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Přátelé z Vachy a Sargé konečně v Blatné….
21. 8. – 24. 8. 2014

Po několika letech navštívili Blatnou přátelé a kamarádi z německé 
Vachy a francouzského Sargé lès Le Mans, aby s námi oslavili  20leté (s Va-
chou) a 10leté (se Sargé) partnerství. Mezi prvními hosty byli francouzští 
přátelé, kteří přijeli v ranních hodinách autobusem do Plzně. Odtud s námi 
přijeli do Blatné, kde následovalo občerstvení v místní cukrárně. Zde si je 
také vyzvedly hostitelské rodiny. Odpoledne dorazili s menším zpožděním 
i přátelé z německé Vachy. Spolu s francouzskými hosty a hostitelskými 
rodinami byli uvedeni do zasedací místnosti MěÚ Blatná, kde je vřele 
přivítal pan místostarosta.  Jakmile hosté obdrželi program celého pobytu, 
převzaly si je hostitelské rodiny a v podvečer všichni odjeli do Strakonic 
na slavnostní zahájení Dudáckého festivalu.

Na pátek byl připraven celodenní program v Jindřichově Hradci, sobotu 
trávili přátelé s hostitelskými rodinami a večer je čekal slavnostní raut 
v Komunitním centru, kde se v proslovech starostů Blatné p. Bohuslava 
Navrátila, p. Martina Müllera z Vachy a prezidentky partnerské komise 
v Sargé pí Michelle Boutier zmínila důležitost vzniku, trvání a očekávání 
dalšího partnerství všech tří měst nejen v souvislosti delegací vedení měst, 
ale také výměn mládeže, stáží v zahraničí, atd. Odrazovým můstkem pro 
nové začátky byl červnový fotbalový turnaj O pohár Romana Vonáška, 
na kterém si zahráli i mladí fotbalisté z německé Vachy. Němečtí žáci 
byli tak nadšeni, že se rozhodli na oplátku příští rok tento turnaj znovu 
zopakovat, tentokrát u nich doma ve Vaše. 

Starosta města Blatná, Mgr. Bohuslav Navrátil, starosta města Vacha 
Martin Müller, prezidentka partnerské komise ze Sargé Michelle Boutier, 
místostarosta Sargé Allan Moubusson a překladatelé sourozenci Stejskalovi 
a Jana Španihelová při projevech v komunitním centru.

Neděle patřila loučení a odjezdu obou návštěv. Jako překvapení zahrála 
k odjezdu kapela Countryhell, jejíž členové jsou dlouholetými přáteli 
německých hostů. Bylo to velice příjemné zpestření jinak smutného 
loučení…. 

Po odjezdu německých hostů byl pro francouzské přátele připraven 
ještě odpolední program – prohlídka zámku a poté odvoz do Plzně. V Plzni 
strávili hosté ještě jednu noc a na druhý den měli zajištěnou prohlídku pivo-
varu a poté volný program. Zpět do Sargé odjížděli ve večerních hodinách.   

Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří pracovali na programu, věno-
vali se hostům a dělali vše pro to, aby se přátelům z Vachy a Sargé u nás 
líbilo. Obrovské poděkování patří také všem hostitelským rodinám, jež se 
o hosty staraly jako o své nejbližší.  

Za MěÚ Blatná
Adéla Novotná, DiS, Koordinátorka Mezinárodní spolupráce

Z odjezdu německé skupiny.

Loučení s přáteli ze Sargé.
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Aktual ity�

SDH BLATNÁ A MĚSTO BLATNÁ
pořádají

noční hasičskou soutěž 
v požárním útoku

13. září 2014 od 21:00h
na letním stadionu

(umělá tráva)

Program 
na září 2014
dopoledne:
MC bude otevřeno od středy 10. září pouze 
1x týdně – ve středu 8:30 – 11:30, kdy budou 
program zajišťovat dobrovolnice.
Program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření,      
Kapříkova notička, Rybičky, hejbejte se!) 

10.9. –  Zavařeniny – procvičování motoriky, 
počítání, barvy
17. 9. – Motýl – zábavné tvoření z papíro-
vých ruliček
24. 9. – Podzimní dekorace

Od října budou probíhat opět odpolední 
kroužky:

Šikovné ploutvičky – výtvarný 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 na mckaprik@seznam.cz. nebo přímo 
v MC.

Připravujeme:
Pro kutilky z řad dospělých – tvořivé večery 
- vždy 1x za 14 dnů 
1. tvořivá dílna: 17.9. v 19 hodin –
SRDÍČKO Z RULIČEK

- více na  www.mckaprik.estranky.cz

LÉTO SI JIŽ PODÁVÁ RUKU S PODZI-
MEM

Dnů plných slunce pomalu ubývá, ranní 
chladna, opary a mlžné dny upozorňují na nastá-
vající měsíc září, který je přechodem mezi létem 
a podzimem. Těšíme se však stále na  kouzelné 
vlhkem provoněné babí léto.

ZÁŘÍ je  devátým měsícem roku, podle 
římského kalendáře to byl měsíc sedmý, proto 
byl nazván „september“. Toto označení proniklo 
do většiny evropských jazyků. České jméno září 
se v lidovém povědomí spojuje se slovem záře 
(zářit). Ve skutečnosti však pochází od výrazu  
„zaříjen“ neboli malý říjen, popř. se spojením 
za řuje (za říje) – souvisí s podzimní říjí jelenů.

PROVOZ LIDOVÉHO ŘEMESLA 
V MĚSÍCI ZÁŘÍ

Přestože letní sezóna ještě stále pokračuje, 
návštěvníků Blatenska rychle ubývá. Z tohoto 
důvodu také omezíme naši otvírací dobu  PRO-
DEJE UMĚLECKO ŘEMESLNÝCH VÝROB-
KŮ I PŮJČOVNY LODĚK

So   9.00 – 17. 00  hod.
Ne 11.00 - 17. 00 hod.

VEČERNÍ JÍZDY OZÁŘENÉ POCHOD-
NĚMI

Podle počasí se však přizpůsobíme a budeme 
mít pravděpodobně otevřeno ještě dvě odpoledne 
v týdnu, a to buď ve středu a v pátek nebo ve čtvr-
tek a v pátek, vždy od 13.00 do 17.00 hodin.

I  nadále platí, že je možno si objednat půjčení 
loďky na kterýkoliv termín. Stále také večerní 
jízdy, v září již můžete využít jízdy z ohnivými 
pochodněmi. Zapůjčit loďku však je nutno 
na celou hodinu za 100,- Kč.

V PROVOZU JE NEPŘETRŽITĚ INTER-
NETOVÝ OBCHOD –

www.lidove-remeslo.cz
Kontakty : mob. 736 765 747,
obchod@lidove-remeslo.cz

Letní hosté Blatné ocenili šperky z paličko-
vané krajky, jak již jsme se zmínili v minulých 
listech „blatenská sluníčka“ se stala doslova 
hitem sezóny. V měsíci srpnu jsme je doplnili 
malým paličkovaným i zlatým kapříkem, který 
všem splní ta nejtajnější přání. (viz foto)

Radost a úsměv na tvář snad všem návštěvní-
kům vloudily dřevěné hřiby, které sice v letošní 
sezóně nebyly novinkou, ale snad i z důvodu, 
že v našem kraji pravé houby dosud téměř 
nevyrazily, potěšily téměř každého kolemjdou-
cího. Od pravých se odlišují jen svojí velikostí.
(posuďte sami – viz druhé foto)

TIP NA MĚSÍC ZÁŘÍ: PRAVÝ JABLEČ-
NÝ MOŠT Z ČESKÝCH JABLÍČEK

SVATÝ JILJÍ (1. září) SVÉ POČASÍ PEVNĚ 
DRŽÍ

JAKÉ POČASÍ JILJÍ UKAZUJE, TAKOVÉ 
PO CELÝ  MĚSÍC DODRŽUJE

PRO ORNICI A OSENÍ VÝHODA, KDYŽ 
NA JILJÍHO SLUNNÁ POHODA.

ZAČÁTEK MĚSÍCE ZÁŘÍ PŘINÁŠÍ LIDEM 
I HOVADU ZLÉ PÁRY A MLHY.

Eva Fučíková
lidové řemeslo

POZVÁNÍ
Zveme občany na setkání s Jiřím Mán-

kem, kandidátem do senátu. Jiří Mánek, 
bývalý ředitel Národního parku Šumava, 
pořádá cyklistickou TOUR, jejíž 4. etapa vede 
v sobotu dne 30.8. odpoledne přes Blatenku, 
Blatnou, Vahlovice a Myštice dále. V Blatné 
je očekáván mezi 14.00 – 15.00 hodinou. 
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

Zemřelí – červen
Merašická Dagmar, Horažďovice, nar. 1972, úmrtí 2. 6. 2014
Mašková Anna, Přebudov, nar. 1921, úmrtí 3. 6. 2014
Trefný Prokop, Bělčice, nar. 1947, úmrtí 15. 6. 2014
Dušková Alena, Tchořovice, nar. 1960, úmrtí 19. 6. 2014
Klepsová Hana, Lažánky, nar. 1939, úmrtí 19. 6. 2014
Eichlerová Marie, Buzice, nar. 1938, úmrtí 29. 6. 2014
Krejčová Jana, Blatná, nar. 1944, úmrtí 30. 6. 2014
Kalbáčová Jarmila, Újezd u Kasejovic, nar. 1944, úmrtí 29. 6. 2014

Stavební činnost TS Blatná – měsíce 
červen - srpen

V průběhu měsíce června a také letních měsíců, realizovaly Technické 
služby na úseku stavební činnosti práce na novém chodníku v ulici Vrbenská 
a opravě chodníku v ulici Brigádnická.

V rámci výstavby II. etapy chodníku v ulici Vrbenská došlo k realizaci 
nového chodníku od křižovatky ulic Plzeňská a Vrbenská k odbočce 
do průmyslové zóny. Chodník je proveden z betonové zámkové dlažby 
typu „Klasiko“ v celkové délce 195 běžných metrů a zastavěné ploše 
310 m2. II. etapa této výstavby navázala na I. etapu vybudovanou v roce 
2013 a celkově touto výstavbou došlo k bezpečnému zpřístupnění prů-

myslové zóny Sádlov pro pra-
covníky zde umístěných fi rem. 
Součástí výstavby II. etapy byla 
i výstavba místa pro přecházení 
ulice Plzeňská a taktéž realizace 
nového propustku.

Další stavební akcí, která je 
v současné době dokončována, 
byla oprava stávajícího asfaltové-
ho chodníku v ulici Brigádnická. 

Tato oprava byla spojena s realizací nové asfaltové komunikace, kterou 
provedla fi rma Silnice Klatovy. Chodník je opět proveden z betonové 
zámkové dlažby typu „Klasiko“, a to v celkové délce 365 běžných metrů 
a zastavěné ploše 546 m2. Součástí této opravy bylo i provedení kompletní 
obnovy veřejného osvětlení.

Přikládáme fotografi e z prováděných prací.

Obnova veřejného osvětlení – ulice 
Holečkova a Brigádnická

I v období prázdnin probíhaly práce na obnově veřejného osvětlení. 
Hlavní pracovní činnosti probíhaly v ulici Holečkova, kde byla provedena 
výměna starých betonových sloupů za nové ocelové. Zde nebyla prove-
dena výměna koncových svítidel z toho důvodu, že před časem již byla 
provedena výměna za nová LED svítidla.

Další lokalitou byla ulice Brigádnická, kde došlo ke kompletní výměně 
veřejného osvětlení, tj. výměna starých betonových sloupů za ocelové, in-
stalace nových koncových svítidel a kompletní obnova starého kabelového 

vedení. Důvodem této velké obnovy byla skutečnost, že došlo ke kompletní 
opravě stávajících asfaltových chodníků v celé ulici.

Níže přikládáme fotografi e z prováděných prací.

TVRZ LNÁ E 
NA V DOMOST DÁVÁ, 

 ŽE SE VYDALA PARTA SK ÍTK ,  
VÍL A ELF  Z PI ÍNA DO LNÁ  

                                         

A CELÉ LÉTO AŽ DO 

14. 9. 2014 
POBUDOU TAM V GALERII  

NA VÝSTAV   
 

POHÁDKOVÁ ZEM  
VÍT ZSLAVY KLIMTOVÉ 

 

NEOTÁLEJTE, DO LNÁ  SE VYDEJTE 
 

 OD POND LÍ DO NED LE 

MEZI 10. A 16.HODINOU  
JSTE SRDE N  ZVÁNI A VÍTÁNI 

LNÁ E

Dva postřehy z Blatenské pouti
Chci se podělit společně s manželem o dva zážitky z Vaší pouti. Jeden 

je nepříjemný a druhý naopak velmi pěkný.
Začnu tím nepříjemnějším. Protože jsme pobývali na dovolené neda-

leko Blatné, hodilo se nám poslední den navštívit Vaše hezké městečko. 
Bylo to v sobotu 16. srpna. Jsme s manželem milovníci umění a tak jsme 
chtěli navštívit výstavu oblíbeného malíře Rudolfa Riedlbaucha. Bohužel 
výstava  jeho obrazů v zámku ve Starém paláci byla v sobotu o pouti 
zavřena. Moc nás to mrzelo, protože to byl předposlední den otevření 
výstavy. Bohužel v neděli jsme již výstavu navštívit nestihli.

A teď ten pěkný zážitek. Na nádvoří zámku jsme se dozvěděli o ko-
mentované prohlídce kostela Nanebzetí Panny Marie v Blatné. Byli jsme 
nadšeni odborným výkladem pana Vladimíra Červenky. Bylo vidět s ja-
kým zaujetím a odbornými znalostmi nám přiblížil tento kostel a dějiny 
Blatné. Byl opravdu studnou vědomostí a nadšení s jakou láskou nám 
o tomto kraji vyprávěl. Blatenští občané musí být opravdu na takové 
patrioty právem hrdi. Ještě jednou mu chceme touto cestou poděkovat 
a popřát mu mnoho pozorných posluchačů v dalších jeho povídáních 
o Vašem kraji.                            Manželé Ševčíkovi, Kročehlavy Kladno 
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Mladí touží po nevšedních zážitcích
S anglickou oblastí Calderdale máme vel-

mi dobré vztahy už od roku 1992, kdy byla 
podepsána smlouva o partnerství. Od té doby 
proběhlo mnoho výměnných pobytů jak pro 
dospělé, tak pro mládež. Hodně občanů z bý-
valého strakonického okresu má v Calderdale 
osobní přátele. Do společného projektu s The 
Calder High School (a dalšími školami z Ně-

mecka, Francie, a Finska) jsme přibrali i školu 
z našeho partnerského Važce. 

Mezi nejvytrvalejší podporovatele kon-
taktů patří pan Chris O´Connor, jeden z bý-
valých starostů Calderdale, se kterým jsme 
v posledních letech usilovali o větší zapojení 
mladých lidí. Loni přivedl do Blatné skupinu 
vedoucích z Creativ International Adventures 
(tvůrčího centra pro dobrodružství), letos jsme 

při návštěvě Chrise v Blatné a naší návštěvě 
v Caderdale domluvili ještě některé záležitosti 
a výsledkem bylo pozvání několika mladých 
z Blatné do Calderdale.

Jak jejich pobyt probíhal, napsala Kateřina 
Kate Vejvodová.

Neváhejte využít příležitosti k navázání 
dalších kontaktů!                Blanka Malinová 

Nové přátelství
Na začátek tohoto článku by se nejspíš slušelo uvést, za jakým účelem 

byl sepsán, ale přiznejme si rovnou, že potom už by jej nikdo nečetl. Ne-
zbývá tedy, než věci poodhalit z trochu jiného úhlu a zaměřit se na to, co 
je na tomto článku opravdu důležité.

Za jednu z takových důležitých věcí považuji i fakt, že jsem minulý 
týden přežila bez nehody a že jsem mohla napsat tento krátký obsah ušlého 
týdne. Ten kraťoulinký časový úsek, za jaký můžeme týden považovat, 
pokud jej naplníme neočekávanými zážitky, začal poněkud ostýchavě. Tak 
jako vždy, když vznikne skupina složená z mladých lidí a jejich zkušeného 
doprovodu a téměř nikdo nikoho nezná. My se ale sblížili celkem rychle, 
a protože Blatná je malé město, nakonec jsme si uvědomili, že se vlastně 
alespoň z doslechu známe. Nezbylo nic než se vydat na cestu. 

Ptáte se tedy jistě, kam jsme to vlastně jeli. A proč jsme tam jeli. 
Řeknu vám jen to, že Velká Británie je krásná země plná bývalých 
pastvin a zvlněných kopců. Neexistuje krásnější pohled na tu nádheru, než 
zpoza okýnka letadla. Neexistuje žádný příhodnější prostor pro utváření 
partnerských vztahů a vzájemné spolupráce mezi dvěma oblastmi. A tak 
nám bylo neskonalým potěšením právě takovou partnerskou spolupráci 
započít a zasít sémě vzájemné náklonnosti a tolerance mezi dvěma tolik 
odlišnými kraji. Avšak nutno podotknout, že úkol to nebyl jednoduchý. 
Během pobytu jsme si vyzkoušeli kanoe, kola, lezení na horolezecké stěně, 
street skate, zip wire, umělou jeskyni, pobyt na housebootu a mnoho dalších 
zajímavostí. Museli jsme zdolat vzájemný ostych a překonat svoje fyzické 
hranice, abychom ho splnili. Navázání partnerské spolupráce za účasti 
naší osmičlenné skupiny pro nás bylo primárním a nejdůležitějším cílem. 

Společně s hostiteli jsme se zúčastnili mnoha sportovních a kulturních 
aktivit, které pro nás nachystali. Například jsme si nechali naplnit žalud-
ky klokaním masem v mongolské restauraci a jeden z nás (Dave Müller) 
dokonce překonal svůj odpor k mořským plodům, ačkoliv, jak se později 
vyjádřil, nejspíše měl ústřici naposled v životě. Matty Linhart nám zase 
předvedl své umění v komunikaci s našimi anglickými hostiteli a živě 
s nimi dokázal rozprávět hodiny prakticky o čemkoli. Fredy Slezáková 
a Tom Kubík se zase stali hrdými pokořiteli výšek v lezeckém centru. 

Kate Kratochvílová mi prokázala službu už jen tím, že se mnou celý týden 
vydržela spát v jednom stanu a neublížila mi při tom na zdraví navzdory 
tomu, že jsem si o to kolikrát koledovala. Inka Hanzlíková nás všechny 
přes týden obveselovala svým osobitým smyslem pro humor, zvláště pak 
v momentě, kdy jsme absolvovali jízdu na horských kolech po stezce široké 
ne více než patnáct centimetrů v největším lijáku. A Jane Španihelová nad 
námi držela ochranou ruku až do úplného konce.

Měli jsme tedy neuvěřitelný týden nabitý adrenalinovými zážitky a snad 
za všechny doufám, že tato spolupráce někam povede. Že lidé z Blatné 
a oblasti Calderdale tu budou vždy jedni pro druhé. Že snaha o obohacení 
nepřijde vniveč a že se zase brzy shledáme, tentokrát už v Česku. Neboť 
naše malá a nadšená skupinka nebyla ničím jiným, než jakýmsi průkopnic-
kým oddílem, který měl připravit půdu pro další spolupráci ve výměnných 
pobytech pro mladé lidi mezi Blatnou a Calderdale v Anglii.

Dovolte mi také poděkovat za nás za všechny našim anglickým přáte-
lům, městu Blatná, které nám poskytlo příspěvek na dopravu a speciální 
dík tímto posílám také Chrisovi O’Connorovi, který stojí za zrodem celé 
této akce.

Kateřina Kate Vejvodová



Ročník 25 (35) Blatná 29. srpna 2014 Číslo 14 / strana 5

Projev Valentýny na vernisáži v kostele 15. srpna 2014

„Přijeď domů, budu mít vernisáž v kostele,“ křičí na mě matka po skypu, 
zatímco jí obrazovka míří kamsi k nohám do perského koberce, který si 
přivezla v baťohu z Damašku. Kromě ovládání fotoaparátu, s technickými 
a technologickými vynálezy vždy zběsile zápasí. Týden na to mi telefonuje, 
že prý si omylem smazala z počítače všech 12 tisíc fotografi í. Nebýt Jardy 
Kortuse, smazané by byly do teď, navždy.

Výstavu v blatenském kostele prý nazve Čísi svět, podle knihy Edy 
Kriseové. Od dětství je mi kladeno na srdce, abych nesoudila a byla k ži-
votu pokorná. Eda Kriseová mi jednou napsala, ať život pozoruji a ať se 
smířím s tím, že jsou na světě věci, které zkrátka logicky nikdy nevysvětlím, 
tak ať neztrácím energii snažit se je pochopit a raději je pokorně přijmu. 
Vřele všem doporučuji. Když už se mi konečně občas podaří být pokorná 
a tolerantní, skutečně to senzačně usnadňuje život.

Žiji v Arabských Emirátech. a z okna bytu koukám skrz bílý opar 
horkého vzduchu na moře. Nepochopím, jak někoho střízlivého mohlo 
napadnout vystavět tady v poušti sjezdovku. Ráno jsem jela po šestiproudé 
dálnici z Dubaje do Abu Dhabi a v protisměru se z čista jasna objevila sku-
pina indických dělníků, cyklistů. Kde se tu vzali? Co to může být za lidi? 
Zoufalci? Magoři? Proč jedou v protisměru a odkud a kam? A není jim 
v 50ti stupních horko?

Právě probíhá posvátný měsíc Ramadan. Muslimové po celém světě se 
od úsvitu do západu slunce postí. Já bych měla chuť kriticky poznamenat, 
že to není žádný velký půst, když většina z nich stejně  celý den prospí. 
Není to ale moje kultura, a tak si kritiku nechám pro sebe. A vůbec, co je 
špatného na tom, že se lidé snaží odpírat si na čas blahobyt a připomínat 
duchovní hodnoty. Jeden můj muslimský kamarád, stejně jako moje matka, 
nemá problém bouřit se proti konvencím. On půst nepraktikuje, nebojí se 
ani, že by mu to měl Alláh nějak za zlé. Jeho vztah s Bohem to nenaruší, 
protože mezi ně dva nikdo jiný nevstoupí. Takhle to aspoň trpělivě pokaždé 
vysvětluje svému otci. Jeho tatínek, který se v mládí proháněl po barech 
obklopen ženami, se dnes náruživě modlí a alkoholu nedotkne. Změnil se 
ze dne na den. Proč? To nechápe jeho žena ani potomci.

Kupuji letenku Dubaj - Blatná a nepostícího se muslima beru do kostela 
sebou. Paradoxy a podivnosti mě baví. A navíc i mně patří z výstavy kus 
slávy. Aby jste si nemysleli! Na existenci fotografi í mám lví podíl. Při 
jejich vzniku jsem zastávala významnou funkci. Dokonce několik funkcí. 
Byla jsem DRŽIČEM blesku a ODHÁNĚČEM davu. ( Dovolte mi laskavě 
připomenout, že Indoušů je miliarda a já při tom odhánění musela ještě 
držet ten blesk)

Za svůj velký životní úspěch považuji rozehnání indické ARMÁDY 
v centrálním parku v Kalkatě. Je 22. prosinec 2013. Tváříce se umělecky 
- soustředěně ozařuji bleskem velícího důstojníka sešikovaného pluku, 
když v tom se dav, do teď zcela nehybných branců s bajonety, dá nekoor-
dinovaně do pohybu a celá ta khakimasa se řítí k matky objektivu. Mamina 
si neprozřetelně zkušebně nafotila jednoho necvičícího náhradníka, který 
si splnil sen, když si poté s Evropankou potřásl rukou. Teď chce potřást 
rukou zbylých 9 tisíc 999 vojáků. Obrana Indie počká. Nakonec nás ze 
cvičiště vykázal sám generál. Důvod? Prý rozptylujeme vojsko. A to si 
říkají demokracie! Park je veřejná prostora, diktátoři! Nadávám potichu 
do zelených mozků a matka mě napomene, ať nesoudím a jsem pěkně 
pokorná, že jsem v téhle zemi na návštěvě. Na rozdíl ode mne, ona má 
s armádou poměrně bohaté zkušenosti. Před lety se za ranního rozbřesku 
vydala fotografovat do syrské pouště, přičemž nazpět byla doprovázena 
ozbrojenou vojenskou eskortou. Snímky tajného armádního objektu poří-
dila omylem, kvůli dobré kompozici a světlu. A navíc, jak to mohla vědět, 
když tam nikde žádná cedule nebyla - ťuká si na čelo.

Zamáváme na pozdrav vojenským jednotkám, které místo indické vlajce 
salutují Nikonu D 600 a jdeme fotit Santa Klause k řece. Jsou přece vánoce. 
Indouši se koupou, mydlí, perou prádlo a já mezi nimi pobíhám s bleskem 
a ozařuji směrem, který matka přikáže. Tentokrát pronásledujeme studenta, 
který se po ghátu (schody k řece) prochází s maskou amerického Mikuláše 
na obličeji. Mydlící se naháči nás pozorují s pokorou, což se projevuje tak, 
že jsme jim ukradené...

Omlouvám se, nechci Vás podceňovat, ale mám vážné obavy, že většina 
z Vás vůbec neví, proč v Blatné každoročně slavíme pouť. A přitom to 
z našeho města dělá celorepublikový unikát, takže doufám, že noví radní 
to již lidem tajit nebudou. Věděli jste, že právě dnes (15. srpna) je tomu 67 
let, kdy Indie získala nezávislost na Velké Británii? Je to tady v Čechách 
skutečně ČÍSI SVĚT; - že jediný, kdo má odvahu veřejně oslavit a připo-
menout vznik hinduistického státu, je KATOLICKÝ FARÁŘ!

Komentovaná prohlídka výstavy Čísi svět 
s fotografkou Kamilou Berndorffovou

proběhne
v sobotu dne 30. srpna 2014 v 15 hodin. 

Kamila Berndorffová vzpomněla na obvyklé návštěvníky svých 
vernisáží, kteří ale už přijít nemohou - Pavel Černoch,

Jirka Franz a Luboš Vinš.
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Dobrovolní hasiči z Předmíře sfoukli sto deset svíček na narozeninovém dortu
Předmíř - Pokud se dožije sto deseti let člo-

věk, je to vzácná výjimka. Ale u organizace či 
spolku je takové jubileum zcela běžné. A právě 
tolik křížků si mohli na svůj znak vyřezat letos 
členové Sboru dobrovolných hasičů z Předmíře. 
Pochopitelně tak významné jubileum nenechali 
bez povšimnutí. Oslavy 110. výročí založení 
sboru připadly na sobotu 21. června a jejich sou-
částí bylo i setkání rodáků a přátel obce Předmíř.

Celá slav-
nost nezačala 
ovšem právě 
hladce. Bývá 
zvykem, že 
se poskytuje 
hostům a ná-
vštěvníkům 
a k c e  t z v. 
„Akademic-
ká čtvrtho-
dinka“ pro 
nedochvilné. 
Pozvané ha-
sičské sbory 
s e  o v š e m 

na prostranství mezi Předmíří a Zámlyním sjíž-
děly „neakademickou hodinu“ přesčas. Průvod 
ze cvičiště směrem k pomníku padlých v centru 
obce a zpět se tak pohnul se značným zpožděním.

U pomníku obětem světových válek byl členy 
sboru položen věnec s trikolórou a následně 
za zvuků národní hymny dva vybraní hasičtí 
činovníci drželi na pietním místě čestnou stráž. 
Po návratu před pódium uvedla přítomné v nad-
šení taneční vystoupení půvabných mažoretek 
z Blatné. Následně byli veřejně oceněni za své 
zásluhy a vynikající práci ve sboru desítky 
dobrovolných hasičů z domácí obce i osad, ná-
ležejících pod správu Obecního úřadu Předmíř.

Nejstarším vyznamenaným „chráněncem 
svatého Floriána“ se stal Josef Cihla /71 let/ 
z Předmíře. Do řad členů hasičstva pan Josef 
Cihla ovšem vstoupil coby sedmnáctiletý mladík 
v Říšti, kde se narodil. „Bylo tam tehdy deset 
dobrovolných hasičů na osm popisných čísel,“ 
vrací se ve vzpomínkách do dob „her a malin 
nezralých“ sympatický veterán, „Starousedlíci, 
sestávající vesměs ze soukromých zemědělců, 
mezi sebou vybrali peníze na hasičskou stříkačku 
„Máru“ z roku 1938.“ U žádného velkého požáru 
prý nikdy nezasahoval: „Zažili jsme jen menší 
ohně, kupříkladu hořící stoh v Zahorčicích nebo 
zapálený sklad dřeva. Naše činnost spočívala 
převážně v provádění preventivních prohlídek 
ve staveních nebo účasti na soutěžích, mimo jiné 
taky na okresní soutěži ve Strakonicích,“ uvádí 
Josef Cihla. V 80. letech minulého století se 
Cihlů přestěhovali do Předmíře a bývalý velitel 
sboru v Říšti přestoupil do zdejší hasičské party. 
„V roce 2002 nás postihla zlá povodeň a dobro-
volní hasiči pomáhali spoluobčanům obětavě 
dnem i nocí,“ připomíná neveselou kapitolu nové 
předmířské historie Josef Cihla, „Já jsem se také 
snažil udělat, co bylo v mých silách, ale bohužel 

jsem  v té době prodělal operaci srdce, takže se 
jednalo spíš o okrajové nasazení.“ Zasloužilý 
hasičský činovník obdržel ocenění v kategorii 
padesát a více let služby v SDH.

Ve stejné kategorii se dostalo morálního 
i věcného uznání také Vladislavu Šustrovi /68 let/ 
z Předmíře. Ani on se nenarodil v téhle obci, je 
rodákem z obce Březí. „A tam jsem se stal v se-
dmnácti letech dobrovolným hasičem,“ skládá 
mozaiku svého působení u uniformované ven-
kovské složky pan Vladislav, „Ovšem po dvou 
letech jsem narukoval na vojnu a ve třiadvaceti 
letech jsem už žil v Předmíři. S ohnivým kohou-
tem jsem se nikdy do křížku nedostal, pomáhal 
jsem u likvidaci následků povodně v roce 2002. 
U sboru jsem zastával funkci preventisty, kte-
rou jsem před šesti lety předal svému nástupci. 
Několikrát jsem také byl na soutěži, ale víte- 
tenkrát toho moc nebylo a dnes už jsem takří-
kajíc „z formy“. Zato jsme pravidelně pořádali 
hasičské plesy, chodili hodně na brigády a taky 
se jezdilo často s dětmi na hory.“ Vladislav Šustr 
je členem Sboru dobrovolných hasičů plných 51 
let, vyznamenán byl i u příležitosti 100. výročí 
založení SDH Předmíř před deseti lety, stejně 
jako pan Josef Cihla.

Zlatým hřebem slavnostního odpoledne, kdy 
byl představen i nový znak a prapor obce Před-
míř, se logicky stala soutěž v klasickém požárním 
útoku. Mezi třemi ženskými složkami se prodraly 
na vrchol hasičky z Mladého Smolivce - jejich 
soupeřky z Tchořovic a domácí obce zazname-
naly shodně neplatné pokusy. „Náš útok pro-

běhl celkem 
v  pohodě , 
jen jsme ne-
mohly dlou-
ho zasáhnout 
terč,“ hodno-
tí podaný vý-
kon sestavy 
z Mladého 
S m o l i v c e 
velitelka Ka-
rolina Čer-
ná /20 let/, 

„Po technické stránce se to hodně zkompli-
kovalo domácím ženám, kdy se jim rozpojil 
rozdělovač a selhal pravý proud. Měly možnost 
to zkusit podruhé, ale odmítly.“ Prý je důle-
žité, že to „přežily“: „Chtěli nás zařadit mezi 
mužské celky, protože jsme skládaly jednotku 
dohromady s „pány tvorstva“, aby nás bylo dost. 
Naštěstí jsme to daly nakonec dohromady tak, 
že jsme mohly závodit samy za sebe.“ Hasiček 
z Mladého Smolivce je prý momentálně deset 
a trénují plné tři roky: „Ročně absolvujeme 
tak tři soutěže- jednu u nás doma, pak okresní 
a jednu na pozvání.“

Mezi mužskými manšafty dostali nálepku 
smolaře nadšenci z Březí, kteří se s časem 122, 
68 propadli na dno výsledkové tabulky. Navíc 
se málem nedostali ani na start, protože jeden 
z nich postrádal důležitou součást výstroje. Pak 

zklamala technika. „Kluci běželi dobře, makali,“ 
říká velitel sboru Miroslav Straka, „Na stříkačce 
z roku 1965 nešla přehodit páka na sání - zasekla 
se. Naštěstí nám přislíbil starosta obce pořízení 
novější mašiny po generální rekonstrukci. Loni, 
když jsme u nás slavili 115. výročí založení SDH 
Březí, nás stříkačka totiž taky zradila a my skon-
čili šestí z osmi.“ Na požární útok v Předmíři 
se prý hoši z Březí připravovali zodpovědně: 
„Trénovali poctivě čtrnáct dní dopředu, nane-
štěstí se zranil strojník, takže dnes ho vystřídal 
jiný. My rádi přijedeme kamkoliv, kam nás 
pozvou. Loni to bylo na třech místech,“ dodává 
Miroslav Straka.

Předmířští pro tuto soutěž postavili hned dvě 
mužská družstva a k radosti všech domácích obě 
sestavy ulovily nejprestižnější postavení v celko-
vém hodnocení. Vítězové dosáhli skvělého času 
42, 04, soukmenovci z béčka pak 48, 60. Třetí 
cenný kov si právem osahali borci z Hornosína 
/50, 37/. Následovali dobrovolní hasiči z Řiště 
/52, 29/, Lnář /56, 78/, Tchořovic /60, 32/, Metel 
/63, 83/ a žebříček uzavřeli již zmínění hosté 
z Březí.

Samozřejmě se zmínily i údaje o historii 
a zásluhách předmířského sboru. Ten byl zalo-
žen 31. ledna 1904. V době svého vzniku patřil 
do Hasičské župy Blatenské, vzniknuvší roku 
1899 ve Tchořovicích řídícím učitelem ze Lnář 
Karlem Vavřínkem. Žádné ofi ciální dokumenty 
z dřívějších dob se nedochovaly, takže lze coby 
nezpochybnitelné a nejstarší hasičské činovníky 
doložit velitele spolku Josefa Chouru a Antonína 
Šimánka, starostu sboru Jana Mináříka, jednatele 
řídícího učitele Josefa Hrdinu a trubače Vojtěcha 
Rosíka.

Ihned po zřízení Sboru dobrovolných hasičů 
v Předmíři tato organizace vstoupila rázným 
krokem do společenského domácího života- 
její členové se s opravdovým zápalem věnovali 
práci v místním ochotnickém divadle a roku 
1929 vlastnili největší knihovnu v tehdejší župě 
Blatenské v počtu 274 svazků. Byli to také ha-
siči, kteří přišli s myšlenkou v obci vybudovat 
pomník padlým spoluobčanům za 1. světové 
války a dokázali ji dovést až k realizaci. Žulový 
obelisk byl slavnostně odhalen 1. července 1934.

Činnost hasičského sboru ustala pouze v ob-
dobí existence Protektorátu Čech a Moravy. 
Po osvobození republiky z područí nacistických 
okupantů se všechno vrátilo do starých kolejí. 
Počaly i nové aktivity. Roku 1979 došlo ke zfor-
mování družstva mladých požárníků, které 
na soutěžích dosahovalo výborných výsledků. 
I ostatní složky SDH Předmíř se účastnily soutě-
ží. Ve starých záznamech se také hovoří o požá-
rech, při nichž zdejší hasičský spolek zasahoval. 
Vůbec první zlý oheň likvidovali předmířští 
„chráněnci svatého Floriána“ roku 1927 o zdejší 
pouti, kdy ohnivý kohout usedl na stodoly rolní-
ků Josefa Klajna a Františka Moulise. Hospodář-
ská stavení byla tehdy naplněna úrodou, navíc 
plameny zničily i hospodářské stroje a nářadí, 
takže škody byly velmi značné. Reakcí na tuto 

Čestná stráž u pomníku padlých.
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událost se stalo roku 1933 vybudování požární 
nádrže. Další požáry jsou uváděny z roku 1958, 
kdy došlo ke vznícení slámy při výmlatu a 27. 
května 1961 - tehdy blesk zapálil stodolu Karla 
Šišky. Příslušníci sboru pomáhali hasit ještě 
mnoho dalších požárů.

Hned v počátku fungování hasičské organi-
zace bylo postaveno hasičské skladiště na návsi. 
Obecní kronika popisuje jeho opravu v roce 1934 
i jeho demolici při úpravě středu obce roku 1972. 
O rok dříve se dobrovolní hasiči dočkali nové 
zbrojnice, zřízené nákladem 151 000 korun.

V souvislosti s oslavami 110. výročí založení 
SDH Předmíř byla také v sousedství cvičiště 
nainstalována pod střechou výstava historických 
fotografi í a dokumentů z historického vývoje 
obce. Sraz rodáků a přátel obce byl tentokrát 
pouze přidruženou akcí, takže ani neměla svůj 
vlastní program. Poslední ofi ciální setkání rodá-
ků se v Předmíři uskutečnilo v květnu roku 1975.

Vladimír Šavrda

Předávání ocenění velitelem SDH Předmíř 
Josefem Cihlou.

Blatenský credencial – 
soutěž pro mladé

Soutěže, na které jste zvyklí, jsou zpravidla krátkodobé akce. 
Trošku jako rychlý domácí úkol, za který můžete okamžitě a bez 
velikého úsili obdržet jedničku. I když v tu chvíli jste spokojení, 
většinou za několik měsíců úplně zapomenete, co jste vlastně dělali.

Jsme ještě v dnešní době trpěliví a vytrvalí? Dá se to nějak zjistit? 
Mám za to, že ano. Věřím, že i dnešní mladík se dokáže chovat jako středověký rytíř, který 
nebojoval pět minut, ale po celý život, a tím se stal hrdinou. Anebo jako sportovec, který 
nevynechal trénink po první porážce, ale překonal sebe sama a získal zlatou medaili. Anebo 
konečně jako poutník, který přes všechny bolesti došel k cíli. Proto všem těm mladým, kteří se 
chtějí přesvědčit, jsou-li trpěliví a vytrvalí, nabízím Blatenský credencial!

I když se Česko moc nepodobá Španělsku a Blatná není Santiago de Compostela, soutěž má 
s těmito místy něco společného. Poutníci směřující do Santiaga mají zvláštní doklad – právě 
tzv. credencial (čte se kredensjal) – do kterého sbírají razítka jako potvrzení, že skutečně jistý 
úsek prošli. Na základě tohoto průkazu dostávají v cíli certifi kát, že uspěli.

I my máme před sebou „cestu“, blíží se totiž 500. výročí posvěcení blatenského kostela. 
Oslava bude sice až za rok, ale už teď začne rok přípravy (více o tom v dalším čísle „Blaten-
ských listů“). Zkrátka – celý rok se budou konat různé akce a kdo z vás se jich bude pravidelně 
zúčastňovat, vyhraje cenu.

Credencialy lze vyzvednout do 26. září, a to na faře o úředních hodinách, v knihovně a v in-
focentru. Soutěžní řád vypadá takto:

 1. Pořadatelem soutěže je Římskokatolická farnost Blatná.
 2. Soutěž je zaměřená na děti a mládež, tedy ročník 1996 a mladší, bez ohledu na jejich 

bydliště.
 3. Soutěž začne 28. září 2014 a skončí 8. srpna 2015.
 4. Účastník je povinen vyplnit údaje, jinak bude credencial neplatný.
 5. Forma soutěže navazuje na doklad poutníků do Santiaga de Compostela. Úkolem je sbírat 

razítka do credencialu jako potvrzení o účasti při událostech Jubilejního roku blatenského 
kostela.

 6. V credenciale se nachází 27 míst pro razítka. Většina akcí je už známá, v jednotlivých rá-
mečcích jsou jejich názvy a termíny. 7 míst je zatím prázdných pro případné další události 
uspořádané během Jubilejního roku.

 7. Plakáty akcí, při kterých lze získat razítko, budou vždy opatřené logem soutěže.
 8. Zodpovědným za razítkování je místní farář nebo jím pověřená osoba. Razítko je jediným 

potvrzením účasti. Razítkuje se pouze v průběhu akce.
 9. K získání ceny je nutné sebrat minimálně 15 razítek. Do 10. srpna 2015 je třeba odevzdat 

credencial, a to buď osobně fařáři, nebo vhodit do poštovní schránky na faře.
10. Výhry budou předány o pouti 16. srpna 2015. A o co soutěžíme? Nechte se překvapit 

Martin Piasecki, farář
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Třetí buzické „gulášování“ připomínalo 
den maďarské kuchyně

Čerstvý venkovský vzduch nad dvorem 
buzické hospůdky „U Čiláka“ se v sobotu 12. 
července smísil s aroma, dráždícím chuťové 
pohárky všech přítomných k nepříčetnosti. 
Pod širým nebem zde totiž probíhal třetí ročník 
kulinářské soutěže o uvaření nejlepšího guláše.

Původně se přihlásilo deset milovníků čaro-
vání u sporáku, avšak nakonec se jich za plynové 
vařiče a plotny postavilo jen pět, což pořadatele 
a majitele přilehlého hostince v jedné osobě 
Petra Samce zamrzelo. Byl to zatím nejnižší 
kuchařský stav na této akci. Nicméně se vařilo, 
až z dřevěných vařeček třísky lítaly a sliny se 
sbíhaly lidským i zvířecím jedincům v okruhu 
deseti kilometrů. Minimálně.

Velmi vážně a zodpovědně se připravovalo 
na kulinářský rituál duo Luboš Suchan / 50 
let / z Mirovic a jeho tzv. „HOKR“ / hovado 
k ruce – doslovná citace mistra kuchaře / Vác-

lav Žid / 40 let / 
z Brandýsa nad 
Labem. Ostatně 
Luboš Suchan 
nebyl na této 
skvě lé  show 
žádným nováč-
kem. Předloni 
slavně zvítězil, 
loni obdržel řád 
„stříbrné vařeč-
ky“. „Po těchto 
úspěších jsme 
se rozhodli le-
tos tak trochu 
experimentovat 
a hlavně nasytit 

co možná nejvíc labužníků. Do surovin na ma-
ďarský kotlíkový guláš jsme investovali dost 
fi nančních prostředků- cca 1500 korun. Maso 
a slanina jsou výběrové, dodané od prvotřídního 
šéfkuchaře z Prahy- provozovatele řady italských 
restaurací,“ prozradil Luboš Suchan, samouk, co 
se okolo sporáku motá už od svých osmnácti let 
a šíleně ho to baví. Přitom profesí kuchař není. 
„Vařím- to je pravda. Ale trubky v jednom blaten-
ském podniku,“ směje se dobře rostlý sympaťák. 
Svého času se chystal i do nějakého televizního 
pořadu o vaření, ale prý mu to z časových důvodů 
pořád jaksi nevychází. I když v Buzicích tento-
krát s kolegou připravoval , jak už bylo řečeno, 
maďarský kotlíkový guláš, prý výsledný pokrm 
je směsicí maďarské, marocké a francouzské 
kuchyně: „Z Maroka pochází styl přípravy, 
má to šmrnc francouzské elegance a recept je 
maďarský,“ žertuje horký favorit soutěže, který 
se ale nakonec překvapivě se svým kamarádem 
propadl až na poslední místo. Kde asi soudruzi 
z NDR udělali chybu?

Pro maďarský guláš se rozhodli i dva další 
účastníci kuchařského dýchánku, takže se toto 
zábavné odpoledne nechalo směle přirovnat 
ke dni maďarské kuchyně. Jedním z příznivců 

gulášové gast-
ronomie našich 
v ý c h o d n í c h 
přátel byl i no-
váček buzické 
„ g u l á š i á d y “ 
Ladislav Šíp / 
46 let / z Nera-
dova. Ten svůj 
s ó l o v ý s t u p 
v zástěře bral 
vyloženě jako 
srandu a zpest-
ření slunečného 
dne: „No, vařit 
jsem se naučil 
dost pozdě, když už na mně přišla bída. Zvládl 
bych i jiná jídla, ale radši se do toho nepletu. 
Jinak pořádný guláš uvaří jedině chlap,“ zdvihá 
výrazně nůž od krájení cibule. Na otázku, jak 
si myslí, že bude jeho veledílo „šmakovat“ 
veřejnosti, reaguje s vtipem: „Vyzkoušel jsem 
to už i na jiných a všichni jsou pořád tady. Živi 
a zdrávi.“ Nakonec si „vyvařil“ čtvrté místo 
ve výsledkové tabulce.

Na papiňák a zabijačkový guláš vsadil všech-
no loňský šampión a pravidelný účastník kulinář-
ské akce Miroslav Vylita / 54 let / ze Škvořetic. 
A sázka se mu opravdu vyplatila, protože se svou 
lahodnou krmí okouzlil celou porotu a obhájil 
svůj trůn na kuchařském Olympu v Buzicích. 
„Dvakrát jsem tady vařil klasický hovězí guláš, 
letos jsem se rozhodl, že musím sáhnout po změ-
ně,“ říká šťastný vítěz, jinak drobný živnostník, 
„V kuchyni mě bylo všude plno už odmala, učil 
jsem se od rodičů. Dneska kulinařím hlavně pro 
radost a zastoupím manželku, když je třeba.“ 
S výhrou v soutěži rozhodně tentokrát nepočítal: 
„Vždyť já ten zabijačkový guláš dělal vlastně 
teprve podruhé- před týdnem doma a dnes tady. 

Já za to první 
místo ani ne-
můžu,“ uvedl 
Miroslav Vy-
lita.

P o p r v é 
a  urč i tě  ne 
naposledy se 
v buzickém 
„kulinářském 
ráji“ objevily 
sestry Hana 
a Jana Krejca-
rovy z Hrád-

ku u Rokycan. 
Pro prezentaci 

a nasycení veřejnosti si vybraly jako jediné 
právě starou dobrou gulášovou klasiku. A i ta 
u poroty zabodovala a vynesla sestrám stříbrný 
post. „Na příští rok máme připravený úplně jiný 
recept,“ nechaly se slyšet šikovné kuchtičky 
z Hrádku u Rokycan.

Ladislav Šíp si gulášiádu v Buzi-
cích zkusil poprvé.

Bronz tak zůstal vyhrazen Miroslavu Petrá-
šovi ze Škvořetic, kterému u přípravy další krmě 
„MADE IN HUNGARY“ rozhodně nebylo 
smutno. Pomáhal mu totiž široký kolektiv rodin-
ných příslušníků / „My jsme přijeli autobusem“ 
/ a morálně ho podporoval ještě širší kolektiv 
členů fanklubu / „Jenom od Hujera tam bylo čtr-
náct lidí“ /. A právě Miroslav Petráš jako jediný 
pracuje jako profesionální kuchař.

Čtyřčlenná porota hodnotila jednotlivé vzor-
ky gulášů uvážlivě a pečlivě vážila všechna pro 
i proti. Ne všichni byli s konečným verdiktem 
spokojeni, ale není prostě na světě člověk ten, 
aby se zavděčil lidem všem. Co se týče diváků, 
tam byli spokojeni všichni. Po uvařených speci-
alitách se jen zaprášilo a ještě než porota dospěla 
k závěru, dna papiňáků a kastrolů se leskla jako 
pleš Ivana Mládka.

Všichni želeli toho, že tentokrát nebyl příto-
men nejveselejší kuchtík v branži amatérů Vlasta 
Renč z Pacelic, jinak zvaný „pan Klíště“. Místo 
ochutnávání guláše se v tento den živil dřevěným 
chlebem v šumavských hvozdech.

Vladimír Šavrda

Luboš Suchan a Václav Žid 
(vpravo) si na přípravě guláše 

nechali záležet.

Miroslav Petráš je v civilu profesio-
nálním kuchařem.

Komunitní centrum?
Beze všeho

V Blatné se podařilo, jako ostatně v mnoha ji-
ných větších i menších městech, dokončit stavbu 
komunitního centra. Zúčastnil jsem se s man-
želkou komentované prohlídky 17.8.2014, 
tedy spíše jsem prodělal takovou smutnou 
procházku novou sterilní a neosobní budovou. 
Bez zástupce investora, bez architekta, bez 
stavitele, bez dramaturga, bez produkčního, 
a co já vím kolik dalších povolání by mohlo 
zvědavé občany odbavovat při jedné z prvních 
veřejných prezentací komunitního centra. 
Celé to bylo bez otázek a odpovědí, respektive 
bez možností se zeptat, kdo „v tom má prsty“, 
protože slečny otvírající dveře výše zmíněné 
persony prostě nenahradily. Komunitní cen-
trum je vystavěno bez ducha, bez fortelu, bez 
nápadu, bez přesahu. I bez dnešních nutných 
technologií k provozu. Prostě beze všeho... 

Tedy zapomněl jsem na pár věcí, které tam 
určitě jsou. Halda dlaždic, tři zdvihací zaříze-
ní, dveře nad úrovní terénu pro stěhování bez 
parkovacího místa k nim náležejícího. Kavárna 
za zavřenými dveřmi, jejíž design by v devade-
sátých letech mohl možná excelovat, jak jinak 
než plná dlaždic. Dle mého názoru nejlepší, co 
jsem v objektu viděl, byla výstavka obrázků 
dětí. Značně převyšovala invenci architekta, 
respektive zadavatele.

Když jsem odpovědi na tu marnost stavby 
na místě nedostal, začal jsem jejich fragmenty 
hledat v zadání, v rozpočtech, ve výběrovém 
řízení, v projektové dokumentaci a smlouvě 
o dílo se zhotovitelem. Samozřejmě jsem vy-
cházel pouze z toho, co město Blatná zveřejnilo 
na svých ofi ciálních stránkách. Věřím totiž, že 
nic dalšího, co by veřejnosti bylo utajeno, nebo 
bylo nezveřejněno, neexistuje. 
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Kolem padesáti milionů korun proinves-
tovaných při rekonstrukci je věru za takovýto 
výsledek dost. Nepočítám další peníze, které 
bude nutné doinvestovat, aby se „holosál“ a při-
lehlé prostory nějak rozžily a daly plnohodnotně 
použít.

Zkušený regionální politik mi odsekne, že to 
přece platí Evropská unie a město za svých x pro-
cent dostalo zdarma ten zbytek. Argument, který  
dle mě neobstojí. Alespoň ne pro ty, co platí daně 
a pochopili, že už jsou součástí Evropské unie 
a že každou korunu, kterou jejich zastupitelé 
a úředníci na všech postech neprohodí komínem, 
nebudou jednou muset tahat ze svých kapes 
podruhé, respektive jejich děti potřetí. 
Že se nám jednou bude také zajídat, jak 
se naše příspěvky možná nehospodárně 
sypou do „děravého“ Rumunska, či se 
s nimi sanuje dluh Řecka a podporuje 
korupce v dalších nvoých členských 
státech EU. 

Suterén jsem nazval „bazén“, moje 
žena zas rehabilitační místnost „porod-
nicí“. A tím to celé začíná a nekončí. 
V zadávací dokumentaci jsem slovo 
„bazén“ ani „porodnice“ nenašel. Bohu-
žel jsem tam nenašel mnoho dalších slov 
a termínů, které bych v zadání k multifunkčnímu 
centru, kde je i kulturní sál, asi měl najít. Třeba 
slov a sousloví: „akustika, zvuková studie, 
estetika“, dobře zvolil jsem i slovo jednodušší – 
„pohled“, vyběhlo mi, že u místností 103 a 104 
budou žaluzie, kvůli pohledovému sjednocení. 
Také jsem tam nenašel další slova k oboru patřící: 
„jevištní technologie, konstrukce, tahy, závěsné 
body, přípojné body, elektroakustika“, slovo „po-
žár“ se krom toho nejnutnějšího, co se na stavbě 
nesmí a co se týče nouzového osvětlení, vyhnul 
mobiliáři, oponám, kobercům, žaluziím. 

Namísto logické specifi kace mobiliáře je pro 
jeho nejefektivnější udržitelnost a snadnou opra-
vitelnost v zadání a smlouvě nějaký celek skříní, 
stolků z lamina, židlí s chromovým rámem, 
zrcadel a haldy jiných věcí. Jak je ve smlouvě, 
tak je to i na místě. Unifi kované hnusné lamino, 
zrcadla z první prodejny ve větším městě, tedy 
spíš z nejlevnějšího obchodu, aby to vyhovo-
valo nekonkrétnímu zadání...a všudypřítomné 
dlaždice. 

To by všechno ještě docela šlo nějak dodě-
lat, dozdobit, byť je to v té ceně docela do očí 
bijící. Ten sádrokarton, dlaždice, ošklivost při-
pomínající kanceláře devadesátých let, v těchto 
letech asi architekt zastydl. Avšak o dost hůře 
jsou na tom podstatná řešení nutná pro provoz 
tohoto multifunkčního centra. Opomeneme-li 
v zadání třeba detailní zpracování využitelnos-
ti, poptávky tohoto komplexu a nenecháme se 
ošálit nic neříkajícími mantrami o bezprizorní 
mládeži a spolcích, kterých jsou projekty spolu-
fi nancované Evropskou unií přecpané, stále nám 
v blatenském centru hapruje a asi navždy bude 
mnoho architektonických přehmatů a nedodělků, 
nepochopitelných věcí vybočujících z reality.  

Namátkou: Točité kovové schody do šaten 
končící rozraženou hlavou a neumožňující nor-

mální příchod a odchod do šaten starším a stat-
nějším účinkujícím. Architekt si asi myslí, že to 
omluví černo-žlutá výstražná páska nalepená 
všude, kde mu došla invence. Napevno umístěné 
a nadmíru vysoké jeviště s kobercem ubírající 
část cenného prostoru sálu.  V dnešní době, 
v multifunkčním prostoru? Balkón zasahující 
do jeviště? A zdařilý úsek pro plazení na jevišti 
pod ním? Schody na druhé straně ubírající už tak 
malé pódium, ale hlavně nová překrásná zdviž 
pro invalidy. Nic proti invalidům, spíše vše pro 
ně. Toto řešení doopravdy není nejjednodušší 
a nejdůstojnější, jak k původnímu prostoru, tak 
k postiženým. Potom už jen výtah na scénografi i, 

domnívám se, s konečnou stanicí nad zemí bez 
rampy. Zadavatel ani architekt zjevně nemají 
představu o provozu v kulturních zařízeních, 
o potřebách hostujících souborů, o logistice 
v touringu, o showtechnologii, o standardních 
velikostech rekvizit, o rozměrech obalů na tech-
niku, atd. Ale každá koruna za každoroční revizi 
výtahu určitě někoho potěší a opravy sádrokar-
tonových rohů, hlavních schodů, výtahů, soklů, 
zničených deklů levných těles topení a jiných in-
teriérových věcí  při stěhování hlavním vchodem, 
ale i běžném provozu, si správce nějak vyřeší, 
alespoň bude mít co na práci. Mimochodem 
aretace dveří je řešena dřevěným klínem po sta-
vebnících mezi podlahou a dveřmi. Kolik už je 
dveří v objektu tímto svépomocným systémem 
poškozeno? 

Zvukové vybavení, další tragédie, za více 
než šest set tisíc. Zvukaři jeho práci už teď ne-
závidím. Krom toho, že je zašoupnutý se zasta-
ralým analogovým pultem někde v koutku sálu, 
vybavení mu  vůbec ke zdárnému vykonávání 
profese nepřeje. Nezávidím ani okolním domům. 
Akustická studie nebyla asi součástí zadání, ani 
pro okolní domy, ani pro sál a současné možnosti 
užívání dalších prostor centra při využívání sálu. 
Zvukové vybavení si někdo vycucl z prstu, bez 
většího zamyšlení naplival šestnáctipoložkový 
seznam audiotechniky. Bez rozvahy rozšiřování, 
zlepšování. Osvětlovač nebude, i kdyby na něj 
byly peníze, tak si „na své“ nepřijde, jelikož 
na základy scénického osvětlení pan architekt 
zřejmě chyběl, nebo si spletl techniku a prostor, 
kam ji dává, a co s ní svítí. A tudíž tam osvětlovač 
není nutný. Ono se to poddá, oni si tam něco 
na ty produkce přinesou... Kam to ale zavěsí? 
Interiérové osvětlení netřeba komentovat. Levné, 
bez nápadu a uvidí se večer. Jen je zarážející, 
že už nová svítidla jsou někde zevnitř špinavá.

No ale to jsme na začátku celého projektu. 
Jako v devadesátých letech, jen měšec peněz 
je o dost větší. ROP to posvětí, všichni budou 
spokojeni, vždyť to „platí“ Unie. Protože se 
nechci pouštět do žádných úvah o korupci, 
vychází mi, že za vším stojí nekompetentnost. 
Napadá mě tato linie: Nekompetentní zástupci 
města, si najmou nekompetentního architekta, 
možná soubor architektů, společně splácají za-
dání něčeho, čemu  nerozumí, rozumět nechtějí 
a pravděpodobně ani nebudou, nepřizvou si 
do týmu i v tak velkém rozpočtu další odborníky, 
nerozpracují zadání do detailů. A tak se vlastně 
zhotovitel třeba zaraduje, že ho skoro nic neome-

zuje. Nemůže však ani odvést kvalitní 
a jedinečnou práci. Zřejmě ani nechce. 
Úředníci z unie, stejně nekompetentní, 
to prostě podepíší. A když už to máme 
postavené, tak hurá do dalšího projektu 
rozhazovat štědrými hrstmi peníze, 
za které to mohlo být kloudné, pěkné, 
funkční a nadčasové. 

Ve světe jsou desetitisíce multikul-
turních center, zdařilé stavby a přestav-
by ctící původní objekty lze vidět pár 
kilometrů za našimi hranicemi. V pod-
statě v každé větší vesnici v Německu 

či Rakousku je možné se zdarma poučit o tom, 
jak to funguje, nebo může fungovat, třeba i ne-
funguje. Blatná si, stejně jako jiná města v České 
republice, prostě řekla, že je asi podstatnější lít 
beton a instalovat výtahy, než rozmýšlet a pak 
stavět centrum, které budou moci ocenit za desít-
ky let i naše děti. Krátkozrakost projektů je pro 
dnešní dobu příznačná. V soukromém sektoru si 
investor většinou stavbu ohlídá, jen ten erár to 
stále nějak ještě neumí.

Poslední věta slečny, co prováděla při dnu 
otevřených dveří mě asi měla už úplně odzbrojit: 
„Když tady jsou alespoň hezké šatny, ne jako 
v sokolovně.“ Blatenská sokolovna slouží od tři-
cátých let 20. století. Uvažuje-li člověk, jak bude 
nové blatenské centrum za více než osmdesát let 
vypadat, jak budou vypadat ty stolečky z lamina, 
židle s chromovým rámem, jaká bude šatna, měl 
by brečet už teď. Ale asi mu nezbude víc, než 
se jen trpce smát. Kdyby architekt František 
Průša, který zmíněnou sokolovnu projektoval, 
viděl práci dnešních svých kolegů na blatenském 
komunitním centru, plivl by jim alespoň pomy-
slně za jejich práci do tváře. Tehdejší blatenští 
Sokolové by dnešní zastupitele mohli učit, jak se 
staví multifunkční centrum, protože to na rozdíl 
od nich už věděli v roce 1933.

Nutno dodat, že se, jako všude jinde, nejedná 
o nějakého „imaginárního úředníka“. Za zpacka-
né komunitní centrum jsou zodpovědní obecní 
zastupitelé, radní, úředníci, kteří projekt prosa-
dili, zadávali, hodnotili, objednávali. Lidé, které 
blatenští dobře znají. Možná by se tedy měli pře-
stat schovávat za milé, leč nekompetentní slečny 
brigádnice, a obhájit před veřejností kvality své 
práce placené z peněz nás všech.

Josef Váňa
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Pečovatelská služba Oblastní charity 
Strakonice je v nových prostorách

Kancelář pečovatelské služby a odborná sociální poradna je nově 
přestěhována do nových prostor na adrese náměstí J. A. Komenského 
1076, Blatná. V případě telefonního kontaktu můžete volat na pevnou 
linku 380 830 305 nebo na mobil 777 808 985. Rovněž můžete sociální 
pracovnici pečovatelské služby oslovit prostřednictvím emailového spojení 
pecovatelska.bl.@charita-strakonice.cz.

Provozní doba kanceláře pečovatelské služby je od pondělí do pátku 
v čase od 7: 30 hod do 16:00 hod. 

Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služby 
a dovoz obědů poskytujeme od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 
hodin.  V sobotu poskytujeme služby a dovoz obědů od 9-14 hodin.

Cílová skupina: Senioři, Osoby se zdravotním omezením, Osoby 
s chronickým onemocněním. 

CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY OBLASTNÍ CHARITY 
STRAKONICE – platný od 1. 5. 2014
Ceník je v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., v platném 
znění. 

Základní úkony pečovatelské služby Cena*

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120 Kč/hod

Pomoc při oblékání, svlékání včetně speciálních pomůcek 120 Kč/hod

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu 
ve vnitřním prostoru

120 Kč/hod

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120 Kč/hod

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní hygieny 120 Kč/hod

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120 Kč/hod

Pomoc při použití WC 120 Kč/hod

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Zajištění stravy  - cena stravného dle odběrního místa

Dovoz nebo donáška jídla (včetně zapůjčení jídlonosičů 
s termoobaly)

25 Kč/úkon

Pomoc při přípravě jídla a pití 120 Kč/hod

Příprava a podání jídla a pití 120 Kč/hod

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Běžný úklid a údržba domácnosti (např. utření prachu, vy-
tření či vysátí podlahy, praní a žehlení prádla v domácnosti 
uživatele)

120 Kč/hod

Pomoc při zajištění velkého úklidu (např. sezónní úklid, 
úklid po malování, úklid společných prostor)

120 Kč/hod

Donáška vody 120 Kč/hod

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba 
topných zařízení

120 Kč/hod

Běžné nákupy a pochůzky (včetně sepsání, nakoupení, 
donášky, vyložení, vyúčtování) 

120 Kč/hod

Velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného 
vybavení domácnosti (včetně sepsání, nakoupení, donášky, 
vyložení, vyúčtování)

110 Kč/ úkon

Praní a žehlení ložního prádla popř. jeho drobné opravy 
(mimo domácnost uživatele)

70 Kč/kg

Praní a žehlení drobného osobního prádla, popř. jeho drobné 
opravy (mimo domácnost uživatele)

70 Kč/kg

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, 
zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce 
poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

120 Kč/hod

Fakultativní služby Cena*

Doprovod na vycházky 120 Kč/hod 

Volnočasové nebo duchovní aktivity 120 Kč/hod

Doprava uživatele osobním automobilem OCH Strakonice 
(účtuje se počet km jízdy s uživatelem, po dobu jízdy se 
neúčtuje strávený čas)

10 Kč/km

Nácvik pohybu, kondiční cvičení 120 Kč/hod

Společnost pečovatelky v domácnosti uživatele 120 Kč/hod

Pomoc při péči o domácí zvíře 120 Kč/hod

Přeprava věcí (osobním automobilem OCH Strakonice) 15 Kč/km

Práce na zahradě, úklid okolí domu 120 Kč/hod

Umytí jídlonosiče a termoobalu 25 Kč/úkon

Výše úhrady se poměrně krátí podle skutečně spotřebovaného času 
nezbytného k zajištění úkonů. Účtuje se úhrada za každou započatou 
čtvrthodinu nebo úkon. 

Pokud je celkový hodinový součet základních úkonů pečovatelské 
služby za měsíc větší než 40 hodin, cena hodinových úkonů se snižuje 
na 100 Kč/hod. Neplatí pro služby fakultativní.

Cena služby poskytované o sobotách je 130 Kč/hod.

 Odborná sociální poradna 
Součástí odborné sociální poradny je také humanitární pomoc. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 Sociálně terapeutické činnosti
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí

Poslání 
Posláním Odborné sociální poradny Oblastní charity Strakonice je bez-

platně ambulantně nebo v terénu poskytnout potřebné informace a podporu 
přispívající k řešení nepříznivé životní situace seniorům a lidem se zdravot-
ním omezením. Služba je poskytována na území Strakonicka, Blatenska. 
Cíle 
 Naším cílem je aktivní klient schopný řešit své životní situace. 
 Klient poučený o svých právech a oprávněných zájmech 

Komu je služba určena 
 Senioři 
 Lidé se zdravotním omezením 
 Lidé s chronickým onemocněním
 Poradenství je určeno také rodině a okruhu blízkých těchto osob 

Kontakty a provozní doba 
Sociální pracovník:  Mgr. Kateřina Suchá
 Tel.: 380 830 305, 777 808 985
 e-mail: poradna@charita-strakonice.cz 

Ambulantní Terénní

Pondělí 8:00 – 14:00 14:00 – 16:00 

Úterý 10:00 – 16:00 

Středa 10:00 – 16:00

Po předchozí domluvě lze sjednat schůzku mimo uvedené hodiny. 
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NEJDE JENOM CHCÍPLÁ KOZA
 Nevím, kde moje maminka tohle tvrzení se-

brala, ale vím docela určitě, že jsem ho od ní sly-
šela pokaždé, když jsem fňukala, že něco nejde. 
V dospělosti jsem jaksi samozřejmě tohle mou-
dro převzala do svého repertoáru a v jeho duchu 
jsem naposledy bojovala s těmi, kteří si mysleli, 
že otevírat jazykové debatní kurzy v Blatné nemá 
smysl. Zkusili to prý jinde, i ve větších městech, 
a po několika sezeních se chuť povídat si v cizím 
jazyce někam úplně vypařila.

 Možná tu máme jiné klima nebo lidi, tady 
je, věřte nevěřte, situace úplně jiná. Povídání 
ve společensky uvolněné a přátelské atmosféře 
probíhá už řadu měsíců ve španělštině, němčině 
i angličtině.  Rozjíždí se i výuka češtiny pro ci-
zince, kteří tu žijí mezi námi a rádi by, mnohdy 
i na stará kolena, podebatovali se svými sousedy. 
To je myslím správná volba, žiješ v Česku, uč se 
česky, pozdě není nikdy.

 Postupně se vynořují i zájemci o konverzaci 
ve francouzštině, ta se připravuje. Znám i ženu, 
která by ráda navštěvovala sezení v italštině. 
No řekněte, není to úžasné? Tuhle touhu zkusit 
komunikovat v cizí řeči s lidmi stejného ražení, 

a přitom se jaksi mimochodem i něco naučit, už 
asi nikdo jen tak nezastaví. Naopak, připravuje 
se i otevření druhé debatní skupiny v němčině 
pod lektorským vedením Mgr. Evženie Bláhové. 
I němčina, podobně jako angličtina, bude zájem-
cům dávat možnost navštěvovat sezení buď těch 
jazykově opravdu dobře vybavených účastníků, 
nebo naopak těch, kteří umí málo a dávají před-
nost společenství sobě rovných.

 Věk nehraje roli, znalosti taky ne, padesát 
korun jednou týdně nikoho nezabije a jedna 
hodina aktivního používání cizího jazyka taky 
ne. To jsou nesporné přednosti našich cizojazyč-
ných setkávání. My totiž nechodíme do školy, 
napovídat může každý, taháky jsou na místě, 
úsměv a morální podpora lektora všechno jistí, 
nikdo nepropadá, nikdo nedostává jedničky 
s hvězdičkou. Všichni se ale baví, často je slyšet 
smích z nejrůznějších koutů místnosti a o to 
myslím taky jde. Snad i proto se účastníci sami 
rozhodli, že tato setkavání poběží bez přerušení 
i během prázdnin.

Důležité je připomenout, že všechny tyto 
jazykové radovánky jsou stále otevřené, přijít 

může každý, neexistuje žádná podmínka, kterou 
by měl zájemce splňovat. Stačí, když uvěří, že 
nejde jenom chcíplá koza a od toho momentu 
může patřit do skupiny, kterou si sám vybere.

Od září poběží všechna tato jazyková zábava 
v Komunitním centru aktivního života, Nádražní 
661, Blatná.

Vždy    18  -  19 hod.
Pondělí – obě skupiny němčiny
Úterý    -  španělština
Středa   -  obě skupiny angličtiny
Čtvrtek -  čeština pro cizince

Vše k nahlédnutí na: CKVB.cz 
V Komunitním centru aktivního života bude 

od října otevřen i kroužek Mladých divadelníků. 
Pro žáky 8. a 9. tříd, středoškoláky i vysokoško-
láky, kteří mají zájem o herectví, scénografi i, 
loutky, svícení, zvučení a jiná divadelní tajemství 
se tak otvírá nová možnost zajímavé seberea-
lizace pod vedením vzdělaných a zkušených 
odborníků.

Kontakt:  776712858, nebo přímo v KCAŽ.  
B. Hermannová

 

 

 

                        KLUB PŘÁTEL BLATENSKA  
 

                              zve na 
 

IIIIII..  KKLLUUBBOOVVÝÝ  VVÝÝLLEETT  
 

Dobřív – Rokycany – Spálené Poříčí 
 

sobota 13. září 2014 
odjezd 8:00,  

Blatná – B. Němcové 

(zastávky: Lnáře – u zámku, Mladý Smolivec – u obecního úřadu) 

předpokládaný příjezd 18:00,  

Blatná – B. Němcové 

(zastávky: Lnáře – u zámku, Mladý Smolivec – u obecního úřadu) 

Cena:  

350,- Kč (pro nečleny Klubu) 

250,- Kč (pro členy Klubu) 
 

Cena zahrnuje i oběd bez pití a vstupné.  
Případný přeplatek bude vrácen. 

Rezervace a platby do 29. srpna 2014 u p. Lukášové  
(Dvůr Lnáře) 

e-mail: Lukasova31@seznam.cz, tel.: 728 658 798 

 

Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Denní stacionář pro mentálně postižené 
děti, mládež a dospělé
Ellerova 160, 386 01 Strakonice -/ sídlí na-
proti zimnímu stadionu – areál bývalé MŠ /

Forma pobytu – denní, dostupnost služby – 
od 5,30 h do 16,00 hod – v pracovních dnech.
 Denní stacionář nabízí tyto služby:
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

-celoživotní vzdělávání,sportovní, kondiční, 
rehabilitační a relaxační aktivity, zdravotní 
a kondiční plavání, muzikoterapii,dramaterapii, 
arteterapii, práci v keramické a dřevařské díl-
ně,kulturní, společenské a sportovní akce v DST 
i mimo něj.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu,poskytnutí stravy, zprostředková-
ní kontaktu se společenským prostředím,sociálně 
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí

 Cílová skupina osob
Osoby s mentální retardací od 7 do 64 let věku
Osoby se sníženou schopností v základních ži-
votních dovednostech a s nutnou podporou pro 
zabezpečení životních a osobních potřeb
Osoby s přidruženou tělesnou vadou (částečně 
mobilní, imobilní), pohybující se pomocí kom-
penzačních pomůcek včetně invalidní vozíků
Osoby s přidruženou smyslovou vadou
Osoby zbavené, částečně zbavené i nezbavené 
způsobilosti k právním úkonům, které vyžadují 
péči a asistenci druhé osoby

 Úhrada pobytu v DST  - dle stanoveného 
stupně příspěvku na péči 

 Pracovní tým
Vedoucí vychovatelka pověřená řízením DST, 

vychovatelé s odbornou způsobilostí speciální 
pedagogiky,instruktor sociální péče

Kontakty:
emailová adresa – jitka.kristanova@muss.
strakonice.eu, tel: 733 503 084
Telefony: 383 322 241, 602 123 163, 739 023 540
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Kulturní  kalendář�
 Akce

30. 8. SOBOTA | 20:00 |
SKUPINA AKUSTIK MARTINA 
PÍSAŘÍKA
Vodní scéna, ostrov naproti hotelu 
Marion (bývalá Beseda)

3. 9. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Náměstí Míru 212, II. patro

7. 9. NEDĚLE | 14:00 – 20:00|
LOUČENÍ S LÉTEM
Pečené čuně,divadlo pro děti
PořaDatel a místo konání
KCAŽ + hospoda U Datla, dvorek mezi 
hospodou U Datla a KCAŽ, v případě 
nepříznivého počasí se akce koná v 
prostorách KCAŽ
14:00 | netradiční prohlídka prostor 
             KCAŽ
14:00 – 18:00 | workshopy pro děti i  
                           dospělé
15:00 | „O Smolíčkovi“ – loutkové 
             představení nejen pro děti
16:00 – 20:00 | Votvíráci –  
              multižánrová záležitost 
              lahodící sluchu
Vstupné dobrovolné

7. 9. NEDĚLE | 13:00 |
PODZIMNÍ PROCHÁZKY PO 
KAMENECH BLATENSKA
První ze čtyř netradičních procházek 
po kamenech v okolí Blatné
Trasa: Sraz u kapličky v Dobšicích ve 
13:00. Odtud se vydáme po připrave-
ném okruhu směr Uzenice a zpět. Dél-
ka cca 15 km, symbolický účastnický 
poplatek 10 Kč,-. Doprava vlastní, 
nebo po domluvě na 777 891 578

13. 9. SOBOTA | 14:00 |
KRAJINA - KOMUNITA - KON-
TEXT
Špejchar u rybníka Přední Topič
Přijďte s námi objevovat vztah ke kra-
jině v okolí Blatné - příprava jarní kon-
ference a letní krajinářské dílny.

13. 9. SOBOTA | 20:00 |
NOČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ V 
POŽÁRNÍM ÚTOKU
Letní stadion, umělá tráva
Pořádá SDH Blatná ve spolupráci s 

Městem Blatná

14. 9. NEDĚLE | 15:00 |
Š-UMÍCI
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

3. 9. STŘEDA | 19:00 |
VŠECHNY CESTY VEDOU 
DO HROBU
Western / Komedie v původním znění 
s titulky | USA 2014 | 116 min | 90Kč | 
Nevhodný mládeži do 15 let |
Režie: Seth MacFarlane | Hrají: Char-
lize Theron, Seth MacFarlane, Liam 
Neeson...

5. 9. PÁTEK | 20:00 |
LUCY
Akční / Sci-Fi v původním znění s ti-
tulky | Francie 2014 | 90 min | 110 Kč | 
Nevhodný mládeži do 15 let |
Režie:Luc Besson | Scénář:Luc Besson | 
Hrají:Scarle� Johansson, Morgan Fre-
eman, Min-sik Choi...

10. 9. STŘEDA | 19:00 |
SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO 
KTEROU BYCH VRAŽDIL
Akční / Krimi / Thriller v původním 
znění s titulky | USA 2014 | 103 min | 
110 Kč | Nevhodný mládeži do 15 let |
Režie: Robert Rodriguez, Frank Miller | 
Hrají:Mickey Rourke, Rosario Dawson, 
Eva Green, Jessica Alba...

12. 9. PÁTEK | 20:00 |
SEX TAPE
Komedie / Drama v původním znění s 
titulky | USA 2014 | 95 min | 120 Kč | 
Nevhodný mládeži do 15 let |
Režie:Jake Kasdan | Hrají:Jason Segel, 
Cameron Diaz, Jack Black...

6. 8. – 14. 9. | ÚT – NE | 
9:00 – 18:00 |
PO ČERVENÉ MUZEEM Kraji-
nou Christiana Ba�aglii
Výstava
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 bratro-
nického barona Christiana Ba�agliu, 
který v Bratronicích prožil téměř celý 
život. A jeho značnou část strávil v 
sedle kola, na kterém ujel 935 tisíc ki-
lometrů. 7. prosince tomu bude přesně 
100 let od jeho narození.

3. 9. – 17. 9.
SLUNCE V DUŠI
Výstava obrazů
Kaplanka
Výstava obrazů Pavlíny Beranové a 
Matěje Bárty
Vernisáž 3. 9. | 18:30 |

PO – ČT
Jazykové konverzace - Klubovna
Pondělí         18:00 NĚMČINA
Úterý            18:00 ŠPANĚLŠTINA S 
  RODILÝM MLUVČÍM
Středa 18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek        18:00 ČEŠTINA PRO 
  CIZINCE
Pátek            prozatím volno

1. 9. | 15. 9. | 29. 9. 
PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
MANŽELSKÁ A PŘEDMANŽEL-
SKÁ PORADNA STRAKONICE
Malá klubovna, KCAŽ Blatná
MPP poskytuje manželům, snouben-
cům, rodinám i jednotlivcům odborné 
sociálně právní a  psychologické pora-
denské služby, pomoc při řešení part-
nerských, rodinných a mezilidských 
vztahů. V případě zájmu kontaktujte 
PhDr. Doležalovou na tel. 606 692 428 
nebo na email:  info@manzelskapo-
radna-strakonice.cz

6. 9. SOBOTA | 19:00 |
TANEC NA TERASE, TANGO II.
Terasa/velký sál, KCAŽ Blatná
Poslední možnost užít si zbývající dny 
léta v rytmu tanga. Lekcí vás provede 
profesionální tanečník a choreograf 
Martin Kopecký. V případě zájmu se 
prosím ozvěte na tel. 776 712 858, po-
čet míst je omezen. Páry vítány.
Vstupné: 60,- Kč.

 Kino

 Výstavy

 Komunitní centrum
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RYBÁŘSKÉ SPECIALITY
Přijďte se dozvědět mnoho zajímavé-
ho o rybách, o jejich zpracování a pří-
pravě. Součástí večera bude grilování 
a degustace rybích specialit, které při-
praví blatenské Duo MaMi.

20. 9. - 21. 9.
BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL 
| 9. ročník |
I letos čeká Blatnou velkolepá pře-
hlídka fotografi í. Již 9. ročník Blaten-
ského fotofestivalu, tentokrát na téma 
V POHYBU, bude opět hostit nejlepší 
české fotografy. Například Romana 
Vondrouše, Jiřího Hankeho, Martina 
Wágnera, Václava Němce, Josefa Mou-
chu, Jitku Krejčovou a mnoho dalších. 
Těšte se na řadu výstav v historickém 
centru Blatné, na zámku a na osobní 
setkání s fotografy.

28. 9. NEDĚLE |14:00|
DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
Svatováclavské slavnosti
Zámek Blatná
Zveme vás na tradiční Svatováclav-
skou slavnost, která začne ve 14h Se-
lskou jízdou od kostela Nanebevzetí 
Panny Marie. Na nádvoří zámku vás 
pak čeká bohatý program, který vy-
vrcholí koncertem Václava Neckáře. 
Můžete se těšit na vystoupení ta-
nečního souboru, řemeslný jarmark, 
program pro nejmenší a řadu dalších 
překvapení. Po celou dobu vás bude 
provázet Václav Žmolík.

23. 10. JAKUB SMOLÍK
Vstupenky k zakoupení v infocentru a 
na recepci Městského muzea Blatná

9. 9. ÚTERÝ | 19:00 |
CESTOPIS: PUTOVÁNÍ PO 
PRASTARÉ IZRAELI
Kavárna, KCAŽ Blatná
Vydejte se s námi na dobrodružnou 
cestu do země třikrát svaté až k hrad-
bám města Jeruzaléma a ještě dál 
až do Betléma či Nazaretu. Sejdeme 
spolu k nejnižšímu bodu na zemském 
povrchu, Mrtvému moři, abychom vy-
stoupali zase zpátky k legendární Ma-
sadě, a poté dál k zničenému městu 
Sodoma. O své zkušenosti z cesty se 
s vámi podělí Petr Chlebec, s nímž si 
budete moci vychutnat také tradiční 
nápoj – čaj.
Vstupné: 20,-Kč.

11. 9. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: DEKORACE DO BYTU
KCAŽ Blatná
Přijďte navštívit ateliér Gábiny Šípové, 
která vám ukáže, jak vyrobit dekorace 
do bytu z přírodních materiálů.
Kurzovné: 100,-Kč/2hod. V případě 
zájmu se prosím hlaste na tel. 776 712 
858, počet míst je omezen.

13.9. SOBOTA | 17:00 – 19:30 |
ZAHÁJENÍ KURZU SPOLEČEN-
SKÉHO TANCE PRO MLÁDEŽ
Velký sál, KCAŽ Blatná
Bližší informace najdete na: www.
tanecni-blatna.webgarden.cz nebo 
emailem: tanecni.blatna@centrum.cz

Malujete rádi? Věnujete se grafi ce, 
fotografování či jinému výtvarnému 
umění? Pokud ano, a máte chuť svou 
tvorbu ukázat ostatním, pak máte je-
dinečnou možnost vystavit svá díla v 
prostorách Komunitního centra. V pří-
padě zájmu se hlaste na tel.:  734 274 
292 nebo na e-mail: sikorova@ckvb.cz

K 18. ročníku Týdne knihoven 2014 
na téma Velká válka v Knihovně 
Městského muzea Blatná
25. 7. 1914 začaly odjíždět vlaky s 
branci z Blatné do Písku a po krátkém 
cvičení k hranicím státu. Jednalo se o 
útvar domobrany, která neměla nikdy 
překročit hranice a bojovat v cizí zemi, 
avšak to se již brzy mělo změnit…
Ctěný Pán p. Antonín Hubáček, Blat-
ná, čís. 980
Podruchlí 20/1 1915

Drazemilovaný rodiče! Přijměte ode 
mě i od našich srdečný pozdrav a 
zDe vám zasílám podobenku a je na 
ní Josef zdaly pak ho poznáte mislím 
že ano? Já jsem teť zdráva. dnes jede 
Josef zase do bytvy. sem zdrcena nad 
ním. což vi ste všichní zdrávi stále na 
vás zpomínám. navštivte mi někdo z 
vás a odepište mi neb je mi smutno A. 
Huňáčková. (Městské muzeum Blat-
ná, Fotoarchiv, inv. č. 185)
Z počátku bylo všem doma slibováno, 
že válka nepotrvá věčně a že se jejich 
muži brzy vrátí, avšak následnými 
kroky rakouské vlády byla omezena 
některá občanská práva zaručená 
ústavou z roku 1867 (např. svoboda 
projevu a shromažďování). Stürgkho-
va vláda následným nařízením pro-
měnila poloabsolutistickou monarchii 
v otevřenou vojensko-byrokratickou 
diktaturu, a tím také bez rozpaků pro-
zradila všem, že tato válka nebude 
krátká a že se bude jednat o poslední 
vyřizování účtů mezi mocnostmi. 
Kvůli nechuti československých vo-
jáků bojovat za vlast, kde byli upřed-
nostňováni Němci a Maďaři, a pro 
vzrůstající nedostatky v zásobování, 
přeběhli mnozí vojáci na nepřátelskou 
stranu a vstoupili do legií. 
Přijďte si sami prohlédnout dobové 
tisky a peníze do Knihovny Městského 
muzea Blatná a poslechnout si Bc. To-
máše Ruska na téma italští legionáři v 
rámci 18. ročníku Týdne knihoven 
6. - 12. 10. 2014.

  
19. 9. PÁTEK | 18:00 |

GASTRO VEČER S DUO MAMI: 

 Knihovna

 Těšte se

 Výzva
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sport�
BLATENSKÉ 
VOLEJBALOVÉ 
PRASE 2014

V sobotu 9. 8. uspořádali Dřeváci TJ Sokol 
Blatná osmý ročník letního turnaje smíšených 
družstev. Na kurty pod sokolovnu se sjelo 8 
týmů, které přilákaly nejen volejbalové souboje, 
ale jistě také vepřová dobrota v podobě pečeného 
prasete.

Počasí volejbalu přálo, a tak se hrály pohledné 
zápasy s maximálním nasazením. Ve fi nále se 
utkaly týmy Koule z Týna nad Vltavou a Křídlo 
netopýra z Plzně. Po napínavém zápase se z vítěz-
ství radovali hráči Týna, kteří přehráli loňského 
vítěze turnaje 2:0 na sety. Na třetím místě skon-
čilo družstvo Freeway Rožmitál pod Třemšínem, 
které zdolalo v utkání o bronz tým Tak určitě 
složený z hráčů TJ Blatná. Všichni medailis-

té převzali 
b r o u š e n é 
s k l e n ěn é 
p o h á r y , 
které pro 
turnaj vy-
robil  pan 
Stanis lav 
S t r a k a 
z Pohruhlí, 
a vítězové 
také putov-
ní pohár. 

Na zá-
v ě r  s i 
v š i c h n i 

zúčastnění pochutnali na vepřové pečínce 
a vychlazeném pivu a mnozí diskutovali nejen 
o volejbalových zážitcích až dlouho do noci.

www.tjsokolblatna.cz
Ondřej Kočovský

TJ BLATNÁ – ODDÍL KUŽELEK

P O Ř Á D Á

LETNÍ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ V KUŽELKÁCH
(KVALIFIKAČNÍ TURNAJ PRO LIGU NEREGISTROVANÝCH)

Termín konání: Pondělí – pátek 

   25.8. – 29.8.  2012       15.30 – 21.00 hodin

Místo konání: Kuželna TJ Blatná

Způsob hry:  startují čtyřčlenná družstva v disciplíně 4 x 60 hodů sdružených

Startovné:  startovné činí Kč 400,-  za družstvo. 

  Přihášky.    na telefonu 730 177 907 nebo Evžen Cígl, Smetanova 40, Blatná

Podmínka:  VSTUP V ČISTÉ SPORTOVNÍ OBUVI SE SVĚTLOU
   PODRÁŽKOU !!!

Ředitel turnaje: Svačina Zdeněk

Občerstvení:  zajištěno v běžném rozsahu na kuželně

Poznámka:  každé družstvo je povinno před zahájením hry nahlásit pevnou
   sestavu družstva

DRUŽSTVA BOJUJÍCÍ O LIGU NEREGISTROVANÝCH   POSTUPUJÍ DLE DO-
SAŽENÉHO POŘADÍ V TURNAJI A PŘIHLÁŠKU MOHOU PODAT V PRŮBĚHU 
TURNAJE NEJPOZDĚJI VŠAK PŘED ODEHRÁNÍM POSLEDNÍHO DRUŽSTVA 
TURNAJE

ODDÍL KUŽELEK TJ BLATNÁ VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA JARNÍ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ

A TEŠÍ SE NA VAŠI ÚČAST !!!

Fotbalisté z Drahenického Málkova 
po čtyřech letech opět na bedně!

Drahenický Málkov - Ve většině českých 
měst a obcí je pouťové veselí neodmyslitelně 
spojeno s naším nejpopulárnějším národním 
sportem- kopanou. Bez takového turnaje to pro-
stě není ono! Stejně to mají nastaveno i v Drahe-
nickém Málkově, kde se fotbalový míč přihlásil 
o slovo znovu v sobotu 19. července. V panují-
cím velkém vedru propotilo dresy do poslední 
nitky v soubojích mezi bránami sedm celků.

Domácí se dlouho a oprávněně radovali- 
po čtyřech letech pronikli na stupně vítězství 
a nadělili si pohár za bronzový počin. „Už bylo 
na čase!“, nechal se slyšet „tiskový mluvčí“ 
málkovských Martin Beneš, „Každý rok do toho 
dáváme všechno a úspěch se ne a ne dostavit. 
Medailové pozice si vážíme o to víc, že nás 
dneska panující vražedné parno úplně vysálo 
a celý turnaj nás stál mnoho sil.“ S povděkem 
dále kvitoval, že se sportovní akce obešla bez 
sebemenšího zranění: „A až na jeden zbytečně 
vyhrocený spor mezi naším hráčem a hostem ze 
Skaličan proběhl pouťový turnaj v poklidném 
a přátelském duchu. To by mělo být při takových 

příležitostech pravidlem. Nejsme na Mistrovství 
světa.“

FK KOZEL Skaličany podle vyjádření 
svého hráče Václava Cheníčka podal na turnaji 
v Drahenickém Málkově nejlepší výkon ve své 
existenci: „Páté místo je pro nás velkou motivací 
a důkazem, že herně pořád rosteme. Chtěl bych 
v této souvislosti vyzdvihnout famózní výkony 
našeho gólmana Jaroslava Fořta, který se blýskl 
mnohdy naprosto neskutečnými a hvězdnými 
zákroky. Značným nervákem byl čtvrtfi nálový 
zápas s domácím manšaftem. FK KOZEL se nad 
Drahenickým Málkovem ujal vedení a celé utká-
ní se jevil evidentně jako úspěšnější tým. Domácí 
v závěru zápasu šťastně srovnali a zdálo se, že 
střet spěje k penaltovému rozuzlení. Bohužel se 
tak nestalo. Opětovnou nesoustředěností jsme 
těsně před koncem obdrželi hodně nešťastný 
a osudový gól. Na prohře nezměnila nic ani 
naše obrovská šance v závěrečných vteřinách. 
Utkání mělo skutečně emotivní průběh, o čemž 
svědčí i vyloučení hráčů na každé straně. No- 
tentokrát jsme měli opravdu na víc….“, lituje 
Václav Cheníček.
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Zlatý trůn pro šampióny turnaje obsadili ve-
lice úspěšní fotbalisté „Rozmetače“ Blatná, kteří 
prošli celou šňůrou zápasů bez ztráty květinky. 
Prostě a jasně- vyhráli úplně všechno! „My sem 
do Drahenického Málkova jezdíme už hodně 
dlouho a s místními kluky jsme navázali pevnou 
družbu. Když je třeba, rádi jim i vypomůžeme 
s přípravou zázemí pro tuhle akci, kterou orga-
nizují opravdu perfektně a k plné spokojenosti 
všech,“ poznamenává brankář vítězné sestavy, 
co ročně sehraje tři turnaje na Blatensku, Jan 
Bárta. Teď se Rozmetači Blatná podařilo vyhrát 
dva turnaje po sobě, na třetím v Kocelovicích 
vybojovali stříbro. „Příští rok oslavíme třicáté 
výročí založení Rozmetače- to znamená, že se 
za balónem organizovaně honíme už od školních 
let,“ upozorňuje skvělý gólman Jan Bárta.

Za sebou v závěsu ponechal na tomto turnaji 
„Rozmetač“ Blatná manšaft „Dream team“ / 
Příbram a okolí“ /, bronzové kopačky slavnostně 
obuli borci luxusně pojmenovaní „Grand hotel 
Drahenický Málkov“. Za medailovým závěsem 
„šoupali podrážkami“ kluci z VIVA Hudčice, 
FK KOZEL Skaličany, Nová Růže z Drahenic 
a na dno výsledkové tabulky propadli recesisté 
z uskupení „Prokop Sud“.

Vladimír Šavrda

Majitelé „divokých plechů“ 
bojovali v Lažanech 
o zlatou přilbu

Nešlo o žádné prestižní rallye. Vlastně nešlo 
vůbec o nic. Pionýry, které v sobotu 2. srpna 
odstartovaly z lažanské návsi, spíš skotačily 
nebo naopak „lapaly po dechu“. Tři z jedenácti 
strojů, které vyrazily v rámci čtvrtého ročníku 
atraktivně- zábavné show „O zlatou přilbu“ 
na hodinový srandapřebor po okruhu v délce dva 
a půl kilometru, dokonce předčasně zkolabovaly. 
Tady se jednalo o jediné- pobavit diváky a vnést 
do všedního života malé vsi příjemný rozruch. 
Čím více- tím lépe. A to se organizátorům sku-
tečně podařilo.

Od prvních okamžiků byl všemi pokládán 
za jasného favorita patnáctiletý Ondřej Sekáč 
ze Zadních Zborovic. Jeho „kurs“ ještě vzrostl, 
když hned v úvodním kole nasadil přímo vražed-
né tempo a vytvořil si pořádný náskok před ostat-
ními soutěžícími. Bohužel člověk míní a techni-
ka mění. Ve druhém kole Ondřejův „žlutý ďábel“ 
po senzačním nástupu vzal za své a defi nitivně 
odmítl svému pánovi poslušnost. Z očekáva-

ného zlatého 
věnce se náhle 
mladému sym-
paťákovi před 
oč ima zjevil 
prázdný fi lm.

Ondřej Se-
káč proháněl 
p i o n ý r a  u ž 
jako devítile-
tý: „Před třemi 
lety táta koupil 
za pětistovku 
t e n h l e  r á m 
a motor. Po-
stupem času se 

mašina skoro kompletně předělala a vrazili jsme 
do ní přes deset tisíc. Bezva kšeft, ne?“, pomrká-
vá lišácky okem borec ze Zadních Zborovic, kte-
rý se řadí mezi zkušené motokrosové závodníky 
a „bere útokem“ četné „Fichtl Cupy“ na celém 
strakonickém okrese. V Lažanech na „hřmotné 
honěné“ startoval premiérově a doufá, že příště 
to bude lepší: „Jinak ale vybraná trať je super, 
nenáročná, pohodová. Perfektně se dá prosviš-
tět i ten kousek silnice přes náves- tady žádný 
provoz není, navíc to hlídají pořadatelé, takže to 
nikomu nevadí.“

Závod nedokončil letos ani známý hecíř a re-
cesista Jaroslav Laňka, toliko předseda osadního 
výboru přilehlých Milčic a tudíž osoba vážená 
a velectěná. První rok si ale plným právem 
na hlavu zlatou přilbu nasadil, a to už mu nikdo 
nevezme. Tentokrát to jeho „plechový miláček“ 
zabalil. „Ono je to dobře. To by s ním zase v naší 
hospodě nebylo k vydržení,“ nechal se slyšet 
lažanský starosta Jiří Myslík, který na veselé 
akci nemohl chybět.

Milčický „guru“ to viděl podobně: „Já bych 
sem ani na pivko nemohl, kdybych obhájil vítěz-
ství. To by mi lažanští věru neodpustili.“ Ohnivý 
oř mu připravil horké chvilky, ale jak Jaroslav 
Laňka přiznává, minimálně drobet si za to mohl 
sám: „Asi jsem ho naládoval málo olejem. Asi 
určitě. Proto se mi dvakrát zadřel. Nejdřív jsem 
málem spadl do rybníka, pak už jsem stroj neroz-
chodil vůbec. Naštěstí jsem vyhořel ve vesnici, 
takže jsem odnikud nemusel tu hromadu plechu 
tlačit.“ Že se jedná téměř stoprocentně o motori-
stickou švejkyádu, demonstrovala i jeho neoese-
sácká helma, kterou mu zapůjčil ředitel závodu. 
„Ty táhneš od Stalingradu, viď ?“, dobíral si ho 
kolega, který se naopak prezentoval americkou 
vojenskou přilbou a jako správný spojenec ho 
následně nemilosrdně stíhal.

Minulé dva ročníky šedesátiletý veterán vyne-
chal: „Bylo hrozné vedro a to mi neudělalo dob-
ře. Letos jsem na tom vůbec nebyl špatně, ještě 
v šestém kole jsem si udržoval třetí pozici. Jenže 
právě že jsem si neuvědomil, že kdo nemaže, 
nejede. Co mi bylo platné, že jsem dva dny držel 
dietu, abych shodil kila?,“ rozhazuje rukama 
rozverně Jaroslav Laňka. Ještě se pochlubil, že 
jeho mašina patří do rodiny Laňků od roku 1969.

Startovní pole - zleva Jaroslav 
Laňka, vpravo starosta Lažan

Jiří Myslík.

Z bronzového věnce se tak místo něho nako-
nec radoval druhý zástupce mladé krve, rovněž 
patnáctiletý Zbyněk Szeder z Nahošína. Jeho 
start v Lažanech byl úplně prvním závodem, kte-
rý podstoupil. „Líbilo se mi to tak, že přemýšlím 
o tom, že začnu závodit „natvrdo“. Jako kamarád 
Ondřej. Fantastické to bylo zejména v lese. 
Bohužel se vyskytly jisté technické problémy- 
dvakrát mi spadl řetěz, a to na tom samém místě, 
kde jsem navíc mohl „trhnout“ soupeře,“ svěřil 
se po dojezdu juniorský nadšenec. Dále uvedl, 
že pionýra koupili před třemi lety v Klatovech.

Stříbro si tentokrát vysloužil chalupář Jaro-
slav Forejt ml. A autogram na zlatou přilbu vetkl 
jako čtvrtý v pořadí domácí Michael Prokop: 
„Určitě mě tenhle úspěch moc těší, zvlášť, když 
jsem se do téhle akce zapojil vůbec poprvé. Ale 
nebylo to zadarmo. Vypadl mi šroubek z karbu-
rátoru, jeden kopec jsem musel vybíhat a protože 

jsem měl málo 
natankováno, 
b y l o  n u t n o 
přepnout na re-
zervu.“ Stroj 
JAWA 21 měl 
protentokrát 
půjčený, proto-
že sám vlastní 
jen auto. „Ale 
mašina taky 
bude,“ dušu-
je se šťastný 
vítěz.

K o u ř o v á 
clona z výfu-
ků „divokých 

plechů“ se pomalu rozplynula, ale hezký pocit 
z toho, že tito historičtí krasavci dokázali zase 
jednou vykouzlit úsměv na rtech a přinést desít-
kám fanoušků chvíle pohody, přetrvala. A stále 
přetrvává. Nemusí se vždycky kvůli zisku trofejí 
riskovat a vypouštět adrenalin.

Vladimír Šavrda 

Vítěz závodu se zvěčňuje na putovní zlatou přilbu.

Ondřej Sekáč vybojoval pěkné 
3. místo.



Ročník 25 (35) Blatná 29. srpna 2014 Číslo 14 / strana 16Číslo 14 / strana 16 Blatná 29. srpna 2014 Ročník 25 (35)

Velký den Martina Fiňka- cenný bronz 
z Mistrovství Evropy v motokrosu

Byla to pro barvy české motokrosové 
reprezentace obrovská senzace! Všechny tři 
medailové pozice na Mistrovství Evropy v Ji-
níně ve třídě OPEN uchvátili naši hoši. Elitu 
jednoho kontinentu sevřeli následovníci legend 
typu Falty a Baborovského do pevných kleští. 
A jedněmi z těch kleští se 
stal úspěšný třiadvacetile-
tý borec z Blatné Martin 
Finěk. Byl to v jeho kari-
éře velký den, když mohl 
do rozsáhlé sbírky trofejí 
přidat cenný bronz z tak 
velkolepého a důležitého 
podniku.

M a r t i n  F i n ěk  s e 
na Mistrovství Evropy v Jiníně připravoval 
zodpovědně a tvrdě. „Myslím, že se jednalo 
o kvalitní trénink,“ zhodnotil „práci na cvičišti“ 
mladý motokrosař, „Na samotném mistráku 
měli přichystanou dobrou trať. Ke konci sice 
trochu rozbitou, ale fakt mně bavila.“

Martin absolvoval prestižní závod na mo-
torce o kubatuře 350 ccm. První rozjížďka mu 

přinesla čtvrté místo, druhá páté. Po propoč-
tech to dalo blatenské hvězdě pohár, který má 
zvláštní cenu.

„V úvodní jízdě jsem trochu dotahoval 
třetího jezdce v pořadí, ale ten si svůj „fl ek“ 
pohlídal a už jsem ho nestihl „trhnout“, vypráví 

Martin Finěk, „Soustředil 
jsem se tedy spíš na to, 
abych udržel vlastní pozi-
ci, nechtěl jsem nic risko-
vat. Celý seriál nejedu, pro 
mě to byl závod navíc.“

Samotná kvalifikace 
proběhla formou startu: 
„Tam jsem dojel pátý. 
I tak to pro nás byl dobrý 

a vzrušující závod. To pokračovalo potom 
dál, kdy jeden jezdec ujel a my ostatní zůstali 
srovnaní.“

Jinínské dobrodružství nepředstavovalo 
velký den jen pro Martina Fiňka, ale pro český 
motokros jako takový.

Vladimír Šavrda

„Čečelovické léto“ ve znamení 
nohejbalu a volejbalu

Zatímco ve většině obcí blatenského regionu 
hraje v oblasti sportu prim kopaná, v Čečelovi-
cích dávají přednost nohejbalu a volejbalu. A tak 
není divu, že také v rámci „Čečelovického léta“ 
měří síly a šikovnost domácí i přespolní spor-
tovci v těchto dvou sportech. Nejinak tomu bylo 

rovněž letos 2. srpna při již čtrnáctém ročníku 
této zajímavé akce.

Čečelovičtí nadšenci neponechávají nic ná-
hodě. „Každou sobotu pilně trénujeme na našem 
areálu za vesnicí volejbal - jezdí si s námi zahrát 
i stejně naladění kamarádi ze Svéradic,“ říká 
průkopník míčového folklóru a zároveň starosta 

Čečelovic Milan Stejskal, „Nevynecháváme 
ani v zimě, kdy si pronajímáme tělocvičnou 
halu v Záboří. Nohejbalu zase věnujeme volné 
neděle,“ zdůrazňuje.

Milana Stejskala provází sportovní elán 
po celý život: „Jako žák jsem hrál fotbal 
za Svéradice, potom i za muže a v sestavě staré 
gardy. Jenže na sklonku „kariéry“ jsem si přetrhl 
achillovku a bylo po „blbnutí“. Od svých čtyřice-
ti let pěstuji právě nohejbal i volejbal, soutěžně 
taky stolní tenis, aby toho náhodou nebylo málo.“

Letošní „Čečelovické léto“ domácím na vo-
lejbalovém turnaji moc nepřálo- ze čtyř mužstev 
vybojovali nevýrazný bronz, za sebou nechali už 
jen smečaře ze Svéradic. Výsluní jasně ovládly 
dvě sestavy z Horažďovic. „Inu - volejbal jde 
lépe městským sportovcům. A taky jsou pod-
statně mladší,“ hájí čečelovické barvy Milan 
Stejskal.

Zato v nohejbalových zápasech domácí hráči 
ukázali svou jasnou převahu. Veteráni / „Je nám 
dohromady sto padesát let“ / se koupali ve zlatě, 
čečelovická omladina zase ve stříbře. Poslední 
medailový stupínek patřil nohejbalistům z Ho-
ražďovic, nepopulární bramborová medaile 
putovala na adresu smíšeného týmu Svéradic+ 
chalupáře ze Slivonic. Pátá příčka zůstala vy-
hrazena horažďovické emancipované partě / dva 
muži a jedna dívka /. Za šesté místo byli vděčni 
tzv. „čečelovičtí pivaři“, kteří ovládají spíše 
teorii a kopnou si nanejvýš svátečně. Tabulku 
uzavřel ženský celek z Horažďovic.

Zdejší nohejbalové a volejbalové turnaje se 
vyznačují velkou slušností, ohleduplností vůči 
soupeřům a stoprocentní pohodovostí. Právě 
proto za celých čtrnáct let došlo jen k jednomu 
úrazu, navíc nezaviněnému jinou osobou. „To 
jednomu chalupáři ze Slivonic praskla achillov-
ka. Ale protože to byl a je nezmar, letos už zase 
hrál. Jedná se o nejstaršího sportovce „Čečelo-
vického léta“, dává k lepšímu Milan Stejskal.

Vedle této sportovní akce se u sítě „pendluje“ 
i koncem června o místní pouti. Tam byla letos 
účast slabší.

Vladimír Šavrda

Stolní tenis
V Základní škole J. A. Komenského se 

na konci školního roku odehrál závěrečný turnaj 
dětí, které navštěvují kroužek stolního tenisu pod 
Domem dětí a mládeže v Blatné. Během školního 
roku docházelo na kroužek dvanáct sportovců, 
kteří zde porovnávali své dovednosti. Celý tur-
naj ovládl již po několikáté Michal Sedláček, 
který má skvělý talent a svými výkony poráží 
i hráče na jiných turnajích. Na druhém místě se 
umístil stále se zlepšující František Kaiser. Třetí 
místo obsadil Jan Vonášek, který prohrál smolně 
v semifi nále. Kroužek stolního tenisu funguje 
pod DDM Blatná už několik let. Dlouholetým 
trenérem je Pavel Ounický, kterému se povedlo 
vytrénovat několik hráčů ligové úrovně. Druhým 
trenérem se před dvěma lety stal Marek Rojík, 
který se stolnímu tenisu věnuje osm let.

Děti mají dále možnost objíždět turnaje, 
kde získávají důležité zkušenosti, účastnit se 
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U sítě si to v Bezdědovicích 
rozdalo osazenstvo fi rem 
ze Strakonicka

Bezdědovice - Málokde je k vidění, aby 
na vesnici v nohejbale soupeřili sportovci ne 
za mateřský klub, obec či město, ale za fi rmu. 
V Bezdědovicích právě z tohoto udělali hezkou 
tradici a letos se na asfaltovém plácku při okraji 
krásného přírodního areálu sešli již počtvrté hráči 
několika společností. „Tady nejde o nějakou vr-
cholovou úroveň. Prostě se sejdeme a přátelsky 
si začutáme a zahlavičkujeme. Nejsme žádní 
profíci, vlastně nikdo z nás ani netrénuje- na to 
nezbývá volný čas,“ přibližuje zaměření turnaje 
hlavní pořadatel a jeden z hlavních sponzorů 
akce Radek Šimsa.

I tak se bylo jako vždycky na co dívat a ne-
byla nouze o zajímavé momenty. Souboje o třetí 
a čtvrté a páté a šesté místo dokonce skončily 
shodou, takže se musely přidávat sety navíc. 
Nikdo se nezranil, všichni si „udělali žízeň“, 
podnikli něco pro vylepšení fyzické kondice 
a o to šlo především. Možná že dokonce byla 
zajímavější „omáčka“ než samotný amatérský 
turnaj. „Peklo se maso, klobásy, párky. Ženy 
pak zadělaly na domácí bramborák. Nechyběl 
hudební doprovod, pivo teklo proudem. A my 
jsme to „statečně“ táhli celé tři dny- prostě ma-
ratón,“ směje se Radek Šimsa, který také u sítě 
propotil triko a nedal míči odpočinout.

Po nádherném sportovním dni v pozdních 
odpoledních hodinách přišel na řadu vyhlašovací 
ceremoniál. S prázdnou neodešla žádná ze šesti 
sestav. Nejlépe si vedli nohejbalisté, reprezen-
tující Technické služby Blatná. Stříbro zůstalo 
doma zásluhou týmu TJ ČAK Bezdědovice. 
Bronz putoval na adresu Čevaku Blatná. Smol-
ná bramborová medaile připadla týmu AGRA 
Blatná. S pátou pozicí se docela spokojil popu-
lární klempířský „Vintr Team“ z Blatné, černý 
petr zůstal druhé partě z Bezdědovic „Šimsa 
mechanizace“.

Poděkování za podporu sportovní akce náleží 
těmto generálním sponzorům: Obec Bezdědovi-
ce, LEIFHEIT Blatná, AGRO Blatná, Technické 
služby Blatná, ZNAKON Sousedovice, Bla-
tenská ryba s. r. o., Radek Šimsa- mechanizace 
Bezdědovice.

Vladimír Šavrda

soustředění. V íce informací o stolním tenise 
v Blatné můžete najít na stránkách http://www.
pinecblatna.cz/.  (L.M.)

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
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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

Přijmu kvalifikovanou

zdravotní sestru
do chirurgické ambulance v Blatné.

Nástup možný od 1.1.2015.

Uchazečky  nechť zašlou do 
30.9.2014  stručný životopis na 

adresu:
Chirurgická ambulance PK Blatná, 

J. Wericha 502,
388 01 Blatná
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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 - osob-
ní bankrot! Garantuji profesionální přístup za velmi příznivou cenu (možno vyhotovit i online).

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Uč se, hraj si a procvičuj mozek s angličtinou, výuka napříč generacemi
Učitelka s 20-ti letou praxí výuky, absolventka Chichester College(FCE) a Jaspex 
Praha (st.jazyk.zk) nabízí konverzaci,  přípravu na FCE a na maturitu. Začátečníci 

i pokročilí všech generací vítáni, v malých skupinkách i jednotlivě na míru.

Mgr.Bc. Pavlína Říská, tel: 602 105 434, pavlinariska@seznam.cz 

K dlouhodobému pronájmu sháním garáž 
za Bowlingem.

Telefon  : 725 958 500
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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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