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Vážení a milí 
spoluobčané,

je pro mě velkou ctí, že mohu tyto 
řádky podepsat jako starostka města.

Díky patří především Vám, kteří jste 
mně a ostatním zastupitelům dali svůj 
hlas.

Podpora, kterou jste mi vyjadřovali bě-
hem volební kampaně a následně po zvo-
lení do funkce, je nesmírně potěšující, ale 
zároveň velmi zavazující. Na Vaše slova: 
„My jsme si to moc přáli“; „My za Vámi 
stojíme“; „Ty to zvládneš“… reaguji nej-
častěji: „Doufám, že Vás nezklamu.“ Moc 
bych si přála, abych od Vás všech, kteří 
mi dnes tisknete ruku, stejná slova slyšela 
i na konci svého volebního období.

Čtyři roky práce pro město Blatná 
jsou pro mne obrovskou výzvou, těším 
se na spolupráci se všemi, kteří chtějí 
pro město a pro jeho občany pracovat, 
kteří chtějí pomáhat. Prostřednictvím 
webových stránek Města Blatná, 
Blatenských listů, webových stránek 
sdružení ROVNĚ, prostřednictvím 
sociální sítě FB a samozřejmě též osobně 
s Vámi chci co nejvíce komunikovat, 
reagovat na Vaše názory a podněty, být 
Vám svojí  prací ku prospěchu, neboť i já 
za Vámi stojím.

Kateřina Malečková
starostka města

SOŠ Blatná dostává nový úsporný kabát
Během listopadu 2014 se úspěšně blíží ke konci zateplení celého areálu Střední odborné 

školy Blatná, V Jezárkách 745, s podporou téměř 10 milionů z Operačního programu Životní 
prostředí z prostředků EU poskytovaných ze SFŽP (prioritní osa 3 – udržitelné využívání zdrojů 
energie, 35. výzva, rozhodnutí č. 12115943-SFŽP, id.č. 115D222002731,CZ.1.02/3.200/12.13464). 
V 2013 roce proběhla výběrová řízení na veřejnou zakázku, rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo ze 
SFŽP dodáno na začátku července 2014 a staveniště předáno vybrané fi rmě (IZOGARANT, s. r. o.) 
14. 7. 2014. K polovině listopadu 2014 již jsou vyměněna v celém areálu školy stará okna za kva-
litní plastová a je provedeno dodatečné zlepšení izolace stěn v celém areálu, které již je ukončeno 
novou fasádou a sejmutím lešení na budově domova mládeže a většině hlavní budovy (s výjimkou 
vchodu) a dokončuje se zcela nové zateplení tělocvičny a areálu učeben výpočetní techniky. Vnitřní 
začisťovací práce budou dokončovány během prosince. Výrazně se zlepšuje energetická úspornost 
školy, a to i v kombinaci s novými úspornými plynovými kotli obnovenými koncem loňského roku. 
Předfi nancování a dofi nancování nezpůsobilých výdajů projektu zateplování zajišťuje zřizovatel 
školy Jihočeský kraj. Celkové schválené náklady dle výběrového řízení jsou 16.417.975 Kč vč. DPH.

Úspěšně byl vyhodnocen a uzavřen projekt s názvem „EU – peníze středním školám – SOŠ 
Blatná, (v rámci OP VK – IP oblast podpory 1.5, č. CZ.1.07/1. 5. 00/34.0494). Tento projekt byl 
realizován od 1. 9. 2012 do 30. 8. 2014 a výše podpory byla 1 077 111 Kč.

Klíčovými aktivitami tohoto projektu byly: a) Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 
– tvorba digitálních učebních materiálů, b) Metodický kurz pro učitele cizích jazyků, c) Vzdělávání 
pedagogických pracovníků ve formách výuky směřující k rozvoji fi nanční gramotnosti žáků středních 
škol a podpora stáží pedagogických pracovníků.

Již třetím rokem pokračuje v SOŠ Blatná bezplatný počítačový kroužek pro žáky ZŠ, letos 
v pátek od 14:00, informace najdete na www.blek.cz (i minulých číslech BL). Pokračuje tradiční 
úspěšná účast žáků školy ve středoškolských sportovních soutěžích i práce v dalších mezinárodních 
eTwinningových kontaktech (které byly v minulém roce vyhodnoceny jako nejlepší v celé Evropě 
– viz článek v minulých BL). Na webu školy najdou zájemci o studium informace o oborech (elektro-
technický obor Elektronické počítače, informačně technologický obor Informatika v ekonomice 
a ekonomický obor Obchodní akademie) a jsou zváni na dny otevřených dveří, k prohlídce školy 
se lze mailem či telefonicky objednat i kterýkoli pracovní den (kontakty rovněž na www.blek.cz).
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Zahradnická 171, 388 01 Blatná, tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321,
e-mail: m.policie@blatna.net           http://www.mesto-blatna.cz

ZÁCHYTNÉ KOTCE MĚSTSKÉ POLICIE BLATNÁ

PŘIŠLA SVATÁ KATEŘINA (25. 11. ) 
NEVZDALUJ SE OD KOMÍNA!

Letošní teploty pozdního podzimu se po-
někud vymykají obvyklým teplotám i starým 
pranostikám. Ještě ani jednou se v tomto roce 
u nás neobjevily podzimní ranní mrazíky. Ko-
runy stromů jsou přesto ale téměř holé. Příroda 
dodržuje svůj cyklus a pomalu se uložila k zim-
nímu spánku. Vždyť už příští víkend začíná 
ADVENT!!!
STAROČESKÉ VÁNOCE 2014 - V BLAT-
NÉ POD MĚSTSKOU VĚŽÍ. PŘEDE 
DVEŘMI ŠTĚDRÝ DEN

Od poloviny října upozorňujeme na při-
pravovanou akci - vánoční prodejní výstavu, 
kterou pro vás připravujememe opět po 
několika letech v průjezdu pod blatenskou 
věží a kterou bychom znovu chtěli upozor-
nit na pravé poslání Vánoc, kouzlo starých 
zvyků a krásu obyčejných přírodních ozdob, 
kterými naši předkové zkrášlovali slavnostní 
dny svátků.

Všichni budete vítáni, přijďte se podívat 
a načerpat třeba jen vánoční atmosféru, 
inspirovat se. Pokud budete mít zájem, po-
skytneme vám také i tvůrčí materiál.

Co na naší výstavě bude k vidění? Ozdo-
by z obilné slámy i klasů, kukuřičného šustí 
i plodů kukuřice, dřeva i lesních plodů jako 
jsou žaludy, šišky, bukvice, medové perníky 
modelované, zdobené i z forem, nebude chybět 
malý nástěnný perníkový betlém, adventní ka-
lendář, mnoho různých ozdob i na miniaturní 
stromečky, svícínky i ozdoby slavnostního sto-
lu, dále potom vizovické ozdoby, také betlém, 
z dalšího materiálu proutí (mimo košíčků také 
krmítko pro ptáčky), keramika, ořechy, včelí 
vosk, textil (kanafas i modrotisk), paličkovaná 
krajka, ozdoby ze sušeného ovoce, sváteční 
preclíky, originální přání, pohledy J. Lady 
i jeho vystřihovaný betlém, pohledy našeho 
rodáka J. Hály a mnoho mnoho dalšího vyro-
beného šikovnýma rukama našich výtvarníků 
a řemeslníků, kteří do svých výrobků vkládají 
i kousek své duše.

Přestože bychom vám chtěli do adventního 
času vnést klid a pohodu, jsme si vědomi toho, 
že shon a spěch před vánočními svátky přes 
veškeré úsilí nikoho z nás nemine. Proto se 
budeme snažit mít otevřeno od pátku 28. lis-
topadu až do Štědrého dne téměř každý den 
od 13.00 hodin do 17.00 hodin. Ve středu 
a v pátek také od 10.00 do 12.00 hodin.

První adventní neděli 30. 11. bude zavřeno, 
slíbili jsme návštěvu na adventních trzích ve 
Volyni. V Blatné budou navíc také adventní 
trhy. Upřesnění otvírací doby najdete na 
vratech průjezdu.

Těšíme se, že si uděláte chvilku a navštívíte 
nás!

Už si jen zbývá přát, aby se mírné počasí tak 
rychle nezměnilo.
PŘIŠEL SVATÝ ONDŘEJ, NAPOSLED SE 
OHŘEJ, POTOM ZIMĚ JIŽ JEN NA PEC, MÁŠ 
NADĚJI UTÉCT. (30. 11. )

Eva Fučíková
lidové řemeslo

Město Blatná a OS PREVENT Strakoni-
ce si Vás dovoluji pozvat na besedu

BEZPEČNĚ NA 
INTERNETU

I ty nejmenší děti dnes pronikají do světa 
internetu. Často umí děcko, u kterého člověk 
spočítá věk na prstech jedné ruky pracovat 
s počítačem, tabletem či mobilem lépe, než 
zástupce starší generace. Ruku v ruce s pří-
stupností moderních technologií nejmenším 
však jdou i rizika, která online svět skrývá.

3. 12. 2014 ǀ 16.00 hodin ǀ KCAŽ, 
velký sál

MYŠÁK, kříženec, pes, 
asi tak 4 měsíce.

V kotcích od 4. 11. 2014. 
Jedná se pravděpodobně 
o křížence jezevčíka a labra-
dora. Jsou mu asi 4 měsíce. 
Myšák je při prvním kon-

taktu plachý, ale jakmile zjistí, že mu člověk 
neublíží, je k umazlení. Jako každé štěně miluje 
hlazení, hry a dovádění. Je nekonfl iktní ke psům 
i fenám. Hodí se i do rodiny s dětmi. Je očkovaný 
a odčervený.

TIM, kříženec, pes, asi 
9 měsíců

Dne 16. 10. 2014 byl 
odchycen v Blatné. Jedná se 
o křížence střední velikosti. 
Je mu zhruba 9 měsíců. Tim 
je klasický psí puberťák. Mi-
luje lidi, psy i feny. Vyžaduje 

neustálou pozornost člověka. Vhodný ke psům 
i k dětem, nehodí se do bytu. Ideální společník 
pro aktivní páníčky. Nový majitel bude muset 
začít s jeho výcvikem, zatím cvičen nebyl. Je 
očkovaný a odčervený.

•Adresa správy kotců: Městská policieBlatná, 
okres Strakonice, jižní Čechy Blatná, Zahrad-
nická 171, 388 01 Blatná

•Adresa záchytných kotců: objekt čistírny od-
padních vod Blatná – Lapač

•Velitel MP Petr Vaněk, tel. 777 285 254
•Služebna MP: 383 423 467 nebo 720 513 321
•Telefon: (ČOV) 383 423 717
•e-mail: m.policie@mesto-blatna.cz
•otevírací doba: vydávání pejsků - po dohodě 

s městskou policií

Jsme na internetu! Adresa:
www.kotce-blatna.estranky.cz
Máme i facebookové stránky:
Záchytné kotce MP Blatná
Inzerujeme na PesWebu:
www.pesweb.cz

Žáci ZUŠ Blatná si 
vytančili medaile

Žáci 7. ročníku tanečního oboru ZUŠ Blatná 
se koncem října zúčastnili taneční soutěže v Kla-
tovech. Choreografi i „Waltz in Blue“, se kterou 
žáci soutěžili v juniorské kategorii „plesové 
formace“ připravila p. uč. Veronika Loukotová.

V konkurenci základních uměleckých škol 
z jihočeského a západočeského kraje obsadili 
blatenští tanečníci nádherné 2. místo a krk jim 
ozdobila stříbrná medaile. Soutěž měla velice 
příjemnou atmosféru, k vidění bylo na 50 cho-
reografi í za potlesku mnoha diváků.

Pro taneční obor ZUŠ Blatná je to velký 
úspěch, žáci by chtěli poděkovat rodičům za 
pomoc při soutěži a také p. Heleně Francové za 
ušití kostýmů.

V letošním roce připravuje Veronika Louko-
tová s žáky „novinku“ – taneční divadlo „Káj 
a Gerda“ na motivy vánoční pohádky Hanse 
Christiana Andersena „Sněhová královna“. 
Tímto Vás srdečně zveme dne 12. 12. 2014 
od 18:00 do divadelního sálu blatenské so-
kolovny.
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

Příroda severozápadní 
Indie

zveme Vás na procházku po národních parcích 

této zcela neuvěřitelné země. Navštivte s námi ptačí 

ráj v prachu rádžastánské polopouště, krokodýlí řeku, 

divoké podhůří Himálaje i pravou indickou džungli. 

V sále SOŠ Blatná v rámci veřejné schůze ZO ČSOP 

Blatná přednáší zoolog Mgr. Petr Šípek, Ph.D. ve čtvr-

tek 4.12. od 17:00. Přednáška se tentýž den dříve 

odpoledne koná i pro žáky SOŠ a místních ZŠ."

Oprava veřejného osvětlení – 
ulice Čechova

Na úseku opravy a údržby veřejného osvětlení byla v měsíci říjnu 
provedena oprava závady na zemním vedení kabelu VO v ulici Čechova.

Oprava byla zahájena provedením podvrtu komunikace v ulici Čechova 
odbornou fi rmou a dále v provedení ručních výkopových prací, uložením 
kabelu a uvedení veřejného osvětlení opět do provozu. Konkrétně se jednalo 
o lokalitu křižovatky ulic Čechova a Šilhova.

Níže přikládáme fotografi e z prováděných prací.

Výstavba bezbariérových 
přechodů v Blatné – rok 2014

Technické služby 
města Blatné, s. r. o. rea-
lizovaly v průběhu roku 
2014 výstavbu bezbari-
érových přechodů a míst 
pro přecházení v různých 
lokalitách města Blatná.

První dva přechody 
byly provedeny u ZŠ J. 
A. Komenského, zde 
v souvislosti s výstavbou 

nového chodníku a dále pak v ulici Čechova, zde pak v souvislosti s rea-
lizací výstavby nového parkoviště.

Stavební činnost TS Blatná – 
měsíc říjen

V průběhu měsíce října realizovaly Technické služby na úseku stavební 
činnosti práce na výstavbě nové dlažby v Mateřské škole Šilhova, ale ze-
jména byla většina činností prováděna na údržbě chodníků a komunikací, 
kde proběhla výstavba nových vjezdů, oprava uličních a kanalizačních 
vpustí a taktéž oprava samotných komunikací.

V současné době probíhá oprava opěrné zdi u vstupního schodiště do 
sklepních prostor v Mateřské škole Vrchlického, respektive Husovy sady. 
Po ukončení této stavby bude zahájena částečná rekonstrukce chodníku 
v ulici Zahradnická u lékárny Arnika, která, jak předpokládáme, bude 
letošní poslední větší stavební akcí.

Níže přikládáme fotografi e z prováděných prací na výstavbě dlažby 
v Mateřské škole Šilhova.

D a l š í  e t a p o u 
byla výstavba čtyř 
míst pro přecházení 
v ulici Vorlíčkova 
v místě u parkoviště 
s tržnicí a vjezdu 
do areálu Blatenské 
ryby (níže přikládá-
me fotografi e z pro-
váděných prací).

Poslední a závě-
rečnou akcí na úseku 

výstavby bezbariérových přechodů bylo provedení oprav přechodů v ulici 
T. G. Masaryka, Tyršova, 9. května a Purkyňova v celkovém počtu 5 kusů, 
a to z důvodu, že původní provedení nevyhovovalo stávajícím normám.
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17. listopad jako Den boje za svobodu a demokracii
„Historia est Magistra Vitae.“ (Historie je 

učitelkou života), tak alespoň zní heslo, které 
dnes nacházíme v prvních kapitolách učebnice 
dějepisu, avšak pokud není známá, stává se snad-
no zmanipulovatelným argumentem pro činy 
přítomné. Obdobnou myšlenku vyjádřil nedávno 
kardinál Duka, reagujíce na některá prohlášení 
zpochybňující události ze 17. listopadu 1989 
a změny, ke kterým došlo v tehdejší společnosti. 
Těžko budeme hledat samotný počátek nebo 
jedince, který by mohl být označen za původce 
oné myšlenky obrany svobody. Naši úvahu nad 
tímto tématem nám navíc stěžují pamětníci, kteří 
události viděli v reálném čase a prožili je, avšak 
v celkovém hledisku se jejich výpovědi shodují 
pouze na tom, že rok 1989 byl pro společnost 
zlomový. Co se vlastně odehrálo?

Prvopočátek tohoto data bychom mohli vidět 
již v 28. říjnu 1918, kdy vznikl mladý demokra-
tický stát Československo, jehož hlavní symbol 
byl zosobněn v prezidentovi Tomáši Garrigueovi 
Masarykovi. Toto výročí si Češi připomínají 
dodnes a jinak tomu nebylo ani v roce 1939, kdy 
byla největší protestní manifestace na území oku-
povaných států potlačena pomocí jednotek SS, 
které se nerozpakovaly střílet do davu. Na ulici 

zůstal zastřelený pekařský pomocník Václav 
Sedláček. Těžce zraněný student medicíny Jan 
Opletal přes rychlou pomoc zemřel v nemocnici 
11. listopadu. Jeho pohřeb 15. listopadu byl další 
možností demonstrovat odpor vůči německé 
okupaci, proti čemuž protektorátní vláda zasáhla 
ještě s větší razancí. V důsledku restrikcí byly 
uzavřeny vysoké školy, cca 1200 studentů bylo 
deportováno do koncentračních táborů a devět 
hlavních představitelů studentstva bylo popra-
veno. V roce 1941 byl v Londýně 17. listopad 
vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva, které 
takto projevilo své odhodlání bránit svobodu 
a demokracii. Je to jediný mezinárodní svátek 
československého původu.

Studenti byli i po druhé světové válce nejra-
dikálnější složkou společnosti, jak dokazuje rok 
1948, kdy se shromáždili na podporu prezidenta 
Edvarda Beneše, nebo 1969, kdy se na protest 
proti sovětským okupantům upálil Jan Palach. 
Podobně tomu bylo i 17. listopadu 1989, kdy 
došlo k masovému protestu proti komunistické 
vládě. Demonstranti byli policií a milicemi nejpr-
ve izolováni a poté násilně rozehnáni na Národní 
třídě. Tento poslední zoufalý čin upadajícího 
režimu byl podle mnohých roznětkou pro násle-

dující dny, kdy pokračovaly další demonstrace, 
vzniklo Občanské fórum jakožto „jednotná“ 
opozice 19. listopadu (v Blatné 23. listopadu) 
a došlo ke generální stávce 25. listopadu.

Není nejspíš dnes nutné obhajovat mnohdy 
zbrklé činy oněch „mladých“ lidí, jejichž výroky 
a požadavky byly v roce 1989 a někdy i v 21. 
století degradovány jako dětské a nedospělé, 
protože právě tato mladá vzdělaná vrstva byla 
vždy podporována v pluralitě názorů, na jejichž 
základech stojí celá myšlenka demokratického 
parlamentního státu, jako je Česká republika. 
Demokracie je ovšem také velice křehká a svo-
boda vyhraněná pouze jednotlivcům, kteří sami 
sobě uzurpují svůj osobní prostor, je něčím 
spíše neuchopitelným. Místo diskuse mnohdy 
slyšíme pouze jednostranné výroky obhajované 
fabulacemi, zesměšňováním a argumentačními 
fauly mířenými na aktivní oponenty, a proto je 
17. listopad jakýmsi mementem pro všechny 
totalitní vládce (např. v Iránu), kteří si přejí 
zapomenout, že někde ve střední Evropě po-
vstali studenti na obranu práv člověka a občana 
demokratického státu.

Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

Změny po roce 1989 přinesly barvy
To je nezpochybnitelný fakt pro každého, kdo 

má oči. Deprimující šeď měst i myslí obyvatel 
tehdejšího socialistického tábora je nahrazena 
barevostí, která působí přívětivě.

Platí to u nás a i v dalších postsocialistických 
zemích, a to i přesto, že všude je ještě třeba 
mnohé napravit.

Ano, mysleli jsme si, že to půjde hladčeji, že 
budou potrestáni viníci komunistického maras-
mu, že budou okamžitě rehabilitováni političtí 
vězni, že budeme mít brzy stejnou životní úroveň 
jako občané západních zemí a kdovíco ještě. 
Zklamání z nesplněných očekávání vede k fru-
straci a s názorem na ukradenou revoluci – jako 
v článku V.Šavrdy – se setkáváme často.

Sice se skutečně všechno, co jsme chtěli 
nepodařilo, ale máme svobodnou zemi s demo-
kraticky zvolenými orgány, nemusíme se bát 
vyslovit svůj názor na cokoliv, můžeme cestovat, 
studovat a pracovat v kterékoliv zemi, která nás 
přijme, můžeme svobodně podnikat.

Některým lidem ovšem vadí, že to všechno 
také znamená převzít odpovědnost za sebe, svou 
rodinu, ale i za svou obec a svou zemi.

Zajímavé bylo o těchto věcech diskutovat 
s našimi přáteli z partnerského města Vacha, kde 
jsme se zúčastnili oslav 25. výročí pádu zdi, dělí-
cí obě Německa. Vacha leží, jak už bylo řečeno, 

přímo na bývalé hranici, krásný historický most 
Werrabrucke byl dlouhá 
léta brutálním způsobem 
zadrátován a zohyzděn 
onou zdí a na oslavu jeho 
znovuotevření sem přišlo 
více než 10 000 lidí. Pří-
tomní státníci i duchovní 
ve svých projevech zmiňo-
vali jak pozitiva, tak dosud 
nedořešené problémy, ale 
výsledné mínění všech lidí, 
s nimiž jsme měli možnost 
hovořit, bylo jednoznačně 

kladné. Přitom v bývalé NDR je poměrně velká 
nezaměstnanost, i tam krachovaly podniky. Po 
sjednocení Německa v roce 1990 začaly platit 
západoněmecké zákony i na území bývalé 
NDR, ale ani tam „nepykají“ všichni prominenti 
bývalého režimu, i tam se důchody disidentů 
nepřibližují důchodům bývalých komunistic-
kých pohlavárů. Dvě fotografi e z oslav pádu zdi 
9. 11. - davy lidí proudí opět z Vachy do sou-

sedního (dříve západoněmeckého) Philipstallu 
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a zaplněný stan v zámeckém parku přibližují 
atmosféru letošní oslavy pádu zdi.

My si události roku 1989 v Blatné budeme 
moci připomenout na vzpomínkovém večeru 
1. prosince večer v sále KCAŽ. Vzpomene-
me začátky OF v Blatné (dole je fotografie 
z 19. 11. 1989), spojené se sepsáním petice 
a podpisovou akcí, videokazetu, která se promí-
tala tehdy na kuželně a v Blatné přesvědčila velké 
množství lidí, první opravdu velké shromáždění 
občanů, organizované blatenským OF 25. 11. 
U Lva před generální stávkou a taky písničky 
sametové revoluce.

Přijďte vzpomenout a popovídat si, třeba 
o Václavovi Havlovi, který je čtvrtou mimo-
americkou osobností, jejíž busta teď bude zdobit 
americký senát, o našich dalších prezidentech, 
diskutovat kontroverzní názory na „ukradenou“ 
revoluci.      Zdeněk Malina

ČERTOVSKÉ ŘÁDĚNÍ
5. 12. 2014

14.30 hod.
NA NÁMĚSTÍ V BLATNÉ - U KAŠNY

Objednávky na čerty do domácností přijímáme na 

tel.: 606 738 090

ŽIVÝ BETLÉM
26. 12. 2014

čas bude upřesněn na plakátech
BLATNÁ U VĚŽE
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Ukradená revoluce aneb Samet, co s námi zamet
Byli jsme všichni v oněch rozjitřených dnech 

listopadu roku 1989 neuvěřitelně naivní. V zajetí 
všudypřítomné euforie jsme měli klapky na očích 
a neviděli jsme, co jsme měli opravdu vidět. 
Chtěli jsme věřit- tedy jsme věřili. Tomu, že 
se do naší republiky konečně vrátí demokracie 
a svoboda, zadupané 25. února 1948 hluboko do 
země okovanými botami příslušníků Lidových 
milicí- komunistických jednotek SS. Demokra-
cie a svoboda, na kterou byli naši tátové a dědové 
právem za zlatých časů první republiky tak hrdi. 
Demokracie a svoboda, pro kterou jsme byli pod 
vedením skutečně velkých státníků T. G. Masa-
ryka a Edvarda Beneše vzorem celému světu. 
Ale oni nám tu naši sametovou revoluci ukradli 
a přizpůsobili si ji obrazu svému. Kdo oni? Přece 
ti, kteří přes čtyřicet let odkaz T. G. Masaryka tak 
odporně hanobili a špinili. Komunisté, estébáci, 
udavači, „dojiči socialismu“ alias veksláci a jiní 
ekonomičtí paraziti. A pak ti, kteří se přizpůsobili 
a své ideály vyměnili za kompromisy. Ti, kteří se 
o nás bez nás dohodli na tom, že komunistické 
zločiny nebudou potrestány, že neprávem naby-
tý- lidově řečeno ukradený- majetek nebudou 
prominenti minulého režimu vracet a stejně tak 
celá zločinecká organizace KSČ a její odnože. 
Čestní a mravně ryzí jedinci, kterých v celém 
příběhu o sametové revoluci jistě nebylo málo, 
neměli sílu ani možnosti následný tok událostí 
výrazněji ovlivnit.

Po zádech studentů, které 17. listopadu 1989 
na pražské Národní třídě brutálně zmasakrovaly 
pořádkové jednotky komunistického režimu, 
se vydrápala k moci četná individua, co tam 
vzhledem ke své minulosti neměla vůbec co 
dělat. Sami studenti, kteří nejvíc riskovali a nej-
víc obětovali pro lepší časy ve své vlasti, byli 
poměrně brzo odsunuti na vedlejší kolej a neměli 
žádné právo vyjadřovat se k aktuálním otázkám 
ve společnosti. Stejně tak kupříkladu zpěvák 
a disident Karel Kryl, který velice brzy pochopil, 
jaké hnusné intrikářské divadlo se na české půdě 
odehrává a proto tady pro něho nebylo místa. 
Záhy po největším životním zklamání zemřel 
na zlomené srdce. O tom se z pochopitelných 
důvodů dodnes veřejně nemluví.

My všichni jsme se stali jen a pouze herci 
v předem připravené frašce, které jeho prin-
cipálové dali kvůli budoucí podobě učebnic 
dějepisu honosné označení „sametová revoluce“. 
Ve skutečnosti šlo o předání moci, dohodnuté už 
v druhé polovině 80. let mezi tzv. „disidenty“ 
a komunistickými bossy. To dosvědčují četná 
svědectví bývalých – nebo i stále činných- lidí 
z ÚV KSČ nebo Státní bezpečnosti.

Aby se vlk nažral a koza zůstala celá, byly po 
roce 1990 přijaty novým parlamentem některé 
zákony, které měly navodit zdání, že existuje po-
litická vůle se vypořádat se zločinci předlistopa-
dové éry. Asi nejznámějším byl zákon lustrační, 
dále pak zákon o protiprávnosti komunistického 
režimu a o zákazu propagace komunismu. 
Všechny tyto zákony se ale staly až na drobné 

výjimky mrtvými paragrafy. Hezky zněly, ale ne-
ublížily. Lustrace se nekonaly - použitelní udava-
či pracovali a pracují dál, staré struktury se buďto 
kvůli vysokému věku uchýlily s bohatou penzí 
a ještě bohatším odstupným do svých luxusních 
vil na odpočinek nebo převlékly politické dresy 
a splynuly snad se všemi politickými stranami, 
které po roce 1989 vznikly, aby pokračovaly ve 
slibně nastartované politické kariéře.

Komunistických a estébáckých zločinců 
bylo od roku 1990 dodnes postaveno před soud 
poskrovnu. Většinou šlo jen o malé ryby, obětní 
beránky, kteří, pokud vůbec byli odsouzeni, tak 
jen k symbolickým trestům, které vůbec neod-
povídaly míře jejich provinění. Soudci převážně 
s komunistickou minulostí, protože k žádné 
očistě justice po roce 1989 nedošlo, spíše hledali 
pro své spolusoudruhy způsob, jak je osvobodit 
než aby spravedlivě vážili, jak postihnout je-
jich zločiny podle platných zákonů. Před lety 
novináři z deníku Mladé fronty Dnes dospěli 
ke skandálnímu zjištění, že celý vrchní soud je 
samostatnou líhní starých struktur v talárech. 
Tím se rázem vysvětlilo, proč zločinci minulého 
režimu, odsouzení soudem nižší instance, vrchní 
soud jako na běžícím pásu propouštěl na svo-
bodu. Dodnes zdravý selský rozum zůstává stát 
i nad jinými skandálními případy. Proč nebyli 
potrestáni ti, kteří nechali zemřít jako prašivého 
psa ve vězení statečného odpůrce komunistické-
ho režimu Pavla Wonku? Dobrý spánek jim to 
rozhodně dodnes nekazí. Jak mohl estébák, který 
ryze gestapáckým způsobem surově umočil kně-
ze Josefa Toufara, být za tuto zrůdnost postižen 
jen dvěma roky vězení, když za pouhé krádeže 
„nadělují“ naše „nezávislé“ soudy větší „pálky“? 
Proč vlastizrádci, kteří na své spoluobčany 
pozvali v roce 1968 sovětská okupační vojska 
a zavinili tak hromadnou vraždu více než stovky 
vlastenců, včetně žen a dětí, nikdy nebyli potres-
táni? Minimálně Vasil Biľak, který patřil mezi 
nejodpornější lidský odpad v celém státě, by byl 
v každé civilizované zemi odsouzen na doživotí, 
ne-li k trestu smrti! Jen u nás ne! Jak je možné, 
že „krvavý prokurátor“ padesátých let Karel Vaš, 
který poslal na smrt přes sto nevinných obětí, 
včetně národního hrdiny generála Heliodora 
Píky, jež jemu samotnému dokonce zachránil 
život tím, že ho vysvobodil ze sovětského 
gulagu, unikl jakékoliv světské spravedlnosti? 
A co sadistické monstrum z Uherského Hradiště 
Miroslav Grebeníček, které pro vlastní potěšení 
mučilo bezbranné lidi elektrickým proudem? 
Co prokurátorka Ludmila Brožová- Polednová, 
která poslala na šibenici spolu s Miladou Horá-
kovou další čtyři nevinné jedince a které po roce 
fešáckého kriminálu tehdejší prezident Václav 
Klaus velkomyslně udělil milost a plivl tak 
do tváře všem obětem komunistického teroru? 
Takhle bychom mohli pokračovat donekonečna. 
To přece jasně vypovídá o poměrech, které u nás 
po listopadu 1989 nastolili soudruzi, kteří čile 
převlékli kabáty a jsou schopni jít i přes mrtvoly.

Komunismus se u nás vesele propaguje veřej-
ně celých dvacet pět let od průběhu sametového 
divadla. O tom, že existuje paragraf, který to 
zapovídá, už dnes nikdo ani neví. Dokonce sami 
soudci a státní zástupci ho neznají. A pokud ho 
znají, ignorují ho. Dodnes nebyl za jeho porušení 
odsouzen ani jeden z propagátorů starých časů. 
A přitom už jsou fanatičtí stoupenci komuni-
smu tak otrlí a drzí, že vyzývají na náměstích 
ke svržení vlády a opětnému zestátnění všeho 
soukromého.

Lidé v listopadu 1989 celkem logicky před-
pokládali, že mafi ánská KSČ zmizí z politické 
scény, že bude zakázána. Paradoxně se po onom 
úžasném listopadu 1989 komunistická hydra 
ještě „okotila“. Místo jedné komunistické strany 
jsme jich najednou měli několik, nehledě na to, 
že komunisté jsou dodnes zaevidováni v celém 
politickém spektru. Žádné smetiště dějin, ale 
politické výsluní! Místo trestu med! Komunisté 
se nikdy neměli tak dobře a neměli v rukou 
takovou moc, jako posledních dvacet pět let. 
Co jsme tedy v listopadu 1989 na všech těch 
veřejných prostranstvích dělali? Proč jsme tam 
byli? Zvonili jsme klíči nebo umíráčkem?

Teď si tedy připomínáme kulaté výročí same-
tové revoluce. A já se ptám - je důvod k bujarým 
oslavám? Je důvod oslavovat nastolení režimu, 
který náš národ rozložil po mravní i materiální 
stránce? Který nápadně připomíná husákovskou 
normalizaci a s demokracií má pramálo společ-
ného? Kde jsou spíše než slušným a řádným 
občanům přiznávána lidská práva zločincům, 
nepřizpůsobivým a „papalášům“, a to v míře, 
která už se rovná nadřazenosti nad jinými? Kde 
všemocné komunistické prominenty nahradili 
prominenti sametoví, ještě mocnější, ještě hra-
bivější, ještě bezohlednější a ještě početnější? 
Kde je vymahatelnost spravedlnosti a práva 
mizivější než v „banánových republikách“? Kde 
je ta krásná země, „strdím a mlékem oplývající“? 
Místo toho nám zbylo rozkradené, vytunelované 
a zamořené koloseum, smetiště Evropy a Baby-
lón, kde už zbývá postavit jen tu pověstnou věž.

Určitě bylo, je a bude vykonáno mnoho 
užitečného v řadě oblastí od roku 1989. Určitě 
v České republice žije, pracuje a podniká spořá-
daným způsobem většina občanů. Ale ta většina 
bohužel není s to zamezit úpadku hodnot, které 
jsou pro šťastné bytí v rodné vlasti zásadní.

17. listopad je pro mě svátkem studentů 
a anonymních lidiček, kteří měli a mají ideály 
a jsou povzneseni nad vypočítavost a sebepro-
spěšný, chladnokrevný kalkul. Oni vždycky 
první hájili zájmy své vlasti, oni statečně bojovali 
za svobodu a demokracii, oni pokládali oběti na 
oltář drahé domoviny. Ať to bylo v roce 1939, 
v roce 1968 nebo v roce 1989. Jen pro ně zapálím 
svíčku a věnuji jim tichou vzpomínku.

17. listopad není pro mě svátkem politiků, 
není pro mě svátkem těch, kteří se nechali vy-
držovat ze zahraničí valutami a z luxusních re-
zidencí či moderních kotelen pospíchali rovnou 
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Podzimní program zábav 
v HOSPODĚ NA VINICI

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

So - 20.12.2014 – BLÁZINEC NA VINICI 
(blatenské kapely)

Čt - 25.12.2014 – 
VÁNOČNÍ  BATTOLE

Program na 
prosinec 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:
Pondělí: 14:30 – 15:30
Výtvarný kroužek paní Vydrové pro děti 
z 1. až 3.tříd
Pondělí: 15:30 – 16:30
Šikovné ploutvičky – výtvarný kroužek 
pro děti od 4 let
Úterý: 15:00 – 15:45 a 15:45 – 16:30
Veselé pískání – hra na zobcovou fl étnu, 
nácvik správného dýchání, pro děti od 3 let
Čtvrtek: 17:00 – 20:00
STOB -kurz snižování nadváhy

Program na pondělky a středy
  1. 12. - Ježek
  3. 12. - Mikuláš,čert a anděl
  8. 12. - Krmítko
10. 12. - Zvonečky
15. 12. - Kometa
17. 12. - Vánoční stromeček

3. 12. 15:00 Příběh o Ježíškovi – vystou-
pení žáků ZŠ JAK Blatná, v tělocvičně ZŠ 
Holečkova

Přijďte si prohlédnout prodejní výstavu 
prací maminek MC Kapřík:
-28. 11. od 15 hod. – Vánoční jarmark v ZŠ 
JAK v Blatné -30. 11. od 9 do 14 hod - Vá-
noční jarmark KCAŽ

TISKOVÁ ZPRÁVA jihočeských mateřských center
ke SVĚTOVÉMU DNI DĚTÍ

Světový den dětí, který můžeme znát také pod úředně vypadajícím názvem 
Výročí Úmluvy o právech dítěte, je den, kdy si máme připomenout, že i děti mají 
svá práva. 20. listopad je výročním dnem, kdy Valné shromáždění OSN přijalo 
deklaraci o právech dítěte v roce 1956. Úmluva o právech dítěte pak byla pode-
psána ve stejný den v roce 1989 a od té doby byla ratifi kována 191 státy světa.
Na porušování práv dětí je nutné upozorňovat a to hlasitě, neboť i dnes jsou děti 
oddělovány od rodičů, týrány, zneužívány a tomu se musí zamezit.

V rámci celorepublikové kampaně Sítě mateřských center Křídla a kořeny 
naší rodiny si Světový den dětí připomínají i rodiče a děti v mateřských centrech 
Jihočeského kraje. Naše MC se k této akci připojilo a 20. listopadu 2014 byl 
vstup do MC pro všechny zdarma.

na balkóny, aby se zviditelnili a posléze kázali 
vodu a sami pili víno.

Tenhle samet s námi zamet. A obávám se, že 
první republika byla prvním a zároveň posledním 
obdobím, kdy žil český národ v demokratickém 
a právním státě.  Vladimír Šavrda

Redakce: Názory pana Šavrdy rozhodně nesdílí 
celá redakce BL.

 

VÝSTAVA VÁNOCNÍHO
ARANŽMÁ V BLATNÉ

V CUKRÁRNĚ SEGAFREDO-NÁMĚSTÍ
A CUKRÁRNĚ ALFREDO-U POŠTY

VÝSTAVA PROBÍHÁ CELÝ ADVENTNÍ 
ČAS

-----------------------------------------------------
PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA

VÁNOČNÍ CUKROVÍ
PEČENÉ Z MÁSLA

DLE DOMÁCÍCH RECEPTŮR
FA: FIŠEROVÁ ANNA S KOLEKTIVEM

ˇ

Mateřské centrum Kapřík Blatná
zve všechny nastávající maminky na

kurz pro těhotné
Porodní asistentka Vám prozradí vše důležité o porodu a ukáže vhodné cviky před po-
rodem i po něm.
Začátek kurzu je ve středu 26. 11. 2014 v 16:30 hodin v tělocvičně ZŠ Holečkova.
Cena kurzu: 500 Kč
celkem 4 lekce (1,5 hod)
2 lekce v tělocvičně MC

2 lekce v aerobním sálu FitnessONE
Otevření kurzu je podmíněno účastí alespoň 5 nastávajících maminek.
Prosím nahlaste svoji účast na e-mail: mckaprik@seznam.cz nebo na tel.606 476 903










ADVENTNÍ ŘEMESLNÉ 
TRHY

s bohatým doprovodným programem
30. 11. 2014

Náměstí J.A.Komenského
10:00 - zahájení
10:30-11:00 - živá hudba v podání kapely 
Štreka
11:00-11:30 - vystoupení kejklíře Jonáše
11:30 - 12:00 - historická hudba v podání 
kapely Ventus
12:00 -13:00 - živá hudba v podání kapely 
Štreka
13:00 - 14:00 - divadlo Dokola s pohádkou „Jak 
zlatník ke štěstí příšel“
14:00 - 14:30 - živá hudba v podání kapely 
Štreka
14:30 - 15:00 - Vánoce kejklíře Jonáše
15:00 - 15:10 - Legenda o Svaté Dorotě
15:10 - 16:00 - historická hudba v podání 
kapely Ventus
16:00 - 17:00 - živá hudba v podání kapely 
Štreka
17:15 - vychází průvod, vedený paní Zimou od 
blatenského kostela
17:45 - slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Občerstvení zajištěno.
Výtvarná dílna pro děti po celý den.
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Kulturní  kalendář�

28. + 29. 11. PÁTEK | 17:00 - 
20:00 | SOBOTA 11:00 - 16:00 |
OTEVŘENÉ ATELIÉRY: WORKSHOP S 
FOTOKLUBEM KAMFO
Workshop probíhá v rámci výstavy 
NOSTALGIE
Městské muzeum Blatná
Zveme vás k výrobě vlastního originál-
ního vánočního fotopřání. Nechte se 
vyfotit v dobovém kostýmu, přidejte 
vánoční přání a sami si vyvolejte foto-
grafii v černé komoře. Více informací 
na recepci Městského muzea Blatná 
nebo na tel.: 383 311 254.

29. 11. SOBOTA | 21:00 |
KOSMICKÝ ŽIRAFÁČ
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

29. 11. SOBOTA | 16:00 |
VÝROBA VÁNOČNÍCH OZDOB 
NA BLATENSKÝ VÁNOČNÍ 
STROM 
Suterén, KCAŽ
Přijďte nám pomoct vyrobit ozdoby 
na vánoční strom v Blatné, který se 
tradičně rozsvěcuje 1. adventní neděli 
(30.11.) u kašny na třídě J.P.Koubka. K 
dispozici budou různé materiály, ale 
pokud máte vlastní nápady, neváhej-
te se zapojit a přijít! Více informací na 
tel.: 734274292.

30. 11. NEDĚLE | 16:00 |
KARMÍNA
VOKÁLNĚ-INSTRUMENTÁL-
NÍ SOUBOR 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.
Odjezd autobusů od ubytovny Tesla v 
15:00 a v 15:30 a zpět po koncertu.
Vstupné dobrovolné.

1. 12. PONDĚLÍ | 18:00 | 
KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)-  
ÁNSKÉHO VAŘENÍ

Cvičná kuchyňka ZŠ J. A. Komenského
Přijďte si uvařit z netradičních surovin 
zdravá jídla a dovědět se o nich něco 
více! 
V případě zájmu se hlaste na: m.vese-
la@info-office.cz nebo na tel.:  734 274 
292.

3. 12. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Náměstí Míru 212, II. Patro

3. 12. STŘEDA | 19:00 |
LA CARESSE DU PAPILLON
Koncert
Zámek Blatná, Starý palác
Duo flétna a kytara. 
Flétna: Lenka Vaškevič  - Jirasová, 
kytara: Eva  Vogltanzová.
Vstupné dobrovolné.

6. 12. SOBOTA | 19:00 |
BLUESBERRY
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

6. 12. SOBOTA | 21:00 |
II. VÝROČÍ PROSTORU
RÁĎA SMRÁĎA AND 
THE GANG
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

6. 12. SOBOTA | 21:00 |
GRIDE, KAOSQUAD, MARCH 
OF THE HORDES, LIVER GAR-
NISCH
Koncert kapel
Pořadatel a místo konání
Hospoda na Vinici

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

7. 12. NEDĚLE | 14:00 – 17:00 |
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY
Nádvoří zámku Blatná
Tradiční řemeslný jarmark, farmářské 
výrobky, hřejivé nápoje a koledy v po-
dání Žesťového kvarteta Josefa Kunta. 
Vánoce jsou za dveřmi!

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

26. 11. STŘEDA | 19:00 |
POHÁDKÁŘ
Drama / romantický v českém znění | 
Česko 2014 | 90 min | 120 Kč |

28. 11. PÁTEK | 20:00 |
ŽELEZNÁ SRDCE
Akční / drama / válečný v původním 
znění s titulky | USA 2014 | 135 min | 
110 Kč |

3. 12. STŘEDA | 19:00 |
JOHN WICK 
Akční/Thriller v původním znění s ti-
tulky | USA/Čína/Kanada 2014 | 101 
min | 100Kč |

7. 12. NEDĚLE | 15:00 |
TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 3D
Animovaný / dobrodružný v českém 
znění | USA 2014 | 90 min |140/120Kč|

2. 12. ÚTERÝ | 15:00-17:00 |
ČTEME, PLETEME A … VÁNOČ-
NĚ TVOŘÍME
Městská knihovna Blatná

5. 12. PÁTEK | 15:00 |
PŘIJĎTE SE SCHOVAT PŘED 
ČERTY!
Městská knihovna Blatná
Přijďte si s dětmi vyrobit tradiční čertí-
ky ze sušených švestek a přečíst miku-
lášské a vánoční příběhy.

18. 11. – 25. 1. 
| ÚT – NE | 9:00 – 18:00 |
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 sbír-
ky muzea. Fotografie tematicky souvisí 
s regionem Blatenska (krajiny, budovy, 
lidé, události) a většinu z negativů vytvo-
řil na přelomu 19. a 20. století blatenský 
kněz a regionální historik Jan Pavel Hille.

 Kino

 Akce

 Knihovna

 Výstavy
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Lektorka Gábina Šípová s vámi tento-
krát vyrobí ozdoby ze sena a andělíčky 
z makovic.
Cena ateliéru: 100Kč/2 hod. Na ateliér 
se přihlašujte na tel: 605 858 045.

9. 12. ÚTERÝ | 18:00 |
CHRISTIAN BATTAGLIA
Kavárna, KCAŽ
Přijďte si zavzpomínat na bratronické-
ho barona Christiana Ba�agliu , který 
by 7. prosince 2014 oslavil sté naro-
zeniny. Promítání dokumentu a vaše 
vzpomínky.

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

30. 11. – 31. 12. 
„OK“ OTEVŘENÁ KAVÁRNA 
ZIMNÍ BLATNÁ
Výstava výtvarných prací dětí a žáků 
mateřských a základních škol z Blatné.

ÚT – ČT
Jazykové konverzace
Úterý            18:00 ŠPANĚLŠTINA S  
  RODILÝM MLUVČÍM
Středa 18:00 ANGLIČTINA
  19:00 ITALŠTINA
Čtvrtek 17:00 NĚMČINA
          18:00 ČEŠTINA PRO 
  CIZINCE

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
MANŽELSKÁ A PŘEDMANŽEL-
SKÁ PORADNA STRAKONICE
Malá klubovna, KCAŽ Blatná
V případě zájmu kontaktujte PhDr. Do-
ležalovou na tel. 724 046 602 nebo na 
email:  info@manzelskaporadna-stra-
konice.cz

13. 12. SOBOTA | 17:00 |
SMETANOVI FILHARMONICI 
PRAHA: AVE MARIA
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Blatná
Koncert v rámci KPH / 3. adventní kon-
cert

20. 12. SOBOTA | 19:00 |
ESTHER VILAR: ŽÁRLIVOST
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Divadelní představení v rámci divadel-
ního předplatné
Divadelní sál, Sokolovna Blatná

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 hlaste na 
tel. 605 858 045, 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: 20Kč.

25. 11. ÚTERÝ | 14:00 – 18: 00 |
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA 
PREVENT
I. patro, KCAŽ
Adiktologická poradna Prevent je jed-
ním ze zařízení o.s. Prevent s 15-ti le-
tou tradicí, které
poskytuje služby v oblasti prevence a 
léčby závislostí (závislost na návyko-
vých látkách, 
alkoholu či hracích automatech).
Kontakt: poradna@os-prevent.cz,
tel: 725 708 078

27. 11. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: TVOŘÍME PRO 
DRUHÉ – UPLEŤ ČTVEREC
Velká klubovna, KCAŽ
Charitativní ateliér. Upletené čtverce, 
které se spojí a vznikne z nich deka, 
pošleme sirotkům do Afriky. 

30. 11. NEDĚLE | 9:00 – 14:00 |
VÁNOČNÍ JARMARK
KCAŽ
Na první adventní neděli jsme pro vás 
připravili Vánoční jarmark, kde se mů-
žete těšit na tvořivé dílny pro děti, jar-
mark ručně vyráběných výrobků, hře-
jivé občerstvení, vystoupení žáků ZUŠ 
Blatná, ZŠ T.G.Masaryka, Střední školy 
Oselce a dětí MŠ Husovy Sady a Vrch-
lického. Zároveň proběhne vyhlášení 
výtvarné soutěže Zimní Blatná, které 
se účastnily dětí blatenských ZŠ a MŠ, 
Domova Petra Mačkov, DDM nebo MC 

Kapřík a budou posbírány poslední 
upletené čtverce, které budou věno-
vány sirotkům do Afriky v podobě dek.
Vánoční jarmark bude samozřejmě 
také prodejní, možná tam najdete 
něco hezkého pro své blízké!

2. 12. ÚTERÝ | 18:00 |
DĚLÁM KINO: Kuře na 
švestkách
Kavárna, KCAŽ
Fascinující atmosféra, optimistický 
pohled na svět, dokonalá práce s fil-
movým obrazem –  to vše charakteri-
zuje tvorbu režisérské dvojice Marjane 
Satrapi a Vincenta Paronnauda, jejichž 
první film Persepolis posbíral po světě 
i u nás desítky cen a patří mezi nejna-
vštěvovanější filmy.
Vstup: 20Kč

1. 12. PONDĚLÍ | 19:00 |
PŘIPOMENUTÍ 17. 11. 1989 
S BÝVALÝM OBČANSKÝM 
FÓREM V BLATNÉ
Kavárna, KCAŽ
Vzpomínkový večer k významnému 
výročí od Sametové revoluce. Bude 
se vzpomínat na začátek Občanského 
fóra v Blatné, první velké shromáždě-
ní občanů dne 25. 11. 1989 U Lva, pro-
mítání záznamu ze 17. 11. 1989, který 
ovlivnil mnoho lidí v Blatné a zazní 
písně, které Sametovou revoluci do-
provázely.
Přítomni budou zakládající členové 
OF Blatná a členové, kteří se vzápětí 
připojili.

2. 12. ÚTERÝ | 14:00 – 18: 00 |
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA 
PREVENT
I. patro, KCAŽ

3. 12. STŘEDA | 16:00 |
BEZPEČNĚ NA INTERNETU
Velký sál, KCAŽ
Město Blatná a OS Prevent Strakonice
I ty nejmenší děti dnes pronikají do 
světa internetu. Často umí děcko, u 
kterého člověk spočítá věk
na prstech jedné ruky pracovat s počí-
tačem, tabletem či mobilem lépe, než 
zástupce starší generace. 
Ruku v ruce s přístupností moderních 
technologií nejmenším však jdou i rizi-
ka, která online svět skrývá.

4. 12. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: DEKORACE DO BYTU
Suterén, KCAŽ

 KCAŽ

 Těšte se
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sport�

PROGRAM ŠIPKAŘŮ ŠK BĚLČICE DO KONCE ROKU 2014
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.

Není v redakci BL informační 
embargo na cyklisty z Blatné?

Tuto otázku pokládám z toho důvodu, že 
v Blatné máme několik cyklistů – elitních zá-
vodníků, kteří sklízejí obdiv všude jinde než 
doma, a na které s neskrývanou závistí pohlížejí 
pořadatelé závodů, trenéři a představitelé daleko 
větších měst než je Blatná. Ať už jezdí v dresech 
různých cyklistických týmů. Jsou to stále osob-
nosti, které svými výkony především reprezen-
tují a zviditelňují místo svého bydliště. Ze své 
závodnické zkušenosti vím, že málokdo se hned 
zeptá, za jaký tým startuješ (to se ostatně pozná 
z oblečení), ale odkud jsi. A jak jsem se dříve 
hrdě hlásil k Sedlici, tak potom i teď k Blatné. 
Na tom se po léta nic nezměnilo a nezmění. 
Protože máme krásné město i okolí, jsme na to 
hrdi všichni a všude.

O výkonech blatenských cyklistů se s ob-
divem hovoří a píše všude jinde, jen ne u nás 
v Blatné. Možná ani v příštích létech o nic víc 
vědět nebudeme, pokud nerozšíří svoje spor-
tovní aktivity na karetní soutěže v mariáši, prší, 
v soutěžích ve vaření guláše apod., o kterých 
jsou na můj vkus, opakovaně zaplněné stránky 
BL. Blatenské cyklisty můžeme vidět denně 
vyjíždět na kole na pravidelné tréninky, prakticky 
za každého počasí. Jen málokdo si uvědomí, že 
to není jen pouhá rekreační jízda, ale součást 
přípravy. Většinou před, nebo po zaměstnání 
a škole. K napsání příspěvku jsem se rozhodl 
nejen proto, že cyklistika je mým sportem. Zá-
měr článku je jako určité zadostiučinění pro ně 
i pro všechny další výkonné sportovce z Blatné 
v jiných kategoriích, o kterých se také mnoho 
nedočteme. Pokud překonají skromnost a o sobě 
nenapíší sami.

Určitě se najdou někteří, kteří se mnou nemu-
sí souhlasit. Každý máme nárok na svůj názor 
a stanovisko. Já to svoje doplňuji níže uvedeným 
přehledem:

PETR SOUKUP
Představovat Petra asi není třeba. Znáte ho 

určitě nejen z kola, z toho, co jsem o něm dříve 
napsal, ale i z jeho prodejny a opravny kol, kde 
se už pomalu začíná ztrácet mezi obrovským 
počtem pohárů a trofejí ze závodů. V letošním 
roce 2014 vynechal celoroční seriálové závody. 
Věnuje se převážně závodům na horských ko-
lech (MTB), maratonům, závodům kategorie 
XC (Cross Country). V menší míře, ale stejně 
úspěšně triatlonu a duatlonu. Výčet jeho vý-
sledků je velice jednoduchý. Z 20 celostátních 
závodů se v kategorii nad 40 let umístil 15x na 
1. místě, 4x na 2. místě. Jeden závod nedojel pro 
technickou poruchu

1. místa MTB maratony - Prachatice, Král 
Šumavy v Klatovech,Chýnov, Pičín, Kameni-
ce, Horní Cerekev, Věšín, Kdyně, Jistebnice, 
Strašice,

2. místo MTB maratony - Brnířov

1. místo XC - Sušice,
2. místo XC - Strakonice
1. místo časovka do vrchu - Sušice
2. místo časovka do vrchu - Praha
1. místo duatlon - Skály
1. místo triatlon - Dobříš
2. místo triatlon - Příbram
1. místo cyklistický trojboj - Sušice
Absolutním vítězem se stal 9x
Tyto nevídané, obdivuhodné výsledky do-

sahuje Petr při zaměstnání jen díky ohromné 
píli, skromnosti a cílevědomosti. Získal si u zá-
vodníků respekt a je schopen pokořit i jezdce, 
kteří se závodění věnují na poloprofesionální 
a profesionální úrovni.

V Blatné není vynikající cyklista jen Petr 
Soukup. V příštím vydání BL doplním přehled 
výsledků z tuzemských závodů, světových 
a evropských pohárů nebo z mistrovství světa 
seniorů, sourozenců Stošků a jejich otce Viktora 
Stoška, Martina Švece, Josefa Etlíka a Vladimíra 
Tuháčka. A možná i o svém kamarádovi Františ-
kovi Hejtmánkovi.

František Šesták

Blatenské listy opět děkují panu Šestákovi 
za příspěvek a i tentokrát vyzýváme jeho i další 
k informování veřejnosti prostřednictvím BL 
o činnosti a úspěších aktivních blatenských 
občanů.

Přinášíme výsledky posledních dvou hracích víkendů
Muži „A“ Blatná – Vodňany 5:2 (2:0) Mišiak 2x, Čadek, Nový, Křivatec   - průběžné 
8. místo
Muži „B“ Blatná – Stř.Hoštice 4:1 (2:1) Hrubý 2x, Kratochvíl 2x   -   průběžné 6. místo
Ženy Blatná – Bohemians 1905 2:4 (0:1)   průběžné 8. místo
Dorost  Stř.Hoštice/Katovice – Blatná 1:4 (0:4)  Stulík 2x, Zíka, Formánek     -  průběžné 2. místo
Žáci st. konec podzimu 1.A třída sk.B průběžné 3.místo
Žáci ml. konec podzimu 1.A třída sk.B průběžné 2.místo
Přípravka st. „A“ konec podzimu OPPS průběžné 2.místo
Přípravka st. „B“ konec podzimu OPPS průběžné 5.místo
Přípravka ml. „A“ konec podzimu OPPM průběžné 1.místo 
Přípravka ml. „B“ konec podzimu OPPM průběžné 9.místo 
35 + Blatná – Mirovice SG 2:5 (2:2) Sigi, Šelma
Minulé kolo
Muži “A” Hradiště – Blatná 3:5 (1:2) Mišiak 2x, Čadek, Jiřinec, Říha
Muži “B” Blatná – Dražejov 2:0  (1:0) Peleška, Bulka J.
Ženy Dukla JM – Blatná  5:1 (4:1) Nagyová
Dorost Blatná – Sedlice 3:0 (1:0) Sedláček, Stulík, Janota
Žáci st. Blatná – Protivín 7:1 (3:1) 
Žáci ml. Blatná – Protivín 6:4 (4:4) Cheníček, Říha V., Potůček, Outlý, Fořt L., Průcha
Přípravka st. “A” Chelčice – Blatná 2:14 (0:6) Šurát 4x, Šejvar 3x, Bulka A.3x, Fiřt 2x, Bulka 
D., Bláha
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“ Blatná – Dražejov 9:18 (4:12) Čížek 4x, Vaněček, Fišer, Říha T. Hamplová,  
    Kůča 
35 + Blatná – Hvožďany SG 2:0 Doležal, Říha Z.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem hráčům za vzornou reprezentaci našeho fotbalového 
oddílu 
po celou podzimní část sezony,  všem trenérům a vedoucím mužstev za přípravu týmů a samozřejmě 
i všem sponzorům, kteří nám pomáhají zajišťovat chod oddílu a kteří nám věnují ceny do dnes 
již tradiční tomboly.  
   Velké poděkování patří samozřejmě i vám fanouškům
za podporu všech našich týmů a za skvělé návštěvy ,které provázeli hlavně zápasy našeho áčka. 
Snažíme se vyplnit zimní přestávku  turnajem  a to jak mužů, tak dorostu a to v termínu 7.2. – 7.3. 
2015.  Zda se uskuteční vás budeme informovat, vše záleží na počtu přihlášených týmů.

S pozdravem sportu zdar a fotbalu zvlášť, za FO  Míka Pavel
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Žluté i červené karty na „Skalčanské pencli“ 2014. Muselo to být?
Skaličany - Populární reklamní slogan zní: 

„Kde to žije, tam je Mattoni.“ Kdyby to platilo 
všeobecně, tak i na řadě míst Blatenska by se 
vedle čepování národního nápoje s pěnou ote-
víraly na veřejných akcích kamióny zelených 
lahví, někde by možná rovnou postavili kašnu. 
Protože v řadě obcí to skutečně žije.

A mezi ty rozhodně patří osada Skaličany, 
kde v posledních letech doslova vytryskl gejzír 
všelijakých aktivit. Jednu z těch nejúžasnějších 
představuje zábavný sportovní den o místním 
říjnovém posvícení, nazvaný „Skalčanská 
pencle“. Letos se uskutečnil již třetí ročník. Titul 
sám neprozrazuje kompletní skladbu programu. 
Stěžejní náplní jsou skutečně individuální kopy 
na bránu. Těm ale předchází miniturnaj v malé 
kopané mezi přihlášenými týmy. Zatímco při 
premiéře v roce 2012 se utkali jen domácí s jed-
ním hostujícím manšaftem, o rok později přibyla 
další sestava a letos už zelený trávník hostil pět 
fotbalových týmů.

Během deseti zápasů padlo celkem 32 gólů. 
Bohužel vysoká kvalita a pestrost miniturnaje 
byla negativně poznamenaná skutečností, že 
sudí Dalibor Hanzlíček- nutno podotknout, že 
právem- udělil několik žlutých karet a dokonce 
dvě červené. „Dost mě to mrzelo. Vždyť šlo 
o přátelská utkání, žádná liga mistrů, ale kopání 
pro radost a „udělání si žízně“. Na tak malou 
vesnici se tu vytvořila zbytečně vypjatá atmo-
sféra. Někteří to prostě moc „hrotili“, zhodnotil 
neradostné situace jeden z hlavních organizátorů 
akce Václav Cheníček.

Jinak to ale byla paráda. Diváci si skutečně 
přišli na své. Před jejich zraky vykouzlili do-
mácí i přespolní fotbalisté řadu fenomenálních 
zákroků a autoři některých excelentních gólů 
by si mohli- a zasloužili by si to- podat ruku 
s jedničkami světové kopané. „Za zaznamenání 
by stály především katapulty do černého našeho 
Vladimíra Samce z přímého kopu z poloviny 
hřiště nebo branka, jejímž autorem byl blatenský 
gólman Karel Šrámek,“ poznamenal na dané 
téma Václav Cheníček.

Finálová bitva mezi domácím FK Kozel 
Skaličany a týmem „Sborná Myštice“ / toto tě-
leso ve skutečnosti ukrývalo experty z Hudčic / 
nabídla to správné „drámo“. Skalčanští nadzvedli 
domácí publikum z laviček náskokem 2: 1, který 
ale nedokázali udržet. Konečný stav 3:2 ve pro-
spěch hudčických fantomů „odsoudil“ kozly ke 
stříbrným kopačkám, což znamenalo „opáčko“ 
z loňského roku. „Pro skalčanské to samozřejmě 
je nádherný úspěch. Náš fi nálový rival prošel 
turnajem zcela suverénně a my jsme, myslím, 
obstáli tváří v tvář tak těžkému kádru důstojně 
a se ctí,“ pronesl před vyhlášením výsledků 
Václav Cheníček.

Za šampióny ze „Sborná Myštice“ a domácím 
FK KOZEL Skaličany se na posledním medai-
lovém postu usadil tým SK / J / ELITA Vacíkov. 
Pod stupni vítězů zůstal celek „NOVÁ RŮŽE“ 
Drahenice, s poslední pátou pozicí se musel 
spokojit „Výběr světa“ z Blatné.

Nejproduktivnějším střelcem turnaje byl 
vyhlášen myštický Mates Topinka, na jehož 
kontě přistálo pět skvostných branek. Nejlepším 
gólmanem se stal blatenský Karel Šrámek. „Na 
tento titul existovalo však několik adeptů. Karel 
Šrámek nakonec prošel sítem výběru organizač-
ního týmu jako nejzasloužilejší kandidát,“ uvedl 
Václav Cheníček, který sám propotil kozlovský 
dres na fotbalovém hřišti do poslední nitky.

Následoval zlatý hřeb programu posvícen-
ských oslav ve Skaličanech- soutěž jednotlivců 
v „penclích“. Kategorie byly rozděleny jako 
obyčejně na mužskou, ženskou a mládežnic-
kou. Rekordní účast zaznamenali organizátoři 
v pánské složce, kde si tentokrát obulo kopačky 
32 jedinců / dříve se jich zapojil jen poloviční 
počet /. „Propozice soutěže jsou stanoveny tak, 
že se hraje vyřazovacím způsobem, přičemž 
každý účastník je exekutorem penalty a zároveň 
brankářem. Všichni zainteresovaní třikrát střílí 
a třikrát chytají / jeden bod za gól pro střelce, dva 
body pro brankáře v případě, že nepadne gól /. 
Hráč s lepší bilancí postupuje dále,“ vysvětluje 
pravidla nejpovolanější osoba sportovního dne.

Diváci byli znovu svědky mnoha zajíma-
vých, nevšedních situací. V kategorii mužů se 
nakonec vedlo nejlépe zástupci SK / J / ELITA 
Vacíkov Josefu Čabrádkovi. Pěkné druhé místo 
zůstalo doma, a sice v držení Jiřího Opavy z FK 
KOZEL Skaličany. Hvězdnou trojku uzavřel 
blatenský borec- Miroslav Švejda. Mezi ženami 
zazářily především skalčanské příležitostné fot-
balistky - vyhrála Kateřina Brejchová, v těsném 
závěsu ponechala Jitku Fořtovou. Teprve bronz 
se stěhoval mimo rodnou obec, a to do rukou 
Andrej Čipelové z „NOVÉ RŮŽE“ Drahenice. 
Co se týče mládeže, tam všechny drahé kovy 
uchvátili místní šikulové. Vítězství bylo souzeno 
Jakubu Opavovi, stříbro si vybojoval Tomáš Fořt 
a bronzový déšť skropil loňského vítěze Alberta 
Kopeckého.

Udělovaly se ale i jiné ceny. „Smolařem 
dne se stal Václav Zoubek, který se sice včas 
přihlásil do turnaje, ale vinou administrativní 
chyby se nevešel do turnajového pavouka. 
S trochou nadsázky jsme udělili i titul „Dřevák 
dne“ alias „Spalovač šancí“. Ten obdržel Kamil 
Trávníček, jemuž se nepodařilo proměnit ani 
vyložené šance. Speciální ocenění „Srdcař týmu“ 
si určitě zasloužil kapitán kozlího týmu Libor 
Slezák, který letos dotáhl náš tým k vynikajícím 

úspěchům,“ dokreslil Václav Cheníček podobu 
třetí skalčanské pencle.

Po vyčerpávajících fyzických výkonech při-
šla třetí část velkolepé akce, pro některé jedince 
ale také dost vyčerpávající. Venkovní taneční 
zábava se vším, co k takové zábavě patří. Tempo 
udávalo znamenité hudební těleso „KAREL“ 
a v pauzách mezi produkcí došlo i na tzv. „ka-
líškovanou“, která sklátila nejednoho bohatýra. 
V milém souznění duší tak hodiny na nedaleké 
blatenské věži odpočítávaly poslední minuty 
a vteřiny tohoto výjimečného dne, jenž se tak 
dokonale vyvedl po všech stránkách.

To, že se tak z organizačního hlediska velmi 
náročná akce podařila na 150%, je zásluhou 
obětavého a pracovitého pořadatelského ko-
lektivu zdejších i přespolních dobrovolníků. 
Ten fungoval už několik dní před „Skalčanskou 
penclí“ takřka nepřetržitě jako dokonalý strojní 
mechanismus. A jak s humorem podotýkají 
někteří jeho členové, takový Jiří Blovský starší 
coby „výčepní dne D“ podával často mnohem 
lepší výkony než někteří fotbalisté na hřišti.

Kdyby nebylo sponzorů a mecenášů, nemoh-
lo by být ani takových společenských podniků 
jakým je „Skalčanská pencle“. A tak je na místě 
všem srdečně poděkovat. Skalčanskou akci 
podpořili tito jedinci a tyto subjekty: Město 
Blatná, Osadní výbor Skaličany, Svazek obcí 
Blatenska, BP SERVICE- Nářadí Roman Pojer 
Blatná, Blatenská ryba, s. r. o., Agro Blatná, a. s., 
Bohemia Konstrukt Strakonice, Servis Kolář- Jiří 

Kolář, Mač-
kov, Agro Best 
B ě s t o v i c e , 
Dura Blatná 
a Strakonice, 
ELKO- nápo-
je Blatná- Dan 
Lexa ,  LEI -
FHEIT Blatná, 
Železářství- 
Josef Bambá-
sek- Blatná, fa 
Strom- poboč-
ka Lnáře- Fi-
lip Kopáček, 
Albín Veselý- 

stavebniny Blatná, Fides Agro, Rabbit Trhový 
Štěpánov / prodej uzenin Blatná- Radka Kvar-
dová /, Sa S Truhlářství / Ota Synek a Martin 
Solar /, Zemědělské družstvo Lnáře, Černá liška / 
Zdeněk Slezák ml. /, hospoda „U Čiláka“ Buzice, 
restaurace „Sokolovna“ Blatná / Jiří „Datel“ Říha 
/, skaličanští včelaři Ing. Karel Dlabač a Stani-
slav Solar ml., Václav Zoubek, Petr Chlanda / 
Obec Nezdřev /. Nemalou fi nanční částku věno-
vali Zdeněk Voborník, David Proksch, Jaroslav 
Fořt / zednické práce / a Ing. Václav Cheníček.

Ustálenou tradicí „Skalčanských penclí“ jsou 
odměny pro nejzdatnější sportovce ve formě 
živých kachen, doplněné pytli s krmivy. A třeba 
tu příště bude i ta všemocná „MATTONI“.

Vladimír Šavrda

Část týmu FK Kozel.

Generalita FK Kozel s vítězem 
individuální části 

J. Čabrádkem.
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Mezi ostřílené mariášníky zasedla v Buzicích i paní učitelka
„Mariáš je výborný jako prevence proti Alzheimerovi,“ nechala se slyšet.

Buzice - Šestý turnaj jedenáctého ročníku 
„Jižanského poháru“ ve voleném mariáši, který 
proběhl v sobotu 1. listopadu na půdě staročeské 
buzické hospůdky „U Čiláka“, tak trochu připo-
mínal školní vyučování. Odreagovat se u „čer-
tových obrázků“ přijela totiž do Buzic také paní 
učitelka Kateřina Macnerová z Příbrami. Ale 
zaplaťpánbůh to bylo „jen jako“. Paní učitelka 
by v takové třídě stěží uplatnila svou autoritu 
a duševní zdraví by nejspíš utrpělo těžkou 
újmu, kdyby její žáci pili alkoholické nápoje, 
zapalovali si cigarety a nádavkem sem tam od 
plic zakleli. Také by asi neuspěla, kdyby chtěla 
zabavovat „světská pokušení“ a vracet je až na 
konci školního roku. Tady i ona „splynula s da-
vem“ a pedagogické desatero nechala za dveřmi.

Paní učitelka Macnerová sebe sama ozna-
čila v rozvášněné atmosféře u hracích stolů za 
„teoretický typ“, který má mariášnická pravidla 
vyčtená z knih. Kromě toho, že ovládá a deset 
let hraje na turnajích všechny tři druhy mariáše, 
prý také moc ráda holduje kanastě a žolíkům. 
Ale mariáš je určitě na čelním místě. „Jedná se 
o hru čestnosti, poctivosti a způsob, jak bez-
vadně trénovat paměť,“ vyznává se příznivkyně 
„lehkého hazardu“ z Příbrami ze svých pocitů, 
„Mariáš je tedy výborný jako prevence proti Alz-
heimerovi!“, zdůrazňuje. Prý postrádá schopnost 
se u karet hádat, což zase docela určitě dobře jde 
jejím mužským protějškům: „A nelíbí se mi, že 
někteří muži těžce nesou, když je porazí právě 
žena. Pravda, žen se v mariášovém světě příliš 
nepohybuje. Ale to spíš proto, že na to nemají 
čas. Jinak i tady platí rovnoprávnost a rozhodně 
není mariáš výlučně záležitostí „pánů tvorstva“. 
Například na jedné soutěži, které se pravidelně 
účastním, mastí zdatně karty hned pět žen,“ 
nechává se slyšet Kateřina Macnerová.

Ředitelem turnaje, který je zařazen do „Ji-
žanského poháru“ a v Buzicích získal azyl už 
potřetí, byl jako obvykle veleúspěšný karbaník 
Jiří Lis z Blatné. Může se pochlubit tím, že 
k datu 1. listopadu prošel 330 turnaji a jeho 
skvělá hráčská kariéra mu vynesla od roku 2001 
hotové „jmění“: „Co si vzpomínám, odnášel jsem 
si domů mimo jiné dvě mikrovlnné trouby, dva 
DVD přehrávače, řadu rychlovarných konvic, 
živé prase, čtvrtku prasete uzeného. Ale on je 
mariáš hodně o štěstí a záleží velice na prvním 
vynesení,“ konstatuje rodák z Hudčic. Nic nepo-
nechává náhodě a chodí s kamarády pilně tréno-
vat do blatenského hostince „Na tržišti“: „Každé 
pondělí si to rozdáváme v licitovaném mariáši, 
každý pátek zase v mariáši voleném,“ uvádí Jiří 
Lis, co se aktivně zapojil i do seriálu „O mistra 
mariáše Rokycanska“. Na svém osobním kontě 
má třicet pozic na stupních vítězů, padesátkrát se 
umístil v první desítce. Příští rok bude pro něho 
vpravdě historickým mezníkem na mariášovém 
poli, protože se s partou stejně naladěných nad-
šenců chystá na Mistrovství světa do slovenské 
Žiliny. „Tam se s námi pustí do křížku i Poláci 

a Maďaři v pěticentovém voleném mariáši,“ těší 
se už dopředu vážená karetní autorita.

Jaroslav Podhorský z nedalekých Pacelic 
se mariášnickým dovednostem nemohl naučit 
doma u otce jako mnozí jiní. „Můj táta se totiž 
jednou nechal přemluvit chlapy ze škvořetické 
hospody, aby si s nimi zahrál karty o peníze. 
A oni ho doslova oškubali jako kuře! To ho tak 
namíchlo, že po zbytek života odmítal se na 
„čertovy obrázky“ třeba jen podívat,“ usmívá se 
Jaroslav Podhorský, který pak sbíral zkušenosti 
u venkovských strýců právě ve škvořetickém 
šenku a na vojně už mrskal mariáš jako ďas. 
V Buzicích za starých časů plných deset let trávil 
na půdě dnes už neexistující hospody „Na Brů-
ně“ krásné večery, kdy s místními i přespolními 
mastil křížový mariáš: „Pak to tady nějak usnulo 
a já zase začal za povyražením u karet chodit do 
Škvořetic. Před třemi lety, když se tady „U Čilá-
ka“ začaly hrát turnaje, jsem se sem rád vracel 
a vracím,“ pronáší vášnivý karbaník.

Nechyběli ani milí hosté ze Slaníka, kteří si 
doma před pěti lety založili vlastní mariášnický 
klub. Dokonce jako snad jediní mají i své vlastní 
jednotné dresy v červené barvě: „Naše hostinská 
nám před jedním turnajem slíbila, že když vy-
hrajeme, dresy nám sama zaplatí. My jsme ale 
nevyhráli a tak jsme se na jejich výrobu složili 
sami,“ vrací se do nedávné minulosti Petr Šviho-
vec, který tentokrát „vzal místo“ v Buzicích 
pouze s jedním klubovým kolegou. „Jinak je nás 
osm. Od starých, ostřílených mariášníků jsme se 
ve Slaníku učili a teď zase my zaučujeme v ma-
riáši místní mládež. Chceme zachovat souvislý 
generační řetěz a udržet tuto nádhernou tradici 
při životě. Proto taky u nás pořádáme vlastní 
turnaje- v únoru 2015 už půjde o šestý ročník,“ 
podotýká druhý přítomný zástupce Slaníka Petr 
Lehečka. Paradoxně se samotným členům klubu 
v domácím prostředí až do loňska vůbec nedaři-

lo. Teprve loni získal stříbrnou trofej a prolomil 
tak hradbu smůly Filip Jára.

Jakou nejoriginálnější cenu v průběhu 
desítek mariášových turnajů, které Petr Šviho-
vec absolvoval, tento mladý borec i v oblasti 
závodní podoby pokeru, šachů a šipek, přinesl 
na domácí stůl? „Byla to malá vyřezávaná 
kadibudka,“ vzpomíná pobaveně naděje cechu 
mariášnického.

Na Blatensku se už dnes kromě Buzic hrají 
mariášové turnaje jen ve společenském sále 
v Myšticích. Tam si to letos užívalo sedmatřicet 
přátel „lehkého hazardu“. Buzice je počtem 
mariášníků znatelně trumfl y- „U Čiláka“ jich 
zasedlo ke stolům čtyřicet šest nejen z Blatenska 
/ Blatná, Kadov, Bezdědovice, Myštice, Pacelice 
/, ale i kupříkladu z Mirotic, Rokycan, Plzně, 
Klatov, Točníku, Nebílov aj. „Ale rekordu jsme 
dosáhli hned při premiéře, kdy se sem vtěsnalo 
devětapadesát jedinců. Teď už se všeobecně 
počet hráčů snižuje,“ prohlásil majitel hospůdky 
Petr Samec.

Teprve když venku padla hluboká tma, 
přistoupilo se ke slavnostnímu ceremoniálu 
vyhlášení výsledků. Každý bez rozdílu odešel 
s nějakou cenou. Na bronzový stupínek se po-
stavil Miloslav Mlíčko z Myštic. Druhou pozici 
opanoval Milan Štěpánek z Dožic. Vítězství ten-
tokrát patřilo Vlastimilu Trefnému z Rožmitálu 
pod Třemšínem.

Vladimír Šavrda

Paní učitelka Macnerová  byla jedinou dámou 
v turnaji.

Blatenský šipkový klub
DC Vikings 

uspořádal 18.10.2014 letos již čtvrtý 
jihočeský regionální turnaj.

V herně restaurace Jubileum se sešlo 6 
dětí,10 dvojic a 18 jednotlivců.

Mládež do 15 let vyhrál Daniel Varga 
z Benešova ,který ve fi nále porazil 2:1 Adélku 
Kučerovou z Blatné.

Třetí místa shodně pro Tomáše Bezoušku 
z Blatné a Václava Šplíchala z Benešova.

Turnaj dvojic vyhráli pořádající J. Dvořák 
- P.Vestfál.

V jednotlivcích zvítězil po výborném 
výkonu David Miklas ze Strakonic, který 
porazil 5:2 Jiřího Houžvičku z Benešova.

Pro znalce šipek skore 6. legu - 140, 180, 
140, 36,5. Jen těsně se mu nepovedlo zavřít 
11 šipkou.

Třetí místa pro Romana Bartoše z Příbra-
mi a Martina Jíšu z Prahy.

Kdo by si chtěl tento sport vyzkoušet, tak 
každý pátek od 18 hodin pořádáme v restau-
raci Jubileum OPEN turnaje.

Mohou přijít i začátečníci. Půjčení kvalit-
ních šipek a vysvětlení pravidel není žádný 
problém.
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NEDĚLNÍ ČAJE
   U DATLA 2014

22. 11. od 20.00 Libido Challenge

MC Kapřík Blatná zve srdečně všechny děti 
i dospělé na

PŘÍBĚH
O JEŽÍŠKOVI
ve středu 3. prosince 2014 od 15.00 
hod. v tělocvičně ZŠ Holečkova
- pohádku zahrají děti z dramatického 
kroužku
ZŠ JAK
- po pohádce navštíví MC i Mikuláš a hodní čerti

Výsledky soutěže ve volejbalu ŽENY – OP
3. kolo
36 TJ Fezko „S“ Strak. - TJ S.Katovice 1:2 (-23, 7, -13)
37 TJ ČZ „B“ - Záboří Žížaly 0:2 (-21, -16)
38 TJ S.Katovice - Záboří Žížaly 0:2 (-12, -20)
39 TJ Fezko „S“ Strak .- TJ ČZ „B“ 2:0 (16, 6)
40 TJ ČZ „B“ - TJ S.Katovice 2:0 (25, 21)
41 Záboří Žížaly - TJ Fezko „S“ Strak. 2:1 (10, -23, 13)
42 TJ S.Katovice - Záboří Žížaly 0:2 (-13, -13)
43 S.Volyně - SK Řepice 2:0 (19, 21)
44 TJ ČZ   „A“ Strak. - S.Volyně 0:2 (-10, -8)
45 SK Řepice - TJ ČZ   „A“ Strak. 2:0 (22, 22)
46 S.Radomyšl - TJ Borga Horažďovice 2:0 (15, 10)
47 TJ Fezko „C“ Strak. - TJ S.Blatná „A“ 2:0 (19, 17)
48 TJ Borga Horažďovice - TJ S.Blatná „A“ 0:2 (-23, -18)
49 S.Radomyšl - TJ Fezko „C“ Strak. 1:2 (-20, 18, -9)
50 TJ Fezko „C“ Strak. - TJ Borga Horažďovice 2:0 (6, 11)
51 TJ S.Blatná „A“ - S.Radomyšl 0:2 (-22, -22)
52 TJ Fezko „C“ Strak. - TJ S.Blatná „A“ 1:2 (-24, 15, -10)

Tabulka  soutěže 
1. TJ S.Blatná „A“ 12 9 3 18:11 21
2. S.Radomyšl 10 8 2 17:6 18
3. TJ Fezko „C“ Strak. 10 7 3 17:7 17
4. Záboří Žížaly 9 7 2 15:8 16
5. TJ Fezko „S“ Strak. 10 4 6 11:14 14
6. TJ ČZ „B“ 10 4 6 10:13 14
7. S.Volyně  8 5 3 11:6 13
8. SK Řepice 8 5 3 11:7 13
9. TJ S.Katovice 10 2 8 6:17 12
10. TJ ČZ „A“ Strak. 8 1 7 3:14 9
11. TJ Borga Horažďovice 9 0 9 2:18 9
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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

ssss. .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

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

Dražebník AGH Blatná s.r.o.  
nabízí ve veřejných dobrovolných 

dražbách 
vyhlášených dle zákona         

26/2000 Sb. 
Soubor zemědělských budov 

v zemědělském areálu         
v Uzenicích – dražba č. 1109D 

zahájení dražby: 13. prosince 2014 v 10:00 hod. 
nejnižší podání:                             1.450.000,- Kč 
dražební jistota:                                400.000,- Kč 
minimální příhoz:                               30. 000,- Kč 
tržní ocenění:                                 1.330.000,- Kč  

Budovu bývalého kravína 
v zemědělském areálu         

v Uzenicích – dražba č. 1110D 
zahájení dražby:  13.prosince 2014 v 11:00 hod. 
nejnižší podání:                                501.000,- Kč 
dražební jistota:                                140.000,- Kč 
minimální příhoz:                                10.000,- Kč 
tržní ocenění:                                    535.000,- Kč  

Místo průběhu dražeb:  
Penzion CENTROS  

na adrese Hlávkova č.p. 56 
334 01 PŘEŠTICE, okr. Plzeň - jih 

Informace včetně dražebních  vyhlášek na: 
www. centralniadresa.cz 

www.agh-reality.cz 
kontakt tel: 724 077880, Ing.  Milan Holub 

e-mail: info@agh-reality.cz 
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ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

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






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








LOGISTIK DOPR AVY
Přední zpracovatel biomasy v ČR, hledá 

vhodného kandidáta/ku na pozici 

logistik přepravy.

Náplň práce: Sledování a evidence přeprav, 
jejich efektivní řízení, správa vozového parku.

Požadujeme: samostatné rozhodování 
a schopnost komunikovat s lidmi.
Praxe výhodou.

Nabízíme: zajímavé platové ohodnocení 
v závislosti na podaném výkonu.

Místo výkonu práce: Březnice

Životopisy zasílejte na offi  ce@almea-biomasa.cz

MEOS – B, spol. s. r. o.
U Sladovny 277 (areál SOU)

388 01 Blatná 

VÁM NABÍZÍ STÁČENÉ OLEJE DO 
VAŠICH NÁDOB : 

M6AD 52 ,00Kč/litr
7ADS III 58,00 Kč/litr
PP80W 53,00 Kč/litr
HM46 hydraulický 59,00 Kč/litr
10 W-40 polosyntetika 96,00 Kč/litr
5 W-40 plná syntetika 136 ,00Kč/litr
R2 vývěvový  69,00 Kč/litr
Antifreeze extra  60,00Kč/litr

Kromě uvedených druhů lze objednat i 
další produkty.
Kontakt a informace pro objednání: 
606 614 355 
Platnost ceníku od 1. 11. 2014
Množstevní slevy.

Otevírací doba: Po-Pá 6:00 - 14,00
Polední přestávka:     10:00 –10:40
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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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