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Obnovená tradice
Na den Svatého Martina, 11. listopadu 2013,
jsme se již posedmé sešli v blatenské Kaplance
na ochutnávce Svatomartinských vín. Vzhledem
k tomu, že tento svátek vína připadl tentokrát na
pondělí, měli jsme tak trochu obavy z návštěvnosti této akce. Jenže jak se
ukázalo, v povědomí Vás,
milovníků mladého vína, už
se tento svátek tak zabydlel,
že Kaplanka opět praskala ve
švech. Všem, kdo se naší akce
zúčastnili, bych chtěl touto
cestou poděkovat. Na oplátku myslím, že Ti, kdo přišli,
neměli čeho litovat. Postupně
u nás již zdomácněla tradice
příjezdu „svatého Martina“
na bílém koni, shlédli jsme
scénku s žebrákem, s nímž
se Martin dělí o svůj plášť.
Celé dění s profesionální jistotou provedla slovem paní
B. Malinová, a před otevřením
prvních lahví jsme se dočkali
požehnání mladým vínům tak,
jak je to zvykem ve vinařských oblastech. Žehnal
sám blatenský pan děkan, jenž se jmenuje – inu
jak jinak - Martin. No není to celé docela pěkně
začínající příběh? A tak mi ještě dovolte krátké
srovnání a zamyšlení nad
vývojem obnovené svatomartinské tradice. Snad prominete,
že se přitom budu věnovat
hlavně vínu.
V roce 2007 se první degustace Svatomartinských vín
v Kaplance zúčastnilo 35 návštěvníků. Otvírali jsme 7 druhů vín a to pouze ze 2 vinařství
- Chateau Lednice a vinařství
Šabata. Během let se počet
účastníků zvyšoval. Podle našich odhadů prošlo za letošní
„svatomartinské“ pondělí Kaplankou téměř 200
příznivců vína. Stejně tak se postupně zvyšoval
i počet nabízených vín. Důvěru dostávala další,

osobně prověřená vinařství. Naopak některá
jsme na základě zkušeností vyřadili. Tak se
ustálil počet mladých vín zhruba na současných
pěti desítkách, z toho tři desítky SVATOMARTINSKÝCH. Letos jsme již nabídli mladá vína

z 14 vinařství, a jak se zdá podle ohlasu našich
návštěvníků, měli jsme při výběru vinařství a vín
skutečně šťastnou ruku. Troufám si tvrdit, že
v blatenské Kaplance se sešla vína, jež z průměru

v naší republice vybočovala a ochutnali jsme
skutečně nadprůměrné kousky. Vína byla aromatická, šťavnatá, plná ovocných tónů. A letošní

růžová vína nás absolutně nadchla. Konstatování
některých vinařských odborníků, že letošní
ročník se nijak nevymyká z průměru, tak pro
„naše“ vína neplatilo. Nabídli jsme i některé
novinky a tak jsme se přesvědčili, že zařazení
Zweigeltrebe mezi povolené
odrůdy Svatomartinského bylo
šťastným krokem. Zařadili
jsme i nová vinařství. A protože
právě tato vína chceme našim
milovníkům vína představit
a zpřístupnit, nabídneme je za
velmi výhodnou cenu! Chtěli
bychom dokázat, že i levnější
vína mohou dosahovat vysoké
kvality.
Na závěr mi dovolte ještě
jednou s potěšením konstatovat, že obnovená Svatomartinská tradice u nás skutečně
zakořenila. Potěšilo mne, že
v našich končinách respektují zásady dané Vinařským
fondem i restauratéři, a tak se
nestalo, že by nabízeli Svatomartinská vína na
akcích, konaných před 11. listopadem. Svědčí to
o jejich profesionalitě a úctě k trvalým hodnotám. Připomínám, že husí speciality, se svátkem
Sv. Martina spojené, jsme letos
mohli ochutnat nejen doma,
ale i v několika restauracích
v Blatné a sousedních obcích.
Sami jsme několik akcí navštívili a můžeme jen chválit.
Ještě jednou děkuji všem, kdo
pomohli tento krásný svátek
oslavit a našich akcí se zúčastnili. Příští rok připadne
svátek Sv. Martina na úterý.
Budeme-li živi a zdrávi, sejdeme se opět u sklenky mladého
vína v blatenské Kaplance či
u svatomartinské husičky v některé restauraci.
TRADICE ŽIJE, a to je dobře.
Milan Žíla
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 Aktuality
PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem kamarádům, známým a v neposlední
řadě také lomským hasičům, kteří se přišli
dne 24. 10. 2013 naposledy rozloučit s mým
drahým druhem Jirkou Suchým, který mě
tak náhle opustil. Děkuji všem za podporu.
Jarka Brožová

Informace o územním
plánování v Blatné

Územní plánování představuje soustavnou
činnost komplexně řešící funkční využití území, stanovuje zásady jeho organizace a věcně
a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti
ovlivňující rozvoj území. Jedná se tedy o činnost
kontinuální, jejímž cílem je zajistit vytvoření
vhodných podmínek pro budoucí rozvoj obce.
Aktuální platná územně plánovací dokumentace obce Blatná zahrnuje 6 územních plánů.
Jedná se o zastaralý Územní plán sídelního
útvaru Blatná z roku 1996 a na něj navazujících
5 změn, různého územního rozsahu. Z důvodu
zastaralosti územně plánovací dokumentace, neúplným pokrytím celého správního území obce
územně plánovací dokumentací a také na základě
požadavků novely stavebního zákona rozhodlo
Zastupitelstvo města Blatná o pořízení nového
územního plánu, který bude řešit celé správní
území obce (k.ú. Blatná, Blatenka, Drahenický
Málkov, Skaličany, Hněvkov u Mačkova, Čekanice, Milčice u Čekanic, Jindřichovice). Jako
určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem
(MěÚ Blatná – odbor výstavby a územního plánování) byl zvolen starosta města Blatná Mgr.
Bohuslav Navrátil.
Výběr zpracovatele nového územního plánu
probíhal moderní formou architektonické soutěže, ze které jako vítěz vzešla společnost ARCHUM architekti s.r.o., která v současné době
zpracovává první fázi doplňujících průzkumů
a rozborů. Po celou dobu pořizování bude snahou
městského úřadu různými prostředky informovat
veřejnost o jednotlivých fázích a v případě potřeby bude pořádat besedy vztahující se k tématu
nového Územního plánu Blatná.
V této souvislosti si dovolujeme pozvat veřejnost na plánovanou besedu, která se bude konat
dne 11. 12. 2013 v 17:00 v Zasedací místnosti v I.
patře na MěÚ Blatná a dne 12. 12. 2013 v 17:00
ve Skaličanech. Dále bychom rádi veřejnost
upozornili, že nyní je nejvhodnější doba pro
podání případných podnětů do nového územního
plánu. Formulář je možné osobně vyzvednout na
odboru výstavby a územního plánování MěÚ
Blatná, či je možné ho stáhnout z internetových
stránek města Blatná – sekce územní plánování.
Podněty přijaté podatelnou městského úřadu
budou předány zpracovateli k posouzení a v případě jejich zákonnosti a relevantnosti budou do
návrhu územního plánu zapracovány.
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MO ČRS a DDM Blatná pořádají

Školení pro nové členy MO ČRS
pro získání kvalifikačních předpokladů
pro vydání prvního rybářského lístku

6. 12. 2013
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Věříme, že si k nám také v letošním roce
najdete cestu, alespoň načerpat inspiraci
a pohladit duši tradičními výrobky.
Jak budeme mít otevřeno? Do konce
listopadu ve stáncích V PODZÁMČÍ určitě
v pátek odpoledne od 13.00 – 17 hod. Pod
věží budeme častěji, v listopadu ale už jen
tuto sobotu, 23. 11. V prosinci nás pod věží
najdete častěji, od centra města budeme jistě
k nepřehlédnutí.
T I P N A L I S TO PA D : V Á N O Č N Í
VĚNEČKY A PODKOVY z přírodního materiálu (viz fota)

v 17 hod. v DDM Blatná, Palackého 652
Testy k vyzkoušení: www.rybsvaz.cz

SVATÁ KATEŘINA PEKLO ZAMYKÁ, NEBE
ODMYKÁ
NA SVATÉHO ONDŘEJE SLZICE, NAPLNÍ
OVOCEM TRUHLICE
ONDŘEJSKÉ VĚŠTĚNÍ
30. listopad, svátek sv. Ondřeje platil od
pradávna v lidové tradici za velmi významný
den. Zejména se věřilo, že svatoondřejská noc
má mimořádnou moc. Lidé si věštili budoucnost, chodili do hájů a sadů, zde třásli větvemi,
aby přivolali na poradu bůžky a duchy a když
se větve stromů utišily, vyslovovali do korun
stromů svá přání.
ČESKÉ VÁNOCE V PODZÁMČÍ A POD
VĚŽÍ
Vánoční čas je již opravdu na dosah ruky.
Pomalu dáváme dohromady naši letošní vánoční nabídku. Rozhodli jsme se, že stánky
v Podzámčí využijeme k vánočnímu prodeji
jen občasnému a doplníme ho prodejem na
třídě J. P. Koubka v průjezdu pod věží, mezi
textilem a informačním centrem. Ostatně je
to náš návrat do míst, kde jsme již působili.
Možná si vzpomenete na vánoční výstavy
v těchto místech tři roky po sobě (2005, 2006,
2007). To to letí… Tentokrát se bude jednat
pouze o prodej, ale budeme se snažit, aby
byla nabídka stejně tak zajímavá, jako v letech výstav. Budeme ji průběžně doplňovat
o různé novinky, některé výrobky si budete
moci objednat.

www.lidove-remeslo.cz, mob. 736 765 747
V PROSINCI ZIMA JEŠTĚ LAŠKUJE, ALE
V LEDNU JIŽ KRALUJE
Eva Fučíková - lidové řemeslo

BLATENSKÁ RYBA, s.r.o.,
BLATNÁ

Změna v prodeji živých ryb
na sádkách v Blatné

V období od 25. listopadu do
18. prosince 2013 od pondělí do čtvrtka
od 9-12 do13-14 hodin a v pátek 9-12,
13-15 na prodejně v zadní části sádek.
Prodej živých ryb na zpracovně přerušen
do konce roku.
Akce! - živý pstruh na sádkách

v Blatné! 130,– Kč/kg!

Kapr k dispozici ve všech kategoriích,
vedlejší druhy do vyprodání zásob.
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Zprávy

TS Blatná
Zemřelí – říjen
Pešek Miroslav, Škvořetice, nar. 1928, úmrtí 1. 10. 2013
Vitáková Jana, Bělčice, nar. 1966, úmrtí 6. 10. 2013
Čalková Libuše, Kadaň, nar. 1945, úmrtí 6. 10. 2013
Hůzl Jan, Blatná, nar. 1927, úmrtí 6. 10. 2013
Stehnová Božena, Blatná, nar. 1928, úmrtí 8. 10. 2013
Zemek Josef, Sedlice, nar. 1943, úmrtí 7. 10. 2013
Moc Petr, Dol, nar. 1944, úmrtí 11. 10. 2013
Červený Augustin, Nezdřev, nar. 1938, úmrtí 10. 10. 2013
Váňová Libuše, Bělčice, nar. 1945, úmrtí 20. 10. 2013
Suchý Jiří, Neradov, nar. 1957, úmrtí 19. 10. 2013
Chvostík František, Praha, nar. 1926, úmrtí 24. 10. 2013
Růžička Josef, Mirovice, nar. 1976, úmrtí 21. 10. 2013
Horalová Božena, Kasejovice, nar. 1933, úmrtí 28. 10. 2013
Sýbek František, Mačkov, nar. 1950, úmrtí 27. 10. 2013

Režim ochrany dřevin
rostoucích mimo les
a povolování jejich kácení
Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat o novém režimu ochrany dřevin rostoucích mimo les a povolování jejich kácení. Od 15. července 2013 došlo
k nabytí platnosti nové prováděcí vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení. Nový předpis přináší některé zásadní
změny, které mění dosavadní režim kácení dřevin a proces jeho povolování.
Největší změnou pro občany je, že povolení orgánu ochrany přírody
ke kácení dřevin rostoucích mimo les již nemusí mít občané, kteří chtějí
pokácet dřeviny rostoucí v zahradách. Za zahradu je dle předpisu považován
pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území
obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Tato změna se
však netýká dřevin rostoucích v zahrádkářských koloniích, u chat či obdobných rekreačních zařízení, průmyslových podniků, u budov firem apod.
Dále se povolení nevyžaduje pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm
měřeného ve výšce 130 cm, pro zapojené porosty dřevin o celkové ploše do
40 m2 a dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí
ve způsobu využití jako plantáže dřevin. Tyto uvedené skutečnosti platí však
za předpokladu, že se nejedná o dřeviny, které tvoří součást významného
krajinného prvku nebo stromořadí. V těchto krajinných útvarech se podmínky pro povolení kácení prováděcím předpisem zpřísňují oproti původní
právní úpravě. Stromořadím se pro účely této vyhlášky rozumí souvislá
řada nejméně deseti stromů s pravidelných rozestupy (chybí-li v některém
úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek
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považovaný za součást stromořadí). Za stromořadí se nepovažují stromy
rostoucí v ovocných sadech a plantážích dřevin.
Právní předpis rovněž stanovuje období, ve kterém se kácení dřevin
provádí, a to v období vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3. příslušného
kalendářního roku.
Věříme, že tyto poskytnuté informace budou pro Vás užitečné.

Vandalismus v Blatné - podruhé
Vážení občané,
o vandalismu v Blatné jste byli informováni již v minulém měsíci.
Nicméně si Vás dovolujeme informovat opětovně, protože některé lidi
zcela evidentně baví ničit městské komunikace. Zde se tentokrát zaměříme
pouze na ulici Na Příkopech, kde je zcela pravidelně rozebírán chodník
z kamenné dlažby, která z nepochopitelných důvodů vždy zmizí. Že by
do přilehlého zámeckého rybníka? Pravděpodobně ano. Není nezajímavé,
že v letním období (v době letních prázdnin) tento chodník vůbec poškozován není. Jakmile však nastane nový školní rok, je pravidelnou prací
pracovníků technických služeb provádění oprav vznikajících děr. Proto
si klademe otázku, neměli by se dotyční rozebíratelé dlažby nad sebou
zamyslet a šetřit tak i zbytečně se opakující práci pracovníků TS, kteří
by se tak mohli věnovat jiným pracem na úseku údržby a čištění města?
Níže přikládáme fotografie poškozených chodníků a z prováděných
oprav.
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Nesmyslné odmítání očkování

Vážení čtenáři blatenských listů. Před několika dny jsem si přečetl na internetu článek, po kterém
mi přeběhl mráz po zádech. Jedna paní v něm doporučovala rodičům, aby své děti nenechávali
očkovat. S hrůzou jsem zjistil, že autorkou celého článku byla dokonce lékařka. Samozřejmě všechno v životě má svá rizika. Ale odmítat očkování? O článku jsem dlouho přemýšlel a nakonec jsem
dospěl k závěru, že je třeba připomenout důležitost očkování a vyzdvihnout lékaře a vědce, kteří této
problematice zasvětili celý život. Za reprezentativní příklad jsem si vybral doc. MUDr. Dimitrije
Slonima. Pan doktor se sice narodil v Praze, ale zároveň je s Blatnou velice úzce spjat. Byl zde nejen
vychováván u svých prarodičů, ale dokonce se rád do našeho jihočeského městečka vrací dodnes.
Pojďme si stručně připomenout největší úspěchy vědce a lékaře, kterého zná celý svět lépe než my sami.
MUDr. Dimitrij Slonim se
narodil v roce
1925 v Praze,
kde také získal
lékařské vzdělání. Po škole
pracoval jako
odborný asistent Ústavu mikrobiologie a imunologie LF UK,
kde během let vyspěl ve zkušeného mikrobiologa
a virologa. Na základě dosavadních vědeckých
i praktických úspěchů byl v roce 1956 Dimitrij
Slonim pověřen ministerstvem zdravotnictví vybudovat virologické pracoviště ve Výzkumném
ústavu imunologickém. Byl mu zadán úkol připravit vakcínu proti přenosné dětské obrně (poliomyelitidě), která mrzačila mnoho nevinných
dětí. Jednalo se o velmi těžký úkol, jehož plán byl
vypracován už v roce 1955 výše zmíněným lékařem a jeho kolegou Karlem Žáčkem. Návrh byl
rozpracován do podrobné koncepce, která byla
rozdělena na tři hlavní úseky s přesným určením
odpovědnosti a etap práce. Karel Žáček vedl
virologické a sérologické vyšetřování zdravých
a nemocných lidí všech věkových skupin v celém státě. Dimitrij Slonim měl za úkol přípravu
médií pro tkáňové kultury, přípravu tkáňových
kultur a výrobu vlastní poliomyelitické vakcíny.
Třetí úsek, celostátní koordinaci úkolů, zastával
hlavní hygienik československé republiky Vilém
Škovránek. Odborné znalosti pracovní týmy získávaly soustavným studiem příslušné zahraniční
vědecké literatury. Avšak nejcennější poznatky
byly získány Slonimem a Žáčkem návštěvou
laboratoří Statens seruminstitutu v Dánsku
a osobním jednáním s jejich pracovníky. Přímé
předání výrobních předpisů výroby vakcíny
nebylo v těch politicky nevyvážených dobách
možné. MUDr. Slonim byl dokonce v písemném
spojení s americkým lékařem Salkem, který
vyvinul poliovakcínu v USA.
Akce nakonec nabyla celostátního významu
a do práce se zapojilo mnoho lidí. Po několika
měsících, v polovině roku 1956, mohl MUDr.
Slonim s ostatními spolupracovníky začít s prvními pokusy k nastartování přípravy vakcíny.
Ta byla vyrobena koncem roku 1957, kdy byla
také ihned podávána lidem jako třetí injekční
dávka. První dvě dávky pocházely z Kanady.
Nová látka okamžitě potlačila nově vzniklou
epidemii poliomyelitidy, avšak z celkového
ochranného účinku byli lékaři zklamáni. Postupně se proto přešlo na takzvanou živou

orální vakcínu, vyvinutou v USA doktorem
Sabinem. Výsledky několika vědeckých studií
ukázaly, že tato vakcína je naprosto bezpečná
a téměř stoprocentně účinná. V roce 1959 byla
proto zahájena výroba této „zázračné látky“
a její běžná distribuce. Výsledky celostátního
očkování byly vysoce úspěšné. Všechna píle
a usilovná práce virologů, epidemiologů a klinických lékařů se nakonec vyplatila. Československo se stalo roku 1961 prvním státem na světě,
kterému se podařilo zcela vymýtit přenosnou
dětskou obrnu, tedy poliomyelitidu. Tento
stav vydržel do současnosti díky
každoročnímu celostátnímu očkování! Význam tohoto československého
prvenství násobí také např. ta skutečnost, že
celá Evropa se této zákeřné nemoci zbavila až
v roce 2002.
O MUDr. Slonimovi a jeho spolupracovnících se ihned dozvěděl celý svět. Našemu českému lékaři se dostalo velké zahraniční prestiže,
přicházel jeden úspěch za druhým. V letech
1956-1988 zastával funkci vedoucího oddělení
výzkumu a výroby virových vakcín v Ústavu sér
a očkovacích látek v Praze. Práci v ústavu na čas
přerušil v roce 1969, kdy odjel služebně do Kanady. Po návratu do vlasti začal s řízením výroby
dalších vakcín a s novými výzkumy. Společně
se svými kolegy připravil vedle vakcíny proti
dětské obrně také vakcínu proti spalničkám
(1970), příušnicím (1985), zlepšil bezpečnost
a účinnost tehdejší vakcíny proti vzteklině
(1971) a vyvinul nový typ vakcíny proti
pravým neštovicím (1968). Tato nová československá očkovací látka se stala důležitou
součástí celosvětového vymýcení pravých
neštovic, kterého bylo dosaženo, pod vedením Světové zdravotnické organizace, v roce
1980. S touto významnou organizací (WHO)
MUDr. Slonim po léta spolupracoval, stal se
dokonce členem poradního sboru expertů pro
virové nemoci. Působil zde jako konzultant pro
Rusko v oblasti vakcíny proti přenosné dětské
obrně a pro Etiopii v oblasti zavedení výroby
neštovičné vakcíny.
MUDr. Dimitrij Slonim rozhodně patří mezi
naše nejvýznamnější lékaře 20. století. Díky
němu a jeho spolupracovníkům v minulosti
i současně angažovaným v našem neustálém
boji proti infekčním nemocem, si můžeme být
jisti, že naše děti jsou v bezpečí proti takovým
zákeřným nemocem jako je právě poliomyelitida, příušnice, spalničky a nakonec i pravé
neštovice. Na pozadí těchto skutečností je těžko
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pochopitelné, že se najdou lidé, kteří nesmyslně
bojují proti očkování. Argumentují především
tím, že výše zmíněné nemoci v moderní době
neexistují. Jenže ony existují! Ale díky očkování
a lidem jako je doc. MUDr. Slonim jsme proti
nim chráněni.
Na závěr mi dovolte citovat slova samotného
Dimitrije Slonima: „Odmítat očkování? To je
neuvážený, lidstvu nebezpečný nesmysl! Jen
stručně poznamenáno. Lidé dnes už nevědí, co
ještě za mého dětství a mládí, znamenaly např.
záškrt, tetanus, černý kašel, pravé neštovice,
poliomyelitida, určité záněty plic, spalničky,
vzteklina, kolik lidí, zvláště dětí, bylo zmrzačeno,
kolik zemřelo. Tohoto nebezpečí nás zbavilo cílené, lékařsky prověřené a kontrolované očkování
a díky jemu dnes tyto nemoci nejsou známé ani
rodičům, ani některým lékařům, a tak nedomyšleně brojí proti očkování. Ohrožují tím nejen svoje
neočkované děti, ale i celou dětskou i dospělou
populaci, protože neočkovaní jednotlivci mohou
být infikováni a stát se zdrojem infekce, která
se může šířit a ohrozit děti, případně i dospělé
lidi, dosud (nebo z vážných zdravotních důvodů)
neočkované, při větších jejich počtech vést k epidemiím, atd. tedy zpět do bezbranné minulosti“.
Autor: Miroslav Šafr

Program na listopad 2013
dopolední herna pouze v pondělí
a ve středu!
25. 11. - Čertík a Mikuláš
27. 11. - Vánoční svícen

Program na prosinec 2013

opět 4x v týdnu
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 ☺
odpoledne:
Šikovné ploutvičky – výtvarný kroužek pro
děti od 3 let
Angličtina s Kapříkem –
kroužek angličtiny pro děti
od 3 let
Veselé pískání – hra na zobcovou flétnu, nácvik správného dýchání pro děti od 3 let
- zájemci se mohou hlásit přímo v MC nebo
mailem: mckaprik@seznam.cz

Program na pondělky a středy
2. 12. - Vánoční koule
9. 12. - Sněhulák
11. 12. - Vánoční dekorace ze šišky
16. 12. - Ozdoba na stromeček
18. 12. - Andělíček
2.–3. 12. - Vánoční výstava –v malé zasedací síni MěÚ Blatná
4. 12. - Vánoční pohádka - představení
žáků ZŠ JAK
- po pohádce přijde Mikuláš
- více na www.mckaprik.estranky.cz
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ZŠ TGM Blatná se stala Konzultačním cetrem pro
žákovské parlamenty na 1. stupni.

Akce na prosinec
1. 12. 2013 - adventní trhy na nám. J.A. Komenského Blatná
3. 12. 2013 - čerti v info centru od 9 hod. do 16 hod.
15. 12. 2013 - vánoční trhy na J.A. Komenského BLATNÁ
26. 12. 2013 - živý Betlém u kostela od 16 hod.

Veřejná prezentace žákovského parlamentu
na ZŠ TGM Blatná
8. listopadu 2013 se na Základní škole T.
G. Masaryka v Blatné uskutečnila veřejná
prezentace činnosti žákovského parlamentu.
Na tuto akci přijalo pozvání 17 zástupců škol
z našeho regionu. V průběhu programu, který
poskytl návštěvníkům možnost nahlédnout pod
pokličku nejrůznějších akcí, pod kterými je
náš žákovský parlament podepsán, došlo také
k vyhlášení ZŠ TGM Blatná Konzultačním
centrem pro žákovské parlamenty na 1. stupni.
To znamená, že budeme moci svou zkušenost
z projektu Žákovské parlamenty SOS předávat
dál spolužákům a učitelům z dalších škol.

Návštěvníky vítali členové ŽP.

O zahájení veřejné prezentace se postarala
paní ředitelka Mgr. Marie Šampalíková, která
neskrývala nadšení z toho, kolik návštěvníků
dorazilo. Velmi nás potěšila i návštěva kolegyň
ze spřátelených škol z Plzně a Poděbrad. Součástí
prezentace byl i workshop se zahraničními lekto-

ŽP a jak se dá žákovský parlament propojit
s životem školy. Po krátké přestávce následovalo
živé zasedání žákovského parlamentu. Byla to
možnost, jak návštěvníkům v praxi předvést,
jak si „parlamenťáci“ vedou při společných
schůzkách a také to, že účast žáků v parlamentu
je možná skutečně už od těch nejmladších. Velkým překvapením bylo, že se několik členů ŽP
zúčastnilo i odpoledního workshopu s Asherem
a Gregem, kteří si pro koordinátory ze ZŠ Blatná,
Plzeň a Poděbrady připravili na závěr celého
téměř tříletého projektu „desatero žákovského
parlamentu“ aneb deset rad, které by nám mohly
být užitečné pro další činnost ŽP.
Byl to dlouhý den plný krásných zážitků.
V projektu Žákovské parlamenty SOS nás ještě
čeká prezentace činnosti na půdě Poslanecké
sněmovny a v prosinci společný výjezd učitelů
a žáků, který bude závěrečnou tečkou za celým
projektem, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky.
Mgr. Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP ZŠ
TGM Blatná
„Na tuto akci jsme se připravovali už dlouho
před jejím uskutečněním a myslím, že se nám to
vážně povedlo. Všechno probíhalo tak, jak mělo.
Nemohu říct za všechny parlamenťáky, co bylo

Pozvání přijali zahraniční lektoři Asher a Greg, za
organizaci CEDU Jan Froněk.

ry Asherem a Gregem, kteří přijeli v doprovodu
našich kolegů z organizace CEDU. Návštěvníci
si tedy mohli porovnat naši zkušenost s vedením
parlamentu se zkušeností našich anglických kolegů. Naše mateřská organizace CEDU přivezla
pro účastníky prezentace spoustu zajímavých
materiálů, a to jak pro koordinátory, tak pro
členy ŽP.
Nejdůležitější roli v celém dni hráli samozřejmě blatenští „parlamenťáci“, kteří společně
s koordinátorkou Mgr. Ludmilou Růžičkovou
připravili program na celé dopoledne. Po zahájení prezentace se návštěvníků ujali jejich
„průvodci“ z řad členů parlamentu a provedli je
školou a jednotlivými zastaveními, kde ve společné diskuzi s ostatními členy ŽP mohli všichni
návštěvníci zjistit, co všechno se skrývá pod
označením žákovský parlament. Zaměřili jsme se
především na celoškolní akce, charitativní sbírky,
prožitkové kurzy, ale také na to, jak jsou vedeny
schůzky ŽP, jaká je role koordinátora v činnosti

V hlavní roli byli členové žákovského parlamentu.

nejlepší, protože každému se určitě líbilo něco
jiného, ale kdybych měla mluvit za sebe, tak
mě nejvíce zaujala přednáška Grega a Ashera.
V té jsme se dozvěděli nápady, jak bychom ještě
mohli vylepšit náš parlament. Bylo to příjemně
strávené dopoledne i odpoledne, které bych
chtěla někdy zopakovat. Nejvíce ze všeho bych
se však chtěla znovu vidět s Gregem a Asherem.
Byli skvělí.“
Nikola Hlinková IX., členka ŽP TGM Blatná
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APPLAUSE booking
Naše kapely si zaslouží applause.

POLETÍME?

Banjo punk / Turbo šanson. Po třetí písničce zjistíte, že je milujete celý život.
Poletíme? kladou důraz na vtipné, poetické
a současně přímočaré texty. Odlehčenou formou vypráví o složitých nebo smutných věcech,
přesto však dýchají barevnou a veselou náladou
plnou svižné rytmiky. Na koncertech se budete
smát, tančit, pařit nebo vám přeběhne mráz po
zádech, když pojmenují váš problém.
S Poletíme? se rozhodně nudit nebudete, což
mohou potvrdit návštěvníci letošních festivalů
Na novou, ještě nenahranou desku, se fanoušci složili
United Islands, Colours of Ostrava, Jam Rock,
částkou 200.000 Kč.
Rock for People, Trutnov a dalších. Už jen díky
netradičnímu nástrojovému obsazení, se kterým
kapela dobře zvládá punk, stejně jako jazz. Jejich hudbu si na internetu stáhlo již více než 15.000
lidí. Kapelníkem, hráčem na banjo, zpěvákem, textařem a zásadní osobností kapely je výtvarník
Rudolf Brančovský. Umělcův netrénovaný hlas stále více poškozený kouřením a pitím stojí na podiu
stejně sebejistě, jako starý kapitán dávné plachetnice pevně rozhodnutý obeplout svět. Jeho posádku
pak tvoří mořští vlci, kteří vědí přesně, co mají dělat, aby plavba dopadla dobře. Přes fakt, že lodě
většinou cestují vodou, se tito námořníci nevzdávají naděje, že jednou s touto lodí opravdu poletí!

23. 11. od 20.00

Poletíme?

21. 12. od 20.00

Vánoční

Křečový žíly

Nabízím vedení podvojného účetnictví a daňové
evidence
pro menší firmy i OSVČ

Komplexní zpracování účetní agendy: mzdy vč. zákonných
náležitostí, skladová evidence, investiční majetek, leasingy,
fakturace

Zpracování daňových přiznání: DPFO, DPPO, DPH, silniční daň,
daňe z nemovitostí, ekologické daně, spotřební daně.
Spolehlivost, serióznost a profesionální přístup je samozřejmostí.
Mám mnohaletou praxí v účtování výrobních podniků, velkoobchodu,
maloobchodu, účtování restaurací, zemědělství.
Cena služeb je dohodou, podle náročnosti a množství zpracovávané dokumentace.
Kontakt: Eva Silovská, mobil: 721 349 310,
e-mail: eva.silovska@email.cz

SDH Drahenický Málkov Vás srdečně zve na

Málkovské vánoční trhy
v sobotu 30.11.2013 od 16:00
v místní „hospodě“
Přijďte si nakoupit pěkné vánoční dárky a dekoraci,
vyrobenou místními občany a chalupáři.
V 18:00 proběhne na málkovské návsi

rozsvícení vánočního stromku!
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Debordelizace pangejtů No.1

Cesta je mnohdy cíl. Pokud je cesta rozbitá, budeme klopýtat a pokud
je cesta plná odpadu budeme se, pokud jsme obdařeni alespoň kousíčkem
soudnosti, pravděpodobně stydět za druh Homo sapiens sapiens. Tento
latinský název může být vysvětlen jako označení pro Člověka rozumného.
Druhého „sapiens“ se používá, aby se zdůraznilo to, jak strašně moc jsme
rozumní. Aby se zdůraznilo, že si uvědomujeme nejen začlenění našeho
druhu do času a prostoru, ale i naši vlastní inteligenci. Již po několik let jsem
se občas (chtěně či mimoděk) zúčastnil rozhovorů o ekologii. Vždy zůstalo
u pouhého mluvení, debatovaní, rozčilování, a nebo dokonce pokryteckého
prezentování cizích názorů a pohledů na to, co by jak mělo být, a proč to asi
tak není. Jednoho dne, konkrétně ve středu 16. října v 18 hodin, 37 minut
a 43 vteřin, jsem se při večerním posezení v nejmenovaném restauračním
zařízení účastnil výše zmíněné diskuze a slyšel větu, kterou člověk při
večerní pasivní revoltě v hospodě neslýchá často. Místo toho, aby jeden
z členů našeho „debatního kroužku“ vysvětloval, co, kde a proč nefunguje,
vyslovil větu, která by mohla být ve zkratce formulována takto: „Cožpak
si někdy odopoledne udělat
hezkou procházku a posbírat
něco málo odpadu?“ Pro ty,
kteří by to snad chtěli doslovně, tak věta zněla: „Klucí? Co
koupit bednu, vzít kárku, pytle
a posbírat ten humus co lidi
vyhazujou? Třeba cestou do
Bezdědovic nebo do Hajan.
To je jedno, kam.“ Daleko překvapivější, než věta samotná, byly reakce
přísedících. Byly kladné! Během pěti minut bylo domluveno datum i trasa.
Jelikož byl přítomen i pan Přemek Navrátil, člen Technických služeb města
Blatná v civilu, tak byla přislíbena i podpora od TS Blatná - pytle na odpad
a možná dokonce vozidlo na přepravu pytlů s odpadem. Dne 20. října ve 13
hodin startovala naše sběračská patrola i se slíbenými prostředky směrem
z Blatné do nedalekých Hajan. Devět kamarádů, jedno nákladní vozítko,
dvě násady od koštěte s hřebíkem na konci (pro pohodlnější členy výpravy),
jedno balení pytlů na odpadky a nakonec trocha alko i nealko občerstvení pro zúčasněné od Jiřího „Datla“ Říhy. Občerstvení bylo spíš jakési
„omluvné“ toho, že se nemohl účastnit, jak nám v době zrodu myšlenky
slíbil. Tento článek neměl původně vůbec vzniknout, kdybychom ovšem
po cestě od cedule s přeškrtnutým nápisem „Blatná“ k ceduli s nápisem
„Hajany“ nenasbírali 203,8 kg odpadu!!! Když odhadem odečtu hmotnost
takových „macků“, jako byly tři pneumatiky a jeden koberec s povrchem
cca 8m², tak PET lahve, polyethylenové sáčky (známé též jako igelitové
pytlíky), polyvinychloridové a polypropylenové obaly od pochutin sladkých i slaných, kousky polystyrenu, části textilu, skleněné střepy a jedna
hlavička dětské panenky, musely vážit cca 180 až 190 kg. Představte si
kolik je potřeba takzvaných igelitových sáčků a obalů od sušenek na jeden
kilogram. Představte si, jak dlouho se tento odpad rozkládá. Představte si,
že toto množství nebylo dál, než 5m od krajnice jedné jediné cesty z Blatné,
úseku dlouhého dle mapy 2,3 km. A nakonec si představte, že máte tohle vše
na vaší zahradě či v obývacím pokoji. Cesta na Hajany našemu druhu patří
úplně stejně jako naše zahrada – vůbec. Na Zemi jsme jen na několikaleté
návštěvě, a i přes pocit vlastnictví veškerých pozemků a zdrojů, nemáme
ve výsledku vůbec nic a vůbec nic nám vlastně nepatří. Máme vše půjčené
a vlastnictví Země je pouze chiméra. A takové pole, les, řeka, louka, moře
a vše kolem nás nechce žádné nájemné. To je na tom ta největší pecka! Celá
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planeta po nás nechce vůbec nic za to Vše, co nám dává. Tento článek nemá
za úkol agitovat, abychom konečně dostáli svému jménu a byli Člověkem
rozumným. Dělat nepořádek na návštěvě u přítele není jen nerozumné, ale
je to i velmi neslušné. Můžeme si dál dělat hloupou ostudu vyhazováním
odpadků do přírody a pouze mluvit o tom, že už víme, co, kde a jak je
špatně. Můžeme zapojit do rozhovorů pseudochytré řeči, ale to ten pytlík
ze země nezvedne. Možná že by bylo nejlepší býti rozumným člověkem
a občas něco sebrat, i když to vyhodili „Voni“ a ne „My“. Osobně si myslím, že hloupí a nerozumní lidé mizí ze Země tak, že se z nich stávají lidé
chytří a rozumní. Všem mohu z vlastní zkušenosti doporučit uspořádat
s rodinou, či přáteli „špacír“ podobný tomu našemu. A to je cílem tohoto
článku. Kostlivce ze skříně to nevyžene, špatné neodčiní, to je jasné, ale
dobrého přibyde a hlavně je to fajn pocit. A s dobrým kolektivem je to
dokonce i zábava. My si to rozhodně zopakujeme. Zkuste to také, protože
v tomto případě je opět cesta svým vlastním cílem.
P.S. Výprava „Debordelizátorů pangejtů“ by ráda poděkovala Technickým službám města Blatné a starostce Hajan, paní Daně Vohryzkové za její
úžasné buřty na pivě, které byly nečekanou a více než příjemnou odměnou.
-koita-
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 Kulturní kalendář
Akce

23.11. SOBOTA | 20:00 |
POLETÍME?

PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

23. 11. SOBOTA | 20:00 |
EPYDEMYE

Big - beat - folk, ČB
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

23. 11. SOBOTA | 21:00 |

ZUTRO, CONOPED, UCHÁZÍM
Koncert kapel
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

26. 11. ÚTERÝ | 19:00 |

PROCHÁZKA VÍDEŇSKOU
OPERETOU

Koncert KPH
Zámek Blatná, Starý palác
Hudební zážitek v podání operní divy
Zory Jehličkové, bývalé sólistky Národního divadla, která působila na
mnoha významných zahraničních scénách, např. drážďanské Semperoper,
ve Státní opeře v Berlíně nebo v milánské La Scale.
Vstupné:
Základní | 120,- Kč
Senioři, studenti | 80,- Kč
Děti | 20,- Kč

28. 11. ČTVRTEK | 8:30 a 10:00 |
PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY
KOCOUREK MODROOČKO

Sokolovna Blatná, divadelní sál
Muzikál s písničkami Marka Ebena
a přijede ho zahrát divadlo Špilberk.
Představení mohou navštívit i maminky s dětmi.

29. 11. PÁTEK |15:30 |

ČERTOVSKÉ ZASTAVENÍ

Čertovské vystoupení žáků 1. stupně
+ vánoční jarmark
Budova ZŠ J. A. Komenského, přízemí

30. 11. SOBOTA | 19:00 |
HRÁTKY S ČERTEM
DERNIÉRA

Sokolovna Blatná, divadelní sál
Spolek divadelních ochotníků v Blat-

né přehraje naposledy hru Jana Drdy
Hrátky s čertem.
Vstupné 50,- Kč.
Vstupenky zakoupíte v infocentru na
třídě J. P. Koubka

1. 12. NEDĚLE | 15:00 |

SONITUS PÍSEK + ZUŠ BLATNÁ
Zámek Blatná
Koncert pěveckého sboru Sonitus
z Písku doplní vystoupení žáků
blatenské základní umělecké školy.
Vstupné dobrovolné

7. 12. SOBOTA | 20:00 |

7. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ RESTAURACE PROSTOR
Živá hudba
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

8. 12. NEDĚLE | 15:00 |
TRIO BEL CANTO

Koncert KPH
Kostel sv. Jana Křtitele, Paštiky
Vítězslav Drápal - flétna
Libor Janeček - kytara
Martina Macko – soprán
Soubor Trio Bel Canto vznikl v roce
2002. Jeho repertoár zahrnuje skladby
skladatelů z období baroka a klasicismu / G. F. Händel, J.S. Bach, A. Vivaldi,
W. A. Mozart /. Kombinace zpěvu, flétny a kytary je velmi oblíbená, poskytuje delikátní, ušlechtilý zvuk a jemnou
dynamiku. Vystoupení tria proto zvláště vyniká v prostorách zámků a kostelů. Trio Bel Canto má za sebou vystoupení nejen v mnoha městech České
republiky, ale i například v Rakousku,
Německu, či na Slovensku. 8. prosince
je budeme moci přivítat v nádherném
interiéru kostela svatého Jana Křtitele
v Paštikách.
Vstupné dobrovolné
Stejně jako v loňském roce doporučujeme využít svozového autobusu, který
vyjede ve 14:15 a v 14:35 od ubytovny
Tesly Blatná (Boženy Němcové 29)
a zdarma dopraví zájemce na místo
koncertu.

14. 12. SOBOTA | 16:00 |
BLÁZINEC NA VINICI
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Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici
Vystoupí
FUNKCE ŠROUBU
DECH DECHTU
ZUTRO
ESCAPE FROM REALITY
B.A.S.
SUSPECT FLY
ZÁKAZ UVOLNĚNÍ
LIBIDO CHALLENGE
ANČA BAND
Vstupné | 100,- Kč (minimálně :-) )

14. 12. SOBOTA | 20:00 |
5 – O´CLOCK COFFEE

Koncert
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor
Kavárenská hudba, akustické nástroje,
světové evergreeny

15. 12. NEDĚLE | 19:00 |

MELODY MAKERS - PERLY
SWINGU

Sokolovna Blatná, divadelní sál
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
se tentokrát rozhodli nabídnout Ti ty
vůbec nejkrasší hudební
p e r l y, jež nám světový swing 30.
a 40. let zanechal.
Zběsilé, virtuózní kusy střídají nesmrtelné sladké melodie. Žhavý americký
swing zvedá ze židlí, české písně konejší Tvé nervy. Anebo naopak!
Beze všech pochyb však věz, že hned
po prvních vteřinách strhující show
plné rytmu a humoru, korunované
brilantními výkony famózního evropského hot-trumpetisty Juraje Bartoše,
Ti zazáří... „Plaménky v očích Tvých...“!
Vstupné
Základní:
1. - 10. řada | 350,- Kč
11. - 20. řada | 300,- Kč
Zlevněné:
1. - 10. řada | dítě, student, senior |
300,- Kč
11. - 20. řada | dítě, student, senior |
250,- Kč
Vstupenky zakoupíte v infocentru na
třídě J. P. Koubka, na recepci Městského muzea Blatná (nám. Míru 212,
I. patro), nebo prostřednictvím našeho
prodejního a rezervačního systému na
www.ckvb.cz či www.kulturablatna.cz.
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4. 12. STŘEDA | 19:00 |
KAPITÁN PHILLIPS

Drama/Dobrodužný/Akční/Thriller/
Krimi/Životopisný v původním znění
s titulky | USA 2013 | 134 min. | Režie:
Paul Greengrass | 100,- Kč | Mládeži
do 15 let nevhodný

6. 12. PÁTEK | 20:00 |
KLAUNI

Komedie/Drama v českém znění |
Česko/Finsko/Lucembursko/Slovensko 2013 | 120 min. | Režie: Viktor Tauš
| 100,- Kč | Mládeži do 12 let nevhodný

Knihovna

29. 11. PÁTEK | 14:00 – 16:00 |
HRDINOVÉ Z POHÁDEK

Knihovna Blatná, dětské oddělení
Malá výtvarná dílna v rámci celostátní akce DEN PRO DĚTSKOU KNIHU.
Pro všechny děti, které chtějí vyzdobit
knihovnu svými oblíbenými pohádkovými hrdiny. Po celý páteční provoz v
dětské knihovně registrace nových
čtenářů na rok ZDARMA.

5. 12. ČTVRTEK | 15:00-17:00 |
ČTEME …

…pleteme a chystáme vánoční dárky…
ten dělá to a ten zas tohle.
Kapitola tentokrát pro všechny, kteří
se přijdou podělit o radost z vlastního
tvoření.

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

22. 11. PÁTEK | 20:00 |

THOR: TEMNÝ SVĚT (3D)

Akční/Dobrodružný/Fantasy v českém
znění | USA 2013 | 112 min. | Režie:
Alan Taylor | 155,- Kč, děti do 15 let
135,- Kč | Mládeži do 12 let nevhodné

24. 11. NEDĚLE | 15:00 |

ZATAŽENO OBČAS TRAKAŘE
2 (3D)

Animovaný/Komedie/Rodinný v českém znění | USA 2013 | 96 min. | Režie:
Cody Cameron, Kris Pearm | 130,- |
Mládeži přístupný

27. 11. STŘEDA | 19:00 |
VELKÁ NÁDHERA

Drama/Komedie italsky s českými
titulky | Itálie/Francie 2013 | 142 min.
| Režie: Paolo Sorrentino | 90,- Kč |
Mládeži do 15 let nevhodný

29. 11. PÁTEK | 20:00 |
KŘÍDLA VÁNOC

Drama/Komedie v českém znění | ČR
2013 | 110 min. | Režie: Karin Babinská
| 120,- Kč | Mládeži do 12 let nevhodný
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27. 10. – 1. 12.

JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY

Městské muzeum Blatná
Přijďte se s dětmi podívat jak se „narodili“ Bob a Bobek, králíci z klobouku,
také můžete nahlédnout do obýváků
známých kutilů Pata a Mata a vyzkoušet si krok po kroku, jak vzniká animovaná pohádka.

30. 11. | 10:00 - 19:00 | 1.12.

| 10:00 - 17:00 |
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA

Zámek Blatná, Konibar
Květinářství Kopretina Andrey Šmídové vás srdečně zve již na šestou
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU
Ke zhlédnutí budou
- vánoční dekorace, svícny, věnce
- staročeské i netradiční trendové
záležitosti
- dekorativní značková keramika
- přízdoby na výrobu dekorací
- přírodní aroma oleje zn. Salus
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
vstupné 20,-Kč

17. 12. – 16. 2. ÚT – NE
| 9:00 – 18:00 |
KÁVA, KAFE, KAFÍČKO

Výstava
Městské muzeum Blatná
Výstava o kávě a o všem co k ní patří.
Kdy a za jakých okolností se dostala
káva do Čech? Jaké pomůcky a nářadí
se používá a používalo, abyste si mohli
vychutnat tento životodárný nápoj? Co
se pilo, když o kávu byla nouze? To a
mnohem více se dozvíte od poloviny
prosince v Městském muzeu Blatná.
Vernisáž výstavy proběhne v úterý
17. 12. v 17:12 za účasti majitelky
pražírny kávy „Jedna radost“ Jany
Draganovské, která pro vás připraví ochutnávku a poutavé povídání o
pití a přípravě kávy.

Muzeum
ZE SBÍREK MĚSTSKÉHO MUZEA
ŽEHLIČKA
První žehličky vznikly ve Francii nebo
v Anglii již v 15. století. Přesné místo
vzniku není známo, víme však, že zejména v oděvnictví se jednalo o přelomový vynález. Prvotní žehlička byla
jednoduchá a tvořilo ji jenom zašpičatělé železo podélného tvaru vážící až
10 kilogramů. Zespodu bylo uhlazené
železo, horní část měla litý ozdobný

-krapetdekor s železným držadlem. Později
bylo držadlo odnímatelné s dřevěnou rukojetí kvůli větší bezpečnosti.
Tyto žehličky se ohřívaly na kamnech.
Vznikly také žehličky „uhelky“. Ty byly
uvnitř vyhřívané žhavým dřevěným
uhlím. V žehlícím tělese byly umístěny průduchy umožňující hoření uhlí
a delší dobu žehlení. Uhelky se kvůli
svým značným rozměrům i hmotnosti
příliš neosvědčily. Občas se také stalo,
že uhlík vypadl a propálil nebo ušpinil látku, proto byly brzy nahrazeny
dalším typem. Želízkové žehličky byly
duté s pevným dřevěným držadlem a
do dutiny se vkládala tvarovaná vložka, která se samostatně vkládala nahřát do ohně. Tento typ se používal
ještě v polovině 20. století. Koncem 19.
století se začaly používat žehličky plynové, ty byly připojeny ke zdroji plynu
hadičkou. Mnohdy se však stalo, že
žehlička explodovala. Také plynové
žehličky se tedy příliš z bezpečnostního hlediska neosvědčily. Částečně je
nahradily žehličky lihové. Lihové žehličky si nechal patentovat v roce 1905
pražský výrobce T. Bureš. V souvislosti
se zaváděním elektřiny do domácnosti
byla zavedená žehlička elektrická, její
vznik je kladen do období mezi léty
1890 – 1894. Ve větší míře se elektrické
žehličky rozšířily po první světové válce a s mnohými dalšími vylepšeními je
používáme dodnes.

Informace o(d) nás
SEZÓNA KPH 2013/2014
Jelikož nová sezóna Kruhu přátel hudby zanedlouho odstartuje, je třeba
představit, na co se můžete následující měsíce těšit. V letošní sezóně KPH
uvedeme koncerty na více místech.
Vzhledem ke specifikům hudebních
produkcí a možnostem, které se nám
nabízí, zavítáme do paštického kostela
sv. Jana Křtitele, na varhanní koncert
do kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Blatné, s argentinským tangem do
divadelního sálu blatenské sokolovny
a rozhodně neopustíme náš tradiční
koncertní sál, Starý palác zámku Blatná.
Pro zájemce jsou opět připraveny abonentní vstupenky. Plná cena abonentní vstupenky pro nadcházející sezónu
je 550,- Kč. Pro studenty a seniory a
držitele ZTP 400,- Kč. Od pátku 22.
listopadu jsou vstupenky k zakoupení
v blatenském infocentru, na recepci
Městského muzea Blatná a k dispozici
budou rozvněž 26. listopadu na prvním koncertu letošní sezóny. Těšíme
se na shledanou u mimořádných hudebních zážitků.
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26. 11. | 19:00 |

PROCHÁZKA VÍDEŇSKOU
OPERETOU
Zámek Blatná, Starý palác

8. 12. | 15:00 |

TRIO BEL CANTO

Kostel sv. Jana Křtitele, Paštiky

22. 12. | 15:00 |

VARHANNÍ KONCERT
Martin Kubát

Kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Blatná

28. 1. | 19:00 |

TANGO ARGENTINO
ESCUALO QUINTET

Sokolovna Blatná, Divadelní sál

Únor 2014
LUBOMÍR BRABEC
Zámek Blatná
Starý palác

Březen 2014
KORNGOLD QUARTET
Zámek Blatná
Starý palác

18. 4. | 19:00 |
OKTET

Zámek Blatná
Starý palác

8. 5. 2014

HARLEMANIA

(v rámci jazzového dne)
Zámek Blatná

Těšte se

11. 1. SOBOTA | 19:00 |

TŘI MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE

Sokolovna Blatná, divadelní sál
Režie:
Boris Ščedrin
Hrají:
Karel Heřmánek
Bohumil Klepl
Zdeněk Žák
Jana Šulcová
Johanna Tesařová

Zlý sen? Fantasmagorická představa?
Skutečnost? Halucinace? Hromadné
šílenství? Jsou zde tři dospělé osoby
mužského pohlaví a všechny tři si
spletou adresu. Je to normální?

V této vynikající italské komedii není
normální skoro nic. Ale téměř vše se
dá vysvětlit!
VSTUPENKY K ZAKOUPENÍ OD 2.
PROSINCE
1. - 10. řada | plné vstupné 250,- Kč
1. - 10. řada | dítě, student, senior,
ZTP/P 200,- Kč
11. - 20. řada | plné vstupné 200,- Kč |
11. - 20. řada | dítě, student, senior,
ZTP/P 150,- Kč
Vstupenky zakoupíte v infocentru na
třídě J. P. Koubka, na recepci Městského muzea Blatná a prostřednictvím
našeho prodejního a rezervačního systému (zde lze zakoupit pouze vstupenku za plnou cenu).

Vaše akce a tipy zasílejte na rebrina@
ckvb.cz nebo noste na recepci Městského
muzea Blatná od úterý do neděle v době
od 9:00 do 18:00.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu
programu
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2. místo Tour de Brdy
2. místo Svatobor TOUR. Časovka do vrchu
Sušice – Svatobor

Cyklisté z Blatné
chloubou města

Josef Etlík
Jezdí jen silniční kola. Letošní sezónou ho
dlouhodobě provázely zdravotní problémy. Pro
něho nezvyklé a zvlášť neuvěřitelné pro ty, kteří
ho znají. Ze 12 závodů seriálu RAMALA CUP
(amatérská liga) odjel pouze 5, přesto s velmi
dobrými výsledky: $1
3. místo Časovka Předslav
3. místo Silniční závod Hoštičky
4. místo Velká cena CYKLO Macner Strakonice
3. místo Časovka Sušice Modrava
Celkově výborné 3. místo seriálu RAMALA
CUP neobhájil a skončil na 6. místě

Něco na úvod:
V první polovině roku jsem do BL zařadil
několik, dalo by se říci, nepřehlédnutelných
výsledků blatenských cyklistů. Abych tuto větu
upřesnil, musím dodat, že všude jinde nepřehlédnutelných. Dělal jsem to proto, že jsem se všemi,
jejichž senzační výsledky následně zveřejním,
v úzkém a přátelském kontaktu, byť jsme věkem
značně vzdáleni. Z vlastní zkušenosti především
vím, kolik úsilí je k tomu potřeba v tréninku
vynaložit. Psal jsem proto, aby veřejnost měla
alespoň nějaké informace. Nyní předkládám
souhrnné konečné výsledky r. 2014. Očekával
jsem, že už je po mé připomínce zveřejní redakce
BL. Také proto, že členem redakční rady BL
je zanícený příznivec cyklistiky pan Vladimír
Šavrda, současně hlavní představitel SCV Sdružení cyklistické všestrannosti Blatná. Zdá
se však, že na lepší časy se začalo blýskat v BL
čís. 19.,v pěkném článku o juniorském reprezentantovi ČR v cyklistice, Martinu Stoškovi. Závěrečný povzdech autora tohoto článku o hrozbě
rozpadu klubu SCV Blatná mne naopak vůbec
netěší. Byl jsem u jeho začátků, členem a během
své existence oddíl uspořádal řadu znamenitých
akcí. Rozpad hrozí možná a bohužel nejen tím,
jak píše pan Šavrda, že „postrádá sportovní
rytíře“ jako je Martin Stošek. Podle mých poznatků také tím, že na podpoře klubu, původně
určené především mladým blatenským borcům,
začali parazitovat jezdci z jiných míst, kde o ně
nebyl zájem, nebo jim v daném místě nenabídli
podobné podmínky, aniž by oni sami projevili
adekvátní vztah ke klubu a k městu Blatná.
Přehled výsledků: $1
1/ Závodní cyklistika – silniční a horská kola
Martin Švec
Cílevědomě si poctivým tréninkem a důslednou
životosprávou dosahuje stále vyšší výkonnost.
Silniční kola: $1
4. místo 6. ročník St. Polten Radmarathon Rakousko (kvalifikoval se na Mistrovství světa)
21. místo Časovka - Mistrovství světa v silniční
cyklistice Trento
41. místo Silniční závod (150 startujících) – Mistrovství světa v silniční cyklistice Trento
3. místo Časovka dvojic – Mistrovství republiky
Masters
5. místo Silniční závod – Mistrovství republiky
Masters
1. místo Silniční závod – Hradec Králové
1. místo Silniční závod – Velká cena Rokycan,
Mezinárodní trofej
1. místo Časovka Sušice - Modrava
1. místo Celkový vítěz seriálu 12 závodů - RAMALA CUP
Horská kola: $1
1. místo Velká cena Cyklo Macner Strakonice

Martin Stošek
Viz BL čís. 19.
K tomu snad jen popřát hodně dalších úspěchů,
aby ho neopouštělo štěstí při příští nominaci na
mistrovství světa.
Viktor Stošek ml.
Závodí na převážně horském kole. Bohužel tak
trochu ve stínu svého mladšího bratra, ale to
nic neubírá na jeho obdivuhodné výkonnosti
v kategorii nejlépe a nejvíce obsazované. Mívá
občas i trochu smůlu, ale myslím, že ví co chce.
Od cyklistiky, studia i od života.
2. místo Jihočesko-bavorský pohár Řepice
1. místo Buzice – XC (cross country)
1. místo Strakonice – Velká cena CYKLO
MACNER
2. místo Plzeňský Škodabike cyklomaraton
7. místo Okolo Plzně
19. místo Velká cena Prahy
21. místo Velká cena v Kutné Hoře
Viktor Stošek st.
Horská kola. Závodí stále velice rád a dobře.
Odpovídají tomu také výsledky.
2. místo Plzeňský ŠKODAbike cykomaraton
3. místo Jihočesko-bavorský pohár Řepice
2. místo Strakonice – Velká cena CYKLO
MACNER
2. místo Buzice – XC (cross country)
2. místo časovka do vrchu Čerchov
5. místo GALAXY maratón Zruč nad Sázavou
Petr Soukup
Pro letošní sezónu se, vzhledem ke své podnikatelské činnosti, rozhodl vynechat časově
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náročné celoroční seriály závodů a věnovat se
pouze jednotlivým závodům. Nejen na horském
kole. Hned mimořádně úspěšně spojil kolo s během i v duatlonových závodech.
1. místa Buzice XC,
Sedlčany maraton celkově,
Dobříš duatlon celkově,
Jistebnice v kategorii
Horažďovice XC 2 krát,
Rožmitál p/Tř. maraton celkově
Brdy-Praha do vrchu celkově
Brdy-Strašice maraton celkově
2. místa Novosedly XC v kategorii
Brnířov maratón v kategorii
Čechov do vrchu v kategorii
Předcházející závody do června, včetně 2. místa
na Mistrovství ČR, byly v BL
zveřejněny už dříve.
Celkem 23 startů z toho 1. místo
18x
2. místo 4x
3.místo 1x
Další komentář není třeba.
3/ Cykloturistika
V Blatné, na rozdíl od jiných
měst, není cykloturistický oddíl, v němž by se organizovali
společné jízdy. Cykloturistika
se rozvíjí živelně, ale poměrně aktivně. Kromě
již zmíněných začátků a ukončení cyklistické
sezony, skupina nadšenců, vedených tradičně
panem Karlem Veselým, jela v květnu 29. ročník
Západočeským regionem. Několik cyklistů, kteří
se to náhodně dozvěděli, se přidalo v červnu
k pelotonu Josefa Zimovčáka v rámci jeho jízdy na vysokém kole v projektu Na kole napříč
republikou. Výtěžek byl věnován na pomoc
dětem s onkologickým onemocněním. Více na
www.nakoledetem.cz Zastávka v Blatné byla pro
účastníky a organizátory zklamáním.
Velkou příležitostí k poznání krás Jihočeského kraje bylo i letos deset cykloturistických
vyjížděk, pořádaných Nadací Jihočeské cyklostezky a jízdami, pořádanými okolními Svazky
měst a obcí (Čížová, Drhovle, Milevsko, Písek,
Strakonice).
Zajímaví cykloturistické akce připravuje
Dům dětí a mládeže v Blatné.
Příležitosti k poznávání a zároveň k pohybu
na zdravém vzduchu je dost. Třeba se dočkáme
i vzniku cykloturistického společenství, nebo
zde najde SCV Blatná další motivaci pro další
finančně a organizačně nenáročnou činnost.
4/ Sportovní klub Spastic TRICYKL Blatná
Tuto skupinu cyklistů, která si zasluhuje
naše nejvyšší uznání a mimořádný obdiv, jsem
si ponechal úplně na závěr.
Paracyklista Václav Vokůrka zajel v letošním
roce jednu ze svých nejúspěšnějších sezón.
Závodil celkem na šesti závodech Evropského poháru, z čehož umístil se
2x 1. místo - zlatá medaile
1x 2. místo - stříbrná medaile
3x 4. místo
(pokrač. na str. 13)
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Bodové hodnocení z těchto závodů stačilo na
12. místo ve světovém hodnocení jezdců.
Zde byl Vašek velmi znevýhodněn, protože
nedostatek financí mu znemožňuje účast na závodech Světového poháru a na Mistrovství světa,
kde jsou výkony bodovány až čtyřnásobkem.
Reálně se Vašek pohybuje ve světovém poli
tricyklistů na konci první desítky!
Plány na r. 2014
Opět starty na závodech Evropského poháru
a podle finančních možností alespoň na jednom
závodě Světového poháru.
K dalším úspěšným členům oddílu jsou tricyklistky Lada Eckertová, Iveta Kolínská, Alice
Armstarková. Také ony obsadily přední příčky
světového žebříčku jezdců a své úspěchy jsou
připraveny zopakovat i v následující sezóně
v r. 2014.
Za mimořádné výkony ve světovém měřítku
a za vzornou reprezentaci města Blatná patří

Fourcrossaři z Blatenska
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závodníkům SKS Tricykl Blatná velký dík a mimořádný obdiv k jejich výkonům.
Stejně tak, jako paní Mgr. Haně Kolínské.
hlavní a neúnavné organizátorce chodu oddílu,
pro kterou jsou výkony závodníků radostnou
(možná i jedinou) odměnou.
SKS TRICYKL Blatná děkuje Městu Blatná
a všem svým sponzorům za dosavadní podporu
činnosti klubu. Více informací na www.skstricykl.estranky.cz
5/ Ostatní
Vím o dalších výborných blatenských cyklistech, převážně členech SCV Blatná. Určitě
si zveřejnění zaslouží. Nejlépe, nejobjektivněji,
nejpřehledněji dodatečným příspěvkem přímo
z jejich klubu Nebo je zpracuji a zveřejním rád
sám, pokud k tomu dostanu podklady a pověření.
František Šesták

úspěšně kvalifikoval a cílovou bránou prosvištěl
jako padesátý v pořadí: „Nešlo o špatný výsledek, ale byl jsem trochu zklamaný, protože jsem
„Dřív jsme lámali vidlice u krosových kol,
měl rozhodně navíc. Zase zaúřadovala smůla
letos jsme naopak lámali svoje kosti,“ ohlíží se
- ulomila se mi přehazovačka a ve finiši jsem
přes rameno čtveřice nadějných fourcrossařů
hodně ztratil,“ konstatuje zachmuřeně zanícený
z Blatenska
fourcrossař.
Martin Beneš, Filip Beneš, Jakub Hrubý,
Chuť si nakonec přece jen spravil. A to hned
Martin Lojík. Kvarteto správných hochů
na třech obtížných přeborech v Čechách: „Získal
z Blatenska, kteří „upsali duši“ adrenalinovým
jsem bronz na Českém poháru v bikrosu v Praze
sportům - především fourcrossu. Že jsou přímo
- Řepích. Pak jsem si ještě připsal na své konto
předurčeni pro dráhu sportovní divočiny a nemadvě vítězství - jedno
lého risku nejlépe dokazuje
v Buki Cupu a další
závodní sezóna letošního
v pumptracku na dirroku. Názorně ukázala, že
tjamu ve Volyni,“ uvádí
není na světě síly, která by
trvalý příjemce adrenalityto odvážlivce vytlačila
nových transfuzí z Blatz vyjetých kolejí. Byla urné. Sezónu 2013 hodnotí
čitě hodně výjimečná. Na
logicky jako dost prostraně jedné pronikli mladí
blematickou a vůbec si
fourcrossaři až na světová
nebere servítky: „Letos
výsluní, na straně druhé ale
jsem abnormálně padal
také hodně bolela. Víc, než
obyčejně. Přesto se borci Fourcrossová parta. Zleva Martin Beneš, Jakub Hrubý, na hubu. Jak jinak to
Filip Beneš a Martin Lojík.
říct? Ale taky propaguji
z Blatenska jen otřepali
heslo „Kdo nepadá, nevyhrává“. Faktem taky
a nejenže je ani nenapadlo, že by řekli své poje, že zatímco dřív jsme lámali vidlice u kol,
slední slovo. Naopak se chtějí dále zdokonalovat
letos jsme lámali spíš svoje kosti a kola přežila
a spřádají do budoucnosti stále smělejší plány.
všechny tréninky a závody takřka bez ztráty
Prostě nezmaři.
kytičky. Jen teď při tréninku v Kocourově jsem
Martin Beneš / 24 let / z Blatné stejně jako
si svého „krosáčka“ odřel ze všech světových
jeho kamarádi letos premiérově zaútočil na Svěstran,“ uzavírá dialog Martin.
tové poháry. Ty probíhaly kromě České republiNejhůře se na tělesné schránce podepsala
ky i v Polsku, Rakousku, Itálii a Skotsku. Martin
sezóna u Jakuba Hrubého / 18 let / z Uzenic.
startoval nakonec jen v Polsku a Itálii: „Skotsko
Kterému jezdci se „poštěstí“, aby ho hned
jsme museli vynechat všichni, protože to byla až
dvakrát během ní ze závodu odvážela sanitka
moc drahá sranda. Já chyběl i v Rakousku a u nás
do nemocnice? „První karambol se stal v Jabdoma, protože jsem si nepěkně zranil kotník
lonci nad Nisou při Světovém poháru,“ vypráví
a měsíc se pak opíral o berle.“ V Polsku to pro
Jakub o nešťastném zážitku s ledovým klidem,
Martina zpočátku vypadalo velice nadějně: „Jíz„Vypadalo to až moc idylicky. Měli tam zbrusu
da a skoky - všechno paráda! Pak přišla samotná
novou trať, která mi opravdu sedla. Dal jsem
kvalifikace a to už mělo do parády hodně daleko.
dokonce dva čtrnáctimetrové dvojáky! KvalifiPři startu jsem upadl a pak dobrou čtvrthodinu
koval jsem se a dokonce jsem si držel bronzovou
šteloval kolo - měl jsem úplně otočená řídítka,
pozici. Jenže potom, když jsem atakoval už
rozhozenou brzdu. Utrpěla i moje garderóba.
stříbrnou hranici, mně soupeř sestřelil ze sedla.
Přesněji řečeno kšilt u čepice a brýle,“ vzpomíná
Nevypadalo to dobře a tak následoval transport
Martin Beneš na polskou epizodu. V Itálii se už
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sanitním vozem. Nakonec se z toho vyklubalo
jen pohmožděné zápěstí - díkybohu. Ale závod
byl ztracený, opravdu jsem měl pech.“ Druhá
tělesná újma, tentokrát s vážnějšími následky,
potkala Jakuba Hrubého na Buki Cupu. I tam
to všechno probíhalo hladce, Jakub dokonce
vybojoval bronzovou trofej. Osudná chvíle přišla
až v cíli: „Střihl jsem si exhibici, chtěl jsem se
předvést před diváky a blbnul jako malý Jarda.
Jasně, že jsem zase skončil na zemi a chvíli na
to opět v sanitce. Diagnóza zněla tentokrát vykloubená klíční kost a ve špitále mně zdrátovali
jako starý kastrol. Dráty mi vyndali až teď a čeká
mně rehabilitace,“ bere to sportovně fourcrossař
z divokých vajec. Na Světovém poháru v Itálii
se Jakub také kvalifikoval a i tam jel na druhé
pozici. Jenže i tam ho přemohla přitažlivost zemská a skončil v poloze ležmo. Tentokrát naštěstí
bez zranění. „Tahle sezóna fakt nestála za nic,
dokonce ani za sprosté slovo. Rozhodně chci
příští rok to závodní prokletí prolomit a hlavně
bych si rád odpustil pendlování mezi špitálem
a závodištěm,“ tváří se bojovně Jakub.
Filip Beneš / 21 let / z Blatné na tom byl ve
srovnání s celou partou fourcrossových nadšenců relativně dobře: „Staroval jsem na třech
Světových pohárech - v Polsku, České republice
a Itálii. Do každého závodu jsem se kvalifikoval,
což samo o sobě považuji za úspěch. Ovšem
vždycky jsem hned v úvodní rozjížďce vypadl.
Naštěstí se mi celou sezónu vyhýbala zranění.
Paradoxně jsem si na Světových pohárech vedl
lépe než na domácí scéně,“ konstatuje Filip.
Zahraniční dobrodružství pro něho představovala prý ohromný zážitek, na italské půdě mu
jednou naskočila dokonce i husí kůže. To když
se vtělil do role diváka a sledoval se zatajeným
dechem sjezdový přebor cizích jezdců: „Vidět je
z pohledu diváka přináší fakt hrozné pocity, jednodušší mi to přijde absolvovat osobně. Překonat
takový sráz bychom si my z Blatenska snad ani
netroufli, byl to vážně masakr,“ vyznává se ze
svých dojmů Filip Beneš.
Poslední člen týmu Martin Lojík / 18 let /
z Blatné má fourcross také hrozně rád, ale jak
říká, nejezdí na umístění, ale spíš pro srandu
a relax. „Do party mně před čtyřmi roky přivedl
Jakub. Nejdřív jsme jen tak lehce potrénovali
a pak mně kluci vytáhli na první závod do Protivína. Od té doby se snažím každý rok nějaké
přebory absolvovat, ale jsem vážně jen rekreační
jezdec a samu kvalifikaci považuji za vrchol
snažení - kdykoliv a kdekoliv.“ I on letos vyvázl ze smolné sezóny bez sebemenšího zranění
/ „nějaké odřeniny - to se nepočítá“ /. Víc si
ublížil, když prý ještě trénoval sám: „Tam jsem
si přivodil frakturu palce a nalomil zápěstí.“ Za
letošní nejlepší výsledek považuje deváté místo,
ale jedním dechem dodává, že tehdy startovalo
jen jedenáct jezdců. „Mám silný pud sebezáchovy a ten mi nedovoluje zkusit to, co kamarádi.
Tak to nejspíš i zůstane,“ přiznává Martin.
Cyklisté mají jisté pořekadlo a toužebné přání
v jednom: „Mít svůj Everest!“ Tahle prima parta
ho možná ještě nemá, ale na cestě k němu už
urazila hodný kus cesty. A dříve nebo později
jej určitě dobude!
Vladimír Šavrda
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Cyklističtí pohodáři z Blatné - Inspirací jim byla Astana, sami
říkají si Chlastana
Jejich oficiální název „Chlastana“ by mohl nezasvěceného jedince mylně
Pouhé tři kilometry od Zlaté studny leží chata, kterou vlastní slavný
uvést v dojem, že se jedná o spolek pacientů protialkoholické léčebny.
cyklistický závodník Roman Kreuziger. Že zde není žádná souvislost
Tenhle výklad by členy „Chlastany“ právem těžce urazil. Mají sice rádi
mezi ním a blatenskou „výjezdovkou“? Ale je. Věřte - nevěřte! „Roman
obsah oroseného hospodského půllitru a nepohrdnou ani něčím tvrdším,
Kreuziger závodil v době, kdy my jsme se dávali dohromady, za kazašskou
ale v první řadě je tahle prima parta z Blatné oddána
stáj „Astana“. Někoho napadlo - tuším, že jsem
sportu. Konkrétně cyklistice. „Prostě jezdíme na
to byl já / hláška z české komedie „Rozpuštěný,
kole a chlastáme,“ ujednocuje stanovy neregistrovypuštěný /, abychom si nechali vyrobit cyklistické
vaného svazku prostých lidiček „přímou volbou“
dresy v barvách právě „Astany“. Tak se taky stalo.
ustanovený prezident Petr Vinter / 40 let / - lisař
Název kazašské stáje jsme si vypůjčit nemohli
z jednoho nejmenovaného podniku.
a také bychom byli spíše parodií na jejich vyšvihané
Při zrodu „Chlastany“ v lednu roku 2012 stálo
machry, tak jsme si zvolili jméno do rýmu a nám
patnáct jedinců. Dnes je „Chlastana“ v podstatě
rozhodně bližší,“ směje se Petr Vinter.
rodinným podnikem - čítá dvacet manželských párů,
„Chlastana“ to už dotáhla tak daleko, že má
dohromady tedy čtyřicet duší. „Co se pánů tvorstva
dokonce svou vlastní hymnu. A aby nepadlo jablko
týká, jedná se o samé zkrachovalé sportovce - tedaleko od stromu, sáhli šprýmaři z Blatné do fondu
Část spolku CHLASTANA.
nisty, fotbalisty i hokejisty,“ usmívá se Petr Vinter
české kinematografie a v referendu schválili píseň
a neodpouští si ironickou poznámku: „Vstupním
„Žít jako člověk“ z filmu „Dobří holubi se vracejí“.
vízem do naší bandy je pro mužskou část „pivní mozol“ / Což zrovna Petr
Tím znovu dokázali, že mají brilantní smysl pro humor a rádi si dělají srandu
Vinter nesplňuje /.
sami ze sebe. Ostatně toto průvodní heslo mají i na svých dresech, které si
Že cyklisté a cyklistky z blatenské „Chlastany“ nejsou žádná ořezávátka
sami sponzorovali a místo reklam světových firem je opatřili seznamem
ani sváteční jezdci, dosvědčují jejich společné výlety o velice slušných
členů i s jejich profesemi.
kilometrových výměrech. „Naším záchytným bodem je Zlatá studna.
Cyklistům z blatenské „Chlastany“ se podařilo zdánlivě nemožné Odtud jsme vyrazili kupříkladu na Lipno, což obnášelo denní dávku sto
skloubit sport jako takový s humorem a švejkováním. Většinou je sport
kilometrů. Jinak také na Velký Roklan / výška 1452 metrů, převýšení 500
buďto o úmorné dřině a odříkání nebo o stylu „lážo plážo“. Tím si už ve
metrů nad mořem /, Modravu, Černou horu. V září jsme „udělali“ Padrťské
svých začátcích postavili pomník, ke kterému ale asi nikdo kytice nosit
rybníky, což bylo z Blatné cca 80 kilometrů,“ vypočítává cyklistické akce
nebude.
„Chlastany“ za krátkou kariéru spolku recesistů jeho prezident.
Vladimír Šavrda
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Blatenské infocentrum
a cestovní kancelář Ciao… aktuálně:
V pátek
15.
listopadu
proběhla
v prostorách
informačního centra a cestovní kanceláře Ciao… vernisáž
výstavy „Historie a současnost Prácheňska“. Úvodní slovo
pronesl
Mgr.
Vladimír
Červenka.
Vysvětlil
přítomným
především původ pojmenování Prácheňska a obohatil nás o
nové informace související s historií tohoto území. Výstavu můžete shlédnout až do 13.
prosince. Na deseti informačních panelech se dočtete mnoho zajímavého o
Prácheňsku. K dispozici pro Vás máme nové brožurky související s projektem
„Prácheňsko všemi smysly“, kde naleznete např. dobové recepty, písně pocházející
z tohoto kraje a další zajímavé informace.
O knihy Vladimíra Červenky je stále velký zájem. Nejinak tomu bylo s první
publikací hovořící o šlechtických rodech na Blatensku. Již nějakou dobu byla zcela
vyprodána. Nyní se podařilo udělat dotisk 1.dílu! Máme tedy pro Vás připraven 1. a 2. díl
této knihy.
V současné době je horkou novinkou v naší Ciao knihovně publikace „Krajem
řeky Lomnice“ od autora Jaroslava Davida. Na svých bezmála 140 stranách přináší
povídání o obcích a městech ležících na toku Lomnice, připomíná mnoho
významných osobností z Blatenska a je doplněna velkým množstvím krásných
fotografií. Zakoupíte ji u nás za pouhých 125,- Kč. Neváhejte a zastavte se pro
ni u nás. Bylo vydáno pouhých 300 kusů a kniha je to opravdu povedená.

TJ Sokol Blatná zve všechny své členy a příznivce na

slavnostní akademii,
která se bude konat v pátek 6. prosince od 17.00 hodin
při příležitosti 80. výročí postavení sokolovny.
Kromě tradičních vystoupení oddílů, činných v Sokole
bude k vidění

výstava plánů a dokumentů
týkajících se založení a činnosti Sokola v Blatné, výstavby sokolovny a současných
úspěchů blatenských sokolů.
Pro veřejnost bude připravena možnost vyzkoušet si některé sportovní činnosti pod
vedením cvičitelů Sokola.

Od 19.00 hodin bude pokračovat volná zábava s hudbou.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Vstupné dobrovolné.

Vendula Hanzlíková a Váš Ciao… team

Pozvání na vernisáž přijal také starosta Chanovic
pan Petr Klásek. Na fotografii
s Mgr. Vladimírem Červenkou.

PROGRAM Z ÁBAV 2013 V HOSPODĚ
NA VINICI
SO 23. 11. 2013
DĚTI DEŠTĚ, ZUTRO, CONOPED, UCHÁZÍM
SO 14. 12. 2013 - Koncert na podporu B.F.
ANČA BAND, B.A.S., FUNKCE ŠROUBU, LIBIDO CHALLENGE, ZUTRO, ZÁKAZ UVOLNĚNÍ, SUSPECT FLY,

SKISERVIS BLATNÁ









Autorizovaný skiservis
Servis lyží, běžek a snowboardů
Opravy skluznic
Struktury skluznic (kámen)
Úhlování hrany
Tuning spodní i boční hrany
Voskování a leštění

tř. J.P. Koubka 96, Blatná 388 01
tel. 606 689 810, 723 622 763
e-mail: karban.pavel@tiscali.cz

DECH DEHTU, ESCAPE OF REALITY
SO 21 12. 2013 - ROCK POP MILOŠE ZEMENA
SO 25. 12. 2013
VÁNOČNÍ ZÁBAVKA
NA LEDEN PŘIPRAVUJEME:
VLADIMÍR MIŠÍK a ETC
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NOVĚ OTEVŘENO

BŘEZNICE, BORSKÁ 303 (Areál bývalé KOVO)

Vykupujeme železo, barevné kovy a papír
Telefon: 725 998 830, 723 469 011

Pronajmu garáž na Skalčanské.
Dlouhodobě.

tel: 776 458 406

EQUITANA HOTEL RESORT
MARTINICE, 262 72 Březnice
PŘIJMEME
DO STÁLÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU

ČÍŠNÍK A

Nadstandardní platové ohodnocení
Ubytování zdarma
Kontakt: reditel@equitana.cz

PRONÁJEM BYTOVÝCH
A NEBYTOVÝCH PROSTOR
na třídě TGM 254
Mobil: 732 505 412

NOVĚ OTEVŘENÉ SOLÁRIUM
na stejné adrese
Objednávky: 732 409 907

na svítidla a žárovky

Velká vánoèní sleva

ELEKTROINSTALAÈNÍ MATERIÁL

blatna@biesse.cz www.biesse.cz tel: 383 420 710

J. A. Komenského 1076, 388 01 Blatná

Sleva se poèítá z VOC a nevztahuje se na již zlevnìné zboží.
Kupón je možno použít opakovanì od 1.11. do 15.12.2013.

Plzeò
Koterovská 192, 326 00 Plzeò
tel.: 377 249 977, fax: 377 245 900, obchod@biesse.cz
Blatná
J. A. Komenského 1076, 388 01 Blatná
tel.: 383 420 710, fax: 383 423 933, blatna@biesse.cz
Karlovy Vary
Rosnická 118, 360 10 Karlovy Vary
tel.: 353 565 275, fax: 353 562 775, k.vary@biesse.cz
Klatovy
Dr. Sedláka 827, 339 01 Klatovy
tel.: 376 316 757, fax: 376 316 831, klatovy@biesse.cz
Rokycany
Pøíkopy 1, 337 01 Rokycany
tel.: 371 724 005, fax: 371 726 475, rokycany@biesse.cz
Strakonice
Písecká 285, 386 01 Strakonice
tel.: 383 322 335, fax: 383 326 796,
strakonice@biesse.cz
Showroom - svítidla
Nepomucká 10, 326 00 Plzeò
tel.: 378 770 061, fax: 383 770 064,

Pøijïte k nám na nejbližší poboèku:

Vánoèní øetìzy
Úsporné žárovky
LED žárovky
Interiérová svítidla
Venkovní svítidla
Dekoraèní svítidla

Slevu od nás dostanete na:

www.biesse.cz

Bi Esse Cz

%
0
2
-

Slevový kod
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Vrbenská 1356
388 01 Blatná

info@styna.cz
www.styna.cz

● Prodej sedacích a jídelních souprav vyráběných naší firmou.
● Provedení v klasickém, nebo rohovém moderním designu.
● Možnost úložného prostoru na přání zákazníka.
● Velký výběr potahových materiálů všech barev včetně luxusních
kůží.
● Vybavujeme také společenské interiéry – kavárny, cukrárny,
restaurace.
● Sleva na vystavené zboží.
● Možnost nákupu na splátky.

 
OTEVÍRACÍ DOBA: Po - Pá: 8:00 - 16:00 h.
So: 8:00 - 12:00 h.

SLEVOVÝ KUPÓN
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TRUHLÁŘSTVÍ
PARAMA

zakázková výroba:
 vestavné skříně
 kuchyňské linky
 dveře - masiv
 altány
 kancelářský nábytek
 formátování
 olepování ABS hranou

telefon: 724 130 630

pavel.kares@tiscali.cz
tel. : 776 11 88 15

      
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

      

&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER
NABÍZÍ:

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt

REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

Ročník 24 (34)

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

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

C

x95 cm

ZIE

www.vinozila.cz

ZIE

M

MBM BLATNÁ

Y

Nápoje potraviny cukrovinky
tabák gastro káva čaj

velkoobchod

300 m

maloobchod

Prodejna U Sladovny 315, Blatná, tel. 777 080 516
email: zilamilan@quick.cz, mbm@vinozila.cz

CM

MY

CY

CMY

K

Piva z 14 pivovarů v ČR
sudové pivo 5l, 15l - 50l
Nejširší výběr destilátů,
likérů,vín,nealko,cukrov.
30 m •••••

Dudák 10°
7,Blateňák 10° 7,90
•••••

Tuzemák NA PEČENÍ
19,5% 0,5l
66,Fernet St. + citrus
0,5l
129,90
•••••
Dárková vína a kazety

Mladá vína r. 2013
Svatomartinská vína
Akční sleva až 50 %

S T A VE B N I N Y
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



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

Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná
Tel.: 383 422 044
E-mail: info@blatenskatiskarna.cz
www.blatenskatiskarna.cz


PRODUKČNÍ STROJ KONICA MINOLTA
Bizhub PRO C5501 do formátu 320x450 mm
MALONÁKLADOVÝ TISK KALENDÁŘŮ,
FOTOKNIH, NAVŠTÍVENEK, POZVÁNEK atd.

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