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7. reprezentační ples SOKOLA
Na 7, reprezentačním plese Sokola se účastníci výborně bavili. Po působivém vystoupení mažoretek Prezioso, které
navodily kouzelnou atmosféru země-nezemě Petra Pana se parket zaplnil tanečníky. Orchestr Swing band z Tábora dodal
plesu důstojnou atmosféru. Všechny pak potěšila i taneční kreace Blatenských mažoretek a tradiční „Sokolíci“ vytáhli na
B. M.
stoly hodně lidí.

Ročník
Číslo
3 /25
strana
(35) 2

Blatná 21. února 2014

U Aktuality
Vážení občané
Blatné,
čas letí a třetí rok trhů je před námi. Přes
počáteční špatné prognózy se trhy staly pravidelnou součástí sobotního dopoledne v Blatné.
Především bych rád poděkoval pravidelným
prodejcům. Návštěvníci si zvykli na to, že
zde mohou nakoupit čerstvé koláče z Chlumu
a Sedlice, maso a uzeninu od Huga z Předmíře,
sezonní zeleninu z Litoměřic…
Těší mě, že trhy neslouží jen k obchodu,
ale i k setkávání lidí. V Kaplance se pravidelně
schází „babinec“, který u sklenky vína probere
události uplynulého týdne. Sobotní trhy přilákaly
i přespolní a v letních měsících i chalupáře.
Chci povzbudit všechny z Blatné a okolí,
aby odhodili stud a přišli mezi nás prodat své
zboží. Byť půjde třeba jen o bedničku jablek
nebo nasbírané borůvky. Všichni jsou vítáni.
Budete podporováni mnou, ostatními prodejci
i návštěvníky trhů. Každý přece může být hrdý
na to, že něco umí, ať už vypěstovat nebo vyrobit.
Takových lidí si vážím. Také přivítáme jakoukoliv prezentaci a kulturní aktivitu.
Těším se na Vás
Petr Zmeškal

OZNÁMENÍ

Ředitelství Mateřské školy
Blatná, Šilhova
a Mateřské školy Blatná,
Vrchlického
vyhlašují

KDYŽ MRZNE NA PETRA NASTOLENÍ,
MRZNOUT BUDE 40 DNÍ BEZ PRODLENÍ
(22. února)
Letošní únor není mrazivý, a tak ani uvedená
pranostika pravděpodobně nebude realitou. Jistě
to všichni uvítáme, zvlášť když si uvědomíme,
že už za několik dní přivítáme měsíc BŘEZEN.
A v březnu JARO přece skutečně i kalendářně
začíná!
Letošní jarní svátky připadají až na druhou
polovinu měsíce dubna, ale všichni se na ně už
budeme těšit a připravovat s každým slunečním
dnem.
PŘIJDE JARO, PŘIJDE – VELIKONOČNÍ
PRODEJ POD BLATENSKOU VĚŽÍ
Proto i my jsme pro vás od počátku března
připravili velikonoční prodej pod názvem
PŘIJDE JARO, PŘIJDE, a s letošní tradiční velikonoční nabídkou nás zastihnete
každou březnovou sobotu pod blatenskou
věží v průjezdu u obchodu s textilem od 9.00
do 12.00 hodin.
Že už nevíte nebo si nevzpomínáte, co
všechno naše velikonoční nabídka obsahuje?
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Různé druhy kraslic tradiční i netradiční,
řehtačky malé i velké, pomlázky se zdobnou
rukojetí i bez, malované perníčky s velikonoční tématikou, perníčky z forem, vizovické
ozdoby, ozdoby ze slámy, originální přání
s lisovanými kvítky, paličkovanou krajkou
i modrotiskem, pohledy Jana Hály, dřevěné
hračky, píšťalky, praky, káči, ozdoby a svíčky
ze včelího vosku, pravé hliněné kuličky, ošatky
a ošatečky ze slámy, lýka i proutí, košíčky
a košíky z neloupaného vrbového proutí, velikonoční preclíčky, jarní dekorace, zahradní
keramiku (foto), keramiku užitkovou, voňavé
pytlíčky, pytlíčky na byliny a mnoho dalších
překvapení, se kterými můžete letošní jarní
svátky přivítat.
Kompletní nabídku také najdete na našich
stránkách a e-shopu www.lidove-remeslo.cz
TIP NA MĚSÍC BŘEZEN: Paličkované náušnice, šperky a jiné paličkované drobnosti
(přání)
Přivítat jaro s novými paličkovanými náušnicemi jistě není špatný nápad. Využít jich můžete
ještě nyní, kdy pomalu doznívá plesová sezóna.
NEZAPOMEŇTE NA JABLEČNÝ MOŠT
Z ČESKÝCH JABLÍČEK, který vám opět
můžeme nabídnout.
Eva Fučíková - lidové řemeslo

Barevné autíčko
Občané
Obča
č
i návštěvníci našeho města si
ur
již určitě
všimli malého, pomalovaného
aut
autíčka SMART. Auto je zvláštní tím,
žže k pohonu používá elektrickou

zápis dětí pro školní rok
2014/2015.

eenergii. Při plném nabití akumulá-

Ve středu 19.3.2014 od
8-16 hodin

Dobíjení lze provádět z běžné

Zápisy se budou konat

a budou probíhat:
pro MŠ Šilhova: v budově MŠ
Šilhova č.822
pro MŠ Vrchlického: v budově
Vrchlického č.726

torů má dojezd 80 až 100 km při
rychlosti až 100 km v hodině.
domácí zásuvky na 220 V.
Dojezd je závislý na způsobu
jí
jízdy a terénu.
Město Blatná má autíčko bezplatně zapůjčeno na čtyři měsíce od společnosti E-ON
jako dobrý a věrný partner. Vozidlo je využíváno hlavně pracovníky Odboru majetku, investic
a rozvoje. Denně je používáno při pojížďkách kolem správy budov, dozorech oprav a výstavby, pro
účely majetku města. Až jej budeme v květnu vracet, bude po něm pracovníkům možná smutno,

Přerostová Vladimíra,
Havlenová Věra
ředitelky MŠ

neboť neznečišťuje ovzduší, je jednoduché na ovládání, snadno se s ním parkuje (vyžaduje jen malý
prostor) a hlavně náklady na provoz jsou velice nízké. Zaměstnanci si na něj velice rychle zvykli.
JCh
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Zprávy

TS Blatná
Výstavba chodníků ve městě
Technické služby města Blatné, s. r. o. i nadále, hlavně díky příznivému
počasí, pokračují ve výstavbě nových chodníků a v opravách stávajících.
Co se oprav týče, je v současné době prováděna oprava části chodníku
v ulici Šilhova a na ní navazující oprava části chodníku v ulici Boženy
Němcové, která bude dokončena do konce měsíce února. Souběžně s touto
opravou je prováděna, respektive již dokončována, výstavba nového chodníku u blatenského kostela. O této výstavbě jste byli podrobněji informováni
v minulém vydání Blatenských listů.
Po dokončení těchto dvou stavebních akcí se pracovníci Technických
služeb města Blatné přesunou do ulice Nádražní, kde proběhne rekonstrukce chodníku u budovy „VDP“, kde nově vzniká „Komunitní centrum“.
V rámci této opravy budou vyměněny i 4 sloupy veřejného osvětlení včetně
koncových svítidel.
Víme, že pokud se občané zajímají a sledují stavební práce Technických
služeb, pak jistě nikomu neušlo, že při pokládání dlažby je na stavbě přítomno větší množství pracovníků. Toto je dáno tím, že jednak jsou práce
prováděny rychleji a s větší efektivitou, ale také tím, že většina přítomných
pracovníků je z programu veřejně prospěšných prací, kterých je v současné
době u TS zaměstnáno celkem 10, z pracovníků TS jsou přítomni vždy 2
až 3 zaměstnanci. Jindy jsou pracovníci z programu veřejně prospěšných
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prací zapojeni při pracích
prováděných na zimní
údržbě a čištění města,
avšak k již zmíněnému
příznivému počasí jsou
v současné době zapojeni
na úseku stavební činnosti.
Níže přikládáme fotografii z výstavby chodníku
u blatenského kostela.

Arogance „moci“ nebo ubohost?
Ráda bych se se čtenáři Bl podělila o svůj zážitek z domova pro seniory. V DS nám bylo od ledna nařízeno vyzvedávat si obědy od 10:30
– 10:50 h ze zadní strany budovy. Což jsme všichni poslechli, i když nám
to z mnohých důvodů nevyhovovalo. Já jsem si dovolila napsat na MěÚ
žádost o změnu doby vydávání obědů. Pak byla v DS uspořádána anketa,
na jejíž výsledky stále čekáme!
Dne 11. 2. 2014 jsem byla u lékaře a protože tam bylo mnoho lidí,
nestihla jsem nařízenou dobu výdeje. Vypravila jsem se proto pro oběd po
12:30 h do jídelny, a to jsem neměla dělat, protože jsem to neměla od vedení
předem povoleno. Vydávající byly ustrašené a neměly se k tomu mi oběd
vydat. Chápu je, bály se, měly to zakázáno. Viditelně čekaly na povolení.
Pan ředitel, když mě uviděl, se vydal zjistit, zda jeho nesmyslný zákaz byl
dodržen. Byl! Na to byla vyslána vedoucí jídelny. Ta přišla, telefonujíce, mi
sdělila, že to nemohu chodit kdy chci, že to mám předem nahlásit. Nevím,

Hlasujte pro Rákosníčkovo hřiště v Blatné.
Více na http://1url.cz/wl26

jak jsem měla dopředu vědět, že se dostanu u lékaře na řadu tak pozdě.
Když mě vedoucí umravnila, dala k výdeji oběda neznatelný pokyn. Oběd
jsem sice dostala, ale připadala jsem si, že jsem spáchala neodpustitelný
zločin. Je to zřejmě odplata za mnou smělost, žádat o změnu vydávání
obědů a za to, že jsem nazvala jednání v DS nedůstojným zacházením se
seniory, kteří si pro obědy chodí. To se tím jen potvrdilo. Zároveň bych
se kuchařkám chtěla omluvit, neboť jsem nevěděla, že je strach z pana
ředitele tak svazuje. Kdybych tušila, že na ně bude vzápětí pan ředitel
řvát, raději bych se oběda vzdala. I když bych jej musela zaplatit, neboť
byl objednaný. Jednání pana ředitele DS je v ostrém protikladu s posláním
péče o seniory, jak sám DS uvádí v letáčku o Pečovatelské službě, což je
všeobecně známo. Jakou odplatu podle Vás mohu čekat? Vyloučení ze
stravování, nebo snad omluvu? Příště se s Vámi o to podělím.
Marie Tuháčková
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Soutěž WebCode 2014 v SOŠ Blatná
Střední odborná škola Blatná pořádala ve středu 29. ledna soutěž WebCode 2014. Soutěžilo se ve kvalitě a rychlosti kódování webových stránek.
Soutěž je určena pro žáky základních škol, kteří se základy kódování webových stránek zabývají v rámci výuky informatiky nebo z vlastního zájmu.
Prvotní nápad na uspořádání soutěže ve tvorbě webové šablony měl
student SOŠ Blatná Ladislav Janeček, dnes již
absolvent oboru Elektronické počítače, který
v roce 2010 soutěž uspořádal pro studenty SOŠ
Blatná. Dnes se Láďa tvorbě webových stránek
a programování věnuje profesně.
Nápad na uspořádání soutěže WebCoce 2014
pro žáky základních škol dostal student SOŠ
Blatná Petr Čonka z oboru Informatika v ekonomice, kterého webové technologie a informatika

vyučované na škole zajímají a věnuje jim mnoho
svého volného času. Petr významně pomáhal
s organizací soutěže, za což mu patří velký dík.
Byly obeslány okolní školy. Nakonec se na
soutěži sešli žáci ZŠ Dukelská Strakonice, ZŠ
Komenského Horažďovice, ZŠ a MŠ Katovice
a ZŠ J. A. Komenského Blatná. Žáci soutěžili
v základech tvorby webových stránek v jazyce
(X)HTML a CSS (nadpisy, odstavec, obrázek,
hypertextový odkaz, odrážky a jejich formátování pomocí CSS). Soutěžilo se na počítačích
SOŠ Blatná v aplikaci Visual Studio 2010 nebo
v aplikaci PSPad.
Soutěžní komise vyhodnotila žáky dle předem daného bodovacího systému. První místo
obsadil Michal Reiser,
druhé Kryštof Piorecký,
třetí Ondřej Lukeš a čtvrté
Jan Valeš. Všichni jsou ze
ZŠ Dukelská, Strakonice.
Za nimi se umístil na 5.
místě Petr Motyčka ze ZŠ
Komenského Horažďovice. Protože rozdíly v bodování mezi prvními pěti
byly minimální, rozhodli
se organizátoři pět prvních
soutěžících ocenit diplomem a věcnou cenou (flash
disk), kterou sponzoroval
Nadační fond SOŠ Blatná.

Osobně oceňuji Dominika Troníčka ze 6.
ročníku ZŠ J. A. Komenského, Blatná. Obsadil 8.
místo, které je oceněné diplomem. Ač se tvorbou
webových stránek se zabývá asi 2 měsíce v počítačovém kroužku při SOŠ Blatná, dokázal se
vklínit mezi žáky matematické třídy na ZŠ Dukelská, Strakonice, kteří programováním v Baltíku (založeném na jazyku C, který se vyučuje i na
SOŠ Blatná), tvorbou webu (technologií HTML,
CSS, PHP či ASPX aj. které se vyučují na SOŠ
Blatná), zabývají soustavně pod vedením zástupce ředitele Mgr. Zdeňka
Gracíka několik let. Ocenění
zaslouží i pan Mgr. Gracík,
který s žáky přijel, a který
s nimi provádí cílenou práci
v oblasti informatiky a jejího smysluplného využití,
což žákům pomůže v rozhodování o povolání a dává
jim náskok před vrstevníky.
Z téhož důvodu funguje
i počítačový kroužek v SOŠ
Blatná, který probíhá každý
čtvrtek od 16 do 17. 30.
Kroužek navštěvují žáci
ze ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ
J. A. Komenského Blatná,
obětaví rodiče vozí i žáky
ze ZŠ Kasejovice. Z důvodu velkého zájmu
mladých lidí a z důvodu individuálního přístupu
bude skupina žáků rozdělena na 2 skupiny. Jedna
skupina se bude s Mgr. P. Kozlovským věnovat
úvodu do objektově orientovaného programování v jazyku C#. S druhou skupinou žáci s autorem
článku zaměří pozornost po tvorbě webu i na
vektorovou grafiku, 2D animace (na pohyblivé
bannery, pohyblivé obrázky ve formátu gif),
3D grafiku. Se zahájením maturitních zkoušek
bude kroužek zakončen. Více informací o akcích
a studiu v SOŠ Blatná na webu www.blek.cz.
Aleš Drobník
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Poz vá n ka
pokus o obnovení

„Pravicového klubu“
Setkání se zajímavými lidmi, povídání
o aktuálních, minulých i budou,cích
událostech, vyjádření myšlenek a názorů,
ale i nezávazné popovídání o čemkoliv, to
vechno můžete zažít, přijdete-li ve středu

26. 2. v 17.00 hodin do Kaplanky.
Bude i víno, nejspíše rudé, když je to pouhý den po tak významném výročí. Z.M.

Program na březen 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/prarodičů
Vítána jsou vícerčata ☺, ale i všichni
ostatní
odpoledne:
PO 15:00 – 16:00 Šikovné ploutvičky –
výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let
PO 16:00 – 17:00 Výtvarný kroužek paní
Vydrové - pro děti 1. a 2. tříd ZŠ
ÚT 16:15 – 17:00
Angličtina s Kapříkem
– kroužek angličtiny pro
děti od 3 let
ÚT 17:00 – 19:30
STOB – kurz snižování
nadváhy
ČT 15:00 – 15:45 Veselé pískání – hra na
zobcovou flétnu, nácvik správného dýchání
pro děti od 3 let
- zájemci se mohou hlásit přímo v MC
nebo mailem: mckaprik@seznam.cz
Program na pondělky a středy
3. 3. Žába
5. 3. Srdíčko pro maminku
10. 3. Loutka na špejli
12. 3. Strašidlo z papíru
17. 3. Perníková chaloupka
19. 3. Jarní sluníčko
24. 3. Chobotnice
26. 3. Bramborová tiskátka
Připravujeme: Burza dětského oblečení
a potřeb
- více na www.mckaprik.estranky.cz
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CESTOVNÍ KANCELÁŘ MAPOVÉ CENTRUM
Blatenské infocentrum
a cestovní kancelář Ciao… aktuálně:

GO a REGIONTOUR – festival chutí a zážitků
Ve dnech 16. – 19. 1. 2014 se konaly v Brně veletrhy Go a Regiontour.
Blatenské informační centrum a Město Blatná prezentoval pan RNDr. Ladislav Havel. Rozdal spoustu propagačních materiálů, plánků města a přehledů o možnostech ubytování a stravování v Blatné a okolí.
Největší veletrhy cestovního ruchu v České republice s akcentem na regiony prezentovaly odborníkům i široké veřejnosti turistickou a volnočasovou
nabídku všech tuzemských krajů i více než stovky zahraničních destinací.
Zúčastnilo se jich 686 vystavujících firem z 18 zemí. Během čtyř dnů si veletrhy prohlédlo více než 30 tisíc návštěvníků, profesionálů v cestovním ruchu
i klientů - turistů. Zahraniční návštěvníci přijeli z deseti zemí, především ze
sousedního Slovenska, Polska a Itálie.
Veletrhy cestovního ruchu se posunuly ještě dále do zážitkové roviny
a posílily nabídku v oblasti volnočasových aktivit a gastronomie. O tyto
trendy se snaží i Blatná. Cílem je, aby návštěvníci v době internetu mohli
poznávat vzdálená místa skutečně všemi smysly a vyzkoušet si různé možnosti aktivní dovolené. Tradičně rozsáhlá nabídka pro cykloturistiku poprvé
zahrnovala i testovací dráhu pro elektrokola. Aktivně se prezentovaly také
vodní sporty, karavany nebo horolezectví. Opět se uskutečnil gastronomický
festival RegFoodFest.Nabídku doplnily regionální potraviny a projekty Vína
z Čech a Moravy, Pivo a Svět kávy.
Již první den byly na veletrhu REGIONTOUR vyhlášeny výsledky Velké
ceny cestovního ruchu 2013/2014, která zviditelňuje výjimečné a vysoce
kvalitní počiny v oblasti cestovního ruchu. V kategorii Nejlepší turistický
produkt zvítězil Svazek měst a obcí Krkonoše s produktem „Krkonošské
cyklobusy“, jako nejlepší jednotnou kampaň porota ocenila „Ochutnejte
Jeseníky“ od Sdružení cestovního ruchu Jeseníky a vítězem kategorie Nejlepší turistický portál je Infocentrum města Karlovy Vary (karlovyvary.cz).
Nejlepší lázeňský a wellness balíček opět připravily Lázně Luhačovice, a to
„Aktivní dovolená v Luhačovicích“, zatímco cenu za nejlepší golfový balíček
převzalo Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou. Nejlepšími
cestovními kancelářemi loňského roku se podle online hlasování široké
veřejnosti staly Kovotour Plus, Exim Tours a Vítkovice Tours.
Přímo v pavilonu P po tři dny probíhalo finále jubilejního 20. mezinárodního mistrovství ČR mladých kuchařů, cukrářů a číšníků Gastro
Junior Brno – Bidvest Cup. Na veletrzích opět soutěžili také mladí odborníci
v cestovním ruchu. O titul REGION REGINA bojovaly krásné dívky včetně
studentky blatenské SOŠ Kristýny Hruškové. Soutěž PROFI GO turistický
produkt vyvrcholila prezentací tříčlenných týmů z deseti odborných škol na
pódiu v pavilonu F. Obě soutěže tak obohatily veletržní program a odborníci
se shodli na vysoké kvalitě přípravy nastupující generace. Zároveň byly na
veletrzích vyhlášeny výsledky jubilejní dvacáté soutěže PROFI GO.
Atraktivní doprovodný program pro veřejnost probíhal na třech pódiích.
V pavilonu P převažovala kulturní a folklórní vystoupení, nechyběl ani
tradiční řemeslný jarmark. Dvě pódia v pavilonu F zvala návštěvníky do
zajímavých zahraničních destinací.
Významnou součástí doprovodného programu byl již 17. festival filmů, fotografií a knih o cestování GO KAMERA 2014 s ústředním tématem
Bhútán – země, která nikam nespěchá. Hvězdným hostem ročníku byla
horolezecká legenda Peter Habeler, který spolu s R. Messnerem jako první
zdolal Everest bez kyslíku.
Velkou expozicí byl stánek Jižní Čechy. Věříme, že i jeho prezentace přiláká
do našich končin a zejména do Blatné spoustu nových návštěvníků.
Vendula Hanzlíková a Váš Ciao… team

OBEC HAJANY SRDEČNĚ ZVE NA

PRVNÍ ČÁST PŘEDNÁŠKY

CO NEBYLO V DĚJEPISE O

NAŠICH PREZIDENTECH
PŘEDNÁŠÍ:

Ing. JOSEF KALBÁČ

SOBOTA 1. BŘEZNA 2014 OD 14:00
OBECNÍ DŮM HAJANY
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

SOŠ Blatná nejlepší
v Jihočeském kraji v celostátní
soutěži z účetnictví
Studentky 4. ročníku Obchodní akademie Denisa
Hořejší a Nancy Janásková z Blatné a Drahenického Málkova reprezentovaly Střední odbornou školu Blatná v celostátní soutěži z účetnictví „Má dáti-Dal Znojmo 2014“. SOŠ Blatná byla hodnocena jako
nejlepší škola z celého Jihočeského kraje.
Děvčata se nominovala do soutěže „Má dáti-Dal Znojmo 2014“ vynikajícím umístěním v celostátní soutěži „Středoškolák roku v účetnictví
pro školní rok 2013/2014“, kdy se Jitka Heřmanová umístila na 5. místě,
Denisa Hořejší na 7. místě a Nancy Janásková na 9. místě z více než
tisícovky soutěžících z celé ČR! O tom jsme čtenáře Blatenských listů
informovali v minulém čísle.
Celostátní soutěž „Má dáti-Dal“ se konala ve dnech 27. 1. a 28. 1. 2014
ve Znojmě. Letos proběhl již osmý ročník soutěže středních škol, jejímž
pořadatelem
je Soukromá
vysoká škola
ekonomická
(SVŠE) Znojmo.
Mezi odbornými
ekonomickými
středními školami je soutěž
(pokrač. na str. 6)
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Antonín Hardt - velký herec menších televizních a filmových rolí
(dokončení z min. čísla)
Tady bych vyzdvihl Jiřinu Bohdalovou, Rudolfa
Jelínka, Dalimila
Klapku, Karla Augustu. Ten měl talent
od přírody, ne - li
přímo od boha. Byl
špičkou nejen v komediálních rolích, ale i v těch
dramatických, což diváci možná často ani nezaregistrovali. I v Českých Budějovicích jsem za
svého patnáctiletého angažmá poznal spoustu
kvalitních kumštýřů. Mnozí potom také přešli
do pražských divadel.“
„Často se na to ptám i mladších herců. Jaký je
rozdíl mezi prací na place před listopadem 1989
a prací na place v nových časech?“
„Ta organizace práce je dnes docela jiná.
Můžete to vidět především na současných českých seriálech. Za minulého režimu se poctivě
zkoušelo, zkoušelo se při filmování i v televizi.
Teď se to žene kvaltem. My jsme se uměli tenkrát
i zastavit. Nejrychlejší celovečerní film prý natočil ve zmíněné době Slavinský, a to za šest neděl.
Nedávno jsem sledoval pořad o Haně Vítové,
která v době od šesti hodin ráno do jedenadvaceti
hodin večer udělala devadesát záběrů a nato se
vyčerpáním úplně zhroutila.
Za nynější situace je všechno o penězích,
takové průmyslovější. Nájmy ateliérů jsou příliš
drahé, tak to fičí „sviňským krokem“, aby se
stihlo maximum. Já osobně jsem pro klidnější
ráz natáčení.“

„Co říkáte na vývoj české kinematografie po
listopadu 1989? Jak jste spokojen s kvalitou nových snímků, které začalo produkovat
porevoluční období?“
„No, tak předně se znovu sáhlo do zlatého
fondu nejen pro prvorepublikové snímky, ale
i pro filmy, natočené v mezidobí 1945 až 1989.
A že mezi nimi byly opravdové klenoty, ověnčené cenami z prestižních filmových festivalů,
dokonce i Oskary! Samozřejmě, že řada děl byla
poplatná době, ale to se nechá říci i o těch dnešních. Prostě každá generace má to své a já jsem
přesvědčen, že nám za posledních třiadvacet
let vyrostlo mnoho skvělých tvůrců, kteří mají
a budou mít co nabídnout.
Já jsem v tomto ohledu spíš sentimentální.
Mne pořád fascinuje Jaroslav Dietl a jeho nesmrtelné seriály, zbožňuji takové „Chalupáře“
a i když uznávám, že četné filmy nové éry
bezesporu zaujaly, svou pozornost soustřeďuji
směrem do minulosti.“
„Jak relaxujete a odpočíváte? Máte nějaké
koníčky, kterými vyplňujete volný čas?“
„Já vyloženě nějakého speciálního koníčka
nemám, snad naposledy jsem jako kluk sbíral
známky. Budete se divit, ale pro mě relaxace
spočívá v tom, že odehraji těch deset nebo dvanáct divadelních představení za měsíc. Práce je
pro mě tím pravým koníčkem a zábavou zároveň.
Vím, zní to jako klišé, ale je to tak.“
„Jsme tady v divadle Radka Brzobohatého a tak
bych rád věnoval prostor i jeho osobě, zvláště,
když jste byli velcí přátelé. Zemřel pouhý den

před svými osmdesátými narozeninami. Jak jste
se tuhle smutnou zprávu dozvěděl?“
„Radek byl ohromný člověk a herec. Znali
jsme se spolu už od školy. Sedávali jsme spolu
tady v divadelní šatně a my všichni máme dodnes
pocit, že ten Radek tu s námi pořád je. On fandil
Slávii, já Spartě a v nočních telefonátech jsme
analyzovali výsledky. A když třeba seděl někde
s přáteli a nemohl si na něco honem vzpomenout,
zavolal mi třeba i v noci a vychrlil na mne: „Ty,
Tondo, kdy jsme natáčeli tenhle a tenhle film?
Jak se jmenovalo to město v Mexiku, kde jsme
hráli pro studenty na zahraničním zájezdu?“
a tak podobně…
Ten Radkův skon přišel jako blesk z čistého
nebe. Ve středu jeho manželka jela do Bratislavy,
já si s ním normálně ještě telefonoval. Odpoledne
už se mu udělalo špatně, ráno byl odvezen do
nemocnice. Druhý den jsme chtěli oslavovat
jeho osmdesáté narozeniny, jenže to už přišel
konec a nás všechny to velmi bolestně zasáhlo.
Stálou připomínkou na Radka je nám hlasová
nahrávka, co se spouští vždycky před představením. Tam Radek nabádá diváky, aby nekouřili,
nepořizovali fotografie, ohlašuje začátek představení, zve do divadelní kavárny apod. Takže
Radek nás vlastně nikdy neopustil a neopustí.“
„Pane Hardte, naše posezení jsme zakončili ne
zrovna vesele, ale tak už to v životě chodí. Chtěl
bych vám poděkovat za poskytnutí rozhovoru
a popřát vám ještě mnoho hezkých rolí na
prknech, která znamenají svět.“
Vladimír Šavrda

SOŠ Blatná nejlepší v Jihočeském kraji... (pokr. ze str. 5)
„Má dáti-Dal“ prestižní. Lze říci, že se jedná o obdobu olympiády na
celostátní úrovni, jak ji známe ze všeobecných předmětů.
První den soutěžící řešili v rámci certifikované části obsáhlé účetní
a daňové úkoly. Druhý den museli prokázat účetní znalosti formou
elektronických testů. Děvčata si i přes handicap, způsobený onemocněním
třetí členky týmu, vedla velmi dobře. Z celkového počtu 75 přihlášených
středních škol ekonomického zaměření byla SOŠ Blatná vyhodnocena
jako nejlepší škola z celého Jihočeského kraje!
Ekonomické předměty
se na Střední odborné škole,
Blatná vyučují na oborech
Obchodní akademie a Informatika v ekonomice.
Oslovili jsme vyučující ekonomických předmětů. Položili
jsme jim následující otázky:
Jak v mladých lidech probudit zájem, aby danému
předmětu, v našem případě
účetnictví a ekonomice, věnovali volný čas a dostali se mezi svými vrstevníky na špičku v celostátní úrovni?
Motivace náctiletých je velmi náročná, ale je základem naší práce. Učitel
už nevystačí s křídou a tabulí. Pracujeme s moderními technologiemi,
efektivně je využíváme při hodinách. Veškerou teoretickou ekonomickou
výuku opíráme o příklady z praxe. Velmi nám přitom pomáhají žákov-

ské projekty z ekonomiky, marketingu, managementu, práva, účetnictví,
zpracování informací, informatiky, grafiky a písemné a elektronické komunikace. Žákovské projekty studentů 4. ročníku byly vysoce oceněné
Českou školní inspekcí. Student na zadané téma získá číselné a slovní
informace z podniku, kde provádí několikatýdenní praxi. Zadané téma
zpracuje do tištěného dokumentu s obdobnými náležitostmi, jaké jsou
například u bakalářské práce. Výsledky práce prezentuje v Power Pointu
a obhajuje před zkušební komisí. Studenti se naučí samostatně pracovat,
studovat a citovat odbornou literaturu z knih, časopisů a elektronických
zdrojů. Učí se rozvinout znalosti z teoretických hodin odborných předmětů
až do vyřešení praktického problému. A též se učí prezentovat a obhajovat
své názory na veřejnosti. (Na obrázku je ukázka obhajoby žákovských
projektů v minulém školním roce.) Ekonomická témata také zařazujeme
do mezinárodních projektů eTwinning.
Jaké konkrétní kvality mají děvčata, že docílila nejlepšího umístění
v Jihočeském kraji?
Studentky mají nejen zájem o teoretickou výuku, ale mají rády i řešení
praktických problémů. Jsou velmi komunikativní, pokorné a především
jim nechybí motivace. Mají své plány a vize, kterých chtějí dosáhnout.
Nás vyučující velmi těší, že právě ekonomická oblast se stala nejen školní
povinností děvčat, ale věnují se řešení ekonomických otázek i ve svém
volném čase a v budoucnu mají chuť studovat na prestižních vysokých
školách ekonomického zaměření.
Děkuji za rozhovor
Aleš Drobník
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U Kulturní kalendář
Akce

21. 2. PÁTEK | 20:00 |
FUNKCE ŠROUBU, ZPUTNIK
Koncert kapel
PořaDatel a místo konání
Hospoda u Datla

22. 2. SOBOTA | 19:00 |
VESELÉ SKOKY - CHABRUS
LINE
Parafráze na motivy známého muzikálu, který si v Čechách ještě nikdo
netrouﬂ uvést... Veselé skoky se utkají
v nemilosrdném „okresním“ konkurzu
do světového muzikálu. Bohužel se na
osm rolí přihlásilo jen šest uchazečů.
Světovost konkurzu v pozadí kontroluje sponzor, který pevně svírá opratě
peněz. Síto musí být velmi husté, ale
projít musí každý. Vstupenky v infocentru, na recepci Městského muzea
Blatná a na www.ckvb.cz.

23. 2. NEDĚLE | 15:00 |
KAŠPÁRKOVA
DOBRODRUŽSTVÍ
Zámek Blatná, Starý palác
Divadlo Kasperle
Vstupné dobrovolné

25. 2. ÚTERÝ | 19:00 |

kurzům. Překonejte ostych a přijďte
v sobě objevit nového člověka, neboť
„kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.“
V dětském oddělení blatenské knihovny se dozvíte veškeré podrobnosti o
vyučovaných jazycích i způsobu výuky
přímo od hlavní lektorky B. Hermannové. Rozmluvte se!

27. 2. ČTVRTEK | 17:00 |
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Koncertní sál ZUŠ Blatná

1. 3. SOBOTA | 10:00 - 17:00 |
MASOPUST
ulice Na Příkopech, pochod městem
Srdečně vás zveme na masopustní veselí, které se koná v sobotu 1.3. Díky
konání akce v odpoledních hodinách
se průvodu městem mohou zúčastnit
všechny věkové kategorie. I v tomto
roce bude oceněna „nejzajímavější“
maska z řad veřejnosti. Zapojte se proto i Vy do výroby vlastního masopustního kostýmu a udržujte spolu s námi
tuto tradici živou. Fantazii a kreativitě
se meze nekladou. Masky mohou být
individuální či skupinové, tradiční i neobvyklé, velkých či malých rozměrů…
Pokud vás přímá účast na masopustním veselí láká a trochu se ostýcháte,
či postrádáte inspiraci k výrobě masky,
máme pro vás tip.

LUBOMÍR BRABEC
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Koncert KPH
Vstupenky v infocentru, na recepci
Městského muzea Blatná a na
www.ckvb.cz

26. 2.

STŘEDA | 18:00 |
TAKY MLUVÍTE ŠPATNĚ CIZÍM
NEBO ČESKÝM JAZYKEM?
Informativní schůzka k začínajícím
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výběhu u Kaplanky.
„Jezte, tancujte a píte, v půstu se dost
natrápíte.“
| 13:00 – 13:45 | Shromáždění masek,
zápis do soutěže, u Kaplanky
„Bez bláznů to nemůže býti, musí je
masopust míti.“
| 13:45 | Představení tradičních masek
průvodu, u Kaplanky
| 14:00 | Čtení rozsudku nad Bakchusem, před muzeem
| 14:00 | Masopustní průvod městem
Trasa průvodu - Náměstí Míru (městské muzeum) -> třída J.P.Koubka -> ul.
B.Němcové -> ul. J. Wericha -> hospoda U Datla -> ul. Tyršova -> tř. T.G.M ->
Domov pro seniory -> tř. J.P. Koubka ->
Na Příkopech
| Po průvodu | Poslední rozloučení s
Backchusem – u Kaplanky
Vyhlášení nejzajímavější masky průvodu
„Nesem žalost, nesem smutek, že masopust brzy utek.“

1. 3. SOBOTA | 10:00 + 20:00 |
ZABIJAČKA + ZOUVÁCI BOŽÍ
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla
od 10.00-Zabijačka od 20.00-Zouváci
(hudebně poetická záležitost)

3. 3. PONDĚLÍ | 8:30 + 10:00 |
O MEDVĚDU ONDŘEJOVI
Představení Divadelní společnosti Julie Jurištové pro školy a maminky
s dětmi

11. 3. ÚTERÝ | 19:00 |
KORNGOLD QUARTET

U příležitosti Masopustu pořádá Městská knihovna Blatná setkání, které vám
při otálení pomohou: Pro dospělé 20.2. – 15:00- 17:00 – Čteme, pleteme…
a připravujeme se na masopust.
Pro děti – 28.2. – 14:00 – 16:00 – Tvůrčí
dílna k masopustu
Program masopustu
| 8:00 – 12:00 | Tradiční trhy - „Na rynku“ před Kaplankou (ul. Na Příkopech)
K zakoupení čerstvé jitrnice i zabijačková polévka, slaďoučké koláčky a
koblížky, posezení přímo na rynku
Během dopoledne možno vidět rozverného masopustního medvěda ve

Koncert KPH
Zámek Blatná, Starý palác
Korngold Quartet (dříve Quarteo di
Gioia) patří mezi přední česká kvarteta nastupující mladé generace. Největším úspěchem souboru je vítězství
na Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka
2010, kde kvarteto získalo také cenu
za nejlepší provedení Janáčkova díla
a vítězství na soutěži nadace Bohuslava Martinů 2010, kde byla kvartetu
udělena i cena za nejlepší interpretaci.
Kvarteto má na svém kontě řadu dalších ocenění – mezi nimi např. zvláštní
cenu Josefa Koďouska ze soutěže pořádané v rámci ACT Musical Festival
London 2006, 2. cenu z mezinárodní
soutěže Premio Cia´di Padova 2009,
Promotion award z Internationale
Sommerakademie 2010.
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Projekt 100 není pro kamaráda mžourajícího na počítačový monitor, kde
běží vypálené DVD!
Projekt 100 není pro strýčka sledujícího ﬁlmy v televizi, v brutálním ořezu,
a s poctivou náloží reklam!
Projekt 100 je pro vás – diváky, kteří
zbožňují ﬁlmy promítané v jejich přirozeném prostředí. Film je totiž kino
a plátno. Velký ﬁlm, to je technicky
skvěle vybavené, pohodlné kino a
velké plátno.”

Knihovna
Repertoár souboru zahrnuje stěžejní
díla kvartetní literatury všech stylových období. Kvarteto vystoupilo
na řadě festivalů u nás i v zahraničí
(Pražské jaro, Janáček International
Festival Brno, Mozartovy cesty, Europäische Wochen Passau aj.) Na pozvání EMCY (European Union of Music
Competitions for Youth) podnikl soubor také turné „Stars of tomorrow“ po
Německu a Rakousku. Nahrával pro
Český a Bavorský rozhlas.
Vstupenky v infocentru, na recepci
Městského muzea Blatná a na www.
ckvb.cz.

Kino

21. 2. PÁTEK | 20:00 |
DĚDICTVÍ 2 ANEB KURVA SE
NEŘÍKÁ
Komedie v českém znění | ČR 2014
| 106 min. | Režie: Robert Sedláček |
120,- Kč | Mládeži do 12 let nevhodný

26. 2. STŘEDA | 19:00 |
VLK Z WALL STREET
Životopisný/Komedie/Drama/Krimi v
původním znění s titulky | USA 2013
| 180 min. | Režie: Martin Scorsese |
100,- Kč | Mládeži do 15 let nevhodný

28. 2. PÁTEK | 20:00 |
JÁ FRANKENSTEIN
Akční/Fantasy/Sci-Fi v původním znění s titulky| USA 2014 | Režie: Stuart
Beaie | 100,- Kč | Mládeži do 12 let
nevhodný

2. 3. NEDĚLE | 15:00 |
ZAMBEZIA
Animovaný/Komedie v českém znění | JAR 2013 | 83 min. | Režie: Wayne
Thornley | 80,- Kč | Mládeži přístupný

5. 3. STŘEDA | 19:00 |
KOYAANISQATSI
Dokumentární/Hudební | USA 1982 |
86 min. | Režie: Godfrey Reggio | 80,Kč | Mládeži přístupný
Vyčištěný a pro digitální kina upravený obrazový opus Godfreye Reggia
podkreslený geniální hudbou Philipa Glasse o Zemi, přírodě, člověku. V
České republice uvádí tento poklad
světové kinematograﬁe PROJEKT 100.
ÚCHVATNÝ ZÁŽITEK, DOPORUČUJEME.

7. 3. PÁTEK | 10:00 + 20:00 |
BABOVŘESKY 2
Komedie | ČR 2014 | 110 min | Režie:
Zdeněk Troška | 140,- Kč | Mládeži přístupný

PROJEKT 100 V BLATENSKÉM KINĚ
S velkým potěšením v letošním roce
využíváme nabídky, kterou poskytuje již zavedený počin Projekt 100. V
dřívějších letech jste v rámci tohoto
projektu mohli vídat ﬁlmy klubové,
nezávislé, či nejrůznější dokumenty.
Většinou se jednalo o snímky mimo
hlavní proud, nicméně svou kvalitou
výjimečné.
V letošním roce představí PROJEKT
100 čtyři ﬁlmy, které se staly klasickými. Začínáme fenomenálním snímkem KOYAANISQATSI Godfreye Reggia
a během roku na řadu přijdou ještě
Kubrickova 2001: VESMÍRNÁ ODYSEA,
Tarantinova kultovka PULP FICTION a
Menzelovy oscarové OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY. Vše v té nejvyšší kvalitě
na velkém plátně. O tom, proč byste
měli do kina vyrazit právě na ﬁlmy
mající své premiéry dávno za sebou,
hovoří jasně manifest PROJEKTU 100.
“Projekt 100 je pro diváky, kteří opravdu milují ﬁlmy a jsou už unaveni jejich
znásilňováním. Projekt 100 není pro
souseda ve druhém patře stahujícího
kinoripy s ruským dabingem!

28. 2. PÁTEK | 14:00 - 16:00 |
MASOPUST
– tvůrčí dílna pro děti
Městská knihovna Blatná

MĚSÍC ČTENÁŘŮ V BLATENSKÉ
KNIHOVNĚ
I letos se připojí Městská knihovna k
celostátní akci „Březen – měsíc čtenářů“. Po celý měsíc bude probíhat registrace NOVÝCH čtenářů na rok zdarma
a čtenářská amnestie pro zapomnětlivé, kteří mohou své dlouho vypůjčené
knihy vrátit bez nutnosti platit sankce.
V týdnu od 3. do 9. března probíhá již
7. ročník celostátní akce Týden čtení
aneb Čtení sluší každému. Každý z nás
má jistě knížku, ke které se s potěšením
vrací. Středeční provoz tohoto týdne
na dětském oddělení proběhne právě
v duchu čtenářském. Malí čtenáři naší
dětské knihovny budou mít možnost
nám přijít přečíst ze své oblíbené knihy, namalovat obrázek nejmilejšího
hrdiny anebo si vyplnit malý pohádkový kvízek. Čtvrteční odpoledne v tomto týdnu proběhne již tradiční knihovnický dýchánek pro dospělé, tentokrát
Čteme, pleteme…a představujeme své
oblíbené knihy. I zde si budeme číst
úryvky ze svých oblíbených knih. Další
březnové setkání ponese téma Čteme,
pleteme…a malujeme obrázky. Pro
čtenáře a návštěvníky budeme mít po
celý měsíc přichystané lístky, na které
budou moci napsat svá přání knižních
titulů, které jim v knihovně chybí. Pokud to bude v našich silách, pokusíme
se knihy zakoupit v knihkupectví nebo
opatřit v antikvariátech. Před vchodem do knihovny jsou stále umístěny
regály se starými darovanými nebo
vyřazenými knihami, ze kterých si naši
návštěvníci mohou vybírat a ponechat
si je. Budeme rádi, když se knihovna
stane místem nejen k půjčování knih,
ale i útulným a příjemným místem se-
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tkávání a pohody, jak pro dospělé tak
i pro děti.

BŘEZEN - měsíc čtenářů
Po celý měsíc REGISTRACE NOVÝCH
ČTENÁŘŮ na rok ZDARMA
AMNESTIE pro zapomnětlivé čtenáře
KNIŽNÍ PŘÁNÍ DO KRABIČKY – čtenáři
mohou psát svá přání knih, které jim v
knihovně chybí a které by zde rádi našli

5. 3. STŘEDA | 15:00 – 18:00|
„ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU“
Dětské oddělení
Malí čtenáři nám mohou přijít přečíst
ze své oblíbené knihy, namalovat obrázek svého knižního hrdiny anebo si
vyluštit pohádkový kvíz

6. 3. ČTVRTEK | 15:00 – 17:00 |
ČTEME, PLETEME…A PŘEDSTAVUJEME SVÉ OBLÍBENÉ
KNIHY

20. 3. ČTVRTEK | 15:00 – 17:00 |
ČTEME, PLETEME…A MALUJEME OBRÁZKY

Výstavy

17. 12. – 16. 3.
KÁVA, KAFE, KAFÍČKO...
Výstava
Městské muzeum Blatná

1. 1. – 2. 3.
JIŘÍ MINAŘÍK - FOTOGRAFIE
Výstava
Městské muzeum Blatná, II. patro

Muzeum
MASOPUST
Masopust je původem pohanskou
tradicí. Jak tomu bylo i u jiných zavedených oslav, stal se pravidelnou součástí křesťanského kalendáře. Termín
masopustu se odvozuje od data Velikonoc, proto je také svátkem pohyblivým.
Nejdůležitějšími dny masopustu jsou
Masopustní neděle a Popeleční středa,
vlastní masopust je doba od neděle do
úterý. Poslední čtvrtek před Masopustní nedělí se označuje jako Tučný nebo
Tlustý, býval spojován se zabíjačkou a
věřilo se, že ten kdo bude v tento den
hodně jíst a pít, zůstane po celý rok
zdravý a silný. Na Masopustní neděli
a pondělí se konaly taneční zábavy. V
úterý nastal čas masopustního průvo-
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du. Masopustní průvody jsou jednou z
nejstarších historicky doložitelných lidových slavností. První písemné zmínky máme již ze 13. století. Masky se vytvářely z obyčejných běžně dostupných
materiálů, během času se vyvinuly na
různých místech Čech a Moravy tradiční masky představující hlavně zvířata.
V masopustních průvodech nesměla
chybět Klibna (Brůna) – maska koně
tvořená většinou několika osobami,
doprovázeli ji často 2 kozlíci. Rovněž
medvěd a medvědář byli nezbytnou
součástí průvodu. Součástí průvodu
byly i malé taškařice - drezúra klibny,
drezúra medvěda, falešná svatba nebo
soud s Bakusem (Masopustem). Završením masopustu byla masopustní
zábava končící před půlnocí, o půlnoci
býval pochováván Bakus. V knihovně
kláštera ve Lnářích se dochoval rukopis masopustní hry Hádka Masopusta s
Postem ze 17. století, která svědčí o tehdejší oblíbenosti krátkých divadelních
scének předváděných u příležitosti masopustních oslav především ve městech
místo pořádání průvodů. Prvním dnem
čtyřicetidenního postu před Velikonocemi je Popeleční středa, označována
za Škaredou, Černou či Smetnou. Tento
den masopust odevzdal žezlo Půstovi,
ještě na rozloučenou ozýval se jásot,
výskot a zpěv. Během 20. století zanikaly oslavy masopustu, největší snahy o
obnovení slavení tradičního masopustu došlo v 90. letech 20. století.
-krapet-
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nizace
PONOR 300M POD HLADINU
Roční poplatek 3000 Kč
| 1 + 1 volná vstupenka na divadelní
představení nebo koncert
| volné vstupenky na výstavy
| roční průkazka do knihovny
| přednostní rezervace vašeho oblíbeného sedadla
| možnost nahlédnout do zákulisí a setkat
se s vašimi oblíbenými interprety
| pravidelné zasílání novinek emailem
získání certiﬁkátu
| poděkování ve výroční zprávě organizace
PONOR 500M POD HLADINU
Roční poplatek 5000 Kč
| volný vstup na letní akce v období
červen – září
| 1 +1 volná vstupenka na divadelní
představení
| 1 + 1 volná vstupenka na koncert
| 1 x měsíčně volná vstupenka do kina
Blatná
| volné vstupenky na výstavy
| roční průkazka do knihovny
| přednostní rezervace vašeho oblíbeného sedadla
| možnost nahlédnout do zákulisí a setkat
se s vašimi oblíbenými interprety
| pravidelné zasílání novinek emailem
| získání certiﬁkátu
| poděkování ve výroční zprávě organizace

Informace o(d) nás
MECENÁŠSKÝ PROGRAM
Zajímá Vás, co se děje za scénou?
Chtěli byste si včas rezervovat nejlepší místa v hledišti? Znát všechny
novinky jako první? Nebo se osobně
setkat s oblíbenými interprety?

PONOŘTE SE DO UMĚNÍ…
PONOR 100M POD HLADINU
Roční poplatek 1000 Kč
| 1 + 1 volná vstupenka na divadelní
představení nebo koncert v období říjen - květen
| 1 + 1 volná vstupenka na výstavu
| přednostní rezervace vašeho oblíbeného sedadla
| pravidelné zasílání novinek emailem
nebo pozvánek poštou
| získání certiﬁkátu mecenáše
| poděkování ve výroční zprávě orga-

Mecenášské poukazy budou k zakoupení vždy od úterý do pátku na recepci
Městského muzea Blatná. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na
info@ckvb.cz, nebo 383 311 251.
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Buzické „Prší“ - vítěz jásal nad teplým
uzeným z komína, poslední se tvářil
zklamaně nad rolí toaletního papíru

Buzice - I když má buzická hospoda „U Čiláka“ střechu v pořádku, přesto uvnitř v sobotu
1. února „pršelo“. A ne zrovna málo. Na čtvrtém
turnaji v karetní hře „Prší“ se tady ve zmíněný
den sešlo úctyhodných dvacet čtyři „přátel
lehkého hazardu“. Jak už dva týdny dopředu
ohlašovaly vylepené plakáty, zúčastnit se mohly jak děti, tak dospělí. A obě skupiny tu byly
skutečně zastoupeny.
Za hráčské stoly usedli přítomní přibližně
o hodinu později, než měl turnaj vypuknout. Ne
všichni se totiž řídili zásadou, že dochvilnost
je vlastností králů / a tím možná vyjadřovali
nesouhlas s obnovením monarchie, o což se už
od roku 1990 snaží jedno politické uskupení /.
Nicméně to akci nikterak nepoškodilo, protože
poslední karta padla mezi sedmnáctou a osmnáctou hodinou, což byl podle vyjádření pořadatelů
„fajn“ čas. Nejmladší hráči tak mohli stihnout
ještě i večerníček.
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kterou umím. Rozdám si to jen doma s rodiči
a s kamarády ze vsi - jak je nálada a chuť. Myslím
si, že prší je hlavně o štěstí. Dneska jsem ho moc
neměl, určitě to mohlo být lepší,“ poukazuje na
dosaženou čtrnáctou pozici čili přesný střed.
Nad teplým uzeným z komína a nad zlatou
kartou tentokrát jásal Bohumil Fejtl ze Tchořovic. Protože dříve bydlel v Buzicích, brali to
organizátoři tak, že co je doma, to se počítá a že
je to tudíž tak, že voňavá trofej vlastně zůstala
v rukou Buzičáka. Za dospělým se umístil domácí kluk „školou povinný“ - Michal Štědroňský.
A do třetice se na stupně vítězů vyškrábal rovněž
školák, ale ze sousedních Skaličan - Lukáš Fořt.
Nejmladším účastníkem turnaje byl teprve
pětiletý Petr Vébr z Pacelic. Na svůj věk si –
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i když s maminčinou pomocí - počínal velice
obratně a zdatně. Krásné osmé místo hovoří
samo za sebe.
Poslední místo obsadil malý klučina z domácí
vesnice Dominik Málek, který se tvářil zklamaně nad cenou útěchy - rolí toaletního papíru.
I když je to věc náramně užitečná a potřebná /
za komunistického režimu dokonce nedostatková /, ředitel turnaje Petr Samec uznal, že pro
takovou ratolest to není to pravé ořechové a tak
mu přidal ještě hračky. Stejně tak pětiletému
Péťovi Vébrovi.
Takže nakonec byli všichni spokojeni. Jen to
uzené se do placu nedostalo…
Vladimír Šavrda

Motokrosová naděje Martin Finěk:
Na turnaj dorazil i Miroslav Švejda z Blatné, který není v Buzicích rozhodně neznámou
osobou. „Nepohrdnu žádnou akcí, hlavně jsem
zapálený do nohejbalu,“ uvádí všestranně
zaměřený sympaťák středního věku, „Ale prší
jsem tady ještě nehrál. To u nás v hospodě „Na
Vinici“ jsem se do turnajů zapojil a dvakrát za
sebou se mi tam podařilo vyhrát. Ovšem „Na
Vinici“ jsme si zvolili úplně jiný systém - tam
se nepřebíjí, tady v Buzicích je to pro mě změna!
Jinak chodím „karbanit“ každý týden „naostro“
v Blatné s kamarády - střídáme mariáš, cvika
a poker. Ovládám všechny karetní hry, učit jsem
se je začal už od základní školy,“ dává k lepšímu
Miroslav Švejda. V Buzicích mu to šlo pěkně od
ruky, nakonec se probojoval až do finále mezi
čtyři nejlepší účastníky. „Jestli vyhraju hlavní
cenu - uzenou kýtu, dám ji „do placu“, nechal se
slyšet před zlatým hřebem turnaje. Bohužel ve
finálovém souboji si jeho „štístko“ dalo zřejmě
pár panáků a zmoženo usnulo u krbu, protože na
něho nakonec zbyly jen ty nešťastné brambory.
Šestnáctiletý David Thorovský z Buzic na
místních turnajích v prší není žádným nováčkem.
Zatím absolvoval všechny, nechyběl ani tentokrát. „Nejlépe jsem se zatím umístil na pátém
místě,“ říká David, „Prší je jediná karetní hra,

„Dopřál jsem si třítýdenní dovolenou v Americe na kamarádově hondě. Teď jsem zpátky
a chci zaútočit na mistrovský bronz!“
Radost i smůla, úspěchy i pády - takhle by
z prostředí burácejících motorů. I když tvrdí, že
se ve stručnosti nechala popsat poslední etapa
si jel do USA hlavně odpočinout, motorku na
pokoji stejně nenechal: „Ale proháněli jsme se
motokrosové závodní sezóny mladého borce
s Jindrou jen na malých tratích. Já měl od něho
Martina Fiňka z Blatné. Té radosti však bylo
půjčenou hondu.“
přece jen víc.
Do sezóny 2014 vstupuje Martin Finěk s jas„V Kramolíně u Nepomuka, kde startoval ponou vizí: „Chtěl bych zaútočit na mistrovský
slední závod Mezinárodního mistrovství České
bronz. Vím, že to nebude lehké, protože kvalita
republiky, jsem zaznamenal nejlepší výsledek
soupeřů je více než vysoká. Stojí tam proti mně
sezóny 2013. V první jízdě jsem se probojoval
Francouzi, Maďaři a další zahraniční esa.“
na třetí pozici,“ vrací se ve vzpomínkách zpět
Momentálně se Martin soustřeďuje spíše na
Martin Finěk, „Druhá mi přinesla páté místo,
mašinu, od konce března pak všechno vypukne
celkově jsem skončil jako čtvrtý. To bylo moc
naplno: „Nevylučuji ani tréninky s kamarády
fajn,“ dodává houževnatý motokrosař.
v Holandsku nebo Itálii. Jinak jsem teď zajížděl
Slibně o týden později začínal i závod druždvě motorky a připravoval se s Jardou a Davidem
stev, kde Martin vyrazil na náročnou trať spolu
Čadkovými ze Strakonic. Lépe trénovat v partě
s týmovým kolegou Rudolfem Weschtem a manež sám - to potom ono pověstné „Těžko na cviďarským jezdcem taktéž ze stejné stáje „REDE
čišti, lehko na bojišti“ vypadá úplně jinak a má
MOTOKROS TEAM“. Ale nakonec to tak úplně
to jiný efekt,“ zdůrazňuje blatenské „želízko
nedopadlo: „Úvod mi vyšel nad očekávání,
v ohni“, které mimo jiné na celé čáře vyhrálo
a to i přes konkurenci kluků, co absolvovali
loni celý jihočeský krajský přebor ve třídě MX 2.
Mistrovství světa. Bohužel napodruhé jsem se
Bylo ke vzteku, že loni Martinovi chybělo
srazil s jedním ze soupeřů a parádně si namlátil.
v mistrovském hodnocení jen deset bodů na
Naštěstí to nemělo vážnější následky a tak nic
vytoužený bronz a pouhopouhé dva body na
neohrozilo mou cestu do USA. Já z posledního
čtvrtou příčku. Ale sportovci se nevztekají, spormísta ještě „uchvátil“ sedmou pozici, tým se
tovci bojují a Martin Finěk ví jedno: „Udělám
musel spokojit s osmým pořadím. O týden pozmaximum pro to, aby bylo líp. A ono bude líp!“
ději jsem tedy odletěl a u kamaráda Jindřicha
Grefa strávil nádherné tři týdny za „velkou
louží“, nechává se slyšet talentovaný sportovec
Vladimír Šavrda
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Ping- pongový turnaj ve Velké Turné: Děti i dospělí si tentokrát zahráli společně
Velká Turná - Ještě loni byl vánoční turnaj ve
stolním tenise na půdě hostinského sálu ve Velké
Turné rozdělen na dvě části. Dopoledne si to rozdali zástupci
dětské kategorie, odpoledne
za zelenými
stoly „řádili“
dospělí.
Letos to
už bylo jinak.
Všichni účastníci „smečované“ se sloučili
v jednu kategorii. „Protože
naše ratolesti už odrostly dětským střevíčkům
a leckdy předčí v hráčském umění své táty

i místní strejčky,“ žertuje starosta obce Pavel
Šípek, který také pravidelně bere do ruky pálku.
Svůj možná lví podíl na tomto rozhodnutí měla
i skutečnost, že se tentokrát zaregistrovalo do
turnaje jen jedenáct stolních tenistů. „Slabota,
slabota. V minulých letech nás tady bývalo
i jednou tolik. Ale zase jsme byli svědky o to
kvalitnějších výkonů,“ konstatoval Pavel Šípek.
Velkolepá podívaná začala o třinácté hodině,
finále se diváci dočkali o půl osmé večer.
Vítězství v 9. ročníku přeboru, který pořádá
Sbor dobrovolných hasičů, si připsal na své konto Michal Šípek. Ve finále vyřadil Jiřího Mlíčka
ml., s bronzem se musel spokojit Josef Košťál.
Mimořádný obdiv a úctu za své nasazení
v turnaji si vysloužil nejstarší hráč- Ing. Miroslav
Dobeš / 79 let /!
Vladimír Šavrda

Zahorčická pivní ochutnávka- v hlavní roli dvanáctistupňové
ležáky
Zahorčice - Boží hod vánoční je v Zahorčicích u Lnář už mnoho let zasvěcen poněkud
nevánočnímu obyčeji. V bývalé pastoušce- dnes
společenském centru s výčepem a útulným sálkem, honosně a satiricky zvaném
„Alcron“ - se schází domorodci
i chalupáři, aby tu svorně soutěžili
v degustaci pivních vzorků / samozřejmě jen u vzorků nezůstane!/.
Kdysi štamgasti i hosté převalovali na jazyku jedenáctistupňové
doušky. Tam zkušený pivař často
neměl problém rozpoznat značku
ochutnávaného moku. Jedenáctka
se přece pije běžně. Ale od loňského roku se nasadil „tvrdší kalibr“
- pravé a nefalšované dvanáctky!
A tu už našinec hned tak hrdlem
neprolévá. Není se tedy co divit
faktu, že mnoho degustátorů a degustátorek má pak na svém kontě
čistou nulu!
Letošní patnáctý ročník přivítal třicet milovníků národního nápoje a na scéně se opět

objevila dvanáctistupňová piva. Konkrétně šest
druhů- Budvar, Plzeňský prazdroj, Dudák, Bernard, Holba a Lobkowicz.
Nejlepší chuťové buňky letos prokázali Aneta

Vrbná, Eduard Bouše a Václav Karlík- všichni
shodně rozpoznali čtyři ze šesti vzorků předložených piv. Aby mohlo být určeno konečné

V sobotu 22. března 2014 proběhne v Bělčicích Mistrovství ČR žáků, juniorů a veteránů.
ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE
Pražská 16
102 21 Praha 10
Řádný člen WORLD DARTS FEDERATION
ve spolupráci s ŠK Šneci Bělčice
pořádá

Mistrovství ČR v šipkách
žáků, žákyň, juniorů, juniorek, veteránů a veteránek
Žáci musí být v den MR mladší 15 let, junioři mladší 18 a veteráni starší 45 let.
Hráči musí být registrovanými členy ČŠO. Registrace žáků a juniorů zdarma,
veteráni 100 Kč. Licence pro start není třeba.

pořadí, rozhodovalo losování. Václav Karlík se
velkomyslně losování nezúčastnil: „Zvítězil jsem
již v předchozích dvou letech- tak ať si to užije
někdo jiný. Já se spokojím se třetím místem,“
řekl. Místo něho si tak postavení
pivního poloboha- v tomto případě
pivní polobohyně- užívala Aneta
Vrbná. Eduard Bouše skončil
druhý.
Soutěžící zaplatili pouze startovné ve výši padesáti korun.
Konzumaci piv po celý večer měli
zdarma, stejně tak konzumaci
ovaru, který k této úsměvné tradici
neodmyslitelně patří.
Po proběhnutí degustace dvanáctistupňových ležáků pokračovala veselá zábava až do časných
ranních hodin za hudební produkce
Petra Šulce / kytara a zpěv /, Marcely Brožové / ukulele a zpěv /
a Petra Kahudy / kytara /.
No není to lepší než se koukat na televizi
a pak „spát“?
Vladimír Šavrda

Informace z dění oddílu
stolního tenisu TJ Blatná
Blatenský oddíl má 4 družstva mužů a to jedno v JČ divizi, jedno v krajském přeboru a dvě družstva v regionálním
přeboru. Všechny mužstva jsou na předních pozicích v soutěžích a pravidelně se hráči účastní okresních i krajských
přeborů. Zrovna tuto sobotu 15. 2. 2014 se na Krajských
přeborech v Č. Budějovicích podařilo v ženské kategorii
zvítězit a postoupit na Mistrovství ČR.
Oddílové stránky: http://pinecblatna.cz/
Aleš Langer
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M Ě S T S K Á P O L I C I E B L AT N Á
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

Městská policie Blatná informuje - aktuální osídlení
záchytných kotců
Jsme na internetu! Adresa: www.kotce-blatna.estranky.cz
Máme i facebookové stránky: Záchytné kotce MP Blatná
V Blatné byla nalezena fena, kříženka většího plemene. Zatím je to cca 3 - 5
měsíční štěně, pravděpodobně kříženka plemene Cane Corso, Bulmastif apod.
Dostala jméno Eby. Nalezena byla ve špatném výživovém stavu, je podvyživená. Fenka je velmi kontaktní, mazlivá a hravá. Byla již odčervena a naočkována.
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Změna ordinačních hodin ordinace
MUDr. Ondřej Drátovský s.r.o.

platná od 1. 4. 2014
Po 7-11.30
Út 7-11 13-18 /odpoledne vyhrazeno pro objednávané
pacienty/
St 7-11 13-15 /odpoledne vyhrazeno pro preventivní
prohlídky/
Čt 7-11 13-15 /odpoledne vyhrazeno pro poradnu pro
kojence/
Pá 7-11.30
HLAVNÍ ZMĚNOU JE VYHRAZENÍ ÚTERNÍCH
ODPOLEDNÍCH ORDINAČNÍCH HODIN
P O U Z E PRO OBJEDNANÉ PACIENTY. JEDNÁ SE
O NEAKUTNÍ VYŠETŘENÍ.
PACIENTI SE MOHOU OBJEDNÁVAT V PRACOVNÍ
DNY
OD 8 DO 11 HOD. NA TEL.Č. 383 423 323

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY Blatná)
23 let praxe na realitním trhu!

Tel.: 383 42 35 22, 604 518 400
Vybráno z nabídky: Byty 2+1, 3+1– Blatná, RD – Bělčice,
Sedlice, Míreč, Závišín, Blatná, Kbelnice, Hutě pod Třemš.,
chalupy – Jindřichovice, Lnáře, Drah. Málkov, komerční obj. –
Blatná,
Kasejovice, Tchořovice, Mirovice, stav. pozemky – Buzice, Bezdědovice.
Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz .
– HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy,
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnějších
realitních serverech a právní servis ZDARMA!
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

Jarní čaje U DATLA 2014 2
Sladkých sedu mnáct v Hospodě U Datla
21.2. Funkce Šroubu+Sputnik
1.3. od 10.00-Zabijačka
od 20.00-Zouváci(hudebně poetická
záležitost)
8.3. Mucha(Záviš v sukni)+Zákaz uvolnění
15.3. Zutro+Sartaktarak+noAR+IS+
22.3. Oslava 17 let Hospody U Datla
od 20.00 Cirkus mrodrý ublues
29.3. Čoko voko
5.4. Trautenberk(tanzmetal)+Positive
mind(justice core) !!! ZRUŠENO !!!

Vishay, jeden z největších světových výrobců elektronických součástek,
hledá pro svůj výrobní závod v Blatné kandidáta na pozici:

Technik kvality
Pracovní náplň
• Provádění rozborů podle standardizovaných postupů (8D report,
PPAP)
• Ověřování výrobních etalonů
• Hodnocení kapability měřících zařízení a výrobních procesů
• Spolupráce při řešení zákaznických reklamací a interně zjištěných
neshod
• Provádění interních auditů
• Operativní úkoly v rámci podřízenosti vedoucímu kvality závodu
Kvalifikační požadavky
• VŠ nebo ÚSO vzdělání technického zaměření
• Komunikativní znalost angličtiny
• Uživatelská znalost běžných kancelářských SW
• Praxe na pozici v útvaru kvality výhodou
Adresa pro zaslání přihlášky do výběrového řízení a životopisu:
Martina.Rihova@Vishay.com
Telefonický kontakt pro dotazy: +420 383 455 611

Domov Petra Mačkov
Žofie Peterová

Domov Petra Mačkov
Ivana Ambrožová
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Jak se bruslívalo
Je začátek ledna a na naší zahradě kvete jasmín nahokvětý a začínají rašit sněženky. Pátrala
jsem v paměti, kdy byla naposledy takhle teplá
zima, ale sama jsem na to nepřišla. Odpověď
jsem dostala teprve v televizi. Zato jsem si vzpomněla, že za mého nejútlejšího dětství bývaly
zimy takové pravé, dalo by se říci přímo „Ladovské“. A také naše prožívání zimy bývalo takové.
Blatná poskytovala vždy mnoho příležitostí zimy
si užít – hlavně se tady sáňkovalo a bruslilo. Úplně nejlepší sáňkování bývalo Na Vinici, kde po
rodinných domcích nebylo ještě ani vidu ani slechu, bližší sáňkování skýtal kopeček Vdoveček
(tehdy proti domu Blahoutových a vile Rachů
a široko daleko zase nic), kopeček u Pusťáku
před vilou pana učitele Machovce a nejbližší
bylo přímo pod naším domem – z cesty rovnou
k řece. Jiné možnosti naše „obůrkovská“ skupina
dětí většinou nevyužívala.
Nejraději jsme měly Vdoveček, kde se dalo
jak sáňkovat, tak bruslit. Asi nejvíc lidí bruslívalo
ale na rybnících na Topiči a na Pusťáku, kde se
trénoval a hrával i hokej. A když se zrovna hrál
nebo nebyl prohrnutý sníh, posloužila dobře
i řeka (Závišínský potok), přímo pod naším
domem. Řeka také pravidelně každoročně
zamrzala.
Když vzpomínám na naše začátky bruslení,
vybavují se mi především „šlajfky“ a nepostradatelná klička k nim, která by se dnes dobře hodila
i do hry „Co to je?“ (hádání běžně nepoužívaného
předmětu a jeho použití). Ta když se ale ztratila,
bylo po bruslení (tyto a další informace zejména pro ty, kteří nebruslili v padesátých létech
minulého století a připomínka pro ty, kteří jsou
pamětníky jako já). Šlajfky byly brusle, které
se dnešním bruslím jen málo podobají, pokrok
se nezastavil ani ve sportu. Jednalo se tehdy
vlastně o jakési nože na čelistech, pomocí nichž
se vytvářela potřebná šíře bruslí podle velikosti,
či spíše šíře boty, na kterou se šlajfky pomocí
zmiňované kličky upínaly, a to tak, že kličkou se
otáčelo a čelisti se rozvíraly podle potřeby tak,
aby na botu pěkně „pasovaly“. V botách se jinak
běžně normálně chodívalo venku, podmínkou
úspěchu byly jen alespoň jejich trochu pevné
podešve. Výhodou, snad jedinou, bylo to, že se
daly půjčovat, a to takřka bez ohledu na velikost
nohy. A tak, když se šlo bruslit, vytáhly se zároveň i sáňky, aby bylo kde si při této přípravě
na bruslení sednout. Vsedě se také daleko lépe
prováděly opravy, o které nebyla nikdy nouze,
protože brusle často padaly a bylo třeba šrouby
každou chvíli dotahovat.
Bruslení by mělo být vlastně přenášení váhy
těla z jedné nohy na druhou a tím uvádět celé
tělo do pohybu vpřed. Náš sportovní výkon (můj,
mých kamarádek a sestry) však tehdy často spočíval především v tom, že jsme se co nejrychleji
rozběhly po vnitřních šroubech šlajfek s takřka
vykloubenýma nohama v kolenech, následoval
úkon nohy k sobě, brusle vodorovně a potom už
jen setrvačností jet a jet… svézt se, podobně jako
na dlouhé klouzačce. Domů jsme se vracívaly
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až za tmy a jen stěží jsme unesly těžké tepláky,
které připomínaly beránka. Sníh, teplo našeho
těla a námraza ze studeného vzduchu a z rozježděného ledu se ně totiž nachytala a vytvářela
zvláštní ledové kouličky, no jak říkám, úplně
beránčí rouno, akorát ledové.
Jo jiné to bylo, když se objevily i u nás v Blatné brusle „džeksny“. Ty už byly pevně spojeny
s koženými botami, i když v prvopočátcích jen
hnědými. Na přední straně měly brusle již „zoubky“, které dávaly úplně jiné možnosti pohybů
a výkonů. Ale v počátcích, když jsem je obula po
šlajfkách, to bylo přímo, jak se říká, „o ústa“ (lidově „o hubu“), než jsem si na ně zvykla. Podobně na tom byly i všechny moje kamarádky. První
neúspěchy nás tehdy ale neodradily, i když jsme
přitom málem přišly o zoubky vlastní. Tatínek
to vyřešil, na prvních nám ten nejspodnější na
bruslích trochu ubrousil. Na džeksnách už se dalo
ale opravdu bruslit. Tatínek na „kanadách“ byl
v úplném prvopočátku dobrý učitel. Nejdřív nás

Šlajfky s kličkou.

naučil obloučky, přešlapování dopředu a dozadu,
potom, už bez tatínka, jsme zkoušely holubičky
a nakonec jsme se pokoušely i o piruety, při nichž
jsme snily o krasobruslařských botách bílých,
které se již začínaly objevovat a představovaly
jsme si, že jsme Ája Vrzáňová…
Když jsme trochu povyrostly, často jsme chodily na nový zimní stadion – lidově „zimák“. Tam
se bruslilo takřka celou zimu, také sáňky už třeba
nebyly. Přezouvalo se v šatně nebo se posedávalo
na schodech ochozu. A jak rády jsme tam chodily
na večerní hokeje! Stadion byl osvětlený řadami
houpajících se lamp nad jeho povrchem, led byl
bílý, mrazivým vzduchem se rozléhalo fandění
a z rozhlasu komentování zápasů a o přestávkách
hudba, vůbec nám nevadilo, že nám zábly nohy,
nos i uši. Ach jo, to bývaly časy!!!
Zmínila jsem se o Áje Vrzáňové – jedné
z nejvýraznějších žen českého, ale i světového
krasobruslení, mistryni světa v roce 1949 a 1950.
Pamatuji dobře i nástup Karola Divína – mistra
Evropy v roce 1958, 1959 a jeho největší úspěch
v roce 1960 – druhé místo na OH a druhé místo
na pražském MS (1962), sportovní dvojici
Suchánková-Doležal – mistry Evropy v roce
1957 a 1958, jejich stříbro ze světového šampionátu v roce 1958 v Bratislavě a potom už
nezapomenutelnou dvojici v kategorii tanečních
párů – sourozence Romanovce, kteří se zapsali
jak do historie světového krasobruslařství, tak
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do našich pamětí a srdcí. Vrchol jejich kariéry
(1962 až 1965) jim přinesl ocenění v podobě
čtyřnásobných mistrů Evropy a trojnásobných
mistrů světa. Když se stala mistryní Evropy
Hanka Mašková (1968), s mým bruslením byl
už dávno konec. Byla jsem už dva roky vdaná
a nastávající maminka. Láska k bruslení ale
přetrvávala v podobě sledování všech přenosů
z krasobruslařských zápolení. Nebyla jsem
výjimkou. Krasobruslení sledoval a propadl mu
doslova celý národ. Všichni byli hrdí na dalšího
nezapomenutelného krasobruslaře Ondreje Nepelu – pětinásobného mistra Evropy, trojnásobného mistra světa a olympijského vítěze z roku
1972. Sluší se při této příležitosti zavzpomínat
i na další naše úspěšné dřívější reprezentanty –
Jozefa Sabovčíka, Řehákovou-Drasticha, Petra
Barnu, Kovaříkovou-Novotného, Tomáše Vernera. Bože, kdeže loňské „ledy“ jsou!
V současné době jen zírám, třeba dnešní
kanady – nože z nerez oceli, boty původně výhradně kožené – dnes s použitím nylonu a plastu
na jejich povrchu a nejnamáhanější místa styku
nohy a boty vypolstrovaná tak, že Ovečkin a Jágr
bruslí „naboso“. V posledních letech přišly do
módy „nordické brusle“ (i když nic nového),
alternativa bruslí klasických. Jejich výhodou je
to, že mají možnost připnutí na boty lyžařské
nebo outdoorovou obuv a daleko lépe se hodí
na přírodní led. A pak, že se historie neopakuje!
Pokrok nepokrok – dnes se tyto brusle připínají
pomocí vázání a za nás se připínaly kličkou!
Navíc lidstvo znovu objevuje pocit té nádherné
volnosti a svobody při jízdě na přírodním ledu
rybníků, jezer a řek uprostřed přírody a má-li
příležitost, dává tomuto bruslení opět stále častěji
přednost před davem, neustále kroužícím kolem
mantinelů stadionů, mantinelů plných reklam…
Život je vůbec plný paradoxů a návratů, i když
v posledních letech zažil svět neobyčejný technický rozvoj…
Anna Matějková

JARNÍ PROGRAM ZÁBAV
V HOSPODĚ NA VINICI
Pá 28. 3. 2014
E ! E, VOSA, PARALLEN

So 5. 4. 2014
LIBIDO CHALLENGE, MACHETA,
HERDEK FILEK

Ne 20. 4. 2014
MILOŠ „DODO“ DOLEŽAL, B.A.S.

So 26. 4. 2014
ROCK POP MILOŠE ZEMENA

So 10. 5. 2014
HUDBA PRAHA, DILEMMA (SVK)

So 24. 5. 2014
PANTERA REVIVAL, LIBIDO
CHALLENGE, DEATH SET AGEINS
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U INZERCE
StĜední odborné uþilištČ

BLATNÁ
U Sladovny 671
388 16 Blatná

Nabízíme provedení tČchto prací:



PĜíjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod.
na tel. 383 412 335, 383 412 333



xveškerou diagnostiku, seĜízení
a opravy osobních a užitkových
automobilĤ vþetnČ kontroly
a seĜízení geometrie podvozku
novou 3D diagnostikou
xservis klimatizací vozidel
xmČĜení emisí zážehových
i vznČtových motorĤ vþetnČ pĜípravy
vozidel na technickou kontrolu
xopravy traktorĤ a zemČdČlské
techniky
xzákladní kurzy svaĜování,
doškolování a pĜezkušování sváĜeþĤ

Další informace: tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz

Sháním pronájem bytu nebo domku k celoročnímu
obývání, s možností využívat zahradu (mám dva psy).
Blatná nebo blízké okolí do max. 15 km .

Tel . 606 920 775

Nově otevřený

salo n krá sy

v ulici T.G.Masaryka v Blatné

Nabídka inzertní plochy pro
regionální firmu

• nabízíme pro reklamní účely plochu cca 10x10 m
• jde o severní stěnu panelového domu v Blatné,
Nad Lomnicí 1102

• forma: reklamní plátno
• kontakt:

Ales.Drobnik@seznam.cz, tel.: 604 82 05 83

Hledá kolegyně na:

manikuru
pedikuru
masáže
Info na tel.: 608 450 975

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora
Výroba oken, dveří, kuchyní, schody,
ploty, pergoly, vrata atd.
Kocelovice 76, 387 42 Lnáře
tel.: 721 310 480


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

&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER
NABÍZÍ:

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt
REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003
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TESLA BLATNÁ, a. s. přijme ihned na pozici
Samostatný referent nákupu – automotive aplikace
pracovníka do trvalého pracovního poměru
Náplň práce
Nákup materiálu pro automotive aplikace v ČR, Evropě, Asii
i Americe
Každodenní komunikace s dodavateli v anglickém i českém jazyce
– písemně i slovem
Komunikace v rámci firmy, předávání informací, porady
Administrativní činnosti v kanceláři – práce s dokumenty, výkresy
a specifikacemi
Požadavky
Vzdělání – min. SŠ (maturita)
Anglický jazyk – pokročilý
PC – MS Office – středně pokročilý
Komunikativnost, samostatnost, pečlivost
Zkušenosti z nákupu / obchodu výhodou
Nástup je možný ihned, jedná se o práci jednosměnnou.
Pracovní poměr na dobu určitou, po zapracování a oboustranné spokojenosti prodlužujeme na dobu neurčitou. Upřednostňujeme zájemce
z Blatné a blízkého okolí.
Nabízíme velice zajímavou práci v prosperující ryze české soukromé
firmě s dlouhodobou tradicí a perspektivou, slušné jednání,
závodní stravování, příspěvky na penzijní připojištění, týden dovolené
nad rámec ZP.
Konkrétní výše mzdy bude dohodnuta při osobním jednání na základě příslušného vzdělání, zkušeností a dosavadní praxe.
Kontakt: Mgr. Jaromír Trpák - správní ředitel, tel. 383 415 380,
mail: trpak@tesla-blatna.cz

s.r.o.
s.r.o.
o
PAŠTICKÁ 1135 (vedle VISHAY)
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Skladem více než 500 000 m2
E-mail: migersro@tiscali.cz
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ

e-mail: albin.vesely@tiscali.cz
tel.: 383 422 040, 724 186 423, fax: 383 422 039

Dodáváme:
 uhlí z dolu BÍLINA

kostka, ořech, ořech II,
brikety - Německo

NOVĚ - možnost skládání s pásovým
dopravníkem

Stavební materiál:
střešní krytiny, zdící materiál
tepelné a hydroizolace
zámkové dlažby
zateplovací systémy

S T A VE B N I N Y
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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