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Začátek května byl v Blatné bohatý na události
Letošní vzpomínkové oslavy osvobození Blatné se osobně zúčastnil 

zástupce amerického velvyslanectví v Praze pan Shane A. Siegel, 
zástupce vedoucího politicko-vojenské kanceláře ambasády. 

Svůj projev pronesl dobrou češtinou.

Slavnostní den 8. května pokračoval tradičním jazzovým
odpolednem v zámku Blatná.

K významným událostem začát-
ku května patří i Memoriál 

Jana Janovského v přespolním 
běhu.

Letos proběhl již jeho 20. , tedy 
jubilejní ročník.

Zprávu o závodu a kompletní 
výsledkové listiny přineseme 

v příštím čísle.

V sídlišti bylo slavnostně 
otevřeno 

RÁKOSNÍČKOVO HŘIŠTĚ.

V sokolovně proběhla za 
bohaté účasti soutěžících 

i diváků kvalifi kace Mistrov-
ství České republiky 

v mažoretkovém sportu.



Ročník 25 (35) Blatná 16. května 2014 Číslo 9 / strana 2Číslo 9 / strana 2 Blatná 16. května 2014 Ročník 25 (35)

Aktual ity�

27. 5. 2014 bude Den otevřených dveří 
v Komunitním centu aktivního života

Stavba komunitního centra, dotovaná 
z ROP Jihozápad, je dokončená. Stavební 
fi rma Hochtief CZ, a. s. předala stavbu Měs-
tu Blatná. Nyní probíhá kolaudační řízení, 
fi nanční audit a celková příprava veškerých 
podkladů k žádosti o proplacení z ROP 
Jihozápad. Pokud bude vše pokračovat po-
dle našich představ, mělo by Město Blatná 
v druhé polovině roku obdržet dotaci ve výši 
cca 38 mil. Kč.

V úterý 27. 5. 2014 od 13 do 16 hodin 
se v rámci „Dne otevřených dveří“ mohou 
všichni obyvatelé blatenska přijít na vlastní 
oči přesvědčit, jak nové komunitní centrum 
vypadá. Vlastní provoz pak bude zahájen od 
1. 7. 2014.

Komunitní centrum by měl být dům, ve 
kterém se budou prolínat aktivity kulturní, 
společenské, poradenské, vzdělávací i spor-
tovní či rehabilitační. Prostě měl by to být 
dům plný života.

V přízemí se nachází sál s jevištěm o ka-
pacitě 140 míst a krásná kavárna, poskytující 
osvěžení všem návštěvníků komunitního cen-
tra při jejich cestách za kulturou, vzděláním 
nebo cvičením.

V suterénu je kotelna a místnost pro 
vzduchotechniku, zázemí pro společenský 
sál a úsek určený pro rehabilitace a rehabi-
litační cvičení.

V prvním patře je hlavně zázemí pro spol-
kovou a sociální činnost. Menší klubovna je 
spíše určena pro sociální poradny či schůzky 
spolků a neziskových organizací a velká 
klubovna pak bude k dispozici zejména všem 
spolkům a neziskovým organizacím pro je-
jich aktivity tj. jak pro pravidelné schůzky, 
tak pro různé kurzy nebo třeba fotografování 
v ateliéru. Obě místnosti jsou plně vybaveny 
uzamykatelnými skříněmi, stoly a židlemi. 
Tři menší podkrovní místnosti budou sloužit 
jako čekárna, sklady nebo klubovny.

A jedna dobrá zpráva pro nekuřáky. 
V celém objektu je zákaz kouření, a tak si 
kuřáci budou muset za cigaretou vyjít ven 
před budovu nebo na terasu.

Bohumila Hoštičková
Odbor majetku, investic a rozvoje, MěÚ Blatná

SVATÝ JAN Z NEPOMUKU, NATAHUJE 
K LÉTU RUKU (16. 5. )

Ještě v devatenáctém století říkali naši 
předkové období po sv. Janu Nepomuckém 
tzv. PODLETÍ

Zima je tedy v letošním roce snad defi nitivně 
za námi. Mokrý a studený máj by měl přinést 
dobrou úrodu. Před námi stojí ten blahodárnější 
čas! A věřme, že přinese všeho přiměřeně – slu-
nečního svitu, vody i větru.

BLATENSKÁ SLUNÍČKA
Jak už jsme naznačili v minulých Blaten-

ských listech, připravili jsme pro návštěvníky 
našeho nádherného kraje tradiční suvenýr 
– BLATENSKÉ SLUNÍČKO – malá různo-
barevná sluníčka jako přívěšek, upaličkova-
ná z tenkých nitek, snad jen pavoučci by to 
zvládli také tak. A tak si každý kdo opouští 
Blatensko může s sebou domů na památku 
odvézt kousíček slunečních paprsků, které 
pronikají do zdejších porostů nebo se třpytí 
na hladinách rybníků.

ČAS SBĚRU BYLIN - ČERNÝ BEZ NAD 
DOKTORA JEST

Květnový a červnový čas je ten nejvhodnější 
ke sběru léčivých bylin. Je jich celá řada, které 
nám pomohou v podzimním a zimním čase 
překonávat různé neduhy. Jsou pro nás vhodné 
právě proto, že vyrostly ve zdejším kraji. Řada 
jich se dá používat také při každodenním vaření, 
dodávají jídlu barvu, chuť i vůni a změní naše 
jídlo v originální, třeba jimi hotové jídlo jen 

dozdobíte. Nebojte se používat různých, třeba 
i skoro zapomenutých rostlin našich babiček, 
uvidíte, že to vaše rodina ocení.

Z rostlin, které v našem kraji nevyrostly 
vám můžeme nabídnout rychle rostoucí ŹEN 
ŠEN PĚTILISTÝ, který blahodárně působí 
na náš organismus dlouhodobě a můžete ho 
přidávat do ovocných i zeleninových salátů, 
nasekat do polévek nebo z čerstvého, ale 
i sušeného uvařit čaj. Sušené přebytky budete 
mít připravené jako dárek pro vaše blízké 
k nejbližší příležitosti.

LIDOVÉ ŘEMESLO – PŮJČOVNA LODĚK 
– ULICE NA PŘÍKOPECH – VODNÍK BAR-
NABÁŠEK

Město Blatná - Technické služby města 
Blatná upravily v letošním roce prostor v bý-
valém náhonu v ulici Na příkopech (proti 
kaplance) – místo odkud v posledních letech 
půjčujeme loďky. Do tohoto prostoru umístily 
sochu vodníčka, kterého jsme pojmenovali 
BARNABÁŠEK. Vzorně vše střeží a láká 
maminky, ale hlavně jejich ratolesti k radosti 
a obdivu. Pokud jste ještě nešli kolem, musíte 
to napravit! (viz foto)

PŮJČOVNA LODĚK JE OD POČÁTKU 
KVĚTNA V PROVOZU O SOBOTÁCH A NE-
DĚLÍCH.(Sobota, neděle – 13.00 – 17.00 hodin.) 
Pro vaše drobečky máme připravené nafukovací 
vesty. Vyjížďka z náhonu je nejen romantická, 
ale vyžaduje i značné schopnosti – zručnost 
i trpělivost, určitě nám tak přiláká celou řadu 
dalších zákazníků.

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Poslední „Nazdar“ pro bratra Fialu
Už není, bohužel, mnoho těch pravých Sokolů, kteří byli sokolským 

ideálům věrní po celý svůj život. Bratr Theodor (Feďa) Fiala patřil k 
účastníkům jak stavby sokolovny, tak prvních cvičení, byl také u ob-
novení činnosti Sokola po roce 1989 a byl do vysokého věku aktivním 
cvičencem i činovníkem naší jednoty.

Byl i velmi dobrým společníkem a často duší společných posezení.
Kromě svého členství v Sokole se neváhal občan Fiala zapojit aktiv-

ně do politického života po sametové revoluci. Byl zvolen do prvního 
městského zastupitelstva v roce 1990 a zapojoval se aktivně do všech 
občanských aktivit zaměřených na řešení koncepce města v 90. letech. 

Bude nám chybět.                                                    B. Malinová  
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Bezpečnostní prohlídka Sběrného dvora
V polovině dubna proběhla na Sběrném dvoře bezpečnostní prohlídka, 

kterou provedl v rámci školení BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci) p. Levý, který se zabývá těmito školeními a spolupracuje s fi rmami 
při zajištění dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Nebylo shledáno žádných vážných pochybení, bylo nalezeno pouze pár 
drobných nedostatků – např. některé chybějící informační tabulky apod. 
Zjištěné nedostatky budou co nejdříve odstraněny.

V rámci prohlídky jsme také narazili na problém týkající se obyvatel 
města, kteří stále nejsou ochotni či schopni pochopit, že Sběrný dvůr slouží 
pouze ke sběru a ukládání odpadu a nerespektují pokyny obsluhy dvora. 
Stále sem chodí lidé, jsou to jedni a ti samí občané převážně důchodového 
věku, kteří hledají, co by se „mohlo někdy hodit“, odnesou to a většinou 
uschovají v garáži, sklepě apod. Ne pokaždé se vše samozřejmě hodí a zů-
stane to uložené v garáži či sklepě na „někdy, kdyby náhodou“. A pak se 
stane, že v budoucnu při vyklízení těchto prostor se „potřebné“ věci opět 
objeví na Sběrném dvoře. Je zajímavé, jaké „fi nty“ také využívají. Vezmou 
doma krabici, tři PET lahve, pár letáků, prázdné konzervy apod., a jdou 
to uložit na Sběrný dvůr. Přitom však obejdou dvůr dvakrát dokola, zjistí, 
co je v kontejnerech, co kdo veze vyhodit a až po shlédnutí a přehrabání 
se Sběrný dvůr opustí. Smutné na tom je, že většinu těchto odpadů mají 
možnost uložit do nádob na separovaný odpad, kterých je po Blatné mnoho 
na několika stanovištích (přes 25 míst). Spoustu těchto lidí kolem nich 
chodí denně při cestě do práce či při venčení pejsků. Možná neznají barvy 
nebo neumí číst a neví, že plasty (PET lahve) patří do žlutých nádob, papír 
do modrých, v zelených nádobách je barevné sklo a v bílých je sklo bílé.

Sběrný dvůr je zařízením města, které provozují Technické služby. Kaž-
dý občan, který veze na Sběrný dvůr uložit odpad, si musí uvědomit, že se 
ocitá v cizím objektu na cizím pozemku a je povinen respektovat pokyny 
obsluhy a dodržovat určitá pravidla. Z provozního řádu: Sběrný dvůr slouží 
k soustřeďování a třídění odpadů od fyzických a právnických osob před 
jejich odvozem k následnému využití nebo odstranění v zařízeních k tomu 
určených…. Obsluha provádí manipulaci s přijatými odpady (ukládání 
odpadů) dle tohoto provozníhořádu a z něj vyplývajících pokynů.…. V době 
provozu musí být zabráněno vstupu nepovolaných osob… Do objektu 
zařízení sběrného dvora (sklad elektroodpadu a nebezpečného odpadu) 
rovněž nemají přístup osoby, které nebyly seznámeny s tímto provozním 
řádem a havarijním plánem pro sklad nebezpečných odpadů a sběrný  dvůr. 
V provozním řádu není nikde uvedeno, že Sběrný dvůr slouží občanům 
k nahlížení do kontejnerů, přehrabování se v nich a odnášení věcí ze 
Sběrného dvora.

Uvedené problémy s „neposlušnými“ občany jsme konzultovali s p. Le-
vým. Občané jsou povinni respektovat a řídit se pokyny obsluhy. Občané, 
kteří neukládají odpad na Sběrný dvůr, zde nemají co pohledávat. Překáží 
zbytečně lidem, kteří sem odpad ukládají a může dojít ke zbytečným 
poraněním. Bylo nám doporučeno, že pokud se budou problémy s těmito 
lidmi stále vyskytovat, máme přistoupit k tomu, že budeme občany pouštět 
na Sběrný dvůr jednotlivě. To není technicky dost možné, ale neznamená 
to, že by k podobným opatřením nemohlo dojít. Bohužel se díky těmto 
lidem znesnadní ukládání odpadů ostatním občanům.
DODRŽUJTE, PROSÍM, POKYNY OBSLUHY SBĚRNÉHO DVORA!!!

Zdeněk Hajník – Sběrný dvůr Blatná 

Stavební činnost TS Blatná – měsíc duben
V průběhu měsíce dubna pracovaly Technické služby opět na několika 

stavebních akcích.
Pokračovaly stavební práce na zahájené výstavbě nového parkoviště 

v ulici Čechova (podrobnější informace byly uvedeny v minulém vydání 
Blatenských listů). V dubnu byly v rámci této akce dokončeny veškeré 
přípravné práce pro provedení fi nálního povrchu parkoviště z asfaltového 
betonu, který bude položen nejpozději v měsíci červnu. Současně byla 
provedena překládka, respektive výměna, staré dlažby za novou dlažbu 
(o ploše cca 40 m2) části chodníku přiléhajícího k parkovišti a také zahájena 
výstavba nového přechodu pro chodce, který bude spojovat vybudovaný 
chodník u školy J. A. Komenského a chodník v ulici Čechova a bude tak 
sloužit nejen příchozím návštěvníkům „Plovárny Blatná“.

Další zahájenou stavební akcí je výstavba nového parkoviště v ulici Na 
Tržišti, které nahradí stávající nevyužívaný zelený pás u budovy „Steka“. 

Touto výstavbou vznikne sedm 
nových parkovacích státní, která 
budou sloužit zejména návštěvní-
kům „Plovárny Blatná“.

Níže přikládáme fotografie 
z prováděných prací na chodníku 
a přechodu v ulici Čechova a no-
vého parkoviště v ulici Na Tržišti.

Oprava hřbitovní zdi a budovy 
krematoria

V měsící dubnu byla 
provedena oprava hřbi-
tovní zdi v areálu blaten-
ského krematoria. Došlo 
k obnově vyspárování 
kamenné části zdi a v této 
souvislosti byly provede-
ny i opravy stavebních 
prvků, včetně kanalizační 
šachty, budovy krematoria 
i smuteční obřadní síně.

V rámci prováděných 
stavebních oprav byl pro-
veden i nový nátěr fasády 

budovy krematoria. I těmito pracemi se provozovatel krematoria a smuteční 
obřadní síně snaží zlepšit nejen areál, ale i prostředí posledního odpočinku.

Přikládáme fotografi i z prováděných prací.

J A R N Í  P R O G R A M  Z Á B AV
V   H O S P O D Ě  N A  V I N I C I

So 24. 5. 2014
PANTERA REVIVAL, LIBIDO 
CHALLENGE, CONOPED

So 7. 6. 2014
JABLKO ZNETVOŘENÉ LIDSKÝM 
FAKTOREM, PARTYZÁNI, FUNUS 
BAND

So 14. 6. 2014
Venkovní zábava v Bezdědovicích 
(areál v Jamách) - BATTOLE, FOR 
EVERY BADNESS, SCEPTION
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Kvalifi kace na Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu
V sobotu 3. 5. oddíl PREZIOSO TJ Sokol Blatná uspořádal kvalifi kační 

kolo Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu. Regionálního kola Mistrov-
ství ČR v mažoretkovém sportu se zúčastnily mažoretky z 8 mažoretkových 
skupin nejen z nejbližšího okolí (Písek, Vimperk, Přeštice, Blatná), ale 
také ze vzdálenějších měst (Kynšperk nad Ohří nebo Pelhřimov). Celkově 
do Blatné přijelo 250 mažoretek, které si rozdělily krásné ceny, medaile, 
ale hlavně soutěžily o postupy do dalších kol s cílem se probojovat až 
na fi nálové kolo Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu či dokonce na 
Mistrovství světa.

Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná opět předvedly krásné výkony 
a získaly celkově 13 zlatých medailí a 1 stříbrnou.

Velké díky patří rodičům mažoretek, kteří pomáhali s organizací a pří-
pravami a také sponzorům a dárcům, kteří tuto soutěž podpořili:

Elektro Jankovský, Bi Esse, Blatenská Ryba, Larix-Toz, Komerční 
banka Blatná, Klenoty M & M, Spar Tvrdý, Milan Žíla MBM Blatná, 
obchod Levandule a dalším, kteří přispěli dárky.
Taneční skupina roku 2014

V neděli 11. 5. se Taneční skupina PREZIOSO Sokol Blatná zúčastnila 
fi nále Taneční skupiny roku 2014, která je jednou z nejprestižnějších ta-
nečních akcí v České republice. Děvčata vybojovala nakonec 5.místo ve 
velkém fi nále v disciplíně showart v dospělé věkové kategorii, kde soutěžila 
s choreografi í Cesta do Země Nezemě. Tato choreografi e nás přenesla do 
kouzelného světa Petra Pana a víly Zvonilky.

Ze soutěže jsme si přivezly nezapomenutelný zážitek nejen z úžasných 
tanečních výkonů, ale také z atmosféry soutěže. Soutěž probíhala na ob-
rovské stage s mnoha světly, LED stěnami a za mediální podpory Evropy 
2. Finálové boje také natáčela Česká Televize. Záznam fi nále katergorie 
dopělých 7. ročníku můžete vidět na ČT Sport v neděli 18. 5. 2014 od 
8.40 hod.

13. ročník „Regionální jízdy zručnosti s traktorem“ v SOU Blatná
(pokračování z min. čísla)

Traktor s přívěsem prohnal tratí i Petr Braun / 52 let / z Hradiště, který 
pracuje na SOU Blatná jako mistr: „Patnáct let hospodařím na padesáti 
hektarech a samozřejmě tedy musím mít traktor doma. O praxi tak rozhodně 
není nouze. Dneska jsem si, myslím, nevedl špatně- jen to couvání jaksi 
nebylo to „pravé ořechové“,“ hodnotí sebekriticky svůj podaný výkon 
Petr Braun.

Zdeněk Kuželka / 25 let / z Hajan je absolventem SOU Blatná v oboru 
opravář zemědělských strojů. Teď už od roku 1994 zpívá písničku: „Sou-
kromý zemědělec- ten tvrdý chleba má!“ „Patří nám cca 200 hektarů půdy, 
o které se staráme společně s otcem a dvěma brigádníky,“ poznamenává 
člověk, pro kterého by měl mít den alespoň osmačtyřicet hodin, „Navíc 
realizujeme služby pro podniky i soukromé zemědělce. Posledních pět 
let tady na regionální soutěži v Blatné vystavujeme své stroje.“ Zdeněk 
Kuželka se akce u své bývalé školy aktivně účastní posledních sedm let 
a jeho nejlepším výsledkem zatím bylo třetí místo: „Beru to jako zábavu, 
nějaké trestné body mi těžkou hlavu nedělají.“ Zato mu loni v sezóně udělal 
těžkou hlavu požár jeho kombajnu na poli u Mírče, kde museli zasahovat 
hasiči: „Nezbylo, než se s tím vypořádat, ale kombajn, který shořel do 

posledního šroubku, nám moc chyběl po celý zbytek roku. Vznikla nám 
nemalá škoda,“ konstatuje nevesele Zdeněk Kuželka.

Mezi žáky tentokrát exeloval Filip Hořejš / 18 let / z Vacova, žák SOU 
Blatná. Dosáhl fantastického času pět minut jedenáct vteřin a vítězství tak 
zůstalo na domácí půdě. „Podařilo se mi zvítězit i na soutěži v Českých 
Budějovicích,“ uvádí skromně mladý nadšenec, „Jezdit traktorem mě moc 
baví a určitě to není těžké. Potřebné zkušenosti jsem musel ale získávat 
spíš u známých, protože doma máme jen rozhrkaný traktor, se kterým 
vyjedeme ven tak třikrát do roka,“ směje se Filip.

V žákovské kategorii získal stříbrnou medaili Jiří Borzyk ze SOŠ Břez-
nice, na stupínek pod ním se postavil Tomáš Bureš ze Střední školy v Boru.

Kategorie veřejnost: 1. místo – Václav Moudrý (Agrozet Ražice), 
2. místo - Pavel Dušek (SHR Svučíce), 3. místo – Michal Prokop (SHR 
Kakovice).

Na zemědělskou soutěž byl pozván i Jiří Vokurka / 67 let / z Blatné. 
Pamětník, jenž sem v roce 1962 spolu se sedmadvaceti vrstevníky nastoupil 
do čerstvě založeného učiliště coby první učňovskou partou. „Předvedl 
jsem tady takovou malou, manifestační jízdu v terénním minitraktůrku,“ 
osvětlil svou roli Jiří Vokurka.                                         Vladimír Šavrda

SDH Drahenický Málkov 

zve všechny sout žící i p ihlížející 

na tradi ní sout ž v požárním útoku 

Sout ž se uskute ní 31. kv tna 2014 od 14 hod na místním fotbalovém h išti. 

Zpest ením sout že bude mimo ádné vystoupení Málkovských veteránek.
  

Od 10 hodin bude na h išti probíhat okrsková sout ž.
Ob erstvení zajišt no. 
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Konec války v Blatné
Osvobozením Blatné US armádou 7. květ-

na 1945 tady válka neskončila - alespoň ne pro 
vojáky Vlasovovy armády - Ruské osvoboze-
necké armády (ROA). Poté co se na volání praž-
ského rozhlasu od Berouna vrátili a významně 
pomohli bojující Praze ve dnech 6. a 7. května 
nejen svými těžkými zbraněmi, ale i obětí nej-
vyšší - padlo jich v Praze na tři stovky - část 
z toho představují ranění vojáci bestiálně ubití 
později sověty v nemocnici - byla jejich pomoc 
odmítnuta komunisty ovládanou Českou Národní 
Radou.

Role vlasovců byla dlouho bagatelizována 
a zamlčována. Už ve Sborníku Pražská květno-
vá revoluce, kterou vydalo Hlavní město Praha 
k prvnímu výročí povstání 5. 5. 1946, je tomu 
tak - dokonce i v článku Alberta Pražáka. Mi-
mochodem, zajímavý je údaj v tomto Sborníku 
na str. 39 o profesním složení padlých pražských 
bojovníků: s přehledem největší podíl (cca 33%) 
bylo řemeslníků a živnostníků, dělníků 16%, 
veřejných zaměstnanců 13,5%, vojáků a čet-
níků 7%.

Ale vraťme se k Vlasovcům - ti se pak 
pokusili uniknout nebezpečí zajetí sovětskou 
armádou odchodem do amerického zajetí, ale 
jejich cesta skončila v Hajanech a okolí Lnář 
a až na výjimky skončili v sovětském zajetí, což 
pro ně znamenalo smrt a v lepším případě gulag. 
Američané je sovětům vydali - považovali nej-
spíš za rozhodující, na které straně demarkační 
čáry se nacházeli, když Němci kapitulovali.

O samotném zajetí Vlasova si přečtěte výňa-
tek z článku Ladislava Franka Nykla:

Zajetí generála Vlasova
O samotném zajetí Vlasova existuje vícero 

verzí. Historik Stanislav Auský se přiklání 

ke svědectví důstojníka osobní stráže generála-
Vlasova, Igora Pekarského.

Ve 14 hodin nastupuje generál Vlasov spolu 
s generálem Buňačenkem a ostatními důstojníky 
do čtyř osobních aut a v doprovodu dvou ame-
rických důstojníků a amerického tanku vyjíždějí 
ze zámku Lnáře směrem na jih do Horažďovic.

Všichni, kromě generála Vlasova, jsou aspoň 
zčásti převlečeni do civilního oděvu. Na konci 
vesnice stojí zakrytý osobní automobil a vedle-
něj poddůstojník Ruské osvobozenecké armády 
ve stejnokroji. Ptá se jednoho z důstojníků 
v prvním autě, kam jedou a ten ho jen mávnutím 
ruky vyzve, ať jede za nimi. Po chvíli kolona 
zpomaluje, protože se blíží k mostku na hrázi 
mezi Novým a Hořejším rybníkem. V tu chvíli 

ono tajemné osobní auto předjíždí kolonu a tarasí 
jí cestu.

Z auta vystupuje sovětský kapitán Jakušev, 
který požaduje vydání Vlasova a důstojníků 
ROA.

Američtí důstojníci se ze začátku snaží vy-
světlit, že se jedná o americké zajatce, a že jsou 
na území, které podléhá americkému velitelství, 
ale pak to vzdávají. Jeden z Američanů oznamuje 
Vlasovcům,že musí uposlechnout rozkazů sovět-
ského kapitána.Během hádky se Pekarskému daří 
utéci zpět do Lnářů a zaktivizovat amerického 
kapitána Donahue. Ten se okamžitě vydává 
na místo, ale tam už stojí jen americký doprovod.

Podpis kapitulace
Sovětské auto se zajatým Vlasovem doráží 

kolem osmnácté hodiny do obceDvorec u Nepo-
muku. Na zahradě Drajerovic vily musí generál 
Vlasov před generálem Sacharovem podepsat 
rozkaz pro Ruskou osvobozeneckou armádu 
o bezpodmínečné kapitulaci, i když už byla jeho 
armáda rozpuštěna.

Vlasovův tlumočník poručík Viktor Ressler 
je od něj oddělen a vidí ho naposledy.

Z Čech je Andrej Andrejevič Vlasov dopraven 
do nechvalně známé Lubjanky, vyšetřovacího 
paláce sovětské politické policie. 1. srpna 1946 
je v Moskvě spolu s ostatními důstojníky ROA 
oběšen. Je mu 45 let.

Více informací k tomuto tématu najdete 
na stránce
http://www.cs-magazin.com/index.php?a-
=a2005061088 nebo na stránce obce Hajany 
– zajímavosti z roku 2010 http://www.hajany.
com/clanky/hajany-informace_fakta_data_za-
jimavosti/2010/general-vlasov-ve-lnarich-a-
-hajanech.html

Zdeněk Malina

Místo, kde s největší pravděpodobností došlo 
k zadržení generála Vlasova.

Sdružení rady rodičů a přátel ZŠ J. A. Komenského 
 v Blatné pořádá 

zábavné odpoledne pro děti  
i dospělé 

VV PÁTEK 6.ČERVNA 2014  
 V 16 HODIN NA “ZIMÁKU” 

  UVIDÍTE VYBRANÁ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZŠ 
  PŘIPRAVOVANÁ NA ŠKOLNÍ AKADEMII 

    A SVÝM HLASEM POMŮŽETE VYBRAT TY NEJLEPŠÍ.  

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO. 

M Ě S T S K Á  P O L I C I E  B L AT N Á
Zahradnická 171, 388 01 Blatná

tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321,
e-mail: m.policie@blatna.net
http://www.mesto-blatna.cz

Městská policie Blatná informuje   - aktuální osídlení
záchytných kotců

Jsme na internetu! Adresa: www.kotce-blatna.estranky.cz
Máme i facebookové stránky: Záchytné kotce MP Blatná

Dne 1. 4. 2014 byla v Blatné odchycena 
volně pobíhající fena rasy kokršpaněl. Na 
krku měla červený kožený obojek. Dostala 
jméno Ella.

Je jí asi 5 let. Nyní je ostříhaná, velmi 
kontaktní, skvěle zvládá chůzi na vodítku, 
s ostatními psy vychází dobře. Je odčervená 
a očkovaná.
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Mnoha čtenářům je známa kniha Jiřího Sekery: Rybníky na Blatensku. Pro-
tože původní vydání z roku 2001 bylo během 2 let rozebráno a po knize je stále 
poptávka, rozhodl se autor, ve spolupráci s fotografem Janem Kurzem, zpracovat 
vydání nové. Na rozdíl od původní bude nová kniha převážně fotografi cká – každý 
rybník bude zobrazen na 1 – 3 fotografi ích. Nebudou chybět záběry z různých 
ročních období a samozřejmě také z výlovů. Zachyceny budou i zaniklé rybníky.

Dílo v původním rozsahu, popisující cca 350 rybníků, by v novém pojetí bylo 
příliš rozsáhlé; bude proto rozděleno do více dílů. Před dokončením je vydání 
1. dílu: Severní Lnářsko. Rybníky nebudou, jako v 1. vydání, řazeny abecedně, 
ale podle povodí. V připravovaném dílu budou tudíž popsány a fotografi cky zdo-
kumentovány rybníky v povodí: Smoliveckého, Hvožďanského, Metelského, 
Hajanského a Závišínského potoka.

Pokud nenastanou komplikace, proběhne křest knihy 20. června na Zámku 
Lnáře po koncertu Štěpána Raka, který ji osobně „pokřtí“. Zájemcům, kteří si 
knihu na místě koupí ji pak spolu s autory podepíše.

Kazatelé jsou protivní
Jaj! to je bolest! Probudila jsem se jednoho rána a krk se prostě odmítl 

otáčet a bolel, že jsem se málem opotila. Zatracený moderní polštář - čím 
oni to nacpávají, že se to potvorstvo za čásek zbouluje a spící hlava marně 
hledá spočinutí. No a dobře mi tak, v každých Blatenských listech jsem 
četla reklamu na Hajanskou výrobnu klasických poctivých péřových 
polštářů a pořád jsem to odkládala. A tak marnost nad marnost - ať mažu 
čím chci, ať jsem si vymyslela sérii odborných masáží, obvazju krk, aby 
byl v teplíčku - nic nepomáhá.

Tak na ty Hajany konečně došlo. Polštáře tam dělají opravdu krásně 
naducané, hebké, bez boulí. Má ale ta provozovna jednu chybu. Možná, že 
jako já mizerně slyším a nejhůř v telefonu, tak třeba paní „hajanková“ hůř 
vidí - ačkoliv má mailovou adresu, dává přednost telefonu. No a tak jsme 
se holt každá snažila prosadit svůj oblíbený způsob. Nicméně ke koupi 
došlo a jednoho dne zazvonil mobil a v něm - no prostě ze všeho jsem přes 
všechnu snahu pochopila, kdo volá a říká něco o autě a polštáři. Domyslela 
jsem se, že polštář je nejspíš hotový a přijede s ním do Blatné. Skvělé. 
Když paní přijela, pokusila jsem se jí taktně vyčíst, že neposlala mail, že 
přece ví, že neslyším, v telefonu obzvlášť a rozumět je pro mne bolestné 
utrpení - podivila se „vždyť mne čekáte, že přijedu! z mého hlediska ten 
hovor proběhl normálně!“ No čekám? - neslyšela, ale domyslela jsem se, tak 
proto! - Ale byla to klasická ukázka toho, jak těžko je lidu telefonujícímu 
vysvětlit, že my hluchavci nejsme rozumu mdlého, ale jen neslyšíme a je 
nám potřeba laskavého pochopení a mluvy pomalejší a zřetelné.

Jak jsem se nedávno dočetla, nebudeme v tom, my senioři sami - na 
středně mladé generaci se začíná projevovat ten oblíbený způsob pouštět 
si ze sluchátek rovnou do uší muziku pěkně na plné pecky - a jak říkají 
lékaři - začínají hromadně nedoslýchat. Nestojí takhle potíž za nic, to vám 
řeknu. Pokud s někým mluvím přímo, tak to obyčejně zvládám (zatím) 
pořád slušně, ale domluvit se telefonem - skoro marná snaha.

A tak jsem obecně pokládána za babku nerudnou, která projde, tak 
tak že pozdraví a ani se nezastaví na kus sousedské řeči. No nezastavím.

Stejně dohromady nevím, o čem je řeč a neustále se tvářit rozpačitě 
a poptávat se „co jste povídala“, to si s prominutím připadám jako blbe-
ček - a co hůř - mnozí si to opravdu také myslí. Ale zlobte se na mne nebo 
nezlobte - až tady v Blatné jsem se tak často setkala s tím, že ani člověk 
nemusí neslyšet, aby byl díky svému věku a horší pohyblivosti pokládán 
za jedince na krok od demence. Já vím, úcta ke stáří mezi lidmi obecně 
mizí - ale vem ji čert, stačilo by mít krapet slušné dobré občanské vůle 
k ostatním. A nejen ke starým - i jen tak mezi sebou.

Já vím, já vím, kazatelé jsou protivní.
Venca

MC Kapřík zve nastávající rodiče
28. května 2014 od 17.00 hod. na 
besedu

Vše o porodu
Besedu povede vrchní sestra porodnice Písek 
Mgr. S. Bulková
a uskuteční se v herně MC (ZŠ Holečkova)
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 www.soaplzen.cz 
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Státní oblastní archiv v Plzni, pracoviště Klášter 
 

DDEENN  OOTTEEVVŘŘEENNÝÝCCHH  

DDVVEEŘŘÍÍ  

pondělí 99..  ččeerrvvnnaa 2014 

 
 

14:00–17:00 
Program: 

 

výstava zajímavých archiválií se vztahem  
k Nepomucku i dalším místům západních Čech  

a z podnikových archivů (především Škodových závodů) 
 

ve 14:00, 15:00 a 16:00  
komentovaná prohlídka budovy archivu,  

bývalé vojenské nemocnice (Klášter č. p. 101) 
 
 

Akce se koná u příležitosti Mezinárodního dne archivů. 

 

 

 

Program na květen 2014
dopoledne:
PO: 8:30 - 11:30
od 9:00 Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30 – 11:30 Cvičení, říkadla a hry pro 
děti do 12 měsíců
ST: 8:30 - 11:30 Program 9:00 – 11:00 (Vod-
nické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky, 
hejbejte se!)
ČT: 8:30 – 11:30 Setkávání rodičů/prarodičů
Vítána jsou vícerčata , ale i všichni ostatní

odpoledne:
PO 15:00 – 16:00 Šikovné ploutvičky – vý-
tvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let
PO 16:00 – 17:00 Výtvarný kroužek paní 
Vydrové - pro děti 1. a 2. tříd ZŠ
ÚT 16:15 – 17:00 Angličtina s Kapříkem – 
kroužek angličtiny pro děti od 3 let
ČT 15:00 – 15:45 Veselé pískání – hra na 
zobcovou fl étnu, nácvik správného dýchání 
pro děti od 3 let

Program na pondělky a středy
19. 5. – Ovečka na pastvě
21. 5. – Divadlo – O perníkové chaloupce
26. 5. – Raketa
28. 5. - Krokodýl
28. 5. v 17:00 beseda o porodu

- více na www.mckaprik.estranky.cz

Zanikla v důsledku výstavby retenční nádrže v Hajanech lokalita chráněných rostlin?
Hajany - Za výstavbu retenční nádrže na 

svém katastru se představitelé obce Hajany prý 
dlouhá léta doslova modlili. „Retenční nádrž 
slouží k zadržování přívalu vody při rychlém tání 
sněhu a při prudkých bouřkách. A právě tím naše 
vesnice vždycky velmi trpěla. Kupříkladu moje 
maminka šla před šedesáti lety do kritických míst 
pro housata a musel ji odtud vyvézt traktor. Jinak 
by se utopila. Často jsme museli jako členové 
Sboru dobrovolných hasičů chránit zastavěnou 
oblast barikádami z pytlů, naplněných pískem. 
Jsou doložené naše výjezdy k nebezpečným 
situacím a zásahy na ohrožených místech,“ 
říká bývalý starosta obce, podnikatel a starosta 
hasičského sboru Pavel Vohryzka. O dotaci na 
tento projekt žádali hajanští celkem šestkrát, než 
konečně uspěli. „Nyní je stavební akce ve stádiu 
rozpracovanosti. Všechno by mělo být hotovo do 
konce září. Projekt je v plné kompetenci Státního 
pozemkového úřadu. Obec Hajany se samotnou 
realizací nemá vlastně nic společného, pouze 
poskytla pozemky pro výstavbu,“ vysvětluje 
starostka Hajan Dana Vohryzková.

V této záležitosti se ale objevil jeden háček. 
Paní Věra Soukupová / 66 let /- rodačka z Hajan, 
nyní žijící s manželem v Blatné- uvedla, že při 
výstavbě retenční nádrže byla zničena lokalita 
chráněných rostlin. „Jednalo se o Vachtu trojlis-
tou a Vstavač kukačku- odrůdu orchideje. Místo 
jejich výskytu měřilo zhruba dvacet metrů krát 
dvacet metrů. Při vybagrování tzv. „mokřin“ 
rostliny vzaly za své,“ svěřuje se Věra Souku-
pová, která má k fl óře silný citový vztah, „Byla 
jsem z toho dlouho hodně špatná. Vždyť na tu 
lokalitu chráněných rostlin jsem se chodila dívat 
už jako malé děvčátko spolu s maminkou!“

Paní Soukupová se písemně obrátila na Kraj-
ský úřad se sídlem v Českých Budějovicích- od-
bor životního prostředí, zemědělství a lesnictví. 
Ten ji v dopise, který má redakce k dispozici, 
sdělil, že „V uvedené lokalitě probíhalo ma-
pování, které však nepotvrdilo výskyt žádného 

z těchto druhů ani jiných, a ani významnou po-
pulaci vzácnějších taxonů rostlin nebo živočichů. 
Proto správní orgán neshledává důvod, pro který 
by bylo nutno vést správní řízení.“

„Pokud chtěla paní Soukupová vznést něja-
kou námitku, měla na to dost času,“ reaguje Pa-
vel Vohryzka, „Projekt v písemném vyhotovení 
byl vyvěšen na veřejném místě už před sedmi 
lety a každý se k němu mohl vyjádřit. A potom- 
nevím o nikom jiném z Hajan, který by měl 
povědomí o výskytu nějakých chráněných rostlin 
v dotčeném pásmu! Navíc byla půda rozhrnuta 
zpátky, takže se určitě biokultury mohou v těchto 
místech dobře uchytit.“ Paní Soukupová však 
nesouhlasí: „O tom, že existovala lokalita výše 
uvedených rostlin, dobře vědí i mí příbuzní, žijící 
v této obci nebo z ní pocházejících,“ tvrdí. Pavel 
Vohryzka ještě dodává: „Je třeba si uvědomit, že 
tady jde o projekt v řádu miliónů korun a v první 
řadě především o ochranu majetku, zdraví a ži-
votů občanů Hajan. Po výstavbě retenční nádrže 
budeme moci konečně žít v klidu a bezpečí.“

Pro celistvost a úplnost celé záležitosti byla 
oslovena Ing. Hromádková ze Státního pozem-
kového úřadu ve Strakonicích, aby se k této 
věci vyjádřila coby osoba, která má projekt 
v Hajanech na starosti. „Nejsem oprávněna 
vám poskytovat jakékoliv informace. Na otázky 
odpoví tisková mluvčí Monika Machtová ze 
Státního pozemkového úřadu v Praze,“ sdělila 
Ing. Hromádková.

Monika Machtová prostřednictvím e- mailu 
ke třem dotazům uvedla následující:

„Kdo prováděl před zahájením stavby retenč-
ní nádrže v Hajanech průzkum okolí a s jakým 
výsledkem?“

„Stavba nádrže byla navržena v rámci společ-
ných zařízení Komplexních pozemkových úprav 
Hajany u Blatné. Plán společných zařízení byl 
zpracován v souladu s vyjádřeními dotčených 
orgánů státní správy včetně příslušných orgánů 
ochrany přírody.

Během projednávání nebyly k žádné z na-
vrhovaných staveb ze strany státních orgánů, 
občanů obce Hajany ani vlastníků dotčených 
pozemků vzneseny žádné připomínky, týkající 
se výskytu chráněných druhů rostlin. Návrh 
pozemkových úprav byl vystaven k veřejnému 
nahlédnutí v obci Hajany i na pobočce Ústřední-
ho pozemkového úřadu ve Strakonicích.

Po ukončení komplexních pozemkových 
úprav probíhalo stavební řízení ve věci stavby 
retenční nádrže v k. ú. Hajany u Blatné, které 
bylo zahájeno v lednu 2009 příslušným staveb-
ním úřadem MěÚ Blatná, odborem životního 
prostředí. K tomuto řízení vydal příslušný orgán 
ochrany přírody vyjádření, ve kterém nebylo 
zmíněno, že by se v dané lokalitě nacházely 
chráněné rostliny.

V prosinci 2013 vydal Krajský úřad Jiho-
českého kraje- odbor životního prostředí, ze-
mědělství a lesnictví stanovisko, podle kterého 
nedisponuje žádným údajem o výskytu zvláště 
chráněných druhů rostlin v daném místě.“

„Jaký je stanovený a tedy správný postup 
při zjištění výskytu chráněných rostlin či živo-
čichů v lokalitě, kde má probíhat nebo probíhá 
stavební zásah?“

„V případě zjištění výskytu chráněných 
rostlin v lokalitě, kde Státní pozemkový úřad 
připravuje výstavbu, je informován příslušný 
orgán ochrany životního prostředí.“

„Bylo postupováno v souladu s předpisy 
v tomto případě?“

„Státní pozemkový úřad při realizaci kom-
plexních pozemkových úprav a následně při 
přípravě stavby postupoval plně v souladu se 
zákonem a předpisy ve vztahu k realizaci stavby 
i ochraně přírody.“                    Vladimír Šavrda
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Kulturní  kalendář�
 Akce

17. 5. SOBOTA | 20:00 | 
SKUPINA BRATŘI KARAMAZOVI 
Koncert, rock 
Pořadatel a místo konání  
Restaurant and music bar Prostor

23.5. PÁTEK | 18:00 | 
NOC KOSTELŮ 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Blatná 
18:00 - 18:30 | mše 
18:30 - 18:40 | zahájení - hlas zvonů 
18:40 - 20:00 | SPIRITUÁL KVINTET 
20:00 - 20:30 | povídání o nejstarších 
podobách kostelů na Blatensku - Zu-
zana Hadravová 
20:30 | večer chval - rytmický sbor 
BEDRS 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

24. 5. SOBOTA | 20:00 | 
PANTERA revival, DEATH SET 
AGEINS, LIBIDO CHALLENGE 
Koncert kapel 
Pořadatel a místo konání 
Hospoda Na Vinici

24. 5. SOBOTA | 20:00 | 
TRIM4 
Koncert, latin - jazz - fusion 
Pořadatel a místo konání  
Restaurant and music bar Prostor

28. 5. STŘEDA | 17:00 | 
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ 
ZUŠ 
Koncertní sál ZUŠ Blatná   

29. 5. ČTVRTEK | 17:00 | 
AKADEMIE ZŠ TGM BLATNÁ 
Akademie Základní školy T. G. Masa-
ryka Sokolovna Blatná, divadelní sál

 
 

16. 5. PÁTEK | 20:00 | 
LÁSKA SOUDRUHU 
Komedie v českém znění + titulky | 
Finsko/Česko/Norsko 2013 | 105 min. | 
Režie: Taru Makelä | 100,- Kč | Mládeži 
do 12 let nevhodný  

21. 5. STŘEDA | 19:00 | 
GODZILLA (3D) 
Akční/Dobrodružní/Sci-Fi/Thriller v 
českém znění? | USA 2014 | 119 min. 
| Režie: Gareth Edwards | 130,- Kč | 
Mládeži do 12 let nevhodný

23. 5. PÁTEK | 20:00 | 
BONY A KLID II. 
Drama v českém znění | Česko 2014 | 
90 min. | Režie: Vít Olmer | 110,- Kč | 
Mládeži do 12 let nevhodný   

28. 5. STŘEDA | 19:00 | 
X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST 
(3D) 
Akční/Fantasy/Sci-Fi/Dobrodružný 
v českém znění | USA 2014 | Režie: 
Bryan Singer | 150,- Kč | Mládeži do 12 
let nevhodné

30. 5. PÁTEK | 20:00 | 
PULP FICTION: HISTORKY 
Z PODSVĚTÍ 
Krimi/Thriller v původním znění s 
titulky | USA 1994 | 154 min. | Režie: 
Quentin Tarantino | 80,- Kč | Mládeži 
do 18 let nepřístupný

   

JAZYKOVÉ KONVERZACE  
Pondělí      18:00 NĚMČINA
Úterý          18:00 ŠPANĚLŠTINA S RO 
           DILÝM MLUVČÍM
Středa        18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek       18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE
Pátek          prozatím volno  

UPOZORNĚNÍ: Všechny jazykové kur-
zy probíhají až do otevření knihovny v 
prostorách badatelny muzea ve druhém 
patře.

Ostění dveří v knihovně

15.4. – 25. 5. 
ÚT - NE 9:00 - 18:00  
KVĚTY, PLODY, KMENY ANEB 
CO NÁM POSKYTUJÍ STROMY 
Výstava Svazku obcí Blatenska
Městské muzeum Blatná
11. ročník cyklu Příroda Blatenska

 3. 6. - 13. 7. 
ÚT - NE 9:00 - 18:00  
JOSEF SYNEK - PROMĚNY 
Výstava obrazů a kovových plastik
Městské muzeum Blatná, 2. patro
zahájení výstavy 3. 6. 18:00
úvodní slovo PhDr. Jaromír Schel
hudební doprovod: Agáta Lukačevičo-
vá - saxofon, Ema Lukačevičová - flétna

 

 CO JE TO VELOCIPÉD DĚDEČKU?  
Velocipéd nebo také „rychlá noha“ je 
vlastně kolo, koloběžka či odrážedlo. 
Dříve se jeho předchůdci říkalo „dra-
isina“, příp. počeštěle drezína, a to 
podle vynálezce Karla Friedricha Dra-
ise z Mannheimu (1785-1851), který jej 
někdy označoval jako běhostroj (Lau-

 Kino

 Knihovna

 Výstavy

 Ze sbírek Městského muzea

PANTERA revival, CONOPED, 
LIBIDO CHALLENGE
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fmaschine), neboť jeho uživatel seděl 
na sedátku a odrážel se od země. Poté 
v 60. letech 19. stol. prošlo rozsáhlou 
úpravou provedenou Pierrem Michaux 
z Paříže, který nahradil dřevěnou kon-
strukci železem a umístil pedály na 
osu předního kola. 

Angličané mu posměšně říkali kos-
titřas (boneshaker).  Postupně se stá-
le zvyšovala přední kola, díky čemuž 
mohl jezdec na jedno šlápnutí ujet 
větší vzdálenost. Kolo (bicykl) ukon-
čilo svou cestu napříč časem v 80. le-
tech 19. stol. s příchodem typu „Rower 
Safety Bicykl“, který byl nižší a také 
bezpečnější.  A proč zmiňujeme právě 
vysoké kolo?  Podařilo se nám získat 
grant na restaurování tohoto skvostu a 
poté bude součástí výstavy o cyklistice 
a turistice na Blatensku naplánované 
na léto 2014. Chtěli bychom vás pro-
to tímto oslovit, přineste nám prosím 
do muzea své poklady (historická kola 
nebo jejich součásti jako jsou stará 
řídítka, sedadla, šlapadla, světla, ale 
i turistické hole, batohy, svítilny, lyže 
aj.). Po domluvě se stanou součástí 
již zmiňované výstavy. Tím končí i náš 
příběh kola a jaký je ten váš?         

Vaše muzeum..   

13. 6.  PÁTEK 
Městské muzeum Blatná
Prohlídka výstavy malíře Josefa Syn-
ka.
Otevření výstavy MOTÝLI MEZI ZDMI v 
budově muzea. Výstavu vytvořila Ire-
na Ellis ve spolupráci s Amnesty Inter-
national

  

H BAND ZUŠ BLATNÁ

 Těšte se

 fotky z JAZZ DAY Informace o(d) nás

Zaplněné nádvoří zámku Blatná při koncertu kapely HARLEMANIA

Trubky HARLEMANIE v akci
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Hvězdy a hvězdičky z televizní Ulice
„Za svoji roli v seriálu „Ulice“ vděčím pozvání od kamaráda na kon-

kurs. Dál už to byla kombinace štěstí a náhody,“ říká herečka- studentka 
Patricie Solaříková, televizní představitelka Terezy Jordánové.

Patricie Solaříková / 24 let / hraje v úspěšném seriálu TV NOVA od 
samého začátku. Ve fi lmové hantýrce se tomu říká „od doby, co padla první 
klapka“. A to už je více jak osm let. Bezesporu patří k nejoblíbenějším 
a nejsympatičtějším postavám tohoto fenomenálního televizního projektu. 
Jak sama o sobě sděluje, vedle herectví ještě stíhá studovat. Nebo by se 
spíš hodilo říci, že vedle studií ještě stíhá hrát?

S Patricií Solaříkovou alias Terezou Jordánovou jsme se sešli přímo 
na „place“- za šedými vraty v hostivařských ateliérech v mezipauze účin-
kování před kamerou a odpočinkem. Patricie Solaříková působila přesně 
tak jako v nekonečném seriálu „Ulice“ - bezprostředně, upřímně, vlídně. 
Měla pochopení i pro to, že jsem ji neustále oslovoval jménem televizní 
postavy /za živého boha má paměť nebyla s to vstřebat její pravé občanské 
jméno/. „Na to my jsme tady zvyklí“, smála se jen.

A co na sebe elegantní mladá slečna „Tereza Jordánová“ prozradila?
„Jak jste se vůbec dostala k účinkování v seriálu „Ulice“?“

„Ještě předtím jsem dostala roli v televizním seriálu „Ranč u Zelené 
Sedmy“, kde dělal asistenta režie Josef Loučín - můj dlouholetý kamarád. 
A právě on měl spolu s Dušanem Kleinem později na starosti konkurs na 
obsazení rolí v novém seriálu „Ulice“. Kamarád zavolal mojí mamince, 
že se tento konkurs koná a jestli prý nechceme přijít. My jsme si to ujít 
nenechali a pak už to byla kombinace štěstí a náhody, že jsem uspěla. Za 
svoji úlohu ale hlavně vděčím Pepovi Loučínovi - bez něho bych o kon-
kursu vůbec nevěděla!“
„Zvláštnost seriálu „Ulice“ spočívá v tom, že je de facto nekonečný. Před 
očima miliónů diváků Tereza Jordánová dospěla a žije svůj další život….“

„Je to tak a v tom je to strašně ojedinělé. Musím přiznat, že mě to 
ohromně baví, opravdu před kamerou prožívám svůj druhý život. Ale mám 
to přísně oddělené- Tereza Jordánová jsem jen tady v ateliérech a v „civilu“ 
Patricie Solaříková. Nechci, aby obě osoby nějak paralelně splývaly.“
„Určitě máte svůj fanklub, lidé si vás na ulici víc všímají a třeba vás i oslo-
vují, protože jste díky své seriálové roli nesmírně známá a populární…“

„Ano, to se určitě stává. Tady v Praze je veřejnost třeba už víc zvyklá, 
spíše na mne lidé jen tak koukají a strkají do sebe. Když jedu někam mimo 
Prahu, tak tam jde o větší atrakci- to spíš někdo přijde pro autogram nebo 
si se mnou udělat společné foto.

Hlavně mám ráda 
Jižní Čechy a tam se 
také vyskytuji vel-
mi často, protože 
kousek od Písku leží 
hřebčinec a jízda na 
koni je pro mě ob-
rovskou vášní. Takže 
i Jižní Čechy už jsou 
na mne docela zvyk-
lé / smích /.

Někdy mě taky 
kolemjdoucí srdečně 

zdraví a já marně pátrám v paměti, odkud je znám. To je ale způsobeno 
tím, že jde o cizí osoby, které mají pocit, že jsem jejich známá, když mě 
tak často vidí v televizi. Z mé strany to pochopitelně vypadá jinak.“
„Zmínila jste se o tom, že vaší velkou láskou jsou koně. Jde spíš o to 
projet se a relaxovat nebo to berete takříkajíc „smrtelně vážně“ a o koně 
se i staráte?“

„Oni koně vyžadují obecně moře času. Rozhodně to není o tom, že 
si zaplatíte hodinu vyjížďky a nastoupíte k osedlanému koni. Tuhle fázi 
už mám dávno za sebou. Momentálně mám v osobním pronájmu svého 
koně, o kterého musím také pečovat. K tomu patří minimálně jednou týdně 
k němu zajít do stáje, uklidit, zkontrolovat, zda nepotřebuje veterináře 
nebo kováře, čistit ho. Když potom vyjedu do přírody, strávím v sedle až 
tři hodiny čili to máte půl dne pryč!“

„Mohla byste mi prozradit 
něco o své rodině? Myslím o té 
pravé - ne té z „Ulice“?“

„Maminka má kadeřnicko- 
kosmetický salón a tatínek 
pracuje jako průvodce Prahou. 
Mám ještě starší sestru Lin-
du, která čerstvě dostudovala 
lékařskou fakultu a pracuje 
v nemocnici na interně. Abych 
nezapomněla- členy rodiny 
jsou také dvě kočky a pes. / 
smích /
„Podíváte se, když máte mož-
nost, sama na sebe v televizi? 
Jste sebekritická?“

„Já myslím, že je třeba se 
občas podívat, aby měl člověk 
nějakou seberefl exi a zpětnou 

vazbu. Většinou když točíme něco, co je svým způsobem výjimečné nebo 
zvláštní- třeba velkou hádku nebo rozchod s partnerem- tak to chci vidět 
a zhodnotit svůj podaný výkon.“
„Zajímalo by mě, jestli je mimo ateliéry civilní vztah Patricie Solaříkové 
alias Terezy Jordánové k vašemu seriálovému dvojčeti Tomáši Jordánovi 
v podání herce Jakuba Štáfka také tak báječný?“

„Určitě. Já Jakuba beru dost jako svého vlastního bráchu, jako součást 
vlastní rodiny. I mimo natáčení jsme dobří kamarádi a já si myslím, že bez 
toho by to ani nešlo. Těžko bychom mohli před kamerou jinak hrát tak 
přirozený vztah, jaký mezi těmi sourozenci je. Jakub je prostě můj šálek 
čaje, fajn kluk a mám ho moc ráda.“
„Nakolik si je podobná seriálová Tereza Jordánová se skutečnou Patricií 
Solaříkovou?“

„Já vždycky říkám, že mám s Terezou podobný jen obličej. Jinak se 
naše vlastnosti diametrálně odlišují. Samozřejmě těžko to hodnotit- Te-
reza žije úplně jiný život, ocitá se v úplně jiných životních situacích než 
já a tudíž i jinak reaguje. Často si říkám, že já bych zareagovala úplně 
jinak, že Tereza se dost montuje do cizích záležitostí a ráda ostatním radí. 
Já si myslím, že tohle je špatně- dokud si někdo o tu radu neřekne přímo, 
neměla by se Tereza vměšovat do věcí jiných. Ale někdy to bývá i vtipné- 
kupříkladu když já jsem v reálném životě dělala státnice, tak Tereza je 
v seriálu „Ulice“ dělala taky.“
„Pokud vím, účastníte se ve volném čase veřejných akcí TV NOVA, 
zejména těch charitativních…“

„Určitě, ráda se do takových aktivit zapojuji. Myslím si, že když je člo-
věk mediálně známý, není nic menšího než někam jet a „ukázat se“, zvlášť 
když to poslouží dobré věci. Na výzvy naší mateřské televize tudíž reaguji 
kladně. Jinak já sama osobně už dva roky dělám kalendáře pro psí útulky.“
„Účinkujete také v nějakých divadelních představeních?“

„Ne, to ne. Já mám z divadla obrovský respekt- jsem v podstatě strašný 
trémista a nerada jsem středem pozornosti u cizích lidí, ačkoliv to může znít 
komicky. Když tohle někde prohlásím, tak maminka se vždycky ohromně 
baví a říká: „Ty že jsi trémistka? Ty, která bavíš v hostivařských ateliérech 
celý štáb?“ To je sice pravda, ale v televizní „Ulici“ se z nás za těch osm 
let stala jedna velká rodina a před nimi se nestydím.

Jinak si tak trochu pohrávám s myšlenkou na divadlo, ale jelikož stu-
duji prezenčně, těžko bych našla volný čas na každodenní zkoušky třeba 
měsíc v kuse. Ale kdo ví? Až získám titul magistra, třeba se i na nějaké 
to divadlo „vrhnu“.
„Jaký je zájem ze strany médií o vaši osobu? Poskytujete často interview?“

„No tak tohle se mi docela zdárně vyhýbá především proto, že příliš 
nechodím na společenské večírky a média se soustřeďují především na 
osobnosti, které jsou hodně vidět na veřejnosti.“
„Děkuji vám, že jste si na mne udělala čas. Zároveň bych chtěl Patricii 
Kolaříkové i Tereze Jordánové popřát mnoho štěstí a dalších úspěchů 
v jejich „obou“ životech.“

Vladimír Šavrda

Patricie Solaříková - mimo kameru.

Patricie Solaříková se svojí seriálovou kamarádkou.
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sport�
Velká cena města 
Blatná – 4. ročník

V sobotu 26. dubna proběhl v prostorách 
Střední odborné školy v Blatné již 4. ročník 
turnaje v judu - Velká cena města Blatná.

Již od 8 hodin se do Blatné začali sjíždět 
první závodníci a rozhodčí. Po skončení vážení 
a prezentace závodníků jsme napočítali cel-
kem 113 závodníků z 20 oddílů. Poměřit své 
síly a znalosti přijeli do našeho malého města 
závodníci ze čtyř krajů (Jihočeský, Plzeňský, 
Středočeský a Praha).

Po zvážení nadešel čas losování. Zkušený 
tým rozhodčích závodníky rozepsal podle vah 
do tabulek a v 10 hodin bylo vše připraveno ke 
slavnostnímu zahájení. Při něm se u mikrofonu 
postupně vystřídal Lukáš Kocourek, který všech-
ny přivítal jménem pořádajících, místostarosta 
Blatné Pavel Ounický a předseda Jihočeského 
svazu Juda a hlavní rozhodčí turnaje Jan Kolda, 
který mimo jiné představil sbor rozhodčích. 
Po skončení počátečních ofi cialit nic nebránilo 
tomu, aby se turnaj rozeběhl.

Kategorie mláďat
Turnaj otevřela kategorie mláďat. Blatná 

měla v této věkové kategorii trojí zastoupení. 
Adam Pikl ve váze do 30 kg měl svoji váhovou 
kategorii rozdělenou do dvou skupin. Z kaž-
dé skupiny postupovali dva nejlepší do bojů 

o medaile. Adam v prvním zápase těsně vyhrál, 
další dva však prohrál a obsadil tak ve skupině 
první nepostupové místo. Jiří Čadek měl svoji 
váhovou kategorii do 32,8 kg rozdělenou také na 
dvě části. Ve své skupině všechny zápasy vyhrál 
a do bojů o medaile postoupil z prvního místa. 
Se soupeřem v semifi nále si ale neporadil. Při 
předávání medailí tak mohl vyskočit na 3. místo. 

Jakub Matějka ve váze do 38,5 kg měl zápasů 
nejvíce. Celkem porovnal síly s pěti soupeři. Na 
své konto si připsal dvě vítězství a tři porážky 
a obsadil tak velmi nepopulární 4. místo.

Kategorie mladších žáků
V kategorii mladších žáků nasadila Blatná 

3 závodníky. Matěj Mužík zápasil ve váze do 
34 kg. Tato váhová kategorie byla opět rozděle-
na na dvě skupiny, ze kterých postupovali dva 
nejlepší do fi nálového bloku. Matěj si vedl velmi 
dobře. Připsal si tři vítězství a pouze jednu poráž-
ku. Do bojů o medaile postoupil tedy ze druhého 
místa ve skupině. V semifi nále však narazil na 
pozdějšího vítěze této váhové kategorie a po 
porážce tedy obsadil 3. místo. Ve váze do 50 kg 
bojoval Jaroslav Čadek. První zápas po dobrém 
výkonu vyhrál. Druhý soupeř ho ale vzápětí 
porazil. Jarda tak obsadil 2. místo. Váhová ka-
tegorie do 55 kg byla jasnou záležitostí pro Jana 
Podlešáka. Nepřipustil v souboji o pohár nej-
menší pochybnost a zaslouženě obsadil 1. místo.

Kategorie starších žáků
V této věkové kategorii měla Blatná také 

3 zástupce. Andrej Haštava se pral ve váze do 
50 kg. V prvním zápase se mu nedařilo a se 
svým protivníkem prohrál. S dalším soupeřem si 
však poradil a mohl se tedy radovat z medaile za 
2. místo. Úplně stejně si vedl i Pavel Urban ve 
váze do 66 kg. I jeho bilance porážek a vítězství 
byla vyrovnaná. Jedno vítězství a jedna porážka 
znamenala i pro něj 2. místo. Posledním blaten-

ským zástupcem ve starších žácích byl Ladislav 
Matějka (váhová kategorii do 60 kg). Láďa první 
dva zápasy prohrál. Do posledního zápasu ale 
dal zbytek sil a dovedl ho k vítěznému konci. 
Obsadil tak 3. místo.

Kategorie dorostenců
Mezi nejstaršími závodníky, kteří byli zastou-

peni na turnaji, jsme měli dva zástupce. Adam 
Žihla (váha do 81 kg) a Miloš Franc (váha do 
66 kg). Adam si při zápase vedl střídavě dobře. 
První zápas prohrál s pozdějším vítězem, další 
zápas suverénně vyhrál a se třetím soupeřem si 
připsal další porážku. Celkově si tedy vybojoval 
3. místo. Miloš prošel svou váhou hladce - jako 
nůž máslem. Průběh všech zápasů měl pod kon-
trolou, proto mohl vyskočit na stupínek nejvyšší 
a převzít si tak pohár pro vítěze – 1. místo.

Celkově se blatenským judistům domácí tur-
naj vydařil: 9x stáli na stupních vítězů, z toho 
2x na stupni nejvyšším (1. místo), 3x na 2. 
místě a 4x na 3. místě.

Děkuji všem členům oddílu juda, rodičům 
a dalším lidem, kteří se podíleli na bezproblé-
movém pořádání tohoto turnaje. Bez nich by to 
pořádat nešlo. Díky patří také řediteli SOŠ Blatná 
panu RNDr. Pavlíkovi za vstřícnou domluvu 
a zapůjčení prostor školy, panu Bartuškovi za 
technickou podporu, Technickým službám za 
odvoz odpadu a městu Blatná za zakoupení 
pohárů. Dále děkujeme za půjčení žíněnek 
a dalšího potřebného vybavení oddílu SKP Písek. 
A v neposlední řadě míří naše poděkování k na-
šim domovským organizacím TJ Sokol Blatná 
a DDM Blatná.

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

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

Lukáš Kocourek
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Na velikonočním turnaji v Buzicích žertem povolili mariášníkům „šlofíka“
Buzice - „Vážení přátelé! Sešlo se vás tady 

dneska dost málo, takže bych se u rozhodčích 
přimlouval za to, aby v případě, že zase někdo 
při hře usne, dotyčného nediskvalifikovali. 
Kdyžtak jemně vzbudit,“ těmito slovy přivítal ve 
své hospůdce „U Čiláka“ v Buzicích 20. dubna 
její majitel Petr Samec účastníky velikonočního 
mariášového turnaje, který se hrál již šestým 
rokem coby memoriál jeho otce Vladimíra 
Samce a potřetí navíc jako memoriál zesnulého 
kamaráda Jiřího Himla z Neradova. Svými slovy 
narážel Petr na fakt, že při podzimním turnaji 
„Jižanského poháru“ skutečně jeden mariášník, 
silně zmožený alkoholem, během hry usnul a byl 
vyloučen spolu s tím, kdo mu tzv. „naléval“.

Letos nikdo díkybohu neusnul. Všech čtyři-
advacet „přátel žaludského esa“, kteří do Buzic 
zavítali strávit zde příjemné odpoledne, „sekalo 
latinu“. Zůstalo jen u obvyklého „folklórního 
doprovodu“- kouřové clony z cigaret a doutní-
ků, řinčení půllitrů a občasných výkřiků radosti 
nebo zklamání.

Slabší účast byla dána podle ředitele turnaje 
Jiřího Lise z Blatné tím, že se o stejném datu 
konaly tři jiné mariášové turnaje- v Nebílovech, 
Nýrsku a Chanovicích. Z domácích mariášníků 
přišel pouze Miroslav Rataj, který ale dopadl 
velmi slušně- připsal si na své konto krásné čtvrté 
místo. Z ostatních obcí na Blatensku usedli za 
hráčské stoly Václav Leština z Kadova / který 
zde už má přidělené inventární číslo stejně jako 
pípa nebo krb /, jeden zástupce Bezdědovic 

a čtyři zástupci blízké Blatné. Také mariášnický 
klub ze Slaníka, který se jako jediný pyšní vlast-
ními dresy, oslabil- oproti předchozím ročníkům 
bojoval jen v poloviční sestavě tří jedinců. Dále 
byli přítomni „přátelé lehkého hazardu“ z Údra-
že, Mirotic, Nepomuku, Písku, Míšova, Skořic, 
Mileče, Čečovic, Všemyslic a Dožic.

Mnoho hráčů si i tentokrát postesklo, že řady 
těch věrných průkopníků mariáše řídnou a nemá 
je kdo nahrazovat. „Potřebovali bychom nalé-
havě transfúzi mladé krve,“ vyjádřil se doslova 
jeden ze starších pánů.

Nejmladším borcem byl tentokrát v Buzicích 
Richard Burian /36 let/ z Blatné. A dařilo se mu 
znamenitě, až to dotáhl na pomyslný bronz. 
„Mariáši jsem „upsal duši“ asi před sedmi roky. 
Teď objíždím „Jižanský pohár“ i samostatné 
turnaje, jako je třeba tenhle dnešní,“ uvedl Ri-
chard Burian, „Kdo byl mým učitelem? Známí 
z Budislavic, kteří tam vlastní hospodu. Rád si 
zahraju i cvika. Jinak máme v Blatné svou vlastní 
partu, se kterou chodíme mastit karty každý 
pátek do jedné blatenské restaurace. Letos jsem 
zatím absolvoval šest turnajů. Bilance není zrov-
na úžasná - spíš se umisťuju v druhé polovině 
a pokud mám své hráčské kvality obodovat na 
stupnici od jedné do deseti, dal bych si tak pět-
ku,“ dodal nadšenec, jehož otec prý mistrovsky 
ovládal i křížový mariáš.

Velkým zadostiučiněním pro domácí bylo 
vítězství Libora Šišky /44 let/ z Blatné. Libor je 
totiž buzickým rodákem a jeho úspěch se rov-

ná úspěchu rodné 
vesnice. „Jsem 
rád, že jsem mohl 
takhle důstojně 
uc t í t  památku 
Vladimíra Samce 
a Jiřího Himla. 
Dvou lidí, které 
j s em vždycky 
obdivoval a měl 
je rád,“ zdůraznil 
šťastný výherce, 
který na žádném 
memoriálu dosud 
nechyběl, „Tady v Buzicích jsem se taky mariáš 
jako kluk učil. To bylo ještě ve staré dolní hospo-
dě, kde nás jako děti hlídal a zároveň vyučoval 
můj příbuzný. Jednou jsem tady u Petra taky 
vyhrál posvícenský mariáš. Jinak to člověk bere 
ale spíš jako přátelskou hru, při které se pěkně 
odreaguje.“ Nutno zdůraznit, že Libor Šiška už 
patnáct let patří mezi borce republikové ligy.

Nejlepší umístění zůstala tak na domácí půdě. 
Jen ceny za stříbrnou pozici putovaly na adresu 
Josefa Jirky z Tojic.

Do buzické hospůdky „U Čiláka“ se mariáš-
níci ale letos ještě vrátí. A sice 1. listopadu, kdy 
sehrají další turnaj ze seriálu „Jižanský pohár“. 
A tentokrát zažije staročeský hostinec pořádný 
nápor. Loni na stejné akci obsadilo buzický sálek 
padesát devět mariášníků!       Vladimír Šavrda

Vítěz turnaje Libor Šiška
z Blatné.

HOKEJBALISTÉ DATELS JSOU 
TĚSNĚ PŘED BRANAMI POSTUPU 
DO FINÁLE KHBL

Po tuhé čtvrtfinálové serii proti Pluhovu 
Žďáru, kterou blatenští hokejbalisté proměnili 
v postup až v domácím pátém rozhodujícím utká-
ní (výsledek 7:4, celkově 3:2 na zápasy), je stav 
semifi nálové serie mezi Protivínem a Blatnou po 
dvou utkáních na hřišti vítěze základní části pře-
kvapivý, ale o to příjemnější pro blatenské barvy. 
Datels dokázali obě utkání celkem jednoznačně 
vyhrát a již nyní v sobotu mohou v domácím 
prostředí slavit postup do fi nále!

1. zápas semifi nále: PLATAN PROTIVÍN 
- TJ DATELS BLATNÁ 2:6 (1:2) (1:3)(0:1) 
branky: Matějka, Hrubý L., Hrubý M., Vaní-
ček L., Hruška, Pangrác Z.

2. zápas semifi nále: PLATAN PROTIVÍN 
- TJ DATELS BLATNÁ 2:5 (2:1) (0:3) (0:1) 
branky: 2 - Pangrác M., Hrubý L., Paukner, 
Kvarda.
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Odvoz, přeprava a vyklízení
Cizner - dodávková přeprava

Potřebujete přepravit nově zakoupený nábytek? Nebo 
se jen chcete zbavit starého haraburdí, které vám doma 
překáží? Nejen, že přijedeme a prostory vám vyklidíme, 

jsme schopni dopravit cokoliv a kamkoliv.
Orientační cena dopravy je 18 Kč/km.

Cena za 1 osobu/hodinu je 280 Kč při běžném vyklízení 
a nakládce.

Při stěhování těžších předmětů /skříně gauče, klavíry 
350 - 450 za 1 osobu /hodinu.

KONTAKT:  Drahenice, okr. Příbram

tel: 606 328 802, 724219602



REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY Blatná)

23 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 604 518 400, 383 423 522

Vybráno z nabídky: Byty 3+1– Blatná od 960.000.-Kč,  
RD – Míreč, Závišín, Blatná, Kbelnice, Hutě pod Třemš.,

chalupy – Jindřichovice, Lnáře, Drah. Málkov, komerční obj. – Blatná, Kasejovice, 
Tchořovice, Mirovice, stav. pozemky – Chobot, Lnáře, 

Buzice, Bezdědovice. Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz . 
– HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy, chaty, byty, pozemky, lesy … 

Blatensko i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!

Zajistíme Vám bezstarostný prodej. 
Prezentace na nejvýznamnějších realitních serverech a právní servis ZDARMA! 

Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné... 
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle 

působící realitní kanceláře v regionu. 
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!





Nově nabízí:

• Ošetření určené k hubnutí: Lipolaser,
Bodyter, lymfodrenážní
kalhoty, vibrační plošina

• Kosmetické ošetření: laserové
ošetření chloupků a vrásek,
odstraňování pigmentových skvrn a jizev,
podpora tvorby kolagenu a omlazení pleti

• Líčení
• Hloubkové čištění obličeje 
• Léčba akné
• Barvení obočí a řas
• Prodlužování řas (řasa na řasu)
 Akční cena: Nové řasy jen 750,-Kč
 Doplnění řas 350,- Kč
• Diamantová mikrodermabraze

Tel. objednávky:
608 450 975

www.studio-ma.cz

B l a t n á
Třída T.G. Masaryka 254





Slevový kupon 10 % na všechny služby

Slevový kupon 10 % na všechny služby

á

Mgr. Dušan Havlena, advokát
J.P.Koubka 81, 388 01 Blatná

Kontaktní telefon: 722 905 684,
Email: Ak.Havlena@gmail.com , www.ak-havlena.cz

Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupování před soudy a jiným úřady.
V případě, že se nacházíte v tíživé fi nanční situaci, vyhotovuji návrhy na povolení oddlu-
žení - osobní bankrot! Garantuji profesionální přístup za velmi příznivou cenu (možno 
vyhotovit i online).

Pronajmu byt 2+1 v centru města Blat-
né ve třetím patře cihlového domu 

v ul. Nerudova. Ihned k nastěhování.
Tel. 722 905 684

Víno v Kaplance
Na Příkopech 213, Blatná

nabízí: - 8 druhů vynikajících moravských točených vín
- bohatý sortiment lahvových přívlastkových vín (z prověřených vinařství)
aktuálně: - v pátek 30. května od 19.00 hod. přijďte do Kaplanky ochutnat úžasná
„Vína z povodí Rýna“! (Řízená ochutnávka skvělých německých vín.)
Více informací získají zájemci v Kaplance, nebo na tel. 776341066, příp. na adrese vzilova@
seznam.cz. Zde si rovněž můžete rezervovat účast, protože počet míst v Kaplance je omezen.

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH 
AKCÍ

V BUZICKÉM HOSTINCI U ČILÁKA

17. 5. VEPŘOVÉ HODY – od 20 hod. hraje 
kapela Náhoda
24. 5. 120 LET SDH BUZICE – K tanci 
a poslechu hraje od 17 hod. kapela Gloria
7. 6. Hraje kapela ŠUMÍCI od 20 hod. + 
podávat se bude teplé uzené a pivo jako křen
12. 7. SOUTĚŽ VE VAŘENÍ GULÁŠŮ 
– začátek ve 14 hod. – večer opět zahrají 
populární ŠUMÍCI
19. 7. RYBÍ HODY – od oběda až do pozd-
ních hodin
26. 7. 11. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO 
TURNAJE – začátek v 9 hod.
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INZERCE�
     
   St ední odborné u ilišt  
               BLATNÁ    

 
U Sladovny 671 

                            388 16 Blatná 
 
 
Nabízíme provedení t chto prací: 
 

veškerou diagnostiku, se ízení 
a opravy osobních a užitkových 
automobil  v etn  kontroly 
a se ízení geometrie podvozku 
novou 3D diagnostikou 
servis klimatizací vozidel 
m ení emisí zážehových 
i vzn tových motor  v etn  p ípravy 
vozidel na technickou kontrolu 
opravy traktor  a zem d lské 
techniky 
základní kurzy sva ování, 
doškolování a p ezkušování svá e  

 P íjem 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


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

BLATENSKÁ RYBA, spol. s r.o.

Pro všechny zájemce
provádíme:

■ Opravy nákladních vozidel
■ Přípravy vozidel na technické prohlídky
■ Opravy traktorů a zemědělských strojů
■ Výměnu motorových olejů
■ Zámečnické práce, kovovýroba
■ Svařování hliníku metodou TIG, MIG/MAG 
■ Výroba lodí
■ Nákladní doprava (Mercedes Atego nosnost 

4.5t)

Informace a objednávky:
Blatenská ryba spol. s r.o., Na Příkopech 747, 
388 01 Blatná
Tel. 383 422 512
777 762 475 - p. Solar
777 632 195 - p. Dlouhý

Prodáme dvoupatrový dům
se zahradou na Šumavě za odhadní cenu.

Informace na tel.:
777 013 455

           

- Kompletní zednické práce  
- Kompletní pokrývačské práce 
- Krovy, klempířské práce 
- Zateplení domů, fasády z dotací 
- Obkladačské práce  
- Zámkové dlažby                             
- Výškové práce                prastrecha@email.cz 
- Pronájem lešení 
- Půjčovna žebříkového výtahu  



Ročník 25 (35) Blatná 16. května 2014 Číslo 9 / strana 15

s.r.o.s.r.o.s.r.o.
PAŠTICKÁ 1135 (vedle VISHAY)  

E-mail: migersro@tiscali.cz

Skladem více než 500 000 m2

 kuchyňské linky
 (možnost vizualizace)
 schodiště, zábradlí
 vestavěné skříně, dveře ...
 velký výběr foliovaných   
 dvířek

Na objednávku: palubky, 
OSB desky, dřevěné terasy 

Real DECK...

blatnatoman@seznam.cz
Vrbenská 186, Blatná

Madalena Beáta Jánská, 12 let
ZUŠ Blatná
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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 
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