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BLATENSKÁ POUŤ
16. + 17. srpna 2014

taneční zábava
ANČA BAND
pod sokolovnou15

. 8
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Á 
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0:0
0 |SO 16. 8. | 8:00 – 18:00 |

NE 17. 8. | 8:00 – 17:00 |
TRADIČNÍ POUŤOVÁ VÝSTAVA 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ, DRŮBEŽE, EXOTICKÉHO PTACTVA A AKVARIJNÍCH RYB

sobota 8:00 – 18:00 (10:00 – 18:00 Muzika p. Kováře z Oseka)
neděle 8:00 – 17:00 (9:00 – 17:00 Starošumavská pětka)
po oba dva dny od 12:00 do 13:00 ukázka králičího hopu
areál u chovatelů, nábřeží Dukelské
v s t u p n é  3 0  K č  d o s p ě l í ,  5  K č  d ě t i

48.

PIVNÍ SLAVNOSTI
Zimní  stadion
SO 16. 8. | 10:00 - 03:00 |
EVERGREEN BAND, BLATENŠTÍ DUDÁCI, EVER-
GREEN BAND, MELODION | od 20:00 vstupné 100 Kč SO

 16
. 8

. 
| 1

6:0
0 |

 

NE 17. 8. | 10:00 - 18:00 |
BLATENŠTÍ DUDÁCI, SAMHAIN, DECHOVÁ HUD-
BA MĚSTA PÍSKU, Š-UMÍCI + děti z DDM Blatná

SO 16. 8. | 8:00 - 14:00 |
TRADIČNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY

N a  Př í ko p e c h

NE
 

17
. 8

. 
| 1

7:0
0 

|

SO+NE | 15:00 |
VÍTEJTE V KOMUNITNÍM CENTRU
KCAŽ Blatná | Komentovaná prohlídka

PŘEDSTAVENÍ 
ZÁMĚRU VYUŽITÍ 
ŠPEJCHARU 
VEŘEJNOSTI

s následnou prohlídkou objektu 
Špejchar u rybníka Přední Topič

SO 16. 8. | 19:00 |
PRACHY? PRACHY!
SDO v blatné | sokolovna | předprodej v infocentru

M O T Ý L I  M E Z I  Z D M I  |  S O  +  N E  |  1 0 : 0 0  -  1 8 : 0 0  | 
Městské muzeum Blatná, sklepení | Výstava Ireny Ellis ve spolupráci s Amnesty International

RUDOLF RIEDLBAUCH - OBRAZY | SO + NE 9:00 - 17:00 | 
V ý s t a v a  o b r a z ů  |  Z á m e k  B l a t n á ,  S t a r ý  p a l á c

ČÍSI SVĚT | VERNISÁŽ 15. 8. v 19:00 |  SO + NE | 10:00 - 17:00 |
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Blatná | Výstava fotografií Kamily Berndorffové

PO ČERVENÉ MUZEEM  Krajinou Christiana Battaglii
M ě s t s k é  m u z e u m  B l a t n á ,  1 .  p a t r o  |  S O  +  N E  |  9 : 0 0  -  1 8 : 0 0  |

KŘEČOVÝ ŽÍLY 
koncert u Datla | křest desky

VÝ
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Aktual ity�
Blatná je neskutečně 
půvabné město

řekl Pavel Voráček, klavírista, který se podí-
lel na jednom z neskutečně půvabných večerů 
s hudbou v blatenském zámku.

Začátkem července hostila Blatná letní kla-
vírní kurz, a tak jsme mohli slyšet hru na klavír 
z oken ZUŠ i zámku po celé dny.

Sešla se tady milá společnost pedagogů, žáků 
dospělých i malých s rodiči a ti všichni věnovali 
svůj čas i energii vzácnému koníčku – hudbě.

Letní klavírní kurzy založila vynikající 
klavírní pedagožka, prof. Zdena Janžurová 
v Písku. ZUŠ v Písku se letos stěhuje a kurz se 
musel přestěhovat také. Při přátelském povídání 
po skončení kurzu s klavírními pedagogy jsem se 
dozvěděla,že Blatnou vybrala paní Jana Korbe-
lová, kterí neúnavně objížděla různá místa a její 
kolegové, pánové Martin Ballý i Pavel Voráček 
ji za ten výběr hodně chválili. 

Všichni tři obdivovali úžasnou ochotu 
a vstřícnost u všech, se kterými spolupracovali, 
zmiňovali zejména paní Broňu Winklerovou, 
pana Martina Škantu i paní Germenisovou. 
K dobré pohodě, která byla patrná na všech 
účastnících, přispívalo i  příjemné prostředí 
v ZUŠ, zámku, parku i ve městě.

Kurz začínal vstupním koncertem, na kterém 
se představili všichni žáci, další den byl věnován 
vzpomínce na paní prof. Zdenu Janžurovou 
s ukázkami její výuky , následovaly přednášky  
o klavírní technice a výrazu. M. Ballý velmi 
ocenil, že v Blatné bylo vzpomenuto 160. výročí 
narození Leoše Janáčka a 100 let J. Páleníčka.

Kurzisti i hosté strávili krásný večer na ná-
dvoří zámku při nocturnu, při kterém Pavel 
Voráček doprovázel na klavír zpěvačku Ditu 
Hořínkovou. 

Vrcholem kurzu byl určitě koncert skvělého 
houslisty Josefa Špačka a vynikajícího klavíristy 
Miroslava Sekery. Za obrovského nadšení divákú 
zahajovala koncert vzpomínkou na prof. Zdenu 
Janžurovou oblíbená herečka Iva Janžurová. 
Její milý, citlivý, velmi civilní projev navodil 
úžasnou atmosféru, kterou výkon obou umělců 
jen umocnil.

Velcí, i ti nejmenší účastníci kurzu, i my, 
pouzí amatérští uctívači hudby, jsme prožili 
úchvatný večer. Pan M. Ballý prozradil, že dík 
za pozvání tak výborných umělců patří paní 
Janě Korbelové.

Myslím, že by bylo velkým štěstím pro Blat-
nou, kdyby se zde tyto kurzy opakovaly i v dal-
ších letech. Blatenské děti chodily naslouchat 
a setkání s pedagogy, kteří očividně mají svou 
práci rádi, jsou ochotni věnovat jí i volný čas 
a přistupují k ní s pokorou a s ochotou učit se 
i od svých žáků, může být přínosem a inspirací 
pro každého.

B. Malinová  

Děkujeme Vám všem, 
kteří jste nám svým

podpisem umožnili jít 
k volbám.

Sdružení nezávislých kandidátů 
ROVNĚ

V SRPNU SLUNCE PARNÉ OVOCI A VÍNU 
ZDÁRNÉ

Sotva jsme se několikrát vyspali a polovina 
prázdnin je již za námi! Ostatně jako vše, co nám 
je milé a příjemné utíká jako voda. Ale na druhou 
stranu - celou polovinu prázdnin  a léta ještě větší 
kus, máme stále před sebou…

PODĚKOVÁNÍ TECHNICKÝM SLUŽBÁM
Turistická sezóna se v Blatné dostává do pl-

ného proudu. Objevují se více také návštěvníci 
ze zahraničí. Stejně jako v loňském roce, také 
letos je konečně větší zájem o PŮJČOVNU 
LODĚK, tedy o projížďky kolem blatenského 
zámku.

V letošním roce si však stálí návštěvníci 
nemohli nepovšimnout nové úpravy bývalého 
náhonu, odkud se loďky půjčují. A všichni 
jedním hlasem velice chválí, jak krásně po-
čátkem roku Technické služby města Blatná 
tento prostor upravily. Za to jim patří od nás 
všech veliký dík! A nejen za to, také za to, 
že nám tento prostor pomáhají pravidelně 
udržovat – sekat trávu.

Jistě všichni občané města ocenili tuto 
aktivitu, kdy malebné místo v podzámčí 
mezi městem a zámkem, dříve zanedbávané, 
dostalo novou tvář.

UKÁZKA PALIČKOVÁNÍ KRAJKY – 
2. ČÁST – PRO MILOVNÍKY TENKÝCH 
NITEK

O Rybářských slavnostech jsme uskutečnili 
ukázku paličkování krajky,  pro velký zájem jsme 
slíbili pokračování. Zvolili jsme termín Blaten-
ské pouti. Všem milovníkům tohoto řemesla: 
PŘIJĎTE V SOBOTU 16. SRPNA DO PRŮ-
JEZDU POD VĚŽÍ OD 11.00 DO 16.00 HO-
DIN. Jak paličkovat nejen originální šperky, ale 
také složitější krajky vám předvede, ale i poradí 
opět Marie Štrosová.

Mimochodem její „blatenská sluníčka“, jak 
jsme nazvali drobné paličkované přívěšky, se 
staly opravdu hitem. Doplnili jsme nové barevné 
variace! 

MEDVĚDÍ ČESNEK – PODZIMNÍ VÝ-
SADBA

V jarních měsících jsme pro vás připravili 
sazenice známé byliny - medvědího česneku. 
Na všechny zájemce se však nedostalo a tak 
jsme slíbili ještě podzimní výsadbu. Bude u nás 
v prodeji pravděpodobně od poloviny srpna. Jed-
na sadba – 10 cibulek za 25,- Kč. Přesný termín 
uvedeme v příštích listech a na vrata průjezdu 
na tř. J. P. Koubka.

NÁŠ TIP NA MĚSÍC SRPEN:
štípaná holubička (zavěšovala se nad stůl, 
okno nebo kolébku.
Byla symbolem soudržnosti rodiny. V dnešní 
době dost aktuální…)

KDYŽ V SRPNU MNOHO HŘÍMÁ, PŘIJDE 
DLOUHÁ SNĚŽNÁ ZIMA

SVATÝ KAJETÁN (7.8.) JE TADY, ODVEZTE 
PANÁKŮ ŘADY
NA SVATÉHO VAVŘINCE (10.8) S BRAM-
BORAMA DO HRNCE A JAŘINA I OZIMINA 
SCHOPNA JE JIŽ JÍT DO MLÝNA 

SVATÉ HELENCE (18.8) PLETOU ŽENCI 
VĚNCE

PO PANNĚ MARII ZVĚSTOVÁNÍ (25.3) – 
PRVNÍCH KUKAČEK PŘIVÍTÁNÍ, NA MA-
RII NANEBEVZETÍ (15.8), KUKAČKY 
ZA MOŘE LETÍ

Eva Fučíková - lidové řemeslo
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Po dvaceti letech narozeno na území Města 
Blatná dítě

Chystají-li se ženy z Blatné či jejího okolí přivést na svět svého potomka, navštěvují převáž-
ně nemocnice ve Strakonicích či v Písku. Blatnou jako místo narození tak nemělo v uplynulých 
dvaceti letech uvedeno žádné dítě. Situace se změnila až letos v červenci, kdy pracovníci zdejší 
zdravotnické záchranné služby přivedli na svět během překotného porodu Lucii Honzovou (4,40 kg, 
53 cm). Výraznou pomoc poskytli zdravotníci – MUDr. Markéta Kollrosová, Jan Gregor a Leo 
Karl. Za tento počin jim patří velký dík jménem rodičů nově narozené Lucie.

                                                                                                     Foto: Jan Gregor a nově narozená Lucie 

28. ročník Jihočeských 
klavírních kurzů – Blatná 2014
Vážené dámy a pánové,
milí Blatenští, 
vášniví nadšenci klasické klavírní hudby...,

28. ročník Jihočeských klavírních kurzů se letos poprvé uskutečnil 
u vás v Blatné. 

Dovolte mi vyjádřit můj neskonalý obdiv k jeho průběhu, organizátorům 
a celkové velmi přátelské atmosféře.

Ráda bych v první řadě vyzdvihla osobnost ředitelky kulturního centra 
Blatná. Paní Broňa Winklerová byla zásadním, půvabným pojítkem mezi 
již zaběhlými i novými  principy klavírních kurzů. Její ochota a velmi 
profesionální přístup byly zárukou perfektní organizace. Je bezpochyby 
ženou na správném místě a troufám si tvrdit, že leckterá pražská kulturní 
centra by vám ji záviděla. Se šarmem nikdy neopomněla poděkovat VŠEM, 
kteří s konkrétním koncertem nějak souviseli. Ke každému z koncertů 
přistupovala s odpovídající noblesou a vážností. Nechyběla na žádném 
z nich i přes svůj "požehnaný" stav. Je zkrátka ženou, která přesně ví, kde 
je její místo. Je velký profesionál. Má můj veliký obdiv, a z reakcí, které 
se ke mně dostaly, nejen můj.

Do jejího "týmu" patří nepřehlédnutelné sestry Zrostlíkovy, které vní-
mám jako dva naprosto spolehlivé ochránce spokojenosti a pohody všech 
účastníků i samotných organizátorů. I jim patří vřelá slova uznání.

Zázemí kurzům poskytla jak paní baronka Jana Hildprandt Germenis 
přímo v zámeckých prostorách, tak ředitel hudební školy pan Martin 
Škanta. Cítila jsem, jak účastníci vnímají a nechávají se inspirovat kvalitně 
vybaveným prostředím a velkorysým zázemím hudební školy, kde trávili 
mnoho hodin při tréninku svého repertoáru. Toto své úsilí pak měli možnost 
procítit v honosných zámeckých sálech a mnozí si uvědomili výjimečnost 
dnů v Blatné. Kdy se totiž mladým a v mnoha případech i začínajícím 
klavíristům podaří cvičit na několika nástrojích za den či dokonce brát 
lekce v samotném zámku?

Pouhý výčet naplněných večerů svědčí o vysoké kvalitě kurzů, o kterou 
se postarala skvělá dvojice pedagogů - paní Prof. Jana Korbelová a pan 
Prof. Martin Ballý. Tento úžasný tandem je jedním z mála těch pedagogů, 
kteří se svým žákům oddají cele a každému účastníkovi nabídnou nad-
standardní péči a průpravu.

- Vzpomínkový večer na osobnost paní Zdeny Janžurové, zakladatelky 
klavírních kurzů, který zpracovala a provázela slovem paní Prof. Jana 
Korbelová

- seminář pana Prof. Martina Ballýho, který fantasticky a poutavě klavír-
ními ukázkami ve vlastním podání vysvětlil úskalí, která se mohou týkat 
každého klavíristy

- klavírní recitál skvělého klavíristy Pavla Voráčka
- seminář pana Prof. Martina Ballýho k poctě a vzpomínce na L. Janáčka 

a J. Páleníčka
- Nocturno v Kavárně pod hvězdami v podání zpěvačky Dity Hořínkové 

a klavíristy Pavla Voráčka 

- koncert světových a naprosto fenomenálních hráčů klavíristy – M. Sekery 
a houslisty J. Špačka

- slavnostní koncert 28. ročníku Jihočeských klavírních kurzů
- závěrečný koncert všech účastníků 28. ročníku Jihočeských klavírních 

kurzů s předáním pamětních listů
Tento výčet mluví za vše. Úžasné.....
Klobouk dolů.
Ještě bych ráda vyzdvihla osobnost paní Ivy Janžurové, naší přední 

české herečky, která se stala patronkou klavírních kurzů. Byla naprostým 
fenoménem a zlatou hvězdou vrcholného uměleckého zážitku z koncertu 
dvou borců – klavíristy M. Sekery a houslisty J. Špačka.

Pravě její přítomnost už v samém úvodu koncertu strhla publikum 
k neutuchajícímu aplausu vyjadřujícímu neskonalou úctu k jejímu umění. 

Již zmínění světoví hráči pak svou přítomností obrátili pozornost vý-
znamných hostů a široké veřejnosti k tak půvabnému místu jako je Blatná.

Za své dva syny, kteří strávili první dva týdny prázdnin právě v Blatné 
na klavírních kurzech, bych ráda poděkovala i samotnému městu. Neznám 
jeho život v době běžných starostí a povinností, ale v době kurzů bylo živé 
a inspirativní. Ta atmosféra Blatné na mou velkou rodinu působila velmi 
blahodárně, celý zámek, jeho park, volně se pohybující zvířata, všichni 
„okolo“ – to je balzám na duši i na těle, a to nejen pro lidi, kteří jsou 
umělecky založeni. O to více jsme to pocítili my, kdo jsme přijeli z ruchu 
hektického velkoměsta. Věřím, že jste právem hrdi na to, co jste v Blatné 
vytvořili a máte......

Mnoho účastníků kurzů by za svými oblíbenými pedagogy šlo třeba 
„až na kraj světa“, ale pevně věřím, že nám štěstí bude přát a my se k vám 
do Blatné příští rok opět vrátíme. Moc se těšíme☺.

Dita Hořínková
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INDIE V KOSTELE 
výstava fotografi í Kamily Berndorff ové

Vystavované fotografi e jsou zlomkem z roz-
sáhlého souboru, na kterém fotografka začala 
pracovat na sklonku roku 2013 při své zatím po-
slední cestě po Indii. Inspirací pro ni byla kniha 
spisovatelky Edy Kriseové Čísi svět, od níž se 
jí dostalo laskavého svolení použít tohoto názvu 
i pro fotografi cký soubor. 

Přes první dojem, kdy se divákovi může 
zdát, že portrétovaní hráli spolu s předem 
připraveným pozadím pro autorku divadlo, je 
skutečností, že vše je opravdovou nepřibarve-

nou indickou realitou. Lidé na fotografi ích byli 
v dané chvíli, většinou v podvečer, na daném 
místě a jejich postoj, oděv, výraz či gesta autorka 
nijak neovlivňovala. Fotografi e tak balancují 
na pomezí portrétu a subjektivního dokumentu. 
Ostatně k dokumentu má autorka blízko již 
od samého počátku své fotografi cké tvorby a to 
nejen na svých cestách po Indii.

Dojem zdánlivé nesounáležitosti s okolním 
prostředím působí silně provokujícím dojmem. 
Evropan tak může v obrazech číst surrealistickou 
nadsázku, která je však daná pouze kulturními 
rozdíly a našimi často mylnými představami 
o daleké zemi.  Soubor je možné pak chápat 
jako varování před unáhlenými soudy, předsudky 

i jistou západní povýšeností, která je v souvis-
losti se zeměmi třetího světa pro nás, „bílé“, 
charakteristická. 

Kamila Berndorffová cestuje po Indii každou 
zimu již od roku 1998. Bez nadsázky se dá říci, 
že tento kraj se jí stal druhým domovem. V její 
tvorbě se promítá nejen výborná znalost místní 
kultury, ale také pokora a empatie, se kterou 
přistupuje k objevování této podivuhodné země.

Soubor Čísi svět je vystavován v nádherném 
kostele Nanebevzetí panny Marie v Blatné. Du-
chovní prostředí výborně podtrhuje myšlenku 
pospolitosti a všelidských mravních hodnot.  

Pavel Štěrba
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Vodo, kdo v tobě přebývá?
Léta letoucí jsem to mívala tak, že jsem v zimě 

udržovala tělo v pohybu (a že je to rok od roku těžší), 
že jsem chodila plavat aspoň do bazénu, když venku 
to jaksi „nebylo ono“. A pak se rozkoukávalo jaro a já 
šup do nejbližšího rybníka. Moc jsem nepospíchala, 
ne že by tělo odmítalo studenou vodu, ale neodva-
žuji se provokovat svá mrzutá kolena, už jednou, 
před lety, mi dala docela nesmlouvavě vědět - že já 
ať si na sebe leju po ránu tu studenou vodu jak je 
libo - ona, kolena, studenou ráda nemají a tak just! 
počkáš si na pořádné zaplavání pěkných pár týdnů, 
protože se odmítneme ohýbat a probolíme tě, co se 
do tebe vejde.

No tak letos to nevyšlo vůbec. Život na zemi se 
začal propočítávat na koruny všude, kam se podíváš, 
a tak i Mačkov mne zaskočil cenou za zaplavání. Ono 
i čtyřikrát do měsíce těch 80 korun bylo pro důcho-
deckou peněženku i tak dost - ale za jedno zaplavání 
240! - pak znásobeno do měsíce jednou týdně - no 
tak to už je opravdu krapet mimo možnosti.

No a tak jsem se nerozplavala, navíc mne postihla 
ta „krvavá kalamita“ a jízda sanitou do nemocnice 
- no prostě jsem letos na to blížící se léto jaksi nepři-
pravená. No nic, to se zvládne, jen co se počasí ustálí.

Ale když nemůže tělo, tak si duše pro potěšení 
vybaví vzpomínku na jedno takové předletní vykou-
pání. Byl konec dubna, slunce svítilo už několikátý 

den jako zjednané a já jsem partnera přemluvila, že 
zajedeme pár kilometrů za Prahu k rybníkům - jen 
tak nakouknout, jestli to jaro už to myslí vážně. A ta 
voda se tak modravě třpytila a vypadala tak svůdně! 
ale ten můj tehdy do vody ani náhodou! „Máš rozum, 
duben a ty polezeš do vody a ani plavky sebou ne-
máš a vůbec.“ obešel zaparkované auto a pro jistotu 
zmizel v lese, prý okouknout houby.

No co, nikde nikdo, seskládala jsem šatičky na 
úhlednou hromádku, sešoupla se z hráze a už rázuji 
pořádnými tempy od kraje. No tak, že by tam někde 
měl vodník zapnutý radiátor, to se říct nedalo, ale 
zase až tak studené to nebylo. Zaráchala jsem si 
a zrovna se chystala vylézt, když tu se z lesa vynořila 
mladinká dvojice. A hned na mne přátelsky pokři-
kují - jaká je voda, paní? Prima, co?. A jak jsme my 
ženské na ty svoje protějšky ústnaté, ženička hned 
přispěchala s provokací - „no tak to abys to místo 
řečnění zkusil, ne?“- Mladíkovi nápad s houbami 
jaksi nedošel a tak se zvolna zbavoval oděvu, že to 
tedy zkusí. Dívka ho štiplavě povzbuzovala a já jsem 
už začínala litovat, že ve svém věku nenacházím 
odvahu mladíkovi kazit představy o ženském těle 
a začínám pěkně drkotat zubama, ponořená kousek 
od břehu až po krk. Ale on se mezitím pochlapil 
a pěknou šipkou zajel málem do poloviny rybníka. 
Pak se na mne vyděšeně podíval - „vždyť ono je to 

studený“ a zamířil ke břehu. Ba, myslím, že oba jsme 
v tu chvíli zahodili dobré vychování a plavky sem, 
plavky tam - na sluníčku bude líp.

Jenže zlomyslná je náhoda - právě v tu chvíli se 
z lesa halasně vykodásal můj partner, samozřejmě 
bez hub a než se stačil schovat za nejbližší strom, 
všimla si ho ta slečna na břehu a hned začala poštívat

- což takový zdatný chlapík a nechá se zahan-
bit - podívejte, vaše paní je ve vodě, i ten můj není 
zbabělec a tempuje - tak šup šup, ať už jste tam taky! 
A ten její mužský zradil své plémě a z potřeby nebýt 
v té smůle sám se přidal a začal vykřikovat - „je jako 
mlíko, jen se nenechte pobízet!!!“

Mužskej by nebyl mužskej, kdyby si nechal sahat 
na svou odvahu (ono se to ve skutečnosti jmenuje 
ješitnost) a tak si milý Jarouš bez rozmyslu sházel 
šaty a ta jeho hrdinská šipka do vody byla snad ještě 
delší, než ta mladíkova „Ježíši, ono je to ledovýýý.!!! 
a ještě mnohem rychleji rázoval zpět ke břehu a byl 
tak vyděšený, že nedbaje na nedostatečné odění 
běhal tam po okraji lesa jako když ho někdo honí 
bičem. No tak po pravdě řečeno, my dva zbývající 
stateční jsme si z něj rádi vzali příklad a z vody 
vylezli, i když jsme neječeli a raději se koukali 
ustrojit za slušné lidi.

Tak jakpak to asi letos bude na Pusťáku? Ozkou-
ším, jen co se zase objeví sluníčko a slibuju - budu 
v plavkách.   

Venca

Co mají společného Indie s blatenským kostelem?
Nic. Asi se autorka výstavy, místní farář 

a další úplně zbláznili.
Jestli ti tato odpověď stačí, nemusíš dále číst. 

Respektuji tvůj názor. Ovšem jestli si myslíš, že 
musí být jiný důvod k umístění fotografi í z Indie 
v křesťanském kostele, dovol mi to vysvětlit.

Blatenská farnost hledá různé možnosti 
jak se otevřít veřejnosti. Dnešní svět je totiž 
jako velkoobchod – pokud nebude v něm mít 
křesťanství svůj „stánek“, nebude moci se do-
stat k dnešnímu člověku. Nejedná se o lživou 
reklamu, ale o přítomnost, díky které každý bude 
moci pochopit, že je to i pro něho.

Nabídka fotografky Kamily Berndorffové 
se zdá podivná – Indie v katolickém kostele? 
Ovšem kdo zná učení katolické církve, nebude 
překvapený:

„Od pradávna až dodnes nalézáme u různých 
národů jakési vnímání tajemné moci, která je 

přítomna v běhu věcí a v událostech lidského 
života, někdy i uznání nejvyššího Božství nebo 
i Otce. Toto vnímání a uznání proniká jejich život 
hlubokým náboženským smyslem. (...) Katolická 
církev neodmítá nic, co je v těchto náboženstvích 
pravdivé a svaté. S upřímnou vážností se dívá 
na jejich způsoby chování a života, pravidla 
a nauky. Ačkoli se v mnohém rozcházejí s tím, co 
ona věří a k věření předkládá, přece jsou nezřídka 
odrazem Pravdy, která osvěcuje všechny 
lidi.“(Druhý vatikánský koncil, Deklarace 
o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím 
Nostra aetate, 28. 10. 1965)

Tak i katolická církev doceňuje ostatní kul-
tury či náboženství, v nichž vidí stopy Boha, 
ve kterého věří. Nejde pouze o módní toleranci, 
ale o skutečné přesvědčení, že jsou ony „odra-
zem Pravdy“ nebo že i v ostatních můžeme najít 
jakýsi příklad. Co tím chci říci?

Evropa je sice plná kostelů, ale přesto ji víc 
a více schází pocit sacrum, tedy přirozený smysl 
pro nábožnost. Česko není výjimka, ba dokonce 
tenhle fenomén je u nás všeobecnější. Není divu, 
že i křesťanské církve, včetně katolické, stále 
častěji ukazují na jiná náboženství jako na pří-
klad samozřejmé zbožnosti. Neříkáme tím, že je 
jedno, čemu člověk věří, jelikož uznáváme Ježíše 
Krista za nejlepší cestu k Bohu, ale chceme uká-
zat Evropanům, že je prostě zcela samozřejmé 
věřit, že to není žádná hanba, naopak – že ono 
to patří k člověčenství.

V tom nám může pomoci i hinduismus. Přijď 
se podívat do blatenského kostela, seznam se 
s Indií a možná objevíš v sobě něco zapome-
nutého...

P. Marcin Piasecki,
správce farnosti
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Švýcarský tábor se vydařil….
Rády bychom Vás informovaly o výměnném pobytu švýcarské mládeže, 

která navštívila Blatnou v termínu 13. 6. – 20. 6. 2014. Účastnilo se ho 21 
švýcarských studentů a 3 vedoucí, kteří víkend trávili v českých hostitel-
ských rodinách. Během týdne byl pro ně připravený program, kterého se 
mohla účastnit i česká mládež. Ze švýcarské strany přišly velice pozitivní 
reakce na tuto akci a zde uvádíme originální text s českým překladem 
některých z nich:

Zu Beginn hatte ich ein komisches Gefühl, in eine fremde Familie zu 
gehen. Aber meine Gastfamilie war offen, zuvorkommend und fürsorglich 
und auch meine Gastschwester war sehr nett. Wir hatten viel zu lachen 
und ich genoss das Zusammensein sehr. Besonders beeindruckten mich 
die Freundlichkeit und die Herzlichkeit der Menschen in Blatná, die uns 
wie selbstverständlich aufnahmen. Auch als wir dann im Internat wohn-
ten, unternahmen wir viele interessante Ausfl üge. Besonders gefi elen 
mir Prag und der Besuch in der Glasbläserei. Mit der Woche, die wir 
in Blatná verbrachten, verbinde ich viele schöne Erinnerungen; lachen, 
sich austauschen, Neues ausprobieren und Freundschaften schliessen.
Eva Gurtner und Fiona Rölli

Na začátku jsem měla zvláštní pocit jít do cizí rodiny. Ale moje hosti-
telská rodina byla přístupná, laskavá a starostlivá a také dcera hostitelské 
rodiny byla velmi milá. Hodně jsme se nasmály a užívala jsem si toho 
být spolu. Velmi na mě zapůsobila přátelskost a srdečnost lidí v Blatné, 
kteří nás přijali se samozřejmostí. Když jsme potom bydlely na internátě, 
podnikly jsme mnoho zajímavých výletů. Obzvlášť se mi líbila Praha 
a návštěva sklárny (Bělčice). S týdnem, který jsme strávily v Blatné, 
si spojuji hodně pěkných vzpomínek, legrace, nových zkušeností a uza-
vření přátelství.
Eva Gurtner und Fiona Rölli

Als wir mit dem Bus im Internat ankamen, begrüssten uns die Gastfa-
milien herzlich. Das darauffolgende Wochenende genossen wir in vollen 
Zügen. Wir haben neue Erfahrungen gemacht und neue Freunde gewonnen. 
Die ganze Woche erfreuten wir uns am Leben im Internat, an den Ausfl ügen 
nach Prag, Pisek und Krumau. Auch die Stadt Blatná hat uns sehr gefallen. 
Alle Leute, die wir getroffen haben, waren offen, herzlich und 
gastfreundlich. Es war ein unvergessliches Erlebnis und wir 
möchten uns bei allen bedanken, die uns das ermöglich haben.
Tina Glutz, Chiara Matteucci und Sofi e Ammann

Když jsme přijely autobusem k internátu, srdečně nás přivítaly hosti-
telské rodiny. Víkend, který následoval, jsme si užívaly na plné obrátky. 
Získaly jsme mnoho nových zkušeností a nové přátele. Celý týden jsme se 
těšily z pobytu na internátu, z výletů do Prahy, Písku a Českého Krumlova. 
Také město Blatná se nám velmi líbilo. Všichni lidé, které jsme potkaly, 
byli chápaví, srdeční a pohostinní. Byl to nezapomenutelný zážitek a chtěly 
bychom poděkovat všem, kteří nám to umožnili.
Tina Glutz, Chiara Matteucci und Sofi e Ammann

Die Leute waren alle sehr nett. Wir konnten viel anschauen ge-
hen. Am Samstag sind wir an eine tolle Party gegangen, die Band 
war super und das Feuerwerk einmalig – danke, dass ich das alles 
sehen durfte.Die Woche war allgemein super. Prag hat mir sehr gut 
gefallen. Die Übersetzerin war sehr nett und hat uns alles gut erklärt. 
Aus Tschechien habe ich viele tolle Erinnerungen mitnehmen können.
Sonja Brand

Všichni lidé byli velmi milí. Mohli jsme si toho hodně prohlédnout. 
V sobotu jsme šli na skvělou párty, band byl super a ohňostroj velkolepý 
– děkuji, že jsem to všechno mohla vidět. Týden byl celkově super. Praha 
se mi moc líbila. Překladatelka byla velmi milá a všechno nám dobře 
vysvětlila. Z Čech jsem si mohla odvézt mnoho skvělých vzpomínek.
Sonja Brand

Am Anfang waren wir alle sehr angespannt, weil man nicht wusste, 
in welche Familie man kam. Doch es stellte sich bald heraus, dass alle 
Familien sehr gastfreundlich und nett waren. Mit den Familien hatten wir 
schon verschiedene Ausfl üge gemacht und dabei Südböhmen näher kennen-
gelernt. Als wir dann am Sonntagabend ins Internat mussten, fi el uns er Ab-
schied schwer. Aber im Internat wieder unter den Kollegen zu sein, war toll, 
abwechslungsreich und spannend. Unter der Woche haben wir viele Ausfl üge 
gemacht, gefallen hat uns vor allem Prag, aber auch alles andere war toll.
Am Abschlussabend sahen wir noch einmal unsere Gastfamilien, wir 
genossen den Abend und verabschiedeten uns dann. Es war eine tolle 
Woche, wir hatten viel Spass und eine super Reiseleitung. Herzlichen 
Dank an alle Gastfamilien, Organisatoren und an die Reiseleitung.
Alexander Amport und Cédric Eichenberger

Na začátku jsme byli všichni velmi napjatí, protože nikdo nevěděl, 
do jaké rodiny se dostane. Ale brzy se ukázalo, že všechny rodiny 
byly velmi pohostinné a milé. S rodinami jsme jezdili na různé výlety 
a přitom blíže poznali jižní Čechy. Když jsme potom v neděli večer museli 
na internát, bylo rozloučení těžké. Ale být na internátě zase mezi spolužá-
ky bylo skvělé, pestré a zajímavé. V týdnu jsme podnikli mnoho výletů, 
především Praha se nám moc líbila, ale také všechno ostatní bylo skvělé. 
Při závěrečném večeru jsme viděli ještě jednou naše hostitelské rodiny, 
užívali jsme si večer a potom se rozloučili. Byl to skvělý týden, měli jsme 
hodně zábavy a super průvodcům. Srdečný dík všem hostitelským rodinám, 
organizátorům a průvodcům.
Alexander Amport und Cédric Eichenberger

Také od českých studentů byly velice milé ohlasy:
V pátek 13. 6. 2014 k nám do Blatné zavítali naši noví švýcarští přá-

telé. U školy SOŠ Blatná jsme je přivítali a odvezli je do jejich nových, 
víkendových rodin. Většina z nich zůstala v Blatné. Po ubytování se 
každý ze Švýcarů seznámil se svou hostitelskou rodinou. V sobotu měla 

každá rodina pro svého nového přítele vymyšlený program a večer většina 
hostitelských rodin vzala své hosty na Písecké slavnosti. Neděle byla pro 
všechny časově náročná, neboť v 18:00 měli švýcarští studenti nachystané 
ubytování na blatenském internátě, kde si  je převzala paní učitelka ně-
meckého jazyka a zároveň vedoucí tábora Evženie Bláhová za doprovodu 
švýcarských učitelů. 
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V pondělí 16. 6. byli naši přátelé přivítáni na městské radnici, poté 
následovala prohlídka města a zámeckého parku.  Po dopolední pro-
cházce na všechny čekal vydatný oběd a odjezd do Písku, kde jsme 
navštívili starý mlýn, který dnes funguje jako vodní elektrárna. Prošli 
jsme si celé město, prohlédli si kostel a naše cesta pokračovala dál 
na Velké náměstí.  V úterý 17. 6. následoval výlet do Prahy, kde jsme 
zavítali do zrcadlového bludiště na Petříně, navštívili chrám svaté-
ho Víta, Pražský hrad a Staroměstské náměstí i s Orlojem. Ve středu 
18. 6. pro nás byl připraven výlet do sklárny v Bělčicích, kde jsme měli 
možnost vidět výrobu a foukání historického skla. Poté jsme zavítali 
do rekreačního areálu v Martinicích, kde si každý z nás mohl zahrát mini-
golf, fotbal, anebo si zaskákat na trampolíně. Ve čtvrtek 19. 6. ráno jsme 
odjížděli od školy do Českého Krumlova. S novými informacemi a plnými 
žaludky trdelníků jsme se vraceli zpět do Blatné. V 18:00 hodin na nás 
čekalo rozloučení a raut v nově otevřeném Komunitním centru.  V pátek 
20. 6. ráno naši švýcarští kamarádi odjeli zpět do svých domovů. 

Víkend v rodinách a celý týden byl pro nás velmi přínosný. Po-
znali jsme nové přátele, dozvěděli se o jiném stylu života a hlavně 
jsme si zlepšili komunikaci v cizím jazyce. Trochu zarážející pro nás 
bylo, že lidé ze Švýcarska nejsou zvyklí si v bytě či domě zouvat boty. 
Až na tuto drobnost nebyl žádný problém, všichni jsme byli spokojeni 
a na tento týden budeme ještě dlouho v dobrém vzpomínat a budeme se 
těšit na příští rok do Roggwilu. 

         Tereza Kopecká, Lucie Šišková, Tereza Plechatá, 2. C SOŠ Blatná

Velký dík patří hostitelským rodinám, studentům a všem, kteří s tá-
borem jakkoliv pomáhali.

Za organizátory:
Adéla Novotná a Evženie Bláhová

INFORMACE - odpady
Nápojové kartony

Kontejnery na nápojové kartony jsou buď oranžové, nebo žluté jako 
na plasty, ale vždy jsou označeny oranžovou nálepkou. Patří sem krabice 
od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením 
do kontejneru řádně sešlápnout. Nepatří sem „měkké“ sáčky, například 
od kávy a různých potravin v prášku, ani plechovky od nápojů.

Třídění odpadu 
V souvislosti se tříděním odpadů se ještě stále čas od času objevuje 

domněnka, že je zbytečné třídit, protože se odpady stejně sesypou zase 
dohromady. To je omyl! V dnešní době se za každou tunu odpadu vyve-
zeného na skládku platí a nikdo tedy nemá zájem zvyšovat jeho objem. 

Množství odpadů, ačkoliv pomalu, neustále narůstá. Pravděpodobně 
je to způsobeno stále se zvyšujícími spotřebitelskými nároky. V ČR je 
dostatek zpracovatelů, kteří vytříděný odpad umí zpracovat na druhotnou 
surovinu nebo zhotoví nové výrobky. Pokud však není odpad správně vy-
tříděn, nezbývá než s ním nakládat jako se směsným odpadem, který skončí 
na skládce nebo spalovně. Při třídění odpadů je velmi důležité dbát také 
na to, abychom do kontejnerů neodhazovali společně s odpadem i zbytky 

potravin. Během doby, než dojde k vyprázdnění kontejneru a dotřídění, 
mohou rozkládající se zbytky potravin vytříděný odpad znehodnotit (např. 
papír).

V Blatné se v loňském roce odvezlo na skládku 1336,45 t (59%) směs-
ného komunálního odpadu. Vytřídilo se 936,95 t (41%), 315,773 t papíru, 
65,74 t plastů, 100,97 t skla, 452,268 t kovů a 2,199 t nápojových kartonů.  
Děkujeme, že odpady třídíte!

Ekolamp
Kolektivní systém EKOLAMP na území České republiky provozuje 

systém sběru, svozu a zpracování osvětlovacích zařízení. Zavázal se 
sbírat všechna použitá osvětlovací zařízení bez ohledu na značku a datum 
uvedení na trh. Nerozlišuje se, zda tato zařízení byla používána v domác-
nostech nebo v komerční či veřejné sféře. Financování sběru je zajištěno 
z příspěvků na recyklaci, které výrobci a dovozci odvádějí do kolektivního 
systému EKOLAMP. Nejjednodušším způsobem, jak poznáte, že se jedná 
o odpad z elektrických a elektronických zařízení, je symbol přeškrtnutého 
kontejneru umístěný na výrobku, jeho obalu, návodu k použití nebo na zá-
ručním listu. Tento symbol znamená, že vysloužilý produkt je osvětlovacím 
elektrickým či elektronickým zařízením a měl by být sbírán odděleně 
v režimu zpětného odběru. Ekologickým zpracováním získáme nejen cenné 
druhotné suroviny, ale také eliminujeme únik toxické rtuti ze světelného 
zdroje do okolního prostředí.

Do režimu zpětného odběru osvětlovacích zařízení patří: Světelné zdroje 
- lineární zářivky, kompaktní zářivky (= úsporné žárovky), výbojky, LED 
žárovky, průmyslová svítidla. Jakékoliv jiné zacházení jako např. repase 
nebo rozebírání a částečný prodej dílů do sběrných surovin je v rozporu 
se Zákonem o odpadech. Do zpětného odběru nepatří běžné, refl ektorové 
a halogenové žárovky, ty je možné vyhodit do směsného odpadu.

EKOLAMP zřídil síť sběrných míst, kde mohou koncoví uživatelé 
zdarma odevzdávat vysloužilá osvětlovací zařízení. V Blatné je můžete 
odevzdávat ve sběrném dvoře (Čechova 90). Pokud si nejste jisti, obsluha 
sběrného dvora vám poradí s rozlišením. Za loňský rok se v Blatné vytřídilo 
169 kg. Děkujeme, že nám tříděním pomáháte chránit životní prostředí!

INFORMACE - křídlatka
Křídlatka roste na Blatensku na více místech. Jedná se o invazivní 

druh, který se obtížně likviduje. Je na vlastnících pozemků, jak se s touto 
invazivní rostlinou vypořádají, neboť mají povinnost zjišťovat a omezovat 
výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla 
škoda jiným osobám nebo aby nedošlo k poškození životního prostředí 
anebo k ohrožení zdraví lidí či zvířat. Ze strany Rostlinolékařské správy 
a státu v současnosti neexistuje žádné přímé nařízení týkající se nakládání 
s křídlatkami. Město Blatná v letošním roce likviduje křídlatku u rybníka 
Pustý.

Doporučená metoda likvidace
Hubení křídlatek je velmi obtížné, neboť je nutné zlikvidovat celý 

oddenkový systém. Zvlášť důležité je zachytit počáteční stav výskytu, pro-
tože pokud dojde k zaplevelení velkých ploch křídlatkou, je její likvidace 
značně fi nančně náročná, popř. zcela nemožná. Nejúčinnějším způsobem 
hubení křídlatek je několikaleté uplatňování kombinace mechanických 
a chemických metod. Do mechanických metod patří narušování podzem-
ních i nadzemních částí rostlin (nejčastěji se jedná o opakované sečení, 
spásání, příp. vyrývání). Pokud se provede seč, měla by být nadzemní hmota 
z důvodu opětovného zakořenění výhonů zničena. Do chemických metod 
řadíme opakovanou bodovou aplikaci totálních systémových herbicidů 
s účinnou látkou glyphosate na lodyhy (nejlépe dvakrát ročně).

Účinný způsob likvidace křídlatek spočívá v postřiku listů na konci 
vegetační sezóny, tedy na přelomu srpna a září během květu křídlatek. V té 
době se klonální rostliny připravují na překonání zimního období zatažením 
asimilátů obsažených v nadzemních částech rostlin do oddenkového systé-
mu. Pokud je v této době provedena aplikace vhodného herbicidu na list, 
je pak účinná látka herbicidu spolu s asimiláty distribuována do celého od-
denkového systému a velká část klonu zahyne. Ty části, které se nepodařilo 
zlikvidovat prvním rokem a které regenerují na jaře roku následujícího, 
se musí dalším rokem na jaře zničit bodovou aplikací totálního herbicidu. 
Postřiky se podle potřeby opakují i více let po sobě. Dobře se osvědčil 6% 
roztok přípravku Roundup Biaktiv.

Městský úřad Blatná - odbor životního prostředí
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Vítání občánků 10. a 12. června 2014 na Zámku Blatná

Foto:Dagmar Šornová
         
Ve dnech 10. a 12. června 2014 se v obřadní síni blatenského zámku uskutečnily tradiční slavnosti vítání občánků města Blatná. S recitací a písnič-

kou vystoupily děti z Mateřské školy Vrchlického, Blatná. Představitelé města Blatná, pan starosta Mgr. Bohuslav Navrátil a pan místostarosta Pavel 
Ounický přivítali do života 34 občánků Blatné: 

Jménem města Blatná přejeme do života hodně štěstí, zdraví a lásky také Anděle Šimkové, nar. 20.01.2014.
Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města, byly předány poukázky pro výplatu příspěvku v hodnotě 4 000,- Kč.

Ing. Hana Valachová, správní odbor

Beáta Medlínová nar. 10.10.2013
Lukáš Novotný nar. 10.10.2013
Tomáš Princ nar. 12.10.2013
Tereza Kolářová nar. 15.10.2013
Albert Kohout nar. 22.10.2013
Vojtěch Tvrdý nar. 22.10.2013 
Lucie  Šustrová nar. 05.11.2013
Barbora Vacková nar. 10.11.2013
Eliáš Novotný nar. 19.11.2013
Viktorie Tomšovicová  nar. 22.11.2013
Kryštof Lebeda nar. 12.12.2013
Prokop Šuhaj nar. 19.12.2013
Janek Pangrác nar. 23.12.2013
Tereza Křemenová nar. 17.01.2014
Denisa Jirková nar. 22.01.2014
Jiří Hynek Pernt nar. 22.01.2014
Šárka Bulínová nar. 23.01.2014

Barbora Bartáková nar. 19.02.2014
Hana Pekárková nar. 08.01.2014
Kristýna Peršínová nar. 28.01.2014
Martina Loudová nar. 30.01.2014
Michael Panfi l nar. 02.02.2014
Ondřej Šilhavý nar. 09.02.2014
Jiří Fiala nar. 12.02.2014
Tobiáš Čadek nar. 17.02.2014 
Jan Mazánek nar. 26.02.2014
Jakub Stichenwirth nar. 27.02.2014
Agáta Grešáková nar. 02.03.2014
Štěpán Muchl nar. 19.03.2014
David Mrázek nar. 31.03.2014
Anna Habichová nar. 03.04.2014
Tomáš Kostner nar. 05.04.2014
Stela Vohryzková nar.15.04.2014
Tereza Jandová nar. 30.04.2014

Jak netradičně jsme „oslavili“ konečně připojený vodovod, a jak 
se vítěz u nás (ASI moc ne)navečeřel…

Letos jsme se po desetiletích konečně dočkali 
přípojky k městskému vodovodu. Proto naši 
mladí už byli ochotni tu i s mrňaty strávit  jejich 
první malou „dovolenou“.  Na stejný termín se 
ale zrovna na nocleh „objednali“ i příbuzní, kvůli 
cyklozávodu 26.7. http://www.kalas.cz/kalas-
-cup---cesky-pohar-v-silnicni-cyklistice-2014

Což o to, místa dost; ale klidu - s miminy, 4 
psy aj. tu tu noc pravda moc nebylo… Tak se 
„náš závodník“ moc nevyspal; ale přesto, už 
jako „veterán“, mezi mladými dravci nedopadl 
špatně. Ale co se ještě nestalo! S jeho týmem 
k nám po závodě nečekaně přišel, a nečekané 
pozvání mj. přijal, i sám vítěz celého závodu! 
Podělili jsme se tedy s nimi o vše dobré, co dům 

(k večeři) dal; nikdo z nás se aspoň nepřejedl, 
leckdo hned po závodě ani nemohl… 

„Odměnou“ jsme, už pookřálé, cyklisty mohli 
dlouze „vyzpovídat“, mj. se dozvědět i lecjaké 
legrácky, taktiky, jak „to dělaj“ (v písni bří Ebe-
nových – kosmonauti)…☺ V případě zájmu 
můžeme (nejen) s vítězem zprostředkovat pro 
BL rozhovor - formou odpovědí na Vámi zaslané 
otázky; takže se chopte své šance, chcete-li.

Neplánované setkání se snad vydařilo k obou-
stranné spokojenosti; a jsme „bodré Moraváky“ 
snad i trochu překvapili…☺

Jen škoda, že většina Blateňáků o závodě 
takřka nevěděla. Určitě by přišli v daleko větším 
počtu do centra (start / cíl každého kola), nebo 

někam na trasu 15km okruhu; ať už  fandit do-
mácím (např. Martinu Stoškovi), v tom ukrutném 
horku  dokonce možná i „cizím“. (Klobouk dolů 
všem zúčastněným, vítěz nevítěz…) Leckdo by 
jistě zvládl skloubit fandění i s nějakou „kou-
pačkou“ - třeba zrovna v Labuti, kolem níž trasa 
vedla. Kór když shlédnout naživo, jak se jezdí 
profesionálně, šlo v daný čas AŽ na Tour…  

Snad nás bude příští rok fandit o hodně víc, 
když se pokusíme dát včas vědět i nějak jinak, 
krom plakátku v prodejně p. Karbana.

A kéž i my ty „své závody“ povětšinou 
vyhrajeme, a málo šrámů v/z nich všem přeje 
Marcela Veselá.
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Mateřské centrum Kapřík 
informuje
Kapř ík zahájí svůj provoz 
po prázdninové pauze ve středu 
9.září. Vzhledem k nedostatku fi nančních 
prostředků bude MC otevřeno v září 
pouze 1x týdně – ve středu, kdy budou 
program zajišťovat dobrovolnice. Rády 
uvítáme všechny (maminky, babičky, tety, 
tatínky…), kteří by pomohli s organizací 
či s programem MC. Snad se nám podaří 
v říjnu obnovit provoz opět na čtyři dny 
v týdnu.

Od října budou probíhat 
opět odpolední kroužky:

Šikovné ploutvičky – vý-
tvarný kroužek p. Vydrové pro předškolní 
děti od 4 let a pro žáky ZŠ 1.-3. třída
Angličtina s Kapříkem -  zábavná angličtina 
pro děti od 3 let – p. Šilhanová
Veselé pískání – výuka hry na zobcovou 
fl étnu, nácvik správného dýchání, zpívání 
– p. Šmatová

Zájemci o kroužky se mohou hlásit již nyní 
mailem na mckaprik@seznam.cz. 

Pro kutilky z řad dospělých připravujeme 
od září tvořivé večery - vždy 1x za 14 dnů 

Na říjen chystáme: 
DRAKIÁDU a BURZU DĚTSKĚHO 
OBLEČENÍ

-více na  www.mckaprik.estranky.cz

130 let od založení kaple v Lažánkách
Letos uplynulo 130 let od založení kaple 

v Lažánkách. Už minulý rok bylo započato s její 
celkovou rekonstrukcí z prostředků POV s při-
spěním Obce Lažánky. Kaple byla odvodněna, 
byla udělána nová dlažba se zajištěním proti 
vzlínající vlhkosti, částečně otlučena a obnovena 
fasáda a vnitřek omítek kaple, kaple byla zvenku 
i uvnitř nově vymalována.  Součástí rekonstrukce 
byla i obnova kamenných prvků (ostění, kříž, 
krycí desky) odbornou kamenickou firmou. 
Stavebních prací se ujal místní mistr zednický 
pan Josef Bigas se spolupracovníky.   Vnitřní 
vybavení kaple (oltář, obrazy, světlo, svícny 
atd.) zrestauroval ak. mal. a restaurátor Jan Hála 

s manželkou, kteří během roku postupně vrátili 
všem věcem bývalý lesk a barevnost. O zdar 
celé akce se nemalou měrou zasloužil pan Josef 
Kovář (místostarosta), který pomáhal u všech 
prací a se zajištěním bohoslužby.

Jelikož byla akce zdárně dokončena, uspořá-
dala obec u této příležitosti  19. července 2014 
mši svatou.  Bohoslužby se ujal  administrátor 
P. ThLic. Marcin Aleksander PIASECKI  z Blat-
né. Přestože jsme malá obec (do 100 obyvatel) 
zúčastnili se této slavnostní chvíle v hojném 
počtu nejen obyvatelé Lažánek ale i lidé ze 
sousedních obcí. 

Memoriál Václava Křivance v režii dobrovolných hasičů z Lažánek již pošesté
Lažánky - Václav Křivanec byl dobrovolným 

hasičem tělem i duší. Ke členství sboru v mateř-
ských Lažánkách se přihlásil v roce 1947. Pro 
své schopnosti a obětavost se stal roku 1977 
velitelem a od roku 1979 zastával rovněž funkci 
velitele okrsku.

Když v roce 2003 zemřel, jeho syn Václav 
Křivanec ml. spolu s ostatními kamarády v ha-
sičských uniformách už v roce následujícím 
zorganizovali první ročník jeho Memoriálu 
v požárním útoku na domácí půdě. Dali tím 
jasně najevo, v jak velké úctě chovají světlou 
památku příkladného činovníka Sboru dobro-
volných hasičů. „Memoriál Václava Křivance“ 
se koná jednou za dva roky. Letos 21. června 
se tak na cvičišti v Lažánkách sešli „chráněnci 
svatého Floriána“ ze širokého okolí již pošesté. 
Navíc byl tentokrát závod v klasickém požárním 
útoku spojen s okrskovou soutěží.

Celkem v sobotu 21. června nastoupilo 
v Lažánkách „k raportu“ sedmnáct hasičských 
jednotek. Jako vždycky měla soutěž vzornou 
a bezchybnou organizaci a jako vždycky probí-
hala na vysoké úrovni. Všichni přítomní vyvi-
nuli maximální snahu, aby obstáli v konkurenci 
svých kolegů „z branže“ a podali co nejlepší 
výkon. Ale hlavně šlo především o samotnou 
účast, provětrání stříkaček a otestování svých 
schopností v praxi.

Dětské požární družstvo ze Záboří ve své 
kategorii startovalo samo, takže je vítězství 
nemohlo minout. Mezi ženami zvládlo soutěž 
na jedničku uskupení z Mečíchova, z druhého 
místa se mohly radovat ženy ze Záboří, bronz si 
užívaly „příslušnice něžného pohlaví“ z Doubra-
vice. Mimo umístění se ocitly čečelovické ženy.

V samotném „Memoriálu Václava Křivance“ 
ovládli výsledkovou tabulku muži z Chrášťovic, 
v závěsu ponechali „úderné jádro“ z Litochovic 
a bronzovou proudnici slavili bezdědovičtí. Do-
mácí Lažánky se musely spokojit s nepopulární 
„bramborovou medaili“, páté skončilo Záboří, 
šestá pozice zůstala vyhrazena pro Mečíchov, 
šťastná sedmička patřila mužům z Radomyšle, 
osmí se umístili hasiči ze Zadních Zborovic, 
devátý stupínek ve výsledkovém žebříčku opa-
novala Doubravice, deset stupňů od zlaté zůstala 

reprezentace Bratronic a jedenáctka se pověsila 
na krk Čečelovickým. Mimo umístění skončila 
parta z Třebohostic.

V okrskové soutěži zasypal zlatý déšť domácí 
Lažánky, stříbro vybojovali muži ze Záboří 
a bronzová trofej se ocitla v držení mečíchov-
ských hasičů. Pod stupni vítězů stanula jednotka 
ze Zadních Zborovic, za nimi Doubravice, před-
posledním místem museli vzít zavděk Bratroničtí 
a s Černým Petrem odešli hasiči z Čečelovic.

Při této příležitosti si rovněž hostitelé při-
pomněli historii SDH Lažánky. Místní sbor 
byl založen roku 1888. V současnosti čítá 39 
příslušníků od osmnácti let výše. Od roku 1967 
používá sbor model PS 12 a zároveň se v jeho 
vlastnictví nachází veteránský kousek stříkačky 
z roku 1954. „Ten jsme získali darem od společ-
nosti AGRO Blatná, kde se používal pro čerpání 
vody. Stříkačka je po rozsáhlé rekonstrukci plně 
funkční,“ podotýká Václav Křivanec ml. /53 let/. 
V roce 2011 byla spolu s objektem Obecního úřa-
du vystavěna i zbrusu nová hasičská zbrojnice.

Pokud existuje nějaké nebe a někdejší velitel 
sboru v Lažánkách shlíží na své následovníky 
z nějakého toho obláčku dolů, je jistě upřímně 
dojat. Jeho jméno nikdy nezůstane zapomenuto.

Vladimír Šavrda 

Požární útok - družstvo Lažánek 2014.
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Kulturní  kalendář�
 Akce

8. 8. PÁTEK | 14:00 |
VÝBOR SVAZU TĚLESNĚ 
POSTIŽENÝCH
KCAŽ, malá klubovna

8. 8. PÁTEK | 19:00 |
TANEC NA TERASE
KCAŽ Blatná
Salsa I.
S dalším žhavým letním rytmem Vás 
seznámí a oběma lekcemi provede re-
nomovaná hudebnice a tanečnice Ve-
ronika Husinecká. V případě zájmu se 
prosím ozvěte předem na tel. 383 311 
251, počet míst je omezen.
Páry vítány.
Vstupné: 60,- Kč.

9. 8. SOBOTA | 14:30 - 00:00 |
COUNTRYPARK BLATNÁ
Zámek Blatná, nádvoří
14:30 BG Sklep
15:30 Briga
16:30 Zvršku
17:30 Sešlost 
18:30 Š-umíci
19:30 Votvíráci
20:30 Country cocktail
21:30 Modrotisk
22:30 Lidový spisovatel pan Koza čte 
své povídky z TOTALITY
22:45 Bůhví - 60. léta
společný JAM SESSION
Vstupné 100,- Kč, děti do 130 cm zdar-
ma

15. 8. PÁTEK | 20:00 |
ANČA BAND
Pod sokolovnou
Taneční zábava

16. + 17. 8. SO + NE
BLATENSKÁ POUŤ
Centrum města, zimní i letní stadion, 
areál u chovatelů (nábřeží Dukelské)

16. + 17. 8.
17. BLATENSKÉ PIVNÍ 
SLAVNOSTI
Zimní stadion
Pořádá TJ Blatná, zakoupením vstu-
penky přispějete na rozvoj mládežnic-
kého sportu
Program:
16. 8. SOBOTA

10:00 ZAHÁJENÍ
10:00 – 13:00 EVERGREEN BAND
13:00 – 14:00 BLATENŠTÍ DUDÁCI
14:00 – 17:30 EVERGREEN BAND
20:00 – 03:00 MELODION
Od 20:00 vstupné 100,- Kč

17. 8. NEDĚLE
10:00 – 12:00 BLATENŠTÍ DUDÁCI
      KELTSKÁ HUDBA – SAMHAIN
12:00 – 15:00 DECHOVÁ HUDBA MĚS-
TA PÍSKU
15:00 – 18:00 Š-UMÍCI, s nimi vystoupí 
děti z DDM Blatná
Vstup zdarma

16. 8. SOBOTA | 15:00 |
VÍTEJTE V KOMUNITNÍM 
CENTRU
KCAŽ Blatná
Komentovaná prohlídka

16. 8. SOBOTA | 19:00 |
PRACHY? PRACHY!
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Spolek divadelních ochotníků v Blat-
né hraje komedii Raye Cooneyho.
Předprodej vstupenek v infocentru na 
třídě J. P. Koubka, cena 60,- Kč

17. 8. NEDĚLE | 15:00 |
VÍTEJTE V KOMUNITNÍM 
CENTRU
KCAŽ Blatná
Komentovaná prohlídka

22. 8. PÁTEK | 19:00 |
LETNÍ ČTENÍ NA TERASE
KCAŽ Blatná, terasa
Přineste svou oblíbenou knihu a pře-
čtěte z ní ostatním svou nejmilejší 
pasáž (nejlépe s motivem léta či letní-
ho večera avšak není to podmínkou). 
Možná tu prostřednictvím tohoto im-
provizovaného literárního salónu a 
ostatních předčítajících najdete svou 
další oblíbenou knihu…

23. 8. SOBOTA
TANEC NA TERASE | 19:00 |
KCAŽ Blatná, terasa
Salsa II. s tanečnicí Veronikou Husi-
neckou. V případě zájmu se prosím 
ozvěte předem na tel. 383 311 251, po-
čet míst je omezen. 
Páry vítány. Cena 60 Kč.

23. 8. SOBOTA
PO STOPÁCH PANA LVA 
Z ROŽMITÁLU
Noční prohlídky zámku Blatná
Začátek prohlídek vždy ve 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00
Rezervace nutná na e-mailové adrese 
zamek.blatna@gmail.com nebo tel. 
čísle 383 422 934

29. 8. PÁTEK | 13:00 |
ČLENSKÁ SCHŮZE SVAZU 
TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
KCAŽ, malá klubovna

30. 8. SOBOTA | 20:00 |
SKUPINA AKUSTIK MARTINA 
PÍSAŘÍKA
Vodní scéna, ostrov naproti hotelu 
Marion (bývalá Beseda)
Známý filmový a seriálový herec se 
kromě těchto aktivit věnuje také mu-
zice, písničky, které složil interpretuje 
jeho kapela Akustik ve které kromě 
něj, kde  hraje na kytaru a zpívá, půso-
bí ještě další kytarista Omar Khaouaj, 
hráč na perkuse Camilo Caller, kteří 
spolu se zpěvačkou Zuzanou Navaro-
vou tvořili kapelu „Koa“  a violoncellis-
tka Zuzana Virglerová.
www.martinpisarik.cz
Vstupné dobrovolné

8. 8. PÁTEK | 20:00 |
PARÁDNĚ POKECAL
Komedie/Drama v českém znění | Čes-
ko 2014 | Režie: Tomáš Pavlíček | 75 
min | 70,- Kč | Mládeži přístupný

13. 8. STŘEDA | 19:00 |
V OKU TORNÁDA
Thriller v původním znění s titulky | 
USA 2014 | Režie: Steven Quale | 90 
min | 100,- Kč | Mládeži do 12ti let ne-
vhodný

20. 8. STŘEDA | 19:00 |
TŘI BRATŘI
Pohádka/Rodinný v českém znění | 
Česko/Dánsko 2014 | Režie: Jan Svěrák 
| 86 min | 130,- Kč dospělí/110,- Kč děti 
| Mládeži přístupný

22. 8. PÁTEK | 20:00 |
STRÁŽCI GALAXIE
Akční/Dobrodružný/Sci-Fi v českém 
znění | USA 2014 | Režie: James Gunn 

 Kino
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a subjektivního dokumentu. Duchovní 
prostředí kostela podtrhuje myšlenku 
snášenlivosti, tolerance a pokory.

VERNISÁŽ 15.8. v 19:00

K100
Na jaře letošního roku proběhlo pět 
dvacetikilometrových procházek po 
blatenském okolí, při nichž jsme měli 
za cíl poznat okolí našeho bydliště a 
zároveň trochu rozhýbat naše ztuhlá 
těla po předešlé zimě. Počasí nám přá-
lo, trasy byly různorodé, vedly přes sil-
nice po pěšiny a směřovaly na všechny 
světové strany od Blatné. Sešli jsme 
se vždy v neděli odpoledne v dosta-
tečném počtu a s dobrou náladou. 
Před začátkem procházky vždy dostal 
každý mapku trasy. Moc bych tímto 
chtěla poděkovat všem, kteří s námi 
tyto trasy absolvovali, za jejich účast 
a doufám, že poznali nová místa, 
která dodnes nenavštívili. Po posled-
ní procházce byl vystaven certifi kát, 
který zúčastněným dokládá zdolané 
kilometry. Pro velký úspěch a nadšení 
účastníků budeme připravovat další 
procházky podzimní krajinou.

7. 9. NEDĚLE | 13:00 |
PODZIMNÍ PROCHÁZKY 
PO KAMENECH BLATENSKA 
První ze čtyř netradičních procházek 
po kamenech v okolí Blatné

| 122 min | 120,- Kč | Mládeži do 12 let 
nevhodný

27. 8. STŘEDA | 19:00 |
ŽELVY NINJA (3D)
Dobrodružný/Akční/Fantasy/Kome-
die/Sci-Fi v českém znění | USA 2014 | 
Režie: Jonathan Liebesman | 150,- Kč | 
Mládeži přístupný

29. 8. PÁTEK | 20:00 |
MAGICKÝ HLAS REBELKY
Dokumentární v českém znění | Česko 
2014 | Režie: Olga Sommerová | 90 min 
| 90,- Kč | Mládeži přístupný

11. 8. - 15. 8. | 9:00 – 16:00 |
PRODEJ KNIH...
...darovaných a nepotřebných proběh-
ne již tradičně v uvedeném datu před 
Městskou knihovnou Blatná

14. 6. – 17. 8. ÚT - PÁ |14:00 -
 18:00 | SO + NE | 10:00 - 18:00 |
MOTÝLI MEZI ZDMI
Městské muzeum Blatná, sklepení
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.

6. 7 - 17. 8. | ÚT - PÁ 14:00 -
 17:00 | SO - NE 9:00 - 17:00 |
RUDOLF RIEDLBAUCH - 
OBRAZY
Zámek Blatná, Starý palác
Soubor obrazů „Hudba očí“ ak. mal. 
Rudolfa Riedlbaucha je inspirován, jak 
název napovídá, hudbou, ale také kra-
jinou například z okolí Březí nedaleko 
Blatné. Podobně jako u hudebních 
témat, která vycházejí z jeho prožitku, 
má jeho krajinářská tvorba silný emo-
tivní náboj.
„Snad je možné říci, že se jedná o ma-
lování pocitu z krajiny, jejího rytmu a 
hudební barevnosti.„ (Mgr. K. Petrán)

1. – 31. 8.
OBŘADY A RITUÁLY INDIE

Kaplanka
Soubor textů a fotografi í autorky Ka-
mily Berndorff ové představí zlomek 
pestré řady rituálů, které 
hinduistu provázejí od zrození po zro-
zení. 

6. 8. – 14. 9. | ÚT – NE | 9:00 – 18:00 |
PO ČERVENÉ MUZEEM
Krajinou Christiana Ba� aglii
Městské muzeum Blatná
Kudy vedly první turistické trasy na 
Blatensku? Čím je značkování v Če-
chách unikátní? Mají barvy stezek svůj 
význam? A co má po ruce zkušený 
značkař? To vše přijďte zjistit na výsta-
vu o turistickém značení, kde zavzpo-
mínáme nejen na blatenského učitele 
a milovníka přírody Adolfa Trávníčka, 
který si ručně maloval mapy a vdě-
číme mu i za první turistické trasy na 
Blatensku. Ty jistě znáte ze svých pro-
jížděk, procházek nebo zimního běhu 
na lyžích. 
Připomeneme si také bratronického 
barona Christiana Ba� agliu, který v 
Bratronicích prožil téměř celý život. A 
jeho značnou část strávil v sedle kola, 
na kterém ujel 935 tisíc kilometrů. 7. 
prosince tomu bude přesně 100 let od 
jeho narození.

SO + NE | 16.8. + 17.8., 
23.8.+24.8. , 30.8.+31.8. |
10:00 – 17:00
KAMILA BERNDORFFOVÁ - 
ČÍSI SVĚT
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Výstava velkoformátových fotografi í z 
Indie balancujících na pomezí portrétu 

 Výstavy

 Knihovna

 Těšte se

 Informace o(d) nás
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Dvacátý rok malé kopané v Buzicích přinesl vlnu 
emocí a otázku: „Půjde „Buzický bejk“ na porážku?“

Všechno to začalo před dvaceti lety, když se 
obec Buzice osamostatnila. Do nové éry vykro-
čila vskutku slavnostním krokem. O tehdejším 
pouťovém víkendu se  uskutečnily hned tři 
významné akce najednou: sraz rodáků a přátel 
Buzic, oslavy 100. výročí založení místního Sbo-
ru dobrovolných hasičů a první ročník turnaje 
v malé kopané „Buzický bejk“. „Buzický bejk“ 
se od té chvíle stal nedílnou součástí sportovního 
folklóru ve vesnici a jeho obliba vzrůstala rok 
od roku raketovým tempem.

Za „narozením Buzického bejka“ stáli v roce 
1994 tři domácí tehdy ještě „skorokluci“: Vlas-
timil Drastík, Miroslav Rataj a Petr Samec. 
Čestnou funkci prezidenta „Buzického bejka“ 
přijal a po celých dvacet let poctivě zastával 
Petr Samec. Jak u příležitosti kulatých naro-
zenin fotbalového talismana dnes čtyřicetiletý 
provozovatel staročeské hospůdky v rodné obci 
na rozjezd smělého projektu vzpomíná? „Inspi-
rací nám byl široko daleko vyhlášený fotbalový 
turnaj „Blatenská kráva“, říká „vrchní toreador“, 
který spolu s kamarády položil na oltář celého 
podniku velký kus vlastního „já“, „Ten po čase 
skončil a my se dostávali právě naopak do toho 
nejlepšího.“ Začátky prý byly vskutku „party-
zánské“: „Na zahajovacím ročníku se všechno 
vozilo ručně na káře- žádná mechanizace! Ne-
měli jsme ani chlazení na nápoje. Sudy s pivem 
jsme ponořili do obří kádě vody a obkládali je 
ledem, stejně tak limonády. Zdědili jsme rozbité 
brány a obecní pozemek za Buzicemi nám byl 
propůjčen. Prý se tam hrál fotbal ještě před 
„Buzickým bejkem“. Turnaj měl být původně 
vyloženým „srandamačem“, kde měla diváky 
i hráče bolet především bránice: „Nejdříve jsme 

chtěli, aby si to mezi sebou „lážo- plážo“ rozdali 
jen domorodci. Nakonec přijelo šest mužstev, ale 
všechno probíhalo v naprosto kamarádském du-
chu. Můj táta běhal po trávě v dámských šatech 
s dámským kloboukem na hlavě. Rozhodčího 
dělával nebožtík Karel Šíma ze Škvořetic, který 
kopanou sice upřímně zbožňoval, ale jinak pískal 
spíš podle fantazie než podle pravidel. Přítomní 
fotbalisté dostávali před exhibicí „povinnou“ 
dávku dopingu v podobě fernetu v injekčních 
stříkačkách, který jim aplikovaly přestrojené 
zdravotní sestry přímo do hrdel. Prostě žádné 
velké umění, hrálo se pro srandu a nikdo nic 
nebral vážně a už vůbec ne tragicky,“ zdůrazňuje 
Petr Samec.

V této souvislosti dává něco k lepšímu i To-
máš Lojík, který bavil publikum na „Buzickém 
bejkovi“ coby člen klubu antifotbalistů „Vše-
uměl“: „Podmínkou členství v tomto klubu byl 
naprostý pohybový „analfabetismus“ vůči míči. 
Náš brankář chytal s motocyklovou helmou 
na hlavě. Jediný schopný útočník, kdy výjimka 
potvrzovala pravidlo, se před turnajem tak „na-
mazal zevnitř“, že nebyl schopen chůze- natož 
běhu s balónem. Všechny týmy, co nastoupily 
proti „Všeumělu“, nám takřka s prstem v nose 
dávali „dardy“ od pěti nula výš. Proto bylo 
hrozným šokem pro kluky ze Škvořetic, když 
se jim horko těžko podařilo protlačit míč do naší 
branky jen jednou a byli z toho div ne „na mašli“. 
„Všeuměl“, jehož příslušníci běhali po hřišti 
v bílých pláštích, předváděl své kabaretní kousky 
bohužel jen několik ročníků „Buzického bejka“. 
„Pak už se naše turnaje začaly čím dál tím víc 
profesionalizovat, humor se vytrácel a hostující 
manšafty nad námi začaly ohrnovat nos. Tak 

Malí fotbalisté z Vachy 
poprvé v Blatné

Ve dnech 27. – 29. 6. 2014 přivítala Blatná 
starší přípravku z partnerského města Vacha. 
Hlavním cílem jejich návštěvy byla účast 
na turnaji O pohár Romana Vonáška. Hochy 
doprovázeli samozřejmě trenéři a někteří tatínci. 
V pátek okolo 17. hodiny přijel autobus na bla-
tenský stadion. Po vzájemném přivítání se mladí 
sportovci ubytovali v hostitelských rodinách.  
Večer všichni společně vyrazili na krátkou 
procházku po Blatné. Turnaj O pohár Romana 
Vonáška byl zahájen v sobotu. Vacha hrála hned 
první zápas v jiné skupině než Blatná, a tak 
místní mladí fotbalisté neváhali a začali fandit 
a skandovat. Při druhém zápase se role obrátily. 
Vacha se umístila nakonec na čtvrtém místě 
a Blatná na pátém.  Jelikož si spolu hoši vůbec 
nezahráli, po skončení turnaje si obě mužstva 
i po tak náročném a horkém dnu dala ještě 
přátelské utkání, které vyhrála Blatná. Turnaj 
se našim hostům velmi líbil a byl jako každý 
rok perfektně zorganizován. Technické služby 
pak zařídily hráčům zdarma vstup do bazénu, 
což byla po tak vyčerpávajícím dnu krásná 
třešinka na dortu. Okolo 18. hodiny se všichni 
fotbalisté sešli se svými hostitelskými rodinami 
na stadionu, kde byl přichystán raut a překvapení 
v podobě vystoupení Blatenských mažoretek. 
V závěru večera si chlapci zasoutěžili v česko-
-německých dvojicích. Bylo úžasné sledovat, 
jak se mezi sebou naprosto bez zábran a ostychu 
dorozumívají. V neděli po snídani v rodinách 
následovalo loučení, které se neobešlo bez slzi-
ček. Byl to prostě báječný víkend, který upevnil 
přátelství s naším partnerským městem. Chceme 
moc poděkovat Městu Blatná za fi nanční pomoc, 
Kateřině Malečkové za perfektní organizaci 
turnaje, Blatenským mažoretkám za ochotu a tr-
pělivost a především trenérům starší přípravky 
a hostitelským rodinám, bez jejichž pomoci by 
nebylo možné setkání uskutečnit. Pevně věřím, 
že brzy budou balit kufry do Vachy i jejich rato-
lesti, fotbalisté z Blatné.

V současné době už si možná chystají kufry ně-
kteří občané z Vachy a ze Sargé, jelikož ve dnech 
21. – 24. 8. 2014 přivítá Blatná velkou delega-
ci. Někteří lidé jedou za svými letitými přáteli, 

jiní v Blatné ještě nebyli a budou s napětím oče-
kávat, s kým se seznámí. Milí Blateňáci, oprašte 
své znalosti němčiny či francouzštiny, je tu veli-
ká příležitost! Pokud byste měli zájem ubytovat 
naše hosty v daném termínu, kontaktujte, prosím, 
koordinátorku pro partnerská města, paní Adélu 

Novotnou, nebo kohokoli z pracovní skupiny. 
Potřebné kontakty najdete na stránkách města 
Blatná, v sekci Partnerská města. Je samozřejmě 
také možné nahlásit zájem na Městském úřadě 
Blatná paní tajemnici Janě Kroupové. 

Za pracovní skupinu Jana Španihelová
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jsme toho nechali. Teď chtěl Petr, abychom se 
znovu dali dohromady a zahráli si na jubilejním 
dvacátém ročníku, který se měl odehrát v duchu 
starých zlatých časů, jenže to už se nám nepoda-
řilo,“ krčí rameny Tomáš Lojík.

Historie „Buzického bejka“ je skutečně pestrá 
a zasloužila by si vlastní kroniku. „Postupem 
času, když se vydělaly nějaké peníze, jsme si 
nechali vyrobit trička s emblémem bejka. Také 
jsme získali vlastní zástavu v podobě vyvařené 
býčí lebky na dřevěném štítu. Jednou u nás také 
hrála na turnaji dvě mužstva z Plzně. Jedno 
těleso se kompletně skládalo z dozorců ve věz-
nici Bory. Ti sebou přivezli kadeřnici, která se 
zavázala sponzorsky ostříhat vítězný tým. Pak se 
to nějak zvrtlo a kadeřnice stříhala každého, kdo 
ji přišel pod ruku. Večer před taneční zábavou 
na přírodním parketu se musela pevná plocha 
zametat, protože se tam válelo vlasů pomalu 
po kotníky.“ Počet fotbalových sestav se neustále 
zvyšoval, jednou v Buzicích nastoupilo dokonce 
šestnáct týmů. „Já sám jsem sehrál pár ročníků 
do poloviny, potom už jsem se spokojil s rolí 
moderátora. I když s „Buzickým bejkem“ bylo 
hodně práce a starostí, ničeho nelituji. Zažil jsem 
spoustu legrace, poznal hodně nových kamarádů 
a jsem rád, že naše turnaje přispěly k tomu, že 
se o Buzicích ví,“ uvádí prezident „Buzického 
bejka“.

Nutno podotknout, že jeden ročník „Bu-
zického bejka“ poctil svou návštěvou slavný 
fotbalový reprezentant Tomáš Skuhravý, který 
osobně předával ceny nastoupeným manšaftům. 
A také nutno zdůraznit, že se těmto oblíbeným 
turnajům vyhýbaly až na pár výjimek zranění 
a úrazy. „Hodně v nás tedy zatrnulo, když se 
tady před lety zranil elitní fotbalista z českobu-
dějovické ligy Michal Rakovan,“ přiznává Petr 
Samec. A když si loni na „Buzickém bejkovi“ 
málem „vjela do vlasů“ dvě prvotřídní mužstva 
a jen o vlásek unikla diskvalifi kaci, uvědomili si 
buzičtí, že už přetekla míra únosnosti a že chtějí 
zpět starého, dobrého bejka s legrací a klidem. 
A tak to bylo také letos nasměrováno.

Mezi prvními „krotiteli“ Buzického bejka 
byli před dvaceti lety také borci z obce Lom. 
Moc rádi na ty úvodní chvíle vzpomínají dodnes. 
Tím spíše, že první ročník v konkurenci pěti 
týmů vyhráli. „Vidím to jako dneska,“ hloubí 
sondu do minulosti Jiří Čabrádek / 50 let /, „Před 
koncem turnaje přišel silný déšť a výsledky se 
musely vyhlašovat v hospodě.“ Lomští nechyběli 
na „Buzickém bejkovi“ ani jednou a na své konto 
si připsali ještě dalších sedm vítězství. „Před pěti 
lety jsme triumfovali naposled,“ podotýká Jiří 
Čabrádek, „To byla ta mimořádná událost, kdy 
náš gólman Michal Přech dal ve fi nále branku 
silným kopem přes celé hřiště.“ Málokdo ví, že 
právě v Lomu se před řadou let doplnila rodina 
fotbalového skotu. Místní hráči tu totiž založili 
turnaj pod názvem „Lomské tele“: „Zpočátku to 
bylo fajn, účastnili se hlavně fotbalisté TJ Sokol 
Lom. Jenže po třetím ročníku, kdy už tam fi gu-
rovali převážně Blateňáci, pozbyla akce smysl 
a my ji pohřbili,“ dává se slyšet Jiří Čabrádek.

To Škvořetická parta „přátel kulatého nesmy-
slu“ splynula s „Buzickým bejkem“ až v roce 
1997 při třetím ročníku. „Dařilo se nám tam 

znamenitě,“ upozorňuje Karel Šorna, „Roku 
2003 jsme turnaj opanovali, dále jsme vydobyli 
osm stříbrných a tři bronzové pozice.“ Želbohu 
škvořetičtí jsou široko daleko proslulí tím, že 
životnost jimi vybojovaných pohárů je menší než 
život jepice. „Pravda je, že při oslavách úspěchu 
jsme několik trofejí rozbili a tu poslední jsme 
vůbec nedovezli,“ usmívá se další člen kádru 
Miroslav Vylita. Mužstvo se zpravidla skládá 
z části hráčů TJ Sokol Lom, z části hráčů Sokol 
Sedlice a jednoho exkluzivního hosta. A jsou to 
chlapi ze železa, kteří vydrží hodně. Kupříkladu 
Zdeněk Mikeš jednou odehrál téměř celé utkání 
s vyvrknutým palcem.

Letošní dvacátý ročník „Buzického bejka“ si 
kladl za cíl okopírovat první turnaje v Buzicích. 
Tomu také odpovídal výběr osmi fotbalových 
sestav. Pozvány byly především celky, které tady 
kdysi začínaly. I když sestavy doznaly po dvaceti 
letech pochopitelně výrazných změn. A i když 
tentokrát mezi bílými lajnami padla nějaká ta 
ostřejší slova a jeden fotbalista ze staré gardy 
Nepomuk si- ovšem nešťastnou náhodou- přetrhl 
vaz, pohodový ráz přece jen zůstal minimálně 
z 90% zachován.

Mohutné týpí, tyčící se už od pátku večer 
v sousedství buzického hřiště, dávalo všem 
na vědomí, že jsou tady i členové staré gardy 
z Nepomuku. Indiánský symbol na stejném místě 
vztyčují už deset let a mají za sebou stoprocentní 
účast ve stále stejném složení, což je vzácnost. 
„Všichni jsme bývalí aktivní fotbalisté,“ referuje 
Lubomír Zajíc / 53 let /, „tiskový mluvčí“ týmu, 
„Dnes je nejmladšímu z nás 31 let a nejstaršímu 
62 let. Na co můžeme být hrdí je fakt, že jsme 
„Buzického bejka“ vyhráli celkem desetkrát. 
Jezdíme sem hlavně proto, že tu máme chalupu, 
kamarády a příbuzné.“ I on soudí, že prvních 
pět- šest ročníků této atraktivní podívané bylo 
úplně nejlepších: „To se turnaj odehrával ještě 
v režii starých hasičů, kteří už bohužel mezi 
námi nejsou.“ On sám oblékal dres staré gardy 
Nepomuk spíš příležitostně: „Dnes vidím, že to 
byla škoda, neangažovat se naplno. Perfektně 
jsem se tady dneska rozstřílel a dal dva góly. Ze-
jména trefa do sítě buzických- ta má cenu zlata!,“ 
libuje si statný veterán od Zelené hory. 20. ročník 
„Buzického bejka“ prý pro nepomucký výběr 
znamená tečku v této kapitole: „Ohlásili jsme, 

že tady končíme. Léta přibývají a my všichni 
máme různé tělesné újmy z fotbalových tráv-
níků, které se teď ozývají. Ti mladí nás dneska 
pěkně vyčerpali a utahali, už to pro nás není,“ 
míní Lubomír Zajíc. Nicméně „labutí píseň“ 
staré gardy byla znamenitá- drželi se statečně 
a dlouholeté zkušenosti zúročili ziskem poháru 
na chvostu první čtyřky.

Možná poslední turnaj v malé kopané na bu-
zické půdě tentokrát vynesl zlatý míč škvořetic-
kým. Ti se netajili nadšením a divokou radostí. 
Navíc v tom spatřovali určitou symboliku: „Když 
jsme poprvé do „Buzického bejka“ vlítli, bylo 
z toho také první místo. A teď při jeho avizova-
ném konci zase zlato. To přece není náhoda,“ 
usuzuje kapitán škvořetického celku Zdeněk 
Mikeš / 28 let /. Turnaj prý měli od začátku pod 
kontrolou: „No, udělaly se nějaké chyby, ale my 
vždycky znovu zapli a třicet sekund jak před 
semifi nále, tak před fi nále jsme protivníkovi vy-
metli pavučiny mezi břevny,“ konstatuje Zdeněk 
potěšeně. A neodpustí si ještě poznámku: „My 
vždycky hrajeme pro radost a každý rok to sem 
jezdíme vyhrát. Pravda, povedlo se to teprve 
podruhé, ale tím spíš si to užíváme a pořádně 
to oslavíme.“ Škvořetické „zdravě unavené“ 
mužstvo nastoupilo do turnaje složené výhradně 
z „domácích zdrojů“- bez přespolních hráčů.

V přestávkách mezi částmi turnaje se mezi 
sebou utkali i dětští fotbalisté. I díky tomu se 
přes relativně nízký počet dospělých týmů celá 
akce protáhla od osmé hodiny ranní do devate-
nácti hodin večer. A jako před dvaceti lety byl 
„Buzický bejk“ korunován taneční zábavou 
na přírodním parketu, kdy přítomným hrála 
populární skupina „Fatima“.

Za šampióny ze Škvořetic si vychutnala 
stříbrnou pozici sestava „mladých a neklidných“ 
hochů z Nepomuka pod bojovým názvem FC 
Nátěr. Třetí pohár zdvihli nad hlavou kanonýři 
z Lomu, čtvrtý se ocitl v držení staré gardy Ne-
pomuk. Zbylé čtyři manšafty- Blatná, Sokolovna 
Sedlice, Skaličany a domácí Buzice byly po prá-
vu souhrnně odměněny za účast. Jako nejproduk-
tivnější střelec byl vyhodnocen Luboš Zajíc ml. 
z FC Nátěr Nepomuk, cenu nejlepšího brankáře 
si odnesl buzický gólman Miroslav Rataj. Pro 
Buzice to tak bylo jisté zadostiučinění. „On ale 
Mirek vskutku domácí partu zachránil od řady 
nouzových situací, počínal si velmi ostražitě 
a pohotově,“ chválí ho kamarád a prezident 
„Buzického bejka“ v jedné osobě Petr Samec, 
který sám obul kopačky a posílil domácí kádr.

Tentokrát bylo předávání cen silně emotivní- 
jednak kvůli jubileu skvělé fotbalové show, jed-
nak kvůli zprávám o konci turnajového seriálu. 
Půjde tedy „Buzický bejk“ na porážku? Je to 
rozhodnutí defi nitivní a neodvolatelné? Možná 
to tak bylo zpočátku, ale s odstupem času už se 
to tak určitě nejevilo. „Nevím,“ začal váhat Petr 
Samec po sérii přímých dotazů, „Ale ať už to 
bude jak bude, příští rok zřejmě vynecháme. To 
budou totiž kolegové z Lomu slavit 50. výročí 
založení  fotbalové jednoty a já jako jejich bývalý 
hráč tam nemůžu chybět.“

Takže zatím ještě může „Buzický bejk“ 
klidně spát.

Vladimír Šavrda

Vítězný tým Škvořetic.
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Jan Podlešák – vítěz turnaje Českého 
poháru v Chomutově

V sobotu 7. 6. 2014 se konal v Chomutově 
další z kvalifi kačních turnajů Českého poháru. 
Na tento turnaj vyrazila i vý-
prava blatenských judistů. 
Mezi nimi nejvíce zazářil 
Jan Podlešák.

Honza se pral ve váhové 
kategorii do 55 kg. První 
zápas byl rozehřívací, a jak 
už to na velkých turnajích 
bývá, také hodně vyrovnaný. 
Naštěstí Honza zápas zvládl 
a jeho výkon šel postupně 
nahoru.

Další dva zápasy vyhrál Honza shodně 
na yuko (5 bodů) a i když průběh zápasu kontro-
loval, bojoval po celý časový limit. Ve fi nále byl 

jeho soupeřem závodník z Jablonce nad Nisou. 
Tento závodník Honzu na minulém Českém 

poháru porazil. V Cho-
mutově se však povedla 
odveta. Krásně provede-
ným chvatem Tai Otoshi 
poslal soupeře na záda 
a stal se vítězem váhové 
kategorie do 55 kg. 

Honza se postaral 
o největší úspěch bla-
tenského juda za po-
sledních 10 let. Všichni 
věříme, že svou výkon-

nost potvrdí i na Mistrovství České republiky.

Lukáš Kocourek

Pavel Urban na Přeboru 
České republiky družstev 
starších žáků

24. května se v Benešově konal Přebor České republiky druž-
stev starších žáků. Přeboru se zúčastnilo i družstvo Jihočeského 
kraje, které startovalo pod hlavičku klubu SK Kaplice. Do tohoto 
družstva byl díky svým výkonům nominován i Pavel Urban, který 
obsadil váhovou kategorii do 66 kg.

První zápas byl z Pavlova pohledu velmi nervózní. Soupeř 
mu vůbec nic nedovolil, a tak svůj první zápas prohrál. Celkově 
byli ale Jihočeši v tomto souboji úspěšní, svého soupeře porazili 
a postoupili do dalších bojů. Další zápas Pavel proměnil ve svůj 
koncert, když si se soupeřem snadno poradil. Semifi nálový zápas proti týmu SKKP Brno byl velmi 
vyrovnaný. Rozhodnout tento duel připadlo právě Pavlovi. Trenér výběru do něj vložil svou důvěru: 
„Pokud vyhraješ tak postoupíme. Je to na tobě“. A Pavel vyhrál.

Ve fi nále proti domácímu týmu už měl Pavel volno a na tatami se prala dvojka z týmu. SKP 
Benešov měl ale ve fi nále jasnou převahu a zaslouženě zvítězil. Radovali se ale i Jihočeši, vždyť 
2. místo je velký úspěch.             Lukáš Kocourek

Jan Podlešák - 1. místo na ČP.

Pavel Urban.

Strakonické „Vačice“ si v Mečíchově 
s míčem „padly do oka“

Mečíchov- Třetímu ročníku turnaje v malé 
kopané „O pohár starosty obce Mečíchov“ jed-
noznačně kraloval 
manšaft, titulovaný 
jako „Vačice“. Kdo 
se pod tímto názvem 
vlastně skrývá? „My 
jsme parta ze Stra-
konic. Všichni se 
známe odmalička 
a moc jsme toho spo-
lu prožili,“ vyvádí 
úspěšnou fotbalovou 
sestavu „z ilegali-
ty“ kapitán a tiskový 
mluvčí v jedné osobě Michal Mertl, „Název 
„Vačice“ jsme si demokraticky zvolili před pěti 
lety a teď jsme si nechali vyrobit i vlastní dresy, 

abychom byli co možná nejvíc „in“. Turnaje se 
nám docela daří a ono to určitě souvisí s tím, že 

někteří kluci z týmu 
stále hrajou okres-
ní soutěž,“ dodává 
zástupce celku, kde 
je věkový průměr 
22 let. „Vačice“ za-
tím nevynechaly ani 
jeden turnaj v Mečí-
chově: „Předloni tu 
na nás čekalo stříbro, 
loni to tak slavné 
nebylo- nepostoupili 
jsme ze skupiny,“ 

bilancuje Michal Mertl, „Jsme moc rádi, že letos 
to tady patřilo nám a vítězství si moc ceníme. 
Malou vadou na kráse je zranění kolena, které 

tady utrpěl dneska jeden z našich fotbalistů. 
Musím konstatovat, že úroveň tohoto turnaje 
má od prvních chvil výbornou úroveň, která se 
neustále stupňuje a lze ji přirovnat k okresní. 
Také tady funguje senzační organizace. Prostě 
se v Mečíchově cítíme jako doma a budeme sem 
moc rádi jezdit i v budoucnosti.“ Ročně „Vačice“ 
absolvují – včetně vánočních- cca deset turnajů 
v malé kopané. Na Blatensko se ale prý dostanou 
málokdy: „Pamatuji si, že jsme sehráli fi nálové 
zápasy ve Lnářích a v Bezdědovicích,“ vybavuje 
si Michal výpravy do okolí „Města růží“.

Pozdě odpoledne došlo na hřišti v Mečíchově 
po dni plném fotbalové dřiny, soustředění, ale 
také dobré zábavy a odreagování, k vyhláše-
ní výsledků. Za zlatými „Vačicemi“ políbili 
stříbrnou merunu hosté z Mnichova, ziskem 
bronzu zachránili čest rodné hroudy Mečíchov-
ští „Young Boys“. Bramborová medaile pálila 
v dlaních ostrostřelce ze Záboří, s pátou pozicí 
se museli spokojit hoši ze Zadních Zborovic, 
šesté místo si vybojoval tým Chrášťovic, sedmí 
skončili doubravičtí kanonýři a černá známka 
zbyla na domácí „Old Boys Mečíchov“.

Vladimír Šavrda

Akční foto z mečichovského turnaje.

Motokrosová sezóna Martina 
Fiňka běží naplno

„Mně osobně bláto na trati nevadí, na bahně 
mě to baví,“ nechal se nedávno slyšet úspěšný 
motokrosový závodník z Blatné Martin Finěk / 
23 let /. Ostatně - na své mládí zkušený jezdec 
to s ním bezpochyby umí. Ovšem na „moto-
rové terénkoze“ se dá upadnout i v suchém 
prostředí. A v tomto ohledu se Martinovi začala 
lepit na paty smůla. „Na Mistrovství Rakouska 
jsem při prvním závodě udržel balanc, ale zase 
jsem špatně odstartoval a spadly mi brýle. Bylo 
z toho třetí místo,“ konstatuje blatenský borec, 
„Absolvovali jsme kvůli hrozným klimatickým 
podmínkám jen jednu jízdu, druhá byla zrušena. 
Nebyla tedy šance si vylepšit skóre.“ Při druhém 
závodu v Rakousku už se o slovo přihlásily 
pády- rovnou dva v úvodní jízdě. „Za těchto 
okolností jsem měl radost z bronzové pozice,“ 
uvádí Martin Finěk, „Druhá jízda už měla jen 
jednu vadu na kráse- nepodařilo se mi dohnat 
vedoucího jezdce, i když jsem ho stíhal pěkně. 
A zase ta samá venkovní kulisa - zataženo, déšť 
a bláto,“ poznamenává mladý motokrosař.

Na Mistrovství republiky si Martin drží 
v průběžném pořadí šestou příčku. „Mám ambice 
dotáhnout to na konci roku alespoň na páté mís-
to. Není to jednoduché. První desítka je vzácně 
vyrovnaná, soupeřů moc. Chce to nepadat a do-
jíždět, hlavně bodovat,“ přeje si blatenské eso.

Bohužel i v Dlouhé Loučce čekaly Martina 
dva pády - v každé jízdě jeden. „Dlouho jsem 
ovládal třetí místo, jenže pak to přišlo. V první 
jízdě jsem se propadl na desátou příčku, v druhé 
na osmou. Je fakt, že tentokrát se hodně prášilo. 
Proto někdy říkám- zlaté bahno,“ žertuje Martin.

Přitažlivost zemská Martinu Fiňkovi zkazila 
i exkluzivní závod v rakouském Adacu, kde 
startoval ve třídě OPEN na kubatuře 350 ccm.
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„O proniknutí do hlavního závodu se pokou-
šelo 75 jezdců. Mně se to podařilo. První jízda 
mi vynesla sedmnáctou pozici, ve druhé jsem 
jezdil třináctý. Pak jsem se zase svalil, což byla 
obrovská škoda,“ povzdychne si reprezentant 
stáje REDE MOTOCROSS TEAM.

Chuť si Martin spravil na „Motocams- Inter 
MČR“ ve třídě MX2. „I když se mi nepovedl 
zahajovací start a skončil jsem čtvrtý, posléze 
jsem to napravil a vydobyl celkové stříbro,“ 
referuje Martin Finěk, který ještě dlouho neřekne 
své poslední slovo.

Vladimír Šavrda

Třetí ročník turnaje Romana Vonáška 
Dne 28. června 2014 v 9.00 hodin byl zahájen 

třetí ročník turnaje starších přípravek O pohár 
Romana Vonáška, bývalého fotbalového repre-
zentanta České republiky. Zorganizovat  turnaj se 
podařilo díky generálnímu sponzorovi Technic-

kým službám města Blatné s.r.o., Městu Blatná 
a členům fotbalového oddílu TJ Blatná. 

Zápasy probíhaly souběžně na dvou travna-
tých hřištích. Hrálo se systémem sedm hráčů plus 
jeden brankář podle pravidel pro mladší žáky. 

SKUPINA     A      SKUPINA     B
Protivín      Blatná
Sedlice      Bělčice
Katovice      SK Plzeň 1894
Vacha /SRN     Hradiště

Skupina A:
Protivín- Vacha 0:1, Sedlice – Katovice 0:6
Protivín-Sedlice 4:0, Vacha-Katovice 2:2
Sedlice-Vacha 0:3, Katovice-Protivín 0:3

Pořadí: 
1. Vacha              7 bodů       
2. Protivín            6 bodů        
3. Katovice          4 body         
4. Sedlice            0 bodů         

Skupina B:
Blatná - Hradiště 0:1; Bělčice – Plzeň 0:3
Hradiště – Plzeň 2:4 ; Blatná - Bělčice 4:0
Plzeň - Blatná 3:0 ; Bělčice - Hradiště 0:3

Pořadí: 
1. Plzeň              9 bodů       
2. Hradiště          6 bodů         
3. Blatná             3 body       
4. Bělčice            0 bodů         

SEMIFINÁLE
Vacha – Hradiště  0:0 (p.k. 2:3)
Plzeň – Protivín  3:2
ZÁPAS o 7.místo
Bělčice – Sedlice  0:0 (p.k. 4:3)
ZÁPAS o 5.místo
Blatná – Katovice  11:1

ZÁPAS o 3.místo
Vacha - Protivín  0:0 (p.k. 0:2)

FINÁLE
Plzeň – Hradiště  2:4

KONEČNÉ POŘADÍ:
1. Hradiště
2.  Plzeń
3.  Protivín
4.  Vacha
 5. Blatná
6.  Katovice
7.  Bělčice
 8. Sedlice
Nejlepší  střelec:  Dominik Filaus ,Blatná
Nejlepší hráč:  Tom Kasík , Hradiště
Nejlepší brankář:  Paul Jakob, Vacha /SRN

Slavnostního předání cen se ujal Roman 
Vonášek a Dušan Uhrin st.. 

V rámci fotba-
lového turnaje byla 
pro jednotlivé  oddíly 
uspořádána „soutěž“ 
ve třídění odpadů. 
Soutěže pro děti při-
pravila M. Karešová 
z Odboru životního 
prostředí MěÚ Blat-
ná. Soutěž vyhráli 
fotbalisté z Protivína. 

Na turnaj přijal 
pozvání pan Dušan 
Uhrin st., bývalý 
reprezentační trenér 
České republiky. Jeho 
největším úspěchem 

s reprezentací bylo druhé místo na Euru 96. 
Působil také v zahraniční např. ve Švědsku, 
Kypru či Gruzii, kde získal v roce 2008 s klubem 
FC Dinamo Tbilisi mistrovský titul. Celkem 
5x vyhrál anketu Trenér roku. 

Po odehrání zápasů základních skupin bylo 
připraveno občerstvení pro fotbalisty. Této 
pauzy využili blatenští funkcionáři k rozhovoru 
s Dušanem Uhrinem st.

Pavel Míka, TJ Blatná:
„Dlouho jste se rozmýšlel, zda přijmete po-

zvání na náš turnaj?“
Dušan Uhrin st.:

„Zda se zúčastnit turnaje, který nese jméno 
Romana Vonáška, bylo pro mě jednoduchým 
rozhodnutím. Měl jsem několik nabídek na akce 
ve stejném termínu, ale Romana si velmi vážím, 
těšil jsem se na setkání s ním.  Turnaj je výborně 
organizačně zajištěn. Fotbalové zázemí TJ Blat-
ná by Vám mohla závidět leckterá velká města. 

Michal Vanduch, TJ Blatná:
„Věnujete se stále aktivně trenérské čin-

nosti?“
Dušan Uhrin st.:

„Ne, fotbal samozřejmě stále sleduji, ale 
trénování nechávám na mladších. Bylo mi 
nabídnuto místo sportovního ředitele Dinama 
Tbilisi, ale tuto nabídku jsem odmítl. Věnuji se 
podnikání.“

Miroslav Mašek, TJ Blatná:
„Konzultuje s Vámi tréninkové metody Váš 

syn (Dušan Uhrin ml., FC Viktoria Plzeň? „
Dušan Uhrin st.:

„Samozřejmě syna sleduji, ale do trénování 
mu nemluvím. Vše nechávám na něm.“:

Martin Finěk na dráze.
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Do sportovních aktivit s míčem se 
v Lažanech zapojují i chalupáři

Lažany - Obec Lažany je sice na počet oby-
vatel chudší, ale sport se zde provozuje v široké 
míře. Zejména malá kopaná a nohejbal. A dokon-
ce se na ploše zdejšího přírodního areálu, za který 
by se nemu-
sela stydět ani 
podstatně větší 
vesnice, konají 
v létě turnaje. 
Pravda, pro-
tože  mís tn í 
domobrana se 
dává dohro-
mady horko 
těžko, prázdné 
mezery vyplní 
i chalupáři. Ale tak to je samozřejmě v pořádku 
a ku prospěchu lažanských.

Nohejbalové klání připadlo letos na sobotu 
21. června. Na rozpáleném plácku si to rozdalo 
devět dvojic. Boj to byl tvrdý, plný technických 
zákroků a velmi hezkých výměn. Vítězství na-
konec putovalo na adresu dua Dubský - Myslík 
ml. z Prahy. Stříbrnou trofej „vypotila“ sehraná 
dvojka Hadáčků rovněž z Prahy, pro poslední 
stupínek vítězů určil osud nohejbalisty, repre-
zentující Jihlavu.

O týden později ovládl sportovní areál další 
turnaj, tentokrát v malé kopané. Sešla se pouhá 
čtyři mužstva, což byl historický podprůměr. 
Domácí bojovali statečně, dali do hry, co mohli, 

ale na konku-
renci nestačili 
ani náhodou. 
„Mohli jsme 
být rádi,  že 
j sme  rád i , “ 
usmívá se la-
žanský staros-
ta Jiří Myslík, 
„Vždyť jsme 
na trávník vy-
hnali doslova 

všechno, co mělo ruce a nohy. Sestava se do-
mlouvala večer před turnajem v hospodě, ráno 
jsme pak hráče sbírali po celé vsi jako železný 
šrot. Zachraňovat situaci museli jako obvykle 
obyvatelé rekreačních stavení.“

Pohár za druhé místo převzali z rukou starosty 
obce fotbalisté ze Záboří. Bronzovou trofej 
si vysloužili sedličtí hoši pod pseudonymem 
„klíšťata“. Turnaj s drtivou převahou vyhráli 
„bombéři“ z Kocelovic. Oni si také odváželi 
domů cenu pro nejlepšího střelce a brankáře.

Vladimír Šavrda

Fotbal Lažany 2014 - nástup mužstev.
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Jak prostá 
ženitba vyřadila 
„z provozu“ celý 
fotbalový tým

Bezdědovice - Bývá samozřejmostí, že 
na sportovním turnaji se přednostně prezen-
tují domácí. Za každou cenu, i kdyby se měli 
na „bitevní pole“ postavit invalidé či levonozí 
a levorucí nešikové. Ale jak se říká- výjimka 
potvrzuje pravidlo. V tomto ohledu selhaly 
všechny přírodní a lidské zákony na turnaji 
v malé kopané „O pohár starostky obce Bez-
dědovice“. Překvapivě se na čtvrtém ročníku 
tohoto podniku, který se konal v sobotu 12. 
července na ploše přírodního areálu za vesnicí, 
domácí fotbalisté a obhájci loňského vítězství 
vůbec nezjevili. Důvod? „Inu, slibovali hory 
doly. Jenže se den před turnajem jeden z nich 
ženil a naši „klapzubovci“ se na svatební hostině 
tolik „společensky unavili“, že v sobotu nebyli 
s to udržet postavu v poloze stojmo, natož běhat 
za míčem,“ baví se královsky hlavní organizátor 
akce Zdeněk Jícha. A tak došlo k historické udá-
losti, že se v Bezdědovicích hrál fotbal „u nich, 
o nich, ale bez nich.“

Jinak si na zeleném trávníku v Bezdědovi-
cích upevňovalo fyzickou kondici a technický 
um osm manšaftů. Sehrál se zde moc pěkný 
fotbal, bez zranění, v naprosté pohodě a ryze 
sportovním duchu.

Z kličkované mezi bílými lajnami nakonec 
vyšlo vítězně mužstvo Štěkně. Finálový zápas 
s nimi neudržel tým Telecom Blatná. Bron-
zový stupeň opanovali kluci rovněž z Blatné. 
Nepopulární bramborová medaile si počkala 
na fotbalisty z Vráže. Za polovinou výsledkové 
tabulky skončila parta s nevšedním názvem 
„Indické placky“, pod nímž se skrývali rovněž 
blatenští. Na šestou pozici se dostal tým „Vačice“ 
ze Strakonic. Do předposlední „škatulky“ se 
vměstnaly Myštice, opatřené titulem „Stará- pro-
miň“. Nešťastnou osmičku si nalepili na dresy 
hosté z „Lions Písek“.

Došlo i k vyhodnocení nejproduktivnějších 
střelců turnaje. Bezkonkurenční postavení tady 
zaujal kanonýr Diviš ze Štěkně s dvanácti vstře-
lenými brankami. S polovičním skóre- šesti góly 

Štěkeň – 1. místo.
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ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

TESLA BLATNÁ, a. s. hledá zájemce na 
následující pracovní pozice:

Product Manager
Electronic components
Prodej elektronických komponentů

Náplň práce:
- Hledání nových obchodních příleži-

tostí v tuzemsku i v zahraničí
- Rozvoj obchodních vztahů a péče o 

stávající zákazníky 
- Vedení obchodních jednání
- Tvorba marketingové a obchodní 

strategie
- Účast na zahraničních veletrzích

Požadavky:
- VŠ/SŠ vzdělání technického popř. ekono-

mického směru
- velmi dobrá znalost AJ slovem i písmem
- minimálně základní orientace v sortimen-

tu el. pasivních součástek
- znalost německého jazyka výhodou
- komunikační dovednosti, samostatnost, 

systematičnost, časová fl exibilita
- organizační a řídící schopnosti
- znalost práce na PC 
- ŘP skupiny B

Nabízíme:
- zajímavou práci s častými mezinárodními 

kontakty
- odpovídající platové ohodnocení včetně 

bonusů
- možnost dalšího profesního rozvoje
- jazykové vzdělávání
- fl exibilní pracovní dobu
- sociální výhody (5 týdnů dovolené, pří-

spěvek na penzijní připojištění, závodní 
stravování atd.)

Základní mzda v rozpětí 20.000-30.000 Kč 
dle vzdělání, zkušeností a praxe

Bližší informace poskytne:
Mgr. Jaromír Trpák, správní ředitel
Tel: 383 415 380
Nabídky s životopisem posílejte na mail: 
trpak@tesla-blatna.cz

TESLA BLATNÁ, a. s. hledá zájemce na 
následující pracovní pozice:

Product Manager
Electronics

Prodej elektronik pro řízení motorů

Náplň práce:
- Hledání nových obchodních příleži-

tostí v tuzemsku i v zahraničí
- Rozvoj obchodních vztahů a péče o 

stávající zákazníky 
- Vedení obchodních jednání
- Tvorba marketingové a obchodní 

strategie
- Účast na zahraničních veletrzích

Požadavky:
- VŠ/SŠ vzdělání technického popř. ekono-

mického směru
- velmi dobrá znalost AJ slovem i písmem
- minimálně základní orientace v sortimen-

tu výkonové elektroniky
- znalost německého jazyka výhodou
- komunikační dovednosti, samostatnost, 

systematičnost, časová fl exibilita
- organizační a řídící schopnosti
- znalost práce na PC 
- ŘP skupiny B

Nabízíme:
- zajímavou práci s častými mezinárodními 

kontakty
- odpovídající platové ohodnocení včetně 

bonusů
- možnost dalšího profesního rozvoje
- jazykové vzdělávání
- fl exibilní pracovní dobu
- sociální výhody (5 týdnů dovolené, pří-

spěvek na penzijní připojištění, závodní 
stravování atd.)

Základní mzda v rozpětí 20.000-30.000 Kč 
dle vzdělání, zkušeností a praxe

Bližší informace poskytne:
Mgr. Jaromír Trpák, správní ředitel
Tel: 383 415 380
Nabídky s životopisem posílejte na mail: 
trpak@tesla-blatna.cz

- ho následoval kapitán blatenské sestavy Jakub 
Nový. A do třetice s pěti góly převzali ocenění 
hned čtyři hráči: Prokeš ze Štěkně, Mertl z „Va-
čic“ Strakonice, Křivanec z Blatné a Koubek 
z Telecomu Blatná. Pomyslnou „čtvrthodinku 
slávy“ před jásajícími davy si vychutnal i Pavel 
Zeman z Vráže, který díky svému „mírně pokro-
čilému“ věku pětapadesáti let byl odměněn coby 
nejstarší hráč turnaje.

„Velice si vážíme toho, že k nám do Bezdě-
dovic jezdí i mužstva, hrající okresní přebor. 
Štěkeň pak válí I. B. třídu,“ zdůrazňuje Zdeněk 
Jícha. Rovněž ho těší, že se Štěkní drží statečně 
krok domácí. Oba týmy mají na svém kontě dva 
vyhrané turnaje v Bezdědovicích. Kdo z nich 
asi napřesrok převezme štafetový kolík? Anebo 
to bude někdo úplně jiný? Hlavně jen, aby se 
před turnajem 2015 někdo z bezdědovických 
zase neženil!

Srdečné poděkování patří všem sponzorům 
bezdědovického turnaje: Obecnímu úřadu Bez-
dědovice, Blatenské rybě s. r. o., Tesle Blatná a. 
s., fi rmě Maso- uzeniny Písek, řezníku a uzenáři 
Janu Janotovi z Blatné, Jaroslavu Suchánkovi 
a Lukáši Houdkovi z Bezdědovic. Velmi pěkně 
se zachovaly i zástupkyně místní organizace 
„Červeného kříže“ v čele s předsedkyní Zdenou 
Merhautovou, které připravily pro hráče, pořada-
tele i diváky chutné domácí cukrářské výrobky.

Zvláštní poděkování náleží rozhodčímu 
Františkovi Batěkovi ze Starého Plzence, který 
notnou měrou přispěl ke zdárnému a spravedli-
vému průběhu turnaje.

Vladimír Šavrda

Telecom Blatná – 2. místo.

Blatná – 3. místo.
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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

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

E-mail: migersro@tiscali.cz

Skladem více než 500 000 m2

KuchyÚka
u ÑBer·nkaì

nabízí POUŤOVÉ mlsání

NOVINKY z TESCOMY
a jejich předvedení.

Vaření a následné snězení.

Aby zbylo na houpačky odpustíme 
„nějaké kačky"

2O%
sleva na to - to už přece stojí za to!
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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

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

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

           

- 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  

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 oddlužení 
- osobní bankrot! Garantuji profesionální přístup za velmi příznivou cenu (možno vyhotovit 
i online).

H L E D Á M E
(Dům Nerudova 728)

Hledáme spolehlivou 
uklízečku (důchodkyni)

na úklid domu  (3x týdně)
Informace:

tel. 606 104 825
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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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