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PREFERENČNÍ 
HLASY VE VOLBÁCH 

DO EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU V BLATNÉ

V Blatné získal ve volbách do Evropského 
parlamentu s přehledem nejvíce preferenčních 
hlasů (75) Jiří Pospíšil na kandidátce TOPky. 
Na dalších místech jsou: Jan Keller (ČSSD) 
s 35 hlasy, na třetím místě se shodným počtem 
preferenčních hlasů 26 Eduard Kožušník (ODS) 
a Pavel Telička (ANO), pak následuje Libor 
Rouček (ČSSD) s 23 hlasy, Kateřina Konečná 
(KSČM) s 20 hlasy, Luděk Niedermayer (TOP) 
se 17 hlasy, Ivan Bartoš, lídr Pirátů s 12 hlasy, Ja-
romír Štětina (TOP) a Šlahůnková Pavla KSČM 
shodně s 11 hlasy, Jan Zahradil (ODS) s 10 hlasy. 
Pak následuje Olga Sehnalová (ČSSD) s 9 hlasy, 
Stanislav Polčák (TOP) a Miroslav Ransdorf 
(KSČM) shodně s 8 hlasy, Jiří Maštálka (KSČM) 
se 7 hlasy, dále shodně s 6 preferenčními hlasy 
lídři Pavel Svoboda (KDU ČSL) a Petr Mach 
(Strana svobodných občanů).

ZM

Jak jsme volili v Blatné do Evropského parlamentu
                                                           ČR                    Jihočeský       okres              Blatná
                                                                                    kraj                 Strakonice

odevzdaných hlasů 1 528 250 91 369 10 602 894
volební účast % 18,20 17,75 18,67 16,33
  procenta odevzdaných hlasů
ANO 2011  16,13 16,08 16,79 12,85
Koalice TOP09 a STAN 15,95 15,63 13,48 19,95
ČSSD 14,17 12,94 13,78 14,20
KSČM 10,98 12,96 12,33 11,72
KDU-ČSL 9,95 9,73 10,58 7,21
Občanská demokratická strana 7,67 7,64 7,79 10,82
Strana svobodných občanů 5,24 5,20 4,22 4,73
Česká pirátská strana 4,78 4,73 5,06 5,41

Blatenské volební okrsky  Okrsky – město Blatná
 1 2 3 4 5
Počet odevzdaných hlasů 152 130 186 162 208
volební účast % 13,93 16,29 17,85 14,82 18,29
  procenta odevzdaných hlasů 
ANO 2011  17,88 10,85 9,83 14,90 12,98
Koalice TOP09 a STAN 21,19 17,82 21,85 15,52 25,48
ČSSD 13,24 20,15 14,75 14,90 11,05
KSČM 7,94 15,50 17,48 9,93 7,21
KDU-ČSL 5,29 9,30 6,55 3,10 9,13
Občanská demokratická strana 9,93 7,75 7,65 10,55 13,94
Strana svobodných občanů 3,97 3,10 5,46 7,45 4,32
Česká pirátská strana 3,31 6,20 2,73 8,69 4,80

Okrsky (podrobně viz minulé BL)
1 – ZUŠ Blatná, 2 – MěÚ Blatná, 3 – TJ Kuželna Blatná, 4 – ZŠ Komenského, Blatná,
5 – ZŠ Holečkova, Blatná

Blatenské volební okrsky  Okrsky – městské části
 6 7 8 9 10 11
Počet odevzdaných hlasů 9 10 15 4 4 14
volební účast % 10,34 14,49 26,79 12,9 7,27 82,35
      
ANO 2011  12,50 0,00 13,33 25,00 0,00 0,00
Koalice TOP09 a STAN 0,00 0,00 6,66 50,00 25,00 0,00
ČSSD 0,00 30,00 0,00 0,00 25,00 14,28
KSČM 0,00 30,00 33,33 0,00 0,00 7,14
KDU-ČSL 37,50 0,00 26,66 0,00 0,00 7,14
Občanská demokratická strana 25,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
Strana svobodných občanů 0,00 0,00 6,66 0,00 0,00 0,00
Česká pirátská strana 12,50 40,00 0,00 0,00 0,00 7,14

6 – Skaličany, 7 – Drahenický Málkov, 8 – Čekanice, 9 -  Blatenka, 10 – Hněvkov,
11 – Milčice

Ze stránek ČSÚ volby.cz zpracoval Z.Malina

I N F O R M AC E
Rekreační areál města Blatná

Provoz BAZÉNU bude zahájen 
v neděli 

1. června 2014 od 9.00 h.
Od 14.00 h. je připraven zábavný 
program pro děti od OS DUHOVÉ 

JEŠTĚRKY.

Děti do 15 let po celý den vstup 
zdarma.

web: www.plavecakblatna.cz

Pavel Ounický
místostarosta města Blatná



Ročník 25 (35) Blatná 30. května 2014 Číslo 10 / strana 2Číslo 10 / strana 2 Blatná 30. května 2014 Ročník 25 (35)

Aktual ity�
Dobro v Prdeli

neznamená neslavný konec hudebního 
nástroje oblíbeného v countryové hudbě, ale 
pravý opak.

Před 2 roky vystupovali v blatenské Kap-
lance dva, na první pohled vagabundi, ale 
ve skutečnosti výbormí muzikanti - Luboš 
Beňa a Peter Bonzo Rydványi. Oba Slováci 
z Trnavska, hráči na hudební nástroj Dobro, 
který má kořeny právě na Trnavsku. Byli 
to bratři Dopjerové, z Dolnej Krupej, kteří 
odešli před 100 lety do Ameriky, a protože 

byli muzikanti, věnovali se tam místní lidové 
hudbě, což byla Country and Western. Zjistili, 
že kytaru je mezi zvučnějšími nástroji málo 
slyšet a tak vymýšleli její ozvučení, což se 
jim za pomoci hliníkové desky, která čás-
tečně nahradila smrkovou ozvučnou desku, 
podařilo. Objevil se nástroj jehož silný zvuk 
připomíná havajskou a klasickou kytaru s ko-
vovým zabarvením. Své fi rmě, v níž nástroj 
začali s úspěchem vyrábět, dali název „Do-
pyera-Brothers“, zkratka „Dobro“. Pod tímto 
názvem byl jejich nástroj rozšířen po celých 
Spojených Státech, později po celém světě.

Právě Luboš Beňa a Peter Bonzo Radvá-
nyi jsou propagátory Dobra (v obou slova 
smyslech). Po jejich úspěšném a opakovaném 
vystoupení v Blatné před 2 roky, je budeme 
moci opět uvidět a uslyšet v Blatné. Tento-
kráte to bude v restauraci Prostor v sobotu 
7. června 2014 v 19 hodin.

                                                                                       

STUDENÁ ROSA ZRÁNA, PĚKNÉ POČASÍ 
PŘEDZNAMENÁVÁ

Konec jara a počátek léta jsou každoročně 
nejkrásnějším časem, vzduch je provoněn mnoha 
vůněmi, rozkvetlé louky před senosečí se třpytí 
a nádherně vlní ve vlahém větru, na okrajích 
remízků a hájů rozkvétají černé bezy, krajina se 
ještě obléká do zelených barev mnoha odstínů.

Červen, který se o tomto víkendu již ujme 
vlády, však mnohdy přináší také mnoho deštíčků, 
dešťů, přepršek, ale i bouřek a krupobití, někdy 
i vytrvalých dešťů…

LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA LODĚK 
O VÍKENDECH V ULICI NA PŘÍKOPECH 
- STANOVIŠTĚ PROTI KAPLANCE

Protože jsme od loňského jara pod „nebeskou 
klenbou“ přejeme si, aby těch vytrvalých dešťů 
bylo co nejméně.

V červnu vám budeme k dispozici každou 
sobotu a neděli (pokud to počasí dovolí) od 
13.00 – 17.00 hodin (po dohodě i déle) Samo-
zřejmě lze také domluvit dopolední čas nebo 
některý den v týdnu. (mob. 736 765 747 – 
E. Fučíková)

Každou sobotu dopoledne nás zastihnete 
v průjezdu pod blatenskou věží, mezi pro-
dejnou s textilem a informačním centrem, od 
9.00 do 12. 00 hodin, na odpoledne se přemis-
ťujeme k PŮJČOVNĚ LODĚK

Co je nyní v naší nabídce?
- BLATENSKÉ ŘEMESLO - historické sklo 

z Bělčic, keramika, paličkovaná krajka, košíky 

z neloupaného proutí, malovaný perník, vizo-
vické panenky, dřevěné hračky a jiné výrobky 
ze dřeva, dřevěné dětské hrabičky, obrázky 
a kresby, březová košťata, batikované tašky,

- ČESKÉ ŘEMESLO – drátované, skleněné 
a keramické šperky, keramické hrnky, cínové 
přívěšky, cínoví vojáčci, proutěné koše, košíky 
a ošatky, knihy

- UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY – drobné 
předměty z našeho kraje, pohledy, turistické 
známky, turistické vizitky, magnety, mapy aj. 
K pohledům prodáváme také poštovní známky.

- RŮZNÉ – jablečný mošt z českých jablíček, 
žen-šen pětilistý – bylina

TIP NA ČERVEN – PŘÍVĚŠEK - PALIČKO-
VANÉ SLUNÍČKO (viz foto)

NEZAPOMÍNEJTE NA NÁŠ E-SHOP – 
www.lidove-remeslo.cz
KONTAKTY: mob. 736765747,
obchod@lidove-remeslo.cz,

A ještě trochu červnové pranostiky:
- O SV. FORTUNÁTU (1. 6. ), KAPKA DEŠTĚ 
MÁ CENU DUKÁTU

- MEDARDŮV DÝŠŤ, ČTYŘICET DNÍ PLÍŠŤ 
(8. 6. )

- SVATÁ TONIČKA, MÍVÁ UPLAKANÁ 
VÍČKA 13. 6. )

- DEN SVATÉHO VÍTA, MNOHO DEŠTĚ 
SKÝTÁ (15. 6. )

- JE-LI VEČER SILNÁ ROSA, ZRÁNA ZPÍVÁ 
DOBŘE KOSA

Eva Fučíková - lidové řemeslo



Ročník 25 (35) Blatná 30. května 2014 Číslo 10 / strana 3

Z p r á v y
T S  B l a t n á

Upozornění pro cyklisty
Dopravní policisté se v letních měsících zaměří na cyklisty, a to 

nejen na dodržování pravidel, na povinné vybavení jízdního kola, ale 
především na požívání alkoholických nápojů. Cyklisté zřejmě zapomínají, 
že jsou účastníky silničního provozu stejně jako řidiči a před jízdou či 
během jízdy se občerstvují alkoholickými nápoji, což zákon o provozu 
na pozemních komunikacích striktně zakazuje. Je také důležité připome-
nout, že i cyklostezka je druh pozemní komunikace a platí na ní stejná 
pravidla jako na silnici.

U opilých cyklistů se významně zvyšuje riziko, že havarují a ohro-
žují tak své zdraví a mnohdy i život. Jen od začátku tohoto roku řešili 
dopravní policisté celkem šest dopravních nehod cyklistů, kteří byli 
pod vlivem alkoholu, a to především na Blatensku. Cyklisté při nehodě 
utrpěli zranění. Při dechové zkoušce jim byla naměřena hladina alkoholu 
v dechu i přes dvě promile.

Cyklistovi, který jede na jízdním kole pod vlivem alkoholu, může 
být za dopravní přestupek uložena ve správím řízení pokuta až do 
výše 50.000 Kč. Blokové řízení zákon v tomto případě nepřipouští. 
V případě prokázaného přestupku nemůže být cyklistovi zadržen či 
odejmut řidičský průkaz.

Bc. Kateřina Malečková 
(předseda Komise prevence kriminality mládeže Města Blatná)

por. Mgr. Jaromíra Nováková 
(Policie České republiky-KŘP Jihočeského kraje, Územní odbor 

Strakonice, Preventivně informační skupina.)

Zemřelí – duben
Tajovská Jaroslava, Blatná, nar. 1946, úmrtí 6. 4. 2014
Hanák Bohumil, Blatná, nar. 1938, úmrtí 6. 4. 2014
Kratochvíl Václav, Blatná, nar. 1944, úmrtí 15. 4. 2014
Herzigová Anna, Babín, nar. 1921, úmrtí 23. 4. 2014

Výstavba parkovacích stání
Technické služby 

města Blatné, s. r. o., 
realizovaly v průběhu 
měsíce května výstav-
bu nových parkovacích 
stání v části ulice Na 
Tržišti. V rámci této 
akce bylo vytvořeno 7 
nových parkovacích stá-
ní, která budou sloužit 
zejména pro návštěv-
níky „Plovárny Blatná“ 
v době sezónního pro-
vozu a také pro občany, 
kteří navštěvují prostory místních spolků v budově bývalého „Steka“. 
Parkovací stání jsou provedena z betonové zámkové dlažby typu „Klasiko“ 
tloušťky 6 cm.

Přikládáme fotografi e z prováděných prací.

Svoz košů ve městě
Vážení občané,
Technické služby města Blatné by Vás 

touto cestou chtěly informovat o problé-
mech při vyvážení odpadkových košů 
ve městě.

V poslední době se rozmáhá vyhazo-
vání domovního komunálního odpadu 
do odpadkových košů. Tento problém 
se týká prakticky celého města, ale na 
místě je vyzdvihnout lokalitu sídliště 
Nad Lomnicí, kde není výjimkou, že se 
kolem košů nachází více igelitových pytlů 
s domovním odpadem. Nevíme, zda je to 
leností místních obyvatelů donést odpad 
do přistavených dvou kontejnerů, či je 
to důvod jiný. Každopádně koše nejsou určeny k tomu, aby se do nich 
vyhazovaly pytle s domovním odpadem, k tomuto účelu slouží popelové 
nádoby nebo již zmíněné kontejnery. Pokud bude tato činnost likvidace, 
respektive odložení, domovního odpadu pokračovat, pak bude nejspíše 
nutné přistoupit k opatřením, jako je odstranění košů na odpadky.

Věříme, že žijeme v civilizované době a nějaký ten krok navíc při 
vynášení domovního odpadu nám neublíží.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

20. (jubilejní) ročník 
Memoriálu Jana Janovského
uspořádala letos Tělocvičná jednota Sokol Blatná ve spolupráci s Tělový-
chovnou jednotou Blatná.
Memoriál se koná na památku Jana Janovského, bývalého náčelníka 
TJ Sokol Blatná.

Jan Janovský
(9.5.1912 Blatná - 6.3.1943 Osvětim) 

Jeden z nejoblíbenějších a nejatraktivnějších činovníků blatenského 
Sokola.Od mládí pěstoval řadu sportů, vynikal jako dobrý cvičitel a orga-
nizátor. Za své schopnosti byl zvolen r. 1935 náčelníkem jednoty. Působil 
v několika místních spolcích, zvláště v divadelním a hasičském.

V době okupace byl zatčen gestapem, vězněn v Klatovech a Terezíně. 
Později byl transportován do koncentračního tábora Osvětim, kde po 
nelidském týrání zahynul.

K uctění památky Jana Janovského byl r. 1945 místní jednotou uspo-
řádán I. ročník běžeckého memoriálu, nesoucí jeho jméno. V souvislosti s 
násilným zrušením Sokola po r. 1948 byla tradice závodů na pětačtyřicet 
let přerušena.

V r. 1995 se podařilo blatenské jednotě obnovit další ročníky této vý-
znamné společenské a občanské tradice.

Kompletní výsledky letošního ročníku přinášíme na straně 12.
Fotografi e najdete na www.tjsokolblatna.cz
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Základní umělecká škola Blatná
J. P. Koubka 4 – 388 01 Blatná – tel.: 383 422 536 – e-mail: zus@blatna.net

vyhlašuje pro školní rok 2014/2015
 

ZÁPIS ŽÁKŮ
pro výuku do oborů: hudební, výtvarný a taneční

Hudební obor - přípravná hudební výchova    děti od 5 a 6 let
- individuální nástrojová výuka    děti od 6 let

klavír, akordeon, zobcová fl étna, housle, kytara, violoncello,
trubka, trombon, klarinet, saxofon, lesní roh, dudy, bicí nástroje

- sólový zpěv     děti od 6 let
- sborový zpěv

Výtvarný obor - přípravné studium     děti od 5 a 6 let
- základní studium     děti od 8 let
- základní studium se zaměřením na keramiku  děti od 10 let

práce s počítačovou grafi kou – multimédia
(zájemci o tento obor přinesou s sebou výtvarné práce z MŠ, ZŠ nebo
vytvořené doma)

Taneční obor    - přípravné studium     děti od 5 let
- základní studium se zaměřením na klasický, moderní a společenský tanec

 

Zápis se koná v červnu v týdnu od 16. – 20. června 2014
10:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 16:00 hodin

v ZUŠ Blatná v ředitelně školy 1. patro, dveře č. 16
(rodiče se dostaví s dětmi)

Kritéria podle kterých budou žáci přijímáni:

Hudební obor: zazpívat píseň, zopakovat určitou výšku tónu, vytleskat rytmický motiv
Výtvarný obor: dokázat rozlišovat barvy, prokázat představivost a schopnost využití daného 
prostoru (výkres), přinést vlastní práci libovolného výtvarného stylu
Taneční obor: žák má rovný postoj, plynulou chůzi, prokáže cit pro rytmus a hudbu
__________________________________________________________________________

Ve čtvrtek 19. června 2014 Vás srdečně zveme na koncert nejmladších žáků, který se koná 
v sále ZUŠ od 17:00 hodin

SKONČÍ KŘIŽOVATKA 
SMRTI?

Komfortní křižovatka silnice č. 4 a č. 19 
mezi obcí Lety a Horosedly na Písecku. Kdo tu 
projíždí poprvé, diví se, jak na takové do dálky 
přehledné křižovatce mohlo dojít ke smrtelným 
nehodám. Zajisté tak soudí ten, kdo jede „po 
hlavní“ od Budějovic, Písku, Strakonic na Prahu. 
Avšak před křižovatkou je řidič postupně omezen 
na rychlost 70 a pak i na 50 km/h. Když se přidají 
kromě vyjetých kolejí v asfaltu ještě vyfrézova-
né příčné pruhy, řidič brzy pochopí, že je to se 
snížením rychlosti opravdu vážné.

JDE O BEZPEČNOST PŘIJÍŽDĚJÍCÍCH OD 
BLATNÉ,

MIROVIC, OD ŽĎÁKOVA A MILEVSKA

Právě řidiči „na vedlejší“ komunikaci stej-
ného významu – I / 19 nemohli odhadnout 
rychlost (v minulosti také až přes 120 km/hod) 
vozidel „na hlavní“. Než zařadili a pomalu vjeli 
do křižovatky, byl rychlý „šílenec“ v nich. Jak 
lze vyhodnotit výsledky bezpečnostního auditu 
z údajů vedených Policií ČR z každé takové 
nehody, je nutné s touto lokální závadou pohnout 
k bezpečnosti.

Stavba úseku rychlostní komunikace (4 
proudové) R4 Lety – Čimelice je připravena 
k soutěži na zhotovitele (začala jen přeložkou el. 
kabelů a melioračního kanálu). Má tak vzniknout 
mimoúrovňové křížení (R4 nahoře a I/19 dole) 
a ustat riziko a obava ze střetů vozidel.

Než čekat na další zmařený život nevinných 
řidičů, měla by Policie ČR spolu s ŘSD Č. Budě-
jovice instalovat KRUHOVOU FORMU z „lego 
kostek“, aby se i ti řidiči, co čekají uprostřed 
křižovatky na mezeru v proudu aut přijíždějících 
v pátek od Prahy a v neděli do Prahy, mohli 
BEZPEČNĚ zařadit.

DOČKÁME SE KONEČNĚ BEZPEČNÉ 
KŘIŽOVATKY

NEBO ČEKÁTE NA DALŠÍ MRTVÉ?

Miroslav Sládek

Buďte si jisti, že jsem v obraze.

Pan Miroslav Sládek je bývalý starosta Písku 
a jeden z možných kandidátů do podzimních 
senátních voleb ve volebním obvodu Strakonice, 
Písek, Prachatice za ODS.

Druhým možným kandidátem je pan Jiří 
Mánek, nedávno odvolaný ředitel Národního 
parku Šumava.

Kandidátem se stane ten z nich, který zvítězí 
v „primárkách“ ODS ve jmenovaných oblastech.
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Hvězdy a hvězdičky z televizní „Ulice“
„V seriálu „Ulice“ hraju sám sebe,“ prohlašuje Jakub Štáfek alias 

Matěj Jordán
Není nad to, když je herci televizní 

role přímo šitá na míru. To se to potom 
hraje jedna báseň. Přesně takhle to má 
nastavené Jakub Štefl  /23 let/, který se 
v nekonečném seriálu „Ulice“ objevuje 
coby Matěj Jordán stejně jako jeho seriá-
lová sestra od jeho prvních okamžiků, tedy 
plných osm let.

A já jsem se o tom mohl přesvědčit na 
vlastní oči i uši, když si přede mne v jeden 
uplakaný a šedivý den představitel stě-
žejní role oblíbeného cyklu příběhů sedl, 
abychom „hodili řeč“ pro naše noviny. Na 
první pohled pohodář každým coulem, kte-
rý se umí od srdce smát a nic ho nevyvede 
z míry. A to ještě vedle práce pro televizní 
„Ulici“ soukromě podniká a mohli jsme 

ho vidět i v několika fi lmových snímcích.
„Jaké koníčky a zájmy má Jakub Štáfek, když zrovna nežije „Ulicí“ 
a neřeší podnikatelskou činnost?“

„Tak já jsem sportovně řešený člověk čili většina mých koníčků je 
sportovního rázu. Mám rád všechny sporty bez výjimky, jsem v tomhle 
směru od „matky přírody“ asi hodně nadaný. Upřednostňuji fotbal. Jinak 
co se týče mých dalších zájmů, hodně čtu a baví mě sledování fi lmů.“
„Jak jste se na začátku natáčení „Ulice“ vyrovnával s přítomností kamery, 
jak jste se při svých prvních krůčcích cítil?“

„Samozřejmě jsem byl nejdřív silně nervózní. Vhodili mě do toho 
a já musel plavat s tím, že vyrůstám vedle takových bardů jako jsou pan 
Hrušínský, paní Maciuchová, paní Brodská a tak dále. Bylo to nesporně 
zajímavé, ale já myslím, že jsem se relativně brzy otrkal.“
„Vaše seriálové dvojče uvedlo, že se věnuje poměrně dost veřejným ak-
tivitám, zejména charitě. Je to stejné i u vás?“

„Rád se také takových projektů účastním. V momentě, když je volný 
termín a něco se naskytne, jedu. Byli jsme kupříkladu v Liberecké ZOO křtít 
jaguáří mláďata. Pro charitu jsem samozřejmě připraven udělat maximum.“
„Prohlásil jste, že v seriálu „Ulice“ hrajete sám sebe a že ta role je vám 
šitá na míru. Opravdu?“

„Opravdu. Matěj Jordán řešil spoustu problémů, které jsem musel řešit 
i já jako Jakub Štáfek v osobním životě. Je akorát o nějakého půldruhého 
roku mladší. Jinak jsme oba optimisticky naladění, veselí, svá trápení 
řešíme zodpovědně s ohledem na okolí.“
„Dokážete být kritický sám k sobě, když jako Tomáš Jordán v „Ulici“ 
něco nezvládnete na sto procent?“

„Já jsem pořád dobrý, kritika se nebere,“ / smích /.
„Je o vás ze strany médií velký zájem?“

„Určitě, největší v České republice!“ / smích /.
„Až takhle?“

„Ne, teď vážně. Média, která se specializují na televizní tvorbu, mě 
oslovují. Ony ty seriálové postavy opravdu táhnou.“
„Publikoval o vás někdy nějaký novinář něco, co vás mrzelo, co nebyla 
pravda?“

„To se určitě stalo. A ne jednou!“
„A jak jste to řešil?“

„Já nejsem ten typ člověka, který by podával žaloby. Prostě sklopím 
hlavu a řeknu si, že tohle je daň z popularity, že to k mému působení 
v seriálu „Ulice“ tak nějak patří.“
„Prý máte na kontě i nějaké fi lmové role?“

„Jen malinké role. Bylo to ve fi lmu „Probudím se včera“ nebo třeba 
v nejnovějším snímku režiséra Tomáše Vorla „Vejška“.

A pak náš rozhovor náhle skončil, protože Jakub Štáfek musel na plac. 
Nezazvonil zvonec, ale zavolal režisér. Takže snad zase někdy příště!

Vladimír Šavrda

Jakub Štáfek alias 
Matěj Jordán.

Program na červen 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 (Vodnické tvoření,
 Kapříkova notička, Rybičky, hejbejte se!)
ČT: 8:30 – 11:30  Setkávání rodičů/prarodičů
 Vítána jsou vícerčata , ale i všichni ostatní

Odpolední kroužky pro předškolní děti budou pokračovat opět 
v říjnu.

Program na pondělky a středy
  2. 6. – Vážka
  4. 6. – Pohyblivý medvídek na zavěšení
  9. 6. – Závěs s rybami
11. 6. – Housenka
16. 6. – Opice + mini divadélko
18. 6. – Ptáček
23. 6. – Kasička
25. 6. – Papírový pejsek + mini divadélko
30. 6. – Panenka na zeď

- více na www.mckaprik.estranky.cz
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Odvaha z hlubokého smutku
Měsíce jsme se nevyhnuli, a to dokonce 

i v solidních médiích, Ivetě Bartošové. Bulvár 
teď tvrdí, že lid si to žádá a myslím se dá i věřit, 
že mnohé „celebrity“ se mu skutečně podbízejí 
s trapnostmi svého života samy, aby si udržely 
popularitu. Je-li to všechno tak, ať si tedy ti, 
kteří o to stojí, ty plátky kupují, ale velice jsem 
nesnášela tu záplavu informací hlavně ve zpra-
vodajství televize, které mne nutilo se toho reje 
účastnit, ať o to stojím, nebo ne.

Nakonec to skončilo tak, jak se dalo očekávat. 
To, co zprvu udržovalo popularitu, oslabená, 
nemocná žena prostě s bulvárem ani se svým 
problematickým okolím nezvládla a v hlubokých 
depresích spáchala sebevraždu. A je zajímavé, že 
i lidé, kteří sami k takových myšlenkám neinkli-
nují, neubránili se tyto dny v hovorech s přáteli 
úvahám na toto téma.

Snad každý míváme občas depresi, možná 
i tomu pomyšlení na nějaký způsob konce 
se člověk nevyhne - ale myslím, opravdu si 
myslím, že člověk musí být strašlivě na dně, 
aby v sobě zburcoval tu obrovskou odvahu to 
nakonec opravdu udělat. A jak? Oběsit se? Br, 
tak to ne! Takže skok z výšky nebo prášky? Ani 

to není jednoduché. Najdete dostatečně vysoký 
dům nebo skálu, kde byste opravdu dopadli na 
konečnou a nestalo se, že nakonec dožijete hůř, 
než jste žili dosud - zachráněni a na vozíčku? 
Odhadnete správné množství prášků, abyste 
nakonec vše nevyzvrátili? I fuj, není ošklivější 
činnost než „krmení rybiček“. Anebo tedy jste to 
odhadli, prášky vzali akorát - a někdo vás najde 
a začne zachraňovat - no a máte po tichém konci.

Když jsem kdysi o tom přemýšlela, vymyslela 
jsem si velice krásný konec - inspirovaná vzpo-
mínkou, kdy jsem kdysi dávno vyprávěla zimním 
rekreantům o smrti Hanče s Vrbatou - dávných 
Krkonošských prvních skutečných lyžařů - úna-
va, spánek ve sněhových závějích a tichý konec, 
dokonce s posledním pocitem jakéhosi tepla. 
Nejsem lyžař - to už víte - a tak jsem to poněkud 
pozměnila tím, že bych tam někam hodně stranou 
od lidí v tom sněhu došla - aby mne nikdo nenašel 
a nedal se do zachraňování - a to příjemné usínání 
s pocitem tepla by bylo vylepšeno litrovou fl aš-
kou mého milovaného „ajrkoňaku“. No tak na to 
mohu zapomenout. I kdyby nejhůř bylo. Copak 
vaječný koňak, ten bych koupila snadno, ale na 
těch nechodících nohách a do sněhu a daleko? 

Pchá - zlatý voči! No tak nic, budu muset jednou 
umřít pěkně spořádaně po křesťansku.

Ale na světě se všechno dá otočit do komiky, 
alespoň já jsem tu zkušenost udělala, myslím, 
v převážném počtu životních zážitků. Takže se teď 
dopustím něčeho v novinařině zakázaného, protože 
citovat se sice jiného autora smí, ale musíte přesně 
uvést, odkud to máte a kdo to napsal. Což nemohu. 
Odebírám hodně týdeníků, v jednom z nich toto 
jinak vážné téma svých úvah autor zakončil přího-
dou která mi celé roky uvízla v paměti. Směju se 
jí dodneška, ale už nevím - ani časopis, ani autora, 
citovat bych tedy neměla - ale nemohu odolat.

Byl jeden malý podnikatel, podníček uvedl 
do bankrotu, manželka ho opustila, konkurence 
se smála - nemohl jinak - končí se životem. Aby 
se pojistil, že opravdu skončí, rozhodl se nejen 
skočit z vysoké skály, ale pro jistotu se současně 
i oběsit a dotvrdit to zastřelením z pistole.

Uvázal si smyčku, skočil, vystřelil - přestřelil 
oběšenecké lano, z výšky dopadl do hluboké 
vody pod skálou, na což zapomněl, že tam je - no 
a z té vody ho pohotově vytáhli.

A pak páchejte sebevraždu!!! Kdepak, co 
když zrovna zítra se ještě stane něco zajímavého, 
o co byste přišli! To vám přeje

Venca

 

 

Klub přátel Blatenska 
za podpory Římskokatolické farnosti Lnáře 

se sídlem v Kasejovicích 

zve srdečně na  

Edita Adlerová       Valérie Zawadská      Marcela Šestáková 
           mezzosoprano                  mluvené slovo                            varhany 

 

sobota 

mezzosoprano         mluvené slovo      

obota 2014 od 01420 od

Lnáře – kostel Nejsvětější Trojice 
 

Vstupné 150,-Kč, členové Klubu přátel Blatenska 100,-Kč 
 

Čistý výtěžek ze vstupného bude použit na rekonstrukci  
bývalého řeholního hřbitova ve Lnářích. 

 
Vstupenky pouze v předprodeji od 26. 5. v Místní knihovně Lnáře.  
Další informace na tel.: 380 423 313 nebo na e-mailu: knihovna-lnare@email.cz. 
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C E S T O V N Í  K A N C E L Á Ř  M A P O V É  C E N T R U M
Blatenské infocentrum

a cestovní kancelář Ciao… aktuálně:
Českobudějovický Metropol v dubnu ovládli turisté a příznivci cestování. Ve dnech 

4. a 5. dubna se zde uskutečnil již VII. ročník veletrhu cestovního ruchu JIHOČESKÝ KOMPAS4. a 5. dubna se zde uskutečnil již VII. ročník veletrhu cestovního ruchu JIHOČESKÝ KOMPAS.
Prezentovala se jednotlivá města, regiony, kraje, lázně, organizace působící v cestov-

ním ruchu a také řemeslní výrobci. Regionální turistické infocentrum a mapové centrum 
Ciao… na veletrhu již tradičně zastupovalo město BlatnáCiao… na veletrhu již tradičně zastupovalo město Blatná a společně s kolegyní Terezou 
Ptáčníkovou z MAS jsme prezentovaly celý mikroregion Blatensko. Měly jsme k dispozici 
zdarma informační prospekty o turistických zajímavostech, mapy města, pohledy i sběra-
telské kapesní kalendáříky, o které je každoročně velký zájem. Převážně dětské návštěvníky 
jsme obdarovaly drobnými suvenýry (pastelky, propisky, klíčenky.). Letošní ročník navštívilo 
více než 3800 návštěvníků! Typickou skupinu návštěvníků tvoří rodina s dětmi. Na veletrh 
v pátek přicházejí v rámci studia také studenti z místních škol. Setkáváme se zde však 
s lidmi všech věkových skupin. Přesto, že Jihočeský kompas preferuje nabídku jihočeských 
vystavovatelů, vytváří i vstřícné podmínky vystavovatelům z dalších krajů a regionů i ze 
zahraničí. Letos to např. bylo Plzeňsko, Chebsko nebo vystavovatelé z Dolního Rakouska. 
Dle slov organizátorů veletrhu je zřejmé, že Jihočeský kompas se snaží nespoléhat příliš na 
„šustění papíru“ a na tradiční sběratele prospektů. Hledá všechny možnosti, jak z veletrhu 
udělat i příjemnou podívanou a nabídnout i zábavu. Nejoblíbenějšími tvory veletrhu se 
staly Ája a Mája – dvě kůzlátka z Chaty pod Kletí. J Velice bohatý byl i doprovodný kulturní 
program. V pátek se slavnostního zahájení zúčastnili zástupci jihočeského kraje. Vzápětí 
se na podiu objevila hudební skupina Kasumama, která svými rytmy přenesla všechny 
přítomné do jižní Afriky. Zajímavé bylo vyprávění M. Víčara o putování s embéčkem kolem 
světa. Odpoledne jsme prezentovaly Blatnou přímo na hlavním podiu. Pozvaly jsme ná-prezentovaly Blatnou přímo na hlavním podiu. Pozvaly jsme ná-
vštěvníky na top akcevštěvníky na top akce, které se budou v letošním roce v Blatné konat. Na velkém plátně 
byla promítnuta prezentace o zajímavostech v Blatné, doplněna fotografi emi z různých 
společenských akcí. Byla to skvělá příležitost, jak oslovit veřejnost a nalákat je do Blatné, 
která má jistě turistům co nabídnout. Během celého veletrhu mají návštěvníci možnost 
zapojit se s vyplněnou anketou do losování o zajímavé ceny. Také my z Blatné jsme při-
daly cenu do tohoto losování. V sobotu se konala tradiční soutěž „Jihočeská panenka“. 
Soutěží v ní talentované dívky z folklorních souborů se svým tancem, zpěvem či hrou na 
hudební nástroj. Zástupci „Pohádkového království“, v čele s jeho zakladatelem Marcelem 
Goetzem, korunovali nového pohádkového krále. Stal se jím Václav Vydra. 

O zajímavé tipy na turistiku a cestování se s vámi rádi podělíme v našem městském 
infocentru a cestovní kanceláři Ciao. pod blatenskou věží. V nabídce máme širokou 
nabídku last minute zájezdů. Dovolte si dovolenou.! Těšíme se na vaši návštěvu.

Vendula Hanzlíková a Váš Ciao… team

Stánek Blatensko.

Pasování nového pohádkového krále.

Soutěžící děvčata sledují vystoupení v soutěži „Jiho-
česká panenka“.

Pohádkový král Václav Vydra.

Sladká tečka nakonec – porcování obřího veletržního 
koláče se ujal zakladatel Pohádkového království 
M. Goetz.
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Kulturní  kalendář�
 Akce

4. 6. STŘEDA | 17:00 | 
KÁVA S CKV 
Náměstí Míru 212, II. patro   

4. 6. STŘEDA | 16:30 | 
AKADEMIE ZŠ JAK BLATNÁ 
Akademie Základní školy J. A. Komen-
ského 
Sokolovna Blatná, divadelní sál   

6. 6. PÁTEK | 16:00 | 
BAVÍME SE SPOLEČNĚ 
Zimní stadion 
Sdružení rady rodičů a přátel ZŠ J. A. 
Komenského v Blatné pořádá zábavné 
odpoledne pro děti i dospělé. Uvidíte 
vybraná vystoupení žáků ZŠ připra-
vovaná na školní akademii a svým 
hlasem pomůžete vybrat ty nejlepší. 
Vstupné dobrovolné. 
Občerstvení zajištěno   

7. 6. SOBOTA | 20:00 | 
BONZO RADVÁNYI 
Koncert, blues (SVK) 
Pořadatel a místo konání  
Restaurant and music bar Prostor   

7. 6. SOBOTA | 20:00 | 
JABLKO ZNETVOŘENÉ LID-
SKÝM FAKTOREM,  PARTYZÁ-
NI,  FUNUS BAND 
Pořadatel a místo konání 
Hospoda Na Vinici   

8. 6. NEDĚLE | 13:00 | 
100 JARNÍCH KILOMETRŮ 
Chcete prověřit Vaše fyzické schop-
nosti? Rádi byste poznali blatenské 
okolí? Nemáte s kým chodit na pro-
cházku? Potřebujete shodit pár zim-
ních kilogramů? Vydejte se s námi na 
100 jarních kilometrů. Zdolejme spo-
lečně K100! 
Sraz ve 13h u kašny na třídě J. P. Koub-
ka v Blatné  

10. 6. ÚTERÝ | 18:00 | 
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ 
TANEČNÍHO OBORU ZUŠ 
Sokolovna Blatná, divadelní sál 
Jako hosté vystoupí dudáci ZUŠ Blat-
ná a kapela Alban Eiler

13. 6. PÁTEK | 18:00 – 00:00 |
MUZEJNÍ NOC 
Městské muzeum Blatná 
V podzemí muzea: Otevření výstavy 
Motýli mezi zdmi výtvarnice Ireny Ellis
Ve 2. patře muzea: Komentované pro-
hlídky výstavy Josefa Synka, Proměny

Motýli mezi zdmi
Vernisáž výstavy
18:00 zahájení
18:30 – 21:00 výtvarná dílna s autor-
kou výstavy Irenou Ellis
21:00 – 00:00 projekce filmů festivalu 
JEDEN SVĚT, posezení s občerstvením

Josef Synek - Proměny 
Výstava obrazů a kovových plastik
18:00 - 00:00 tvůrčí zastavení v prosto-
rách výstavy, pracovní listy
19:00 a 20:30 - komentované prohlíd-
ky výstavy s Mgr. Karlem Petránem.

14. 6. SOBOTA | 19:00 |
PRACHY? PRACHY!
Sokolovna Blatná, divadelní sál
SDO v Blatné uvádí komedii Raye Coo-
neyho
Předprodej vstupenek v infocentru na 
třídě J. P. Koubka, cena vstupenky 60,- Kč

14. 6. SOBOTA | 20:00 | 
BATTOLE, FOR EVERY 
BADNESS, SCEPTION 
Venkovní zábava v Bezdědovicích 

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

6. 6. PÁTEK | 20:00 |              
STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ 
VYPADL Z OKNA A ZMIZEL       
Dobrodružný/Komedie/Drama v pů-
vodním znění s titulky | Švédsko 2013 
|114 min. | Režie Felix Herngren | 110,- 
Kč | Mládeži do 12 let nevhodný

11. 6. STŘEDA | 19:00 |              
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
Komedie v českém znění | Česko 2014 

| 77 min. | Režie: Jan Hřebejk | 110,- Kč | 
Mládeži do 12 let nevhodný

13. 6. PÁTEK | 20:00 |
NEED FOR SPEED (3D)
Akční/Krimi/Drama/Thriller v původ-
ním znění s titulky | USA 2014 | Režie: 
Sco� Waugh | 130 min. | 120,- Kč | Mlá-
deži do 12 let nevhodný

OTEVŘENÍ REVITALIZOVANÉ 
KNIHOVNY BLATNÁ 9. června

Všem vám, kteří jste se těšili na původ-
ně avizovaný termín otevření knihov-
ny, se omlouváme a věříme, že na nás 
kvůli mírnému zpoždění nezanevřete. 
Pevně totiž věříme, že výsledek, ke kte-
rému veškeré práce směřují, vás velice 
příjemně překvapí. 
Dřevěná podlaha složená z brouše-
ných i nových parket a původních ši-
rokých prken, nový pult, orientační 
systém, skleněné výplně v klenutých 
otvorech zdí, o téměř sto čtverečních 
metrů více přístupného prostoru a 
kompletní knihovní fond. To jsou ty 
nejdůležitější z provedených změn. 
Postupem času a v závislosti na fi-
nančních prostředcích bychom rádi 
postupovali v modernizaci vybavení, 
ale to již za běžného provozu, všem 
návštěvníkům na očích. Prozatím pro-
síme ještě o chvilinku strpení.
Slavnostní otevření „nové“ knihov-
ny proběhne v PONDĚLÍ 9. 6. v 18:00.
Přijďte se podívat, jak se revitalizace 
povedla, ale knihy ještě nenoste.
OD 11. 6. BUDE KNIHOVNA ZNOVU 
OTEVŘENA PRO BĚŽNÝ PROVOZ OD 
9:00

JAZYKOVÉ KONVERZACE 
Program jazykových konverzací 
Pondělí     18:00 NĚMČINA
Úterý         18:00 ŠPANĚLŠTINA S 
          RODILÝM MLUVČÍM
Středa       18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek       18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE
Pátek         prozatím volno 

3. 6. - 13. 7. | ÚT - NE 9:00 - 18:00 | 
JOSEF SYNEK - PROMĚNY 
Výstava obrazů a kovových plastik
Městské muzeum Blatná, 2. patro 

3. 6. | 18:00 | VERNISÁŽ  
Úvodní slovo: PhDr. Jaromír Schel
Hudební doprovod na saxofon a flét-
nu: Agáta a Emma Lukačevičovy

 Kino

 Knihovna

 Výstavy
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teprve ve 2. polovině 19. stol. a to zá-
sluhou popularizační činnosti Nora 
Sondre Norheima, který založil první 
lyžařskou „norskou“ školu a vylepšil 
vázání a tvar lyží. V Českém království 
se objevují nejprve letmé zprávy z 80. 
let 19. stol., až nakonec čteme o Jose-
fu Rösslerovi-Ořovském z Prahy, který 
dal vzniknout „Českému ski klubu“ při 
tehdejším „Bruslařském klubu“. Lyžo-
vání dosáhlo takové popularity, že za-
krátko (v roce 1903) musela vzniknout 
celostátní organizace „Svaz lyžařů 
Království českého“. 
A někdy v té době se k nám do Měst-
ského muzea v Blatné mohly dostat i 
tyto lyže, které budou součástí výsta-
vy o cyklistice a turistice na Blatensku 
naplánované na léto 2014. 
Stručný příběh našich lyží už znáte… A 
jaký je ten Váš?
Chtěli bychom Vás proto tímto oslo-
vit, přineste nám prosím do muzea 
své poklady po Vašich předcích (sta-
ré lyže, boty, oblečení, hůlky, lyžař-
ské brýle, fotografie…). 
Po domluvě se stanou součástí již 
zmiňované výstavy . A budou vyprá-
vět svůj příběh dál...
Můžete nás navštívit osobně kaž-
dý všední den od 9:00 – 18:00 či nás 
můžete kontaktovat na tel. 383 311 
254; 383 311 251 nebo e-mailem mu-
zeum@ckvb.cz.

14. 6.  – 17. 8.
MOTÝLI MEZI ZDMI
Sklepení Městského muzea Blatná 
Výstava Ireny Ellis ve spolupráci s Am-
nesty International
Na tři sta motýlů zavřených ve vězeň-
ských kobkách. Každý z nich, ručně 
zhotovený, nese neviditelné jméno 
jednoho tzv. vězně svědomí, jehož pří-
pad sleduje Amnesty International. 

“Vězeň svědomí” je mezinárodně po-
užívaný termín pro osoby, které by 
mohly být z vězení propuštěny, kdyby 
se vzdaly některých svých zásad, ty to 
ale přesto neudělají. Vězeň svědomí 
není totéž co politický vězeň, protože 
jeho konflikt se státem se netýká vý-
konu vlády a politické soutěže o ni, ný-
brž určitých osobních či náboženských 

zásad.
V podzemí Městského muzea můžete 
až do 17. srpna nejen vidět instalaci 
výtvarnice a pedagožky Ireny Ellis, ale 
také se seznámit s některými případy 
vězňů svědomí a připojit svůj 
podpis pod petici na jejich podporu.

13. 6. | 18:00 | VERNISÁŽ V RÁMCI 
MUZEJNÍ NOCI
18:00 zahájení
18:30 – 21:00 výtvarná dílna s autor-
kou výstavy Irenou Ellis
21:00 – 00:00 projekce filmů festivalu 
JEDEN SVĚT, posezení s občerstvením

SKI, PRKÉNKA, LYŽE NEBO 
BĚŽKY…

To jsou všechna pojmenování, pod kte-
rými lze hledat tyto tajuplné předmě-
ty z našeho depozitáře. A proč vlastně 
tajuplné? Odkud se k nám dostaly až 
do Městského muzea v Blatné? Jakou 
cestu prostorem a časem musely ura-
zit? 
Původně sloužily jako dopravní pro-
středek usnadňující člověku pohyb ve 
sněhu a to převážně ve Skandinávii, 
odkud pochází jeskynní malby člověka 
na lyžích odrážejícího se jednou holí. 
Pohyb na lyžích se již ve středověku 
stal oblíbenou kratochvílí Skandináv-
ců, především Norů, jenž v 17. stol. do-
konce uspořádali první závody v běhu 
na lyžích. V jižnějších oblastech Evro-
py, zejména s příhodnými podnebnými 
podmínkami, se tento vynález uchytil 

Původní vstup do dospělého oddělení (vpravo) - za skleněnými dveřmi se nachází míst-
nost budoucí knihovní studovny, s pojízdnými knihovními regály. Ty budou moci být dle 
potřeby přesouvány, a tak získáme prostor pro malý přednáškový sál. 

p , y y

 Muzeum
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sport�
Blatenský májový běh

Blatenský májový běh představoval pro 
většinu účastníků radost. Jen několik jedin-
ců ho chápalo jako formu „alternativního 

trestu“.
Jak pravil a napsal klasik, máj je lásky čas. 

O tom není sporu, samozřejmě. Pro osazenstvo 
blatenských mateřských, základních a střed-
ních škol je ovšem máj také sportu čas. Velkou 
pochvalu si v tomto ohledu zaslouží vedení 
a personál Středního odborného učiliště Blatná, 
kteří se před čtyřmi lety rozhodli pořádat právě 
pro místní generaci mladých, mladších a nej-
mladších „klientů“ školských zařízení na letním 
stadiónu „Májový běh“. Nápad se velice rychle 
ujal a získal si všeobecné sympatie napříč vše-
mi věkovými skupinami. Tím spíš, že součástí 
„Májového běhu“ jsou i doprovodné soutěže 
a hry pro nejmenší děti. Letos kupříkladu za 
asistence studentů i dospělých malí sportovci 
kreslili obrázky na asfalt, se zavázanýma očima 
trhali bonbóny ze šňůry, skládali puzzle a házeli 
míčkem na cíl. K dispozici měli i velký nafu-
kovací hrad, kde se skutečně bouřlivě vyřádili. 
„Podnět vlastně vzešel od naší tělocvikářky paní 
Věry Maříkové,“ říká pořadatel Ing. Miroslav 
Čapek. Akci přišel osobně podpořit i starosta 
města Blatné Mgr. Bohuslav Navrátil.

Vš ichn i  s i 
to na letošním 
čtvrtém roční-
ku, při kterém 
stanovenou vý-
mě r u  u běh l o 
s maximálním 
nasazením 426 
běžců a běžkyň, 
náramně užíva-
li. No, všichni 
vlastně ne. Ně-
kolik nejstarších 
účastníků chápa-
lo „Májový běh“ 

jako formu „alternativního trestu“ a podle toho 
také jejich sportovní projevy vypadaly. „To jsou 
kluci, kteří sabotují soustavně hodiny tělocviku 
a dostali od paní učitelky, jak by se řeklo na 
vojně „rozkazem“ obout dneska tretry a něco 
předvést,“ usmíval se Ing. Miroslav Čapek. Inu- 
kdo je bez chyby, ať hodí kamenem.

Nejlepším časem v kategorii prvních tříd se 
mohl pyšnit sedmiletý Martin Beneš. Ze zlaté 
medaile měl obrovskou radost: „Určitě mám 
tělocvik moc rád- je to „bájo“ oproti učení.“ Na 
dotaz, jestli pěstuje ve volném čase nějaký sport, 
odvětil: „Chodím na tenis.“

V konkurenci SOU Blatná versus SOŠ Blatná 
získali stříbro a bronz kluci z SOŠ. Prvenství zů-
stalo reprezentantovi učňovské větve. Sedmnác-
tiletý Jakub Navrátil z Nahošína startoval na této 
akci premiérově. Musel se spokojit s bronzem, 
ale prý mu bílý kov unikl jen o vlásek: „Bylo to 

hodně vyrovnané, škoda. Já beru sport poctivě 
a dělá mi radost. Hlavním tahounem je pro mě 
fotbal,“ říká.

Vyhlášení výsledků probíhalo průběžně 
a tady je konečné pořadí:

M a t e ř s k é 
školy: 1. místo - 
Matyáš Brynda 
z MŠ Šilhova, 2. 
místo - Tereza 
Hanzlíková z MŠ 
Šilhova, 3. mís-
to - Filip Hucek 
z MŠ Šilhova. 
1. třídy: 1. místo 
- Martin Beneš 
z TGM Blatná, 
2. místo - Tomáš 
Schwarz z JAK 
Blatná, 3. místo 

- Richard Kučera z JAK Blatná. 2. – 3. třída/
chlapci/: 1. místo - Ondřej Oulehle z JAK 
Blatná, 2. místo - Jakub Outlý z JAK Blatná, 
3. místo - Vojtěch Koman z JAK Blatná. 2.- 
3. třída/dívky/: 1. místo - Anežka Bartošová 
z TGM Blatná, 2. místo - Laura Hochmuthová 

z JAK Blatná, 3. místo - Karolína Thorovská 
z JAK Blatná. 4.- 5. třída/chlapci/: 1. místo 
- František Outlý z JAK Blatná, 2. místo - On-
dřej Drnek z TGM Blatná. 4.- 5. třída/dívky/: 
1. místo - Kateřina Vaněčková z TGM Blatná, 
2. místo - Tereza Šurátová z JAK Blatná, 3. místo 
- Martina Severinová z TGM Blatná. 6.- 7. třída/
chlapci/: 1. místo - Jindřich Šipla z TGM Blatná, 
2. místo - Štěpán Pícha z TGM Blatná, 3. místo - 
Daniel Souček z TGM Blatná. 6.- 7. třída/dívky/: 
1. místo - Veronika Forejtová z TGM Blatná, 2. 
místo - Kristýna Smolová z TGM Blatná, 3. mís-
to - Nikola Hamplová z TGM Blatná. 8.- 9. třída/
chlapci/: 1. místo - Martin Zíka z TGM Blatná, 
2. místo - David Houzír z TGM Blatná, 3. místo 
- Tomáš Březnický z TGM Blatná. 8.- 9. třída/
dívky/: 1. místo -Sára Ředinová z TGM Blatná, 
2. místo - Kateřina Šemberová z TGM Blatná, 
3. místo - Kateřina Vokurková z TGM Blatná. 
Kategorie SŠ/chlapci/: 1. místo - Jan Faja z SOU 
Blatná, 2. místo - Jan Petráš z SOŠ Blatná, 3. 
místo - Jakub Navrátil z SOŠ Blatná. Kategorie 
SŠ/dívky/: 1. místo - Tereza Lehečková z SOŠ 
Blatná, 2. místo - Martina Převrátilová z SOŠ 
Blatná, 3. místo - Nikola Kohoutová z SOŠ 
Blatná.   Vladimír Šavrda

Děti z mateřských škol podaly 
skvělý výkon.

Jakub Navrátil z SOU si doběhl 
pro 3. místo.

Bělčická višňovka se znovu pod náporem motokrosařů 
otřásala v základech

Bělčice - Motokrosová trať na Bělčické višňovce/ přírodní 
vyvýšenině nad stejnojmennou obcí/ se stala už dávno ve světě 
terénních strojů a spáleného benzínu legendou. O tom, že zájem 
závodníků a fandící veřejnosti o velkolepý sportovní podnik, který 
se zde koná dvakrát v roce, má „tuhý kořínek“, podal nezvratný 
důkaz v sobotu 10. května již 55. ročník s účastí více než tří set 
diváků a sto dvaceti motokrosařů.

První rallye se na Bělčické višňovce jelo v roce 1959. „Ale 
už o rok dříve si to milovníci rychlých terénních strojů rozdali 
mezi sebou v blatenském zámeckém parku. Dokonce se tam 
navážela i zemina, aby z ní mohly být uplácány tzv. „skokánky“, 
říká hlavní pořadatel Miloš Prančl z domácí obce, „Bělčická 
višňovka je jednou z nejstarších tratí v České republice. Jedná
              (pokrač. na str. 11) Michal Sýbek v letu.
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Bělčická višňovka... (pokr. ze str. 10)
se o klasický motokrosový model, na kterém bylo 
v celé historii této akce zaznamenáno minimum 
úrazů. Jeden okruh měří kilometr a sto padesát 
metrů.“ Po roce 1989 bylo pořádání Bělčické 
višňovky dočasně přerušeno. Zatímco „dočasný 
pobyt“ sovětských okupantů na území tehdejšího 
Československa trval jedenadvacet let, dočasnost 
„zmrazení“ motokrosové show v Bělčicích byla 
naštěstí poloviční. I tak to ale přijali motokrosoví 
závodníci s lítostí. Díkybohu se 2. září roku 2000
na bělčické višňovce opět rozburácely „splašené 
motory“ a od té doby všechno jede ve starých 
kolejích. Na přípravě a organizaci fascinující 
podívané se prý podílí okolo dvaceti dobro-
volníků, nechybí členové Sboru dobrovolných 
hasičů a samozřejmě lékař. „Nejsilněji byl zatím 
obsazen závod Bělčické višňovky v roce 2008, 
kdy u nás startovalo 173 motokrosařů. Vedle 
českých borců už jsme tu měli i reprezentanty 
z Německa, Rakouska, Belgie a Holandska. Pra-
videlně se tady představují klasické motocykly 
ČZ- některé i padesát let staré, které patří do 
závodní síně nezničitelných hodnot a pro které 
jsme utvořili i samostatnou kategorii,“ nechává 
se slyšet Miloš Prančl. Nutno dodat, že pořada-
telské žezlo drží nad slavným motokrosovým 
závodem Autoklub České republiky/ AČR/ 
Bělčice za výrazné sponzorské podpory ze strany 
obce Bělčice, Zemědělského družstva Bělčice 
a několika spolupracujících fi rem.

Na 55. ročníku Bělčické višňovky byl příto-
men i zanícený motokrosař Jindřich Kratochvíl/ 
58 let/ z domácí obce. Ten loni na závodu v Neto-
licích poznal i odvrácenou tvář sportovního úsilí 
a píle: „Upadl jsem na dráze a došlo k zástavě 
srdce. Naštěstí mi byla včas poskytnuta první 
pomoc a následně mě transportovali do nemoc-
nice v Českých Budějovicích. Teď mám zaká-
záno závodit, tak jsem tu alespoň jako fanoušek 
a divák,“ svěřuje se houževnatý veterán. Jinak se 
mu prý ale zranění a nehody obloukem vyhýbaly. 
„Absolvoval jsem tady v Bělčicích pět našich 
závodů s nejlepším výsledkem sedmý v pořadí 
kategorie. Na Šumavském poháru jsem nejlépe 
skončil osmý,“ uvádí Jindřich Kratochvíl, který 
mimochodem před patnácti lety s kamarády 

vlastníma rukama s minimální mechanizací trať 
Bělčické višňovky předělával. Předtím prý byl 
okruh jednodušší.

Blatenští motokrosoví nadšenci tu měli tento-
krát slabé zastoupení. Hlavně co se mladé krve 
týče. „Mladý Albín Veselý má zlomenou klíční 
kost, Robinu Vetešníkovi se totálně rozsypal 
motor a Martin Finěk jede zítra mistrák v Ra-
kousku, takže nechce riskovat zranění a šetří 
síly,“ vyperlil slovní omluvenku Michal Sýbek/ 
37 let/, který to tady zachraňoval a opravdu 
se blýskl. Vybojoval v kategorii ČZ do 40 let 
nádherné stříbro a tím zachránil čest města růží.

„Štěstí se teď na mě směje,“ poznamenal 
rozradostněný závodník, „Před čtrnácti dny se mi 
podařilo vyhrát první závod Šumavského poháru 
v Netolicích.“ V roce 2012 prý zvítězil v závodu 
Šumavského poháru i tady v Bělčicích. Poprvé se 
na startovní čáru Bělčické višňovky postavil roku 
1993: „Pak jsme sem vyráželi už pravidelně. 
Ovšem žádné extrémně vydařené výkony jsem 
tu nepodával, končil jsem obvykle v polovině 
startovního pole,“ poznamenává Michal Sýbek.

K hlučnému terénnímu bláznění ho přivedl 
otec a jeho prvním strojem byl předělaný JAWA 
150. „Premiéru na závodní trati jsem si odbyl 
v jedenácti letech u mačkovské cihelny. Ovšem 
první instruktorské lekce jsem dostával už v šes-
ti,“ vrací se do rané minulosti blatenský „brácha 
blesku“, co ročně dílem prosviští a dílem prolétá 
cca patnáct závodních tratí. K podobě trasy Běl-
čické višňovky se vyjadřuje následovně: „No, je 
to takový tankodrom- ale zaplaťpánbůh za něj.“

Pro čtrnácté místo v elitní kategorii OPEN 
si do Bělčic z malé vísky u Dobřan přijel Adam 
Košan/ 24 let/: „Jsem tady úplně poprvé. Trať 
je pěkná, náročná, dá to víc na ruce, ale moc 
to neskáče. Ve třech čtvrtích přeboru mi ztuhly 
horní končetiny, musel jsem chtě nechtě zvol-
nit,“ vydává odborný posudek mladý seřizovač 
v Chotěšovské fi rmě, který si všechny náklady, 
spojené s provozováním tohoto drahého hobby, 
hradí z vlastních zdrojů. „Proháním mašinu 
pro radost a udržení dobré kondice. Jsem toho 
názoru, že zkusit se má všechno,“ prohlašuje 
sympaťák, sršící energií a pohodou, „K moto-
krosu jsem se dostal tak, že jsem jako desetiletý 

s tátou na pionýru brázdil polní cesty a potkali 
jsme kluky na opravdových „žihadlech“. Ti nám 
nabídli, jestli se nechceme svézt. My jsme samo-
zřejmě chtěli a tehdy mě to dostalo. Od osmnácti 
jsem pak začal dělat motokros naostro. Bohužel 
jsem do značné míry omezen svým zaměstnáním, 
pracuji i o některých víkendech. Ročně stihnu 
tak patnáct až dvacet závodů.“ Do Bělčic se prý 
rád zase vrátí: „Jen mě mrzí, že tady není vyhlá-

šena kategorie 
„Hobby“ pro 
jedince amatér-
ského zaměře-
ní. Ale co, jak 
už jsem jednou 
řekl- zkusit se 
má všechno!“, 
dodává Adam.

Velmi dobře 
si v kategorii 
mladých nadějí 
počínal čtrnác-
tiletý Jan Švára 
z Drahenického 

Málkova se startovním číslem 92. Už na pod-
zimním motokrosu ulovil stříbrné ostruhy, teď 
si to zopakoval podruhé. Protože mu ty zlaté 
unikly ale jen nešťastnou náhodou, byl trochu 
zklamaný. Ovšem i s náhodami se ve sportu musí 
počítat. „Celou dobu závodu jsme se s pozdějším 
vítězem drželi na čele u sebe. V posledním kole 
jsem ale spadl a tím ztratil drahocenné vteřiny,“ 
referuje „korunní princ“ – náctiletých na okruhu 
Bělčické višňovky, který tady soupeřil už počtvr-
té. Na motorce prý seděl už jako čtyřletý. „Ale to 
jsem se ještě bál. Závodím od roku 2012. Letos 
se chystám na nějakých dvacet motokrosových 
soubojů,“ uvádí Honza, který patří do týmu MX 
ACADEMY RACING a pravidelně s ním trénuje 
na tratích v Netolicích a Nihošovicích.

V Bělčicích se bylo jako obvykle na co dívat 
a příznivci motokrosu si rozhodně přišli na své. 
Kdo se tentokrát nemohl z nějakého důvodu 
dostavit, může si spravit chuť 18. srpna, kdy 
Bělčickou višňovku znovu ovládne blázinec 
jménem motokros.

Vladimír Šavrda

Jan Švára z Drahenického Mál-
kova získal 2. místo.

Steelové šipky v Blatné
DC VIKINGS Blatná pořádají 

7. 6. 2014 
v herně restaurace Jubileum 

regionální turnaj.

Děti do 15 let začínají od 8.30 hod..

Dvojice od 12 hodin a jednotlivci 
od 14 hodin.

Blatenský pohár – lov 
ryb na nádech

Ve dnech 17. a 18. května pořádal Klub potápěčů 
Blatná 1. závod Mistrovství České republiky v lovu ryb 
na nádech na zatopeném lomu u Trhové Kamenice. Zá-
vodu se zúčastnilo 36 závodníků z celé České republiky 
a to i přes velmi nepříznivé počasí. Pozitivem byla znovu 
viditelnost, která dosahovala 10 metrů. Znovu se dařilo 
i našim závodníkům, kteří již léta patří v tomto sportu 
mezi nejlepší. V jednotlivcích zvítězil Karel Říha ml. s 13 
střelenými kapry a 15.930 body z družstva Blatná I. Na 
druhém místě se umístil Ivan Drozd z Pardubic I. s 9 kusy 
a 9.136 body následován Martinem Dolejšem z Blatné III. 
se 7 kusy a 7.712 body. Nadvládu blatenských ještě potvr-
dili Karel Říha st. z Blatné I, který se umístil na 4. místě, 
Josef Kostka na 5. a Petr Sedláček st. na 10. místě, oba 
z Blatné II.                                           (pokrač. na str. 13)
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Výsledky Memoriálu Jana Janovského 2014
Statistika 20. ročníku:
 Počet závodníků:  76 (49 dětí, 27 dospělých)
 Nejmladší závodník:  Pavlík Petr, 2 roky
 Nejstarší závodník:  Šefrna František, 69 let
Předškoláci chlapci a dívky 3 roky a mladší, běh 60 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 2 Březnický Matouš Bezdědovice 2011 00:00:36
2 3 Pavlík Petr Blatná 2012 00:00:37
Předškoláci chlapci 4 - 5 let, běh 100 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 31 Pojer Michal Blatná 2010 00:00:23
2 29 Bulka Štěpán Bezdědovice 2009 00:00:23
3 25 Bulka Ondřej Blatná 2009 00:00:27
4 10 Mázdra Robert Blatná 2010 00:00:44
Předškoláci dívky 4 - 5 let, běh 100 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 8 Šilhová Hana Blatná 2009 00:00:24
2 33 Drnková Tereza Blatná 2009 00:00:28
3 35 Zemanová Lucie Blatná 2010 00:00:30
4 32 Kaštovská Nela Jílové 2009 00:00:31
Přípravka žáci 6 - 7 let, běh 400 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 5 Vaněček Miroslav TJ Blatná 2007 00:00:37
2 7 Šimeček Luboš Blatná 2007 00:00:37
3 1 Nový Tomáš TJ Sokol Plzeň 2008 00:00:38
4 9 Mázdra Jiří Blatná 2007 00:00:39
5 11 Tůma Tadeáš Atletika Blatná 2007 00:00:41
6 38 Kaštovský Michael Jílové 2007 00:00:42
7 6 Šilha Miroslav Blatná 2008 00:00:47
8 14 Fejtl Matěj TJ Blatná 2008 00:00:47
9 34 Matějka Matyáš TJ Blatná 2008 00:00:48
10 23 Šafařík Vojtěch TJ Blatná 2008 00:00:59
11 21 Beneš David TJ Blatná 2008 00:00:59
Přípravka žákyně 6 - 7 let, běh 400 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 36 Jirásková Ema Atletika Blatná 2007 00:00:44
2 24 Urbanová Simona Blatná 2008 00:01:08
Nejmladší žáci 8 - 9 let, běh 400 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 27 Dragoun Václav Plzeň 2005 00:01:27
2 26 Bulka Vojtěch Blatná 2005 00:01:28
3 20 Beneš Martin TJ Blatná 2006 00:01:33
4 15 Fejtl Michal TJ Blatná 2005 00:01:35
5 13 Prančl Pavel Blatná 2005 00:01:37
6 39 Fišer Tomáš TJ Sokol Blatná 2006 00:01:38
7 1 Novák Kryštof Střelské Hoštice 2006 00:01:39
8 41 Říha Prokop TJ Blatná 2006 00:01:44
9 37 Jirásek Tomáš TJ Blatná 2005 00:01:44
10 40 Kupar Matěj Karate Sedlice 2006 00:01:56
11 4 Machovec Štěpán TJ Čtyřkoly 2006 00:01:59
Nejmladší žákyně 8 - 9 let, běh 400 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 28 Nová Nikola TJ Sokol Plzeň 2005 00:01:30
2 22 Divišová Veronika Atletika Blatná 2006 00:01:35
3 29 Svobodová Jana TJ Sokol Blatná 2005 00:01:37
4 30 Mlsová Ema TJ Blatná 2005 00:01:42
5 19 Opavová Nela Blatná 2006 00:01:42
Mladší žáci I. 10 - 11 let, běh 800 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 34 Bulka Adam TJ Blatná 2004 00:03:16
2 18 Opava Jakub TJ Blatná 2003 00:03:16
3 24 Drnek Ondřej Blatná 2004 00:03:17
Mladší žákyně I. 10 - 11 let, běh 800 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 35 Zemanová Martina TJ Blatná 2004 00:03:31
Mladší žáci II. 12 - 13 let, běh 1000 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 41 Podlešák Jan TJ Sokol Blatná 2002 00:03:57
2 40 Janota Vojtěch TJ Blatná 2001 00:04:03
3 37 Fišer Miroslav TJ Sokol Blatná 2001 00:04:24

Mladší žákyně II. 12 - 13 let, běh 800 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 26 Sedláková Adéla TJ Blatná 2001 00:03:27
2 12 Vaněčková Kateřina TJ Blatná 2002 00:03:27
3 16 Veselá Hana Blatná 2001 00:03:35
Veteránky 35 let a starší, běh 3000 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 38 Nová Miroslava Blatná 1975 00:16:26
2 41 Mlsová Jaroslava TJ Blatná 1975 00:16:42
Muži 20 - 39 let, běh 5000 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 26 Burian Michal SK Březnice 1994 00:20:51
2 36 Budka Miroslav Bělčice 1987 00:23:28
Veteránky 35 let a starší, běh 5000 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 39 Jirásková Radka Lnáře 1978 00:24:41
Veteráni I. 40 - 49 let, běh 5000 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 37 Rákosník Luboš Čtyři Dvory ČB 1974 00:19:02
2 35 Škarda Jan Vráž 1969 00:21:03
3 31 Eichinger Radovan Blatná 1965 00:23:44
4 32 Müller Radek Raketa Mačkov 1969 00:25:18
Veteráni II. 50 - 59 let, běh 5000 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 34 Bartoš Dušan Atletika Písek 1964 00:19:14
2 30 Šatra Alois Tatran V. Hydčice 1958 00:21:00
3 33 Hornát Josef TJ Blatná 1957 00:27:20
Veteráni III. 60 let a starší, běh 5000 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 27 Balek Pavel TJ Sokol Blatná 1952 00:23:25
2 28 Šefrna František Blatná 1945 00:32:15
Muži všechny kategorie, běh 10000 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 3 Csirik Jiří Atletika Písek 1992 00:34:46
2 11 Zych Jakub Březnice 1994 00:39:27
3 20 Toman Václav Blatná 1983 00:39:31
4 17 Veselý Pavel Blatná 1970 00:40:48
5 23 Oudes Jakub Mlaka Runners 1992 00:44:22
6 16 Vacek David Blatná 1990 00:44:54
7 9 Jodl Jakub Praha 1968 00:45:41
8 21 Říha Jiří Blatná 1968 00:47:08
9 14 Šilha Václav Bělčice 1983 00:47:30
10 4 Havel Milan Zdouň Hrádek 1969 00:49:30
11 5 Mráz Miloslav Blatná 1949 00:51:30
12 24 Svojše Otakar Blatná 1988 00:54:51
13 22 Svoboda Václav TJ Sokol Blatná 1972 01:04:26
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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).

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH 
AKCÍ

V BUZICKÉM HOSTINCI U ČILÁKA
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.

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 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

Blatenský pohár – lov ryb na nádech (pokrač. ze str. 11)

V družstvech zvítězila s obrovským náskokem Blatná I. ve složení Karel Říha st., Karel Říha ml. 
a Michal Stružka s 30.236 body a 26 střelenými kusy. Druhé skončily Pardubice I. (Drozd, Hons, 
Solnický) s 15 kusy a 16.082 body před Blatnou II. (Kostka, Sedláček, Pechr) s 11 kusy a 12.600 body.

Družstvo Blatná I. zvítězilo v 7. závodě v řadě a tudíž od roku 2010 nepoznali pořážku.
Blatenští zároveň poprvé nasadili i svůj „Junior Team“ ve složení Ondřej Sedláček, David Koblih, 

Vlastimil Dědina. Výborným výkonem si nejlepší z nich (zároveň celkově nejmladší závodník) Ondřej 
Sedláček zajistil 16. místo, čímž za sebou ve svém prvním závodě nechal mnoho zkušených potápěčů.

Našim závodníkům gratulujeme a přejeme v dalším pokračování seriálu Mistrovství republiky 
hodně úspěchů.

Velké poděkování patří i hlavním sponzorům těchto závodů - společnosti Leifheit, s. r. o. a Městu 
Blatná.

EK
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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

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

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

ELITEX Nepomuk a.s., Železniční 339, 335 01 Nepomuk

přijme na HPP

samostatnou účetní
požadujeme:

 SŠ, VŠ ekonomického směru
 praxe v oboru min. 2 roky
 výbornou znalost podvojného účetnictví a daňových zákonů
 schopnost samostatného sestavení účetní závěrky
 znalost účetního programu Helios výhodou

nabízíme:
 odpovídající platové ohodnocení
 zázemí stabilní společnosti
 práci v příjemném kolektivu
 závodní stravování
 příspěvek na dopravu a penzijní připojištění

Nástup ihned, zástup za mateřskou. Životopisy zasílejte nejpozději do 6.6.2014 na e-mail: 
ivana.baranova@elitexnepomuk.cz
Kontaktní osoba: Ivana Baranová, tel. 371 591 111 , linka 109
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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

.ssss r oos.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





PRONAJMU 
prostory na 

kancelářské nebo 
skladové 

využití – 170 m2. 
Možnost vytápění.

S-TRANSPORT
BLATNÁ

Tel.: 602 321 647

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

           

- Kompletní zednické práce  
- Kompletní pokrývačské práce 
- Krovy, klempířské práce 
- Zateplení domů, fasády z dotací 
- Obkladačské práce  
- Zámkové dlažby                             
- Výškové práce                 
- Pronájem lešení 
- Půjčovna žebříkového výtahu  
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Blatenské listy – čtrnáctideník – vydává Občanské sdružení „Blatenské listy“, registrované Ministerstvem vnitra ČR
dne 6. 1. 1999 pod č. j. VS/1–1/38596/99, redakční rada František Komorád, František Machovec, Zdeněk Ma-
lina – šéfredaktor, Mgr. Karel Petrán, Vladimír Šavrda. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná,
tel. 731 367 507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení: KB, a. s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100.
E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel. Sazba a tisk: Blatenská tiskárna, s. r. o.

  

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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