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BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL 2014 - V POHYBU
Mohlo by se zdát, že když se něco uskuteč-

ňuje již podeváté, bude vše předem dané a věci 
poběží v zajetých kolejích. Dalo by se také před-
pokládat, že když tím devaterákem je Blatenský 
fotofestival, který ve své všeobjímající pomyslné 
náruči každoročně tiskne stále víc a víc fotografů 
s moderními až nejmodernějšími přístupy k foto-
grafování – ať už se jedná o používanou techniku, 
materiály nebo způsob přemýšlení a myšlení 
o fotografi i –, bude i letošní ročník zavalen 
grafi ckými tisky konceptuálních tvůrců. Ale 
chyba lávky…! Ačkoli téma znělo V pohybu, fo-
tografové se nenechali 
ošálit, a spíš než aby se 
dali v cval, jako by se 
trochu pozastavili, ba 
dokonce porozhlédli. 
Četní návštěvníci již 
tradičně podzimního 
fotografi ckého setká-
ní tak měli možnost 
zhlédnout nespočet 
výstav, které byly di-
vácky velmi vstřícné 
svou srozumitelností, 
způsobem zpracování 
fotografi í i poselstvím 
a zároveň příliš ne-
hýřily novátorskými 
postupy.

Zadané téma stejně 
jako klasicky poučený 
přístup k fotografování bohatě naplnil autor 
nejrozsáhlejší výstavy, profesionální fotograf 
Roman Vondrouš. Ač věkem mlád, patří již 
k zářícím hvězdám fotografi ckého nebe díky 
mnoha cenám v národních i zahraničních žur-
nalistických a fotografi ckých soutěžích, které 
korunovalo loňské vítězství na World Press 
Photo v kategorii Sport. Souborem fotografi í 
dovezených do Blatné představil rozšířenou 
verzi oceněné kolekce Steeplechase, kterou 
doplnil menším souborem s názvem Myslivecké 
lovy. Mýlil by se však každý, kdo by očekával 
záplavu snímků z koňských dostihů zachycu-
jících dramatické situace u Taxisova příkopu 
nebo vypjaté chvíle z cílové rovinky závodu. 
Ty zde byly také, ale k nejnádhernějším patřily 

snímky jakoby zastavené v čase: odraz pádících 
koňských nohou v kaluži, poklidná řada jezdců 
spoře osvětlená zimním žmouravým sluncem, 
impresionistické skvrny jezdeckých trikotů 
za závojem čerstvého sněhu, kůň „tančící“ 
v ornamentech oraniště, gejzíry bláta, s pod-
zimem usínající krajina, netečná k bláhovému 
lidskému snažení… Snímky, které okouzlují 
svou estetickou hodnotou, ale současně vysílají 
zprávu o pokoře ke všemu, co nás přesahuje. 
Neméně sympatické bylo i nečekaně skromné 
vystupování Romana Vondrouše na přednášce 

s projekcí, kde se více rozhovořil o své práci 
profesionálního sportovního fotografa vyslaného 
ČTK již po několikáté na olympijské hry, ale 
také o své volné tvorbě, kterou autor považuje 
za stejně důležitou pro svůj fotografi cký vývoj 
i životní spokojenost jako profesionální focení.

K obzvláště milým návštěvníkům fotofestiva-
lu patřili kladenští manželé Hankeovi. Letošního 
jubilanta Jiřího Hanke, stejně jako jeho již 
legendární soubor Pohledy z okna mého bytu 
(1981 – 2003) netřeba příliš představovat. Autor 
se fotografování věnuje celý svůj život, vytváří 
rozsáhlé dokumentární, portrétní i konceptuál-
ní celky, vyšlo mu deset fotografi ckých knih, 
z nichž čtyři byly oceněny titulem Fotografi cká 
publikace roku, nesčetněkrát vystavoval v tu-

zemsku i zahraničí. Nedocenitelná je ale i jeho 
práce zakladatele a neúnavného kurátora Malé 
galerie České spořitelny v Kladně, kde měsíc co 
měsíc – nepřetržitě už od roku 1977 – přestavuje 
tuzemské i zahraniční fotografy. Je až neuvěřitel-
né, že činnost náležející spíše týmu pracovníků 
profesionální galerie protáhl všemi politickými 
i ekonomickými houpanci až do dnešních dnů 
jeden jediný fotografi cký nadšenec, a to pouze 
za pomoci své rodiny a několika věrných. Za 
dlouhodobý přínos fotografi i obdržel Jiří Hanke 
titul Osobnost české fotografi e. Vystavená ko-

lekce je vlastně jakýmsi 
konceptem, který před-
běhl dobu, a zároveň 
také důkazem, že po-
chod dějin lze docela 
dobře zachytit, aniž 
by se člověk pohnul ze 
svého bytu. Stačí jen 
nekonečná trpělivost, 
systematičnost a víra, 
že to, co se valí pod 
okny, přežijeme…

Zcela jinak, ale stej-
ně osobitě přistupuje ke 
své tvorbě výtvarnice, 
básnířka a fotograf-
ka Jiřina Hankeová. 
Byla to právě ona, která 
přivedla Jiřího k foto-
grafování a stala se jeho 

souputnicí v umění i v životě. Ve své malířské 
i fotografi cké tvorbě, v níž narozdíl od svého 
manžela záměrně využívá barvu, se věnuje 
především portrétům a krajině. Nikdy se však 
nejedná o realistické zobrazení, ale především 
krajina je pro ni matérií k vyjádření abstrakt-
ních myšlenek a představ nebo k zachycení 
momentálního duševního stavu. Její vývoj byl 
v počátcích ovlivněn výtvarnou skupinou Trasa 
a jejími výraznými postavami Olbramem Zoub-
kem a sestrami Válovými. Vystavený soubor 
barevných fotografi í Krajina na cestě je zamyš-
lením nad proměnami krajiny v běhu ročních dob 
i lidského života. Duše krajiny i krajina duše se 
zde prostupují a harmonicky splývají jako jediná 
možnost života obou.             (pokrač. na str. 6)

Setkání s Romanem Vondroušem na jeho výstavě v muzeu.
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ZÁCHYTNÉ KOTCE MĚSTSKÉ 
POLICIE BLATNÁ

BĚLA, kříženec, fena, asi půl roku
Dne 30. 9. 2014 byla 

městskou policií odchyce-
na v Blatné mezi supermar-
kety fena křížence. Fence je 
zhruba půl roku a v dospě-
losti bude střední velikosti. 
Běluška je klasické štěňát-
ko. Z počátku nedůvěřivá 

k lidem, ale jakmile si ji získáte, už se od vás 
nehne. Je mazlivá, přítulná a kamarádská. Jako 
každé štěně má ráda psy i feny, vhodná i k dětem. 
Bělka je trošku závisláček na lidské společnosti. 
V kotci je nešťastná a naříká. Je odčervená.

Dopravní omezení v souvislosti 
s rekonstrukcí plynovodů

Vážení čtenáři,
jak jste již patrně v uplynulém týdnu zazna-

menali, byla na dvou místech: parkovišti u Penny 
Marketu a před budovou bývalých jatek, zaháje-
na další fáze výměny starých plynovodů, které již 
spějí ke konci své životnosti a jejímž investorem 
je E.ON Distribuce, a. s. V této souvislosti nás 
až do konce listopadu čekají poměrně rozsáhlá 
dopravní omezení.

Práce budou přibližně do konce října probí-
hat v ul. Vorlíčkova a Pivovarská, kde budou 
plynovody ukládány v zadní části parkoviště 
Penny Marketu, v zeleném pásu a v chodnících 
po pravé straně uvedených ulic (uvažováno 
ve směru jízdy do centra). Ve Vorlíčkově ulici 
dojde ke zúžení vozovky na dva jízdní pruhy 
(budou dočasně zrušeny odbočovací pruhy), 
v místě středového dělícího ostrůvku pak bude 
provoz veden kyvadlově a řízen pracovníky 
stavby. Souběžně budou práce pokračovat i v ul. 
K Jatkám, za úplné uzavírky této komunikace. 
Zde by měly být do konce října zhotoveny dvě 
etapy: od bývalé budovy jatek k ul. Řeznická 
a od ul. Řeznická po ul. Nad Lomnicí.

Předběžně na první dva týdny v listopadu 
bude uzavřena další část ul. K Jatkám, tentokrát 
v úseku křižovatky s ul. Pivovarská po vjezd 
k prodejně LIDLu. Příjezd na parkoviště LIDLu 
z ulice K Jatkám bude možný z opačné strany, 
objížďka pro zákazníky i zásobování bude 
vyznačena ulicemi Strakatého a Nad Lomnicí. 
Přístup bude dočasně možný též z opačné strany 
parkoviště, kde budou po dobu prací odstraněny 
stávající bariéry. Z důvodu zajištění bezpečného 
průjezdu a míjení vozidel na objízdné trase bude 

v celé délce ul. Nad Lomnicí zakázáno podélné 
stání vozidel; kolmá parkovací místa budou za-
chována. V souběhu s tímto omezením by měly 
práce pokračovat též v Pivovarské ulici, podél 
bytových domů, přičemž má zůstat zachován 
příchod k jednotlivým vchodům i obchodům; 
průchod spodním chodníkem však bude omezen.

Ve druhé polovině listopadu bude proveden 
příčný překop komunikace na začátku nám. Míru 
(u restaurace Rychta). Práce budou probíhat za 
obousměrné uzavírky. Ve směru do centra bude 
objížďka vyznačena ulicemi Čechova, Šilhova 
a Boženy Němcové. V opačném směru povede 
objízdná trasa ulicí Na Příkopech, kde bude na 
mostu Na Slupi přechodně změněn (otočen) 
povolený směr jízdy tak, že bude možný výjezd 
od zámku k lihovaru. Termín uzavírky bude 
koordinován tak, aby objížďka ulicí Na Příko-
pech nekolidovala se sobotními farmářskými 
trhy ani se Svatomartinskou akcí v Kaplance. 
Protože na začátku nám. Míru budou na konci 
celé stavby prováděny propoje, nelze vyloučit, 
že tato komunikace bude uzavřena opakovaně. 
Ve druhé polovině listopadu má být dokončena 
stavba též v posledním úseku ul. K Jatkám, tj. od 
ul. Nad Lomnicí po vjezd na parkoviště k LIDLu, 
kde bude komunikace uzavřena vč. kolmých 
parkovacích stání.

Žádáme všechny řidiče, cyklisty i pěší, aby při 
uvedených omezeních maximálně respektovali 
veškeré dopravní značení (zejm. značky zaka-
zující vjezd, zastavení atd.) a dbali případných 
pokynů pracovníků stavby.

Děkujeme za pochopení.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

SVATÝ HAVEL ZDE - ZIMA ZA HUMNY

Chladných dnů přibývá, babího léta bylo letos 
poskrovnu, a tak nás snad ještě čeká tzv. „malé 
babí léto“ na konci měsíce října a počátkem lis-
topadu, aby tak sluneční paprsky rozzářily škálu 
zbarveného listí a krajina zahořela naposledy 
teplými barvami dříve než koruny stromů budou 
listů zcela zbaveny.

Pomalu končí sklizeň veškeré letošní úro-
dy, nastává čas posvícení…

Staročeská posvícení se dříve slavila plných 
osm dnů - posvícení neboli hody, ve Slezku 
se nazývaly karmaš. Byly to velkolepé oslavy 
selského lidu po zemědělském roce plném potu 
a dřiny. Až císař Josef II omezil trvání posvícen-
ských zábav pouze na neděli a pondělí.

Dnes k HAVELSKÉMU POSVÍCENÍ patří 
nejen dobré jídlo - pečeň, ale také koláče, u nás 

na Blatensku pak hnětýnky. Samozřejmě pivo 
a víno - dobré pití.

PRÁCE JE BEZ KONCE A POSVÍCENÍ 
JEDNOU DO ROKA!
PO TEPLÉM ZÁŘÍ ZLE SE ŘÍJEN TVÁŘÍ
SVATÝ FRANTIŠEK (4.10) ZAHÁNÍ LIDI 
DO CHÝŠEK
NA SVATÉHO PLACIDA (5. 10. ) ZIMA 
TEPLO VYSTŘÍDÁ
PO SVATÉ TEREZE (15.10) MRÁZ PO 
STŘECHÁCH LEZE
V ŘÍJNU HODNĚ ŽALUDŮ A BUKVIC 
OZNAMUJE ZIMY VÍC
DIVOKÉ HUSY NA ODLETU – KONEC 
I BABÍMU LÉTU
TEPLÝ ŘÍJEN – STUDENÝ LISTOPAD

Se sklizní ovoce končí také letošní sklizeň 
léčivých bylin. Snad ještě plody ŠÍPKOVÉ 
RŮŽE nesmí chybět v naší bylinkové lékárně. 
Ne nadarmo měli naši předkové na zimu připra-
venu zásobu kysaného zelí a také plody šípku, 
aby jim dodávaly potřebné množství vitamínu C.

Proč pít právě šípkový čaj? Plody šípku 
pomáhají při nachlazeních, infekcích, zpevňují 
cévy, působí na křečové žíly, obsahují rutin, 
vápník a vitamín C, jsou výborné proti para-
dentóze, ledvinovým a močovým kamenům, 
proti jarní únavě.

Příprava chutného čaje: Na 1 l vody potřebu-
jeme asi 20 plodů (rozdrcených). Na půl hodiny 
je namočíme do studené vody a poté ohřejeme 
jen do bodu varu.

Ze šípků připravovaly naše babičky i šípko-
vou marmeládu, oblíbené byla i šípková omáčka 
k divočině.

LIDOVÉ ŘEMESLO BLATNÁ - PROVOZ 
V ŘÍJNU
Jak již jsme se zmínili v minulém čísle, v říj-
nu nás na třídě J. P. Koubka najdete pouze 
v sobotu dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin.
www.lidove-remeslo.cz, mob. 736765747
Náš tip na říjen: březová košťata

ŘÍJEN DÁVÁ VÍNO, PTACTVO, ZVĚŘ 
I HUSY, ZA TO NEJVYŠŠÍMU CHVÁLU 
VZDÁT SE SLUŠÍ.

Eva Fučíková - lidové řemeslo

Blateňáci v senátu
Málokteré menší město se může pochlubit 

tím, že dvě z jeho osobností byly důležitými 
aktéry ceremoniálu v senátu.

Letos se to povedlo, když byl předsedou se-
nátu za celoživotní vědeckou práci vyznamenán 
pan Doc. MUDr. Dimitrij Slonim a při zahá-
jení slavnosti zahrál houslový virtuos Václav 
Hudeček

Doc. MUDr. Dimitrij Slonim patří k za-
kladatelům české virologie, zásluhy a uznání si 
získal i v zahraničí – desítky let spolupracoval 
se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). 
Pod jeho vedením se rozvinul výzkum a výroba 
virových vakcín, jejichž celostátní užití u nás 
vedlo k vymýcení dětské obrny (1961), eliminaci 
spalniček (1982) a omezení výskytu příušnic 
(po roce 2000). Významný byl také vývoj 
nového typu vakcíny proti pravým neštovicím 
a bezpečnější a účinnější očkovací látky proti 
vzteklině. 

Blahopřejeme, Blatná je pyšná na takové 
osobnosti!

B. Malinová
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T S  B l a t n á

Posvícenská zábava se 
soutěží o nejkrásnější 

hnětynku
Kdy: 
sobota 18. 10. 2014 od 20.00 hodin
Kde: Hajanská hospoda
Hudba zajištěna -  ½ Karel + ½ Anča

Hnětynky do soutěže můžete přinést 
v pátek 17. 10. 2014 od 17.00 do 20.00 hodin a v sobotu 18. 10. 2014 
od 17.00 do 19.00 hodin do Hajanské hospody. Hodnocení proběhne 
v sobotu od 19.30 do 20.00 hodin.

Zemřelí – září
Vaník Zdeněk,Vrbno, nar. 1962,úmrtí 2. 9. 2014
Slezák Bohumil, Blatná, nar.1952, úmrtí 7. 9. 2014
Sládek František, Hudčice, nar. 1932, úmrtí 13. 9. 2014
Kuncipál Jiří,České Budějovice, nar. 1937, úmrtí 17. 9. 2014
Šimánková Šárka, Hornosín, nar.1965, úmrtí 29. 9. 2014

Výstavba nového hřiště na 
plážový volejbal

Technické služby města Blatné, s. r. o., získaly v měsíci srpnu zakázku 
od Tělocvičné jednoty Sokol Blatná na výstavbu nového hřiště na plážový 
volejbal.

Výstavba probíha-
la v měsících srpnu 
a září, a to za plné sou-
činnosti s členy Tělo-
cvičné jednoty, kteří 
se podíleli na výstavbě 
samotné, a to zejmé-
na v konstrukčních 
pracech při výstavbě 
oplocení a dodávky 
samotného písku.

Věříme, že podrob-
ně budete o výstavbě 

a samotném hřišti informováni přímo Tělocvičnou jednotou Sokol Blatná.
Přikládáme fotografi e z průběhu výstavby hřiště.

Výstavba parkovacích stání
Technické služby města Blatné, s. r. o. dokončily realizaci výstavby 

parkovacích stání a části nového chodníku v ulici Krátká, o které jste byli 
informováni v minulém vydání Blatenských listů.

V současné době probíhají 
práce na úseku stavebních prací 
zejména na opravě komunikací, 
kterými jsou opravy propadlých 
kanalizačních šachet a uličních 
vpustí a dále pak byly zahájeny 
práce na výstavbě nového scho-
diště a přístupového chodníku 
v ulici Pivovarská. Výstavbou 
tohoto schodiště dojde k jedno-
duchému zpřístupnění právě uli-
ce Pivovarská a nábřeží Husovo. 
O konečné realizaci této stavby 
budete informováni.

Přikládáme fotografi i z pro-
váděných prací v ulici Krátká.

Rozmístění kontejnerů na 
ukládání zahradního odpadu

Technické služby města Blatné, s. r. o. Vás touto cestou informují 
o ukončení rozmístění „malých“ kontejnerů, do kterých lze ukládat zahradní 
odpad. Kontejnery jsou umístěny v těchto lokalitách:

- lokalita ulice Malý Vrch;
- lokalita ulice Brigádnická (v horní části této ulice);
- lokalita ulice Topičská;
- lokalita ulice Blýskavky;
- lokalita ulice Rybářská.

Kontejnery budou umístěny nejpozději do konce měsíce října, poté bude 
ukončen provoz kontejnerového svozového vozidla.

Děkujeme za pochopení.

Níže ilustrační foto.

Prodej živých ryb na 
sádkách v Blatné

Prodej živých ryb na zpracovně pondělí až pátek od 8 do 
13:45 hodin.

V období výlovů od 10.října do 28. listopadu 2014  každý 
pátek  od 12 do15 hodin na prodejně v zadní části sádek. 

Mimo tento termín po domluvě na tel.č. 777 632 182. 

Opět živý pstruh na sádkách v Blatné! 130,-Kč/kg! 
K výběr 84,-Kč/kg, K I.tř. 76,-Kč/kg, kapr k dispozici 
ve všech kategoriích, vedlejší druhy do vyprodání 

zásob.
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ČSSD pod č. 9
Sociální demokracie je nejstarší politickou stranou 

v České republice. Rozvíjí se jako společenství, jež 
zakládá svou politiku na humanitně-demokratickém 
úsilí o to, aby všichni lidé bez rozdílu mohli nalézt 
svou lidskou důstojnost ve svobodě. 

Z volebního programu ČSSD: v Blatné chceme 
nadále podporovat kulturní, sportovní i spolkové 
vyžití dětí i dospělých. Rozvíjet prevenci kriminality 
a toxikománie. Chceme budovat nová sportoviště, 
chodníky, komunikace a nová parkovací místa. Pod-
porovat výstavbu domu s pečovatelskou službou. 
Vyhledávat nové lokality pro výstavbu RD. Rozvíjet 
veřejnou diskusi s občany o plánovaných projektech. 
Držet se  zásady, že všem lidem se má pomoci ve stáří, 
nemoci, nebo ve svízelných životních situacích. 

V komunálních volbách do Zastupitelstva měs-
ta Blatná se budou o hlasy ucházet za ČSSD tito 
kandidáti: Pavel Ounický, Miroslav Vaněček, Jan 
Váňa, Mgr. Pavel Kozlovský, Mgr. Radka Kocúrová, 
Bc. Antonín Synek, Zdeněk Hajník, Marek Rojík, 
Vladimír Koníček, Bc. Marta Žižková, Václav Novák, 
Jiří Jícha, Pavel Urban, Zdeněk Stečinský, Zdeněk 
Vondra.

Kompletní informace na webu: www.problatnou.cz

Placená inzerce

Vítání občánků 23. září 2014 na Zámku Blatná

Foto:Dagmar Šornová

V obřadní síni blatenského zámku se dne 23. září 2014 uskutečnily tradiční slavnosti vítání občánků města Blatná. S recitací a písničkou vystoupily 
děti z Mateřské školy Husovy sady, Blatná. Místostarosta města pan Pavel Ounický přivítal do života 17 občánků Blatné: 

Šimon Mach   nar. 08.05.2014    Viktorie Vachulková  nar. 17.06.2014
Tereza Lehečková  nar. 22.05.2014    Tereza Hajíčková   nar. 17.06.2014
Adéla Melicharová    nar. 23.05.2014    Vít Voříšek   nar. 18.06.2014
Lucie Melicharová    nar. 23.05.2014    Vítek Zíka   nar. 20.06.2014
Petr Holub     nar. 27.05.2014    Ondřej Čadek    nar. 24.06.2014
Vít Kupar     nar. 29.05.2014    Pavla Šilhová   nar. 24.06.2014
Barbora Němcová    nar. 29.05.2014    Jan Koubek   nar. 27.07.2014
Nikola Týmová    nar. 29.05.2014    Ota Řebřina   nar. 28.07.2014

Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města, byly předány poukázky pro výplatu příspěvku v hodnotě 4 000,- Kč.
Ing. Hana Valachová, správní odbor

BLATENSKÁ RYBA
AKCE ŘÍJEN 2014
 PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY

Ryby mražené: 
PSTRUH ( bal. 2ks )-450g 54,50 / bal
MAHI MAHI cca 1kg 139,- / kg
PANGASIUS fi let 1kg 59,50/ kg
LOSOS NORSKÝ ořez cca 1kg 39,- / kg
 

Ryby uzené: 
HEJK 17,50 / 100g
MAKRELA 10,90 / 100g
TOLSTOLOBIK 12,50 / 100g

Drůbež mražená:
FARMÁŘSKÉ KUŘE cca 2,5kg 94,50/ kg
HUSA bez drobů 3,8kg  89,50 / kg
KUŘE NA GRIL cca 0,75kg 10kg 39,50 / kg
Kuřecí čtvrtě 10kg 39,50 / kg
Kuřecí prsa ( balení 2kg ) 119,50 / kg

Ovoce a zelenina: 
Jahody mr. – balení 2,5kg 49,50 / kg
Borůvky mr. – balení 2,5kg 118,- / kg
Zelenina s kukuřicí 350g 10,90 / ks
Zelenina polévková 350g 9,90 / ks

Ostatní: 
SÝR EIDAM 30%, cca 2kg 119,- / 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.
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EKOLOGICKÁ AKCE NA ZŠ TGM
Ve čtvrtek 25. 9. 2014 se žáci 4. a 5. ročníku 

zúčastnili ekologické akce Odboru životního 
prostředí Městského úřadu Blatná. Během pest-
rého dopoledního programu navštívili postupně 
sběrný dvůr, skládku a kompostárnu. Na všech 
stanovištích provázeli žáky odborní pracovníci, 
kteří je seznámili s tím, jak jednotlivá pracoviště 
fungují. Na sběrném dvoře žáci názorně viděli 
správné třídění běžného odpadu do jednotlivých 
kontejnerů. Následně se na skládce dozvěděli, 
jak probíhá ukládání odpadu do země. Sami se 
pak mohli svézt třicetitunovým kompaktorem na 
jeho drcení, což se jim nejvíce líbilo. Poslední 
zastávkou byla kompostárna, kde čekal žáky 
závěrečný k víz. Po úspěšném zvládnutí kvízu 
byli odměněni drobnostmi v podobě propisek, 
přívěšků a balónků. Každá skupina žáků také 
obdržela květinu, která bude ve školním roce 
zvelebovat jejich třídu. Kromě dárků si 
všichni odnesli zkušenost, že třídění 
odpadu v domácnosti i ve škole má 
smysl.

Poděkování patří všem pracovníkům, kteří 
se žákům věnovali, a zejména paní Bc. Janě 
Hudákové za organizaci akce.

Mgr. Ondřej Kočovský

            Seznam kroužk  a kurz  DDM Blatná
                                    Palackého 652
                         školní rok 2014 / 2015

http://ddmblatna.cz
den kroužek vedoucí as poznámka místo

Pond lí Pali kování Vrbová Emilie 14.30 2.t -dosp lí DDM 
Výtvarná dílna Holmanová Veronika 16.30 d ti od 12-ti let - dosp lí DDM
Florbal Synek A. Srb Luboš 17.00 od 6. t . T l. SOŠ
JUDO Kocourek L., Vacek Vl. 17.45 od 7 let Sokolovna 
Atletika Diviš K.,Mlsová J.,Loudová I. 17.00 d ti  od 11-ti let letní stadion
Fitnes Kratochvílová Milena 19.00 mládež, dosp lí DDM
Šipky Mašek Pavel 16.30 d ti,mládež,dosp lí DDM

Úterý Zdravotní cvi ení Šabatková Vlasta 10.00 senio i DDM
Výtvarné tvo ení pro d ti Holmanová Veronika 15.00 od 2. t . DDM
Patchwork H rková Ivana 15.00 d ti, dosp lí DDM
Sportovky pro kluky a holky Rybová Jaroslava 15.15 od 6 let DDM
Beruška I. Zemanová Martina 16.30 od 2 let DDM
Beruška II. Zemanová Martina 17.15 od 2 let DDM
Powerjoga adková Anna 19.00 mládež, dosp lí DDM

St eda Rehabilita ní cvi ení Ko ínková Hana 10.00 dle zájmu DDM
Rybá ský Šebková M., Benedikt P. 13.30 od 2. t . DDM
Kytara , Klávesy Šebek Vladimír 13.30,  14.30,  15.30,  16.30 od 2. t . DDM
Po íta e Hlinka Karel 14.15 od 1. t . DDM
Keramický Jánská Klára 14.30 od 3. T . DDM
Modelá ský Loula Petr 15.00 od 3. t . DDM
Keramický Jánská Klára 16.00 od 3. T . DDM
Hasi ský Van k Vladimír 17.00 od 1. T . Has. zbroj.
Florbal Srb Luboš 20.00 mládež T l. SOŠ
Balan ní cvi ení Kratochvílová Milena 19.00 mládež, dosp lí DDM
Astronomický Hlinka Karel 16.00 od 1.t . DDM
Orientální tance Št pánková Kate ina 17.30 dosp lí, mládež,d ti DDM
Atletika Mlsová J., Loudová I.,Diviš K 17.00 od 5-ti let Letní stadion 

tvrtek Tane ní Sedlice Zbíralová Šárka 14.00 od 3. t . ZŠ Sedlice
Rybá ský Šebková M. Benedikt P. 13.45 od 2. t . DDM
Kuželky Kóriš Dobromil 15.30 od 5. T . Kuželna
Aerobic Mikuli ková Iva 16.00 od 2. t . DDM
Fotografický kroužek Holmanová Veronika 15.30 d ti, mládež DDM
Fotoklub BlaFo Holmanová Veronika 16.30 mládež, dosp lí DDM
Florbal Michalová M. Synek A. 16.30 1.-3. t . T l. ZŠ JAK
Judo Kocourek L., Vacek V. 17.45 od 7 let Sokolovna 
Angli tina d ti, mládež, dosp lí DDM
Jóga Šabatková Vlasta 18.00 dosp lí DDM
Šipky Kilian Zd., Suchánek M. 16.30 d ti, mládež DDM

Pátek Výtvarný Voborníková Pavla 14.30 od 6 let DDM
Radiotechnický Etlík Josef 15.00 od 3. T . DDM
Rybá ský Šebková Marcela 13.30 od 6 let DDM
Tane ní školi ka Mikuli ková Iva, 16.00 4-8 let DDM
Stolní tenis Rojík Marek, Ounický P. 17.30 od 3. T . T l. JAK

Sobota Vzh ru na rozhledny Šebková Marcela dle zájmu Turistika + cyklo - dosp lí, rodi e a d ti 
Ned le Hasi ský Hajany Zíková Edita 14.00 od 1. t . klubovna Hajany

P ihlášky v DDM  http://ddmblatna.cz tel. 383422134, 723235058

telefon: 383 422134

Rybářské závody pro děti na 
rybníku „Počátek“
Výsledková listina

V pátek 26. 9. 2014 se na rybníku Počátek konaly pod-
zimní rybářské závody pro děti.

Přes nepříznivé počasí a vydatný déšť se závodů zú-
častnilo 24 dětí ve věku 5 – 14 let. Závodníci nachytali za 
2 hodiny celkem 67 ks ryb. V celkové délce 13 m 70 cm.

Největší úlovek byl lín obecný 39 cm, kterého ulovil 
Brož Václav.

Mladší kategorie 1. Šmat Václav 122 cm
  2. Merhaut Zdeněk 98 cm
  3. Bašta Víťa 86 cm
  4. Polanský Václav 77 cm
  5. Boukal Václav 68 cm

Starší kategorie  1. Polanský Jan 248 cm
  2. Jiroušek Vojtěch 125 cm
  3. Vilíta Jan 121 cm
  4. Červenka David 88 cm
  5. Brož Václav 85 cm

Rybářské závody 
pro děti uspořádal 
a ceny do soutěže 
věnoval Český ry-
bářský svaz Blatná 
ve spolupráci s Do-
mem dětí a mládeže 
Blatná.

„Petru zdar“
Marcela Šebková
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Vzpomínka na klavírní kurzy v Blatné
Tady v Provence už první deště ohlašují nástup podzimu, ale nám v uších stále zní překrásná 

melodie letošního léta. Tak jako každý rok, počátek prázdnin pro naši rodinu znamenal přesun 
o 1300 km na východ. Klavírní kurzy jsou v našem kalendáři zapsány zlatým písmem již několik 
let, letos jsme měli to potěšení je poprvé strávit v Blatné. Bylo to setkání v pravdě ohromující.
Nádherné a inspirativní prostředí zámku a parku, bezchybná, vysoce profesionální organizace týmu 
paní ředitelky Winklerové,výborné zázemí hudební školy pod vedením ředitele Martina Škanty, 
nezapomenutelné a zcela mimořádné koncerty na zámku, a hlavně úžasné hodiny hudby s paní 
profesorkou Korbelovou a dokonalé, vysoce erudované přednášky pana profesora Ballýho. Velké 
poděkování patří též patří paní baronce Hildprandtové-Germenisové. Jediná nepatrná skvrna 
v dokonalém obraze tohoto malebného místa byly pro nás turisty příliš brzké zavírací hodiny 
v místních restauracích, ale možná už nás život ve Francii posunul mimo středoevropské časové 
pásmo :) Velmi rádi doporučíme „město růží“ Blatnou k návštěvě našim přátelům a známým. Ještě 
jednou velmi děkujeme a gratulujeme všem, díky nimž jsme směli zažít neopakovatelné hudební 
léto v Česku a věříme, že příští rok se v krásné Blatné opět sejdeme.

              Rubešovi, Nîmes, Francie

BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL 
2014 - V POHYBU (pokr. ze str. 1)

Na abstraktní fotografie Jiřiny Hankeové 
a jejich poselství ze zcela jiného úhlu pohledu 
navázala se suverénní přímočarostí výstava prací 
Jitky Krejčové, která patří k širšímu okruhu 
stálých příznivců a pomocníků fotofestivalu . 
Její soubor barevných dokumentárních fotografi í 
by mohl hravě přispět k loňskému tématu Bari-
éry, tehdy by však ještě nebyl úplný. Současně 
dokládá šíři zájmů autorky. Ta je totiž členkou 
občanského sdružení Okolo, které pořádá zážit-
kové akce pro vozíčkáře. Vystavovaný soubor 
Kolečkáři je živou a radostnou reportáží ze života 
mladých lidí, které ani osudové připoutání k vo-
zíčku nezbavilo touhy po dobrodružství a proží-
vání života naplno. Podstatná část vystavených 
fotografi í vznikla teprve v letos o prázdninách, 
kdy Jitka a její přátelé putovali Transsibiřskou 
magistrálou na Altaj. Vernisáž, na které byla 
přítomna autorka se svými zmíněnými přáteli, 
tak byla přirozeným završením zcela konkrétní 
a originální pouti. 

Pohyb jako pouť po matičce Zemi zachycují 
také, tentokrát však klasické černobílé fotografi e 
Martina Wágnera. I tento, dlouholetým studi-
em – od kopyta po magistra – poučený fotograf 
propadl kouzlu dokumentu i syrovosti života 
na území bývalého Sovětského svazu, kterým 
neúnavně putuje křížem krážem od roku 1998. 
Prostřednictvím svých fotografií se tu stává 
účastníkem mnohdy nelehkého života místních. 
Lidumilný rozměr jeho fotografování dokládala 
výstava Modlitba za Černobyl, kterou roku 2006 
uspořádal se svými přáteli v Praze. Neméně 
výmluvný je i název souboru představeného 
v blatenském zámku: Na východ od ráje. Také 
Martin Wágner se o svém fotografování a vztahu 
k Rusku později při komentované projekci více 
rozhovořil. Pro podivuhodné a rozporuplné cha-
raktery svých průvodců i modelů má velkorysé 
pochopení, pro politiku nejmenovaného vládce 
však nikoli…

Jak rozmanitě lze pojednat zvolené téma, 
vtipně ukázala přehlídka neformální skupiny 
sedmi fotografů (J. Čermák, P. Drábek, M. Ma-
lůšek, J. Moucha, M. Popieluch, M. Wágner), 
jejichž guruem je – jak se zdá – Václav Němec 
a které spojuje volání dálek, touha cestovatel-
ská, rozkoš tuláctví a hledání osobní svobody. 
Někteří jednoduše snímají rozostřené pohledy 
z okna auta či vlaku, jiní se nechají inspirovat 
beatnickou literaturou, pro další je východiskem 
technicistní popisování jízdy a další vyznává 
putování jako způsob duševního sebezpytu. Co 
osobnost, to způsob vyjádření a zároveň i sevře-
ný výstavní prostor zatuchlé kobky podzemní 
šatlavy blatenského muzea jako protipól odvěké 
lidské touhy rozběhnout se k horizontu.

Princip rozostřeného pohledu z okna vlaku, 
vlaková nádraží a všemožné jiné cestovatelské 
vehikly včetně zorbingové koule překvapivě pro-
pojovaly i vystavené soubory na otevřené scéně. 
Skoro by se zdálo, že pohybem je tu míněno ze-
jména dopravování se z jednoho místa na druhé, 

a takřka opomenut zůstává nekonečný tok času, 
pozorovatelný i utajený pohyb mikro- i mak-
roorganismů, stále ještě nezbadatelný pohyb 
kosmických těles i záhadami obestřený pohyb 
kosmu duševního, nemluvě o pohybu tvarů, 
barev, světla, hudby… K těm nemnohým, kteří 
se nebáli vyjádřit abstraktní představy, patřila 
v Blatné již dříve vystavující Ivana Jašmínská 
se svým souborem Blow up, jehož prostřed-
nictvím se zamýšlí nad osudovými životními 
rozhodnutími, které obrátí naše kroky dalším 
směrem, nebo Věra Menčíková s poněkud do-
slovně nazvanou kolekcíČas jako věčný pohyb, 
ve které se nicméně výtvarně velmi působivým 
způsobem zabývá fenoménem stárnutí. Neméně 
působivé byly i barevné fotografi e noční hvězdné 
oblohy umístěné v kopuli zámecké kaple nasní-
mané Lukášem Procházkou nebo černobílá 
šachovnice siluet letících ptáků od Kateřiny 
Vojtové. Při pohledu na výtvarně vytříbené 
a technicky dokonale provedené velkoformátové 
fotografi e nočního města nazvané jejich autorem 
Pavlem Kolářem lapidárně Světla noci užaslý 
divák zapomínal na téma a jen se nechal unášet 
skvostným zážitkem. Vystavujících bylo jako 
každoročně ale mnohem víc; kdo je chce poznat, 
může ještě nahlédnout do výstavního katalogu. 

Dvoudenní úprk z jedné vernisáže na další 
završil zajímavým způsobem pedagog katedry 
střihu na pražské FAMU, fi lmový teoretik, kame-
raman, režisér, střihač, nezávislý fi lmař a vůbec 
znalec devatera řemesel fotografi ckých a fi lmař-

ských Martin Čihák. Jeho přednáška, doplněná 
projekcí historických dokumentů meziválečné 
filmařské avantgardy, připomněla zejména 
život a dílo v Čechách poněkud pozapomenuté 
vůdčí osobnosti Alexandra Hackenschmieda 
(1907–2004), ve světě známého pod uměleckým 
pseudonymem Hammid. Diváci tak měli výji-
mečnou příležitost spatřit poměrně nedostupné 
krátké fi lmy, iniciační Bezúčelnou procházku 
natočenou autorem ještě v Čechách, a zejména 
surrealistický fi lm Meshes of the Afternoon, který 
vzniknul roku 1943 v USA. Jako spoluautorka 
a herečka se na něm podílela tehdejší Hammi-
dova manželka Maya Deren. Že avantgardní, 
neřkuli ryze výtvarné fi lmařské či fotografi cké 
postupy vůbec nemusejí existovat v opozici 
k praktickému životu, předvedl přednášející 
prostřednictvím reklamního fi lmu natočeného 
pro někdejší Baťovy závody ve Zlíně.

Od jedné výstavy ke druhé spolu s diváky 
tentokrát běhaly i vyznavačky world music 
a historických lidových písní, ve kterých mnozí 
mohli poznat část kapely BraAgas, v minulosti 
ověnčené pomyslnými vavříny v hudební soutěži 
Anděl. Běh obzvlášť náročný to musel být pro 
zpěvačku a hráčku na cistru a zároveň i maminku 
v očekávání Kateřinu Göttlichovou. Popřejme jí 
tedy hodně štěstí, poděkujme organizátorům fo-
tofestivalu i sponzorům a věřme, že letošní konec 
je začátkem cesty k setkání příštímu, jubilejnímu.

Pro Blatenské lisy napsala v říjnu 2014 
Iva Capoušková
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Kulturní  kalendář�
 Akce

10. 10. PÁTEK | 19:00 |
STAŘEC A MOŘE
Divadlo VIOLA, Praha
Divadelní sál, Sokolovna, Blatná
1. představení v rámci Divadelního 
předplatné
Po představení bude pro diváky při-
pravena diskuze s režisérkou Lídou 
Engelovou a herci panem Somrem a 
panem Holým.
Vstup: 150 Kč

11. + 12. 10. | SO+NE | 
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
JOSEF SYNEK: ateliér otevřen v sobo-
tu a v neděli od 14:00 do 17:00 |  Dlou-
há 869, Blatná
KLÁRA JÁNSKÁ: ateliér otevřen v so-
botu od 10:00 do 12:00 a od 14:30 do 
18:00 |  Tylova 274, Blatná 
PAVEL HANZLÍK, EFIAP: ateliér ote-
vřen v sobotu od 9:00 do 12:00 a od 
14:00 do 17:00  a v neděli od 9:00 do 
12:00 | T. G. Masaryka 270, Blatná 

11. 10. SOBOTA | 19:00 |
OPONA NAHORU! aneb Možná 
přijde i Lucie B.
Divadelní sál, Sokolovna, Blatná
Hra, kde účinkují pouze ženy, členky 
divadelního souboru Řevnice, je ko-
mediální nadsázkou události, co vše 
se může stát, když pět žen svede do-
hromady nečekané dědictví.
Vstup: 60 Kč

11. 10. SOBOTA | 20:00 |
XAVIER BAUMAXA
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

18. 10. SOBOTA | 21:00 |
ROCK POP MILOŠE ZEMENA
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

| 17. - 19. 10. 2014 |
MEZINÁRODNÍ KONTRABA-
SOVÁ SOUTĚŽ FRANTIŠKA 
SIMANDLA
Zámek Blatná

17. 10. + 18. 10. | 19:30 | KONTRABASOVÉ 
RECITÁLY FREKVENTANTŮ A POROT-
CŮ MEZINÁRODNÍ KONTRABASOVÉ 
SOUTĚŽE FRANTIŠKA SIMANDLA

19. 10. | 13:00 | MATINÉ: VYHLÁŠENÍ 
SOUTĚŽE A KONCERT VÍTĚZŮ 
SOUTĚŽE

23. 10. ČTVRTEK | 19:00 |
JAKUB SMOLÍK & BAND
Divadelní sál, Sokolovna, Blatná
Vstupné:
1. - 10. řada | 280,- Kč | děti, studenti, 
senioři 260,- Kč |
10. - 24. řada | 260,- Kč | děti, studenti, 
senioři 240, - Kč |

25. 10. SOBOTA | 20:00 |
JIRKA ŘAPEK A ONDRA KŘÍŽ
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

12. 10. NEDĚLE | 15:00 |
ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ
Animovaný / Dobrodružný / Komedie 
/ Rodinný / Sci-Fi v českém znění | USA 
/ Kanada 2013 | 89 min | 90 Kč |

15. 10. STŘEDA | 19:00 |
EQUALIZER
Thriller v původním znění s titulky | 
USA 2014 | 132 min | 120 Kč |

17. 10. PÁTEK | 20:00 |
ZTRACEN 45
Dokumentární / Drama v českém zně-
ní | Česko 2014 | 67 min | 80 Kč | Mlá-
deži přístupný |

22. 10. STŘEDA | 19:00 |
DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGEN-
DA
Fantasy / Drama / Akční / Válečný v 
původním znění s titulky | USA 2014 | 
120 Kč | 

24. 10. PÁTEK | 20:00 |
STOLETÍ MIROSLAVA 
ZIKMUNDA
Dokumentární v českém znění | Česko  
2013 | 97 min | 90 Kč

20. 9. – 26. 10. 
ÚT – NE | 9:00 – 18:00 | 
ROMAN VONDROUŠ: 
STEEPLECHASE
Výstava

Městské muzeum Blatná
Dostihy objektivem držitele World Pre-
ss Photo za rok 2013 v kategorii Sport.

13. 10. – 26. 10.  
„OK“ – OTEVŘENÁ KAVÁRNA 
VÝSTAVA ŘEZBÁŘSKÝCH DĚL
Řezbářská díla p. Lehečky a p. Lerocha, 
jejichž soubor prací je zastoupen ukáz-
kou figurální řezby a plastiky rozmani-
tých námětů. 
Výstavu řezbářského řemesla můžete 
navštívit v rámci kulturních akcí pořá-
daných v prostorách KCAŽ. 

14. 10. ÚTERÝ | 19:00 |
CESTOPIS: ANGLIE
Kavárna, KCAŽ
Malá skupina Blateňáků strávila za-
čátkem srpna zážitkový týden v part-
nerské oblasti Calderdale. Hlavním 
cílem výpravy bylo započetí každoroč-
ní výměny mládeže mezi těmito dvě-
ma místy. Účastníci si měli možnost 
vyzkoušet mnoho zajímavých aktivit, 
například kánoe, jízdu na kole v prud-
kém anglickém dešti, zip wire, chůzi 
po laně ve výšce, street skate, umělý 
jeskynní systém, lezení na umělé stě-
ně. O své zážitky se s vámi rádi podělí 
při krátké prezentaci jejich cesty.

16. 10. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: ŘEZBÁŘSTVÍ KROK 
ZA KROKEM
Suterén, 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.

17. 10. PÁTEK | 19:00 |
CESTOPIS + VERNISÁŽ 
FOTOGRAFIÍ: TAJE ALTAJE
Velký sál + kavárna, KCAŽ
Povídání Kamily Berndorffové s  Mí-
šou Krunclovou a fotografkou Jitkou 
Krejčovou o jejich cestě Transsibiřskou 
magistrálou na ruský Altaj s promítá-
ním fotografií.
Vstup: 20 Kč

19. 10. NEDĚLE | 14:00 |
SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ 
HNĚTÝNKU
Velký sál, KCAŽ
Přineste vámi vlastnoručně vyrobe-

 Kino

 Komunitní centrum

 Výstavy
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hatý kulturní program v Komunitním 
centru ve stylu První republiky. Můžete 
se těšit na přednášku o prvorepubliko-
vé kuchyni, degustaci tradičních čes-
kých delikates, výstavu Tak nám zabili 
Ferdinanda a v neposlední řadě pro-
gram hudebně doprovodí kapela Švejk 
band, která hraje písničky z hospůdek, 
kabaretů a šantánů přelomu XIX. a XX. 
století, „hašlerky“, kuplety, staropraž-
ské i lidové písně.

7. 11. PÁTEK | 19:00 |
MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK
Divadelní představení
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Další představení v rámci cyklu DIVA-
DELNÍ PŘEDPLATNÉ
Tři mistři improvizace a klauni v ne-
vyzpytatelném představení, o kterém 
nikdo neví, jak skončí. Jak herci, tak 
diváci jsou scénáristy i režiséry situa-
cí, které nás potkávají v každodenním 
životě. Proběhne drama, několik srd-
ceryvných scén, komických paradoxů, 
absurdních až snových výjevů a nako-
nec vás překvapí, že na jevišti byli jen 
herci, světla a pár rekvizit. Neváhejte 
se ponořit do světa fantazie a tvoření 
hry, nechte se unášet nakažlivým hu-
morem a neopakovatelnými zážitky v 
přítomnosti Pavla LIŠKY, Josefa PO-
LÁŠKA a Martina ZBROŽKA.

2. 11. NEDĚLE | 14:00 | 
HALLOWEEN (NEJEN) PRO 
RODIČE S DĚTMI
KCAŽ
Tvořivá dílna a program pro děti na 
celé odpoledne! Strašidelné kostýmy 
s sebou!

né hnětýnky a zapojte se do soutěže 
o nejkrásnější z nich. Soutěž probíhá 
od 14:00 do 17:00, kdy následuje její 
vyhlášení. Odpoledne vám zpříjemní 
a k tanci a poslechu zahraje Dechová 
hudba města Písku. 

20. 10. PONDĚLÍ | 19:00 |
RADY A TIPY DO ZAHRADY
Suterén, KCAŽ
Přijďte se poradit o tom, jak a z kte-
rých rostlin vytvořit trvalejší venkovní 
aranžmá, a vyzkoušejte si vytvořit své 
vlastní podzimní či dušičkové vazby. 
Materiál k zakoupení na místě.
Rezervace místa na tel.: 734 274 292

21. 10. ÚTERÝ | 19:00 |
DĚLÁM KINO: 
POST TENEBRAS LUX
Kavárna, KCAŽ
Fascinující snímek jednoho z nejza-
jímavějších mexických režisérů sou-
časnosti Carlose Reygadase (Bitva na 
nebi, Japon). Nejmagičtější film roku 
oceněný Cenou za režii na festivalu v 
Cannes 2012.
Snímek  zachycuje osudy mladé rodi-
ny, která se z města odstěhuje žít na 
venkov. Střet s realitou venkova však 
není tak poetický, jak se na první po-
hled zdálo. Místní jsou nedůvěřiví, 
vztahy na venkově jsou ovlivněny udá-
lostmi z dávné minulosti, mladý pár 
provokuje svým stylem života a stav-
bou opulentního, moderního domu. 
To vše ještě podpoří to horší ve vztahu 
mladého páru, který si musí uvědomit, 
že “život v přírodě” jim nezaručí lásku 
a spokojenost.
Vstup: 20,-Kč

22. 10. STŘEDA | 18:30 |
PŘEDNÁŠKA O BUDDHISMU
Kavárna, KCAŽ
Veřejná přednáška na téma Buddhis-
mus v každodenním životě.
Vstupné: 50,-Kč.

23. 10. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ
Suterén, KCAŽ
Lektorka Eliška Houzimová s vámi 
tentokrát vyrobí brože z ovčího rouna 
technikou plstění.
Kurzovné: 100,-Kč/2hod. V případě 
zájmu se prosím hlaste na tel. 776 712 
858, počet míst je omezen.

PO – ČT
Jazykové konverzace - Klubovna

Pondělí         18:00 NĚMČINA
Úterý            18:00 ŠPANĚLŠTINA S 
  RODILÝM MLUVČÍM
Středa 18:00 ANGLIČTINA
                          19:00 ITALŠTINA S 
  RODILÝM MLUVČÍM
Čtvrtek        18:00 ČEŠTINA PRO 
  CIZINCE
Jazykové konverzace jsou otevřeny zá-
jemcům v průběhu celého roku. Nově 
jsme pro vás přichystali ITALŠTINU S 
RODILÝM MLUVČÍM! 
Cena: 150Kč 1 účastník (individuální 
hodina), 75Kč při 2 účastnících,
50Kč při 3 a více účastnících

PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 | 
MANŽELSKÁ A PŘEDMANŽEL-
SKÁ PORADNA STRAKONICE
Malá klubovna, KCAŽ Blatná
MPP poskytuje manželům, snouben-
cům, rodinám i jednotlivcům odborné 
sociálně právní a  psychologické pora-
denské služby, pomoc při řešení part-
nerských, rodinných a mezilidských 
vztahů. V případě zájmu kontaktujte 
PhDr. Doležalovou na tel. 724 046 602 
nebo na email:  info@manzelskapo-
radna-strakonice.cz

DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY 
Domácí hospic U Dobrého srdce ozna-
muje, že od 1. 10. 2014 v prostorách 
Komunitního centra zahajuje činnost 
denního stacionáře pro seniory. Cílem 
služby je poskytnutí krátkodobého 
denního pobytu pro seniory, o které je 
jinak pečováno v jejich přirozeném so-
ciálním prostředí. 
Podrobnější informace na tel.: 774 292 
662, 775 387 166 

27. + 28. 10. 
| PO+ÚT | 9:00 – 16:00 |
VÝLOV RYBNÍKA LABUŤ
Bohatý program pro děti (27. 10.), hu-
dební doprovod v podání pana Koubka 
a jeho kapely, rybí speciality a jarmark.

28. 10. ÚTERÝ | 10:00 |
DEN REPUBLIKY
KCAŽ
Oslavme toto významné datum čes-
kých dějin.
Rekonstrukce 28. října 1918, během níž 
budou položeny věnce u sochy Svobo-
dy, svržena orlice a její následné uto-
pení pod Kaplankou.
Odpoledne od 14:00 na vás čeká bo-

 Těšte se
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sport�
Do Bělčic se sjela šipkařská 
elita z celé republiky

Bělčice - Ojedinělé názory mezi veřejností, že 
házení šipkami je jen / s / prostá hospodská zá-
bava, jsou scestné a pomýlené. Šipky patří mezi 
seriózní sporty stejně jako třeba tenis, ping- pong 
nebo golf. A jako takové i ony mají své hvězdné 
lidské hrdiny a své hvězdné soutěže. Tam patří 
České poháry. A letošní třetí Český pohár hostila 
v sobotu 13. září bělčická sokolovna, pořada-
telské žezlo převzal domácí klub ŠK Bělčice. 
Na dřevěnou podlahu tělovýchovně- kulturního 
stánku tak podobně jako na hollywoodský 
chodník slávy otiskli svá chodidla ti nejlepší 
z nejlepších šipkařů celé republiky. A předvedli 
tady v Bělčicích kousky, které by vyrazily dech 
každému fandovi této podívané. Prostě skvělá 
celodenní show v režii opravdových mistrů.

Šipkařský kolotoč na půdě bělčické sokolov-
ny odstartoval už v devět hodin ráno přeborem 
těch nejmladších. A ti, pozorováni svými vzory 
v dospělé podobě, si vedli znamenitě a dokázali, 
že toho od svých trenérů a učitelů už pochytili 
mnoho.

V í t ě z s t v í 
mezi pěti žáky-
němi si na své 
konto tentokrát 
připsala Adéla 
Kučerová z do-
mácího ŠK Běl-
čice. Stříbrnou 
medaili ulovila 
rovněž zástup-
kyně pořadatel-
ského sdružení 
Anna Zuštáková 
a doma zůstal 
i bronz. Ten si 
vyházela Lucie 

Mašková. Mezi šesti zúčastněnými chlapci přálo 
štěstí spíše přespolním. První místo vybojoval 
Daniel Varga z Benešova. Do stříbrné tinktury 
mohl své šipky ponořit ovšem borec z ŠK Bělčice 
Ondřej Vít. Bronz tentokrát čekal na představitele 
benešovských konkurentů Vaška Šplíchala.

Mnohem ostřejší souboje se posléze rozpou-
taly mezi muži a ženami. Největší šance všichni 
přítomní pochopitelně dávali českým repre-
zentantům, kteří měli už v té době nakročeno 
k zahraniční „misi“. A určitě ne první.

Mezi favority patřil bez jakékoliv diskuse 
devětadvacetiletý Michal Ondo z Vysokého Mýta 
ve východních Čechách. Tento český reprezen-
tant, mistr republiky v jednotlivcích z roku 2011 
a mistr republiky ve dvojicích z letošního roku 
svého času bydlel v Písku a do Bělčic jezdil 
takřka pravidelně. Tamní prostředí tedy důvěrně 
zná stejně jako Pavla Maška, jednatele ŠK Běl-
čice a hybnou páku Českého poháru a dalších 
šipkařských přeborů: „Zato teď se sem dostanu 

maximálně dvakrát do roka. Na půdě bělčické 
sokolovny se mi v minulosti vždycky dost dařilo. 
Vyhrával jsem tady regionální turnaje, loni jsem 
dominoval i Českému poháru, v jednotlivcích 
a dvojicích jsem tedy končil nejlépe třetí,“ kon-
statuje mladý sympaťák, který si se šipkařským 
sportem začal tykat ve svých šestnácti letech. 
Tehdy jeho vrstevníci otevřeli ve Vysokém 
Mýtě šipkařský klub. Michal Ondo se tam šel ze 
zvědavosti podívat- a už byl v dobrém smyslu 
toho slova „ztracený“. V současné době pobývá 
Michal Ondo v Rumunsku na EUROCOPU- 
Evropském poháru týmů. Za dalších čtrnáct dní 
vyrazí šířit slávu českých šipek do Anglie na vel-
kolepou a monstrózní akci WINMAU WORLD 
MASTERS, která je spojena s kvalifi kací na 
Mistrovství světa.

Jeho nejvýraznějšími úspěchy na zahranič-
ním poli se staly bronzové medaile na VINEA 
OPEN a na HUNGARIA OPEN v Maďarsku. 
Trénuje prý průměrně dvě hodiny denně: „Před 
důležitými turnaji třeba i déle. Naopak pokud 
před sebou nemám žádné soutěžní nasazení, 
uberu třeba na hodinu. V jaké hodnotě mám 
svoje „nádobíčko“? Šipky mě stály dva a půl 
tisíce korun. Ale tomu jedinci, který to nebere 
až tak supervážně, stačí bohatě šipky za pět 
set,“ říká východočeský borec. Michal Ondo už 
procestoval coby sportovní reprezentant kdejaký 
kout země: „Nejdál jsem byl v Turecku, Irsku, 
Španělsku, Anglii. Závodil jsem taky u našich 
slovanských národů, včetně Polska a Slovenska. 
Většinu nákladů, spojených s tímto celoživotním 
dobrodružstvím, si hradím sám, ale také se mi 
podařilo získat nějaké sponzory.“

Michal Ondo to s pitným režimem během 
podávání výkonů nebere příliš vážně: „Nápojová 
skladba není zase až tak důležitá, někdy bohatě stačí 
limonáda. Na určitých přeborech se to ale ostře 
hlídá. Kupříkladu když jsem házel ligu v Maďar-
sku, dávali nám preventivně dýchat do balónku, 
jestli nepožíváme alkohol,“ upozorňuje šipkařský 
velikán. Své děti prý chce také vést ke sportovním 
aktivitám: „Ale je ve hvězdách, jestli to budou 
právě šipky. Jako bývalý fotbalista u nich spíše 
vypěstuji lásku k mičudě a zelenému trávníku.“

Vedle šedesáti dvou mužských účastníků tře-
tího Českého poháru v Bělčicích útočilo na terče 
i jedenáct jejich „něžných protějšků“. Mezi nimi 
skvělá reprezentantka Lenka Drtilová /24 let/ 
z Mladých Buků u Trutnova z královehradecké-
ho kraje. Ta doposud nechyběla v Bělčicích ani 
na jednom z Českých pohárů, přestože to sem má 
více než 300 kilometrů. Lenku Drtilovou zdobí 
titul mistryně republiky v jednotlivcích z roku 
2004 a mistryně ve smíšených párech z roku 
2013. Roku 2006 reprezentovala svou vlast 
v Holandsku, o rok později v Irsku. „Jen loni 
se žádné zahraniční repre nekonalo,“ oznamuje 
štíhlá závodnice, která se stejně jako Michal 
Ondo v současnosti nachází na evropských 
přeborech v Rumunsku. „Anglii jsem odmítla, 
už by toho na mě bylo moc,“ svěřuje se Lenka 
Drtilová, „Je to taky hodně o sponzorech. Kdy-
bych je neměla, musela bych se vzdát i toho 
Rumunska a vůbec bych nemohla házet šipky 

na takové úrovni 
jako tomu je.“ 
Lenka započa-
la svoji kariéru 
v roce 1996 ve 
svých šestnácti 
letech: „Inspiro-
val mě můj bý-
valý přítel, který 
se této disciplíně 
upsal. Brzy jsem 
si uvědomila, že 
dobré výsledky 
závisí na pevné 
a stabilní psy-
chice. Co se týče 
průběžné přípravy, jezdím dvakrát týdně trénovat 
na několik hodin ke kamarádovi. Šipky mě určitě 
ohromně baví, ale po pravdě - žádné ambice 
už nemám. Volných víkendů si moc neužiju, 
většinou je strávím na turnajích. Za dva měsíce 
mám pro sebe jen tak jednu sobotu a neděli,“ 
říká ženská hvězda.

Určitě největší autoritou a megastar tohoto 
šipkařského podniku byl pětatřicetiletý Karel 
Sedláček z Bohdašína v okrese Náchod. Je 
ověnčen tolika úspěchy, že by si s nimi mohl 
otevřít obchod. V letech 2013- 2014 opanoval 
Mistrovství České republiky, v roce 2012 uhájil 
stříbrnou pozici. Je několikanásobným mistrem 
nejen České republiky, ale i Slovenska. Dva-
krát přivezl bronz z Rumunska, jednou stříbro 
z Rakouska. Na evropské scéně loni postoupil 
na Mistrovství světa v Anglii z jediného místa 
východoevropského žebříčku do prestižního 
WORD DART TROPHY, kde získal velmi 
pěknou devátou pozici. Do Bělčic na Český 
pohár dorazil potřetí a nešetřil chválou směrem 
k pořadatelům: „Je to opravdu super hrací plo-
cha, která vykazuje všechny známky důsledné 
péče a pořádkumilovnosti. Průběh soutěže nemá 
chybu, všechno tu klape, jak má. Šipkařský sport 
tady v Bělčicích doslova vzkvétá, pořadatelé 
vytvořili ideální podmínky i pro vysoce náročné 
závodníky. Určitě mě potom nemrzí vážit sem 
autem cestu dlouhou 250 kilometrů.“

Karel Sedláček se k šipkám dostal víceméně 
náhodou ve čtrnácti letech, když mu kamarád 
daroval terč a kovová „žihadla“: „Nato se utvo-
řila skupina kamarádů a začali jsme v sedmnácti 
letech provozovat tzv. „vesnickou ligu“. Postup-
ně jsem vstřebával rady a zkušenosti od starších 
kolegů a pronikal do pavučiny správných postu-
pů tohoto sportovního odvětví. Optimální je tré-
novat s dobrým spoluhráčem. Aby člověk něčeho 
dosáhl, musí se na prvním místě obrnit trpělivostí 
a obrovskou motivací neustále se zdokonalovat. 
Lépe je strávit před terčem hodinu a stoprocentně 
pracovat než se chlubit tím, že jsem trénoval 
hodin pět a přitom to bylo odfl áknuté. Naprosto 
nutně musí hráč objíždět turnaje a psychicky se 
zocelovat- čím více turnajů, tím lépe. Já ze sedmi 
dnů minimálně pět věnuji šipkám, volný víkend 
mám tak jeden z pěti a pro tento sport doslova 
cedím krev. Člověk musí být na sebe tvrdý, pak 
se objeví výsledky.“            (pokrač. na str. 10)

Český reprezentant Karel Sedlá-
ček to na českém poháru v Bělči-

cích rozbalil s plnou parádou.
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ZPRÁVY Z FOTBALOVÉHO ODDÍLU

Trenér  M. Čadek

Výsledky našich týmů za uplynulých čtrnáct dní 
Muži „A“ Vacov – Blatná 3:0 (2:0)

Muži „B“ Blatná – Malenice 2:4 (2:1) Martínek, Bulka J.

Ženy Blatná – Vonoklasy  4:0 (1:0) Kozáková 2x, Vajsová, Cíglbauerová(p)

Dorost  Blatná – Volyně 10:1 (4:0) Sedláček 2x, Stulík 2x, Míka 2x, Cvach 2x, Zíka, vlastní

Žáci st. Blatná  volno

Žáci ml. Blatná volno

Přípravka st. „A“ Volenice – Blatná 1:14 (1:6) Šejvar 4x, Bulka D.3x, Fiřt 2x, Sedláček 2x, Bulka A.2x, Šurát

Přípravka st. „B“ Strakonice B – Blatná 8:1 (5:0) Bulka

Přípravka ml. „A“ Volyně – Blatná 4:5 (1:3) Outlý, Kostohryzová, Říha P., Obleser

Přípravka ml. „B“ Blatná – Hoštice/Sousedovice  3:7 (0:3) Fišer, Čížek Sýbková

MINULÉ KOLO

Muži „A“ Blatná – Týn n.Vltavou 2:2 (1:1) Motyka(p), Nový

Muži „B“ Lom – Blatná 0:5 (0:2) Mišiak, 2x, Sýkora J. 2x, Martínek

Ženy Zlíchov – Blatná  1:0 (1:0)  

Dorost 

Vacov – Blatná

Strunkovice-Blatná

1:9 (1:7)

0:3

Medlín 3x, Mach 2x, Janota, Hejl(p), Houzar, Zíka 

 Sedláček, Hejl, Kareš

Žáci st. Blatná – Vodňany 2:5  Říha 2x

Žáci ml. Blatná – Vodňany 5:0 (2:0) Souček 2x, Říha, Fořt L., Outlý

Přípravka st. „A“ Blatná-Strakonice B 3:5 (1:4) Fiřt, Žižka, Bulka A.

Přípravka st. „B“ Blatná – Vodňany 8:2 (5:0) Fejtl 3x, Drnek 2x, Prokopius, Bláha, Bulka

Přípravka ml. „A“ Blatná -Sedlice/Doubravice 3:1 (0:0) Krátký 2x, Kostohryzová

Přípravka ml. „B“ Chelčice -Blatná  12:8 (5:5) Fišer 4x, Vaněček 2x, Říha(p), Čížek

V lednu 2015 proběhne kvalifi kace na Mist-
rovství světa. Karel Sedláček si toužebně přeje 
jediné: „Stanout bok po boku světové špičce 
a alespoň jeden rok závodit v kuse za pomoci 
sponzorů na té nejvyšší úrovni. Jenže v dnešní 
době je tohle spíš sci- fi ,“ posteskne si velikán 
šipkařského umění.

I šipkaři z řad ŠK Bělčice se na třetím Čes-
kém poháru činili a určitě se nenechali zahanbit. 
Nejlepšího výsledku dosáhl Jiří Gregorovič / 17. 
místo /. Shodně se za ním na 33.patře výsled-
kového žebříčku umístili Pavel Mašek, Zdeněk 
Kilián a Radek Beneš. 49. místo opět shodně 
patřilo kvartetu ve složení Pavel Zelenka, Do-
minik Mašek, Lukáš Rojík a Michal Suchánek.

„Naše výkony odpovídaly stresu, který jsme 
jako pořadatelé pociťovali a organizačním 
starostem. Rapidně se to lišilo od toho, když 
hrajeme na venkovních zápasech coby hosté 
a nemusíme se o nic starat,“ vyjádřil se po skon-
čení Českého poháru jednatel ŠK Bělčice Pavel 
Mašek. „Chtěl bych moc poděkovat Obecnímu 
úřadu Bělčice za poskytnutí pohárů pro závod-
níky a Sokolu Bělčice za nákup osvětlení nad 
terče. Dále také internetové fi rmě KONET za 
možnost bezplatného elektronického zpracování 
výsledků. Poděkování si zaslouží určitě i členové 
našeho klubu Jiří Gregorovič, Pavel Zelenka 
a Daniel Mašek za zodpovědnou přípravu Čes-
kého poháru,“ dodal vzápětí Pavel Mašek.

Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků 
se odehrál už za úplné tmy. Mezi dvojicemi 
se propracovalo na bronzový post duo Luděk 
Kristin- Daniel Bohony a společně s ním pár 
Martin Popelka- Polach. Stříbro si vychutnávali 
hráči Karel Sedláček- Pavel Drtil. Na pomyslný 
Olymp vystoupali Michal Ondo- Hynčica.

Za jednotlivce- muže ovládli třetí místo 
Štefan Lužičan a Daniel Bohony. Na stříbro si 
políčil Pavel Drtil. Ze zlata se radoval šampión 
Karel Sedláček.

Mezi ženami dosáhly na bronzovou plaketu 
Hana Bělohrádková a Dagmar Komorová. 
Stříbrného ocenění se dočkala Iveta Bruská. 
Z nejvyššího stupně kynula kamarádům bohyně 
Jana Kaňovská.

Pro ŠK Bělčice je velmi potěšující, že jim 
vyrůstá další skupina šipkařských nadějí. „Re-
gistrováno je u nás celkem dvanáct dětí. Mezi 
nimi jsou i mistr a mistryně republiky. V létě 
jsme pro ně uspořádali i soustředění ve Vrbně, 
kde pro ně byl připraven program v podobě 
přátelského turnaje, šipkařských her a pečení 
masa. Výchova nových talentů probíhá ve spo-
lupráci s DDM Blatná už od loňska. Tréninky 
jsme stanovili na každé pondělí a čtvrtek od půl 
páté odpoledne právě v objektu DDM Blatná,“ 
uvádí Pavel Mašek.

Takže co se týče šipkařského sportu v Bělči-
cích, je všechno na dobré cestě a není pochyb 
o tom, že o průkopnících tohoto odvětví organi-
zované zábavy budou slýchat i následující ge-
nerace. A to všechno zásluhou hrstky nadšenců, 
kteří neváhají na úkor volného času a osobní 
pohody klást na oltář sportovního pokroku nové 
a nové oběti.                      Vladimír Šavrda

Sportovní den prvňáčků ZŠ TGM
Sport by měl být příjemnou součás-

tí života každého včetně dětí. Měli 
jsme možnost využít nabídku fotba-
lového oddílu TJ Blatná, která 26. 9. 

2014 pořádala sportovní dopoledne s názvem 
,,Můj první gól“. 

V půl deváté ráno jsme s dětmi vyrazili 
na letní stadion. Děti byly velmi natěšené. 
Někteří prvňáčci měli poprvé příležitost pro-
běhnout se po fotbalovém trávníku. Na stadionu 
už bylo vše připravené. Po milém přivítání panem 
Michalem Vanduchem a panem ing. Petrem Lin-
hartem jsme se pustili s elánem do hraní. Ano 
do hraní, pro takhle malé děti musí být spor-
tovní aktivity hlavně hrou. Školáčci se rozdělili 
do čtveřic a zkušení fotbalisté z A týmu pro 
ně měli připraveno deset stanovišť, která byla 
zaměřená na cvičení obratnosti, rychlosti, síly 
a samozřejmě nemohla chybět cvičení s míčem. 
Mladí fotbalisté byli skvělí, s dětmi pracovali 
tak samozřejmě a zábavně, jako by to byla 
jejich každodenní práce. Všechny skupinky se 

za dopoledne vystřídaly na stano-
vištích. Malí sportovci dostali na po-
silněnou svačinku v podobě párku 
v rohlíku a pít mohli, kdykoliv měli 
potřebu, teplý čaj byl v sychravém zářijovém 
dopoledni velice vítaný. 

Po sportovním výkonu musí přijít také 
zasloužená odměna. Děti si nastoupily na  slav-
nostní zakončení příjemného dopoledne. Všichni 
dostali památeční medaili, knížku o jihočeských 
fotbalových klubech v naší republice, tričko 
a spoustu dobrot na posilněnou. Vyhodnoceni 
byli i ti nejlepší.

Chtěla bych poděkovat fotbalovému oddílu 
za tak zdařilou akci a doufám, že jsme se ne-
viděli naposled. Přála bych si, aby se některý 
z malých sportovců stal posilou pro naše bla-
tenské fotbalové týmy. Snad tato akce některé 
děti nadchla natolik, že se budou v budoucnu 
fotbalu nebo jinému sportu věnovat aktivně.    

Mgr. Zdenka Voříšková
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SEDLICE 
Moto

11. 10. 2014
Kategorie: 50, 65, 85 ccm, hobby mx1, 

Regi

MOTOKROS

Běh sem tam střídala chůze. Plíce některých borců na závodě v Kocelovicích 
neunesly kopcovité pasáže trasy

Kocelovice - Běžci občas žertem říkají, že 
cestou do cíle „pověsili plíce na strom“. Tak 
nějak to měla i část závodního pole, které letos 
v rámci 8. ročníku tradičního běžeckého přeboru 
Kocelovice- Hornosín- Kocelovice / necelých 
sedm kilometrů / vyrazilo vstříc dalšímu sportov-
nímu dobrodružství. Startovní číslo si tentokrát 
připnulo 37 jednotlivců, včetně sedmi zástupkyň 
„něžného pohlaví“. Nejvíc byla obsazena kate-
gorie mužů ve věkovém rozmezí 40 až 49 let. 
Závod proběhl za velmi příznivých klimatických 
podmínek, běžce po celou cestu hřálo příjemně 
do zad slunce.

Pro ty zúčastněné, kteří pravidelně netrénují 
a běžecké závody berou jako občasné rozptýlení 
a „adrenalinovou injekci“ pro lepší den, každo-
ročně na této akci představují něco na způsob 
„horolezeckého zdolávání sedmitisícovky“ 
náročná stoupání v terénu.

Své si s nimi letos užil také Miloš Hrdina 
/ 31 let / z Blatné: „Musel jsem v kopcích část 
nejnáročnější tratě absolvovat chůzí. Ale roz-
hodně jsem nebyl sám. I další běžci vystřídali 
v krizových chvílích rychlé tempo za pochodové. 
Určitě jsme si všichni užili,“ podává svědectví 
z „místa činu“ všestranně zaměřený pohodář 
z města růží. Na závodě v Kocelovicích prý 

startoval letos popáté: „Pořád si držím přibližně 
stejný výsledkový čas okolo 37 minut. Nejsem 
žádný Zátopek, vůbec netrénuji, prostě si jednou 
za čas jen tak vyběhnu. Tělu to udělá dobře a mo-
zek se krásně pročistí,“ říká Miloš Hrdina, který 
si letos doběhl pro celkové 32. místo.

Odpoledne došlo na prostranství za budovou 
bývalé kocelovické školy ke slavnostnímu cere-
moniálu vyhlášení výsledků. Na stupně vítězů se 
postupně postavili tito závodníci a závodnice: 
Kategorie M1 / muži 19- 39 let /- 1. Jiří Diviš / 
Cyklo Extra Cannondale, čas 24, 01 /, 2. Radek 
Valíček z Oseka / čas 25, 40 /, 3. Radek Matas 
z Blatné / čas 26, 34 /. Kategorie M2 / muži 40- 
49 let /: 1. Jiří Jansa z Atletiky Písek /čas 24, 
35 /, 2. Aleš Vetešník z Kocelovic / čas 26, 56 
/, 3. Milan Pavlovič z AC Mnichov / čas 27, 13 
/. Kategorie M3 / muži 50- 59 let /: 1. Bohuslav 
Rodina z Atletiky Písek / čas 25, 13 /, 2. Dušan 
Bartoš z Atletiky Písek /čas 26, 31 /, 3. Jaroslav 
Pudil za M2 Sport Strakonice / čas 26, 51 /. Ka-
tegorie M4 / muži 60- 69 let /: 1. Josef Navrátil 
z SK Stánčice / čas 30, 20 /, 2. Vladimír Kvaltyn 
z Atletiky Písek / čas 32, 25 /, 3. Jiří Potůček 
z Velkého Přítočna / čas 34, 22 /. Kategorie M5 / 
muži muži nad 70 let /: 1. Václav Šejbl z Atletiky 
Písek / čas 30, 37 /, 2. Jan Svoboda z Příbrami 

/čas 33, 56 /, 3. Jaroslav Putschӧgl z Atletiky 
Písek / čas 35, 27 /. Kategorie JZ / juniorky do 
19 let /: 1. Ivana Kvasničková z TJ Baník Stříbro 
/ čas 35, 09 /. Kategorie Z1 / ženy 19- 34 let /: 1. 
Zlata Kudrlinková z Adam Kluky / čas 35, 21 /, 
2. Anna Sifčáková z Nových Mitrovic / čas 43, 
35 /. Kategorie Z 2 / ženy 35- 49 let / : 1. Zlata 
Lukášková z AC Falkon Rokycany / čas 29, 05 
/, 2. Ivona Procházková z Blatné / čas 37, 05 /, 
3. Hana Říská z Kocelovic / čas 42, 00 /. Kate-
gorie Z3 / ženy nad 50 let /: 1. Dana Svobodová 
z Příbrami / čas 34, 12 /, 2. Ludmila Butzková 
z Kotvy Bráník / čas 37, 41 /. Jediná kategorie, 
která tentokrát vůbec nebyla zastoupena, byla 
kategorie juniorů do 19 let.

Účast běžeckých borců a přebornic ze všech 
míst celé České republiky svědčí o tom, že 
kocelovický závod má velice dobrý zvuk. Tře-
ba jich napřesrok ještě přibyde. Každopádně 
se nadšeným dobrovolníkům v Kocelovicích 
v čele s paní Vonáškovou podařilo vybudovat 
skvělé dílo. Poděkování za velkou podporu 
patří tradičně Obecnímu úřadu v Kocelovicích. 
A co bylo určitě ze všeho nejdůležitější - závod 
dokončili všichni bez výjimky, a to samo o sobě 
má nedocenitelnou hodnotu.

Vladimír Šavrda

TJ Blatná oddíl Sport pro všechny

Ženy mladší i dříve narozené
Chcete, aby vás srdce mohlo mít rádo a tělo sílu ho 

poslouchat?

Přijďte si zacvičit
Máte do závodních sportovců daleko?

Chcete se cítit mladší a duševně i fyzicky svěží? Využít volný 
čas, zahnat nudu a pobavit se v kolektivu?

protože

POHYB JE ŽIVOT!
Česká asociace Sport pro všechny tělovýchovné jednoty 

Blatná 
nabízí pro ženy a dívky cvičení uvolňovací, balanční, protaho-
vací a posilovací  v hudebně pohybových formách - s využitím 
náčiní: overbalů, činek, balančních podložek i aerobic bandů.

Členský příspěvek TJ Blatná 500,- + 100,-Kč oddílový – na 
kalendářní rok

Cvičíme v tělocvičně Základní školy Komenského
boční vchod z Purkyňovy jednosměrné ulice, vrátky - přes  

školní dvůr.

PONDĚLÍ    19,30 - 20,30    hodin
ČTVRTEK   19.00 - 20.00    hodin

Cvičíme opět po prázdninové pauze od září 2014

Do tělocvičny vás zvou kvalifi kované cvičitelky:
Eva a Milena
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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.

PROGRAM ŠIPKAŘŮ ŠK
BĚLČICE DO KONCE ROKU 

2014
25. 10. Účast na českém pohá-
ru 5 ve Skořenicích
16. 11. Regionální turnaj 
v bělčické sokolovně
6. 12. Regionální turnaj 
ve Vrbně - hostinec U Kiliánů
13. 12. Účast na českém 
poháru 6 v Praze

Od začátku října probíhá pří-
prava žákovské ligy v rámci 
ŠK Bělčice a DDM Blatná.

uvádí

SLZY SMÍCHU
STANISLAVA

ZINDULKY

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

odpoledne:
1. Šikovné ploutvičky – výtvarný kroužek 
pro děti od 4 let
    Pondělí 15:30 – 16:30
2. Výtvarný kroužek paní Vydrové pro děti 
z 1. až 3. tříd
Pondělí 14:30 – 15:30
3. Angličtina s Kapříkem – pro děti od 3 let
    Středa 15:30 – 16:15
4.Veselé pískání – hra na zobcovou fl étnu, 
nácvik správného dýchání pro děti od 3 let
    Úterý 15:00 – 15:45 a 15:45 – 16:30
- zájemci se mohou hlásit přímo v MC nebo 
mailem: mckaprik@seznam.cz
Program na pondělky a středy
13. 10. - Míč
15. 10. - Kapříci
20. 10. - Hrneček + koláček
22. 10. - Pejsek
27. 10. - Loď
29. 10. – Žába

Připravujeme: 19. 10. Drakiáda 29. 10. Be-
seda o porodu

Sledujte: www.mckaprik.estranky.cz

MC Kapřík zve nastávající rodiče
29. října 2014 od 17.00 hod. na 
besedu 

Vše o porodu
Besedu povede vrchní sestra 
porodnice Písek Mgr. S. Bulková a uskuteční se 
v herně MC (ZŠ Holečkova) 
V rámci besedy bude možné domluvit pokračující 
kurz pro těhotné.

Nový kurt na 
plážový volejbal

Jakkoliv počasí zrovna k pobytu na pláži 
v našich končinách přímo nevybízí, volejba-
listé si určitě přijdou vyzkoušet „plážák“ na 
novém kurtu ještě letos.

Vybudováním hřiště a oplocení se podařilo 
dokončit hlavní úpravy venkovního areálu 
TJ Sokol Blatná. Kurt se začal stavět už po 
povodni, ale použitý písek nebyl, bohužel, pro tento účel vhodný. Letos se podařilo získat grant 
Jihočeského kraje z programu Podpora sportu, takže jsme se konečně do úpravy kurtu mohli pustit. 
Grant sice pokryl pouze část nákladů, které bylo třeba na hřiště a oplocení vynaložit, ale i tak to 
byla významná pomoc.

Většinu práce provedly v dobré kvalitě Technické služby města Blatná, velkou zásluhu mají 
ovšem také členové Sokola, zejména Jan Mikeš a Václav Svoboda, kteří práci na kurtu a oplocení 
věnovali mnoho brigádnických hodin. Patří jim veliký dík a uznání.

Kurt bude přístupný veřejnosti stejně jako ostatní venkovní zařízení TJ Sokol Blatná.
B. Malinová

30.10. v 17 hodin začíná v MC 
Kapřík  již sedmý tříměsíční

kurz snižování nadváhy 
metodou STOB 
kombinace 

jídelníčku a cvičení 
je ideální cesta
vhodné pro všechny 
ženy - příspěvek od VZP
Zájemci o kurz se mohou na-
hlásit do 24.10. paní Žáčkové 
tel. číslo 774040499
e-mail: zackovastudiod@seznam.cz

VOLEJBAL - výsledky soutěže
ŽENY-OP-2014/015
22  TJ Fezko „S“ Strak. - SK Řepice 0   :2 (-14, -31)

23  S.Volyně - TJ S.Blatná „A“ 2   :0 (12, 19)

24  SK Řepice - TJ S.Blatná „A“ 1   :2 (-18, 24, -9)

25  TJ Fezko „S“ Strak. - S.Volyně 0   :2 (-21, -12)

26  TJ S.Blatná „A“ - TJ Fezko „S“ Strak. 2   :1 (23, -10, 15)

27  S.Volyně - SK Řepice 2   :0 (7, 7)

28  TJ Fezko „S“ Strak. - TJ S.Blatná „A“ 0   :2 (-16, -17)

Tabulka  soutěže
1. TJ S.Blatná „A“ 8 7 1 14:6 15

2. S. Radomyšl 7 6 1 12:4 13

3. TJ Fezko „C“ Strak. 6 4 2 10:4 10

4. SK Řepice 6 4 2 9:5 10

5. TJ ČZ „B“ 7 3 4 8:9 10

6. TJ Fezko „S“ Strak. 7 3 4 7:10 10

7. S.Volyně 6 3 3 7:6 9

8. Záboří Žížaly 5 3 2 7:7 8

9. TJ S.Katovice 6 1 5 4:10 7

10. TJ ČZ   „A“ Strak. 6 1 5 3:10 7

11. TJ Borga Horažďovice 6 0 6 2:12 6
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NEDĚLNÍ ČAJE
   U DATLA 2014

11. 10. od 13.00 Turnaj ve stolním 
fotbálku

18. 10. od 20.00  Positive Mind+ Hentai 
Corporatio

25. 10. od 20.00  HERDEK FILEK
                            + hosté
8. 11. od 20.00  Battole

15. 11. od 20.00  Kníry

22. 11. od 20.00 Libido Challenge

Podzimní program zábav 
v HOSPODĚ NA VINICI

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 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.

Sobota 1. 11. – Turnaj ve VOLENÉM 
MARIÁŠI - součást Jižanského 
poháru.

    Prezence od 12 hod. Začátek 13 hod.






Při větším množství zajistíme odvoz vlastními auty,
možná kontejerizace, likvidace technologií.








Firma RABBIT Trhový Štěpánov a.s., 
provozovna Kasejovice, 

přijme zaměstnance na pozici:

mistr výroby
Požadované úplné středoškolské vzdělání 

v oboru technologie zpracování masa, případně 
VL v oboru řezník, řezník-uzenář. 

Praxe v oboru výhodou. Nástup možný ihned.
Životopis zašlete na adresu export@rabbit.cz

Vína z Moravy
i z celého světa

B. Němcové 36, naproti autobusovým 
zastávkám

Otevřeno Út - So

Hledám pomoc při úklidu domu v okolí 
Blatné cca 2x do měsíce nebo dle 

potřeby.

Tel. 606 58 00 81
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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

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

Autodíly –    
    železářství

MAREK CHVÁTAL

  náhradní díly Škoda 
      + zahraniční vozidla
  autodoplňky, maziva, oleje

  výroba klíčů
  prodej vložek, zámků, kování
sjednocování a oprava vložek FAB,
      TITAN
  elektrické a ruční nářadí
  vruty, šrouby, hmoždinky, kotvy

J. P. KOUBKA 81, BLATNÁ
tel: 777 024 366, 383 422 111
e-mail: chvatalm@seznam.cz

Pronájem nebytového prostoru 18 m2, 
v centru Blatné, tř. T.G. Masaryka.

Vhodné pro provozování služeb např. 
kosmetika, pedikura, masaže atd. nebo 

kanceláře. 

Tel: 732 505 412, 732 407 709
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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 

Mag.phil. Lenka Šampalíková
soudní tlumočnice jazyka německého

beeidete Gerichtsdolmetscherin
für Tschechisch & Deutsch

Mobil: 721 933 386
www.sampalikova.eu

MUSIC CLUB 
BLATNÁ

OTEVŘENO PÁTEK + SOBOTA
OD 21.00 hod.

AKCE ŘÍJEN
FINLANDIA VODKA 25,-

MÍCHANÉ NÁPOJE -
COSMOPOLITAN 65,-

TANEČNÍ MUZIKA-DISCO-HOUSE

náměstí Míru 102
Blatná 388 01

(sklepní prostory)

Bažantnice Simínský mlýn – Martinice 
(Březnice) hledá

brigádníky
na listopad, prosinec.

nenáročná práce pro muže i ženy, 
studenty, aktivní důchodce.

Info na   702 081 232

Pedi kúra
Regina Marešová
 732 514 447

maresova.regina@seznam.cz
www.pedikura-regina.wz.cz

Docházková služba Masáž plosky 
u nohou  Masáž nohou

P- SHINE  Depilace
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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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