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VII. ročník Mezinárodní kontrabasové soutěže Františka Simandla 17.–19. 10. 2014
očima ředitele soutěže a tajemníka poroty

Do Blatné se 
opět sjeli virtuó-
sové nejvě tšího 
smyčcového ná-
stroje - kontrabasu. 
Každé dva roky, 
již po sedmnáct 
let, pořádá město 
Blatná Mezinárod-
ní kontrabasovou 
soutěž Františka 

Simandla. Jméno blatenského rodáka, profesora 
Vídeňské vysoké hudební školy a významného 
člena dnešního orchestru Vídeňských fi lharmo-
niků Františka Simandla (1840 – 1912), znají 
kontrabasisté po celém světě. To byl pravděpo-
dobně jeden z důvodů vysoké mezinárodní účasti 
od nejmladší čtrnáctileté kategorie až po vyso-
koškolské profesionály. Mezinárodní účast vy-
žadovala také mezinárodní porotu, která se pod 

vedením Profesora hudební fakulty Janáčkovy 
Akademie múzických umění v Brně Miloslava 
Jelínka vyjadřovala o letošní úrovni soutěžících 
mimořádně pochvalně. V nejvyšší kategorii 
musela porota udělit dokonce dvě první místa, 
což se na takovéto soutěži stává zcela výjimečně. 
Oba kontrabasisté: japonský kontrabasista Mori-
take Yamato a turecký kontrabasista Sen Evren 
předvedli v neděli 19. října na koncertě vítězů 
vynikající výkony, při kterých si i spokojené 
publikum potvrzovalo, že jim nejvyšší uznání 
opravdu náleží.

Popularita soutěže vyvolává do budoucna 
u pořadatelů mnoho otázek. Další ročník, který 
je potřeba připravovat již nyní, se bude konat 
v roce 2016. Prostory Základní umělecké školy 
jsou velmi sympatické a vedení školy umožnilo 
pořadatelům využívat jejich maximum. Přesto 
však pro tak velké nástroje, ale hlavně pro stou-
pající počet mezinárodních účastníků, jsou těsné.

Organizační tým Centra kultury a vzdělávání 
v čele s Berenikou Políčkovou se  soutěže zhostil 
výborně a všichni účastníci včetně poroty odjíž-
děli z Blatné s přáním se za dva roky opět setkat.

Jakub Waldmann
ředitel Mezinárodní kontrabasové soutěže 

Františka Simandla

Japonský kontrabasista Yamato Moritake.

Předposlední říjnový víkend rozezněly Blatnou hluboké, sametové 
tóny. Ano, probíhal zde 7. ročník Mezinárodní kontrabasové soutěže 
Františka Simandla, zdejšího rodáka.

V čem byl letošní ročník netradiční? Už dobou konání. Doposud 
se soutěž konala pravidelně v červnu. Tentokrát se soutěžilo ve dnech 
17. až 19. října 2014 
v budově Základní 
umělecké školy. Tento 
rok se přihlásilo 38 
uchazečů, odstoupili 
čtyři. Letošní ročník 
byl bohatý na za-
hraniční účastníky, 
např. Turecko, Pol-
sko, Japonsko a Ra-
kousko. Též porota 
zasedla za bodovací 
stoly v mezinárodním 
složení.

Soutěž nepostrá-
dala bojového ducha 
a nad některými výko-

ny se doslova tajil dech. Byl to po dvou letech opravdový kontrabaso-
vý svátek. Sedmý ročník byl věnován dlouholetému pedagogovi pražské 
konzervatoře, Václavu Fukovi, který v červenci tohoto roku odešel do 
kontrabasového nebe.

Co je na této soutěži potěšující? Každým ročníkem je stále větší zájem 
zahraničních účastní-
ků. To potvrzuje, že 
soutěž má vysokou 
úroveň. Věřme, že 
město Blatná do bu-
doucna bude soutěži 
příznivě nakloněno.

Všem, kdo se na 
organizaci a realizaci 
soutěže podíleli, patří 
vřelé a pokorné podě-
kování.

Jiří Pichlík
Tajemník poroty 

Mezinárodní 
kontrabasové soutěže

Františka SimandlaMezinárodní porota soutěže.
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Aktual ity�

Od 1. 11. 2014
je změna telefonního čísla

Gynekologická ordinace
MUDr. Ibrahim Razak

Nové tel. číslo   734 421 412

OD SVATÉHO MARTINA, ZAHŘEJE JEN 
PEŘINA

Letošní zatím příznivý podzim nám podsou-
vá pocit, že sněhová nadílka a s ní přicházející 
mrazy jsou ještě v nedohlednu, ale vše se může 
rázem během několika dní změnit. To ukáží dny 
následující.

Podle některých staročeských dělení roku 
začínala právě Martinem jeho zimní polovina.

Pravdou je, že listopad bývá někdy nestálý, 
proměnlivý. Dokazují nám to i následující 
pranostiky:
PANNY MARIE OBĚTOVÁNÍ, ZIMU JEŠ-
TĚ NEPŘIVÁDÍ (21. 11. )
PO SNĚHU JDOU-LI NA MARTINA HUSY 
(11. 11. ), NA OBĚTOVÁNÍ PANNY MARIE 
V BLÁTĚ CHODIT MUSÍ
MARTIN, KLIMENT(23. 11. ) KATEŘINA 
(25. 11. ) - JEDNOU TEPLO, JEDNOU ZIMA
NA MARTINA-LI SNĚŽÍ, NA KLIMENTA 
MÍVÁ SNĚH VÝŠKU STĚŽÍ
SVATÁ KATEŘINA, CHODÍVÁ RÁDA 
BÍLE PŘIODĚNA
LISTOPADOVÝ SNÍH ULÉHÁ V NOCI

ČESKÉ VÁNOCE.PŘEDE DVEŘMI ŠTĚD-
RÝ DEN - POZVÁNKA

Jak již jsme se v minulých listech zmínili, 
připravujeme na dobu adventu vánoční výsta-
vu s prodejem (v průjezdu obchodu s textilem 
pod věží) - ČESKÉ VÁNOCE.PŘEDE DVEŘ-
MI ŠTĚDRÝ DEN, na kterou bychom vás 
všechny chtěli srdečně pozvat. Věříme, že nám 
budete i nadále nakloněni přízní a přijdete 
se inspirovat a nadýchat vánoční atmosféru.

Během listopadových sobot již začneme 
postupně doplňovat vánoční zboží, abychom 
tak od 27. listopadu mohli přejít na každodenní 
odpolední prodej.

MARTINŮV LED A SNĚHOVÁ PEŘINA, 
DLOUHÉHO TRVÁNÍ NEMÍVÁ

Eva Fučíková - lidové řemeslo

Hledáme nové kolportéry!
Pro roznos Blatenských listů 
se od listopadu 2014 uvolnil 

jeden úsek.
Zájemci, hlaste se na adrese: 

blat.listy.ch@seznam.cz

Svatý Martin opět v Kaplance
Do Blatné zase přijede Martin na bílém koni. Stejně, jako loni: Na Příkopy, ke Kaplance.

V úterý 11. listopadu v 11 hodin dorazí Martin 
na bílém koni, pak náš pan farář P. Marcin Pia-
secki slavnostně požehná vínům z letošní sklizně, 
a podle tradice přesně v 11 hodin a 11 minut 
otevřeme první lahve svatomartinského! Se-
zóna byla pro vinaře letos náročná, ale stejně 
bude v naší nabídce přibližně 40 vzorků. Bude 
co ochutnávat a porovnávat. Aby byla nabídka 
kompletní, Koláčníci z Chluma přijdou se svými 
vyhlášenými dobrotami! Těšme se na preclíčky, 
koláčky, rohlíčky. Přislíbeny jsou i speciality na 
grilu, nebo z udírny. A pro labužníky připraví 
u Beránka svatomartinskou husičku jak má být: 
se zelím a s knedlíkem.

Nemůže to být všechno jen o jídle a pití, 
tak i trochu kultury: Svoji první výstavu fotek, 

tematicky nazvanou Svět v lahvi, představí Pavel 
Drdel. Kdo ho zná, ví, že je to MISTR kuchař. 
Tady nám předvede, že umí nejen v kuchyni. 
A že má srdce na pravém místě, fotografi e jsou 
prodejné a získaná částka bude věnována na 
léčbu 3leté holčičky, která bojuje s rakovinou. 
To je vlastně výzva pro každého z nás.

Ale zpět k vínu. Kdo nemá možnost přijít 
v úterý, ochutnávat budeme až do neděle 16. 11. 
Navíc v sobotu (15. 11. ) dopoledne nám k tomu 
zahraje Jirka Rössler na klávesy. Přece víno 
a muzika – to už je téměř záruka pohody a dobré 
nálady! Skvělá příležitost potkat staré i nové 
kamarády. Tak to přijďte zkusit a vychutnat i vy. 
Všichni jste srdečně zváni!

Ustavující zasedání nového zastupitelstva
Úřadující starosta, Mgr. Bohuslav Navrátil, svolal a do zvolení nového starosty 

bude i řídit ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva Blatné. Zasedání se koná 
10. listopadu od 18 hodin v sále Komunitního centra aktivního života. Na programu je 
složení slibu členy zastupitelstva, volba starosty (starostky), místostarosty, členů rady města 
Blatná a volba předsedů fi nančního a kontrolního výboru. Zasedání je veřejné.

ZM
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY
Město Blatná se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí 

Jihočeského kraje
„DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI“

Tento projekt je z 90% spolufi nancován z dotace EU a umožní městu 
Blatná pořídit 100 ks domácích kompostérů. Předpokládaný objem je 
800 l. Dle podmínek výběrového řízení budou pořízeny velmi kvalitní 
kompostéry s plnou pětiletou zárukou. Do konce roku by měl Svaz 
měst a obcí Jihočeského kraje uzavřít smlouvu s dodavatelem. Před-
pokládaný termín dodání kompostérů je na jaře 2015. Následně budou 
distribuovány zájemcům proti podpisu jednoduché smlouvy o výpůjčce. 
Výpůjčka bude trvat po dobu pěti let a poté přejdou kompostéry do 
vlastnictví občanů.

Občané, kteří budou mít o kompostér zájem, mohou kontaktovat již 
nyní odbor životního prostředí - p. Hudákovou emailem:

hudakova@mesto-blatna.cz
nebo telefonicky: 383 416 233 a kompostér si předem zamluvit. 

O projektu budeme občany informovat na stránkách Blatenských listů.

Zemřelí – říjen
Němcová Helena, Sedlice, nar. 1933, úmrtí 13. 10. 2014

Pešková Milena, Praha, nar. 1939, úmrtí 11. 10. 2014

Hanzlíková Marta, Sedlice, nar. 1944, úmrtí 13. 10. 2014

Vaňková Růžena, Mačkov, nar. 1922,úmrtí 16. 10. 2014

Strnad Miroslav, Drahenice, nar. 1945, úmrtí 18. 10. 2014

Arnošt Milouš, Skaličany, nar. 1928, úmrtí 21. 10. 2014

Prokopcová Marie, Hostišovice, nar. 1930, úmrtí 21. 10. 2014

Coňk Petr, Praha, nar. 8. 4. 1981, úmrtí 29. 10. 2014

25. výročí pádu Berlínské zdi a železné opony v Evropě
Pád Berlínské zdi 9. 11. 1989 se stal symbolem návratu svobody do 

středoevropského komunistického skanzenu po čtyřiceti letech nesvobody 
a organizovaného násilí. Byl to projev rezignace tehdejší sovětské moci na 
své imperiální ambice a také doklad bezradnosti a neschopnosti místních 
aparátčíků. Po pádu zdi bylo jasné, že to bude znamenat i brzký konec 
moci spolku kolem Milouše Jakeše u nás. Ten konec se vlastně čekal už 

od Palachova týdne v lednu 1989, pak 21. srpna, znovu 28. října, kdy po-
každé musela čelit komunistická moc sílícím občanským protestům. Na 
Svatořečení Anežky české 12. 11. 1989 raději režim povolil vycestovat 
odhadem deseti tisícům katolíků do Říma, než by riskoval další střety na 
domácí půdě, ale 17. listopad už byl za dveřmi.

Za připomenutí stojí ještě jedna 17. listopadu předcházející německá 
protirežimní inspirace z 30. září 1989, kdy se tisícům německých uprchlíků 
podařilo dosáhnout vycestování přes pražskou ambasádu na západ.

Na Berlínskou zeď a celou železnou oponu, která se táhla od Barentsova 
moře až k Bosporu, by se nemělo zapomenout. Ztráta paměti by mohla 
znamenat i ztrátu naší svobody.

Naše družební město Vacha bude tento týden důležitým místem oslav 
pádu železné opony. Město Vacha leželo přímo na hranici mezi západním 
a východním Německem a bylo jedním z nejzápadnějších bodů tehdejšího vý-
chodního bloku. Hranice procházela přímo přes historický most Werrabrücke 
a domem u mostu. Na obrázku vypadá most dnes idylicky, ale pro obyvatele 
Vachy byl dlouhá léta nepřístupný. Navíc nedaleko odtud ležel i Point Alfa, 
nejdůležitější pozorovací bod americké armády na německo-německé hranici, 
o kterém se mluvilo jako o nejžhavějším bodu studené války. Tudy plánovala 
vojska Varšavské smlouvy invazi do západní Evropy a zde proti nim stály 
americké jednotky a pozorovací věž NATO – dnes je to památník Point Alfa.

Vážíme si nabyté svobody a jejích symbolů a našeho přátelství s občany 
Vachy a proto jsme se rozhodli, že když pozvání na oslavy pádu zdi do 
Vachy nemohlo město Blatná vzhledem k termínu konání ustavujícího 
zasedání zastupitelstva přijmout, pojede do Vachy naše skupina na vlastní 
náklady.

Symbolický dar, který německým přátelům vezeme, má podobnou 
symboliku získané svobody po pádu komunizmu jako úlomky Berlínské 
zdi – je to úlomek z jednoho z blatenských „Vercajků“ - betonového sousoší 
srpu a kladiva - tedy symbolu diktatury, násilí a omezení svobody projevu 
a svobody pohybu - symbolu, který byl po listopadu 89 odstraněn. Vezeme 
s sebou také publikaci Františka Šestáka z jeho cyklo cesty podél železné 
opony, která samozřejmě vedla i přes Vachu. Dále vezeme německým 
přátelům publikace o Stezce železné opony a o dalších zprovozněných 
cyklostezkách na našem území, které organizuje nadace Partnerství.

Z. a B. Malinovi, F. a M.Machovcovi, K. Lexová
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Základní škola speciální Blatná
pořádá u příležitosti

15. výročí otevření nové budovy školy 
v Nerudově ulici č. 505 v Blatné

13. 11.  –  14. 11. 2014
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

od 9.00 do 16.00 hodin.

Srdečně zveme širokou veřejnost 
na prohlídku školy a výstavku výtvarných prací žáků!

SOŠ Blatná na Národní 
konferenci eTwinning 2014

Národní konference eTwinning je každoročním setkáním všech, kteří se zabývají tvorbou meziná-
rodních vzdělávacích projektů eTwinning v České republice. Konference je otevřená všem učitelům 
mateřských, základních a středních škol a dalším odborníkům v oblasti vzdělávání. Cílem konference 
je podpořit výměnu zkušeností mezi realizátory projektů eTwinning, ukázat příklady dobré praxe 
a umožnit účastníkům vyzkoušet si eTwinningové nástroje v praxi. Učitelé mají příležitost zúčastnit 
se řady workshopů zaměřených na využívání ICT ve vzdělávání a načerpat energii do další práce 
nejenom v projektové výuce. Letošní konference se konala začátkem října v Hradci Králové.

SOŠ Blatná měla možnost představit na konferenci svůj úspěšný eTwinningový projekt „Pho-
tography as a Pedagogical Tool//Fotografi e jako pedagogický nástroj“. Tento projekt byl letos 
vyhlášen nejlepším eTwinningovým projektem v Evropě v kategorii 16-19 let a získal evropskou 
cenu eTwinning Prize 2014. Toto ocenění převzala delegace SOŠ Blatná v dubnu 2014 v Bruselu. 
Projekt probíhal na naší škole v letech 2011-2013 a partnery byly střední školy ze Španělska, Por-
tugalska, Itálie, Litvy, Polska a Turecka. Na královéhradecké konferenci byly slavnostně předávány 
také certifi káty kvality a Národní ceny eTwinning.

Koncem listopadu představí SOŠ Blatná zmíněný vítězný projekt na celoevropské konferenci 
eTwinning v Římě.
Více informací na www.blek.cz.

Ing. Marie Švehlová
Koordinátorka mezinárodní spolupráce

Střední odborná škola Blatná

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 
(Vodnické tvoření, Kapříkova notička, 
Rybičky, hejbejte se!)
ČT: 8:30 – 11:30 Setkávání rodičů/praro-
dičů
Vítána jsou vícerčata ☺
odpoledne:
Pondělí: 14:30 – 15:30 - Výtvarný krou-
žek paní Vydrové pro děti z 1. až 3. tříd
Pondělí 15:30 – 16:30  - Šikovné plout-
vičky – výtvarný kroužek pro děti od 
4 let
Úterý 15:00 – 15:45 a 15:45 – 16:30 
Veselé pískání
Středa 15:30 – 16:15 Angličtina s Kap-
říkem
Čtvrtek 17:00 – 20:00 STOB – kurz 
snižování nadváhy
Program na pondělky a středy
10. 11. - Autíčko
12. 11. - Stromeček
19. 11. - Sovička
24. 11. - Ovoce
26. 11. - Lvíček + beseda Vývoj řeči a pre-
vence řečových vad (od 9.30 hod)
ČT 20. 11. - Světový den dětí – vstup do 
herny zdarma
Připravujeme: Vánoční prodej výrobků 
maminek – 28. 11. v ZŠ JAK, 30. 11. 
v KCAŽ

- více na www.mckaprik.estranky.cz

Podzimní program zábav 
v HOSPODĚ NA VINICI

So - 6.12.2014 – GRIDE, 
KAOSQUAD, 
MARCH OF THE 
HORDES, LIVER 
GARNISCH

So - 20.12.2014 – 
BLÁZINEC NA VI-
NICI (blatenské 
kapely)

Čt - 25.12.2014 – 
VÁNOČNÍ  
BATTOLE
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B l a t e n s k é  i n f o c e n t r u mB l a t e n s k é  i n f o c e n t r u m
a  c e s t o v n í  ka n c e l á ř  C i a o …  a  c e s t o v n í  ka n c e l á ř  C i a o …  a k t u á l n ěa k t u á l n ě :

„Cestovní horečka pokračuje…!“Cestovní horečka pokračuje…!“
Jubilejní desátý ročník veletrhu cestovního ruchu ITEP

Plzeňský kraj hostil ve dnech od 25. do 27. září 2014 třetí největší 
veletrh cestovního ruchu v Čechách - ITEP. Veletrh se tradičně konal 
v Městské hale TJ Lokomotiva v Plzni na Slovanech. Město Blatná 
ani tentokrát na veletrhu nechybělo! Blatnou a celý region Blaten-
sko reprezentovaly zástupkyně regionálního turistického infocentra 
Blatná a Místní akční skupiny svazku obcí Blatenska. ITEP již deset let 
nabízí milovníkům cestování, poznání i turistiky nepřeberné množ-
ství informací a zábavy. Byla zaznamenána rekordní návštěvnost 
nejen v počtu příchozích návštěvníků, ale i v počtu vystavovatelů. 
Na veletrhu se představilo více jak 120 vystavovatelů z České 
republiky a zahraničí. Nejvzdálenějším vystavovatelem byla čínská 
provincie Zhejiang. Jde o partnerskou provincii Plzeňského kraje. Dal-
ší zahraniční vystavovatelé byli z Rakouska, Německa a Slovenska. 
Na podiu i ve venkovních expozicích probíhal po tři dny bohatý 
program a návštěvníci si z veletrhu nosili nejen cestovní brožury, 
mapy, průvodce, katalogy, ale také obrovské zážitky.

Letos pořadatelé přišli s novinkou „Křeslo pro hosta“, která měla 
obrovský úspěch. Návštěvníci zaujatě sledovali např. vyprávění 
plzeňského horolezce Jana Trávníčka, který v červenci zdolal jako 
pátý Čech druhou nejvyšší horu světa K2. V křesle usedl také plzeňský 
herec a dabér Martin Stránský nebo jedna z legend plzeňského 
hokeje Bohuslav Ebermann. Malé návštěvníky zaujaly především 
ukázky zvířátek u expozice Zoologické a botanické zahrady v Plzni.

A ještě jedním nej se může letošní ITEP pochlubit – největší frontou. 
Ještě než se ve čtvrtek otevřely brány veletrhu, stála před výstavní 
halou obrovská fronta nedočkavých milovníků turistiky. Taková 
fronta se dnes vidí snad už jen v Blatné u řezníka, když se čeká na 
čerstvé uzené ´

U blatenského stánku byl největší zájem o turistické mapy 
a průvodce. Sběratelé si u nás s radostí a nadšením doplňovali 
své sbírky pohlednic a kapesních kalendáříků. Letos jsme přivezli 
milovníkům turistiky nově vydanou mapu celého Blatenska, na 
které spolupracovala Místní akční skupina společně s informačním 
a mapovým centrem Ciao. Jsou na ní znázorněny veškeré trasy 
pro pěší, cyklostezky i různé naučné či poutní stezky. Na mapě je 
přehled památek a zajímavostí z regionu. Návštěvníkům se líbila, 
a tak věříme, že třeba bude cestovatelům inspirací při plánování 
výletů po vlasti české a snad nejen Plzeňáci díky naší propagaci 
zavítají právě k nám - do Blatné. U stánku se zastavovali také 
blatenští rodáci či jejich potomci a zavzpomínali na léta, která 
zde strávili a potěšil je výběr propagačních materiálů, které si na 
památku odnesli.

Motto letošního ročníku ITEPu znělo „Cestovní horečka pokra-
čuje…!“. Celým veletrhem slovem provázel moderátor Radek 
Nakládal a svou přítomností rodina Klusálkových, známá to ces-
tovatelská rodinka z animovaného seriálu. Přinášíme vám několik 
fotografi í z veletrhu (více pak na www.mesto-blatna.cz/volny-cas/
informacni-centrum ) a budeme se těšit na vaši návštěvu v blaten-
ském infocentru a cestovní kanceláři Ciao… pod blatenskou věží. 
Máme pro vás zajímavé tipy na pod/zimní výlety a dovolenou. 
Již nyní se rozbíhají prodeje zájezdů na sezonu 2015 se slevou za 
včasný nákup. Takže cestovní horečka pokračuje i u nás!

   Vendula Hanzlíková a Ciao… team
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Život Klaudie Pechové mezi 
moravskými víny

Vzhledem k jejímu odbornému zaměření by Klaudii 
Pechové /21 let/ z Nepomuku slušela role v seriálu 
„Vinaři“ nebo báječném fi lmovém snímku „Bobule“. 
Klaudie Pechová totiž „upsala duši“ vínům, zejména 
pak vínům moravským. A 3. září si ve stejném blaten-
ském objektu, kde sídlí FOTO- ART Pavla Hanzlíka, 
nedaleko pošty otevřela útulnou vinotéku s bohatým 
sortimentem tohoto „božského moku“. Jmenuje se- jak 
jinak- vinotéka „Klaudie“.

V tomto ohledu čer-
pala motivaci Klaudie 
Pechová v kruhu svých 
nejbližších. Zajíma-
vé je, že rovněž mezi 
ženami. „Maminka 
má v Plzni výhradní 
zastoupení „Vinných 
sklepů Valtice, a. s.“ 
a právě od ní jsem pře-
bírala veškeré znalos-
ti a zkušenosti,“ říká 
vždy příjemně nala-
děná a usmívající se 
mladá slečna, „Aby 
toho nebylo málo, teta 
rovněž v Plzni vlastní 

vinotéku, kde se specializuje na obchod s italskými 
víny. Já jsem pocítila ty pravé sympatie k tomuto druhu 
podnikání po návštěvě Valtic na Moravě. Jinak jsem 
vystudovala v Praze pedagogickou fakultu se zaměře-
ním na psychologii. Mám moc ráda děti, ale také mě 
těší život mezi mými moravskými víny a příjemnými 
zákazníky, kteří se ke mně do vinotéky stále vrací. Těší 
mě to stejně jako fakt, že do mé provozovny nachází 
cestu stále noví a noví příznivci tohoto koření a velké 
radosti lidského života. Pro pedagogiku si stále nechá-
vám otevřena zadní vrátka,“ dodává.

A proč si za své působiště zvolila právě Blatnou 
a nezkusila štěstí doma v Nepomuku? „Bylo by to určitě 
pohodlnější,“ souhlasí slečna Klaudie, „Bohužel, moje 
mateřské městečko pod Zelenou horou je takříkajíc bez 
života. Má méně obyvatel než Blatná a se svou živností 
bych tam určitě neuspěla. Blatná mě zaujala mnohem 
víc, město jako takové se mi strašně líbí a hlavně je tu 
znát neustálý, silně pulsující život. Vhodné prostory 
jsem, pravda, sháněla delší dobu. Musela jsem využít 
služeb realitní kanceláře, ale nakonec všechno dobře 
dopadlo.“ Necítí se ohrožena konkurencí? „Určitě ne,“ 
reaguje na otázku mladá podnikatelka, „Já vím, že zboží 
z Valtic je jistota s neotřesitelnou pozicí. Kromě Valtic 
také nabízím znamenité víno „Kovacs“. Do budoucnosti 
bych chtěla v mém království pořádat veřejné degus-
tace. Samozřejmě počítám s tím, že stávající sortiment 
v blízké budoucnosti obohatím o nové druhy vín. Chci 
tu mít stejně jako dosud ale výhradně vína moravská,“ 
zdůrazňuje.

Hlavně moravská vína chutnají také příslušníkům její 
rodiny a příbuzenstva. „Chuťové pohárky si přijdou na 
své zase převážně u ženské části,“ prozrazuje blatenská 
„vinná princezna“. Je pochopitelné, že si v první řadě 
osvojila tradiční „vinný obřad“ neboli znaleckou ochut-
návku vzorku vína: „Určitě takhle postupuji při „koštu“ 
zboží, co neznám. Ale snažím se ho zachovat za všech 
možných okolností,“ uvádí Klaudie Pechová.

Obchod s vínem je totéž jako obchod se štěstím. A do 
svých podnikatelských začátků ho slečna Klaudie určitě 
potřebuje.                             Vladimír Šavrda

Klaudie Pechová uprostřed 
svého vinného království.
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Z á k l a d n í  š k o l a  J . A . K o m e n s k é h o  v  B l a t n é  
s p o l u  s e  S d r u ž e n í m  r o d i č ů  a  p ř á t e l  

š k o l y  v á s  s r d e č n ě  z v e  n a  

VV  pátek   28 .11 .2014  od  15 .hodin  

v  budově  školy

Program:  g
čertovské vystoupení žáků 1. stupně r é y up í ů .ů up
tvořivé dílny s prodejní vánoční výstavou tvořivé dílny s prodej
vánoční občerstvení 

SSvvaattoommaarrttiinnsskkéé ppoossvvíícceenníí ss hhuussoouu,,

vvíínneemm aa hhuuddbboouu
(hraje skupina Radka Šimsy)

Hajanské hospod 15. 11. 2014 17:00

P ipravíme pro Vás

Nejslavnější investigativní novinář České republiky ve svém pořadu

„ŽIVOT REPORTÉRA JOSEFA KLÍMY 
aneb NĚKDO TO RÁD HORKÉ“

V malém sále kulturního domu ve Škvořeticích
ve čtvrtek 20. listopadu 2014 od 18.00 hod.

Součástí zajímavého programu budou i ukázky hudební produkce 
Josefa Klímy.

Dvouhodinové pásmo rozprostře životní příběh čestného a statečného bojov-
níka za spravedlnost, kterého všichni známe především z pořadu 

„Na vlastní oči“.
Vstupné dobrovolné

Srdečně zvou pořadatelé – Obec Škvořetice a Blatenské listy






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

15. 11. SOBOTA | 20:00 |
KNÍRY
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

17. 11. PONDĚLÍ | 18:00 |
LITERÁRNÍ VEČER K VÝROČÍ 
25-TI LET SAMETOVÉ REVO-
LUCE
Kavárna, KCAŽ
Přijďte si s námi přečíst úryvky z diva-
delních her Václava Havla a zavzpomí-
nat na Sametovou revoluci, jejíž výročí 
si připomeneme. Rádi si poslechneme 
i vaše příběhy a vzpomínky!

20. 11. SOBOTA | 20:00 |
LIBIDO CHALENGE
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

22. 11. SOBOTA | 21:00 |
OTHER VOICES: THE DOORS
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

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

12. 11. STŘEDA | 19:00 |
DEAD SNOW : RUDÝ VS. MRTVÝ
Komedie / Horor / Akční v původním 
znění s titulky | Norsko / Island 2014 | 
100 min | 90 Kč |

14. 11. PÁTEK | 20:00 |
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Drama  v českém znění | Česko 2014 | 
97 min | 110 Kč |
Režie: Alice Nellis | Hrají: Marián Labu-
da st., Vojtěch Dyk, Vladimír Javorský...

19. 11. STŘEDA | 19:00 |
INTERSTELLAR
Sci-fi / dobrodružný / mysteriózní v 
původním znění s titulky | USA / Velká 
Británie 2014 | 169 min | 100 Kč |
Režie: Christopher Nolan

21. 11. PÁTEK | 20:00 |
GET ON UP – PŘÍBĚH JAMESE 
BROWNA
Životopisné drama v původním znění 
s titulky | USA 2014 | 138 min | 110 Kč |

23. 11. NEDĚLE | 15:00 |
ŠKATULÁCI
Animovaný / dobrodružný / rodinný v 
českém znění | USA 2014 | 97 min | 110 
Kč / 90 Kč |

 Knihovna

18. 11. ÚTERÝ | 15:00 – 17:00 |
ČTEME, PLETEME A PŘEDÁVÁ-
ME SI SVÉ KURIOZNÍ RECEPTY
Městská knihovna Blatná

 Komunitní centrum

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.

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

13. 11. 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.

19. 11. STŘEDA | 19:00 |
CESTOPIS: SVATOJAKUBSKÁ 

CESTA DO SANTIAGA 
DE COMPOSTELA
Velký sál, KCAŽ
Vyprávět o 340 km dlouhé pěší pouti 
z Astorgy na mys Finisterre ve Španěl-
sku budou František Šesták a RNDr. 
Josef Michálek.
Vstup: 20 Kč.

20. 11. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ
Suterén, KCAŽ
S lektorkou Eliškou Houzimovou si vy-
robíte květinové brože z organzy.
Kurzovné: 100,-Kč/2hod. V případě 
zájmu se prosím hlaste na tel. 776 712 
858, počet míst je omezen.

22. 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.

22. 11. SOBOTA | 9:00 – 16:00 |
TURNAJ VE HŘE BOCCIA
Velký sál, KCAŽ
Ukázkový turnaj ve hře boccia. Zájemci 
ať se hlásí na tel.: 734 274 292. Otevře-
no pro všechny věkové skupiny i han-
dicapované.

24. 11. PONDĚLÍ | 19:00 |
RADY A TIPY ZE ZAHRADY: 
JAK VYTVOŘIT ADVENTNÍ 
VĚNEC
Suterén, KCAŽ
Ukázka aranžmá adventních věnců 
včetně tvořivého workshopu s Andre-
ou Šmídovou. Materiál k zakoupení 
na místě. V případě zájmu se prosím 
hlaste na tel. 776 712 858, počet míst 
omezen.

25. 11. ÚTERÝ | 19:00 |
DĚLÁM KINO: NEPRAVDĚPO-
DOBNÁ ROMANCE
Kavárna, KCAŽ
Luisa (Berenika Kohoutová) se chce 
stát herečkou, což její manžel Igor (Pa-
trik Děrgel) nelibě nese. Erika (Alžběta 
Pažoutová) se snaží vydělat si prací na 
studium, ale bohužel narazí na šéfa, 
který s ní nemá nejlepší úmysly.
Vstup: 20 Kč.

 Kino

 Akce
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a to v celosvětovém měřítku. Orchestr 
tvoří členové z různých koutů světa, 
včetně blatenské rodačky Denisy Ne-
ubarthové. Strhující ráz, nadšení, mu-
zikalita a profesionální přístup, to vše 
charakterizuje členy orchestru, o nichž 
se v médiích u nás i v zahraničí píše, že 
jejich vystoupení je strhující, omamné 
a představuje profesionalitu na nej-
vyšší úrovni.
Vstupné: 
Sezení 350/250 Kč (ZTP, senioři, děti)
Stání 200/150 Kč (ZTP, senioři, děti)
Předprodej: infocentrum, recepce mu-
zea, www. ckvb.cz

26. 12. PÁTEK | 16:00 |
PÍSECKÝ KOMORNÍ 
ORCHESTR - RYBOVA MŠE
Kostel nanebevzetí Panny Marie Blatná

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

PO – ČT
Jazykové konverzace
Úterý            18:00 ŠPANĚLŠTINA S  
  RODILÝM MLUVČÍM
Středa 18:00 ANGLIČTINA
  19:00 ITALŠTINA
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

 Výstavy

18. 11. - 25. 1. 
| ÚT – NE | 9:00 - 18:00 |
NOSTALGIE
Městské muzeum Blatná

18. 11. | 18:00 | VERNISÁŽ VÝSTAVY 
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.

 Těšte se

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY

30. 11. NEDĚLE | 16:00 |
KARMÍNA
vokálně - instrumentální sou-
bor historických nástrojů
Kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách
Koncert v rámci KPH / 1. adventní koncert
Členy souboru Karmína spojuje zájem 
o interpretaci české historické hudby, 

ať už duchovní, světské, nebo lidové, 
a každý ovládá hru na několik dobo-
vých nástrojů. Kromě evropských zemí 
vystupoval též v Kanadě, USA, JAR, 
Namibii a v Japonsku.

7. 12. NEDĚLE 
| 14:00 + 15:00 + 16:00 |
ŽESŤOVÝ KVARTET 
JOSEFA KUNTA
Nádvoří zámku Blatná / 2. adventní 
koncert

13. 12. SOBOTA | 17:00 |
SMETANOVI FILHARMONICI 
PRAHA: AVE MARIA
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Blatná
Koncert v rámci KPH / 3. adventní koncert
Smetanovi filharmonici patří dnes k 
renomovaným tělesům svého druhu, 
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sport�

PROGRAM ŠIPKAŘŮ ŠK BĚLČICE DO KONCE ROKU 2014
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 žákov-
ské ligy v rámci ŠK Bělčice a DDM Blatná.

Shrnutí výsledků blatenských 
judistů na turnajích v září 
a říjnu

Blatenští judisté se během měsíců září a října 
zúčastnili čtyř turnajů. Pojďme se společně po-
dívat na výsledky blatenských borců.

První turnaj, na který jsme se vypravili, byl 
Přebor ČOS, který se konal již 13. září v Táboře. 
Turnaj se konal velmi brzy po začátku nového 
školního roku a judisté teprve po prázdninách 
začali s tréninky. Z tohoto důvodu odjeli na 
turnaj z Blatné pouze ostřílení závodníci. Výkon 
nebyl samozřejmě vůbec ideální, přesto si každý 
odvezl domů cenný kov. V kategorii mladší žáci 
obsadil Matěj Mužík 3. místo (váha do 38 kg) 
a Jan Podlešák zvítězil ve váze do 60 kg. V ka-
tegorii starší žáci získal Pavel Urban 2. místo 
ve váze do 66 kg.

Další turnaj, na který se blatenští judisté vy-
pravili, byl Přebor Jihočeského kraje mladších 
a starších žáků. Vítězem své váhové kategorie, 
a tudíž také nositelem titulu Přeborník Jihočes-
kého kraje, se stal Jan Podlešák (váha do 60 kg, 
kategorie mladší žáci). V kategorii starší žáci 
obsadil Pavel Urban 3. místo ve váze do 66 kg. 

4. října se v Teplicích konal za mezinárodní 
účasti turnaj Českého poháru. Zde se v těžké 
konkurenci znovu neztratil Jan Podlešák. Připsal 
si pouze jednu porážku a ve váze do 60 kg vy-
válčil 3. místo. Se svými soupeři se střetne ještě 
jednou, a to na konci listopadu na Mistrovství 
České republiky mladších žáků. Snad se mu 
povede odveta a neoblíbeného soupeře porazí.

Zatím posledním turnajem, na který Blatná 
vyslala své zástupce, byla Velká cena města Pra-
chatice. Tento turnaj se konal v sobotu 11. října 
za hojné účasti blatenských závodníků. Nakonec 
se do Blatné vracelo 6 borců, kterým se na krku 
houpala medaile, a v tašce mačkal diplom. V ka-
tegorii mláďata si výborně vedl Jakub Matějka, 
který ve váze do 38 kg porazil všechny soupeře 
a zvítězil. Dobrý výkon předvedl také Jiří Čadek, 
který ve váze do 38 kg obsadil 3. místo. V kate-
gorii mladší žáci jsme získali dvě medaile, a to 
ve váze do 55 kg zásluhou Jaroslava Čadka - 2. 
místo a 1. místo ve váze do 60 kg vybojoval Jan 
Podlešák. V kategorii starší žáci putovaly do 
Blatné dva cenné kovy. V hmotnostní kategorii 
do 73 kg získal Ladislav Matějka 2. místo a ve 

váhové kategorii do 66 kg obdržel medaili za 1. 
místo Pavel Urban.

A teď už chybí jen závěrečné shrnutí. Při 
účasti na čtyřech závodních podnicích jsme si 
přivezli zpět domů celkem 12 cenných kovů 
a k tomu ještě 2 tituly: Přeborník ČOS a Přebor-
ník Jihočeského kraje pro rok 2014.

Oddíl juda děkuje rodičům, kteří ve svém 
volném čase zajistili dopravu na turnaj.

Více informací o oddíle juda v Blatné a o So-
kolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz, o DDM 
Blatná na www.ddmblatna.cz.

Lukáš Kocourek

Muži „A“ Blatná – Milevsko B 1:2 (1:1) Motyka
Muži „B“ Čestice – Blatná 3:6 (1:2) Bulka J.3x, Kratochvíl 2x, Prokopec
Ženy H.Bříza – Blatná 0:0
Dorost  Blatná – Protivín 3:0 (1:0) Kareš 2x, Medlín
Žáci st. Hradiště – Blatná 0:6 (0:5) Chovanec 4x, Říha J., Maleček
Žáci ml. Hradiště – Blatná 1:3 (0:2) Krátký 2x, Turek
Přípravka st. „A“ Hoštice/ Sousedov- – Blatná 4:12 (1:7) Šejvar 4x, Fiřt 3x,Bulka D.2x, Bulka A.,
   Vondruška, Bláha
Přípravka st. „B“ Blatná – Dražejov 2:4 (1:0) Drnek, Bláha
Přípravka ml. „A“ Blatná – Bělčice 12:5 (6:1) Krátký 6x, Outlý 4x, Hovorka, Kostohryzová
Přípravka ml. „B“ Blatná – Vodňany 12:2 Čížek 3x, Fišer 2x, Říha T.2x, Vohryzka, 
   Šimeček, Vaněček, Fejtl, Brynda
35 + Blatná – Hvožďany  2:0 Doležal,Říha Z.
Muži „A“ Mirovice – Blatná 2:2 (0:1) vlastní, Rubáš D.
Muži „B“ Cehnice – Blatná 5:3 (2:1) Prokopec, Peleška, Martínek
Ženy Blatná – VS Plzeň 1:2 (1:1) Velíšková
Dorost  Zdíkov/Stachy  – Blatná 2:3 (1:3) Stulík, Mach, Cvach
Žáci st. Blatná – Protivín 7:1 (3:1)
Žáci ml. Blatná – Protivín 6:4 (4:4)
Přípravka st. „A“ Blatná A – Blatná B 8:3 (4:1) Vondruška 2x, Fiřt 2x, Bulka A.2x, Bulka D., 
   Šejvar
Přípravka st. „B“ Blatná A – Blatná B 8:3 (4:1) Bulka V., Prokopius, Bláha
Přípravka ml. „A“ Volenice – Blatná 1:10 (1:5) Outlý 6x, Krátký 2x, Kostohryzová, Hovorka
Přípravka ml. „B“ Strakonice – Blatná 6:1 (3:1) Fišer

V SOBOTU 15. 11. 2014 POSLEDNÍ DOMÁCÍ ZÁPAS A TÝMU OD 10.15 HODIN

POKUD TO POČASÍ DOVOLÍ, SEHRAJE A TÝM MUŽŮ PŘEDEHRÁVKU 1. JARNÍHO 
KOLA  V SOBOTU  15. 11. OD 10.15 HOD.  SOUPEŘEM  BY  BYLY  FK VODŇANY.

Mladší přípravka A
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Na nohejbalovém turnaji v Třebohosticích váleli Černí havrani, 
Lazaři i Těžká trojka

Třebohostice - Nebývá to zvykem, ale 
v Třebohosticích se tradiční podzimní nohejba-
lový turnaj hraje na dvou hřištích. „ Antukové 
hřiště bylo v rámci akce „Z“ dobudováno roku 
1978. V letech 2005 - 2006 proběhla jeho nutná 
rekonstrukce, která si vyžádala investici 200 000 
korun. Pak se obec postarala ještě o to, aby vznikl 
druhý pískový plácek se zpevněnou plochou. 
„Pro náš nohejbalový turnaj je to velká výhoda, 
ale jinak nebývá moc využité, zdejší mládež 
sportovním aktivitám bohužel až tak moc nehol-
duje,“ posteskne si starosta obce Jiří Plechatý.

Letošní 17. ročník nohejbalového turnaje 
„přivál“ do Třebohostic čtrnáct týmů. Některé 
z nich se blýskly vskutku originálními názvy, 
jako například „Černí havrani“ z Radomyšle, 
„Těžká trojka“ z Milav nebo „Lazaři“ ze Strako-
nic. Čest samotných Třebohostic hájily hned dvě 
sestavy A a B. Bohužel ani jedna parta domácích 

se nevtěsnala do první čtyřky, stejně jako Doggis 
Písek, Zahorčice, Písek, nohejbalový koktejl 
„Benny na plech“, Strakonice HBC /házenkáři/ 
a Čejetice. Nepopulární, ale tentokrát přece 
jen vděčnou „bramborovou medaili“ ukořistila 
Radomyšl FFM. Bronzový míč vletěl do náru-
če nohejbalistům „Těžké trojky“, ve stříbře se 
vykoupali hráči strakonické Habeše a vítězné 
fanfáry si s rozkoší vyslechlo trio „Žeríků“ ze 
Strakonic.

Drahé kovy však byly těžce, přetěžce vy-
koupené a vydřené. „Úroveň našeho turnaje se 
neustále zvyšuje, je obsazovaný čím dál více 
kvalitními hráči,“ posuzuje objektivně kolektivní 
„torturu“ starosta Jiří Plechatý, který sám pra-
videlně nastupuje na hřiště v obecních barvách, 
„Některé celky, které sem do Třebohostic jezdí, 
válí okresní a krajskou soutěž, ojediněle dokonce 
i II. ligu. My sami hrajeme tu nejnižší soutěž - 

sedmnáct let pořád ti stejní chlapi! Na výborné 
výsledky želbohu nemáme.“

V prvopočátcích se prý začínalo se šesti týmy: 
„Dnes je nás čtrnáct, a to se nám ještě hlásí další 
zájemci,“ podotýká s potěšením Jiří Plechatý.

Z třebohostických nohejbalových turnajů 
se zásadně neodchází s prázdnou. „První čtyři 
manšafty dostanou dárkové balíčky, všichni další 
mají samozřejmě taky nárok na věcnou odměnu,“ 
upozorňuje první muž Třebohostic.

Vynikající tečkou za „propoceným“ sobotním 
odpolednem je vždycky posezení v místní hos-
půdce, kde se servíruje výborný guláš a uzené 
z komína. Občerstvení je zajištěno ostatně po 
celou dobu turnaje. Letos si na své přišla i dro-
botina, pro kterou nechal Obecní úřad přistavit 
skákací hrad.                    

        Vladimír Šavrda

Cyklistické loučení s létem v Buzicích
S dvanáctikilometrovým okruhem a dvěma kopci si poradili i jednaosmdesátiletý 
veterán a dvouapůlletá slečna.

Buzice - Buzická hospůdka „U Čiláka“ je od 
jara do podzimu oblíbenou zastávkou cyklistů. 
Dvakrát v roce pak zažívá hotovou kolařskou 
„lavinu“. To když zde majitel občerstvovacího 
zařízení Petr Samec spolu s SCV Blatná pořádá 
v dubnu „Cyklistické odemykání studánek“ 
a v říjnu „Cyklistické loučení s létem“. Letos na 
jaře při této příležitosti zaplavilo nádvoří a šenk 
okolo stovky nadšených průkopníků ekologické 
jízdy. 12. října k velké radosti organizátorů počet 
zúčastněných jezdců ještě stoupl - zamávat sezó-
ně 2014 přijelo do Buzic minimálně sto dvacet 
milovníků cyklistiky všech věkových kategorií 
a obou pohlaví.

Třetí ročník „Cyklistického loučení s létem“ 
byl opět ve znamení ideálních klimatických pod-
mínek. Slunce svítilo jako nádherný zlatý míč, 
romantiku půvabných scenérií v obci i okolo ní 
umocňovalo azurově modré nebe. Prostě počasí 
stvořené pro výlet do přírody. Na okruh dlouhý 
cca dvanáct kilometrů, „ochucený“ dvěma po-
řádnými kopci ve směru Buzice – Skaličany – 
Vahlovice – Myštice – Laciná - Buzice si spolu 
s ostatními „došlápl“ také jednaosmdesátiletý 
František Krejčí z Blatné. A nutno s úctou k jeho 
šedinám a věku dodat, že absolvoval poctivě 

celou trasu a vysloužil si od ostatních kolegů 
a kolegyň notný respekt a obdiv. Stejný respekt 
a obdiv věnovali všichni také nejmladší účast-
níci cykloturistické akce Veronice Vokurkové 
z Blatné, které je teprve dva a půl roku! I ona 
„bez ztráty kytičky“ zdolala statečně celý okruh 
a dokonce ještě popoháněla svůj „pánský do-
provod“, kterým byli tatínek a dědeček. Skvělý 
výkon podal také její pejsek, co dokázal po boku 
své paní v úctyhodných dvanácti letech uběhnout 
plných dvanáct kilometrů. „Běžel s námi i na 
jaře. Teď mu to šlo už trochu hůř. Však má už 
svá léta,“ nechal se slyšet dívčin děda a pohladil 
čtyřnohého rekordmana po hlavě.

Ozdobou barevného pelotonu byli opět ve-
locipedisté na historických kolech v dobovém 
oblečení. Mezi nimi i dva letošní mistři světa 
v závodech na vysokých „kostitřasech“ - Pavel 
Rybařík /57 let/ z Písku a jeho kamarád Jaroslav 
Kotrba /55 let/ ze Zbelítova u Milevska. Na jejich 
fenomenální úspěch nemohla během sportovně-
-kulturního odpoledne nepřijít řeč.

„Pro tenhle pomyslný vavřínový věnec jsme 
se vydali koncem června do města Tiszakoczke 
v Maďarsku. Naše výprava se skládala ze tři-
nácti jedinců. Můj mateřský klub velocipedistů 
zastupovalo pět jezdců - čtyři na kohoutovce /
vysoké kolo/, jeden na klasickém plášťovém 
kole,“ uvádí čerstvý mistr světa Pavel Rybařík“, 
34. Mistrovství světa bylo jako obyčejně rozdě-
leno do těchto kategorií - kohoutovky /originály 
a repliky/, turistická plášťová kola, speciální 
plášťové stroje a závodní plášťové modely. Pro 
zajímavost podotýkám, že povinné datum výroby 
kol muselo být před rokem 1945.

V závodě na originálních kohoutovkách po 
jednomílové trase se mi podařilo vyhrát. Nebylo 
ale vůbec jednoduché sehnat originál - nakonec 
mi ho půjčil majitel muzea cyklistiky v Nových 

Hradech. Na startovní čáře byli nejhojněji 
zastoupeni Češi. Kromě nás tam ale taky stáli 
Němci, Rakušané, Francouz, Švéd a Kanaďan.

Nastoupil jsem i k závodu na sto mil a i tam 
mi přálo štěstí - vybojoval jsem bronz. Podařilo 
se mi dát stomílovou trasu pod sedm hodin, 
vyvinul jsem průměrnou rychlost 25 km/hod. 
Stal jsem se tam i svědkem nehody rakouského 
závodníka, kterému praskl ráfek a ošklivě se 
na silnici smotal. Z dramaticky vyhlížejícího 
pádu však díkybohu vyvázl šťastně, protože 
hned druhý den závodil na přeboru replik po 
jednomílové dráze.

Pavel Rybařík si cenného vítězství velmi 
váží, ale…. „Nikterak ho nepřeceňuji,“ zdůraz-
ňuje houževnatý propagátor cyklistické historie, 
„Svou roli sehrála řada náhod. Kupříkladu ta, 
že loňský mistr světa Josef Zimovčák se letos 
prestižního podniku nemohl zúčastnit. Těsně 
před mistrákem se totiž zranil na svém vysokém 
kole.“ Za svůj triumf obdržel písecký borec mis-
trovský duhový dres, medaili a sošku cyklisty na 
kohoutovce z dílny uměleckého kováře.

Pavel Rybařík udivuje veřejnost svým vprav-
dě královským posedem na vysokém kole již 
čtvrtým rokem. Začátky nebyly vůbec snadné: 
„Měli jsme s kamarádem k tomu litinovému 
obrovi patřičný respekt. Nejprve jsme padali
                                              (pokrač. na str. 12)

Na startu před hospůdkou U Čiláka.

Mistři světa na vysokých kolech. Zleva Jaroslav 
Kotrba a Pavel Rybařík.
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Cyklistické loučení s létem v Buzicích (pokr. ze str. 11)

 jako zralé hrušky a vyčítali si, že jsme hotová 
dřeva. Postupem času jsme ale přišli, jak na to 
a postupně se zdokonalovali. Tuhle repliku, na 
které jsem dnes přijel do Buzic, jsme přes zimu 
vyrobili svépomocí a přišlo mě to na nějakých 
30 000 korun. Některé komponenty jsem si 
sehnal přímo od výrobců, nahoru namontoval 
starou koženou sedačku z favorita, madla mám 
vysoustružená ze dřeva. Další zimu si chci vy-
robit repliku o něco vyšší- tahle má 48 palců, 
já budu potřebovat 54 palců,“ sděluje zajímavé 
podrobnosti Pavel Rybařík.

Druhý mistrovský šampión Jaroslav Kotrba 
zavítal do Buzic na kohoutovce ze Zbelítova 
u Milevska po vlastní ose, což obnášelo i se 
zpáteční cestou 74 kilometrů. Muzeální kostým 
tentokrát nechal doma: „Já si tuhle garderobu 
beru spíš na akce, které se konají blíž 
u Zbelítova. Dnes jsem zvolil pruhovaný 
dres, co jsme si nechali vyrobit sice také 
podle námětu starých časů, ale je pohodl-
nější a dobře saje pot. Jinak svátečnější 
úbory na vysoké kolo jednoduše sháním 
po Second handech a podrobuji je domácí 
úpravě,“ vysvětluje sympaťák, který za 
čtyřicet let aktivní cyklistiky k dnešní-
mu datu „zlámal vaz“ rovným 333 000 
kilometrům.

Na svůj nedávný zlatý úspěch na Mis-
trovství světa historických kol prý nikdy 
nezapomene. „Je to nejlepší kousek, co se 
mi na bicyklu povedl a sen každého mého 
kolegy,“ říká s dojetím v hlase a pokračuje 
s popisem průběhu životního závodu: „Na 
stomílový přebor jsem zvolil schválně tem-
po, kterým bych se měl odpojit od pelotonu. 
A ono to vyšlo. Deset kilometrů před cílovou 
páskou už jsme jeli spolu v čele jen tři. Nakopl 
jsem to, udržel se vedle mě jen jeden ze soupeřů 
a i toho jsem na posledním kilometru udělal.“ 
Spolu s ním si na Mistrovství světa v Maďarsku 
udělal dobré jméno i jeho syn Tomáš: „Ten na sto 
mílích uchvátil pátou pozici a na jednomílovém 
závodě sáhl dokonce na drahé kovy- v replikách 
získal bronz, v originálech stříbro,“ je hrdý na 
svého potomka šťastný otec.

Jaroslav Kotrba prý začínal na silničním kole: 
„Pak jsem se ponořil do cyklokrosu. Při absol-
vování vojenské základní služby mě zařadili do 
Dukly Praha, kde mě čekaly tréninky a závody 
na dráze. Po listopadu 1989, kdy tuzemský trh 
zaplavila invaze do té doby neznámých horských 
kol, jsem se zaměřil právě na MTB. Kohoutov-
ky jsem vystřídal už tři- poslední jsem sestavil 
v dubnu. Originály jsou podstatně dražší - tam 
začíná cenová hranice na šedesáti tisících koru-
nách,“ upozorňuje držitel světové zlaté medaile.

Třináctiletý Vašek Brož z Blatné měl na 
třetím ročníku „Cyklistického loučení s létem“ 
v Buzicích asi nejpádnější důvod k radosti. 
I když celá akce byla tradičně koncipována 
jako projížďka, pořadatelé na stupních vítězů 
odměnili hodnotnými cenami tři nejlepší cyk-
listy a cyklistky v celkem šesti kategoriích. 

A to se jednalo o děti, ženy, muže ELITE, muže 
veterány, majitele historických kol a… samo-
statnou kapitolou bylo sdružení pohodářských 
cykloturistů „Chlastana“, kteří mají v hospůdce 
„U Čiláka“ jakési domovské právo. A právě tři-
náctiletý Vašek v této speciální kategorii vyhrál 
hlavní cenu dne - značkovou cyklistickou přilbu. 
Navíc ještě obsadil druhé místo mezi staršími 
mládežníky. „S Chlastanou vyrážím na výlety 
už třetím rokem. Vlastně od chvíle, co byl klub 
založen,“ nechává se slyšet talentovaný kluk, 
„Ta nová přilba tedy určitě „bodne“ - moje už 
praskla, takhle to mám pojištěné na hodně dlou-
ho. Ale myslím si, že kdyby chlapi z Chlastany 
chtěli, tak mě předjeli. Chtěli mi udělat radost 
a ušetřili mě,“ míní „školou povinný“ nezmar, 
který letos v sedle spolykal na 2000 kilometrů.

Radovali se i další. Například Jana Viktorová 
/41 let/ z Blatné, která premiérově na celé čáře 
zvítězila v ženské složce. „S kolem jsem si 
začala „tykat“ před nějakými patnácti roky,“ 
vzpomíná vítězka, kterou v posledních měsících 
hecoval a trénoval kamarád Zdeněk Voborník 
z nedalekých Skaličan. „S ním jsme začali dupat 
do pedálů pravidelněji, rychleji a zodpovědněji. 
Většinou o víkendech, svátcích a dovolených 
v jednom zátahu dáváme tak dávku pětadvaceti 
kilometrů. S kopci si rozumím, myslím, docela 
dobře.“/ „To předežene i mne“, bručí po straně 
její trenér/. Jana Viktorová si věřila do té míry, že 
počítala sice s bednou, ale rozhodně ne s prvním 
místem. Nakonec „foukla“ stříbrné jezdkyni 
o dvě minuty a čtyřicet sekund. „To je jedině 
dobře, protože já se vsadil s dcerou o fl ašku, že 
ji Jana „utrhne“. Takže budu mít co pít,“ těší se 
Zdeněk Voborník, který si tak vykompenzoval 
svůj propad ve veteránské kategorii mimo území 
cenných kovů.

Všichni zúčastnění si po vydaných kaloriích 
a propocení dresů pochutnali zdarma na výteč-
né knedlíčkové polévce z kuchyně panímámy 
Samcové a neméně výtečných klobásách domácí 
výroby. Aby bylo učiněno zadost i kulturnímu 
obohacení přítomných sportovců, ještě před vy-
hlášením výsledků vystoupil na přírodním parke-
tu taneční klub z Čížové. Stejně jako v minulosti 

Součastí programu cyklistického loučení s létem bylo i vystoupení 
tanečního klubu z Čížové.

i tentokrát tanečníci dokázali prostřednictvím 
svého umění a rozesmátých tváří rozproudit krev 
v žilách všech diváků a už tak milou a srdečnou 
atmosféru ještě povznést.

Na stupně vítězů se postupně postavili a gra-
tulace přijímali tito jedinci: Kategorie mládež - 
1. Jiří Vrbský z Chlumu, 2. Vašek Brož z Blatné, 
3. Jan Vrbský z Chlumu. Kategorie ženy- 1. Jana 
Viktorová z Blatné, 2. Dagmar Vítovcová ze 
Skaličan, 3. Petra Voborníková ze Skaličan. Ka-
tegorie muži ELITE- 1. Martin Stošek z Blatné, 
2. Petr Chvátal z Blatné, 3. Viktor Stošek z Blat-
né. Kategorie muži veteráni- 1. Petr Soukup 
z Blatné /klub Galaxy CykloŠvec Písek/, 2. 
Zdeněk Douděra /klub Galaxy CykloŠvec Písek/, 
3. Luboš Blovský z Písku. Kategorie historic-
kých kol /tady muži - gentlemani přenechali 
nejcennější trofeje něžnému pohlaví/ - 1. Jana 
Doulová ze Zdíkovce, 2. Kateřina Rybaříková 

z Písku, 3. Zdeněk Novotný ze Zdíkova. 
Kategorie klubu Chlastana - 1. Vašek 
Brož z Blatné, 2. Karel Martínek z Blatné, 
3. Václav Jiří z Blatné.

Srdečné poděkování náleží těmto spon-
zorům „Cyklistického loučení s létem“: 
Karel Švec- maloobchod+velkoobchod 
s jízdními koly a cyklistickými doplňky 
v Písku, Luboš Blovský - Cyklosport 
Písek, Jiří Říha - vydavatelství „Cyklok-
nihy“ Plzeň, R a B Mědílek - cyklistické 
bidony, Obec Buzice, hostinec „U Čiláka“ 
Buzice.

P. S. Na vědomost se dává, že byla 
prodloužena na další tři roky smlouva 
se svatým Petrem o „poskytování pěk-

ného počasí“ na akce, pořádané v hostinci 
„U Čiláka“. Všichni se tedy mohou těšit 

na to, že příští vítání jara se bude opět koupat 
ve slunečních paprscích. Pokud na smlouvu 
„neskočí“ fi nanční úřad v Blatné.

Vladimír Šavrda

Velká cena Accc 
v přespolním běhu

25. října 2014 u Horažďovic
Po několikaměsíčním pobytu v nemocnici 

a ještě delší rekonvalescenci, při které se 
běhání už zdálo velmi vzdálené, zdravím 
opět všechny běžce a přátele. Nevzdávejte se!

Jiří Scheinherr (7100 m - 3. místo).
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NEDĚLNÍ ČAJE
   U DATLA 2014

  7. 11. od 20.00  MORDORS GANG

15. 11. od 20.00  Kníry

22. 11. od 20.00 Libido Challenge

Telefon: 380 423 634
Mobil:    607 760 407

KNÍRY
moustache rock´n´roll / hudba opravdových mužů!

V sestavě plzeňské skupiny Kníry najdete muzikanty, kteří 
prošli celou řadou kapel jako např. Tleskač, Požár Mlýna, made-
bythefi re, m.y. music, Sebevrány, Ausgerechnet, wYF#?, Kráva 
nebo Dispinxies.

Těchto sedm novodobých statečných letos vztyčilo skomírající 
prapor pravého mužství a prostřednictvím našláplého rock´n´rollu 
s tříčlennou dechovou sekcí a přesahy do nejrůznějších hudebních 
stylů, rychle a jistě rozšiřuje řady svých fanoušků po celé republice.

15. 11. 2014 od 20.00 hodin
Host: SARTAKTARAK

HOSPODA U DATLA
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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

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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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 

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

Výživové poradenství 
Kurzy Shambally
Ing. Vladěna Hrušková

tel. 725 059 676
www.jidelnicekprotebe.cz

Masáže
Jana Benešová

tel. 723 717 732
Najdete nás:

J.P. Koubka 81         388 01 Blatná

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

 přípravář/technik pro výrobu nábytku
min. vzdělání VOŠ

 obsluha CNC strojů
seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevo-
obráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků

 lakýrník, přípravář v lakovně
lakýrníci a natěrači dřevěných výrobků

 dělník dřevozpracující výroby truhlář 
(převážně ruční)
truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v pří-
buzných oborech

Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o.,
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice

Pracovní poměr: nástup možný ihned
Kontaktní osoba: p. Fiala tel. 602 469 850, 

interiery@interiery-schodiste.cz

250 vín z ČR
a z celého světa

Svatomartinská vína 2014 
nová stáčená vína (Tempranillo aj)

B. Němcové 36 proti zastávkám AD
Út – Pá  10.30 – 16.30 (pol. přestáv.)

So      cca 9.00 – 12.00
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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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