prázdnin a dovolených se nezadržitelně blíží, chystáme pro vás do 
následujícího čísla Blatenských listů zajímavé tipy na výlety. Přijít si pro ně však můžete již nyní, 
stejně jako pro aktuální last minute nabídky, do infocentra a cestovní kanceláře Ciao… pod 
blatenskou věž. 

Vendula Hanzlíková a Váš  Ciao… team  
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Taneční obor ZUŠ Blatná
Taneční obor navštěvuje téměř padesát dětí od čtyř do třinácti let. 

V hodinách jsou děti seznamovány s různými druhy taneční tvorby (kla-
sická taneční technika, společenský, současný i lidový tanec).  Důležitou 
součástí taneční výchovy je taneční tvořivost, která klade důraz na fantazii, 
představivost a originalitu projevu každého žáka. 

Za tento rok připravili žáci TO 19 skladeb, se kterými vystoupili 
na koncertech ZUŠ, plesech a na dalších kulturních a společenských ak-
cích (např. na Velikonočních trzích na Staroměstském náměstí v Praze či 
Strakonickém dudáčkovi). Kromě předtančení na reprodukovanou hudbu 
také žáci vystupují jako taneční složka dudácké kapely a souboru Alban 
Eiler s jihočeskými lidovými a irskými tanci.

Když dvakrát prší, je to ideální stav. Přesně takový si na státní svátek užili v hospodě „U Čiláka“
Buzice - Hrát karty, když venku svítí sluníč-

ko, není to „pravé ořechové“. Člověk může lito-
vat ztráty hezkého dne, stráveného mezi čtyřmi 
stěnami. Pro karbaníky všech stupňů výkonnosti 
a věkových kategorií je ideálním stavem den ška-
redý- nejlépe propršený. A přesně takhle to bylo 
ve středu 8. května v buzické hospůdce „U Čilá-
ka“, kde se už potřetí konal turnaj v karetní hře 
„Prší“. Jelikož pršelo dvakrát- venku i vevnitř, 
byla to prima konstelace pro takové povyražení.

Za stoly usedlo dvacet milovníků tohoto 
druhu lidové zábavy, převážně dětí. A jak jim to, 
panečku, šlo od ruky! Svým zápalem a logickým 
uvažováním by hráčský „potěr“ strčil do kapsy 
nejednoho ostříleného veterána.

Karty zkušeně mastil i osmiletý Tomáš Bez-
ouška z Blatné: „Prší mně naučila sestřenice. 
Jiné hry neumím, ale tohle mně opravdu baví 
a rád si doma zahraju s maminkou nebo dědou. 
Tady v Buzicích a vůbec na turnaji jsem poprvé, 
lákalo mně si to vyzkoušet. Rád bych se umístil 
do první desítky,“ přál si nad rozehranou partií 
sympatický klučina. Bohužel nakonec mu bylo 
souzena poslední pozice.

Jedenáctiletý Vašek Brož- rovněž z Blatné 
se prý raději hýbá na čerstvém vzduchu: „Baví 
mně hokej, fotbal, nohejbal i tenis.“ Ale i karty 
mu hodně říkají: „Umím dost her, všechno mně 
naučil dědeček. S tím také „prší“ hraju nejčas-
těji, ale rád se s ním zabavím třeba i na výletě 
s kamarády. Jasně chci dneska vyhrát, ale když 
se to nepovede, tak bych se chtěl vejít do nejlepší 
pětky,“ uvedl Vašek. Ani jemu se přání nevypl-
nilo- musel se spokojit se čtrnáctým místem.

Dospělých bylo na turnaji poskrovnu, ale 
našli se. Třeba takový buzický rodák Libor Šiš-
ka /43 let/ se uvolil k účasti, aby doplnil počet. 
„Hlavně ale aby si užili děti,“ zdůraznil zdatný 
karbaník, který výtečně mastí mariáš i cvika 
a „prší“ si dopřává doma se svými ratolestmi. 
„Jednou měsíčně dávám mariáš na republikové 
soutěži, třikrát týdně si ho v Blatné dopřávám 
s partou kamarádů,“ říká Libor, který se tentokrát 
v Buzicích „usadil“ na šestnácté příčce výsled-
kového žebříčku.

Mezi medailovou trojicí převládaly zástup-
kyně jemného pohlaví. Vítězství si na své konto 
připsala místní Jana Chlandová, pomyslné stříbro 
si odnášel syn hlavního pořadatele Lukáš Samec 
a k bronzu se propracovala Linda Žižková. Mezi 
cenami opět dominovaly sklenice s utopenci, ale 
odměna čekala na všechny zúčastněné. V hos-
podě „U Čiláka“ totiž nikdy nikdo neprohrává!

Vladimír Šavrda
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20. ročník BLATENSKÉHO FESTU - Rozhovory se současnými 
i minulými organizátory a pomocníky

Takže jeden rok zase utekl „jako voda“ a my 
se znovu setkáváme nad šálkem dobré kávy, 
v teple u krbu, za okny hučí Lomnice (teď jsem 
tam zahlédl plavat počítačový monitor) a ptám 
se: Petra Řezáče – spolupořadatele prvního 
ročníku akce dnes známé jako Blatenský fest, 
Zdeňka Strakapouda Říhy – pořadatele čtrnácti 
posledních ročníků a Radka Řebřiny – zaměst-
nance Centra kultury a vzdělávání Blatná, které 
se do pořádání Festu zapojilo loni. Štefana Lac-
ka, pořadatele prvních šesti ročníku se mi dohnat 
nepodařilo.
L.Ř.: Otázka na Zdeňka. Ten letošní ročník je 
sice celkově dvacátý, ale ty jsi u úplného zrodu 
coby organizátor nebyl, že?

STR:  U zrodu jsem sice byl, ale ne z pozice 
organizátora, ale účinkujícího. Ten samotný 
začátek má na svědomí tady Petr.
L.Ř.: Tak Petře, jak to tedy tehdy bylo?

P.Ř.: Coby fanoušek veškerý kultury jsem do-
stal nápad udělat nějakou i pro Blateňáky. Slovo 
dalo slovo a s pomocí Štefana Lacka a vlastně 
i tvý se prostě udělal první Blatenský Big Beat 
(nyní Blatenský fest). Kapely se skládaly vý-
hradně z blatenských, tehdy aktivních i bývalých 
průkopníků tohoto stylu na Blatensku. Ty se daly 
dohromady vyloženě kvůli této akci (B.A.S., 
Faust, T.B.C. System). Za tehdy začínající kapely 
můžu jmenovat např. Bumble Bee, Anča Band, 
Trachyt a ostatním se omlouvám, protože si na ně 
už nevzpomenu.
L.Ř. A jak to napoprvé dopadlo? Byla chuť 
pokračovat?

P.Ř.: Po prvním zdařilém ročníku se festi-
valu chopil Štefan Lacko a spol. a z přehlídky 
čistě blatenských kapel se postupně festival 
proměňoval v regionální, národní a nakonec 
i mezinárodní.
L.Ř.: Zdeňku, od roku 1999 je to Tvoje dítě?  
Proč?

STR.: Tradice je závazek a tomu se musí 
dostát. Štefan Lacko už pokračovat nechtěl a já 
jsem mu byl asi nejblíž. No a tak jsem to po něm 
nějak (tedy po svém, řekněme plynule) převzal.
L.Ř.: A Tvůj začátek byl jaký?

STR: Můj první fest (1999) byl vlastně ještě 
Blatenský Big Beat. V té době se však začalo 
„válčit“ o autorská práva, neboť název Big 
Beat prý vymyslel už někdo před námi.Tudíž 
jsem musel vymyslet název jinej, a tak od roku 
2000 jsem pořádal ,,Blatenský Fest“. Zpátky ale 
do roku 99. Ten byl upečenej prakticky během 
měsíce. Přitom vznikaly kuriozní situace jako 
když jsem šel loudit za jedním ze sponzorů 
o podporu. Ten se šel poradit se svým kolegou, 
já se optal jestli si můžu brnknout, a než se mí 
dobrodinci mezi sebou dohodli, já měl zamluve-
ný 4 kapely natvrdo. Na zajištění ostatních věcí 
jsem si koupil telefonní kartu za 200 a z budky 
na náměstí upek komplet celý tehdejší Blatenský 
Big Beat.

Byla to doba, kdy pomalu končila éra řekně-
me romantiků. Celkem kvalitní kapely nevlastni-
li ti ušišlaní manažeři, tudíž si všechno vyřizovali 
sami hudebníci. Co se ujednalo, to platilo a to 
i „na hubu“, soudruh Petr JÁ Janda řádil se svým 
zákonem o ochraně autorů jako na Klondiku, 
tudíž s pravidly si nikdo moc hlavu nelámal, pro-
tože bylo těžké jim rozumnět,  mobily vlastnili 
tady na vesnici buďto úspěšní podnikatelé, nebo 
snobi, kteří si na něj třeba i vzali půjčku. Hlavně 
aby ho měli a byli in, o internetu ani nemluvě.
L.Ř: A co bylo za tu dobu Tvého pořádání 
nejzajímavější? Nebo proč jsi to každý rok tak 
nadšeně opakoval?

STR: Od puberty jsem vlastně pořadatel. Jen-
že to víš, puberta je pryč a já chtěl pořádat pořád 
něco. A festival byla dobrá příležitost. Jeden 
rok jsem vydělal, další tři roky jsem to dotoval 
z podnikatelské činnosti zedníka, hudebníka, 
erotického tanečníka, atd.  Devatero řemesel... 
A docela zajímavý bylo to, že na festival chodí 
pořád ti a samí lidé na kapely, které u nás hrály 
mnohem dřív, než byly na Nově a potěšily svojí 
výbornou muzikou hodně posluchačů. Měl jsem 
je na festivalu dřív, než se kokotily v playbac-
kovejch show a hrávaly za přijatelnej dolar. 
Dneska už by musely přispět i okolní vesnice 
(včetně pár Západočeskejch), aby se takovýhle 
kapely zaplatily.

Sluší se určitě na tomhle místě zmínit, že 
nemalou měrou ke zdaru akce přispívali menší 
i větší podnikatelé. Někteří v tom jedou prak-
ticky od samého začátku a patří jim tím pádem 
velikánský dík. Na druhou stranu dík nepatří 
těm vychcánkum, kteří se chtěli jen přiživit 
a zviditelnit. Ty si nadiktovali, co všechno musim 
splnit(loga na pódiu, plakátech, vstupenkách 
a kdovíco ještě) pak mi slavnostně předali 
1200 Kč a obratem požadovali 8 volňásků, když 
lístek stál 220 Kč... Že by šla i babička? Takovým 
jsem už samosebou další rok nevolal.
L.Ř. Zdeňku, místo konání, datum konání 
a průběh nebyl vždycky stejný. Důvody proč 
se tak děje?

STR: Původně (1993 – 1996) se konal fest 
(tehdy Big Beat) v termínu blatenské pouti, a to 
podotýkám, mnohdy do časných ranních hodin 
a neexistovaly žádné výtky vůči „bezohledným 
pořadatelům“. 

Avšak z pozice tehdejšího silnějšího vlivu 
nahradily Big Beat nově vzniknuvší pivní slav-
nosti, protože jak známo, na pouti se dá trhnout 
nějaká ta kačka a závist je závist. Následující 
ročník (1997) se pakoval do azylu blatenské 
hasičárny. Jelikož ale tamější prostor absolutně 
nevyhovoval, v roce 1998 se konal „fest“ opět 
na zimním stadionu, avšak už v době nepouťo-
vé. Všechny tyto „libůstky“ tehdejší pořadatele 
znechutily do té míry, že z funkce hlavních 
pořadatelů „abdikovali“.

V roce 1999, při mé první ostré pořadatelské 
zkušenosti, jsem zjistil, že se rozhodně nebude 

jednat o procházku růžovym sadem. Při tomto 
ročníku fakt „vyšlo“ počasí a cca hodinu před 
startem akce jsme díky mýmu zpanikaření doká-
zali během šedesáti minut domluvit alternativní 
místo konání (blatenskou sokolovnu), transpor-
tovat na zádech veškerou zvukovou techniku, 
občerstvení a ostatní věci s festivalem související 
pod střechu a s mírným zpožděním začít. Toto si 
už v dnešní „neobyrokratické“ době nedovedu 
vůbec představit.

Každej, kdo pořádá akce tohodle typu, set-
sakra dobře ví, že až na prvním místě záleží 
především na sv. Petrovi, jestli se dobře vyspí 
a zajistí půdu pro zdárný průběh. 
L.Ř. To znamená, že zázemí nebylo ideální…

STR: To je svatá pravda. Nevim, jaký měli 
zkušenosti a jak to praktikovali předchozí 
pořadatelé, ale já vždycky strávil cca týden 
svý dovolený stavbou pódia, jeho zastřešením, 
opravami plotu areálu, posekáním trávy, zajiště-
ním přístupových cest, dostačující elektřiny atd. 
Díky investici města do výstavby víceúčelového 
areálu řada starostí ubyla. Všechny ale ne. Vylo-
ženou slabinou, již ve fázi vývoje avizovanou, 
je zastřešení pódia s takřka metrmínusovým 
„přesahem“. Tzn., že střecha svou plochou 
nezakrývá celé pódium. V případě, že si navíc 
pořadatel při dešti neohlídá zakrýtí boků a zádi, 
z celkových 78 m2 plochy pódia zůstanou suché 
3m2 přesně uprostřed.

Vzpomínám si, že jsme byli tenkrát (v době 
plánování rekonstrukce areálu) pozváni coby 
pořadatelé kulturních akcí k připomínkám 
a konfrontováni s projektanty. Na sraz přišly dvě 
pečlivě vybraný projektantský megastar, tušim 
z Plzně, zmydlený. Ve „hvězdných“ plánech 
byla nakreslena střecha menší než pódium. Když 
jsme se nad tím podivovali, přišel z jejich strany 
vyloženě překvapivej až zákeřnej dotaz: ,,Na 
kterou světovou stranu je to otevřený?!“ Odpo-
věděli jsme, že pravděpodobně na jih. Mnohem 
zákeřnější však byla následující odpověď: ,,Od 
jihu v životě nic nepřišlo!“ Od té doby se už 
prakticky nebylo o čem bavit.
L.Ř. Jiří Kájinek dostal doživotí a po dvaceti 
letech se odvolává. Co ty?

STR.: Hele, po smrti Martiny Žákový to sám 
dělat nemůžu, tedy v tom rozsahu a měřítku. 
Už loni (čtenář sklerotik neví, o čem je řeč, 
čtenář pamětník už taky ne) jsem přeci říkal, že 
požádám o trvalou spolupráci Centrum kultury 
a vzdělávání Blatná. Po loňském očichávání, 
kdy bylo CKVB vhozeno do vody a plav´, jsem 
letos přistoupil ke stejnému modelu, který se 
loni, dá se říct, opravdu osvědčil, letos ho jenom 
zdokonalíme a příští, 21. ročník bude snad už 
dokonalej. Takže se neodvolávám, doufám, že 
to bude trochu příjemnější doživotí než má pan 
Kájínek.
L.Ř.: Radku, si tu za „kulturu“. Proč jste 
do toho šli?
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R.Ř.: Do spolupořádání Blatenského festu 
jsme šli ze tří hlavních důvodů. Jedním byla 
určitá náhrada Martiny Žákové, která měla 
na starosti klíčové záležitosti (ekonomika, pro-
pagace) v organizaci celé akce a s kterými jsme 
byli schopni pomoci. Druhým důvodem bylo 
to, že Blatenský fest je tradiční akce, která rok 
co rok láká relativně stabilní počet návštěvníků 
a má na české poměry dlouhou tradici. Starší 
je, co vím, akorát Trutnov a jak říkal Zdeněk, 
tradice zavazuje. Má-li akce s dvacetiletou tra-
dicí v názvu „Blatenský“ a potřebuje pomoci, 
město by pomoci mělo. Blatnou si spousta lidí 
vybaví, právě když se řekne „Blatenský fest“. 
Třetí důvod s druhým souvisí a je to náš dlou-
hodobý záměr, vycházející také z dokumentu 
„Strategický plán města Blatná“. Zde se mimo 
jiné praví, že u mladých lidí dochází k postupné 
ztrátě identifikace s městem a v pozdějším životě 
je tolik nepřitahuje zde zůstat, pracovat a žít. 
Nemalou roli v tomto trendu hraje právě možnost 
kulturního vyžití. Blatenský fest je však akcí, 
která je touto věkovou skupinou navštěvována 
především, a tak by bylo při této situaci podle nás 
špatně, kdyby měl skončit. V souvislosti s naší 
spoluúčastí zaznamenáváme z nejrůznějších 
stran výtky, že jako de facto kulturní odbor města 
nemáme soukromníkovi s akcí co pomáhat. Ať si 
nese veškerá rizika sám. Doufám, že se mi zde 
povede vysvětlit důvod, proč i přes tyto námitky 
od spolupráce neupustíme. Mohli bychom, kvůli 
problému zmíněnému ve strategickém plánu 
a jeho „beznámitkovému“ řešení, zkusit uspo-
řádat podobnou akci v jiný termín sami. Snaha 
o druhý festival už tu byla v letech 2010 a 2011 
s Blatníkem a dopadla nezdarem. Vedle toho letní 
zábavy atd… Blatná je na dva (a více) letních 
festivalů podle nás malá a tudíž by druhá taková 
akce nebyla především z ekonomického hlediska 
to nejlepší řešení. Naším cílem je podpořit akce 
fungující a zavedené spíše než s nimi soutěžit. 
Nemělo by to smysl. Cílem naší práce je, aby 
byla pro každého ve městě dostatečná nabídka 
kulturních akcí, nehledě na to, zda je budeme 
pořádat všechny sami, nebo ve spolupráci. A to, 
že někdo nemůže snést, že na tomto projektu pra-
cujeme se Zdeňkem? Spolupracujeme, protože 
právě on stojí za doposud fungující a zavedenou 
akcí. Každý za námi může přijít s nápadem či 
projektem a pokud v něm uvidíme smysl, určitě 
jej podpoříme. Od toho tu jsme. Mimochodem 
i pro občany, kterým se nelíbí hudební produkce 
na zimním stadionu je toto řešení lepší, neboť je 
o pro ně rušivý element méně než kdybychom 
přidávali svůj festival.
L.Ř.: A ještě jedna věc mě zajímá. Letošní spo-
jení s Rybářskými slavnostmi...?

R.Ř.: Fest jsme s Rybářskými slavnostmi 
po dohodě s pořadateli obou akcí spojili přede-
vším proto, protože vidíme v jejich spojení větší 
potenciál k přilákání návštěvníků do Blatné než 
když probíhají v jeden měsíc odděleně. Dále také 
např. v Písku jsou tradičně každý rok v červnu 
slavnosti, které přitáhnou (a nám „odtáhnou“) 
mnoho lidí a tyto slavnosti nejsou jediné! Vy-
brat v červnu jeden termín, který by se kryl s co 
nejméně akcemi okolo, není lehké. Pořád je to 

však lehčí než vybírat dva. Propagace je v tomto 
případě také mnohem efektivnější. 

Ve výsledném programu si tak najde od dětí 
až po seniory, přespolní i místní, snad každý 
něco, co jej přiměje o tomto víkendu do města 
vyrazit. Městská slavnost tak, jak funguje např. 
ve zmíněném Písku, Táboře a mnoha dalších 
městech. V Blatné oficiální městské slavnosti 
chybí a toto spojení má potenciál díru zacelit.

Ještě připomenu - podrobný program najdou 
čtenáři v kulturní rubrice Blatenských listů 
a na internetových stránkách

www.ckvb.cz a www.blatensky-fest.cz.

L.Ř. Hoši, děkuju za rozhovor, přeju mnoho 
úspěchů a ať to předposlední víkend v červnu 
všechno klapne.

Láďa Řanda

20. BLATENSKÝ FEST – Program
21. 6. PÁTEK | 14:30 – 03:00 |
Zimní stadion

14:30 Edwards Forty Hands
15:55 Wild Tides
16:55 Bags
18:10 S.P.S.
19:20 Lahar
20:30 Mňága a Žďorp
22:10 Cirkus Mrodrý Blues
23:20 Kurtizány z 25. Avenue
00:40 Funkce šroubu
02:00 Anča Band

22. 6. SOBOTA | 10:00 – 03:00 |
Zimní stadion

10:00 Čutací meruna
11:05 Bombs from Heaven
12:10 Herdek Filek
13:10 Positive Mind
14:15 Cocoman

15:30 Pipes and Pints
16:50 Dead Popes Copany
18:00 The Spankers
19:05 Znouzectnost
20:10 Queens of Everything
21:25 N.O.H.A.
23:00 Mordors Gang
00:15 V3SKA
01:20 DJ Pixie

23. 6. NEDĚLE | 12:30 – cca 18:00 |
Dofestivalení  v Hospodě U Datla
Zde přesné časy ani pořadí vystupujících 
nevíme. Bude záležet na formě účinkujících.

Conoped 
Děti chaosu
Kaosquad
Libido Challenge
Na hovno
Suspect Fly
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  Sport 

POZVÁNKA NA CYKLOJÍZDU DO PLZNĚ
Zveme příznivce cykloturistiky na již tradiční jízdu z Blatné do Plzně, která se koná v rámci 

29. ročníku Cyklisté západočeským regionem. 

ODJEZD:  22. června 2013
8.00 hodin od obchodního domu LABUŤ

Délka trasy je každoročně upravovaná tak, aby vyhovovala širokému okruhu cyklistů 
a cyklistek podle výkonnosti,  jízdě po skupinách i samostatně.

Cestou je připravena návštěva zajímavých míst. Zpět do Blatné je možné po vlastní ose 
(zdatnější cyklisté), nebo vlakem, s možností nástupu na zastávkách trati Plzeň – Nepomuk, 

Nepomuk – Blatná.
Těšíme se na setkání s tradičními účastníky a rádi mezi sebou uvítáme všechny nové. Letošní 
termín jízdy se bohužel kryje s termínem Rybářských slavností v Blatné, ale jejich odpolední 

i večerní část programu můžeme po návratu, včetně nezbytného osvěžení, ještě zvládnout.
Karel Veselý

František Šesták

Účastníci jízdy v r. 2012 před odjezdem z Blatné – 
červen 2012

Stojící :  P.Krejčí Blatná, P.Tušek, a V. Kollros Stra-
konice, M. Vaňáč a I.Vaňáčová Blatná, J. Vaňáčová 

Strakonice, F. Hajdekr Sedlice
Klečící :  J. Trča Škvořetice, M.Křečková a K. Veselý 

Blatná, Vl. Šilhan Bělčice, F. Hejtmánek Tažovice.
Foto : Fr. Šesták

Cestou můžete  vidět různé zajímavosti.  Bojový 
osobní automobil představuje Martina Křečková.

Foto : K. Veselý

Na cyklomarotonu horských kol
„Král Šumavy“ v Klatovech zářili 
cyklisté z Blatné

V sobotu 1. června se jel v okolí Klatov 
a v předhůří Šumavy již 20. ročník nejprestiž-
nějšího, nejtěžšího a mezi cyklisty nejznámějšího 
maratonu horských kol – „Král Šumavy.“

Náročnost závodu je jezdcům všeobecně 
známa, přesto krásná šumavská příroda, jedi-
nečná atmosféra a dokonalá organizace závodu 
každoročně přiláká až 3 tisíce jezdců. 

Nepříznivé počasí a vytrvalý déšť posledních 
dnů znásobil náročnost trasy v některých mís-
tech až za hranice sjízdnosti. Počasí způsobilo, 
že z původně přihlášených 2.571 cyklistů se 
jich na start zaregistrovalo „jen“ 1.878. Cílem 
projelo 1.694 závodníků. Dá se bez nadsázky 
říci, že každého, kdo v sobotních mimořádně 
těžkých podmínkách závod dokončil, je možné 
nazvat králem.

Mezi těmi, kteří závod dokončili a dosáhli 
v něm zcela mimořádné výsledky, byli závodníci 
z Blatné. Všichni se umístili ve svých kategoriích 
do 10. místa, přičemž Ondru Hulače a Vláďu 
Tuháčka dělilo od stupňů vítězů velmi málo. 

PETR SOUKUP - GALAXY Cyklošvec  
1. místo v kategorii nad 40 let a absolutní vítěz 
na trati 45 km časem 2:14:26 hod.
Za jeho zády zůstalo 702 jezdců

ONDŘEJ HULAČ – SCV BLATNÁ
7. místo v kategorii do 39 let, 8. místo v abso-
lutním hodnocení na trati 70 km, ve vynikajícím 
čase 3:56:22 hod.

VLADIMÍR TUHÁČEK – SCV BLATNÁ
4. místo (bohužel „jen“ bramborová medaile) 
v kat. 50-59 let, 48. místo celkově na trati 70 km. 
V jeho zřejmě nejlepším závodě dojel v čase 
4:26:45 hod.

Petr Soukup zopakoval loňské vítězství, 
Ondra Hulač i Vláďa Tuháček dosáhli zatím 
nejlepší umístění, které je o to cennější, že v je-
jich kategorii bylo klasifikováno 654 závodníků.

Všem patří gratulace a velký obdiv !!! 

František Šesták 

Kdo umí, ten umí
Petr Soukup

Pro letošní sezónu se rozhodl upustit od ce-
lostátních seriálů, které ho časově i finančně 
svazovaly a jezdit pouze kvalitní jednorázové 
závody pro potěšení a případně „zkusit“ ještě ně-
jakou novou disciplinu. Kromě závodů silničních 
a horských kol (viz vítězství na Králi Šumavy) 
si vybral duatlon, kombinace běh – kolo – běh. 
A výsledky?
3. místo a bronzová medaile na Mistrovství 
České republiky v Praze !!!

Další závody :
1. místo celkově XC (cross country) horská 

kola – Horažďovice
1. místo v kategorii  - Duatlon v Tálíně 
1. místo v kategorii -  Duatlon České Bu-

dějovice

Stoškové Martin, Viktor ml. a Viktor st.
Pohled na umístění mohou být trochu zavá-

dějící, ale je nutné vzít v úvahu, že Martin jako  
druhý nejlepší reprezentant ČR v kategorii do 23 
let i jeho bratr Viktor startují v závodech Českého 
a Světového poháru. Někdo musí příkladem. Tím 
je Viktor starší, který oba syny doprovází a občas 
si také úspěšně zazávidí.

Výsledky :
Martin Stošek
1. místo v kategorii do 23 let XC MTB v Tepli-
cích, v absolutním pořadí 6. místo
2  místo           -„-      v Praze, absolutní pořadí 
7. místo
47. místo na Světovém poháru v Novém Městě 
na Moravě. Tady spokojen určitě nebyl, ale        
takový je sport – někdy kondice, někdy defekty, 
nebo něco, co nechápe sám závodník

Viktor Stošek mladší
47. místo  - Světový pohár XC MTB v Albstadtu 
(Německo). Jel výborný závod, tady byl výsle-
dek ovlivněn defektem v předposledním kole
27. místo – Český pohár XC MTB v Praze
3. místo –  XC MTB ŠKODA BIKE Plzeň  v ka-
tegorii, 4. místo celkově

Viktor Stošek st.
2. místo !!  v závodě  na 70 km XC MTB v Plzni 
v kategorii 50 – 60 let.
I tady platí přísloví, že jablka nepadají daleko 
od stromu.

Výsledky dalších závodníků z Blatné doplním 
v nejbližším vydání BL

František Šesták
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KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

V BUZICKÉM HOSTINCI U ČILÁKA
Pro léto 2013

22. června
VEČERNÍ POSEZENÍ - k tanci a posle-
chu hrají  Šumíci

29. června
BUZICKÝ BEJK - 19. ročník v malé 
kopané (přihlášky týmů do 20.6.2013)
koná se na hřišti za vsí, večer posezení u 
přírodního parketu s kapelou

30. června
POUŤOVÉ POSEZENÍ s hudbou pana 
Koubka - začátek ve 13.00 hodin

13. července
SOUTĚŽ VE VAŘENÍ O NEJLEPŠÍ 
GULÁŠ (přihlášky do 10.7.2013)
k tanci a poslechu hrají opět populární 
Šumíci.
Začátek soutěže ve 14.00 hodin, taneční 
zábava od 20.30 hodin

27. července
10. ROČNÍK TURNAJE
V NOHEJBALE

3. SRPNA
RYBÍ HODY (ochutnávka a prodej rybích 
specialit, dětské rybářské soutěže, živá 
hudba)
Začátek ve 14.00 hodin

31. srpna
ČILÁKOVSKÉ ROZLOUČENÍ
S LÉTEM - odpolední a večerní posezení 
„Jak jinak než opět se Šumíky“

KE VŠEM AKCÍM BUDE K MÁNÍ 
UZENÉ Z KOMÍNA

STUDENÉ PIVO

Srdečně zve a těší se na Vás rodinný ko-
lektiv z hospody U ČILÁKA v Buzicích.

Laserové Studio M&A
Chcete zhubnout a nic zatím nepomohlo? 

Máme pro Vás řešení:
Představujeme Vám novinku roku –

LipoLaser Cool Extreme Pro 
Edition 2013

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

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

Kontakt:
Tel: 608 450 975, 734 247 803

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

a kde nás můžete najít? 
Podívejte se na naše stránky 

www.studio-ma.cz

DRCENÉ KAMENIVO - NERADIOAKTIVNÍ, CERTIFIKOVANÉ
PRODEJ - LOM HUDČICE, tel. 602366662 

nabízíme různé frakce, vlastní odběr, dovoz k odběrateli

Potápěčská sezóna 
úspěšně zahájena 

Díky letošní dlouhé zimě zahájili potápěči 
z Blatné sezonu rovnou 1. závodem Mistrov-
ství České republiky v lovu ryb na nádech a to 
o víkendu 17.-19.5. 2013. Závod pod názvem 
„Blatenský pohár“ pořádali v zatopeném lomu 
v Trhové Kamenici.

Soutěž proběhla za výborné viditelnosti, 
avšak horšího počasí (teplota vody 8 °C).

Vítězství v jednotlivcích vybojoval Ivan 
Drozd z Pardubic s počtem 10 ulovených ryb, 
před Jiřím Fleischmannem z Hradce Králové 
s počtem 9 ryb a třetím Karlem Říhou ml. z bla-
tenského „A“ mužstva s počtem 9 ryb (méně 
bodů díky nižší váze ryb). Blatenští závodníci 
se dále umístili: 5.místo Karel Říha st. s 8 kusy, 
6.místo Martin Zdvořáček s 8 kusy, 10.místo 
Josef Kostka se 7 kusy, 11.místo Petr Pechr se 
7 kusy, 12.místo Petr Sedláček s 6 kusy a 14. 
Martin Dolejš s 6 kusy.

Soutěž družstev ovládl tým Blatná „A“ 
ve složení Karel Říha st., Evžen Faja a Karel 
Říha ml. s celkovým počtem 22 ulovených ryb, 
čímž protáhli svou sérii vítězství, kdy od roku 
2010 nepoznali porážku a z posledních 11 zá-
vodů zvítězili 9x! Na druhém místě se umístilo 
družstvo Pardubice „B“ s 21 kusy před třetími 
Pardubicemi „A“ s 19 kusy.

Rádi bychom tímto poděkovali Simoně Sed-
láčkové, která již 10 let pomáhá s organizací 
z pozice ředitelky závodů.

Poděkování patří také sponzorům společnosti 
Leifheit s.r.o. a Městu Blatná za dlouhodobou 
podporu potápění v Blatné.

EK

     
 

    Veronika Divišová 
             nehtová modeláž, manikúra,  
    gel lak, P-shine, peeling,  
    parafínové zábaly. 
 
            Krátká 1175  

388 01 Blatná 
724 109 670 
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  INZERCE 

telefon: 724 130 630


 

 

 

 



 

 

 

 


 
 
 
 
 
            
   Střední odborné učiliště 
               BLATNÁ    

 
U Sladovny 671 

                            388 16 Blatná 
 
 
Nabízíme provedení těchto prací: 
 

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

• servis klimatizací vozidel 
• měření emisí zážehových 

i vznětových motorů včetně přípravy 
vozidel na technickou kontrolu 

• opravy traktorů a zemědělské 
techniky 

• základní kurzy svařování, 
doškolování a přezkušování svářečů 

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

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

 PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY

VE TCHOŘOVICÍCH – BÝVALÝ BAZAR

VOLNÉ IHNED!

TEL.: 777 115 666
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Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

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

Autoservis Jií Fot
Poapská 257, Beznice

■ Construct: mechanické zabezpečení 
osobních vozidel proti krádeži se záru-
kou 5let - cena od 5.800 Kč.

■ Montáž tažných zařízení pro všechny 
značky a modely osobních vozů - cena 
od 3.157 Kč.

Ceny jsou včetně montáže a DPH.

 Tel. 604 419 313

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

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

Pronajmu řadovou garáž
v Blatné na starém sídlišti
za bytovkou č.p. 732, 1018

Značka dlouhodobě
č.t.: 607 706 390

Prodám el. sporák
se sklokeramickou 

deskou
zn. Beko. Skoro 
nepoužívaný.

Bližší informace na tel. 
č. 732 932 690

TOPENÁŘ - INSTALATÉR
Šmat Václav
Písecká 979, Blatná

Tel.: 606 129 948
                    

KADEŘNICTVÍ ALČA
Tel.: 728 730 628

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

družstevní, výtah.

Tel. 605 282 870

Pronajmu obchod 
na třídě J.P.Koubka. Nyní 
KUCHYŇKA - TESCOMA.

Od 1.7.2013
Tel: 775 166 740
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SSTTAAVVEEBBNNIINNYY
pod rybníkem Pustý 

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

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

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

Ing. Petr FOUS

GEODÉZIE
Na Blýskavkách 1430, 388 01 Blatná

IÈO: 659 54 050
tel.: 603 514 655

Odpovìdná osoba: Ing. Petr Fous

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

1430

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

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

FOUSOVI

GEODÉZIE

Ing. Petr FOUS

Na Blýskavkách 1430
388 01 Blatná

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

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

GEODÉZIE
Ing. Petr Fous

Na Blýskavkách 1430
388 01 BLATNÁ

tel.: 383 393 446
mobil: 603 514 655

geometrické plány pro:
- kolaudace budov

- rozdìlení pozemkù
- vìcná bøemena

vytyèování hranic pozemkù
úèelové mapy

zamìøování inž. sítí,...

POZOR!!!
ZMÌNA SÍDLA

GEODÉZIE

GEODÉZIE

300 m

30 m

velikost tabulky 17x95 cm

Nad Vdovečkem 1123

388 01 Blatná

Tel.: 383 422 044

E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

www.blatenskatiskarna.cz





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

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

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

MALONÁKLADOVÝ TISK KALENDÁŘŮ,
FOTOKNIH, NAVŠTÍVENEK, POZVÁNEK atd.

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

 likérů,vín,nealko,cukrov. 
•••••

Nektar 10°, 11°, 12°
•••••

!!!! Novinka !!!!
Pardálovo  bezové 
0,5l  od 20 ks    10,40

•••••
Golden hruška 

42%   0,5l  145,90
•••••

Káva Rioba zlatá
zrno 1kg 275,-

•••••
Vína stáčená i láhv.
Nová vína roč. 2012


