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Obnova sochařské výzdoby čp. 99 v Blatné
Když byla v roce 2006 opravována fasáda č. p. 99 v Blatné, zrestau-

roval současně ak. sochař Karel Kryška i hodnotnou sochařskou výzdobu 
– plastiku sv. Václava, která je umístěna ve výklenku mezi okny prvního 
patra domu. Bohužel, vzhledem k havarijnímu stavu musely být tehdy 
z volutového štítu sejmuty další dvě sošky - putti – ztvárněné jako chlapec 
a dívka, s rozměry 110 x 75 cm, které symbolizovaly atributy spoření- 
tj. reprezentovaly bývalou Občanskou záložnu, která v č. p. 99 sídlila.

Sošky - putti /název z italštiny – jedná se o děťátka, ztvárněná jako nahá 
děcka podobná andílku, ale obvykle bez křídel. Putto bývalo oblíbeným 
dekorativním prvkem z období baroka, rokoka i v historických slozích 19. 
stolet, vzniklo jako renesanční obdoba antických Amorů (erotů) a středově-
kých andílků/- si na svůj návrat musely počkat až do letošního roku. Jejich 
obnovy se v roce 2013 ujal ak. sochař Ivan Tlášek, z torzálních fragmentů 
sestavil a domodeloval originály, které jsou umístěny v ambitu Domova 
pro seniory v Blatné. Přesné kopie, výdusky z plastikovaného betonu, byly 
pak 17. června letošního roku osazeny zpět na své místo, tj. na štít domu 

č. p. 99. Město Blatná fi nancovalo veškeré náklady z vlastního rozpočtu, 
restaurování originálů ve výši 98040 Kč a zhotovení kopií v ceně 98900 Kč.

Měšťanský dům č. p. 99 v Blatné je nemovitou kulturní památkou od 
13. 2. 2007. Je spojen při-
bližně od roku 1900 s půso-
bením zdejšího nejstaršího 
peněžního ústavu, kterým 
byla Občanská záložna, 
založená v Blatné v roce 
1862. Právě v roce 1900 do 
tohoto domu přesídlila a zá-
roveň jej stavebně upravila 
do současné podoby. Kromě 
architektonicky hodnotného 
průčelí se na klenutí průjez-
du vzácně dochovala pů-
vodní dekorativní výmalba. 
Město Blatná předpokládá 
v příštích letech navázat 
na již realizované opravy 
domu, a to s využitím gran-
tových prostředků vyhraze-
ných pro památkově chráněné objekty, např. z programů Jihočeského kraje 
či Ministerstva kultury ČR.

Foto a text Jitka Říhová, referent státní památkové péče MěÚ Blatná

Blatná u zastupitelů z Roggwilu bodovala
Na konci volebního období je v Roggwilu zvykem, že zastupitelstvo 

společně vyrazí na krátkou cestu. Výběr je libovolný, mohou zůstat buď 
ve Švýcarsku, nebo se vydat do ciziny. Celé zastupitelstvo projevilo zájem 
jet do Blatné. Ve dnech 29. 8.–31. 8. 2014 navštívilo naše město sedm 

zastupitelů v čele se starostou panem Erhardem Grütterem a tajemníkem 
Danielem Baumannem v doprovodu svých manželek. Jejich soukromý 
pobyt v Čechách začal v Praze, kam v dopoledních hodinách přiletěli. 
Prohlédli si Pražský hrad, Katedrálu sv. Víta, Karlův most a Kampu. Pro-
tože se v odpoledne strhl v Praze prudký liják, slíbená hospoda U Fleků 
se už nekonala.

Sobota byla také náročná na cestování, po návštěvě sklárny v Bělči-
cích se jelo do Českého Krumlova. I to je město, které turisty okouzlí. 
Na sobotní večer jsme připravily setkání s představiteli města, bývalými 
starosty a letitými přáteli. Jako třešničku na dortu jsme přichystaly pro pana 
starostu sladké překvapení v podobě jeho oblíbených doutníků. Poslední 
den strávili Švýcaři v Blatné.

Dopoledne počasí nepřálo, a tak procházka městem pod deštníky musela 
být rychlejší. K návštěvě Blatné patří neodmyslitelně prohlídka zámku. Po 
ní následovalo setkání s paní baronkou. Při odjezdu vyjádřili zastupitelé 
velkou spokojenost s připraveným programem a organizací. Z jejich reakcí 
i poděkování bylo zřejmé, že Blatná u nich zabodovala.

(pokrač. na str. 16)

Marianne Teuscher (Sport, Kultur und Freizeit) / Hanspeter von Flüe (Finanzen) / Marianne 
Burkhard (Vizegemeindepräsidentin – Umwelt/öffentliche Sicherheit) / Evza / Ulrich Kurt 
(Soziales) / Erhard Grütter (Gemeindepräsident) / Rudolf Baumberger (Bildung) / Michael 
Huber (Bau und Betriebe) / Daniel Baumann (Geschäftsleiter)/Frantisek
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Aktual ity�

OD SVATÉHO JILJÍ, KAŽDÝ TEPLÝ 
DEN JE MILÝ

Prázdniny jsou již defi nitivně za námi, léto 
pomalu končí, pokračuje však každoročně létem 
babím, snivým. Dny přicházejícího podzimu si 
pokud možno vychutnejte, přináší klid a pohodu 
do duše každého z nás.
Pranostiky těchto dní jsou krásné, tak jsme jich 
pro vás tentokrát vybrali celou řadu:

ZÁŘÍ SE JASNÝM POHLEDEM JEŠTĚ 
JEDNOU OHLÉDNE ZA KVĚTNEM

V ZÁŘÍ JE NA SADĚ JAKO V MÁJI 
A NAVÍC JAKO V RÁJI

NAD MÁJOVOU ZAHRADU ZAHRADA 
V ZÁŘÍ JE KRÁSNĚJŠÍ

KDYŽ JE VLHKO V ZÁŘÍ, HOUBÁM SE 
V LESÍCH DAŘÍ

DOTKNE-LI SE ROZÁLIE KVĚTŮ 
(4.9.), LUCIE(13.12.) JIMI VYZDOBÍ OKNA 
NAPOŘÁD

NA NAROZENÍ PANNY MARIE (8.9.) SE 
MUSÍ SLUNCE POUSMÁT, I KDYBY MĚLO 
V NOCI VSTÁT

P A N N Y  M A R I E  N A R O Z E N Í , 
VLAŠTOVIČEK ROZLOUČENÍ

MATIČKA BOŽÍ, VLÁKÉNKA MNOŽÍ 
(poletování pavučinek)

OD LUDMILY SVĚTICE (16.9.), OBOU-
VEJ JIŽ STŘEVÍCE

PO SVATÉM MATOUŠI - ČEPICI NA UŠI
KDO PRACOVAL V LÉTĚ, TOMU POVÍ 

ZÁŘÍ, TUČNÁ BUDE JESEŇ, TĚŠ SE  
HOSPODÁŘI

LIDOVÉ ŘEMESLO JE TU PRO VÁS 
I V ZÁŘÍ

Jak již jsme v minulém čísle uvedli, 
provoz v měsíci září omezujeme, na tř. 
J. P. Koubka nás najdete zejména o vík-
endech.  Prodej umě leckého řemesla 
i Půjčovna loděk bude v provozu každou 
sobotu (za přízně počasí) od 9.00 - 16.00 hod. 
a v neděli odpoledne od 13.00 do 16.00 hodin. 
V týdnu pravděpodobně ve čtvrtek, event. 
v pátek od 13.00 do 16.00 až 17.00 hodin. 
Případná vaše přání nebo dotazy vyřídíme 
telefonicky nebo elektronicky. (736765747, 
obchod@lidove-remeslo.cz, www.lidove-
remeslo.cz - eshop)

NEZAPOMÍNEJTE NA SVÉ ZDRAVÍ 
- od září máme v prodeji opět MOŠT 
Z ČESKÝCH JABLÍČEK!

R O S T O U - L I  K O N C E M  S R P N A 
A POČÁTKEM ZÁŘÍ HODNĚ KOLODĚJE,  
BUDE DLOUHÉ A TEPLÉ BABÍ LÉTO

KOHO SE BABÍ LÉTO DOTKNE VE SVÉM 
LETU,BUDE ŠŤASTNÝ

Eva Fučíková - lidové řemeslo

Rozloučení s výjimečnou 
osobností

Te n  o b r a z 
s i ce  pocház í 
z předválečné 
doby, ale dámu 
na něm každý 
vždy bez po-
tíží poznával. 
Do úžasného vy-
sokého věku si 
uchovala půvab 
a eleganci, jíž 
vždy upoutávala 
své okolí.

Paní Cornelie Hildprandtová nás opustila 
v neděli 7. září v požehnaném věku 98 let. 

Prožila neuvěřitelně bohatý život, který jí 
přinesl jak období štěstí a pohody, tak i období 
velmi těžká. 

Měla krásné dětství, s otcem, českoslo-
venským velvyslancem Dr. Ferdinandem 
Veverkou hodně cestovala a zřejmě i po něm 
získala schopnost učit se cizím jazykům, kte-
rých ovládala sedm. Dospívání strávila v USA, 
kde její otec ve 30. letech plnil diplomatickou 
misi. Ve Washingtonu studovala a začala chodit 
do společnosti, dokonce získala titul královny 
krásy. Po návratu do vlasti složila úspěšně matu-
ritní zkoušku a v roce 1937 se vdala za Bedřicha 
Hildprandta a domovem se jí stala Blatná.

Jako „zámecká paní“ byla vždy velice vlíd-
ná a přátelská ke svému okolí, mnozí bývalí 
zaměstnanci vzpomínají, jak vždy na vánoce 
pletla vlastnoručně čepice a šály pro ně i jejich 
děti. Radostná doba však netrvala dlouho, přišla 
okupace, kdy sice rodina Hildprandtova pomáha-
la mnohým spoluobčanům jak se dalo, nicméně 
po osvobození byl Bedřich Hildprandt nařčen 
(křivě, jak dokázal následný soud) z kolaborace 
a posléze byla celá rodina vyhnána ze zámku. 
Žili ve velmi nuzných podmínkách v Rojicích, 
do práce dojížděli do Písku a Strakonic, paní 
Cornelie vyučovala cizí jazyky.

Na lepší časy se blýsklo, když na státní 
návštěvu přijel v roce 1959 do Československa 
etiopský císař Haile Selassie. Císař si byl vědom 
osobní podpory, kterou mu prokázal otec paní 
Cornelie, velvyslanec v USA Dr. Ferdinand 
Veverka, setkal se na vlastní přání s jeho ro-
dinou a zasadil se o jejich legální vystěhování 
do Etiopie, kde důstojně žili v jeho službách až 
do převratu v roce 1974. Paní Cornelie pracovala 
jako tlumočnice pro United Nations. 

V té době už obě dcery žily samostatně, 
manželé Hildprandtovi přesídlili do Španělska 
a později, po onemocnění Bedřicha Hildprandta, 
do Německa, kde v roce 1981 Bedřich Hildprandt 
zemřel.

Po roce 1989 se paní Cornelie vrátila domů 
do Blatné. Restituovaný zámek byl v žalostném 
stavu, byl mnoho let zavřený a paní Cornelie se 
s pomocí dcer pustila do oprav. Byla otevřena 
nová prohlídková trasa a postupně opravovány 
jednotlivé paláce.

Podobně jako jiní majitelé zámků, i paní 
Cornelie cítila velikou zodpovědnost za majetek, 
vybudovaný generacemi předků a vždy si přála, 
aby zámek i park byl přístupný veřejnosti.

Přestože by měla mnoho důvodů cítit se 
ukřivděná, dokázala se přes všechno přenést 
s úžasnou noblesou i s osvobozujícím humorem. 

V bývalém zahradnickém domku žila šťastně 
s dcerou Janou a její rodinou. 

Blanka Malinová

Rozloučení se bude konat v zámecké kapli 
v pondělí 15. 9. od 14.00 hodin, následovat bude 
uložení do rodinné hrobky v Paštikách.

P o z v á n í
n a  k r a j s k ý  ú ř a d

Hlavní budova krajského úřadu Jihočeské-
ho kraje slouží také k pořádání nejrůznějších 
výstav. V jeho chodbách a vestibulech bylo 
letos možné vidět například přehled grafi ckého 
díla Františka Doubka, který je v této technice 
autorem evropského významu, expozici obrazů 
malovaných v koncentračním táboře Terezín 
od Helgy Hoškové nebo výstavu Asociace 
jihočeských výtvarníků Intersalon.

Realizovat výstavy  v těchto lukrativních 
prostorách se stává prestižní záležitostí. Není 
divu, že většina termínů je zadána na rok a půl 
dopředu.

Díky pochopení ředitele krajského úřadu 
JUDr. M. Kučery PhD a vstřícnosti Bc. J. 
Šálené, pracovnice KÚ, která má pořádání 
výstav na starosti se podařilo zajistit, že v říj-
nu letošního roku se v Českých Budějovicích 
představí ZUŠ Blatná přehlídkou prací učitelů 
a žáků výtvarného oboru. Návštěvníci si budou 
moci připomenout nejen výsledky činnosti 
této vzdělávací instituce za celou dobu její 
pětašedesátileté existence, ale seznámit se 
i s úspěchy, kterých škola pod vedením ředitele 
M. Škanty dosahuje v současnosti.

Zahájení je plánováno na 1. října 2014 a vý-
stava bude volně přístupná až do konce měsíce. 

ing. Bohumír Papáček, člen fi nančního výboru 
Zastupitelstva Jihočeského kraje
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Setkáni tří svitků Tóry z Blatné v Londýně
Neskutečná souhra náhod nebo to tak mělo být?

Žiji přes 30 let v Londýně. Před Vánocemi jsem ze zvědavosti navštívila 
při dni otevřených dveří místní liberální synagogu. Zjistila jsem, že zde při 
bohoslužbách používají jeden svitek Tóry z České republiky.

Osud svitků Tóry z České republiky mě zaujal, a proto jsem začala pá-
trat, jak se do Velké Británie dostaly. Zjistila jsem, že v roce 1964 prodala 
tehdejší československá vláda 1564 českých a moravských svitků Tóry 
do Westminster Synagogue v Londýně, kde byly zrestaurovány a odkud 
byly následně zapůjčeny židovským komunitám po celém světě. A právě 
zmiňovaný svitek Tóry, umístěný v nedaleké liberální synagoze, pochází 
z Blatné.

V Blatné žilo před druhou světovou válkou 31 občanů židovské ná-
rodnosti. V srpnu 1942 museli odevzdat všechny předměty ze synagogy 
(budova nynější Policie) do Židovského muzea v Praze, včetně 4 svitků 
Tóry. O několik měsíců později, v listopadu 1942, bylo 27 blatenských Židů 
transportováno do Terezína. První obětí nacismu se stal Emil Kohn, starosta 
zdejší Židovské náboženské obce, který byl již 1. září 1939 odvezen do Bu-
chenwaldu, kde byl nacisty zavražděn. Holokaust přežily pouze 4 osoby.

Začátkem února letošního roku jsem se zúčastnila ojedinělé události 
- setkání mnoha českých a moravských svitků Tóry, ke kterému došlo 
v Londýně ve Westminster Synagogue při příležitosti 50. výročí prodeje 

českých a moravských svitků Tóry do Londýna. Této významné události 
(Czech Scrolls Ceremony) se zúčastnili rabíni a rabínky z celého světa 
včetně dalších hostů, např. českého a izraelského velvyslance.

Po dlouhé době se zde, alespoň na chvilku, opět sešly i tři svitky Tóry 
z Blatné. Dva svitky se nacházejí v londýnských synagogách a jeden 

v Bostonu v USA. O čtvrtém odevzdaném svitku se neví, zřejmě byl 
po neopravitelném opotřebení rituálně pohřben v Izraeli.

Jak už jsem se zmínila, jeden ze dvou londýnských svitků Tóry z Blatné 
je uložen v liberální synagoze (Woodford Liberal Synagogue), kde také 
na blatenské Židy každým rokem v listopadu, měsíci jejich deportace 
do Terezína, vzpomínají.

Největším zážitkem při pátrání 
po osudech blatenských svitků Tóry pro 
mě ovšem bylo mimořádné, velmi vřelé, 
zajímavé a poučné setkání s docentem 
Dimitrijem Slonimem a jeho manželkou 
v létě tohoto roku v Blatné, který  je au-
torem knihy “O historii Židů v jihočeské 
Blatné a okolí”. Kniha obsahuje kromě 
historických faktů i poutavé osobní 
příběhy blatenských židovských rodin. 
Pan Slonim většinu Židů z Blatné znal, 
byli to převážně obchodníci a významní 
občané města. Během mé návštěvy 
v Blatné mi  ukázal místa, kde umučení 
rodáci z Blatné žili a zároveň jsem měla 

možnost si prohlédnout pamětní desku ve škole J. A. Komenského. 
V příštím roce se bude v Blatné konat vzpomínková akce při příležitosti 

70. výročí konce druhé světové války. Věřím tomu, že Blatenští při této 
příležitosti nezapomenou na své židovské rodáky a připomenou si je stejně 
tak, jako si je připomínají každoročně v listopadu v londýnské liberální 
synagoze, kde opatrují jejich svitek Tóry.

Helena Underhill
hunderhill90@hotmail.com, hunderhill@yahoo.com
Pozn. Tóra znamená Zákon, učení a v nejužším smyslu jde o první ze 

tří částí TaNaChu, neboli prvních pět knih hebrejské Bible. Je to základní 
dokument judaismu. Tóra nemá podobu knihy. Hebrejský text pěti knih Moj-
žíšových je napsán na mnohametrovém pásu pergamenu, který je na obou 
koncích opatřený dvěma dřevěnými zdobenými tyčemi k navinutí. Zavinutý 
svitek je chráněn pláštíkem. Počet svitků Tóry, který konkrétní židovská 
obec vlastnila, vypovídal o jejím ekonomickém i společenském postavení.)

Knihu “O historii Židů v jihočeské Blatné a okolí” je možné zakoupit 
v muzeu.

Setkání českých a moravských svitků Tóry ve Westminster Synagogue, 
Londýn, 9. 2. 2014.

Setkání tří blatenských svitků Tóry. Linda Stone, Kingston Liberal Synagogue, 
Richard Jacobi, Woodford Liberal Synagogue, Kathy Weinman, President Temple 

Israel in Boston.

S panem Slonimem, autorem knihy 
„O historii Židů v jihočeské Blatné 

a okolí“.

Občanská demokratická strana Blatná
ODS je liberálně konzervativní stranou navazující na tradice evropské 

křesťanské civilizace, na humanitní a demokratický odkaz 1. republiky 
a na zkušenosti západních demokracií. V Blatné nám jde hlavně o zlep-
šení spolupráce a komunikace s občany, školami, spolky, o zlepšení 
podmínek pro neorganizovaný a organizovaný sport, o udržení současné 
úrovně kultury, o další zlepšení práce městské a státní policie, o zvý-
šení atraktivity Blatné pro její občany i návštěvníky, o promyšlenější 
podmínky přijímání skutečně blatenských dětí do školek, o obnovení 
neformálních vztahů s občany zahraničních partnerských měst, o další 
zlepšení hospodaření s odpady.

V říjnových komunálních volbách se budou o hlasy voličů ucházet 
za ODS Blatná tito kandidáti: Ing. Robert Flandera, Bc. Josef Etlík, 
Radka Matějková (U Radky Matějkové, rozené Lebedové, chybí 
ve volebních seznamech vysokoškolský titul, Radka je inženýrkou 
ekonomie), Danuše Troníčková, Ing. Milan Žíla, František Macho-
vec, Petr Král z Řečice, Blanka Malinová, Ing. Jiří Veselý, Josef 
Kostka, Jan Koubík, Ivana Kroupová, Radka Vránová, Albín Veselý.
Kompletní kandidátku ODS Blatná s fotografi emi najdete na webu 
http://www.ods.cz/os.strakonice/kandidatni-listina/550850

Kandidátky všech 10 stran a hnutí pro komunální volby v Blatné můžete 
najít na webové stránce http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv2211?xjazy-
k=CZ & xid=1 & xv=12 & xdz=2 & xnumnuts=3106 & xobec=550850

Zdeněk Malina
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„Hurá“ do školy
Zase jednou se v kalendáři objevilo to pro-

klaté datum 1. září, které se tak bezskrupulózně 
vysmívá všem školou povinným jedincům napříč 
celému mnohaletému rozpětí. Od prvňáčků, kteří 
se, nešťastníci, do školy občas i těší, poněvadž 
ještě nevědí, co je čeká, až k nám, existencím 
balancujícím na hranici další, tedy vlastně před-
chozí, generace.

Pravdou zůstává, že první září je sice zlomo-
vým datem, přesto se mnozí zdařile snaží narušit 
klid a pohodu již během prázdninového příměří. 
Profl áknuté obchodní řetězce s reklamami ohla-
šující „veselý“ návrat do školy již začátkem 
srpna, jsou v tomto ohledu naprostými experty, 
kteří dokážou narušit prázdninovou vyrovnanost 
i těch nejklidnějších školáků - nepleťme si je se 
záškoláky, těm se věnuje až další odstavec.

Ačkoliv každý jedinec, nebo alespoň jejich 
valná většina, je přirozeně šťastný za možnost se 
vzdělávat, nemění to nic na faktu, že tu stejnou 
možnost upřímně nenávidí. Je to neustálý boj 

o nacházení nových způsobů a kliček v oblasti 
simulace nemocí, záškoláctví a všemožného ulej-
vání se. Každá minuta volna na úkor školy je ví-
tězstvím a neprokazatelná nachlazení, pochybné 
záněty horních cest dýchacích či osmihodinové 
návštěvy dentisty tak nejsou ničím výjimečným. 
Ve volných chvílích, často právě získaných 
nějakou takovou vychytralou nekalostí, se poté 
každý alespoň někdy zamyslí nad nejrůznějšími 
teoriemi, které by vedly ke konečnému vítězství 
studentstva nad odvěkým nepřítelem.

My zkušení veteráni jsme již ale většinou 
kapitulovali na zabývání se možností nekoneč-
ných prázdnin, vyhazování škol do povětří i niče-
ní místního potrubí, a namísto toho se věnujeme 
skutečnému přínosu minulých let strávených ve 
školních lavicích. Kromě bolavých zad, vypa-
daných vlasů a mnohých ztracených ideálů jich 
není příliš. Pozitivní vliv školní docházky na 
znalosti jedince bohužel nelze z důvěryhodných 
zdrojů dokázat a konkrétní svědectví nejsou vždy 
zcela optimistická. Já jsem přesvědčen, že po 
každém odchozeném dni zůstávám stejně blbý 

jako jsem byl den předcházející, ba možná se 
můj stav dokonce zhoršuje. Vzhledem k faktu, 
že začínám již třináctý rok relativně aktivního 
vzdělávání, je načase vzít v potaz možnost, že 
svou snahou riskuji trvalou a nevratnou demenci.

Je ostatně k nevíře, že každý učitel je vlastně 
dezertérem z řad studentstva. Změnil stranu, jeho 
posláním se stalo z pozice za katedrou svést bitvu 
a pokusit se, více či méně úspěšně, dostat do hlav 
svých oponentů co nejvíc znalostí přes veškerou 
jejich snahu mu v tomto snažení bránit. Takový 
osud čeká to mnohé z nás, snad i mě samotného.

Z pracovního hlediska nelze popřít, že toto 
datum je přinejmenším druhým nejdůležitějším 
a rozhodně tím nejméně oblíbeným datem pro 
všechny, kteří se nějakým nedopatřením ocitli 
ve vzdělávací sféře. Proto nezbývá, než žákům 
a studentům popřát úspěch, zatímco kantorům 
trpělivost. Jak již oba tábory jistě vědí, obojí 
bude v hojném množství potřeba ke zdárnému 
splnění, respektive přežití, nastávajícího ročníku.

Tomáš Čapek

Program na září 2014
dopoledne:
MC bude otevřeno v září pouze 1x týdně 
– ve středu, kdy bude program zajišťovat 
dobrovolnice.
ST:  8:30  - 11:30 
Program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, 
Kapříkova notička, Rybičky, hejbejte se!) 
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
začínáme 29.9.
14:15 – 15:15 - žáci ZŠ 1.-3.třída 
15:15 – 16:15 - předškolní děti od 4 let 

Angličtina s Kapříkem - zábavná ang-
ličtina pro děti od 3 let – p. Šilhanová – 1. 
informační schůzka 7.10. od 16 hod.

Veselé pískání - výuka hry na zobcovou 
fl étnu, nácvik správného dýchání, zpívání 
– p. Šmatová – 1.informační schůzka 7.10. 
od 15 hodin
Zájemci o kroužky se mohou hlásit již 
nyní na mckaprik@seznam.cz. nebo přímo 
v MC.

Připravujeme:
BURZU DĚTSKĚHO OBLEČENÍ 3.-4.10.
DRAKIÁDU 12.10.
TVOŘIVÉ DÍLNIČKY 15.a 29.10.

- více na  www.mckaprik.estranky.cz

Aktuality
Počítačový kroužek pro žáky ZŠ

Střední odborná škola Blatná zahájila nový 
školní rok rozsáhlou výměnou všech oken v 
areálu a vylepšením zateplení stěn. Tato akce 
(s podporou ze SFŽP z OP ŽP) bude probíhat 
až do zimy a ještě o ní budeme informovat. 
Samozřejmě se rozběhla i výuka všech tří oborů 
(Elektronické počítače, Informační technologie 
a Obchodní akademie) i další akce pro současné 
i budoucí žáky. 

Střední odborná škola Blatná již tradičně od 
října 2014 otevírá počítačový kroužek pro žáky 
základních škol. Kroužek probíhá každý pátek 
od 14 do 15.30 hod. Je zdarma a je zaměřen na 
aktivní práci s počítačem. Probírá se úprava 
fotografi í, tvorba webových stránek, 2D gra-
fi ka, 2D animace, 3D grafi ka, programování 
v javascriptu i v jazyce C#. Může přijít kdokoliv 
po dohodě na kozlovsky@blek.cz nebo na čísle 
383 412 233. Začíná se od úplných základů, 
předchozí znalosti nejsou nutné.

Kroužek je v moderní počítačové učebně SOŠ 
Blatná s datovou projekcí. Každý mladý člověk 
má svůj počítač a přidělený účet. Výuka probíhá 
na nejnovějších počítačích a programovém vy-
bavení, které se používá i v profesionálních fi r-
mách. Kroužek je limitován počtem do 18 žáků. 

V minulých letech žáci na kroužku aktivně 
pracovali na počítači, vyzkoušeli si základy 
nejnovějších softwarových technologií a počí-
tačové grafi ky, které se vyučují na SOŠ Blatná 
v oborech Informatika v ekonomice, Elek-
tronické počítače, v omezené míře i na oboru 
Obchodní akademie. Webové technologie, pro-
gramování, instalace počítačů a jejich zapojení 
do sítě, grafi ka, elektrotechnické, ekonomické a 
všeobecné předměty se vyučují na SOŠ Blatná 
na nadstandardní úrovni (více na www.blek.cz).
Na kroužku se podle zájmu probírají témata:

- Úpravy fotografií v programu Zoner 
Photo Studio. Žáci si fotografi e retušují, od-

straňují vady, tvoří fotomontáže, panoramata, 
snové HDR fotografi e, odstraňují kolinearitu, 
tvoří kalendáře, generují fotogalerii na webové 
stránky aj. úpravy.

- Tvorba webových stránek ve značkovacím 
jazyce XHTML pomocí kódu či designéru ve 
vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio. 
Žáci si vytvoří webové stránky s textem a obráz-
ky, upravují je a umísťují na server školy nebo 
na free servery. 

- Základy jazyka Java Script, který dodá 
webovým stránkám dynamičnost. Žáci si pro-
gramují měnící se obrázky po přejetí myši, 
javascriptové hlášky, tvorbu fotogalerie, gene-
rování náhodného obrázku apod. 

- Kaskádové styly CSS. Pomocí těchto tech-
nologií v prostředí Visual Studia se žáci seznámí 
s tvorbou efektivního kódu, s jehož pomocí se 
vytvářejí profesionální webové stránky.

- Základy vyššího objektově orientovaného 
programovacího jazyka C#.

- Stříhání fi lmů v programu Movie Maker, 
spojení fi lmů pomocí přechodů, přidání zvuku, 
titulků, hudby, převod do zvoleného formátu. 

- Vektorová grafika v programu Corel 
Draw. V ní se tvoří pozvánky, reklamní plakátky, 
vizitky, loga, grafi cké prvky na webové stránky.

- 2D animace v programu Corel R.A.V.E. 
Žáci tvoří jednoduché dynamické bannery, 
pomocí nichž se tvoří internetové reklamy či 
legrácky na webové stránky.

- 3D grafi ka v programu ProgeCAD. Vy-
tvářejí se zajímavé prostorové objekty, 3D logo 
apod. Znalost CAD prostředí je důležitá pro 
uplatnění ve strojnických a elektrotechnických 
profesích.

Na kroužku jde o to žákům základních škol 
ukázat, že informatika je též aktivní tvořivá 
práce, ve které lze nalézt realizaci i uplatnění 
v budoucí profesi. 

Aleš Drobník
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Re: Komunitní centrum? Beze všeho
Uvedený článek pisatele, který vystupuje 

pod jménem Josef Váňa, a vydaly jej Blatenské 
listy, nás natolik zaujal svojí „odborností“, že 
nám nedá, abychom na zmíněný článek pisatele 
nereagovali. Na začátku musíme konstatovat, 
že s přijetím dotace a s následnou výstavbou 
komunitního centra (KC) souhlasilo 14 z 15 
zastupitelů města. K jednotlivým postřehům 
na slovo vybraného experta na všechno sdě-
lujeme následující. Prohlídka KC 17. 8. 2014 
nebyla zdaleka první ani poslední. Podle našeho 
názoru je nesmyslné se domnívat, že každá 
prohlídka bude probíhat za asistence investo-
ra, architekta (z Plzně), stavitele (z Českých 
Budějovic) a všech dalších zainteresovaných 
osob. Z věty pisatele „KC je vystavěno bez 
ducha, bez fortelu, bez nápadu, bez přesahu“ 
lze pouze usuzovat, že pisatel asi nebyl zcela 
při smyslech, ale zato plný nenávisti vůči KC 
a všem, kteří se o jeho realizaci zasloužili. 
Z jeho popisu jednotlivých místností, kde stále 
naráží na nekompetentnost projektantů a sta-
vitelů, se domníváme, že zřejmě pisatel nebyl 

dosud v porodnici, ke které ve svém článku část 
KC přirovnává, a usuzujeme, že vůbec neakcep-
tuje fakt, že celá budova nebyla postavena „na 
zelené louce“, ale vznikla přestavbou značně 
chátrajícího velkoskladu družstevních prodejen 
(VDP). Přesto je celá budova a všechny jednot-
livé místnosti v souladu se současnými bezpeč-
nostními, požárními, hygienickými a dalšími 
předpisy. Navíc dne 27. 8. 2014 byla celá 
budova KC shledána zástupci poskytovatele 
dotace (včetně stavaře) v souladu s předem jím 
schváleným projektem přestavby chátrajícího 
VDP na komunitní centrum aktivního života. 
Slovo přestavba úmyslně znovu opakujeme, 
neboť při výstavbě nové budovy na zelené 
louce by pochopitelně projektant mohl řešit řadu 
věcí jinak. Co se týká pisatelem zmiňovaných 
schovávajících se imaginárních úředníků, hod-
notitelů a objednatelů, jsou na všech žádostech, 
objednávkách, dokladech k výběrovým řízením, 
posudcích, rozhodnutích a dalších dokladech 
vždy konkrétní dobře čitelná jména osob, které 
se na rozdíl od pisatele za nikoho neskrývají 

a za nic nestydí. Co se týká pisatelem nenávi-
děných výtahů, je jich tam jen tolik, kolik je 
nutných. Co se týká zmiňované zpackanosti 
celého díla a jeho údajného vybočení z reality, 
tak KC bylo shledáno poskytovatelem dotace, 
všemi dotčenými orgány a zdejším stavebním 
úřadem jako plně funkční, bezpečné a zdařilé. 
Stejně tak bylo na dokončené dílo nahlíženo 
i velkou částí dosavadních návštěvníků, z nichž 
řada jednotlivců, místních spolků a organizací 
poskytujících sociální služby se těší, jak budou 
budovu využívat. Ve svém příspěvku má pravdu 
pisatel, že blatenská sokolovna byla při svém 
vzniku opravdu povedenou budovou, což se 
nedá říct o několika jejích necitlivých opravách 
a úpravách. Na závěr bychom rádi pozvali 
na návštěvu městského úřadu pana Váněho, 
existuje-li, abychom si jeho připomínky mohli 
vyjasnit či vysvětlit v prostorách KC. Doufáme, 
že o toto projeví zájem, nebo článek máme vní-
mat, dle jeho závěru, jako předvolební?

Za odbor majetku, investic a rozvoje 
MěÚ Blatná Jaroslav Blovský

PODĚKOVÁNÍ
Není vždy lehké najít slova, která by stačila 

na vyjádření toho, co člověk cítí. Vždy to budou 
jenom slova, vždy se někde v rohu krčí stín 
pochyb, že nevyjádřila přesně to, co bychom si 
přáli. Jsem ale ráda, že tu jsou, že mi umožní po-
děkovat celému personálu Domova pro seniory 
pod vedením ředitele Václava Kroupy.

Ve velmi krátké době, takřka současně, mi tu 
zemřeli v požehnaném věku hned tři příbuzní. 
Manželovi rodiče Libuše a Vladimír Šneberge-
rovi a otec Jiří Panuška.

Poslední léta života strávili v Domově pro 
seniory obklopeni profesionální a nadstandardní 
péčí, jakou bych jim doma nemohla nabídnout 
ani v případě, že bych nemusela do práce a zů-
stala s nimi doma.

Péče o přestárlé a nemocné příbuzné v rodině 
má své meze. Kdo může v domácím prostředí na-
bídnout čtyřiadvacetihodinovou péči zdravotnic, 
lékařů, včetně specialistů, polohovací postele, sa-
nitární zařízení, přizpůsobené málo pohyblivým 
nebo imobilním klientům, dokonale čisté a denně 
hygienicky bezchybně udržované prostředí, 
kdo dokáže doma připravit zájmové akce, ruční 
práce pod vedením zkušených pracovníků nebo 
udržovat a rozvíjet duševní aktivity starých lidí?

Většinou nebýváme připraveni na poslední 
okamžiky svého života. Bojíme se umírání v ci-
zím prostředí a celkem pochopitelně odkládáme 
úvahy o tom, jaké to bude, až tento okamžik 
nastane, na neurčito. Kdo z nás se koneckonců 
umí dokonale připravit na to, co podle našeho 
soudu přijde až za mnoho let?

Pro moji rodinu byl Domov pro seniory dob-
rým řešením pro obě strany. Navštěvovali jsme 
svoje příbuzné denně po mnoho let a obrovskou 
útěchou nám byl pohled na jejich spokojené tváře 
a smysl pro humor, který je do poslední chvíle 
neopouštěl. Já jsem si uvědomovala naprosto 
jasně, že tu žijí plnější život, než ten, který 
by pravděpodobně trávili mnohahodinovým 
čekáním v židli u okna na to, než přijdu z práce.

Věra Šnebergerová

Ještě komunitní centrum
J. Blovský se mýlí, autor článku v BL 14, Josef Váňa, se za nikoho neskrývá, jeho příspěvek 

rozhodně není předvolebním článkem, byl při smyslech a myslím, že Josef Váňa určitě odborníkem 
je - suďte sami:

Průvodní dopis k jeho článku je zde:

Dobrý den,
V neděli 17.8.2014 jsem se byl s manželkou podívat na dnu otevřených dveří nového komunit-

ního centra v Blatné, jelikož půl týdne trávím povětšinou v Blatné a věřím, že se v dalších letech 
do okolí Blatné s rodinou přestěhuji. Celý objekt komunitního centra mě zaujal, bohužel negativně, 
pár postřehů jsem shrnul do přiloženého textu (pozn.: text zveřejněn v BL 14). Pokud by text zaujal 
i Vás, potěšilo by mě, pokud byste jej uveřejnili v Blatenských listech. Sice nejsem architekt, ale 
vlastním společnost, která se zabývá showtechnologií, logistikou v touringu, technickou produkcí 
akcí, jevištními technologiemi a scénografi ckými materiály. Mimo showtechnologie pro velká tur-
né v ČR, se každý rok podílíme na mnoha divadelních akcích, od nejmenších ochotnických až po 
vícedenní mezinárodní festivaly. Naše společnost vybavila více než dvacet konferenčních místností 
různého rozsahu. Jevištní textil, taneční povrchy a scénografi cké materiály prodáváme do více než 
třiceti divadel a dvaceti galerií v Evropě. 

Sám jsem v oboru na plný úvazek již více než osmnáct let. Prošel jsem v mnoha fi rmách po dráze 
technika, osvětlovače, šéftechnika, technologa, produkčního, šéfprodukčního skoro všechny obory 
show průmyslu. Od turné s kapelami typu Kabát, Pražský Výběr, Chinaski, Anna K. přes hudební 
festivaly typu Trutnov, Třinec, Litoměřice až po fi lmové festivaly jako Karlovarský fi lmový festi-
val, festival Finále, divadelní festivaly v ČR, v Rakousku a Německu. Podílel jsem se jako dimmer 
operator na natáčení několika fi lmů pro nadnárodní produkce a jako osvětlovač natáčení několika 
videoklipů. Jako konzultant, či oponent jsem působil u projektů Sušického Sirkusu, Ašského kultur-
ního centra, Plzeňského 4x4 Světovaru a mnoha dalších projektů. Proto mě přestavba komunitního 
centra v Blatné a její výsledek, i díky mé zkušenosti se zahraničními multifunkčními kulturními 
centry, doopravdy zděsil. A to jsem "vyzobal" jen pár zjevných věcí, co jsem nasál za dvacet minut 
prohlídky nového centra a po hodinové rešerši na Internetu. 

Budu rád, pokud Vás můj text zaujme a zveřejníte jej. Nebráním se jakékoliv i osobní konfrontaci, 
svoje slova v textu si, alespoň myslím, dovedu fundovaně obhájit. 

S pozdravem, 
Josef Váňa

Mailovou adresu Josefa Váni mají Blatenské listy k dispozici.
Myslím, že můžeme pokládat diskusi na stránkách BL za uzavřenou.

Zdeněk Malina 
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Komunální a senátní volby
Přibližně za měsíc, přesně 10. a 11. října 2014 proběhnou v našem městě 

komunální volby. Zároveň ve stejném termínu proběhne v našem senátním 
obvodu i první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR.

Losování Jméno a příjmení
Navrhující strana/hnutí/

koalice

1 MUDr. Martin Gregora
Koalice TOP 09 a Starostové 

(navrhuje TOP 09)

2 JUDr. Elvíra Tomášková Úsvit přímé demokracie

3 Ing. Karel Kratochvíle Česká strana sociálně demokratická

4 Mgr. Jiří Mánek Občanská demokratická strana

5 Petr Martan Strana Práv Občanů 

6 PhDr. Robert Huneš
Křesťanská a demokratická unie – 

Československá strana lidová 

7 Mario Vlček ANO 2011

8 PhDr. Václav Trojan Strana svobodných občanů

9 Ing. Bc. Miroslava Krejča, CSc. Republika

10 Mgr. Vítězslava Baborová
Komunistická strana Čech 

a Moravy 

Do senátních voleb postavilo své kandidáty celkem 10 politických stran 
a hnutí. Jednotliví kandidáti, spolu s vylosovanými čísly jsou uvedeni 
v tabulce.

Každý volič v senátním obvodu Strakonice obdrží tedy v obálce celkem 
10 hlasovacích lístků, z nichž vybere jednoho kandidáta – jeden hlasovací 
lístek, který vloží do úřední obálky, kterou obdrží ve volební místnosti 
od volební komise. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Následně úřední 
obálku s vybraným kandidátem vhodí do volební urny.

V případě, že v prvním kole voleb do Senátu Parlamentu ČR žádný 
z výše uvedených kandidátů neobdrží více než 50% odevzdaných platných 
hlasů, následuje II. kolo voleb, do kterého postoupí dva kandidáti, kteří 
obdrželi nejvíce hlasů.

Hlasy jednotlivých kandidátů bude sčítat, dle směrnice Ministerstva 
vnitra, okrsková volební komise pro volby do zastupitelstva obce. Jednotliví 
kandidáti do Senátu Parlamentu ČR a ani politické strany nebo hnutí, které 
tyto kandidáty nominovaly, nemají možnost nominovat do okrskových 
volebních komisí své zástupce. Z této skutečnosti vyplývá, že Občanská 
demokratická strana, která má svého kandidáta do senátu – pana Mgr. Ji-
řího Mánka, může mít své zástupce pouze v těch okrskových volebních 
komisích, kde má zároveň své kandidáty pro volby do zastupitelstva obce.

Jak bylo sděleno v úvodu  tohoto článku, proběhnou v našem městě 
ve stejném termínu i volby do zastupitelstva města.

Město Blatná má patnáctičlenné zastupitelstvo a stát se zastupitelem 
v nově zvoleném zastupitelstvu projevilo zájem celkem 150 našich obča-
nů v celkem deseti volebních stranách a sdruženích. Názvy jednotlivých 
stran a hnutí, které předložily kandidátní listiny, jsou v následující tabulce:

Česká strana sociálně demokratická
„JIHOČEŠI 2012“
Komunistická strana Čech a Moravy
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
NEZÁVISLÍ
Občanská demokratická strana
ROVNĚ
SNK Evropští demokraté
TOP 09
Volba pro město

Pro volby do zastupitelstva města volič obdrží pouze jeden hlasovací 
lístek, na kterém bude vytištěno všech 10 volebních stran se jmény jednot-
livých kandidátů. Volební strany budou na hlasovacím lístku umístěny dle 
vylosovaných čísel. Pro Blatnou bude tedy hlasovací lístek pravděpodobně 
ve velikosti A3.

Každý volič v Blatné má celkem 15 hlasů, které může dát buď celé 
volební straně tím, že ji zašktne, nebo jednotlivým kandidátům napříč 
volebními stranami. Zde může však zaškrtnout maximálně 15 kandidátů. 
V případě, že zaškrtne méně kandidátů, jeho hlasovací lístek je platný, 
v případě, že označí více kandidátů než 15, potom je jeho hlasovací lístek 
neplatný.

Takto upravený hlasovací lístek vloží volič do úřední obálky, kterou 
obdrží ve volební místnosti a obálku vhodí do volební urny.

POZOR:
Je velmi pravděpodobné, že vzhledem k tomu, že budou probíhat 

současně volby do zastupitelstva města a volby do senátu, obdrží každý 
volič dvě obálky rozdílné barvy – jednu pro zastupitelstvo a jednu pro 
senát. Je důležité tyto obálky nepoplést a hlasovací lístek do zastupitelstva 
a do senátu vložit do obálky správné barvy. V případě záměny obálek jsou 
hlasy neplatné!

Okrsková volební komise po uzavření volební místnosti v sobotu 11. 
října 2014 ve 14 hodin začne sčítat hlasy pro jednotlivé kandidáty a po se-
čtení všech hlasů, které byly ve volební místnosti odevzdány a vytištění 
příslušných protokolů, předá tyto protokoly na pověřeném obecním úřadu 
Českému statistickému úřadu. Zde po odevzdání výsledků ze všech blaten-
ských okrskových volebních komisí a sečtení všech hlasů, které obdrželi 
jednotliví kandidáti, přidělí Český statistický úřad mandáty jednotlivým 
volebním stranám a jejich kandidátům.

Přidělování mandátů jednotlivým kandidátům má ještě jednu zvláštnost. 
Každý kandidát má na kandidátní listině určité přidělené pořadí. Volební 
strana, za kterou kandiduje, obdrží určitý počet hlasů. Z tohoto počtu se 
stanoví 10% a kandidát, který obdrží více, než 10% platných hlasů, po-
stoupí ze svého místa dopředu. (Přeskočí kandidáty, kteří jsou před ním 
a neobdrželi více než 10% platných hlasů.)

Z tohoto volebního systému vyplývá, že záleží na každém hlasu, který 
kandidát obdrží. Je tedy na každém voliči, aby pečlivě zvážil, komu dá 
svůj hlas a koho by si přál, aby jej zastupoval a dobře hájil zájmy města.

V příštím článku bych se zaměřil na pravomoci zastupitelstva, rady 
a starosty města.        František Machovec

Jezdecký spolek Bělčice zve příznivce jezdeckého sportu na

JEZDECKÉ ZÁVODY
které se konají dne 27.září 2014 od 10.00 v Bělčicích - Podruhlí.

Po ukončení soutěží bude odpoledne pokračovat „Posezením pod smrkem 
s písničkou“. Kulinářské občerstvení je též zajištěno.

Přij�te strávit příjemný den do Podruhlí.

Zb. Novotný, JS Bělčice

SDH BLATNÁ A MĚSTO BLATNÁ
pořádají

noční hasičskou soutěž 
v požárním útoku

13. září 2014 od 21.00 h.
na letním stadionu

(umělá tráva)
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Jubilejní rok – příležitost pro každého
Skoro každý z nás slaví nějakým zvláštním 

způsobem „kulatá“ výročí – narození, svatby, 
zaměstnání. Navíc nás to vybízí k jakémusi 
shrnutí všeho, co se dosud událo. Tím spíše 
výjimečná oslava patří oslavenci, jemuž bude. 
pět set let. Cože?! Pět set? Kdopak se to dožil 
takového věku???

Náš blatenský kostel. Narodil se totiž 8. září 
roku 1515. Říkám, že se narodil, jelikož den 
posvěcení neboli vysvěcení chrámu je v pod-
statě dnem jeho narození. Každý Boží dům tedy 
slaví – jako člověk – své narozeniny, a to v den 
výročí posvěcení, zatímco pouť je jeho svátkem 
(vzpomínáme na zasvěcení čili „jméno“ kostela).

Pětisté výročí je pouze jednou za pět set 
let, viďte? Jo, v Polsku by mi teď řekli: „No, 
Ameriku jste tím neobjevil!“ Vím, že ta věta je 
k smíchu, ale chci prostě vyjádřit přesvědčení, že 
by byla hanba a hřích propást takovou příležitost. 
Tuším, že se nyní zeptáte: „Příležitost? K čemu?“

Na výročí se chystá jak oslavenec, tak po-
zvaní hosté. Je naprosto jasné, že nejde prožít 
posvátný den bez přípravy. Přípravu vzácného 
oslavence můžete sledovat, tak dovolte, abych 

se soustředil na hosty. Nejprve chci zdůraznit, že 
jste pozvaní všichni – pokud jen budete chtít po-
zvánku přijmout. Host se ale zpravidla delší dobu 
připravuje, a to je právě ta příležitost – kupuje si 
nové oblečení, pak drží dietu, aby se do něho ve-
šel, objednává termín ostříhání, myslí na dárek, 
který by mohl věnovat, domlouvá se s ostatními 
hosty, čím by mohli oslavence překvapit.

Proto vám všem nabízím rok přípravy – „Ju-
bilejní rok“. Co to znamená? „Blahopřejeme 
Vám k životnímu jubileu!“ – říkáme oslavenci, 
kterému je třeba padesát nebo sedmdesát let, aniž 
bychom si uvědomili, co vlastně jubileum je. 
Tento pojem má vlastně biblický původ. V Bibli 
(přesně řečeno ve 3. a 4. knize Mojžíšově) je 
popsaný zvyk, že se má jednou za padesát let 
slavit jubilejní rok. Říkalo se mu „milostivé 
léto“, jelikož to byl rok četných milostí – ot-
roci získávali svobodu, dědictví se vracelo 
k původním majitelům, dluhy byly odpouštěny. 
Jubileum je tedy nejenom hezká vzpomínka, 
ale především konkrétní událost zdůrazňující 
výjimečnou oslavu.

Náš Jubilejní rok už nabývá formu, kterou Vám rád představím:
měsíc téma předpokládaný termín a druh zvláštní události

IX. 2014 kříž 15. – sedmibolestný růženec u kříže v presbytáři
28. – veřejné zahájení Jubilejního roku v rámci městských oslav

X. 2014 modlitba 4. – mše na oltáří sv. Josefa za společenství Živého růžence
2., 9., 16., 23. a 30. – růženec na různé úmysly

XI. 2014 smrt 1. – zádušní mše v Paštikách s modlitbou na hřbitově
2. – průvod a modlitba na obou hřbitovech v Blatné

XII. 2014 rodina 3., 10. a 17. – rorátní mše
6. – mikulášská nadílka
8. – modlitba k Panně Marii počaté bez poskvrny prvotního hříchu
asi 23. – předání Betlémského světla
27. – obnova manželských slibů

I. 2015 křest 1. – novoroční modlitba
asi od 4. do 18. – třikrálová sbírka vedená Charitou
11. – obnova křestních závazků

II. 2015 nemoc 11. – modlitba s lurdským požehnáním
asi 14. – den nemocných
18. – popeleční středa
20. a 27. – křížová cesta

III. 2015 hřích 6., 13., 20. a 27. – křížová cesta
asi 25. – duchovní adopce počatých dětí a večer duchovní obnovy

IV. 2015 milosrden-
ství

2., 3. a 4. – velikonoční triduum
18. – Mezinárodní den památek a historických sídel

V. 2015 kostel 13. – cesta světla a fatimský průvod
29. – Noc kostelů

VI. 2015 eucharistie 7. – procesí Božího Těla
27. – modlitba k Panně Marii ustavičné pomoci

VII. 2015 víra asi 15. a 16. – pěší pouť na Svatou Horu

VIII. 2015 nebe 8. – cyklovýlet do Škvořetic a mše u kostelíka na Křesovci
15. – modlitební bdění
16. – pouť a vrchol oslav jubilejního roku pro veřejnost (koncert?)

IX. 2015 - asi 8. – slavná mše k příležitosti 500. výročí posvěcení kostela

Některé uvedené termíny jsou ještě předmětem řešení (souvisí s kalendářem jiných subjektů). 
Případné změny se budou předem hlásit. Navíc se budou ve spolupráci se školami, městem a Centrem 
kultury konat soutěže pro děti.

Doufám, že si každý v programu Jubilejního roku něco pro sebe najde. Některé události mají 
pouze náboženský ráz, ovšem v mnoha případech jsou zaměřené na veřejnost. Jak jsem řekl, je to 
příležitost – někdo třeba obnoví nebo nalezne víru, druhý odstraní své předsudky, další prožije něco 
oslovujícího.

Užijme si toho spolu!       P. Marcin Piasecki, správce farnosti

Pozvánka na 
TAI CHI

Tai Chi Chuan, často nazývá-
no zkráceně Tai Chi, je několik 

set let staré čínské bojové umění, které kom-
binuje přesné pohyby těla a využívání energie 
jin a jang.

Za zdánlivou měkkostí se skrývá nečekaná 
tvrdost, dosažená přesným využitím tělesného 
a mentálního potenciálu. Tai Chi Chuan zlepšuje 
jak fyzickou, tak psychickou kondici. Cvičení Tai 
Chi Chuan posiluje schopnost k přežití v dneš-
ním hektickém a stresem naplněném světě. Od 
té doby, co Tai Chi Chuan vzniklo, nejen že se 
ukázalo, jako efektivní bojové umění, ale také 
užitečné pro zlepšení zdraví a léčení.

Čchi je jednoduchý pojem k pochopení, je-li 
na něj pohlíženo jako na druh elektromagne-
tické síly.

Elektrický náboj, o který tu jde, je velmi sla-
bý, jako když se dva lidé dotknou a přeskočí mezi 
nimi jiskra statické elektřiny. Stejným způsobem, 
jakým elektřina umožňuje rádiu vydávat zvuk, 
televizi obraz a žárovce světlo, umožňuje čchi 
člověku hýbat se, vidět a mluvit.

Čím více čchi máme, tím aktivnější můžeme 
být. Celý svět je vzájemně propojen čchi – každá 
bytost, člověk a rostlina je částí sítě života, jejíž 
vlákna tvoří čchi.

Přednosti TAI CHI:
1. na rozdíl od většiny sportů neničí jednostran-
nou zátěží tělo
2. je to celoživotní aktivita
3. nepotřebuje nářadí (na vyšší úrovni se používá 
meč apod) – lze cvičit v prostoru – ideálně v
přírodě
4. umí dobít energii – pracuje s energetickými 
toky v těle, umí je uvolnit a rozproudit
5. vyžaduje soustředění na to, co děláme, proto 
odbouráváme stres
6. setkáte se s přáteli podobného zaměření a vy-
razíte na semináře za svými mistry
7. na dostatečné úrovni pak již jde o velmi ele-
gantní bojové umění

Pomocí úvodních cviků a následného cvičení 
forem pomáhá TAI CHI nejdříve zlepšit držení 
těla a postupem času také uvolňovat bloky svalů.

Člověk se na začátku naučí správně stát a za-
těžovat správné partie svalů při pohybu a nikoliv 
klouby, které se nesprávným zatěžováním ničí. 
Poté se naučí formy, jejichž denním opakováním 
se naplní účinky TAI CHI.

TJ SOKOL BLATNÁ - oddíl TAI CHI ote-
vírá již pátý ročník pod vedením Marka Váchy. 
Dalšími našimi učiteli jsou: mistr Stewe Rowe 
– Anglie, plukovník policie Ing. Ondřej Musil, 
Ing. arch. Tereza Musilová, Mgr. Robert Musil 
– Jablonec nad Nisou.

Zahájení 8. 9. 2014 ve 20 hod – sokolov-
na – organizační záležitosti Ing. Eva Krotká 
603 149 505.
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Ve Dvoreticích si „pekelně“ libovali
Když se dá dohromady parta fajn lidiček, 

kteří jsou naladěni na stejnou notu, vznikají 
pozoruhodné projekty. A leckdy ty nejpozoru-
hodnější projekty spatřují světlo světa v docela 
malých a nenápadných vesničkách. Typickým 
příkladem toho je osada Dvoretice na Blatensku. 
Má sice jen devatenáct trvale žijících občanů 
a osm rekreačních stavení, ale brilantní nápady 
se tady líhnou jako žluťoučká kuřátka. „Už jsme 
tady měli leccos- výstavu pejsků, křest švestkové 
aleje, obecní zabijačku, expozice starých foto-
grafi í a obrazů. Naše heslo zní: „Dvoretice sobě- 
Dvoretice světu“, pronáší hrdě jeden z „nosných 
pilířů“ bohatého společenského života Jan 
Kostroun, vynikající loutkoherec a myslitel. 
Vrcholem snažení a píle místních domorodců 
a rekreantů je bezesporu „Dvoretické libování“- 
silně zábavná a atraktivní show, která vždy na 
konci srpna přiláká do této spanilé vísky stovky 
diváků nejen z okolních obcí a blízké Blatné, 
ale dokonce i z Prahy a dalších velkých měst.

Co to tedy ovšem je „Dvoretické libování“? 
„Především povyražení, jaké nemá široko daleko 
obdoby,“ nechává se slyšet „hlavní principál“ 
málem svátečních chvil v plynoucí historii 
Dvoretic pan Jiří Kočárek, fenomenální mim 
a neméně fenomenální konferenciér a příleži-
tostný amatérský herec, „Celá slavnostní akce 
se skládá z různých vystoupení na určité téma. 
Už jsme tady měli kozí libování, indiánské 
libování aj. Diváci mohou shlédnout stínové 
divadlo, loutkové divadlo, ochotnický kus na-
šeho divadelního spolku „Alzheimer“ / členům 
spolku prý dá moře práce se naučit text, který 
se jim po představení ihned „vykouří z hlavy“. 
Je to tedy podle Jiřího Kočárka premiéra a der-
niéra zároveň./ „Nedílnou součástí programu je 
vždycky i hudební nebo taneční produkce a žer-

tovné přednášky. Scénáře pro naše ochotnické 
hry, skromně přiznávám, píšu sám, ale tady ve 
Dvoreticích se těžko soustředím a tak kupříkladu 
letos jsem tvořil až na Korsice / Měl bych se 
poptat po nějakých dotacích /. Naše vesnička je 
rozlohou a hustotou obyvatelstva malá, ale co se 
týká ducha plodnosti, je nabitá k prasknutí,“ dává 
k lepšímu humorista každým coulem.

Letošní v pořadí sedmé „Dvoretické libová-
ní“ neslo podtitul „pekelné“. A tak se všechno 
točilo okolo pekla, čertů, ohně, satanových vidlí 
a všech obyčejů, pověr, tradic s peklem spoje-
ných. Čertovské kostýmy byly vítány a mnoho 
návštěvníků také tuto garderóbu s potěšením 
pro tuto unikátní příležitost na svá těla a hla-
vy nasadilo a navléklo. Jak už se to stalo při 
každém „Dvoretickém libování“ pravidelným 
ceremoniálem, davy vítali Jiří Kočárek a starosta 
Myštic Tomáš Koželuh, kam Dvoretice spadají, 
na koních. Zatímco Jiří Kočárek se změnil 
v belzebuba, Tomáš Koželuh vystupoval v roli 
dobrotivého anděla. Jejich zdravice dala dlouho 
očekávanému „pekelnickému sletu“ zelenou.

Bylo opravdu na co se dívat a co poslouchat. 
V objektu vyklizené hasičské zbrojnice lout-
koherec Jan Kostroun s manželkou představili 
malým i dospělým divákům „Dřevěnou Peep 
Show- Pikle v pekle aneb Kašpárek sluhou 
markýze de Sade“. Na přilepšenou dávali man-
želé při každém ze tří představení jedincům „už 
ne školou povinným“ bonus ve formě stopičky 
nefalšované domácí ořechovce. Ořechy na tuto 
dobrotu prý byly speciálně natrhány o „svatém 
Jánu“. A tak není divu, že se v improvizovaném 
království loutek obecenstvu líbilo dvojnásobně.

„Příležitost dnes dostaly loutky, které přízniv-
ci našeho kumštu ještě neviděli. Koupil jsem je 
teprve nedávno. Stejně tak z našeho fl ašinetu se 
linuly melodie, které ještě nikdo nemohl slyšet,“ 
uvedl v krátké pauze mistr svého oboru Jan 
Kostroun. A jak on „umělecky vytváří“ texty pro 
své němé, dřevěné herce? „Většinou to dopíšu na 
dovolené v Chorvatsku za týden a pak se všech-
no učím nazpaměť, i když při veřejné produkci 
také nahlížím do papírů. Ono „nabifl ovat“ se půl 
hodiny dialogů a monologů není žádná legrace,“ 
přiznává nadšenec, který vdechuje život vodícím 
panáčkům už od roku 1974, „To ovšem nezname-
ná, že bych všechno nechával na poslední chvíli. 
V ložnici mám na nočním stolku připraveny 
papír a tužku a kdykoliv se mi vylíhne něco 
v hlavě, okamžitě si to zaznamenám. Ovšem 

později také něco seškrtám a opravím- prostě 
aby mé dílo mělo hlavu a patu.“

Jak „funguje“ mistr- loutkář před „Dvo-
retickým libováním“ a v samotný den „D“? 
„Poslední týden před naším místním svátkem 
si při zkouškách se svými dřevěnými miláčky 
intenzivně huntuji hlasivky. A i když se třeba 
zapřísahám, že při veřejném vystoupení budu 
hlas šetřit a zbytečně ho nedráždit, stejně mě to 
nakonec strhne do spontánního projevu,“ usmívá 
se sympatický umělec, „No a v den libování se 
pouze nasnídám a teprve večer si dám párek s pi-
vem. Maximálně to proložím mezi produkcemi 
nějakou to štamprličkou.“

Rok co rok předvádí veřejnosti na „Dvo-
retickém libování“ zajímavé strojní zařízení, 
poháněné benzínovým motorem, Ing. arch. Jiří 
Navrátil, CSc., mechanik vyučený ve Vídni. 
Také letos nezklamal a připravil dle stanoveného 
tématu „Satanův samohybný pekelný stroj“.

„Je to mašina, na které rajtuje satan po kraji 
a straší lidi. Sestavili mu ho pekelní inženýři. 
Bohužel originál nikdo nikdy neviděl, repliku 
jsem sestavil podle dochovaných náčrtů,“ 
pomrkává šibalsky okem čtyřiasedmdesátiletý 
důchodce s fantazií Julesa Vernea. Jak říká, 
šíleně ho to baví: „Jinak bych to nemohl dělat. 
Hrál jsem si s tímto zařízením už od minulého 
podzimu- ve stodole jsem našel prastarou pleč-
ku a na ní všechno vybudoval. Celá strojovna 
pochopitelně slouží spolu s „rádobyodbornou“ 
přednáškou k obveselení přítomných, nemá 
praktickou funkci.“

Ve Dvoreticích nebaví lid obecný žádná „oře-
závátka“. Významnou osobností je kupříkladu 
také Vladimír Gut se svým „Černým divadlem“, 
který provozuje vlastní školu pantomimy. Prak-
ticky se do systému „Dvoretického libování“ za-
pojuje i redaktor České televize Ivan Lukáš, jenž 
letos vystoupil s přednáškou „Ďábelská kuchyně 
aneb Jak se v pekle topí pod kotlem“, doplněnou 
praktickými ukázkami. V jejím rámci zvědav-
cům kupříkladu přednesl recept na „Polévku 
z vidlí“: „To se dá sto padesát litrů vody, podle 
chuti jeden až dva hříšníci, čočka, mrkev, petr-
žel, cibule, celer, brambory, pálivá paprika, sůl 
a jedny vidle. Obzvláště oblíbené jsou ty, s nimiž 
čerti kydají hnůj. Ostrost polévky přitom záleží 
na typu vidlí, které zvolíme. Nejjemnější je vývar 
z tzv. jedniček- i v pekle velmi vzácných. Pekelně 
pálivý je pak z tzv. osmiček. Taková polévka 
má takovou sílu, že i čerty pálí dvakrát- jednou 
huba při konzumaci, podruhé pak pod ocasem 
při defekaci. Já osobně miluji nejvíc polévku 

Čertů a čertic bylo ve Dvoreticích opravdu mnoho.

Vystoupení ochotnického spolku Alzheimer.

Jan Kostroun coby vynikající loutkoherec.

Taneční soubor Batocu.
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Mate ské centrum Kap ík 
po ádá v budov  ZŠ JAK 
Blatná  (postranní vchod) 

BURZU KOJENECKÉHO, D TSKÉHO A 
T HOTENSKÉHO OBLE ENÍ, 

SPORTOVNÍCH POT EB, 
KO ÁRK  A HRA EK 

 
Pozor - zm na v p íjmu zboží!! 

P íjem oble ení: 
 st eda 1.10.  - 9:00-11:00 a 16:00-17:00 

    tvrtek 2.10. - 9:00-11:00 a 16:00-17:00 
P íjem objemn jších v cí (kola, ko árky apod.): 
   pátek 3.10. 13:00 – 14:00 
Prodej zboží: pátek 3.10.  – 14.30 – 18.00 hod 
                        sobota 4.10. – 8. 30 – 11. 30 hod 
Výdej neprodaného zboží: sobota 4.10. – 15.00 – 15.15 hod 
 
P ijímány budou pouze pot eby a oble ení vhodné na podzim a zimu!! 

D tské oble ení p ijímáme do velikosti v ku cca 15 let dít te. Oble ení musí být isté, 
ozna ené rozumnou cenou. Pokud chcete prodat soupravy, jednotlivé díly musí být spojené a 
ozna ené.  

 Všechny v ci musí být zapsány v seznamu, který si vyzvednete v MC (nebo na 
www.mckaprik.estranky.cz). 

Ko árky, postýlky, hrazdi ky a ostatní pot eby v tších rozm r  lze také vyfotografovat, 
s p iloženým inzerátem bude fotografie vystavena. 

Z každého kusu si MC p i p íjmu zaú tuje 
poplatek 1 K  a z prodaných v cí 10 %.

V ci, které nebudou vyzvednuty do st edy  

  8.10.2014, z stávají majetkem MC.  

z plně vyvinu-
tých pětadvace-
tiletých hříšnic 
s trochou petr-
želky!“

O b r o v s k é 
nadšení a salvy 
smíchu skl i -
dil ochotnický 
kousek, sehraný 
v plenéru a oko-
řeněný patřičně 
černým humo-

rem pod názvem 
„Nebe, peklo, ráj“. Děj byl situován do tzv. „ne-
beské vrátnice“, kde anděl s ďáblem třídí hříšníky 
a hříšnice podle provinění do nebe nebo pekla.

Samotný závěr patřil pekelnému bubnování 
s tanci, kterými rozpohyboval publikum taneční 
soubor BATOCU / v českém jazyce znamená 
anglický text „zpět ke kultuře“ /. Jeho vedoucí 
je paní Monika Rebcová, profesionální tanečnice 
a profesorka tance na pražské AMU: „Naše těle-
so existuje již patnáct let. Všechno začalo tím, 
že se na mn obrátil africký bubeník Papis, po 
něm tanečník z Dominikánské republiky Ruben 
a ještě tanečnice z Mali jménem Hali. Tak jsme 
začali fungovat. Teď v současnosti máme patnáct 
členů, ovšem během zmíněných patnácti let se 
obsazení souboru mnohokrát proměnilo.“ A jak 
se tato skupina dostala do jihočeských Dvoretic? 
„Můj šéf katedry pantomimy na AMU Adam 
Halaš se dobře zná s panem Jiřím Kočárkem. 
A ten když se zmínil o „pekelném libování“ ve 
Dvoreticích, dostal hned doporučení na nás,“ 
uvádí Monika Rebcová. Na okamžiky, strávené 
v lůně této nádherné vísky, prý členové souboru 
nezapomenou: „Přijeli jsme sem moc rádi a vel-
mi se nám tady líbilo. Celý program, sestavený 
zdejšími lidmi, byl opravdu vydařený. Jsme 
okouzleni!“, vyznává se paní profesorka.

„Dvoretickému libování“ samozřejmě fandí 
i starosta Myštic Tomáš Koželuh: „Rád se i ak-
tivně zúčastním hostování na „prknech a trávě, 
které ve Dvoreticích znamenají svět“, stejně jako 
dnes. Je obdivuhodné, co se při malém počtu 
„duší“ nechá zorganizovat, když je vůle a smysl 
táhnout za jeden provaz. My jako Obecní úřad 
takové aktivity vždycky rádi podpoříme!“

Vždycky, když se takříkajíc „zavře voda“ nad 
jedním „Dvoretickým libováním“, okamžitě se 
vymýšlí téma na následující loučení s letními 
prázdninami a znovu se celý jeden rok připravuje 
program. Prozatím organizátoři nové zaměření 
na rok 2015 ještě neprozradili. Nikdo však ne-
pochybuje o tom, že si bránice návštěvníků opět 
přijdou na své.

Pozn.: Příští dvoretické libování nebude mít 
v programu tradiční loutkoherecké vystoupení 
Jana Kostrouna s manželkou. Nahradí ho vel-
ké…. Nechte se překvapit!

Vladimír Šavrda

Jan Kostroun v roli fl ašinetáře.

BLATENSKÁ RYBA
AKCE - ZÁŘÍ 2014
 PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY

Ryby mražené: 
Makrela na gril kuchaná s hl. 1,2kg 85,- / kg
Pstruh mražený ( bal. 2ks )-500g 59,50 / bal
MAHI MAHI cca 1kg 139,- / kg
LOSOS NORSKÝ ořez mr. cca 1kg 39,- / kg
 

Ryby uzené: 
Losos 19,50 / 100g
Makrela  
10,90 / 100g
Tolstolobik 12,50 / 100g

Drůbež mražená:
KUŘE NA GRIL cca 0,75kg 10kg 39,50 / kg
Kuřecí čtvrtě 10kg 44,50 / kg
Kuřecí stehenní řízek ( balení 2kg ) 84,50 / kg
Kuřecí prsa ( balení 2kg ) 119,50 / kg 

Ovoce a zelenina: 
Jahody mr. – balení 2,5kg 49,50 / kg
Borůvky mr. – balení 2,5kg 115,- / kg
Zelenina s kukuřicí 350g 10,90 / ks
Zelenina polévková 350g 9,90 / ks

Ostatní: 
SÝR EIDAM 30%, cca 2kg 125,- / kg
Listové těsto 400g 12,90 / ks
Hranolky 2,5kg 22,50 / kg
Citrónový pepř 100g 35,-/ks

Uvedené ceny s DPH.

Akce platí do vyprodání zásob.

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE
Inspektorát Jihočeský a Vysočina

a
Město Blatná

pořádají besedu

Ochrana spotřebitele v oblasti 
předváděcích akcí 

ve středu 8. října 2014 
od 14.00 hodin

v Komunitním centru aktivního života, 
Nádražní 661, Blatná

Program:
informace o negativních zkuše-

nostech České obchodní inspekce 
s tzv. předváděcími akcemi 

 ostatní problematická místa vnitřní-
ho trhu České republiky

 poradenství 
 diskuse

Vstup zdarma.
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Kandidáti, kterým fandím
Rozhovor Kamily Berndorffové s Kateřinou Malečkovou a Vlastimilem Váněm.

„Old is gold“, říkají Indové. Ve vol-
ném překladu to znamená, že stáří je zlaté. 
V hinduistické kultuře skutečně nacházíme 
velkou úctu ke generaci starších, zkušených. 
A protože ke zralému věku patří moudrost 
a nadhled, je v těchto krajích zvykem odejít 
ve správný čas do ústraní k vnoučatům či 
k meditaci a přenechat rozhodování a zod-
povědnost generaci mladších. Životní etapy 
jsou tak jasně vymezeny.

Kde jsou ale hranice mezi člověkem v plné 
síle a starcem? Lidský život se prodlužuje, 
stále posouváme věk odchodu z pracovního 
procesu. Každý soudný člověk si ale musí 
všimnout, že mu po pětapadesátce začíná 
ubývat sil. Jsme méně pozorní, méně bystří, 
pomalejší fyzicky i mentálně, méně schopní se 
učit, zvládat nové technologie, dříve se unaví-
me… Nárokem na důchod dává i společnost 
najevo starším, že by měli odpočívat.

Také se Vám ale zdá, že na politické scéně si 
řada našich představitelů plete věk zralý s tím 
přezrálým? Jak je možné, že na způsobilost 
řízení auta musíme mít po pětašedesátce (do 
minulého roku po šedesátce) potvrzení od 
lékaře, ale na řízení státu či obce nic takové-
ho nepotřebujeme? Není to hlavně ješitnost 
a zvýšené ego, které nahrazuje moudrost 
a soudnost?

Ačkoliv se v Čechách zdržuji pouhých 
šest měsíců v roce, mým domovem je Blatná 
a moc mi záleží na všem, co se tady děje. Mezi 
kandidáty do našeho zastupitelstva je určitě 
řada skvělých mladých blateňáků. Pro rozho-
vor jsem si vybrala alespoň dva z nich. A to 
proto, že si myslím, že jsou jedni z nejlepších.

Několik let jsem vedla v Blatné skauty. 
VLASTIMIL VÁNĚ byl nepřehlédnutel-
nou, výraznou osobností skautského oddílu. 
Zdatný, čestný, svědomitý a mimořádně inte-
ligentní. Moc toho nenamluvil, ale kdykoliv 
něco řekl či napsal, mělo to „grády“. Chytré, 
vtipné, trefné. Tak, jako řada mladých, Vlas-
ta opustil Blatnou pro studia a perspektivní 
zaměstnání. Velmi si cením toho, že se vrátil 
do Blatné a že se rozhodl dát svůj rozhled 
a inteligenci do služeb města. Kandiduje za 
TOP 09.

Na rozdíl od Vlastimila, KATEŘINU 
MALEČKOVOU představovat nemusím. Tato 
energická dáma je naprosto nepřehlédnutelná. 
Je jí jaksi všude plno.  Je pracovitá, bystrá, 
má sociální cítění a zná poměry na radnici. 
To znamená, že se nenechá „opít rohlíkem“. 
Jsem přesvědčená o její čestnosti a neúplat-
nosti. Navíc má naprosto ideální věk pro řídící 
funkci. Najdeme ji na kandidátce seskupení 
ROVNĚ.

Katko a Vlastimile, řekněte nám něco 
o sobě.

K. M.: Blatenští občané mě mohou znát 
i podle rodného příjmení jako Káču Bláhovou. 
V Blatné žiji od narození, nejdříve s rodiči na 
Písecké a nyní 20 let se syny a manželem v centru 
města. Mám vystudovanou Střední ekonomickou 
školu v Písku, Střední školu sociálně-právní 
v Praze a obor sociální pedagogika na Jihočeské 
univerzitě v Českých Budějovicích. V sociální 
sféře pracuji od maturity, od roku 2004 na so-
ciálním odboru Městského úřadu Blatná. Vedle 
pracovních aktivit bych ráda zmínila moji práci 
pro Sdružení rodičů a přátel základní školy J. 
A. Komenského Blatná. Mezi mé zájmy patří 
ochotnické divadlo, četba, cyklistika, fotbal 
a cestování.

V. V.: Donedávna jsem se představoval jako 
jihočeský furiant z Blatné, pedagog a romanista, 
nyní jsem v prvé řadě hrdý muž zákona. Jinak 
hned po absolvování Filozofi cké fakulty Masa-
rykovy univerzity v Brně jsem tam zůstal učit, 
současně jsem začal studovat doktorské studium 
na Univerzitě Karlově v Praze, kam jsem pak 
rovněž nastoupil jako vyučující. Zároveň jsem 
nemalou chvíli učil na střední škole a hlavně 
vyšší odborné škole cestovního ruchu, dlouhé 
měsíce jsem působil na univerzitách v portugal-
ském Lisabonu a brazilském São Paulu, stál jsem 
u zrodu rozvojového projektu brněnské pedago-
gické fakulty ve spolupráci s organizací Člověk 
v tísni v africké Angole a přeložil jsem několik 
knížek. Pak jsem z tisíce a jednoho důvodu, které 
nebudu zmiňovat, abych čtenáře neuspal, pocítil 
potřebu změny a stal se ze mne ten, který pomáhá 
a chrání. Anebo se o to alespoň pokouší…

Proč jste se rozhodli jít do komunálních 
voleb?

K. M.: Na volebních kandidátkách se objevuji 
od roku 1998. Přiznávám, že s nijak velkými 
ambicemi, spíše doplnit potřebný počet na kan-
didátce. Výsledek posledních voleb mě velmi 
zaskočil. Získala jsem 524 hlasů a umístila se 
jako náhradník. Od těchto voleb mě občas známí 
nebo kolegové popíchli, abych zkusila kandido-
vat na starostku. Tvrdili, že na to mám a že bych 
mohla Blatnou posunout dál. Je pravda, že se mi 
myšlenka pomalu v hlavě usadila. Každý jsme 
trošku ješitný a nebudu zastírat, že mě podpora 
přátel potěšila. Ale hlavní impulz, proč jsem se 
rozhodla kandidovat, je velmi prostý. Nechci se 
zařadit mezi ty, kteří jenom kritizují a radí, co by 

Blatná potřebovala. Chci, aby se lidem v Blatné 
líbilo a žili zde rádi, tak jako já. 

V. V.: O politiku se zajímám již poměrně dlou-
ho, ale na tu velkou jsem se nikdy nějak necítil 
a na tu naši lokální jsem si prostě netroufl , jelikož 
jsem tu většinu času nebyl. Nyní, když jsem se 
vrátil a byl jsem osloven několika známými, 
s kterými sice často nesouhlasím, ale zároveň si 
jich velmi vážím, jsem si řekl, že jenom kecat umí 
každý, zkus se ale zase jednou přemoct a začni 
něco aktivně dělat a vytvářet…

Kateřino, zmiňuješ post starostky, ale co 
když výsledek voleb nebude příznivý?

K. M.: To se samozřejmě může stát, stejně 
jako možnost, že i když se dostanu mezi 15 zvo-
lených zastupitelů, tak pro ně nebudu vhodným 
kandidátem ani na post starostky či místosta-
rostky. Tím pro mě bohužel účast v zastupitelstvu 
končí. Moje pracovní pozice neumožňuje, abych 
vykonávala zároveň funkci zastupitele a zaměst-
nance úřadu. Musela bych tedy odstoupit a na 
mé místo by se posunul náhradník z kandidátky 
sdružení ROVNĚ.

Katko, nebudu Tě šetřit a zeptám se Tě 
přímo. Proč si myslíš, že bys byla dobrou 
starostkou?

K.M.: Protože mám ráda lidi. Je to možná 
naivní odpověď, ale já se dostávám dopředu pře-
devším díky práci pro druhé. Mám svůj názor, ale 
jsem schopná o věcech diskutovat, hledat řešení, 
radit se s odborníky, neutíkat od nepříjemností 
a dovést věci dokonce. Myslím, že mojí devizou 
je znalost místních poměrů a chodu radnice.  

Vlasto, jaké ambice máš v komunálních 
volbách ty?

V. V.: Domnívám se, že kandidáti zavedených 
pravicových stran to mají na malých městech 
a vesnicích při volbách do zastupitelstva těžké, 
ačkoliv s jejich celorepublikovou politikou zpra-
vidla máme pramálo společného. Přesto se ne-
stydím přiznat, že si nemyslím, že by Kalousek byl 
ztělesněné zlo, a v prezidentských volbách jsem 
volil Karla Schwarzenberga, kterého považuju 
za důstojného pokračovatele pravdoláskařské 
tradice Václava Havla. Pozor, to ale neznamená 
nekritický obdiv!

Kvůli Vašim současným profesím se musíte 
občas pracovně setkávat, když řešíte trestnou 
činnost páchanou na dětech a mládeži…

V. V.: Ano, to je pravda. A v takových choulos-
tivých případech je vždy potěšující mít po boku 
zkušenou a empatickou ženu a matku od rodiny, 
jakou Káča je.

K. M.: Je milé, že mě kolega takto vnímá. Při 
naší práci je nutné mít kolem sebe tým lidí, kteří 
svoji práci berou jako poslání a ne jako pouhou 
rutinu a další čárku ve statistice. Blatná sice 
vykazuje poměrně nízkou míru kriminality v po-
rovnání s ostatními kraji České republiky, ale tím 
se nemůžeme nechat uchlácholit. Všichni víme 
o dlouhodobých problémech s osobami závislými 
na návykových látkách. Aktivně se o tuto proble-
matiku dlouhodobě zajímám, pracuji v Krajské 
protidrogové koordinační skupině, v Komisi 
prevence kriminality města Blatná. Problém je 

Vlastimil Váně a Kateřina Malečková.
Foto: Kamila Berndorffová.
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možno řešit pouze kvalitní prevencí kriminality, 
prací s dětmi a mládeží a návaznými sociální-
mi službami, např. odborným poradenstvím. 
Významným krokem v oblasti práce s mládeží 
v Blatné bylo otevření Nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež Station 17. V letošním roce 
bychom rádi uskutečnili sérii odborných semi-
nářů zaměřených na bezpečné užívání internetu 
a sociálních sítí pro žáky, studenty, pedagogy 
i veřejnost…Raději mě, Kamilo, zastav, protože 
jakmile začnu mluvit o své práci a o mých 
návrzích a plánech v sociální oblasti v Blatné, 
jsem k nezastavení.

Téma je to myslím velmi důležité a je jas-
né, že tomu rozumíš a že jsi ve svém oboru 
jednička. Pokud by ses ale dostala na uvol-
něný post, máš za sebe kvalitní náhradu na 
sociálním odboru?

K.M.: Každý jsme nahraditelný. Pokud by 
tato situace nastala, bude vypsané výběrové 
řízení, ze kterého vzejde ten nejvhodnější kan-
didát. Je mi mého případného potencionálního 
zástupce ale už teď líto, protože to se mnou 
nebude mít jednoduché. Chod „svého odboru“ 
budu pečlivě sledovat.

Kateřino, jako sdružení nezávislých kan-
didátů ROVNĚ, jste museli doložit petici 
s podpisy voličů. Bylo těžké podpisy zajistit?

K. M.: Musím přiznat, že zpočátku mě překva-
pila ostražitost voličů, hlavně mladší lidé chtěli 
znát náš program, chtěli znát všechny kandidáty. 
Akce tedy neprobíhala stylem „Dej to sem“. Mu-
seli jsme sehnat 471 podpisů a nakonec se nám 
podařilo dát dohromady 730, které jsme doložili 
na registrační úřad. Ještě po zaregistrování mi 
přinesli přátelé přibližně 100 podpisů. 

Zmínila jsi volební program. Můžete nám 
tedy sdělit priority Vašich seskupení?

K. M.: Hlavním cílem je, aby vedení města 
bylo pro občany partnerem, aby pracovalo pro 
lidi. Všichni z kandidátky v Blatné žijeme, máme 
zde svá oblíbená místa, pracujeme zde, trávíme 
volný čas. Při sestavování programu jsme si 
dali zaúkol, aby každý z nás za sebe stanovil, 
co by chtěl rozvíjet, podpořit či změnit. Cíle 
převážně korespondují s profesemi kandidátů, 
i když např. téma bezpečnosti ve městě, podpora 
místních živnostníků a spolků, kvalitní školství 
se objevovala nejčastěji. Kompletní program je 
možné najít na našich webových stránkách www.
rovne-blatna.cz, stejně jako profi ly kandidátů. 
Program bude také součástí volebního letáku, 
který bude doručen do každé poštovní schránky 
v Blatné.

V. V.: Našim volebním lídrem je Ing. Karel 
Havlík, takže mu nechci upírat právo, aby naše 
cíle představil on. Za sebe si dovolím užít pro 
někoho snad pateticky znějící slovo služba. Ne 
však slepě poslouchat, ale pozorně naslouchat 
a rozvážně jednat. Konkrétní nápady na zlepšení 
života v Blatné také samozřejmě mám, ale ty nyní 
nehodlám velkohubě roztrubovat, dokud se dů-
kladně neseznámím s reálnými možnostmi jejich 
uskutečnění, a to se  mi jako prostému občanovi 
asi těžko podaří…

Děkuji za rozhovor a přeji Vám ve volbách 
hodně hlasů!

Kamila Berndorffová

Lord Volture je holandská heavy metalová 
skupina ve stylu Judas Priest, Iron Maiden a Iced 
Earth, vedená zpěvákem Davidem Marcelisem. 
Po startu v roce 2010 spojeném s vydáním 
debutového alba „Beast of Thunder“ (s hostu-
jícím Jeffem Watersem ze skupiny Annihilator) 
se skupina usadila v popředí holandské heavy 
metalové scény. Po vydání druhého alba „Never 
Cry Wolf“ (s hostujícím Seanem Peckem ze 
skupiny Cage) v roce 2011 si skupiny konečně 
vyhranila svůj styl a byla stále více poznávána 
všude tam, kde vystupovala. Toto album bylo 
považováno celosvětovou metalovou komuni-
tou jako jedno z nejlepších napříč rokem 2011. 
Tento masivní nárůst otevřel kapele dveře na 
mnohé festivaly a také měli možnost předska-
kovat kapelám jako Primal Fear, Firewind, Tim 
Ripper Owens, Blaze Bayley, Vicious Rumors, 
Tokyo Blade, Enforced, Steelwing, Attacker 
a mnoho dalších napříč podstatnou částí celé 
Evropy. Nové album pojmenované „Will To 
Power“ již bylo nahráno a je připravené k vydání 
v Září 2014 pod Mausoleum Records. Album 
obsahuje 9 písní a jako hosta také bývalého 
kytaristu skupiny Megadeath Chrise Polanda. 
Rodiče dvou členů kapely již delší čas dojíždějí do Hajan u Blatné, takže se nám podařilo do-
mluvit koncert v hospodě na vinici. Koncert se uskuteční v uterý 7.11.2014 od 19 h. do 22 h., 
jelikož ve středu kapela vystupuje v Bratislavě kde začíná turné po slovensku.

Společně vystoupí s NĚMECKOU kapelou DAWN OF ETERNITY.

Podzimní program zábav 
v HOSPODĚ NA VINIC

So - 20.9.2014 – B.A.S. + Šutr  (začátek 
zábavkového podzimu)

Út - 7.10.2014 – LORD VOLTURE +  
DAWN OF ETERNITY (holandsko-
-německej fakt dobrej heavy metal)

So - 4.10.2014 – turnaj v prší
So - 18.10.2014 – rock pop Miloše Zemena
So - 1.11.2014 – P.S. ,  Fukce šroubu, 

......, ....... .
So - 6.12.2014 – Gride,  kaosquad, march 

of the hordes, liver garnisch
So - 20.12.2014 – blázinec na vinici (bla-

tenské kapely)
Čt - 25.12.2014 – vánoční  Battole

PODZIMNÍ AKCE V BUZICKÉ 
HOSPODĚ U ČILÁKA

Sobota 13.9. – RYBÍ HODY + posezení 
s hudbou - od 13.00 hod.

Sobota 27. 9. – TURNAJ V PRŠÍ pro 
malé i velké - od 14.00 hod.

Sobota 11. 10. – POSVÍCENSKÁ 
VESELICE s hudbou p. Jančara - 
od 17.00 hod.

Neděle 12. 10. – CYKLISTICKÉ LOU-
ČENÍ S LÉTEM - od 13.30 hod.

Sobota 18. 10. – ŠUMÍCI k tanci a po-
slechu - od 20.00 hod.
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Kulturní  kalendář�
 Akce

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. Setkání k chystané 
jarní konferenci a letní krajinářské díl-
ně. 

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

14. 9. NEDĚLE | 19:00 |
TANGO ARGENTINO
KCAŽ, velký sál
Lekce tanga pod vedením tanečníka a 
choreografa Martina Kopeckého po-
kračují i na podzim! Přijďte se zahřát 
tancem v chladných podzimních veče-
rech.
V případě zájmu si prosím rezervujte 
místo na tel: 776 712 858. Počet míst 
je omezen. 
Kurzovné: 120Kč/2hod.

20. 9. - 21. 9.
BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL 
| 9. ročník | V pohybu
Místa konání: Městské muzeum Blat-
ná, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
zámek Blatná a další.
Devátý ročník Blatenského fotofesti-
valu odehrávající se ve dnech 20. a 21. 
září 2014 bude naplněn nejen jmény 
předních českých fotografů a příznivců 
fotografie, ale také plný hudby. 

20. 9. - 21. 9.
BRAAGAS
koncert 20. 9. | 18:00 | Kaplanka
Místa konání: Městské muzeum Blat-
ná, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
zámek Blatná a další
Pražská skupina BraAgas hrající žánr 
world music a lidovou historickou 

hudbu bude letos provázet fotografy 
a diváky celým festivalem. Můžeme se 
tak těšit na nespoutanou a živelnou 
hudbu, písně sefardských Židů, divo-
ké i melancholické melodie Srbska a 
Bulharska, stejně jako na drsné ženské 
zpěvy lidových písní severní Evropy, 
doprovázené netradičními dechovými 
a strunnými nástroji. Těšte se na tem-
peramentní ženy, které vám zpříjemní 
víkend originálním hudebním zážit-
kem plným energie.

20. 9. SOBOTA | 20:00 |
JIMI HENDRIX forever
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor
Revival hraje hudbu šedesátých let, 
tedy hudbu období hippies

20. 9. SOBOTA | 20:00 |
B.A.S. + Šutr
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici
Začátek hudební sezóny

21. 9. NEDĚLE | 15:00 |
ZVRŠKU + MAČKOVSKÉ KOČKY
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla
Pohádka o Karkulákovi v podání 
„Mačkovských koček“ + koncert kape-
ly ZVRŠKU

21. 9. NEDĚLE | 19:00 |
TANGO ARGENTINO
KCAŽ, velký sál
Lekce tanga pod vedením tanečníka a 
choreografa Martina Kopeckého po-
kračují i na podzim! Přijďte se zahřát 
tancem v chladných podzimních veče-
rech.
V případě zájmu si prosím rezervujte 
místo na tel: 776 712 858. Počet míst 
je omezen.
Kurzovné: 120Kč/2hod.

27. 9. SOBOTA | 20:00 |
CIRKUS PONORKA
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor
Jedinečný, jednočlenný „orchestr“

28. 9. NEDĚLE | 15:00 |
COVER LADIES
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

28. 9. NEDĚLE | 14:00 |
DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
Svatováclavské slavnosti
Zámek Blatná, nádvoří
Zveme vás na tradiční Svatováclavské 
slavnosti, které zahájí Selská jízda od 
kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na 
nádvoří zámku je pro vás připravený 
bohatý program, který vyvrcholí kon-
certem Václava Neckáře. Můžete se tě-
šit na vystoupení folklórních souborů, 
řemeslný jarmark, divadlo, program 
pro nejmenší a řadu dalších překva-
pení. Po celou dobu vás bude provázet 
Václav Žmolík.

28. 9. NEDĚLE | 19:00 |
VÁCLAV NECKÁŘ
Svatováclavské slavnosti
Zámek Blatná, nádvoří
Vstupné dobrovolné

17. 9. STŘEDA | 19:00 |
EXPENDABLES: 
POSTRADATELNÍ 3
Akční / Thriller / Dobrodružný v pů-
vodním znění s titulky | USA 2014 | 126 
min | 110 Kč | Nevhodný mládeži do 12 
let | Režie:Patrick Hughes | Hrají:Syl-
vester Stallone, Jason Statham, Wes-
ley Snipes, Antonio Banderas, Dolph 
Lundgren...

19. 9. PÁTEK | 20:00 |
MÍSTA
Drama v českém znění | Česko 2014 | 
108 min | 110 Kč | Režie:Radim Špaček 
| Hrají:Vladimír Polívka, Johana Ma-

 Kino
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Petr Štěpán. 
Vstupné: 50,-Kč.

25. 9. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ
KCAŽ
S lektorkou Eliškou Houzimovou si vy-
robíte šperky z rozmanitých materiálů.
Kurzovné: 100,-Kč/2hod. V případě 
zájmu se prosím hlaste na tel. 776 712 
858, počet míst je omezen.

29. 9. PONDĚLÍ | 19:00 |
RADY A TIPY DO ZAHRADY II.
KCAŽ , kavárna  
Beseda v kavárně na téma: zastřižení 
okrasných rostlin, zazimování zahrady, 
včetně ukázky podzimního aranžmá.
Vstupné dobrovolné.

1. 10. STŘEDA | 17:00 |
TANEČNÍ ČAJE O PÁTÉ 
ZUBAŘE BARTOŠE
Kavárna, KCAŽ
Čaje o páté v rytmu swingu 40. a 50. 
let. Originální nahrávky uvádí Bartoš.
Vstupné dobrovolné

6. – 12. 10.
ZAPOJENÍ DO CELOSTÁTNÍ 
AKCE - TÝDEN KNIHOVEN 
Registrace NOVÝCH čtenářů na rok 
zdarma,  amnestie upomínek pro za-
pomnětlivé, zprovoznění půjčování 
elektronických čteček. 

7. 10. ÚTERÝ | 7:00 - 18:00 | 
LITERÁRNÍ ZÁJEZD - 
NOVOHRADSKO
Odjezd je v 7:00 hod. od ubytovny Tesly 
a předpokládaný návrat kolem 18.hod. 
Cena zájezdu je 300 Kč včetně vstup-
ného. 
Přihlášky najdete v knihovně.
Těšíme se na vás.

9. 10. ČTVRTEK | 15:00 – 17:00 |
ČTEME, PLETEME... 
a seznamujeme se s novou knihovnou.
Městská knihovna Blatná

10. 10. PÁTEK | 12:00 - 16:00 |
VESELÉ KNIŽNÍ ZÁLOŽKY
Městská knihovna Blatná
Malá tvůrčí dílna - výroba knižních zá-
ložek.

toušková, Jan Cina, Robert Nebřenský

24. 9. STŘEDA | 19:00 |
LABYRINT: ÚTĚK
Akční / Mysteriózní / Thriller / Sci-Fi v 
původním znění s titulky | USA 2014 | 
114 min | 120 Kč | Nevhodný mládeži 
do 12 let | Režie:Wes Ball | Hrají:Dylan 
O´Brien, Thomas Brodie-Sangster, 
Kaya Scodelario...

26. 9. PÁTEK | 20:00 |
POD ZEMÍ
Thriller v původním znění s titulky | 
USA 2014 | 89 min | 110 Kč | Nevhodný 
mládeži do 15 let |

SO + NE |13.+14. 9. | 20.+21. 9 | 
27.+28. 9. | 9:00 – 17:00 |

MARTIN WÁGNER: 
NA VÝCHOD OD RÁJE
Výstava
Zámek Blatná, Starý palác
Černobílý dokument ze zemí bývalého 
Sovětského svazu.

20. 9. – 26. 10. | ÚT – NE | 
9:00 – 18:00 |
ROMAN VONDROUŠ: 
STEEPLECHASE
Výstava
Městské muzeum Blatná
Dostihy objektivem držitele World 
Press Photo za rok 2013.

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. - 5.10. | „OK“ - OTEVŘENÁ
KAVÁRNA
Výstava 
KCAŽ, kavárna 
představuje výrobky Domova PETRA 
Mačkov. Ke shlédnutí je zde řada origi-
nálních děl z terapeutických dílen, kde 
se klienti věnují rozmanitým aktivitám 
– tkaní, keramice, vyšívání, malování 
či výrobě dekorací a loutek. Výstava 
plná hravosti a veselosti je k vidění v 

rámci kulturních akcích v prostorách 
KCAŽ. 

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

15. 9. PONDĚLÍ | 19:00 |
RADY A TIPY DO ZAHRADY I.
KCAŽ, kavárna
Beseda v kavárně na téma: bylinky 
v zahradě, přihnojení a uskladnění, 
včetně ukázky podzimního aranžmá.
Vstupné dobrovolné.

18. 9. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: ŘEZBÁŘSTVÍ KROK 
ZA KROKEM
KCAŽ
Ateliér vede řezbář Lukáš Marek, který 
Vás seznámí s tajemstvím tohoto sta-
rého řemesla.
Kurzovné: 100,-Kč/2hod. V případě 
zájmu se prosím hlaste na tel. 776 712 
858, počet míst je omezen.

19. 9. PÁTEK | 18:00 |
RYBA NA GRILU - gurmánský 
večer dua MaMi s hudbou pana 
Koubka
KCAŽ, kavárna
Zveme vás na gurmánský večer plný 
rybích specialit na grilu s ochutnávkou 
a hudbou pana Koubka.
Vstupné: 50Kč.

20. 9. SOBOTA | 20:00 – 21:30 |
ZAHÁJENÍ KURZU SPOLEČEN-
SKÉHO TANCE PRO DOSPĚLÉ
KCAŽ, velký sál
Bližší informace najdete na: www.
tanecni-blatna.webgarden.cz nebo 
emailem: tanecni.blatna@centrum.cz

23. 9. ÚTERÝ | 19:00 |
LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ VEČER: 
JAK JSEM PŘIŠEL DO BLATNÉ
KCAŽ, kavárna
Přijďte si příjemně posedět do kavárny 
a poslechnout čtení z knihy doc. Dimit-
rije Slonima Jak jsem přišel do Blatné. 
Večerem bude provázet a číst Marie 
Pavlíková. Účast přislíbil pan doc. Slo-
nim a o hudební doprovod se postará 

 Výstavy

 Těšte se

 Komunitní centrum
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sport�
FAČR a TJ BLATNÁ 
podporují nábory 

mladých fotbalistů
V BLATNÉ se tato akce bude konat 

v pátek 26. 9. od 8 – 12 hodin na 
letním stadionu.

Přesný termín bude ohlášen městským 
rozhlasem, v MŠ, v obou ZŠ a na
www.blatnafotbal.cz

V měsíci září 2014 proběhne po celé České 
republice další „Měsíc náborů“ mladých fotba-
listů a fotbalistek ve spolupráci s projektem Můj 
první gól, Fotbalovou asociací České republiky, 
Českou televizí, kluby Synot ligy, Fotbalové 
Národní ligy a krajskými a okresními fotbalo-
vými svazy. Právě v tomto období mají rodiče 
jedinečnou šanci přihlásit své dítě do jakéhokoli 
fotbalového klubu ve svém okolí a zaregistrovat 
ho jako člena FAČR.

Tato akce pod záštitou Fotbalové asociace 
České republiky se ve fotbalovém prostředí ob-
jevuje již poněkolikáté a i díky ní se zaregistruje 
do členství FAČR tisíce nových členů, mladých 
fotbalistů a fotbalistek.

A nyní máte během měsíce září 2014 opět 
skvělou příležitost přihlásit své dítě do jakého-
koli fotbalového klubu ve vašem okolí a zaregis-
trovat ho jako člena Fotbalové asociace České 
republiky. Stačí si vybrat pro vás nejvhodnější 
klub, přivést malého fotbalistu nebo malou 
fotbalistku na nábor nových dětí a dát jim tím 
možnost začít ofi ciálně hrát tento nejrozšířenější, 
nejpopulárnější a pohybově nejvšestrannější 
sport na světě. Kluby vám poté vyřídí členství 
FAČR, díky kterému získává každý člen i mnoho 
zajímavých možností a výhod

I díky vám můžeme najít nové hvězdičky 
českého fotbalu a jednou se třeba těšit na další 
Nedvědy, Rosické, Kollery, Čechy, Baroše, Dari-
dy, Vydry, Krejčí a další skvělé hráče, které mů-
žeme na českých, ale i mezinárodních stadionech 
vidět. Budeme se společně se zástupci klubů na 
všech úrovních těšit na setkání s vámi!Česká 
fotbalová asociace podpoří tuto akci částkou 
2,9 milionů korun ze systému členství FAČR za 
rok 2013 a využije tak část členských příspěvků 
k podpoře získání nových členů. Tato částka bude 
využita na pořádání náborových akcí v rámci 
OFS, nákup fotbalového vybavení pro děti 

a 5000 kusů triček, které si děti odnesou domů 
jako dárek. Kluci i holky narození v roce 2007 
navíc mají letos možnost získat dárek od fi rmy 
PUMA v podobě sportovní tašky, fotbalového 
míče, reprezentačního dresu a trenýrek a lahve 
na pití, to vše v případě, že se stanou členy Fot-
balové asociace České republiky v rámci akce 
Můj první gól.
Jste rozhodnuti zaregistrovat do FAČR 
svého malého fotbalistu nebo fotbalistku? 
A potřebujete vědět, jak na to?
1. Vyberete si klub ve svém okolí, viz kontakty 

uvedené níže.
2. Vezměte svého malého fotbalistu nebo fotba-

listku a zúčastněte se náboru, který se koná 
v září 2014. Informace o přesném datu konání 
náboru získáte v daném klubu.

3. Ve spolupráci s klubem poté vyřiďte regist-
rační průkaz a členství ve FAČR.

4. Na stránkách clenstvi.fotbal.cz můžete kdykoli 
kontrolovat, zda je členství aktivní.

5. Pokud je vše úspěšně vyřízeno, pak už svého 
malého fotbalistu či fotbalistku podporujte 
v jeho dalším fotbalovém růstu a buďte dob-
rým a slušným fotbalovým fanouškem.

Více informací naleznete na webu fotbal.cz 
v odkazu Grassroots a na clenstvi.fotbal.cz

Krajské fotbalové svazy (KFS) a Okresní 
fotbalové svazy (OFS)
http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/index.
php
Profesionální trenéři mládeže v jednotlivých kra-
jích (PTM)
http://nv.fotbal.cz/grassroots/profi _treneri_mla-
deze/default.htm
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Muži „A“ Bernartice – Blatná 2:0 (1:0)

Muži „B“ Blatná – Střelské Hoštice

ukončeno v 61.min 
kvůli bouřce a silnému 
dešti  1:2 Jiřinec

Ženy Slaný – Blatná 1:2 (0:1) Nagyová, Cíglbauerová
Dorost Blatná – Mirovice/Čimelice 2:1 (2:0) Janota, Formánek
Žáci st. Netolice-Blatná 1:3 (1:2) Maleček, Chovanec, Tvrdý
Žáci ml. Netolice-Blatná 0:10 (0:4) Fořt T.2x, Průcha 2x, Potůček 2x, Krátký, Souček, Fořt L., Poskočil
Přípravka st. 
„A“ Katovice – Blatná 1:8 (0:5) Bulka D.2x, Bláha 2x, Fiřt 2x, Šejvar, Šurát 
Přípravka st. 
„B“ Sedlice/Doubravice - Blatná 3:2 (2:0) Flandera, Prokopius
Přípravka 
ml. „A“

Blatná – Stř.Hoštice/Souse-
dovice 16:4 (11:1) Outlý 4x, Hovorka 4x, Krátký 3x, Obleser 3x, Kostohryzová, Kafka 

Přípravka 
ml. „B“ Volenice – Blatná středa 10.9. 17,00 hod
35 + Blatná – Kasejovice  Sobota 20.9.  13,00 hod
Minulé kolo :

Muži “A” Blatná – Lažiště 3:2 (1:0) Mišiak, Petrášek, Jiřinec
Muži “B” Vodňany B – Blatná 4:1 (1:1) Bulka J.
Ženy
Dorost Osek/Strak.B-Blatná 5:3 (2:1) Formánek, Sedláček, Mach
Žáci st. Blatná – Volyně 3:0 (3:0)
Žáci ml. Blatná – Volyně 6:0 (3:0) Opava 2x, Průcha 2x, Krátký, Slavíček
Přípravka st. 
“A” Štěkeň – Blatná 6:13 (1:6) Fiřt 3x, Šurát 3x, Bulka A. 2x, Vondruška 2x, Šejvar, Bulka D.,Žižka
Přípravka st. 
“B”

Stř.Hoštice/Sousedovice 
- Blatná 3:9 (2:3) Drnek 3x, Bláha 3x, Fejtl 2x, Prokopius

Přípravka 
ml. „A“ Blatná – Dražejov 5:5 (4:2) n.p.6:5 Outlý 4x, Krátký, rozh.pen. Krátký
Přípravka 
ml. „B“ Blatná – Bělčice 8:7 (3:3) Říha 4x, Čížek 2x, Fejtl Matěj, Vaněček

ZPRÁVY Z FOTBALOVÉHO ODDÍLU
TJ“ – Než se dostaneme k výsledkům, musím poděkovat Martinu Řís-

kému, Františku Krejčímu a Hance Šourkové za perfektní práci a vedení 
Tělovýchovné jednoty v Blatné. Svou ochotou, prací a elánem jsou velkou 
pomocí všem oddílům TJ a díky nim jsou naše povinnosti a starosti mnohem 
snesitelnější. Ještě jednou díky.

„VV FO“ - Jsem rád, že se stále nacházejí lidé, kteří jsou ochotni nést 
zodpovědnost za fotbalový oddíl, a doufám, že se nám podaří výkonný 
výbor doplnit do počtu 7 členů. Výkonný výbor fotbalového oddílu se 
(zatím) skládá ze šesti členů:
Předseda: Michal VANDUCH Pokladník: Josef HORNÁT
Místopředseda: Pavel MÍKA  Člen: Miroslav MAŠEK
Sekretář: Petr LINHART  Člen: Martin BULKA

SCV Blatná a obec Škvořetice pořádají

v neděli 28. 9. 2014
u obecního domu v Pacelicích

BĚŽECKÉ ZÁVODY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

ZLATÁ TRETRA
Start 1. kategorie ve 13.00 hodin

Soutěží se v těchto kategoriích:

C - 6.8 let

B - 9-11 let

A - 12-14 let

Trasy jsou vedeny po měkkém povrchu 

terénních cest.

SCV Blatná a obec Buzice
srdečně zvou všechny příznivce cyklistiky

na 3. ročník

CYKLISTICKÉHO LOUČENÍ S LÉTEM
které se koná v neděli 12. 10. 2014

Start ve 13.30 hodin z nádvoří buzické hospody u ČILÁKA

Pojede se ve směru Buzice – Skaličany – Vahlovice – Laciná a zpět

Pro všechny účastníky občerstvení zdarma, tři nejlepší jezdci v kategorii obdrží 

hodnotné věcné ceny.

Účast přislíbili majitelé historických kol v dobovém oblečení, v rámci sportov-

ního odpoledne vystoupí taneční soubor z Čížové.
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KKLUB PŘÁÁTTEL BLATENSKA  
 

zve na 
 

ppřeednááškku PPhDr. Ing. Václava Freda Chvátala 
z Muzea Českého lesa v Tachově 

ŽŽIDOVSKÉ  TRADICE 
        AA   RRITUÁLY 

                                   

   222. zázářář 144 ř  
                      od 118:00 

KKulturně   sspolečeenskéé  ccentrum v Kasejovic íícch  

 

 

 

Blatná u zastupitelů z Roggwilu bodovala
(pokrač. ze str. 1)

Začátkem listopadu 
se konají v Roggwilu 
komunální volby. Po 
mnohaletém působe-
ní na radnici nynější 
starosta, známý všem 
jako Muck, už nebude 
kandidovat. Blatná si 
může jen přát, aby 
budoucí starosta také 

tak rád jezdil do Blatné. Švýcarům můžeme 
poděkovat za mnohé, např. obrovskou fi nanční 
i materiální pomoc při povodních, udržování vý-
měnných pobytů žáků a možnosti ukázky práce 
našich řemeslníků na výstavách v Roggwilu.

První říjnový víkend se koná v Roggwilu 
výstava řemesel ROGA 2014, na kterou jsou 
místní řemeslníci pozváni. Zprávu z této akce 
přineseme v dalším vydání.

Za organizátory:
Evženie Bláhová a Adéla Novotná

členky pracovní skupiny pro Roggwil

Doplnění článku „Blatná u zastupitelů 
z Roggwilu bodovala“

Članek napsaly členky pracovní skupiny pro 
Roggwil, pani Adéla Novotná a paní Evženie 
Bláhová.

Rada města na své schůzi dne 17. 2. 2014 
vzala na vědomí svým usnesením č. 49/14 návrh 
pracovní skupiny pro švýcarské partnerské město 
Roggwil ve složení: Mgr. Bláhová, Machovec, 
Hospergr a vedení města.

Jako člen této pracovní skupiny a také ten, 
který delegaci z Roggwilu po celý víkend pro-
vázel, bych rád doplnil tento článek o následující 
informace:

Členové zastupitelstva, společně se svými 
partnery, přiletěli na Ruzyňské letiště Václava 
Havla dopoledne 29. srpna 2014. Zde je očeká-
vali zástupci Blatné, paní Eugenie Bláhová a pan 
František Machovec, kteří jim po celý jejich 
pobyt zajišťovali program a také je provázeli.

Páteční návštěva Pražského hradu byla čás-
tečně omezena státní návštěvou čínské delegace, 
neboť se zde konala v té době konference a hrad 
byl částečně uzavřen. Proto také nebyla v ten 
den uskutečněna ve 12 hodin slavnostní výměna 
stráží, což byla velká škoda.

Pro některé členy zastupitelstva a jejich ro-
dinné příslušníky byla tato návštěva první nejen 
v Blatné, ale i v České republice. Je škoda, že 
ubytování bylo v Penzionu u Pustého rybníku 

a ne v blatenských rodinách tak, jak toto bylo 
zvykem v minulosti. Ubytováním v hostitelských 
rodinách se nejlépe pozná náš život a naše zvyky. 
Také podstatně lépe a pevněji jsou pak navázána 
eventuelní přátelství.

Na sobotní večer, jak bylo v článku zmíněno, 
bylo připraveno v Komunitním centru setkání 
s představiteli města, kterého se za Město Blatná 
zúčastnil pan místostarosta Pavel Ounický, člen 
rady pan Josef Hospergr, který je také členem 
pracovní skupiny a tajemnice úřadu, paní 
Ing. Jana Kroupová.

Při nedělní deštivé prohlídce města mne za-
mrzelo, když jsme procházeli okolo Městského 
úřadu, že zde nevlála švýcarská vlajka, jak vždy 
v minulosti bylo zvykem při každé návštěvě 
partnerského města.

V Roggwilu jsou letos také komunální volby, 
Při rozhovoru se současným starostou Roggwilu 
mi bylo sděleno, že tato cesta všech členů zastu-
pitelstva byla naplánována proto, aby zastupitelé 
poznali české město, se kterým má Roggwil 
podepsánu smlouvu o partnerství.

Věřím, že partnerství mezi Blatnou a Ro-
ggwilem bude i nadále pokračovat, neboť mnozí 
členové delegace při rozloučení prohlásili, že 
tato jejich návštěva našeho města není určitě 
poslední.                              František Machovec

NEDĚLNÍ ČAJE
   U DATLA 2014

14 .9. od 15.00 Š umíci

21. 9. od 15.00  Zvršku+Mačkovské 
kočky
(divadlo pro děti - 0 Karkulákovi)

28. 9. od 15.00 Cover Ladies

11. 10. od 13.00 Turnaj ve stolním 
fotbálku

18. 10. od 20.00  Positive Mind+ Hentai 
Corporatio

25. 10. od 20.00 Mark Geary(lrl)
                                  ZRUŠENO

8. 11. od 20.00  Battole

15. 11. od 20.00  Kníry

22. 11. od 20.00 Libido Challenge
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VISHAY Electronic spol. s r. o. hledá pro svůj závod ESTA Blatná pracovníka na pozici:

 výrobní technolog - elektro
- hlavní pracovní poměr,
- VŠ elektro-tech. zaměření, 
- praxe výhodou,
- komunikativní znalost AJ nebo NJ,
- ochota a možnost cestovat do zahraničí. 

Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní společnosti, fi remní benefi ty a odpovídající mzdové 
ohodnocení. Zájemci mohou volat 383 455 516, životopis na Zdena.Erbenova@vishay.com.

VISHAY Electronic spol. s r. o. hledá pro svůj závod ESTA Blatná pracovníka na pozici:

 výrobní technolog - strojař
- hlavní pracovní poměr,
- VŠ strojního zaměření, 
- praxe výhodou,
- komunikativní znalost AJ nebo NJ,
- ochota a možnost cestovat do zahraničí. 

Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní společnosti, fi remní benefi ty a odpovídající mzdové 
ohodnocení. Zájemci mohou volat 383 455 516, životopis na Zdena.Erbenova@vishay.com.

Firma Interiéry a schodiště, s. r. o. 
hledá zájemce na následující pracovní 

pozice:

 konstruktér strojírenský /dřevoobrábění 
Strojní inženýři přípravy a realizace investic, 
inženýringu

 obsluha dřevoobráběcího CNC stroje 
Seřizovači a obsluha číslicově řízených 
dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných 
výrobků

 údrbář -kovo/elektro 
Mechanici a opraváři ostatních strojů a zaří-
zení (kromě přesných strojů)

 lakýrník,přípravář v lakovně 
Lakýrníci a natěrači dřevěných výrobků

 dělník dřevozpracující výroby truhlář
      (převážně ruční) 
Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci 
v příbuzných oborech

Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o., 
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
Pracovní poměr: od 1. 9. 2014
Kontaktní osoba: p. Fiala tel. 602 469 850, 
interiery@interiery-schodiste.cz

1. kolo 
1 S.Radomyšl - S.Volyn  2 : 0 (21, 25) 
2 TJ Fezko "S" Strak. - TJ Fezko "C" Strak. 2 : 1 (20, -15, 11) 
3 S.Volyn  - TJ Fezko "C" Strak. 0 : 2 (-14, -14) 
4 S.Radomyšl - TJ Fezko "S" Strak. 0 : 2 (-21, -16) 
5 TJ Fezko "S" Strak. - S.Volyn  2 : 1 (22, -25, 4) 
6 TJ Fezko "C" Strak. - S.Radomyšl 1 : 2 (11, -22, -5) 
7 TJ S.Blatná "A" - TJ Z   "A" Strak. 2 : 0 (15, 20) 
8 TJ Z "B" - Zábo í Žížaly 1 : 2 (-21, 12, -12)
9 TJ Z   "A" Strak. - Zábo í Žížaly 1 : 2 (14, -22, -6) 
0 TJ S.Blatná "A" - TJ Z "B" 2 : 0 (17, 23) 
1 TJ Z "B" - TJ Z   "A" Strak. 2 : 0 (16, 14) 
2 Zábo í Žížaly - TJ S.Blatná "A" 1 : 2 (-9, 15, -9) 
3 TJ S.Blatná "A" - TJ Z "B" 2 : 1 (14, -22, 13) 
4 SK epice - TJ S.Katovice 2 : 0 (28, 22) 
5 TJ Borga Horaž ovice - SK epice 1 : 2 (17, -22, -8) 
6 TJ S.Katovice - TJ Borga Horaž ovice 2 : 0 (23, 23) 
7 TJ Borga Horaž ovice - SK epice 0 : 2 (-18, -17) 

Tabulka sout že  
1. TJ S.Blatná "A" 4 4 0 8 : 2 8 
2. SK epice 3 3 0 6 : 1 6 
3. TJ Fezko "S" Strak. 3 3 0 6 : 2 6 
4. S.Radomyšl 3 2 1 4 : 3 5 
5. Zábo í Žížaly 3 2 1 5 : 4 5 
6. TJ Z "B" 4 1 3 4 : 6 5 
7. TJ Fezko "C" Strak. 3 1 2 4 : 4 4 
8. TJ S.Katovice 2 1 1 2 : 2 3 
9. TJ Borga Horaž ovice 3 0 3 1 : 6 3 

10. TJ Z   "A" Strak. 3 0 3 1 : 6 3 
11. S.Volyn  3 0 3 1 : 6 3 

Výsledky soutěže ŽENY – OP 
volejbal - 2014/15
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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

!!! Farma Král poptává zemědělskou půdu k obhospodařování !!!
- jsme rodinná farma s více jak 100 letou tradicí a disponujeme zemědělským vzděláním

Nabízíme:
 profesionální přístup k Vám i Vašim pozemkům (pravidelně vápníme a dodáváme do 

půdy organická i minerální hnojiva)
 možnost pronájmu i odkupu pozemků do 10 km od Blatné (na ceně se vždy dohodneme)
 za domluvení schůzky jako pozornost 2kg česneku vypěstovaného na naší farmě!!

Telefon: 728 165 406, Petr Král ml., Řečice 
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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

           

- 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

Mag.phil. Lenka Šampalíková
soudní tlumočnice jazyka německého

beeidete Gerichtsdolmetscherin
für Tschechisch & Deutsch

Mobil: 721 933 386
www.sampalikova.eu
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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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