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ZUŠ Blatná na půdě Krajského úřadu Jihočeského kraje
Letos si ZUŠ Blatná připomíná 65 let od svého založení. Při této 

příležitosti proběhla dne 1. října 2014 vernisáž prací žáků a učitelů školy 
v prostorách hlavní budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje. Výstava 
byla slavnostně zahájena za přítomnosti krajského radního Tomáše Vytisky, 
ředitele ZUŠ Blatná Martina Škanty, místostarosty Blatné Pavla Ounického 

a dalších hostů. V projevech byla oceněna práce učitelů i zásluhy školy 
doma i v zahraničí. Žáci ZUŠ pak své nadání prezentovali hudebním 
a tanečním vystoupením. Poděkování za uspořádání výstavy patří žákům 
a pedagogům ZUŠ Blatná, p. Bc. Jitce Šálené z KÚ JK a p. Ing. Bohumíru 
Papáčkovi.                  P. O.

ROGA 2014
Blatná na veletrhu řemesel v Roggwilu

ROGA 2014 je veletrh řemesel v partnerském 
městě Roggwil ve Švýcarsku, konaný jednou za 
pět let. Před koncem minulého roku oslovili po-
řadatelé této akce vedení města Blatná s přáním 
zajištění účasti členů dudácké kapely z Blatné 
a Sedlické krajky. Výběr ostatních účastníků 
nechali na vedení města. Z webových stránek 
regionalni-znacky.cz byly vybrány paní Dana 
Koubková, jež plete z pedigu a paní Vlasta Bar-
dová, která se zabývá drátkováním a dírkováním 

kraslic. Účastnice Sedlické krajky nakonec ze 
zdravotních důvodů nemohly jet, nicméně paní 
Srbová zapůjčila pro výstavu několik výrobků 
pro ukázku. Cesty se nakonec účastnilo 11 osob.

Veletrh se konal v termínu 3. 10. – 5. 10. 2014 
v tělocvičně základní školy v Roggwilu. V pod-
večerních hodinách začala ofi ciální část veletrhu 
proslovy organizátorů a starosty partnerského 
města Roggwil, který mj. přivítal na veletrhu 

i zástupce Blatné. Pátečního večera byla pří-
tomna stážistka Českého velvyslanectví v Bernu 
Veronika Vacková, která byla udivena pevným 
a srdečným přátelstvím obou partnerských měst.

Švýcarská strana připravila pro Blatnou 
stánek viditelný hned při vchodu do místnosti. 
Pozornost návštěvníků upoutaly dámy svou 
zručností a grácií, s jakou na místě originálně 
tvořily své produkty. K poslechu jim hráli Johana 
Vinšová, Nikola Slavíčková a Martin Škanta, 
kterým do rytmu notovali přihlížející návštěv-

níci. Veletrh v pátek i sobotu končil ve 22 hod 
a v neděli v 18 hod. Během víkendu jsme po-
tkávali mnoho známých, se zástupci města jsme 
diskutovali na téma voleb, neboť i v Roggwilu 
budou mít v listopadu nové vedení. Projednal se 
termín výměnného tábora pro příští rok a také 
účast hostů z Roggwilu v Blatné. Ačkoliv byl 
víkend nabitý a časově náročný, návštěvu jsme 
si všichni užili, ukázali jsme zlaté české ručičky 
v akci a odnesli jsme si pochvalu organizátorů 
i návštěvníků.
Text napsaly a foto poskytly:
Adéla Novotná, DiS a Mgr. Evženie Bláhová

Dana Koubková, Johana Vinšová, Walter Wälchli, 
Nikola Slavíčková, Bruno Ammann, Vlasta Bardová.
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KOLEM VŠECH SVATÝCH SLUNCE 
JEŠTĚ URONÍ MALOU SLZU BABÍHO LÉTA

  Den za dnem plyne jako voda, a tak se zase 
o kousek  přiblížil i konec roku. Už jen něco 
málo přes měsíc a čeká nás opět krásný adventní 
čas. Na tuto dobu pro vás připravujeme malou 
ukázku činnosti našich předků z období kolem 
Vánoc, tradiční výstavu ČESKÉ VÁNOCE již 
2014, kterou jsme tentokrát nazvali „... PŘEDE 
DVEŘMI ŠTĚDRÝ DEN“

Protože my dospělí už víme, že nejkrásnější 
v životě je vždy  doba příprav, plánů, představ 
a očekávání, každoročně se snažíme pro naše 
ratolesti vykouzlit to nejnádhernější prostředí 
pro období vánočních svátků a zahrnout je nejen 
dárky, ale hlavně láskou a porozuměním, aby 
se jim tyto dny vryly do paměti pro roky příští.

Stejně tomu tak bylo i v dobách našich babi-
ček a dědů, kteří byly více spjati s přírodou a tak 
jejich ozdoby a předměty, kterými zkrášlovali 
svá obydlí, vždy vycházely z přírodních materi-
álů. My dnes jen obdivujeme to neopakovatelné 
kouzlo, které se z jejich rukou a duší vtisklo 
do všech výrobků, ať již to byly předměty kaž-
dodenní potřeby nebo předměty určené pro dny 
sváteční...

Pojďte spolu s námi alespoň na pár dní vy-
stoupit ze současného komerčního světa (možná 
se vrátit do dětských let) a opět připravit pro 
své rodiny právě takové vánoční svátky, určitě 
nebudete zklamáni.

ČESKÉ VÁNOCE 2014 - LIDOVÉ ŘEMES-
LO BLATNÁ - PRŮJEZD POD BLATENSKOU 
VĚŽÍ - PRO VŠECHNY MILOVNÍKY STA-
RÝCH ŘEMESEL

Prodej v listopadu bude stále jen v sobotu 
dopoledne od 9.00 do 12.00 hod.

Od 27. listopadu tu však pro vás budeme 
téměř každodenně od 13.00 do 17.00 hodin, 
dvakrát v týdnu pak od 9.00 - 17.00 hod. (dny 
budou ještě upřesněny) Pokusíme se vám 
navodit pravou vánoční atmosféru, inspirovat 
vás,  eventuelně nabídnout ke koupi celou řadu 
originálních výrobků určených k výzdobě nebo 
obdarování vašich blízkých. Dárky s „duší“ 
zhotovené ručně, vždy potěší dvojnásob.

Nebudou chybět: ozdoby ze slámy, kuku-
řičného šustí, vizovického těsta, paličkované 
krajky, proutí, včelího vosku, lesních i lučních 
přírodnin, malovaného perníku i perníku z fo-
rem, keramiky, dřeva, textilu, ořechů, sušeného 
ovoce, aj.

Originální přání v obálce i pohledy ručně 
psané jsou jistě vroucnějšími přáními než pouhé  
odeslání SMS.

Náš tip na listopad: Kameninový hrnek s jem-
nými kvítky (0,4 dcl)

Sušená jablíčka - kytičky (doplněk k jableč-
nému moštu)

KDYŽ SE V LISTOPADU HVĚZDY TŘPYTÍ, 
MRAZY SE BRZY CHYTÍ
MÁ-LI STROM PODRUHÉ NA PODZIM 
KVĚTU, SAHÁ ZIMA AŽ K LÉTU

Foto: Z vánoční výstavy v KAPLANCE (2012)
Eva Fučíková - lidové řemeslo

PODĚKOVÁNÍ
SOU BLATNÁ

Dne 10. září 2014 se v Domově pro 
seniory konal desátý ročník setkání seniorů

Blatenská rolnička.
Již třetím rokem nám pomáhají chlapci ze 

Středního odborného učiliště v Blatné, aby 
vše proběhlo ke spokojenosti hostů i domá-
cích uživatelů.

S vychovatelkou paní Zdenou Braunovou 
se dostavili studenti: Jiří Korecký, Martin 
Křiváček, Marek Spilka, Jan Šmat, Patrik 
Žilák a Jakub Vačlena. Celý den se svědomitě 
starali o všechny účastníky setkání.

Velmi si ceníme jejich pomoci a děkujeme 
tímto vedení SOU Blatná za jejich uvolnění.

A. Horová

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 - příspě-
vek od VZP
Zájemci o kurz se mohou nahlásit do 24.10. 
paní Žáčkové 
tel. číslo 774040499
e-mail: zackovastudiod@seznam.cz

Vzpomínka
Dne 19. října 2014 tomu byl rok, co nás 

náhle opustil pan
Jiří Suchý z Neradova.

Jak stálo ve smutečním oznámení: „Kdo 
v srdci žije, neumírá“. Proto Vy, co jste ho 
znali a měli rádi, vzpomeňte, prosím, se 
mnou.

Jarka Brožová

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

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

Program na listopad 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
3. 11. - Lístečky
5. 11. - Ptáček
10. 11. - Autíčko
12. 11. - Stromeček
19. 11. - Sovička
24. 11. - Ovoce
26. 11. - Lvíček

Připravujeme: 29. 10. Beseda o porodu 
(herna MC od 17:00)

Sledujte: www.mckaprik.estranky.cz
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Poděkování
Chci touto cestou poděkovat Technickým službám v Blatné, kon-

krétně zednické partě technických služeb, která v měsíci září 2014 
realizovala stavbu chodníku a parkoviště v ulici Krátká v Blatné na 
Vinici. Stavba byla provedena v rekordně krátkém čase, profesionálně 
a nikterak neomezovala zde žijící obyvatele.

Děkuji
Ing.  Miroslav Fišer

Důležitá výzva pro majitele 
nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá majitele 
nemovitých věcí (nemovitostí – zejména staveb, ale i pozemků), které 
nejsou ve veřejném seznamu dostatečně identifi kovány, resp. nejsou v ka-
tastru nemovitostí dostatečně určeny, aby se přihlásili ke svému vlastnictví 
(jedná se o pozemky a objekty, které jsou v katastru nemovitostí zapsány 
jako „neznámý vlastník“). V katastrálním území Blatná se jedná zejména o 
objekty řadových garáží v lokalitě Podskalská, Topič, Skaličanská a mnohé 
další stavby a pozemky v dalších částech Blatné a osad Blatné. V případě, 
že se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené zákonem (v 
§ 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), tj. do 31. 12. 
2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto 
zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. Upozorňuje-
me majitele nemovitých věcí, aby si prověřili stav svých staveb, zejména 
s ohledem na způsob jejich zápisu do katastru nemovitostí a uvedli stav 
zápisu ve veřejném seznamu do souladu se skutečností. Podrobnosti je 
možné získat na internetových stránkách www.uzsvm.cz a na www.mesto-
-blatna.cz, případně na odboru majetku, investic a rozvoje nebo na odboru 
výstavby a územního plánování, MěÚ Blatná. 

Ing. Václav Cheníček 
vedoucí oddělení majetku MěÚ Blatná

Výstavba nového schodiště 
v ulici Pivovarská

Technické služby města Blatné, s. r. o. dokončily realizaci výstavby 
nového schodiště a kamenného chodníku v ulici Pivovarská, o kterých byly 
zvěřejněny informace již v minulém vydání Blatenských listů.

V rámci této stavební akce došlo ke stavebním úpravám stávajícího 
zábradlí (částečné vyřezání železné a betonové konstrukce stávajícího 
zábradlí), k osazení nového ocelového schodiště s ocelovými roštovými 
stupni a výstavbě nového kamenného přístupového chodníku. Jak již bylo 
řečeno, tato stavba zpřístupní, respektive zkrátí, přístup z ulice pivovarská 
do ulice nábřeží Husovo.

V současné době probíhají stavební práce na výstavbě dalších bez-
bariérových přechodů a bezbariérových míst pro přecházení v Blatné.

Níže přikládáme fotografi e z prováděných prací na výstavbě nového 
schodiště.

Obnova veřejné zeleně
Technické služby provedly v první polovině měsíce října obnovu veřej-

né zeleně na třídě J. P. Koubka a náměstí J. A. Komenského. Předmětem 
obnovy byla výměna dvou uschlých vzrostlých stromů na tř. J. P. Koubka 
a jednoho zlomeného stromu na nám. J. A. Komenského.

V případě výměny dvou stromů na tř. J. P. Koubka se nejedná o první 
případ a na stejných místech. Stejná obnova byla provedena již před dvěma 
lety, důvod nám neznámý (zde s otazníkem), ale tuto skutečnost ať posoudí 
každý sám. Zato na nám. J. A. Komenského se jedná již o výměnu pravi-
delnou, protože předmětem je vždy zlomený strom z důvodu vandalismu.

Jen pro informaci občanů uvádíme, že výsadba takovéhoto nového 
vrostlého stromu stojí cca 8 tis. Kč za jeden kus, což pro rozpočet města 
Blatná není zrovna malá položka. Ať se tedy každý, kdo nám ničí veřejnou 
zeleň v centru města, zamyslí nad sebou sám.

Níže přikládáme fotografi e z prováděných prací v rámci obnovy veřejné 
zeleně a též z působení vandalů.

P o z v á n k a
na výlov rybníka Labuť

Ve dnech 27. až 30. října proběhne slavnostní výlov největšího rybníka na 
Prácheňsku rybníka Labuť (109 ha).

Pro návštěvníky bude připravena široká nabídka živých ryb, uzených rybích 
výrobků a také rybích pochoutek smažených, pečených a grilovaných.

Na pondělí 27. 10. je připraven bohatý program pro děti. První dva dny výlovu 
bude hrát hudba pana Koubka a je připraven tradiční jarmark.

Přijděte na výlov Labutě a kupte si kapra „Labuťáka“ ve velice příznivé ceně.
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Výsledky komunálních voleb v Blatné – zpracováno podle www.volby.cz
Volební účast: 45,12%

Zvolení zastupitelé v pořadí absolutního počtu obdržených hlasů

Přesvědčivé vítězství patří sdružení nezávislých kandidátů „Rovně“ se 6 zastupiteli (30,03%), na druhém místě skončila ČSSD se 
2 zastupiteli (14,24%). Na třetím místě skončila Volba pro město (9,58%), na čtvrtém ODS (7,85%), na pátém KSČM (7,43%), na šestém 
SNK ED (7,13%),  na sedmém Nezávislí (6,53%), na osmém Jihočeši 2012 (6,51%), na devátém KDU-ČSL (5,86%), všichni po jednom 
zastupiteli. Žádného zastupitele nezískala kandidátka TOP 09 (4,79%).

První dva náhradníci jednotlivých politických uskupení:

Kandidátní listina Kandidát

název pří jmení, jméno, tituly věk
ROVNĚ 1 Malečková Kateřina Bc. 45 BEZPP 1212
ROVNĚ 6 Srb Luboš 36 BEZPP 787
ROVNĚ 5 Kalužík Milan MVDr. 42 BEZPP 765
ROVNĚ 2 Pojer Roman 40 BEZPP 756
Česká str.sociálně demokrat. 1 Ounický Pavel 33ČSSD 739
ROVNĚ 4 Karbanová Marcela Mgr. 46 BEZPP 590
ROVNĚ 3 Tvrdý Zbyněk 36 BEZPP 519
Občanská demokratická strana 1 Flandera Robert Ing. 48 ODS 489
Česká str.sociálně demokrat. 2 Vaněček Miroslav 38ČSSD 472
"JIHOČEŠI 2012" 2 Navrátil Bohuslav Mgr. 63 BEZPP 470
SNK Evropští demokraté 1 Hospergr Josef 74 SNK ED 425
Volba pro město 3 Stošek Viktor MVDr. 51 BEZPP 418
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Scheinherr Jiří Bc. 37 BEZPP 281
KSČM 1 Braunová Zdeňka 42 BEZPP 272
NEZÁVISLÍ 1 Vít Miloslav DiS. 34 BEZPP 225

Politická
příslušnost

Hlasy 
abs.

poř.
číslo

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Zdychyncová Barbora Ing. 39 KDU-ČSL 216
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 Mlsová Jaroslava PhDr. 39 KDU-ČSL 208

Volba pro město 1 Mikeš Jiří Ing. 69 BEZPP 380
Volba pro město 4 Cheníček Václav Ing. 39 BEZPP 366

SNK Evropští demokraté 2 Špeta Václav MVDr. 61 BEZPP 288
SNK Evropští demokraté 7 Blovský Jaroslav 55 BEZPP 191

NEZÁVISLÍ 5 Kallmünzer Luboš 44 BEZPP 221
NEZÁVISLÍ 6 Vanduch Michal 35 BEZPP 198

"JIHOČEŠI 2012" 1 Tvrdý Václav 57 BEZPP 286
"JIHOČEŠI 2012" 7 Rubáš František 47 BEZPP 213

Občanská demokratická strana 2 Etlík Josef Bc. 29 ODS 250
Občanská demokratická strana 5 Žíla Milan Ing. 63 ODS 195

ROVNĚ 7 Španihelová Jana Mgr. 40 BEZPP 603
ROVNĚ 8 Hanzlíková Inka 28 BEZPP 487

Česká str.sociálně demokrat. 5 Kocúrová Radka Mgr. 47 BEZPP 396
Česká str.sociálně demokrat. 3 Váňa Jan 59ČSSD 295

KSČM 10 Smeták Václav 70 KSČM 246
KSČM 2 Benešová Libuše 35 BEZPP 165
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NAŠI KANDIDÁTI 2014
Před pár dny proběhly volby do zastupitel-

stev. V České republice na radnice kandidovalo 
rekordních 233 tisíc lidí. V Blatné kandidovalo 
rovněž rekordní množství kandidátů, konkrét-
ně 150, na kandidátkách 10 politických stran 
a hnutí. Jelikož je blatenské zastupitelstvo 
patnáctičlenné, šance na úspěch nebyla velká. 
V podobně nenáročném duchu se v následují-
cích řádkách pozastavím nad naším hlasovacím 
lístkem a okrajově i nad volebními programy 
některých blatenských seskupení. Jedná se 
o způsob shrnutí a bilance, poněkud povrchní 
a nezbytně osobní, nicméně korektně pracující 
s danými fakty a základními matematickými 
a logickými operacemi.

Dle Českého statistického úřadu v roce 
2001žilo v Blatné a jejích místních částech 
6 644 obyvatel, z toho 3 433 bylo žen, tedy 
mírná většina. Z našich 150 kandidátů bylo žen 
jen 44, tedy ani ne třetina. Nejvíce žen kandido-
valo za stranu TOP 09 a za sdružení ROVNĚ, 
v obou případech jich bylo 9. V ROVNĚ, stejně 
tak jako v KSČM, žena dokonce stanula v čele 
kandidátky. Ženské jméno Kateřina se dělilo 
o druhé místo, pokud jde o počet jeho nositelek 
na blatenském volebním lístku; Kačenu předčila 
pouze Hana, dohromady zastoupena 5x.

Naopak, je-li opakem ženy muž a ne třeba 
temnota, „nejmužnější“ byla kandidátka SNK 
Evropští demokraté a „JIHOČEŠI 2012“ (uvo-
zovky se vyskytly i na hlasovacím lístku), u obou 
se jmenovitě zapojila pouze 1 žena. Do páru, 
tj. 2, byly alespoň na kandidátce Volba pro město 
a ČSSD. U mužů převládala jména předních 
svatých: Václav (10x), Jiří (11x) a Josef (12x).

Opakovala se rovněž př í jmení, a to 
i na různých kandidátkách, což je sice zajímavé 
a možná i pikantní, obzvláště jde-li o příbuzné, 
ale to je tak snad všechno, konspiraci prosím 
případně hledejte sami. Co do četnosti vy-
hrálo příjmení Novotný, -á. To je ostatně třetí 
nejpočetnější příjmení v celé České republice, 
hned po prvním Novákovi, -ové a po druhém 
Svobodovi, -ové.

Obyvatelstvo České republiky, Blatnou nevy-
jímaje, stárne. Dle Českého statistického úřadu 
byl k 31. 12. 1997 věkový průměr blatenského 

obyvatelstva 37,0, zatímco k 31. 12. 2004 již 
40,0 a růst průměrného věku nadále pokračuje. 
K poslednímu číslu se v současnosti nejvíce 
přiblížila kandidátka TOP 09, která měla věkový 
průměr 40,5. Mladší byli pouze kandidáti 
z politického hnutí NEZÁVISLÍ, s průměrným 
věkem 36,3. Na druhé straně stála kandidátka 
KDU-ČSL s věkovým průměrem 57,5, těsně 
následovaná zasloužilými kandidáty z SNK 
Evropští demokraté s 57,3. Průměrný věk 
všech 150 kandidátů byl 48,7. Pro dokreslení, 
obyvateléČeské republiky ho k 31. 12. 2012 
měli 41,3 a v Jihočeském kraji byl 41,4. Nyní 
nejmladší kandidát v Blatné byl dvacetiletý stu-
dent z ČSSD, nejstarší byl sedmdesátidevítiletý 
důchodce z KDU-ČSL.

Pokud jde o uvedená zaměstnání jednotlivých 
blatenských kandidátů na volebním lístku, dů-
chodce (celkem 21) předstihli pouze podnikatelé 
(počítáme-li i OSVČ). Dalším oblíbeným povo-
láním byl učitel (včetně ředitelů škol), úředník, 
technik, řemeslník (na volebním lístku konkrétně 
specifi kováno).

Vysokoškolsky vzdělaných kandidátů, bráno 
pouze na základě přiznaných titulů z volebního 
lístku, bylo dohromady 47. Soudě jenom podle 
tohoto kritéria, nejvzdělanější reprezentanty 
nabídla Volba pro město (10 kandidátů), na-
opak „nejlidovější“ zůstali komunisté, kteří 
mezi sebou neměli žádného doktora, inženýra, 
magistra apod.

Největší členskou základnu, opět pouze 
s ohledem na náš volební lístek, měla ČSSD 
s 8 členy, následovaná ODS s 6 členy. Teprve 
za nimi se umístila KSČM a KDU-ČSL s 5, re-
spektive 3 členy ve straně. Politickou příslušností 
k nějaké straně se dohromady mohlo pochlubit 
23 kandidátů.

Pár slov k volebním programům. Asi naštěstí 
v Blatné nežijí žádní revoluční radikálové (nebo 
tito alespoň nekandidují), v obecné, základní 
rovině se tudíž všechny strany a hnutí shodují. 
Tipoval bych, že dokonce víceméně všude, 
minimálně v demokratickém světě. Není-li 
ve volebním programu uvedena nějaká přidaná 
hodnota v podobě konkrétního návrhu a plánu, 
jsou to jen slova anebo samozřejmost, o které 

slušní a pracovití lidé nemají potřebu mluvit. Nad 
vágním volebním programem NEZÁVISLÝCH 
jsem proto nestačil kroutit hlavou. Výběrově 
cituji, v rámci hesla však nic nevynechávám: 
„Zájem na: rozvoji města, výchově dětí a mláde-
že“; „Podpora: kulturních aktivit, všestranných 
zájmových aktivit“. Kdo by to nepodepsal? 
V posledním případě navíc pozor na formulaci. 
Např. většina sportovních odvětví je přes svoji 
komplexnost daleko spíše jednostranná než 
všestranná. Anebo pak je všestranné v podstatě 
všechno, např. i to, když mě baví dívat se z okna.

Pozoruhodné je i heslo z letáku ČSSD 
„Radnice pro občany“. Budí totiž dojem, že 
v současnosti tomu tak není, a že tudíž s námi, 
rozuměj s kandidáty z přiložené fotografi e, při-
jde na radnici změna k lepšímu (tj. výměna či 
kultivace úřednictva?) a my se staneme novým 
starostou a místostarostou. Čeština je ošidná 
a vymýšlení smysluplných volebních hesel bez 
negativních konotací jakbysmet. Jinak ale měla 
ČSSD kampaň do poslední chvíle úzkostlivě 
pečlivou a bohatou.

Než aby plýtvala slovy jako „slušnost; tole-
rance; empatie“ (stále leták ČSSD), strana TOP 
09 odpovědně šetřila papírem a planými sliby. 
Kdo si však 2. 10. 2014 v 19:00 hod. nezašel 
do Komunitního centra na „Předvolební pohov-
ku“, o plánech a prioritách blatenské TOPky neví 
zřejmě nic. Skoupější na slovo byli snad už jen 
kandidáti z „JIHOČEŠI 2012“. Na druhou stranu 
daleko větší sdílnost s konkrétními nápady opa-
kovaně předvedli kandidáti ze sdružení ROVNĚ, 
anebo KSČM ve své veřejné vitrínce. Pozadu 
nezůstala ani blatenská ODS. Velice stručně, 
avšak jasně a výstižně vyjádřily svůj společný 
program kandidátky Volba pro město a SNK 
Evropští demokraté.

Závěrem. Našim novým představitelem se 
stal někdo z nás, námi zvolený. Věřme, že na tom 
nejsme tak špatně, a že tedy celé zastupitelstvo 
bude pracovat a rozhodovat dobře a s vkusem, 
který tady v minulosti podle mého názoru ob-
čas chyběl. Na kvalitě života se totiž podílejí 
nejen věci užitečné, ale i ty krásné… To už je 
ale zase jiná kapitola. Nyní sláva vítězům, čest 
poraženým!

Vlastimil Váně, občan Blatné, volič 
a kand idát, vystudovaný češtinář

Šedivá plocha pořadového čísla označuje „skokany“ - jejich výsledné pořadí je lepší, než byla jejich pozice na kandidátce (dosáhli 
výsledek lepší o více než 10 %, než byl průměr jejich kandidátky). Celkový počet blatenských skokanů na 9 úspěšných kandidátkách je 
17 (z toho jsou 4 mezi zvolenými zastupiteli).

Na kandidátce TOP 09 bylo dalších 5 skokanů. Na prvních třech mistech TOP 09 podle absolutního počtu hlasů skončili:

Zpracoval Zdeněk Malina

TOP 09 1 Váně Vlastimil Mgr. et Mgr. 34 BEZPP 204
TOP 09 2 Hermannová Bohumila Mgr. 66 BEZPP 186
TOP 09 3 Maleček Dušan 45 BEZPP 162
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Den české státnosti
Letos již po čtvrté pořádalo o.s. Nobiscum Humanitas 28. září  společně s CKVB oslavu svátku české státnosti. Pestrý 
odpolední program uváděný Václavem Žmolíkem i večerní koncert Václava Neckáře přilákaly na nádvoří blatenského 

zámku spoustu lidí. Akci podpořil Jihočeský kraj a Město Blatná.
ZM

Mezinárodní kontrabasová soutěž Františka Simandla
Od pátku 17. října byly po celý víkend slyšet z oken Základní umělecké školy hluboké 

tóny kontrabasu. Blatná díky Centru kultury a vzdělávání hostila mladé kontrabasisty 
z celé Evropy. Ti se zúčastnili v rekordním počtu VII. ročníku mezinárodní kontrabasové 
soutěže Františka Simandla. Blatenský rodák F. Simandl  proslavil sólovou hrou českou 
kontrabasovou školu po celém světě. Na fotografi i je absolutní vítězka soutěže turecká 
studentka Gizem Sözeri, která se předvedla na koncertě vítězů společně s klavíristkou 
Marcelou Jelínkovou.               JW

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.

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 do
15 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 kategori-

ích, vedlejší druhy do vyprodání zásob.
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Ohlédnutí za uplynulou 
sezónou projektu „Rekreační 
areál města Blatná“

Ani se nechce věřit, jak ten čas letí. Projekt města „Rekreační areál 
města Blatná“ podpořený z prostředků EU v rámci Regionálního operač-
ního programu NUTS II Jihozápad, jehož partneři jsou blatenské základní 
školy J. A. Komenského a T. G. Masaryka a Svazek obcí Blatenska má 
za sebou druhou sezónu. Provozovatelem jsou stále Technické služby 
města Blatné, s. r. o. a projekt se nachází až do roku 2018 v režimu pěti-
leté kontroly plnění podmínek ze strany poskytovatele dotace a případně 
kontroly dalších orgánů. Vybavení areálu nedoznalo mnoho změn hlavně 
proto, že jakékoliv úpravy by znamenaly značně komplikovaná jednání 
s poskytovatelem dotace a téměř jistě by město neminulo vrácení části 
dotace. Přesto došlo k několika znatelným změnám, které určitě potěšily 
jak rekreanty areálu, tak i některé občany bydlící v blízkém okolí. První 
znatelnou změnou je skutečnost, že část trávníku, která v minulé sezóně 
nebyla dostatečné vzrostlá, a tak nebyla rekreantům přístupná, díky péči 
provozovatele a za přispění odborné pomoci Zahradnictví Bouše již dosta-
tečně zesílila, zhoustla a vzrostla. V areálu je tak rekreantům k dispozici 
veškerá zeleň. Druhou znatelnou změnou je vybudování protihlukové stěny 
z desek z recyklovaného plastu o výšce 2 m a délce 12,7 m v místě oplo-
cení rekreačního areálu mezi objektem pro plavčíky a dámskými šatnami.
Důvodem vybudování protihlukové stěny byly opakující se stížnosti občanů 
bydlících v blízkosti této části areálu na velký hluk pocházející z areálu, 
ačkoliv několik měření hluku provedené příslušným orgánem oprávněnost 
těchto stížností nepotvrdilo. Přesto provozovatel vyšel těmto občanům 
vstříc a instaloval v nejvíce problematickém úseku protihlukovou stěnu. 
Určitě provozovatel potěšil návštěvníky areálu i tím, že vstupné zůstalo 
na úrovni minulé sezóny. Navíc bylo možné si za 500 Kč zakoupit perma-
nentní vstupenky pro dospělé na 10 celodenních návštěv. Pro nejmenší děti 
a jejich rodiče bylo určitě příjemé, že provozovatel připravil k zapůjčení 
více plaveckých pomůcek, které pořídil na základě zkušeností z minulé 
sezóny. Provoz areálu byl letos zahájen 1. června, v den mezinárodního 
dne dětí. V tento den uspořádalo Občanské Sdružení Duhové Ještěrky pro 
děti bohatý program. Ačkoliv počasí dětem nepřálo a déšť změnil trávník 
v areálu v brouzdaliště, sdružení vtipně uspořádalo pro děti hlavní program 
včetně bohaté nabídky soutěží na přilehlém parkovišti před areálem. Ke 
sportování a zábavě posloužilo i dětské hřiště uvnitř areálu, které naštěstí 
dostatečně vyschlo. K výborné zábavě, které se zúčastnilo přes 300 dětí, 
přispělo i dobře fungující občerstvení. Celkově počasí nepřálo v letošní 
sezóně tak jako v minulé, což se odrazilo na celkové návštěvnosti. Přesto se 
našly vhodné chvíle, ve kterých mohli partneři projektu uspořádat speciální 
akce. Základní škola T. G. Masaryka připravila plavecké závody s názvem 
Žabák a Základní škola J. A. Komenského připravila v rámci 110. výročí 
školy štafetové závody. Škoda, že škola nemohla využít areál v rámci 
připravovaného branného cvičení. Ukončení provozu rekreačního areálu, 
které se předpokládalo někdy mezi 14. 9. až 28. 9. dle počasí, však nastalo 
již 7. 9. Nutno říci, že ke smůle těch návštěvníků, kteří si areál oblíbili. 
Během září a dokonce i října bylo ke koupání ještě mnoho krásných dní, 
zejména v odpoledních hodinách. Ačkoliv letos bylo v období „babího léta“ 
překrásné počasí, během července a srpna tomu bylo často jinak. Projevilo 
se to jak v případě našeho rekreačního areálu, tak i u dalších podobných 
zařízení na návštěvnosti a tržbách. V letošní sezóně navštívilo areál celkem 
20 419 platících návštěvníků a celkové tržby za vstupné činily 367 290 Kč. 
Celkové náklady na provoz areálu činily k 30. 9. 2014 cca 2 mil. Kč a do 
konce roku ještě nepatrně vrostou o náklady na energie a drobné opravy, 

zejména nápisů a informačních tabulí. Na příští sezónu tak bude rekreační 
areál opět plně připraven na své stálé i další nové návštěvníky.
V Blatné dne 22. 10. 2014 Ing. Jaromír Formánek,

MěÚ Blatná, OMIR

SSvvaattoommaarrttiinnsskkéé ppoossvvíícceenníí ss hhuussoouu,,

vvíínneemm aa hhuuddbboouu
(hraje skupina Radka Šimsy)

Hajanské hospod 15. 11. 2014 17:00

P ipravíme pro Vás

Město Blatná
a

Policie České republiky Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice

pořádají společnou besedu na téma

BEZPEČÍ PRO SENIORY
v úterý 4. listopadu od 15.00 hodin

v budově Policie ČR - obvodního oddělení Blatná,
 J. P. Koubka 22, Blatná

OOBEC LNÁ E ZVE NA VYSTOUPENÍ KAPELY 

 

10. 12. 2014 od 19:00 hodin  
KULTURNÍ D M LNÁ E 

Vstupné : 180,- K  
Vstupenky v p edprodeji od 3.11.2014 

ve Tvrzi v knihovn  PO – PÁ 9:00 – 16:00 hodin 
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Kulturní  kalendář�
 Akce

27. + 28. 10. 
| PO + ÚT | 9:00 – 16:00 |
VÝLOV RYBNÍKA LABUŤ
Rybník Labuť, Myštice
Bohatý program pro děti (27. 10.), hu-
dební doprovod v podání pana Koubka 
a jeho kapely, rybí speciality, možnost 
zakoupení čerstvých ryb, pasování na 
rybáře, jarmark a bohaté občerstvení 
v Hostinci U Labutě.

31. 10. PÁTEK | 18:00 |
SAMHAIN
Zámek Blatná
Základní umělecká škola v Blatné a 
Centrum kultury a vzdělávání Blatná 
vás srdečně zvou na koncert v rámci 
oslav keltského svátku SAMHAIN. Na 
blatenském zámku vystoupí soubory 
Alban Eiler a Samhain.
Vstupné dobrovolné.

1. 11. SOBOTA | 20:00 |
P. S., UCHÁZÍM, THE OWNRO-
DIES, FUNKCE ŠROUBU
Koncert kapel
Pořadatel a místo konání
Hospoda na Vinici

1. 11. SOBOTA | 21:00 |
U-73
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

5. 11. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Náměstí Míru 212, II. patro

7. 11. PÁTEK | 19:00 |
Pavel Liška, Martin Zbrožek, 
Josef Polášek
MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK
Divadelní sál, Sokolovna
2. představení z divadelního předplat-
ného
Tři mistři improvizace a klauni v ne-
vyzpytatelném představení, o kterém 
nikdo neví, jak skončí...
Vstup: 250/200Kč (1. - 10./ 11. - 20. řada)
200/150Kč (1. - 10./ 11. - 20. řada + stu-
dent, senior, ZTP)

7. 11. PÁTEK | 20:00 |
MORDORS GANG

Koncert
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

8. 11. SOBOTA | 21:00 |
CERMAQUE  I. CANDLEWICK
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

24. 10. PÁTEK | 20:00 |
STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUN-
DA
Dokumentární v českém znění | Česko  
2013 | 97 min | 90 Kč
Režie: Petr Horký

26. 10. NEDĚLE | 15:00 |
POŠŤÁK PAT
Animovaný / Rodinný  v českém znění 
| Velká Británie 2014 | 88 min | 90 Kč |

29. 10. STŘEDA | 19:00 |
ANNABELLE
Horor v původním znění s titulky | 
USA 2014 | 95 min | 

5. 11. STŘEDA | 19:00 |
SOUDCE
Drama v původním znění s titulky | 
USA 2014 | 142 min | 100 Kč |

9. 11. NEDĚLE | 15:00 |
7 TRPASLÍKŮ
Animovaný / Fantasy v českém znění | 
Německo 2014 | 88 min | 100 Kč |

4. 11. ÚTERÝ | 15:00 – 17:00 |
ČTEME, PLETEME A JDEME NA 
NÁVŠTĚVU NA FARU
Městská knihovna Blatná

27. 10. PONDĚLÍ | 19:00 |
RADY A TIPY ZE ZAHRADY
Suterén, KCAŽ
Beseda na téma: podzimní a dušičko-
vé vazby. Součástí večera bude také 
praktický workshop s Andreou Šmí-
dovou. Materiál si můžete zakoupit na 
místě. 
V případě zájmu nás prosím kontak-

tujte na tel: 776 712 858, počet míst je 
omezen.

28. 10. ÚTERÝ | 10:00 |
DEN REPUBLIKY
Radnice, socha Svobody, KCAŽ
Připomeňme si toto významné datum 
českých dějin rekonstrukcí 28. října 
1918 v Blatné.
V 10:00 vychází průvod od radnice k 
soše Svobody, kde budou položeny 
věnce, zazní modlitba za padlé a čes-
ká i slovenská hymna. Po proslovech 
představitelů Sokola, města Blatná 
a Centra kultury a vzdělávání bude 
svržen orel z budovy bývalého hejt-
manství a jeho následné utopení pod 
Kaplankou.
Odpoledne od 14:00 na vás čeká bo-
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.

2. 11. NEDĚLE | 14:00 – 18:00 |
HALLOWEEN (NEJEN) 
PRO DĚTI
KCAŽ
Strašidelný program na celé odpo-
ledne! Výtvarné dílny, dlabání dýní, 
halloweenské zvyky a hry pro děti, 
hudební program, stezka odvahy a pe-
čení buřtů na dvorku. Nezapomeňte 
strašidelné kostýmy s sebou!

3. 11. PONDĚLÍ | 13:00 + 17:00 |
BESEDA: DOTAČNÍ PŘÍLEŽI-
TOST PRO NEZISKOVÉ A PŘÍ-
SPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Velká klubovna, KCAŽ
Působíte v neziskové nebo příspěvko-
vé organizaci, našli jste si grant pro 
svůj projekt a chcete o něj zažádat, jen 
nevíte jak? Přijďte si nechat poradit 
paní Mgr. Hanou Kolínskou.

6. 11. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: DEKORACE DO BYTU
Suterén, KCAŽ
S lektorkou Gábinou Šípovou si tento-
krát zkusíte vyrobit domácí mýdlo.
Kurzovné: 100,-Kč/2hod. V případě 
zájmu se prosím hlaste na tel. 776 712 
858, počet míst je omezen.

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum
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znělo heslo pod dvouhlavým orlem na 
oponě Vlasteneckého muzea na Malé 
Straně, podtrhujíce sepětí českého 
království a Říše za vlády Josefa II. A 
proč by ne? S tímto orlem jsme se jako 
Češi poprvé setkali ve 13. stol., v roce 
1212, když budoucí císař Fridrich II., 
využiv odkazu Římské říše, udělil dě-
dičný královský titul Přemyslu Otakaru 
I., a následně při střetu Přemysla Ota-
kara II. s Rudolfem Habsburským na 
onom „nešťastném“ Moravském poli. 

Následně se tento orel objevil u všech 
panovníků, kteří svůj osud spojovali 
se Svatou říší římskou národa němec-
kého, která byla rozbita teprve Na-
poleonem v roce 1806, a Rakouským 
arcivévodstvím (erb na hrudi: stříbrné 
břevno na rudém poli). Tehdy jako po-
kračovatelé císařství byl již natrvalo 
spojen s Habsburskou dynastií. Ještě 
v roce 1867 při Rakousko-Uherském 
vyrovnání doznal jistých změn ve vnitř-
ním erbu, avšak jeho tři koruny (dvě 
arcivévodské a jedna císařská) spolu 
s žezlem a mečem v heraldicky pra-
vém pařátu a říšským jablkem v levém 
pařátu mu zůstaly natrvalo. Tento orel 
z muzejních sbírek sletěl ze svého vý-
sluní pravděpodobně teprve 28. 10. 
1918, kdy zpod jeho křídel vyskočil 
onen symbolický lev československé-
ho národa a zrodilo se Československo. 

8. 11. SOBOTA | 16:00 – 19:00 |
ATELIÉR: VÝROBA MASEK NA 
MASOPUST S KLÁROU 
JÁNSKOU
Suterén, KCAŽ
Výroba originálních masek s keramič-
kou a výtvarníci Klárou Jánskou. Při-
pojte se a podílejte se s námi na pří-
pravě masopustu.
V případě zájmu se prosím hlaste na 
tel. 776 712 858.

8. + 9. 11. | SO+NE | 10:00 – 
12:00 a 14:00 – 16:00 |
KURZ FLAMENCA S LOLOU 
KARPENKOU
Velký sál, KCAŽ
Lolu Karpenku si můžete pamatovat 
jako tanečnici flamenca, která vystou-
pila v rámci loňského koncertu paní 
Edity Adlerové a jejich hostů.
V případě zájmu se hlaste na mail: edi-
ta.adlerova@gmail.com nebo na tel.: 
775 607 193.

2. 11. – 30. 11. | „OK“ OTE-
VŘENÁ KAVÁRNA | VÝSTAVA 
Výstava fotografií Ondřeje Malého z 
jeho putování po Kanadě.

PO – ČT
Jazykové konverzace – Klubovna

Jazykové konverzace jsou otevřeny 
zájemcům v průběhu celého roku. 
Nově jsme pro vás přichystali ITALŠTI-
NU S RODILÝM MLUVČÍM. 

Úterý            18:00 ŠPANĚLŠTINA S  
  RODILÝM MLUVČÍM
Středa 18:00 ANGLIČTINA
Středa 19:00 ITALŠTINA S  
  RODILÝM MLUVČÍM
Čtvrtek        18:00 NĚMČINA
  19:00 ČEŠTINA PRO  
  CIZINCE

KAŽDÉ 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

12. 11. STŘEDA | 17:00 |
HUDEBNÍ VEČER K POSLECHU 
I TANCI Václava Bartoše
Kavárna, KCAŽ
Čaje o páté v rytmu swingu 40. a 50. 
let. Originální nahrávky uvádí Václav 
Bartoš.
Vstup volný.

18. 11. | 18:00 | VERNISÁŽ 
VÝSTAVY  NOSTALGIE
Městské muzeum Blatná
Jak vznikala fotografie před sto lety? 
Jak se za sto let změnila místa, kolem 
kterých chodíme každý den?
Výstava restaurovaných fotografií ze 
sbírky muzea. Fotografie tematicky 
souvisí s regionem Blatenska (kraji-
ny, budovy, lidé, události) a většinu z 
negativů vytvořil na přelomu 19. a 20. 
století blatenský kněz a regionální his-
torik Jan Pavel Hille.

TVOŘÍME PRO DRUHÉ - UPLEŤ 
ČTVEREC
Zapojte se spolu s námi do charitativní 
akce „Upleť čtverec“ a spojte příjemné 
tvoření s užitečným. Čtverce, které lidé 
pletou a háčkují na celém světě, jsou 
v Jižní Africe sešity do dek pro děti, o 
které se nemá kdo starat. Na jednu 
deku je potřeba 35 čtverců o velikosti 
20 x 20 cm. Po dohotovení  každého 
čtverce je potřeba nechat ocásek dlou-
hý cca 50 cm, aby bylo možné k sobě 
čtverce sešít. Ocásek je potřeba pak ke 
čtverci „přimotýlkovat“, aby se nezaš-
modrchal s jinými.
Kdo se může zapojit do projektu?
Uplést nebo uháčkovat čtverec je věc 
velice snadná. Je to ideální projekt  
pro dospělé i dětské začátečníky, pro 
všechny milovníky ručních prací, kte-
ří si ale netroufají nebo nemají čas na 
velké výrobky, pro děti ve školách i pro 
tvořivé babičky doma, v klubech či do-
movech  důchodců nebo pro klienty v 
denních stacionářích.
Kam nosit hotové čtverce? Na recepci 
CKVB: ÚT – NE od 9:00 – 18:00, nám. 
Míru 212 Blatná, 1.patro

MALÝ STÁTNÍ ZNAK RAKOUSKA
„Sub umbra alarum tuarum vincit leo.“ 
(Ve stínu tvých křídel vítězí lev.) Tak 

Těšte se

 Muzeum

 Informace o(d) nás
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sport�
Oba potápěčské 
tituly v Blatné!

První říjnový víkend se blatenští potápěči tra-
dičně zúčastnili posledního závodu Mistrovství 
republiky v lovu ryb na nádech, pořádaného na 
zatopeném lomu v Trhové Kamenici.

Ze všech 39 závodníků se s podmínkami 
daného závodu „Pohár Trhové Kamenice“ nej-
lépe vypořádal Martin Dolejš z týmu Blatná III, 
který zvítězil před Ivanem Drozdem z Pardubic 
a Karlem Říhou ml. z Blatné I. Dále se umístili 
Petr Pechr (4.místo), Karel Říha st. (5.), Martin 
Zdvořáček (7.) a Vlastimil Dědina (8.).

V soutěži družstev vyhráli závodníci Par-
dubice I, čímž přerušili 7 závodů trvající nepo-
razitelnost Blatné I, která se nyní umístila na 
2. místě, před třetí Blatnou III. Vynikající 4. mís-
to vybojoval blatenský Junior TEAM závodící 
teprve prvním rokem, a to ve složení Ondřej 
Sedláček, Vlastimil Dědina, David Koblih (ná-
hradník Michal Rišian).

Také bylo vyhodnoceno Mistrovství České 
republiky – součet všech závodů. Mistrem 
republiky v jednotlivcích se stal Karel Říha 
ml. (18 ulovených kaprů) před druhým Ivanem 
Drozdem (15 ks) a třetím Martinem Dolejšem 
(12 ks). Všichni tito závodníci stáli na stupních 
vítězů při všech závodech a potvrdili letošní 
suverenitu. Karel Říha ml. tímto doplnil sbírku 
pódiových umístění, jelikož v posledních 6 
letech Mistrovství republiky se umístil 2x na 
3. místě, 3x na 2. místě a nyní na nejvyšším 
stupínku. Úspěch potvrdili 4. místem Karel Říha 
st. a 9. se umístil Ondřej Sedláček.

V součtu Mistrovství České republiky 
družstev zvítězila s obrovským náskokem 
10 střelených ryb Blatná I (Karel Říha st., 
Karel Říha ml., Michal Stružka), což znamená 
7. titul Mistrů republiky pro tento tým v řadě! Na 
druhém místě se umístilo družstvo Pardubice I. 
Třetí místo obsadila Blatná III (Martin Zdvořá-
ček, Martin Dolejš, Pavel Troníček), 4. skončila 
Blatná II a 5. Junior TEAM – taktéž z Blatné.

Nyní čeká blatenské potápěče zakončení 
sezony a příprava na další, která, pevně věříme, 
bude stejně úspěšná jako ta letošní. Pravidelné 
tréninky probíhají v zimě ve strakonickém 
bazénu, následně na zatopených lomech a pře-

hradách vč. výjezdů na zahraniční lokality. Vše 
za velké podpory Města Blatné a společnosti 
Leifheit. Pokud by měl kdokoli zájem o „ponor 
na zkoušku“, ať už nádechového či přístrojového 
potápění, je možné se informovat na adrese: 
karlos.rr@seznam.cz.

Na závěr bychom rádi poblahopřáli zakla-
dateli Klubu potápěčů a průkopníkovi potápění 
v Blatné, Karlu Říhovi st., který letos oslavil 
40 let od jeho „prvního ponoru“ a který stojí za 
úspěchy všech blatenských potápěčů a zároveň 
stále pravidelně dosahuje výborných výsledků, 
o čemž svědčí letošní 4. místo, a to v konkurenci 
stále mladších a mladších závodníků.

Gratulujeme!        EK

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY NAŠICH 
TÝMŮ ZA POSLEDNÍCH 14 DNÍ

PŘEDSTAVUJEME TJ BLATNÁ  ,,A“            MLADŠÍ PŘÍPRAVKA ,,B“ 

Muži „A“ Katovice – Blatná 3:0 (1:0) 

Muži „B“ Blatná – Civa Trans Rovná 2:2 (1:1) Bulka J., Reguš(p)

Ženy Blatná – Hrádek  0:5 (0:2) 

Dorost  Blatná – Hradiště 2:1 (2:0) Míka, Janota

Žáci st. Písek B – Blatná 0:7 (0:5) Chovanec 6x, Vala

Žáci ml. Písek B – Blatná 4:3 

Přípravka st. „A“ Dražejov – Blatná 4:6 (1:2) Šejvar 2x, Šurát, Bulka A.,Vondruška, Žižka

Přípravka st. „B“ Barovov – Blatná 2:12 (1:8) Drnek 4x, Bulka4x, Vávra, Fejtl, Flandera, 

Bláha

Přípravka ml. „A“ Strakonice B – Blatná 4:10 (2:6) Outlý 4x, Krátký 4x, Hovorka, Kostohryzová

Přípravka ml. „B“ Volyně – Blatná 7:1 (2:0) Říha Tomáš

Muži „A“ Blatná – Netolice 1:0 (1:0) Říha Š.

Muži „B“ Lnáře – Blatná 0:2 (0:0) Prokopec, Písařík

Ženy J.Hradec – Blatná  5:0 (0:0)

Dorost  Vl.Březí – Blatná 2:1 (1:0) Sedláček

Žáci st. Blatná – Zliv 5:0 (1:0) Chovanec 3x, Mikeš, Říha J.

Žáci ml. Blatná – Zliv 2:0 (2:0) Fořt L., Opava

Přípravka st. „A“ Blatná – Bavorov 15:4 (6:1) Bulka A. 5x, Šejvar 3x, Fiřt 2x, 

   Vondruška 2x, Bulka D., Žižka, Šurát

Přípravka st. „B“ Blatná – Volenice 4:2 (2:0) Barabáš, Drnek, Bulka, Fejtl

Přípravka ml. „A“ Blatná – Vodňany 20:0 (9:0) Outlý 8x, Říha Pr.4x, Hovorka 3x,

   Kostohryzová 2x, Krátký, Obleser, Kafka

Přípravka ml. „B“ Blatná – Sedlice/Doubravice  8:7 (3:3) Fišer 3x, Říha T. 3x, Čížek(p), Fejtl

35 + SG Sedlice – Blatná 1:1 (1:0) Sigi

PROGRAM ŠIPKAŘŮ ŠK BĚLČICE DO KONCE ROKU 2014
25. 10. Účast na českém poháru 5 ve Skořeni-
cích

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 příprava žákovské 
ligy v rámci ŠK Bělčice a DDM Blatná.
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„Čilákovské prší“ se přestěhovalo za slunečními paprsky
Buzice - Nebývá zvykem, aby se turnaj v ně-

které karetní hře odehrával pod širým nebem. 
V Buzicích se tak ale 27. září stalo. „Venku 
bylo tak krásně, že jsme se rozhodli přestěhovat 
hráčské stoly a židle na naše nádvoří. Tak trochu 
v duchu lidové moudrosti „Kam nechodí slunce, 
tam chodí lékař“, usmíval se majitel staročeské 
hospůdky „U Čiláka“ Petr Samec, který si sám 
s velkou chutí „hodil čertovy obrázky“ v rámci 
jím pořádaného tradičního turnaje v karetní hře 
„Prší“.

Když Petr Samec této hezké tradici „vde-
choval život“, napoprvé usedli za hráčské stoly 
především zástupci a zástupkyně dětské gene-
race. Postupem času ale k této „lehounké formě 
drobného riskování“ pocítili sympatie i dospělí, 
takže i jich začalo utěšeně přibývat. A nechyběli 
ani všemi mastmi mazaní a protřelí karbaníci, 
vyznávající mariáš. Ti ovšem pak často „ztros-
kotali“ v této převážně nevážné karetní taška-
řici na důvtipu, čerstvých mozkových buňkách 
a mladickém štěstí těch nejmenších.

Tentokrát si pod hřejivými slunečními pa-
prsky lebedilo rovných dvacet nadšenců. A jako 

vždycky prožili v Buzicích velmi příjemné od-
poledne, kterému dodala tu pravou „superingre-
dienci“ domácí knedlíčková polévka z kuchyně 
paňmaminky Marie Samcové. Každý účastník si 
navíc po právu odnesl z turnaje nějakou tu cenu.

Triumf opět slavil „čas her a malin ne-
zralých“- hlavní odměnu v podobě sklenice 
výtečných utopenců sevřel ve svém náručí na 
nejvyšším stupni vítězů jedenáctiletý Jakub 
Opava z Blatné. „Kromě prší mě rodiče naučili 
hrát taky žolíky a poker,“ pochlubil se posléze 
mladý šťastlivec, „Doma „mastíme karty“ 
poměrně často, moc nás to baví. Ale na turnaji 
jsem byl poprvé dnes tady v Buzicích.“ Prý se mu 
v království Petra Samce strašně líbilo a za rok na 
další turnaj v prší plánuje přijet znovu: „Z toho, 
že jsem vyhrál, mám obrovskou radost- vůbec 
jsem s vítězstvím nepočítal.“ A co udělá se svou 
labužnickou cenou? „Utopence dám dědovi, kte-
rý tady s námi dnes taky hrál. Ať si pochutná,“ 
prohlašuje školou povinný dobrák Jakub.

Stříbrnou pozici opanoval „podivným říze-
ním osudu“ / „Asi pánbůh nebyl doma“ / Vla-
dimír Šavrda z Pacelic. Medailové trio uzavřel 
ředitel turnaje a majitel hospody Petr Samec.

Vladimír Šavrda

„Pršíturnaj“ v hospůdce „Na Vinici“ byl vzácně vyrovnaný. 
Promluvily do něho i dvě ženy

Blatná - V sobotu 4. října bylo v útulné bla-
tenské hospůdce „Na Vinici“ jaksepatří veselo. 
Ke slovu se totiž dostaly karty. Konkrétně turnaj 
v karetní hře „Prší“. A při něm se perfektně rela-
xovalo a ještě lépe se uvolňovaly emoce. K pa-
klíku karet navrch dobře orosený žejdlík piva 
a svět byl v očích účastníků 4. ročníku dokonalý.

Každý, kdo na turnaj zavítal, musel mít do 
hry obnos padesáti korun v drobných mincích. 
Pokud uvedenou sumičku prohrál, musel si 
opatřit nový „půlstováček“ a tím pádem šel do 
mínusu jako státní rozpočet České republiky. 
Celkem se karbanilo ve čtyřech kolech. Každé 
kolo trvalo tři čtvrtě hodiny, patnáct minut měli 
hráči přestávku na „kouřovou“, přesun, případně 
vydání „dluhopisu“. Ceny byly připraveny pro 
deset nejlepších hráčů, na ostatní se dostalo 
alespoň chutné a bohaté občerstvení, připravené 
provozovatelem hospůdky Michalem Bláhou. 
Ten byl mimoto také ředitelem turnaje a navíc se 
aktivně zapojil do „dešťového folklóru“.

Vydařený turnaj nebyl obsazen jen mužskou 
složkou. Vedle dvaadvaceti „pánů tvorstva“ do 
něho rázně promluvily i dvě ženy. Jednou z nich 
byla Kristýna Hrušková z Hněvkova: „Mě učil 
hrát karty dědeček. Díky němu ovládám dudáka, 
větší bere, šňops i 66,“ říká sličná „údernice“ ve 
světě „čertových obrázků“. A jak viděla svoje 
šance před zahájením turnaje? „Počítala jsem 
s tragédií, ale nakonec to docela ušlo. V první 
polovině klání mi šly perfektně sedmičky a ko-
sila jsem soupeře jako hadrové panáky. Pak se ke 
mně štěstí obrátilo zády. Výsledkem je osmnácté 
místo,“ okomentovala Kristýna Hrušková pravý 
stav věcí. Myslí si „růže mezi trním“, že i v ta-
kovém divokém turnaji existuje rovnoprávnost? 
„Rovnoprávnost docela určitě existuje a ženy 

by to měly svým 
mužským protějš-
kům pořádně na-
třít. Dneska jsem 
zrovna nezazářila, 
ale za rok mě tu 
mají znovu – zlep-
ším se a budou biti 
jako žito,“ planou 
Kristýně v očích 
bojovné ohníčky.

To Milanu Ho-
krovi alias „Švíkovi“ 
z domácí Vinice se 

vedlo podstatně lépe- padlo mu stříbrné eso. 
„Zatím jsem na turnaji tady v hospůdce ještě 
nechyběl. Nic kromě prší ale nehraji,“ upozor-
ňuje sympaťák, který sám sebe označuje jako 
„skokana roku“, „Proč? Loni jsem totiž skončil 
beznadějně poslední a letos najednou hned za 
vítězem! Karty nijak pravidelně nemastíme, 
s kamarády si ke stolu sedneme jen občas pro 
pobavení,“doplňuje komentář Milan Hokr, který 
skončil s „výdělkem“ + 55 korun.

Hráčské pole se jako obyčejně skládalo 
především ze štamgastů. „Turnaj byl vzácně 
vyrovnaný, rozdíly minimální,“ hodnotí jeho 
průběh ředitel Michal Bláha, který sám ob-
sadil pěkné čtvrté místo, „Zažili jsme tu dnes 
situaci, podobnou politickému zemětřesení, 
když obrazně řečeno „padají hlavy“ ministrů 
a naopak je nahrazují dosavadní „outsideři“. 
Například dvojnásobný vítěz Mirek Švejda se 
najednou propadl až na dvaadvacátou pozici. 
Loňský šampión Petr „Basten“ Švec zase klesl 
na patnáctou příčku. Loni nám tady moc chyběl 
nejlepší karbaník z Blatné Jan Hejnoch a letos 

taky žádná sláva- osmé místo. A Milan Hokr, 
přezdívaný „Švík“ se zase z úplného propadliště 
dějin naráz katapultoval na výsluní.“

Na pomyslný trůn tentokrát usedl Michal Tvr-
dý alias „Tison“ z Řečice se ziskem + 77 korun. 
Ve stříbře se koupal již zmíněný Milan Hokr alias 
„Švík“ z Vinice. Bronz potěšil Ladislava Samce 
/ Sam /, taktéž z domácí lokality.

Černého Petra si tentokrát vytáhl Renda 
Šnajdr - pro změnu z Vinice, kterému z jeho 
mínusoidy – 90 korun málem omrzl nos. Zřejmě 
budoucí nástupce Miroslava Kalouska, kterému 
také nešlo hospodařit v plusových položkách /? /.

Michal Bláha nyní vážně uvažuje o tom, že na 
jaře ve své hospůdce turnaj v prší zopakuje. Ještě 
předtím ovládne v prosinci vnitřní prostory jeho 
druhého domova turnaj dvojic v ping- pongu.

Vladimír Šavrda

U hráčského stolu zleva - Petr Samec, ředitel turna-
je, vedle Josef Šafář ze Škvořetic.

Kristýna Hrušková to prý na 
přesrok soupeřům natře.

Vlevo vítěz turnaje Michal Tvrdý.
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FC Kozel Skaličany prožil na kadovském hřišti malé 
fotbalové Nagano. Chyběl jen Jaromír Jágr v kopačkách

Kadov- To tu ještě nebylo! Členové fotba-
lového týmu FC Kozel Skaličany se zapíšou 
zlatým písmem do kroniky své mateřské obce 
i do sportovní historie Blatenska. Na kadovském 
turnaji v malé kopané „spáchali“ do slova a do 
písmene „malé fotbalové Nagano“, když jako 
hotový uragán smetli všechny své soupeře na 
jednu hromadu. Ještě nikdy skaličanský kozel, 
patron neustále se zdokonalující manšaft s vlast-
ním maskotem, 
neřičel hlasitě-
ji a radostněji! 
Slyšeli ho až na 
pražské Spartě 
a podle dobře 
informovaných 
zdrojů největší 
bozi národní ko-
pané padali v tom 
okamžiku na ko-
lena,bez ohledu 
na to, že stopli 
právě probíhají-
cí mezinárodní 
utkání.

„Ještě nikdy jsme nebyli na bedně a teď rov-
nou zlato,“ nemůže se z fenomenálního úspěchu 
stále ještě vzpamatovat tiskový mluvčí a pevný 
kádr hráčské základny Václav Cheníček, „Musím 
přiznat, že u nás všech po skončení turnaje a vy-
hlášení výsledků pracovaly silně emoce, dokonce 
tekly i slzy dojetí. Jsme recesistický manšaft, 
který si jde ze srandy zakopat a zaběhat. A tak 
nás alespoň doposud všichni ostatní brali. Na 
druhé straně je fakt, že na turnaji v Drahenickém 
Málkově jsme už pozorovali u sebe jisté herní 
zlepšení. Semifi nále nám tam uteklo takříkajíc 
„mezi prsty“.

Vedle cenného zlata si skaličanští fotbalisté 
přivezli domů ještě jednu trofej- pohár pro nej-
lepšího brankáře turnaje, kterým byl Jaroslav 
Fořt. „Jarda znamenitě zachytal. Exkluzivními 
zákroky tým podržel a soupeře znejistil,“ pochvá-

lil kamaráda a spolubojovníka Václav Cheníček. 
Dále poskytl několik komentářů k jednotlivým 
zápasům s protivníky: „Prvním soupeřem nám 
byl manšaft „Nová Růže“ z Drahenic. Jejich 
zástupce nás před utkáním navštívil s tím, že 
nás na hřišti rozsekají. Tento názor jsme nechali 
bez odezvy. Následně po brance Libora Slezáka 
drahenickým to dopadlo úplně naopak.“ Poté 
se FK Kozel utkal se sestavou SK / J / ELITA: 

„Tito hoši se stře-
tu s námi obávali 
a avizovali, že 
v našem případě 
se jedná o tým 
nevyzpytatelný, 
schopný čeho-
koliv. Velice vy-
rovnaný průběh 
zápasu přinesl 
výsledné skóre 0 
: 0 s tím, že jsme 
byli lehce lepším 
týmem, ale naši 
převahu jsme ne-
dokázali zúročit 

v gólový zápis.“ Třetí souboj podstoupili skal-
čanští s hostujícími Běšinami, kde zaznamenali 
historickou událost- pravděpodobně nejrychlejší 
gól do soupeřovy branky v dějinách kadovských 
turnajů v malé kopané. „Filip Řezáč už v páté 
vteřině utkání „vymetl pavučiny“ běšinské brány 
nechytatelným způsobem. Z této „dělovky“ se už 
protivník nevzpamatoval, ačkoliv se vehementně 
snažil překonat utrpěný šok,“ usmívá se jeden 
z režisérů „malého fotbalového Nagana“. Pak 
už nikdo spanilé jízdě kozlů napříč zeleným 
trávníkem nebyl s to vůbec čelit. Přehnala se 
vlna, na jejímž konci byla fotbalová svatozář 
nad týmem FK Kozel Skaličany. A samozřejmě 
radost. Bezbřehá, nespoutaná.

Ale to ještě nebylo všechno. Po vzoru „zla-
tých hochů“ z Nagana v roce 1998 vypukla 
famózní oslava. „Započala již v samotném 

Kadově, gradovala v hostinci „U Čiláka“ v Bu-
zicích a zlatým hřebem se stala jízda po naší 
rodné vesničce, s pohárem vztyčeným do nebes. 
Navštívili jsme doma Jirku Kotála, který se jako 
standartní hráč kozlů tentokrát nemohl turnaje 
zúčastnit,“ vykresluje Václav Cheníček podobu 
okamžiků už bez nervozity, napětí a křečí v lýt-
kových svalech.

Pro toto „Nagánovské sólo“ je důležité za-
znamenat jména členů fotbalové party, která tak 
proslavila Skaličany. Za zlato vycedili litry potu 
tito borci: Jaroslav Fořt / El Prezidento a gólman 
/, Jiří Blovský / viceprezident /, Libor Slezák / 
kapitán /, Zdeněk Voborník, Petr Šavrda, Filip 
Řezáč, Jakub Darda, Michal Panfi l, Jiří Opava, 
David Nováček, Václav Cheníček, Milan Počta. 
Střelci FK Kozel Skaličany: Filip Řezáč, Libor 
Slezák, rozhodující penalta Filip Řezáč.

Ze stříbrného poháru se na slavnostním 
závěrečném ceremoniálu radovali hráči týmu 
SK / J / ELITA. Bronz byl přisouzen osudem 
„Nové Růži“ Drahenice: „Možná jsme nebyli 
lepší proto, že nám chyběl náš týmový maskot- 
čtyřletý Daniel. S ním bychom zřejmě vyhráli,“ 
žertovala ještě na bedně kapitánka drahenických 
Miloslava Opavová, „Ale teď vážně- je to náš 
letošní nejlepší výsledek. Chtěli jsme být alespoň 
čtvrtí- tohleto je bomba a my jsme moc šťastní,“ 
dodává jedním dechem.

Zahajovací květnový turnaj v Kadově 
drahenickým ukázal tu odvrácenou tvář: „Náš 
kamarád tady tehdy utrpěl ošklivou zlomeninu 
nohy v lýtku, v nemocnici se to neobešlo bez 
sešroubování. Dneska už,zaplať pánbůh, chodí 
bez berlí,“ vybavuje si poměrně dramatické 
momenty kapitánka „Nové Růže“. „Tentokrát 
se celý turnaj obešel bez zranění. Kolem dokola 
se rozprostírala jen a jen přátelská a pohodová 
atmosféra. Diváci se na první pohled skvěle 
bavili,“ nechává se následně slyšet Miloslava 
Opavová s dovětkem, že jejich kluci podali super 
výkon a v roce 2014 stihli předvést svůj um na 
čtyřech turnajích na Blatensku.

Domácí fotbalisté zůstali tentokrát na nepo-
pulárním čtvrtém místě. Hráči z Běšin museli 
„vydýchat“ poslední „fl ek“- chtě nechtě.

Vladimír Šavrda

FK Kozel Skaličany na kadovském hřišti.

Začne plesová sezóna
Sokolovna je zatím zadána na tyto akce:

maturitní ples SOŠ Blatná 5. 12., věneček 
tanečních 6. 12., večírek Vishay 13. 12., 
večírek Leifheit 19. 12., „školní ples“ 31. 
1., hasičský bál 7. 2., sokolský ples 14. 2.

Beach kurt TJ Sokol Blatná už ožil
Volejbalisté otestovali nový kurt v neděli 12. října za krásného „nepodzimního“ počasí.
Uznali ho za plně funkční a už se těší na jaro, kdy začne opravdová „beachová“ sezóna.
Kurt bude přístupný věřejnosti, ale kontrolovaně, po domluvě s vedením volejbalového oddílu TJ 

Sokol Blatná nebo se správci sokolovny. Kvůli bezpečnosti a zachování kvality písku se kurt bude 
zamykat.                                 ¨B. Malinová
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NEDĚLNÍ ČAJE
   U DATLA 2014

25. 10. od 20.00  HERDEK FILEK
                            + hosté
7. 11. od 20.00  MORDORS GANG
15. 11. od 20.00  Kníry

22. 11. od 20.00 Libido Challenge

Podzimní program zábav 
v HOSPODĚ NA VINICI

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 (blatenské 

kapely)
Čt - 25.12.2014 – vánoční  Battole

PODZIMNÍ AKCE V BUZICKÉ 
HOSPODĚ U ČILÁKA

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

    Prezence od 12 hod. Začátek 
13 hod.






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








Herdek Filek - HC, metal, funk band, Strakonice
Strakonická skupina Herdek Filek vznikla na konci roku 2011, kdy se povedlo dát dohromady 

základ hudebníků, naladěných na stejnou notu a se stejnou chutí hrát něco, co nikdo z nich do 
té doby nehrál, s odvahou neuzavírat se do klasických stylových škatulek a se snahou nebrat se 
až tak vážně. Na začátku roku 2012 se sestava zkompletovala a v květnu byl první koncert. Ke 
koncertování se přidala příprava na první CD, které bylo pokřtěno téměř přesně po roce od prvního 
koncertu v květnu 2013 a obsahuje 11 skladeb s vlastní hudbou i texty. Poté se částečně obměnila 
sestava kapely, která od té doby zůstala nezměněná.

Tvorba skupiny se inspiruje kapelami, jako jsou například Suicidal Tendencies, Living Colour, 
starou tvorbou RHCHP, Parliament Funkadelic, Sly and the Family Stone a Infectious Grooves, 
snaží se střídat harcorové a metalové momenty se zemitými funkovými groovy a ani parodie na 
„umělé lidovky“ jí není cizí.

Herdek Filek odehrál více než 50 koncertů, připravuje natáčení regulérního klipu, tvoří nové 
písničky a hlavně cvičí a hraje. Lze to jednoduše vyjádřit citací z jednoho rozhovoru:

„Některé věci nejsou nejjednodušší a to, že se sami nebereme až tak vážně neznamená, že 
to budeme hrát blbě :). A živé hraní, to je to, proč to děláme, to nás motivuje nejvíc a když si je 
člověk ve svých partech jistý, může do hraní na pódiu dát víc energie, emocí. Když sám nehoříš, 
nemůžeš zapálit jiné.“

Herdek Filek hraje ve složení:
zpěv – Jan „Sonja“ Skřivan
Kytara, zpěv – František Christelbauer
Kytara, zpěv – Jaroslav Rejžek ml. Bicí – Michael Řanda
Basová kytara – Jaroslav Rejžek

http://bandzone.cz/herdekfi lek https://www.facebook.com/herdekfi lekband http://www.musicmap.cz/herdek-fi lek

Děti z přípravné třídy ZŠ speciální v Blatné.
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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

Provozní doba: Po-Pá 7.30 - 16.30
 So 8.00 - 11.00

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

Potraviny PLUS JIP v Blatné 
(Spar Tvrdý) přijmou

prodavačku na plný úvazek.
Nástup možný ihned.

Bližší informace v obchodě, případně 

na telefonu 602 447 824.
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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 

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

Po předložení tohoto kupónu Vám vzniká nárok na uplatnění 

slevy ve výši 40% na veškeré ošetření v salónu

„Bello Viso“. Tento kupón lze uplatnit pouze 1x jednou 

osobou.

Platnost kupónu je do 30. 11. 2014.

Provozovna: Pivovarská 1272, Blatná (naproti Lidlu)

Objednávky: Kateřina Jelínková - 728 690 995

PRONÁJEM
KANCELÁŘE
V modrém domě čp. 274 (vedle pošty)

volná k pronájmu od 1. prosince
plocha 19 m2+předsíň,WC 11 m2

tel: 732 35 1850

Hledám paní 
nebo slečnu 

z Blatné a 
okolí na hlídání 
3- letého syna.

tel. 602 283 765

Vína z Moravy
i z celého světa

B. Němcové 36, naproti autobusovým 
zastávkám

Otevřeno Út - So

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

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