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MěstskýúřadBlatná
třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
tel.: 383 416 111
V Blatné dne 16. 04. 2014
Č. j. MUBL 3140/2014/OSP/10

Oznámení
o době a místě konání voleb
Starosta města Blatná podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

oznamuje
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek dne 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 24. května 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost - Základní umělecká škola, tř. J. P. Koubka č. p. 4, Blatná
pro voliče bydlící v ulicích:
Chelčického, Jiráskova, K Jatkám, Lapač, Masná, Na Příkopech, Nad
Lomnicí, nábřeží Husovo, náměstí Míru, Pivovarská, Písecká, Plzeňská,
Polní, Rybářská, tř. J. P. Koubka, U Sladovny, V Jamkách, V Podzámčí,
Vorlíčkova, Za Sladovnou
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost - Městský úřad, tř. T. G. Masaryka č. p. 1 520, Blatná
pro voliče bydlící v ulicích:
Na Bílé husi, Nerudova, Šilhova
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost – TJ, kuželna, Böhmova ul., Blatná
pro voliče bydlící v ulicích:
9. května, Böhmova, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Husovy sady,
Chlumská, Lhotka, Malá, Na Obůrce, Na Růžových plantážích, nábřeží
Dukelské, nábřeží Havlíčkovo, Nádražní, náměstí Kalinovo, Palackého,
Podskalská, Průchova, Riegrova, Řečice, Řečická, Sádlov, Sadová, Smetanova, Tichá, tř. T. G. Masaryka, Tyršova, Tylova, U Jeslí, V Jezárkách,
Ve Škalí, Vrbenská, Vrchlického
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost – Základní škola J. A. Komenského, nám. J. A. Komenského č. p. 387, Blatná
pro voliče bydlící v ulicích:
Akátová, Blýskavky, Brigádnická, Buzická, Čechova, Habrová, Javorová,
Lipová, Malý vrch, Na Blýskavkách, Na Tržišti, náměstí J. A. Komenského,
Purkyňova, Řeznická, Spálená, Strakatého, Topičská, U Čertova kamene,
Zahradnická, Žižkova

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost – Základní škola Holečkova, Holečkova č. p. 1060,
Blatná
pro voliče bydlící v ulicích:
Alšova, B. Němcové, Bezdědovická, Dlouhá, Hálova, Holečkova, Jana
Wericha, Krátká, Na Hřebeni, Nad Vdovečkem, Paštická, Pod Vinicí,
Rakovnická, Velký vrch, Za Pustým
ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost – Blatná, část Skaličany č. p. 46
pro voliče bydlící v městské části:
Skaličany
ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost – Blatná, část Drahenický Málkov č. p. 41
pro voliče bydlící v městské části:
Drahenický Málkov
ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost – Blatná, část Čekanice č. p. 12
pro voliče bydlící v městské části:
Čekanice
ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost – Blatná, část Blatenka č. p. 9
pro voliče bydlící v městské části:
Blatenka, Jindřichovice
ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost – Blatná, část Hněvkov č. p. 17
pro voliče bydlící v městské části:
Hněvkov
ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost – Blatná, část Milčice č. p. 10
pro voliče bydlící v městské části:
Milčice
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky,
cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie.
Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo
jiného členského státu nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského
parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve
volební místnosti.
Mgr. Bohuslav Navrátil, v. r.
starosta města
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U Aktuality

stát vhodným dárkem pro návštěvníky, ale
také pro vaše příbuzné a známé z jiných koutů
světa. (viz foto)

TANEČNÍ 2014

Nezapomeňte, že vaše přání můžete
vyslovit také na našich stránkách www.
lidove-remeslo.cz mob. 736765747 obchod@
lidove-remeslo.cz

Kurz společenského tance
bude zahájen
v sobotu 13. září 2014
pod vedením manželů
Strnadových.
Bližší informace a přihlášky
ke stažení na
www.tanecni-blatna.webgarden.cz
Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu
tanecni.blatna@centrum.cz

Program na květen 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
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
5. 5. –Výroba kytiček
7. 5. –Papírové houby
12. 5. – Divadlo – O Červené karkulce
14. 5. – Motýl na kolíčku
19. 5. – Ovečka na pastvě
21. 5. – Divadlo – O perníkové chaloupce
26. 5. – Raketa
28. 5. - Krokodýl
- více na www.mckaprik.estranky.cz
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SLAVÍK ZPÍVÁ V HÁJI AŽ ZA TEPLA
V MÁJI

DO NAŠICH SRDCÍ VSTOUPIL MÁJ
Nejkrásnější měsíc roku – kytice stromů
a keřů zdobí naši zem a láká nás k jarním výletům.
Turistická sezóna se pomalu rozbíhá. Velikonoční víkend přilákal na Blatensko mnoho
návštěvníků. Blatná ožívá, zklamáni jsou turisté,
kteří marně berou za kliku městského informačního centra. Osm let jsme o víkendech malou
náhradou pro návštěvníky z mnoha koutů naší
vlasti i ze zahraničí.

FILIPOJAKUBSKÁ CHLADNA JSOU PRO
SADY A ZAHRADY ZRÁDNÁ (1. 5. )
NA SVATÉHO KŘÍŽE NALEZENÍ NEPŘEKVAPÍ OCHLAZENÍ (3. 5. )
PANKRÁC, SERVÁC, BONIFÁC, STUDENÍ
BRATŘI, PŘINESOU CHLADNA, JAK SE
PATŘÍ
Eva Fučíková
lidové řemeslo

TURISTICKÁ SEZÓNA NA BLATENSKU
Stejně tomu tak bude i v letošním roce,
pro návštěvníky i občany Blatné připravíme
řadu drobných dárků z Blatenska – blatenského uměleckého řemesla včetně pohledů,
poštovních známek a různých vyhledávaných
suvenýrů. Poskytování informací je součástí
naší činnosti již patnáct let. Snažíme se plnit
téměř všechna přání návštěvníků Blatné,
tzn. že pracovní víkendy jsou pro nás samozřejmostí. Ožije také PŮJČOVNA LODĚK.
PALIČKOVANÁ KRAJKA - TRADIČNÍ
ŘEMESLO BLATENSKA
Paličkovaná krajka patří mezi nejstarší
a nejrozšířenější řemeslo našeho kraje.
Kouzlo tenkých nitech musí uchvátit všechny
milovníky tvůrčí práce.
Proto jsme připravili kolekci drobných
šperků z paličkované krajky, které se mohou

CESTOVNÍ KANCELÁŘ MAPOVÉ CENTRUM

Výzva pro poskytovatele průvodcovských služeb
Hledáme průvodce a cykloprůvodce po městě Blatná a přilehlém regionu Blatenska
pro účely vytvoření nové databáze. V případě zájmu o spolupráci kontaktujte Informační
centrum v Blatné na email: blatna@ciao.cz nebo osobně na adrese J. P. Koubka 4, Blatná.
Po vyplnění formuláře závazné nabídky služeb budou zájemci zařazeni do evidence
poskytovatelů průvodcovských služeb v IC Blatná.

Vendula Hanzlíková a Váš Ciao… team
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Zprávy

TS Blatná

POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ
Technické služby města Blatné, s. r. o. zvou občany města a zástupce
podniků i organizací na školení týkající se nového občanského zákoníku, které se bude konat:
dne 15. 5. 2014 od 14,00 hodin v přednáškovém sále SOŠ Blatná
(Jezárky).
Školení bude zaměřeno na nejdůležitější změny, které novelizace OZ
přináší v majetkoprávních vztazích – nemovitosti, dědictví, smlouvy,
dohody apod.
Přednášet a na případné dotazy odpovídat bude bývalý ředitel KÚ
Č. Budějovice JUDr. Luboš Průša.
Své dotazy můžete v předstihu zaslat na e-mail adresu:

NOZBLATNA@seznam.cz
Na tuto adresu, nebo na tel. číslo 383422541 je také možno zaslat předběžnou přihlášku k účasti na tomto školení. Kapacita sálu je omezena.
Školení bude probíhat v režii TS Blatná, a pro všechny účastníky je
z d a r m a.
Přijďte si poslechnout zajímavé a potřebné informace.
Srdečně zve vedení TS Blatná

Úsporné žárovky kvůli
toxické rtuti do koše nepatří
Kvalitu bydlení ovlivňuje nejenom vybavení domácnosti, ale i způsob
jejího osvětlení. Je třeba zajistit nejen potřebný světelný komfort, ale také
musíme brát ohled na spotřebu elektrické energie.
Podle informací společnosti EKOLAMP, která zajišťuje zpětný odběr
a ekologickou recyklaci osvětlovacích zařízení, spotřebovávají úsporné
světelné zdroje o 25–90 % méně elektrické energie v porovnání se standardní žárovkou. Kvalita světla, které poskytují, je navíc stejná.
Klasické wolframové žárovky jsou proto postupně nahrazovány
úspornými světelnými zdroji. Jde zejména o kompaktní a lineární zářivky
a světelné zdroje na bázi LED technologie. Ty nabízejí potřebný světelný
komfort a zároveň šetří elektrickou energii. S rapidním růstem počtu
úsporných žárovek proto také roste potřeba jejich recyklace v okamžiku,
kdy doslouží. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti.
Zatímco vysloužilé wolframové žárovky bylo možné hodit do koše
společně se směsným odpadem, úsporné světelné zdroje je třeba odborně
zlikvidovat. Zásadním důvodem pro recyklaci je toxická rtuť, která je uvnitř
světelného zdroje neškodná a pro svícení nutná. Zdraví a životní prostředí
ohrožuje rtuť jen při neodborné likvidaci a pouze ve vysokém množství.
V úsporných zářivkách je rtuti jenom zanedbatelné množství (cca 2–5 mg),
např. v klasickém teploměru je rtuti 500× více. Dalším důvodem k recyklaci
je obsah cenných druhotných surovin jako je sklo, kovy, plasty aj.
V Česku lze nefunkční úsporné světelné zdroje vrátit v jakémkoli
obchodě s elektronikou, ve sběrných dvorech obcí či do malých sběrných
nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, úřadech nebo v řadě firem.
V Blatné je možné odevzdávat vysloužilé zářivky a úsporné žárovky na
Sběrný dvůr, v budově Městského úřadu č. p. 520 či v prodejnách elektro.
Více informací o rozmístění těchto nádob a správné likvidaci osvětlovacích
zařízení je k dispozici na www.ekolamp.cz.
Kvůli nevědomosti či lenosti spotřebitelů končí každoročně na skládkách až 60 % doma použitých a vyřazených úsporných světelných zdrojů.
To představuje značnou ekologickou zátěž více než tisíce tun směsi skla,
plastů, kovů a zhruba 75 kilogramů toxické rtuti ročně. Pokud by se toto
množství dostalo do přírody, mohlo by znečistit vodu v objemu prakticky
pěti vodních nádrží Lipno.
Úsporné zářivky jsou velmi odolné a při běžné manipulaci únik rtuti
nehrozí. Nicméně při náhodném rozbití je vhodné místnost vyvětrat, střepy
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zamést například do zavařovací sklenice a odvézt na sběrný dvůr. V každém
případě vysloužilé zářivky, ať už rozbité nebo vcelku, do běžného odpadu
ani na skládku nepatří. Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti
do ovzduší nebo do půdy a vody. Větší koncentrace rtuti mohou znečistit
půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do obzvláště nebezpečné
organické formy, která je nebezpečná především pro nervovou soustavu.
Zdeněk Hajník – Sběrný dvůr Blatná

Na regionální jízdě zručnosti v Blatné si
s traktorem nejlépe poradil Filip Hořejš
z Vacova
Blatná - Na asfaltovém nádvoří před blatenským Středním odborným
učilištěm bylo ve středu 23. dubna velice rušno. Rozhodně v největší
permanenci se ocitl supermoderní žlutozelený traktor americké výroby,
kterému se během dne jen zázrakem nepřehřál motor. Probíhal zde totiž
13. ročník „Regionální jízdy
zručnosti“ v tomto zemědělském dopravním prostředku,
určené žákům SOU a Středních
škol. Ale nejen jim. Své schopnosti a technickou obratnost si
zde mohli otestovat i zástupci
veřejnosti, sestávající převážně
ze soukromých zemědělců.
Zatímco v první kategorii se
mezi sebou utkalo dvacet šest
borců, veřejnost zde prezentovalo dvanáct jedinců. Vedle
absolventů a žáků blatenského učiliště se chopili volantu
i příslušníci zemědělské elity
například z Březnice, Kaplice,
Při sestupování z kabiny traktoru si
museli účastníci počínat opatrně.
Ražic, Dačic, Benešova, Písku,
Klatov aj.
„Udílely se zde i trestné body, které ve finále zhoršily chybujícím účastníkům celkový čas,“ uvedl k průběhu akce rozhodčí Ing. Miroslav Čapek,
„Soutěžící je mohl například dostat i za to, že v cíli místo sestoupení z traktoru na zem seskočil nebo když naopak na startu do kabiny stroje naskočil.
To bylo charakterizováno jako porušení bezpečnosti práce. Toho, kdo by
trasu nezvládl objet do deseti
minut, čekala diskvalifikace.“
Trať jízdy zručnosti se skládala z průjezdu pravoúhlou
zatáčkou /Odvěsny od sebe
vzdáleny 4,5 metru/, přejezdu lávky, průjezdu osmičkou
/poloměr kruhu sedm metrů,
vzdálenost středů deset metrů/,
přistavení přívěsu bokem k rampě, průjezdu slalomem vpřed
/šíře deset metrů a kužele vzdáleny 7,7 metru/, zastavení na
přesnost, zacouvání do garáže
/šíře garáže tři metry/ a průjezdu
úvozem /o 0,3 metru širší než
Pohár vítěze v žákovské kategorii získal
šíře přívěsu/.
Filip Hořejš z Vacova.

Vladimír Šavrda
/Výsledky kategorie veřejnost přineseme v obsahu příštího čísla/.
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Evropská cena eTwinning Prize 2014 putuje do Blatné
Prestižní evropskou cenu eTwinning Prize 2014 převzala 8. dubna 2014 v Bruselu delegace Střední odborné školy v Blatné za mezinárodní projekt eTwinning s názvem „Photography as a Pedagogical Tool/Fotografie jako pedagogický nástroj“.
Tento projekt vyhodnotila EUN Partnership
aisbl, Brussels jako nejlepší evropský eTwinningový projekt v kategorii 16-19 let. SOŠ Blatná
na něm spolupracovala po dva roky se středními
školami z Portugalska, Španělska, Litvy, Polska,
Turecka a Itálie.
Společně s koordinátorkou projektu Ing. Marií Švehlovou byli pozváni k slavnostnímu
vyhlašování vítězů v Paláci Akademie a čtyřdennímu pobytu v Bruselu i nejaktivnější studenti.
Za naši školu byli vybráni studenti-eTwinneři
Petr Čonka, Ivan Říha, Matěj Pirný a Jana
Prokešová. Na slavnostní ceremoniál přijela
tým podpořit také Mgr. Lenka Žihlová, členka
školské rady SOŠ Blatná.
Studenti sdělují své zážitky z Bruselu:
Ivan, 2. B: „Celkem bylo do Bruselu pozváno
150 žáků a učitelů nejlepších projektů z 15 zemí
Evropy. Cenu získaly vítězné projekty v celkem 6
kategoriích a také projekty, které se umístily na
2. místě. Naše škola byla jedinou českou školou,
která získala vítězství. Slavnostnímu předávání
cen byli přítomni zástupci Evropského parlamentu a Evropské komise. Během čtyřdenního
pobytu v Bruselu jsme mohli osobně poznat
své eTwinningové přátele ze zahraničních škol,
s nimiž jsme dosud spolupracovali na dálku.“
Petr, 2. B: „Navštívili jsme Evropský parlament a Parlamentarium, setkali se osobně
s europoslancem Jarosłavem Wałęsou. Popřál
nám všem k úspěchu, vysvětlil, jak funguje Evropský parlament a připomněl slova svého otce,
významného polského státníka: ‚Věříš-li v sebe,
dokážeš cokoliv.‘ Pro mě byl největším zážitkem
slavnostní ceremoniál s předáváním cen. Nejvíce
mě překvapilo, jaký ohlas získal náš projekt nejen

během ceremoniálu, ale také na jednotlivých akcích v průběhu našeho pobytu. Slavnostní večer
byl zakončen společným focením a koktejlovou
párty. Skoro jsme zapomněli, že na nás v hotelu
čeká ještě tříchodová večeře. Poslední večer
pobytu proběhla Evropská talentová show. Náš
tým si připravil boxerskou show (Jana měla
hlavní roli), dívky z Malty zpívaly s kytarou,
Řekové tančili jejich tradiční tance, Poláci hráli
na klarinet, Italky tančily street dance. Nejvíce
všechny oslovila malá 10letá Maria z Rumunska
překrásným zpěvem rumunské národní písničky.
Na závěr večera zazněla Óda na radost v několika národních jazycích. Od návratu domů jsem
v každodenním kontaktu s Carlosem ze Španělska. Učím ho na dálku česky a plánujeme setkání
v létě ve Španělsku.“
Jana, 4. C: „Zajímavou byla exkurze do
Muzea Magritte se sbírkami moderního umění.
Některé obrazy vypadaly, jako by je někdo vytvořil na počítači. Měli jsme milou starší průvodkyni. Nejvíce jsme si užili geocaching v ulicích
centra Bruselu v mezinárodních týmech. Učitelé
navštívili učebnu budoucnosti, zatímco my žáci
jsme pracovali ve workshopu o žurnalistice.
Celý pobyt v Bruselu byl jeden velký výjimečný
zážitek, který bych si hned zopakovala. Nejvíce
mě však uchvátil velký park Parc Royal v blízkosti hotelu, kam jsme chodili se Španěly běhat
každé ráno a potkávali zde běžce různého věku.“
Matěj, 3. B: „V žurnalistickém workshopu
měl náš tým za úkol napsat reportáž o ceremoniálu, udělat interview s účastníky a prezentovat
výsledky ostatním účastníkům. Pobyt v Bruselu
byl pro mě nejen odměnou, ale i velikou zkušeností. Hodně jsme se spřátelili se španělským

a tureckým týmem. Od návratu domů jsme stále
v kontaktu.“
Na své působení v mezinárodních projektech
SOŠ Blatná vzpomíná i Martin Jakš (21), jeden
z nejaktivnějších eTwinnerů a absolvent školy
roku 2013: „Jsem hrozně nadšený! Sledoval
jsem snad všechny aktivity, které Petr dával na
facebook. Moc rád vzpomínám na dobu, kdy i já
jsem se účastnil projektů eTwinning a Comenius.
Právě teď jsem dokoukal filmový medailon natáčený v Blatné a v Sátão a klobouk dolů - ty emoce,
které to ve mně vyvolalo - radost, nadšení a nutkání se zapojit! Prostě jsem si přišel jako před
dvěma lety, kdy jsem aktivně spolupracoval.“
Do soutěže bylo přihlášeno 134 projektů.
Porota složená z 10 odborníků z různých zemí
vyzdvihla v hodnocení projektu Photography
„úzkou týmovou práci mezi učiteli jednotlivých
škol tohoto projektu s cílem vytvořit aktivity
pedagogicky relevantní a současně motivující
jejich studenty k činnosti. “
My, učitelé, jsme v rámci workshopu eTwinning Suitcase/eTwinningový kufřík měli názornou formou zhodnotit přínos projektů eTwinning. Náš tým vytvořil animaci velikonočního
košíku, v němž jednotlivá vajíčka nesla hesla,
vyjadřující přínosy a význam eTwinningu jak pro
žáky, tak i pro nás samotné: SPOLUPRÁCE,
POROZUMĚNÍ, AKTIVITA, TVOŘIVOST,
ZODPOVĚDNOST, TÝM, ZÁBAVA, RADOST, INSPIRACE a PŘÁTELSTVÍ. O tom
je eTwinning!
Další informace o vítězném projektu Photography as a Pedagogical Tool najdete na
webových stránkách školy www.blek.cz v sekci
Mezinárodní spolupráce. Fotografie a filmy
z pobytu v Bruselu tamtéž.
Ing. Marie Švehlová
Koordinátorka mezinárodních projektů
Střední odborná škola Blatná

Geocaching v centru Bruselu.

Jana v akci.

Návštěva Evropského parlamentu.

Kvíz o Evropě.

Workshop o žurnalistice.

Tým SOŠ Blatná před Evropským parlamentem.
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Tým SOŠ Blatná s europoslancem Jarosłavem Wałęsou.

Předávání ceny eTwinning Prize 2014.

Kamarádi z Turecka, Španělska a Česka.

Tým ČR po převzetí cen.

Všichni ocenění eTwinneři na Velkém náměstí v Bruselu.
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Ulice, která nenese žádné jméno. Přesto je nejznámější v celé
České republice
/zajímavosti, postřehy a detaily ze zákulisí jednoho z nejsledovanějších seriálů TV NOVA/
Sami tvůrci seriálu „Ulice“, který běží na obrazovkách televizní stanice
Nova již devátým rokem, označují toto dílo za nekonečný příběh. Za dobu
své existence si nejznámější ulice v Česku vytvořila fanklub televizních
diváků o počtu statisíců, možná až miliónů členů. Příhody obyvatel jedné
pražské lokality uchvátily příslušníky všech věkových kategorií. Bez
nadsázky lze tvrdit, že si novácká „Ulice“ postavila už dávno svůj pomník
a stala se nesmrtelnou v době svého největšího rozkvětu a své největší
slávy. V éře akčních, válečných a sci-fi snímků, prosycených krví, násilím
a brutalitou, představuje televizní „Ulice“ ostrůvek klidu, pohody a jakéhosi
bezpečí, ke kterému se právem upírají zraky a pozornost divácké veřejnosti.
Podrobnosti ze zákulisí velkolepého televizního projektu ochotně Blatenským listům prozradila produkční „Ulice“ - paní Ludmila Bártíková.
„Kdy vlastně přesně padla první klapka televizního seriálu „Ulice“?“
„Bylo to 6. června roku 2005.“
„Co předcházelo samotnému natáčení? Mám tím na mysli přípravy kulis,
vnitřních prostorů, castingy a podobně?“
„Samozřejmě se musel sehnat štáb, produkce a herci. Kulisy stojí
v budově bývalé tiskárny, bylo postaveno cca 40 variabilních místností/
byty jednotlivých nájemníků/a pak náměstíčko, které se inspirovalo
skutečným náměstíčkem na Praze 6. Vše se podařilo dát dohromady za
pouhé dva měsíce! Začátky nebyly nejlehčí, protože „Ulice“ je jediný
český denní seriál a tak nejprve nikdo netušil, jak má vlastně celý systém
účinně fungovat. Nakonec se všechno podařilo zdárně vyřešit a natáčení
mohlo probíhat každý den. Aby mohl vznikat potřebný počet dílů seriálu,
točíme na dva pararélní štáby.“
„Kolik stojí jeden natáčecí den, kolik bylo doposud investováno do celého
televizního projektu a jaký je rozpočet na letošní rok?“
„Podrobnosti ohledně finančních záležitostí nesdělujeme.“
„S jakým předstihem se jednotlivé díly seriálu natáčí?“
„Jeden díl vzniká cca půldruhého dne a točíme přibližně s dva a půlměsíčním předstihem.“
„Kolik odpočinku v kalendářním roce mají herci ze seriálu „Ulice“?“
„Herci získávají volno v létě a potom okolo vánočních svátků. Natáčí
se téměř celý rok. Dejme tomu, že pauza tvoří průměrně šest týdnů v rocerozdělená právě do letních a vánočních měsíců.“
„Jak probíhá spolupráce s mladými, především pak s dětskými herci?
A jak je zvládáno zapojení zvířat do seriálu?“
„Všichni jsou profesionálové, takže práce s dětmi i zvířaty je příjemná
a bezproblémová. Například fenka Máňa patří herečce Daně Syslové, takže
jí hraní s paničkou nedělá vůbec žádné problémy.“
„V průběhu tak dlouhého natáčení na place jistě došlo k mnoha zajímavým situacím….“
„Za zmíněných devět let určitě. Vzpomenout můžeme na kaskadérské
kousky tří slečen, které dublovaly pád Kláry Peškové ze schodů. Jedna
z nich si přitom vykloubila malíček, který měl po dopadu tvar písmene Z.
Slečna byla ryzí profík, takže scénu dotočila, naštěstí nešlo o nic vážného.
Jinak klasickými šprýmaři na place jsou třeba Roman Vojtek /Hynek/, co
natočil dokonce jednu scénu z legrace v němčině nebo Václav Svoboda,
který má prakticky neustále dobrou náladu a baví svými fóry celý štáb.“
„Sledovanost seriálu „Ulice“ je jistě velmi vysoká. Můžete uvést konkrétní údaje?“
„Seriál má velmi dobrou sledovanost a tato devátá sezóna je co do
sledovanosti dokonce rekordní. Je sledován napříč všemi generacemi.
Velkým fenoménem je facebook „Ulice“, kde také máme fanoušky všech
generací/logicky tam chodí spíše mladší lidé/, ale do diskuse se často
zapojují i senioři.
Ráda bych ještě připojila nějaká fakta ke sledovanosti seriálu „Ulice“.
TV NOVA odvysílala ve středu 15. ledna tragický díl, v němž zemřela
jedna z nejvýraznějších postav Klára Pešková. Na díl s dramatickým
dějem se dívalo 46, 74 % diváků v 15- 54 u televizních obrazovek. „Uli-

Na fotografii protagonisté ze seriálu „Ulice“.
Z archivu TV Nova.

ce“ s 1 675 000 diváků v 4+ se stala nejsledovanějším nezpravodajským
pořadem. Dosáhla v cílové skupině 15-54 na rating 15,2%, který byl pro
seriál „Ulice“ rekordní od 10. února 2010.“
„Jaká vládne při natáčení seriálu na place atmosféra?“
„Skvělá. Ulice je jako jedna velká rodina a všichni se tam mají rádi.
Například Hance Igonde Ševčíkové, jejíž postava v seriálu nedávno zemřela, se po „Ulici“ velmi stýská. Každý, kdo tam chodí pracovat/štáb, herci,
produkce/chodí do „Ulice“ rád. A pro případ, že se někdo potřebuje vybít,
máme v ateliérech boxovací pytel. Ten řeší mnoho situací.“
„Děkuji vám za váš čas a ochotu zodpovědět mé otázky.“
Novinářům se obyčejně přeje nebo si přejí oni sami: „Ať vás /nás/čtou!“
A hercům a produkci úspěšného televizního seriálu logicky nelze popřát
nic srdečnějšího než: „Ať se na vás dívají!“
„Ulice“ je bezpochyby výjimečný televizní projekt a jistě nám bude
i nadále přinášet zajímavé zápletky, poutavé scény a hlavně hodně humoru.
Protože humor je kořením života.
Nabídla se možnost rozjet projekt, v jehož rámci by jednotliví protagonisté tohoto seriálu poskytovali rozhovory Blatenským listům. Uvidíme,
zda dojde naplnění. Prozatím přinášíme interview se dvěma herci z „Ulice“,
kteří se řadí ke generaci mladých jedinců a v seriálu působí od samého
začátku.
Tyto rozhovory zveřejníme v dalších číslech Blatenských listů.
Vladimír Šavrda

HUDBA PRAHA
V HOSPODĚ NA VINICI
Koncert se uskuteční 10. 5. 2014
v HOSPODĚ NA VINICI
společně se slovenskou kapelou DILEMMA.
Předprodej lístků od pátku 11. 4. 2014
v HOSPODĚ NA VINICI.

H.N.V.
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Mé vzpomínky na konec 2. světové války
a začátek osvobození
V roce 1945 mi bylo 5,5 roku. Bydleli jsme
v Lažanech č. 25 přes 24 roků. Tatínek byl rybář,
později baštýř a přes 17 let sádecký na sádkách
v Rojicích. Maminka pomáhala na velkostatku
u Polánků. Později jako ošetřovatelka chovných
kachen u SR Blatná. Pamatuji se, že po 20. dubnu
1945 večer kolem 22. hodiny byl velký rachot
povozů krytých plachtou tažených koňmi po vsi.
Bouchání u nás na okno Němci. Tatínek šel ven,
Němci měli mapy a chtěli ukázat nejhlubší les
Hradec a Sosnovec. Tatínek s nimi musel jít až
na konec vsi a cestu jim ukázat. Měli jsme velký
strach, že se tatínek již nevrátí. Za války muselo
být všude na oknech zatemění. Svítilo se petrolejkama a loučema. Koncem dubna německé
rodiny s naloženými vozy táhly zpět přes ves.
Na návsi byli odzbrojováni sousedem Běhavým,
Krkounem, Šišpelou, Majerem, Vaněčkem,
Divišem, Buchleitnerem, Jestřábem, Motykou
a Myslíkem. Měli pouze pár loveckých pušek.
Posléze němci odjeli neznámo kam. Tatínek nám
večer říkal: „Dívejte se na les Hradec tam, kde
stojí rozhledna!“ Blikalo tam světýlko jako hvězda nad lesem. Druhý den večer byl slyšet hukot
letadla, které zásobovalo partyzány. To se opakovalo ještě další dva dny. Až po letech se našly
kryty již zničené stářím dle vyprávění Stanislava
Sedláčka a sám jsem se do takového krytu po
čase propadl na stráni pod rozhlednou při trhání
malin. Později nám hajný Buchleitner vyprávěl,
že koncem dubna kolem půlnoci na lesní hájence
zvané Chrašťovická, bylo slyšet bušení na okno.
Pohledem uviděl skupinu po zuby ozbrojených
Němců v počtu nejméně 10 osob. Požadovali jídlo a pití na cestu a zároveň se ptali jak daleko jsou
američané. Bylo nařízeno, aby alespoň jednu
hodinu po jejich odchodu neopouštěli hájovnu,
jinak vyvraždí celou rodinu. Sám hajný se v lese
nikdy nebál, ale této noci nikdo z rodiny domov
neopustil. Ráno 5. 5. 1945 mě otec posadil na
rám pánského kola a vyrazili jsme cestou přes
Milčice do Záboří pro porodní bábu. Asi v půlce
cesty, nedaleko rybníka CHvalov, nás zastavila
a kontrolovala americká hlídka. Tatínek, který
neuměl anglicky musel posunky ujasnit účel
naší cesty. Propustili nás, o několik kilometrů
dál vedla demarkační čára. Při zpáteční cestě
nám již americká hlídka salutovala. V Lažanech
u školy nás sousedé informovali, že máme holčičku. Také před obecní školou stál americký
džíp a američtí vojáci. Ve škole sídlil provizorní
štáb. Jeden z vojáků něl s sebou živou želvu, na
důkaz toho, že se jí nic nestane ji přejel autem.
I na návsi byli američtí vojáci, ale tito seděli na
koních. U rybníka Žděný, nedaleko hospody
u Bosáků, byly u zámecké cesty 1,5 metrů vysoké lesní smrčky. Američtí vojáci neodolali a tyto
stromky na koních přeskakovali. Druhý den jsem
byl svědkem toho, jak američané nasedli do
džípu plně ozbrojeni a ujížděli za ves přes most
rybníka Kořenský k lesu Březovec. Vojáci na
koních ujížděli přes ves zvanou Na sádkách. Po

chvíli přivezla americká hlídka německou
rodinu i s dětmi již odzbrojenou. Z jejich
očí sršela nenávist a zlost. Od našich
osvobozenců jsme dostávali žvýkačky,
čokoládu a kakao. Ještě před odjezdem si
mou malou sestru spojenci vyfotili, aby
měli památku na dítě, které přišlo na svět
v okamžiku osvobození jejího domova.
Protože elektrická energie byla zavedena
až v roce 1955, musel tatínek poslouchat
rádio, jehož zdrojem bylo 32 plochých
baterií. Dodnes slyším úpěnlivé volání Na fotografii zleva dole – F. Jestřáb, M. Jestřábová, rodiče,
kteří již nežijí.
hlasatele čs. Rozhlasu: „Přijďte Praze na
Nahoře zleva – F. Jestřáb, M. Jestřábová ta, která se narodila
pomoc, němci vraždí vaše spoluobčany,
v den osvobození svého domova, J. Jestřáb.
zuří velký boj o československý rozhlas.
Fotografie z let 1965.
Němci ženou vaše ženy a děti před tanky
proti barikádám!“ 8. 5. jsme postavili na
a Káchů. Všichni zde jmenovaní jsou již po
návsi slavobránu z chvojí, která byla barevně
smrti, ale žijí jejich děti a vnoučata. Toto je jejich
opentlena. Přijel americký důstojník v džípu.
poslední pocta a vzpomínka na poslední dny
Všechny přítomné zdravil. Dodnes před sebou
2. světové války a počátek osvobození.
vidím dlouhou kmitající anténu od vysílačky.
František Jestřáb
Tyršova, Blatná
Auto projelo přes náves směrem k Doubravici
a s ním i celý štáb sídlící ve škole. 8. 5. 1945
byl nazván dnem osvobození. Skutečně pro
nás, obyčejné lidi, to byl jeden z nejhezčích
dnů života. Vše následné ještě umocňoval pocit
svobody a krásné květenství právě kvetoucích
šeříků a rozkvetlých zahrad. Jako by sama
Příští rok oslavíme kulaté výročí konce
příroda s námi slavila tento nezapomenutelný
války. I letos se sluší si připomenout, že
den. Po válce byla nabídnuta pomoc dětem nai místy v blízkosti Blatné, tedy místy, která
rozených mezi 1 -10 květnem. Moji rodiče nic
důvěrně známe, procházela historie. Moc se
nehlásili, sami si později koupili knihu „Srdce
o jejích některých aspektech dodnes až na
Prahy v plamenech“, která byla plná fotografií
výjimky nemluví, třebaže stále určitě žijí
z bojů o osvobození Prahy. Kniha putovala
pamětníci tehdejších událostí.
po celé vsi, ale zpátky se už nikdy nevrátila.
Trvalo dlouho, než se u Lnářského zámku
Pamatuji se, že v této době byl v obci obecný
objevila
deska se jménem generála Andreje
chudobinec, lidově zvaný pastouška. Byl to malý
Andrejoviče
Vlasova, který nedaleko odtud
dům, se dvěma místnůstkami. V jedné místnosti
padl
do
rukou
sovětské rozvědky.
žila paní Vránová a po válce se vrátil válečný
Obce
Lnáře
a Hajany se staly svědky
invalida Vokroj který byl ubytován v druhé
smutného
konce
„Vlasovců“ - Ruské osvomístnosti. Společně chodili po vsi, kde je živila
bozenecké
armády.
každý den jiná rodina. Pro kontrola s sebou nosili
sešit v němž byli prováděny zápisy. O několik
O úloze a nakonec tragickém osudu této
let později paní Vránová zemřela a na náklady
armády existují různé výklady.
obce byla pohřbena v Záboří. V Lažanech byla
V příštím čísle Blatenských listů přineseobecná škola dvoutřídní. Učil tam řídící Granát,
me jeden z pohledů, který publikoval Frank
učitel Cvach a na kole dojížděla z Blatné každý
Nykl (s použitím historických pramenů
den slečna Havlátová. Byla to dobrá a laskavá
Stanislava A. Auského).
žena, starší blateňáci jí určitě znali. Na náboZ. M.
ženství do Lažan dojížděl na malém motocyklu
pan farář ze Záboří. Do měšťanské školy jsme
docházeli do Sedlice přes les. V zimě jsme se
střídali v prošlapávání cesty, protože tenkrát
bývalo vždy velké množství sněhu. Vzpomínám
na učitele Farku, manžele Šiškovy, z Blatné
dojížděl pan učitel Zajíček a jeho žena. Také
tam vyučovala slečna Jirásková a pan profesor
František Machovec z Blatné. Vzpomínám na
dobré sousedy z Lažan, jakými byla rodina
mlynáře Polánky, Pýchovi, Šourkovi, Bosákovi, Klasovi, Plechatých, Mašků, Koubků,
Vlasovci v Hajanech
Březnických, Šmatů, Hodinů, Ryndů, Komrsků

Konec druhé
světové války
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U Kulturní kalendář
Akce

3. 5. SOBOTA | 13:00 |
KVALIFIKACE MISTROVSTVÍ ČR
V MAŽORETKOVÉM SPORTU
Sokolovna Blatná
Vstupné 40,- Kč

3. 5. SOBOTA | 20:00 |
JIRKA ŘAPEK + ONDRA KŘÍŽ
Koncert, blues
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

8. 5. ČTVRTEK | 14:30 |
SLAVNOSTNÍ PŘIPOMENUTÍ
KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Kalinovo náměstí

8. 5. ČTVRTEK | 15:00 |
JAZZ DAY
Koncert KPH
Zámek Blatná

10. 5. SOBOTA | 20:00 |
HUDBA PRAHA, DILEMMA (svk)
Koncert kapel
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

14. 5. STŘEDA | 16:00 |
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Kino

2. 5. PÁTEK | 20:00 |
2001: VESMÍRNÁ ODYSEA
Sci-Fi/Dobrodružný/Mysteriózní v původním znění s titulky | Velká Británie/
USA 1968 | 149 min. | Režie: Stanley
Kubrick | 80,- Kč | Mládeži přístupný

7. 5. STŘEDA | 19:00 |

KÁVA S CKV

DOUPĚ

Náměstí Míru 212, II. patro

Akční/Krimi/Drama v původním znění
s titulky | Francie/Kanada 2014 | 100
min. | Režie: Camille Delamarre | 110,Kč | Mládeži přístupný

15.5. ČTVRTEK
STUDENTSKÝ DEN
Náměstí J. A. Komenského
Akce od studentů (NEJEN) pro studenty. Od 14 hodin do 22:00 ožije centrum
města koncerty kapel s hlavní hvězdou, kapelou WOHNOUT. Vedle bohatého hudebního programu uvidíte
GAME OF SKATE, vystoupení parkouristů, k zapůjčení budou i „sedmimílové“ skákací boty Poweriser, zahrajete
si obří „stolní“ fotbálek, projdete se
po slackline a vedle těchto i ostatních
lákadel můžete také vyzkoušet stav
manželský na 24 hodin. :)
Své si zde určitě najdou, tak jako v minulých letech, studenti, žáci i předškoláci. A dospělí budou koukat!

9. 5. PÁTEK | 20:00 |
HANY
Drama/Komedie v českém znění | Česko 2014 | 90 min. | Režie: Michal Samir
| 100,- Kč | Mládeži do 15 let nepřístupný

11. 5. NEDĚLE | 15:00 |
RIO 2 (3D)
Animovaný/Dobrodružný/Komedie/
Rodinný v českém znění | USA 2014
| 101 min. | Režie: Carlos Saldanha |
120,- Kč děti/140,- Kč dospělí | Mládeži
přístupný

14. 5. STŘEDA | 19:00 |
AMAZING SPIDER-MAN 2 (3D)
Akční/Dobrodružný/Fantasy v českém
znění | USA 2014 | 142 min. | Režie:
Marc Webb | 135,- Kč děti/155,- Kč dospělí | Mládeži do 12 let nevhodný

16. 5. PÁTEK | 20:00 |
LÁSKA SOUDRUHU
Komedie v českém znění + titulky |
Finsko/Česko/Norsko 2013 | 105 min. |
Režie: Taru Makelä | 100,- Kč | Mládeži
do 12 let nevhodný

Knihovna
Zpěvák kapely Harlemania Pavel Štursa
15:00 | H Band ZUŠ Blatná
15:30 | Big band konzervatoře Plzeň
16:30 | Harlemania - poslechněte si
naživo divoký swing, skladby Duka
Elingtona, Caba Calowaye a dalších
legend newyorského jazzu 30. a 40.
let!
18:00 | Electroswing - zatančete si na
swing v moderním hávu!
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Frontman kapely WOHNOUT, Matěj Homola

17. 5. SOBOTA | 20:00 |
SKUPINA BRATŘI KARAMAZOVI
Koncert, rock
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

23. 5. PÁTEK
NOC KOSTELŮ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Pondělí 18:00 NĚMČINA
Úterý
18:00 ŠPANĚLŠTINA S RODILÝM MLUVČÍM
Středa 18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek 18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE
Pátek
prozatím volno
UPOZORNĚNÍ: Všechny jazykové kurzy probíhají až do otevření knihovny v
prostorách badatelny muzea ve druhém
patře.
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Nástroj vám poprvé představíme v
rámci lekcí a koncertů letních klavírních kurzů, které proběhnou 29. 6. –
11. 7. 2014. Nenechte si ujít zejména

Místnost, která bývala dříve kanceláří knihovny. Nyní bude sloužit výhradně dětem. Na
prknenné podlaze leželo lino, které jsme odstranili a prkna nechali zbrousit a nalakovat

Informace o(d) nás
NOVÝ KLAVÍR NA ZÁMKU BLATNÁ
Od poloviny dubna se Blatná může
pyšnit dalším unikátním skvostem.
Koncertní klavírní křídlo doputovalo
do prostor starého paláce přímo z pianosalonu prestižní rodinné ﬁrmy PETROF z Hradce Králové. Za spolupráci
při výběru nástroje bychom rádi poděkovali našim předním českým klavíristům - Pavlu Voráčkovi a Janě Korbelové. Největší dík však patří mecenášům,
manželům Zuzaně a Davidovi Michalovým a ﬁrmě MSB legal, v.o.s., kteří se
na nákupu nástroje významně ﬁnančně podíleli.

Výhled, který jste si dříve z knihovny neměli možnost vychutnat

Výstavy

15. 4. - 25. 5. ÚT - NE
| 9:00 - 18:00 |
KVĚTY, PLODY, KMENY ANEB
CO NÁM STROMY POSKYTUJÍ
11. ročník cyklu Příroda Blatenska
Městské muzeum Blatná, I. patro
Pořádá Svazek obcí Blatenska ve spolupráci s Městským muzeem Blatná

událost letošního léta - koncert Josefa
Špačka a Miroslava Sekery 8. července na nádvoří zámku Blatná.

420PEOPLE NA JEVIŠTI BLATENSKÉ SOKOLOVNY
Kdo z vás vládne alespoň základy anglického jazyka, s velkou pravděpodobností se zamyslel, co to stojí v titulku.
Jelikož slovo „people“ překládáme do
českého jazyka jako „lidé“, leckdo by
mohl začít přemýšlet, jak se tam těch
více než čtyři sta lidí vešlo. Nebude-
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me vás napínat. Název souboru vznikl
kdysi v Holandsku, kde dva hlavní protagonisté souboru působili u slavného
českého choreografa Jiřího Kyliána.
Václav Kuneš i Nataša Novotná však
vedle tohoto angažmá vystupovali
také se svými vlastními choreograﬁemi. V názvu svého souboru poukázali
na mezinárodní volací předčíslí +420.
Volně přeloženo „lidé z české republiky“.
27. dubna předvedli 420PEOPLE v
blatenské sokolovně mimo jiné choreograﬁe, za které obdrželi prestižní
ocenění jak tanečníci, tak i tvůrci. Diváci tak viděli jedny z nejlepších nejen
českých ale i světových tanečníků v
mimořádně ceněných choreograﬁích.
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Po představení proběhla diskuze s diváky o současném scénickém tanci
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U sport
Blatenští judisté
v Rakousku
V sobotu 12. dubna se blatenští judisté vypravili na závody do rakouského města Rohrbach.
Toto malé město v oblasti Mühlviertel (v jedné
ze čtyř tradičních historických částí rakouské
spolkové země Horní Rakousy) hostilo již 22.
ročník mezinárodního turnaje.
Na turnaji byly k vidění kvalitní zápasy špičkových judistů. A velmi potěšující zprávou je,
že druhé housle nehráli ani blatenští závodníci.
I přes to, že cesta začala brzy ráno, panovala
uvolněná nálada. Na klukách bylo vidět, že jsou
plni očekávání a drobné nervozity. Přeci jenom
to byl první turnaj mimo Českou republiku, na
který jedou.
Zpočátku jsme pozorně sledovali zápasy
a snažili se vštípit do paměti drobné odlišnosti
v pravidlech, abychom se mohli rychle přizpůsobit. Posléze již nadešel čas, aby první blatenský
závodník nastoupil na tatami. Jakub Matějka
ve své váze prokázal, že se neustále zlepšuje
a předvedl velmi dobrý výkon. Bohužel skončil
na prvním nepostupovém místě ve skupině,
i když k postupu bylo hodně blízko.
V kategorii U14 se sešli tři blatenští judisté
ve stejné hmotnostní kategorii. Společnost jim
dělala opravdu pestrá plejáda šampionů ze tří
zemí. Všichni tři se prali v dobré formě a mnohdy
chybělo více zkušeností, aby vyhráli větší počet
zápasů. Problém jim dělal hlavně boj o úchop,
který bohužel většinou prohráli a pak se horko
těžko dostávali z nepříjemného sevření – což
je stálo mnoho sil. I přesto skalpy závodníků,
které získali, jsou velmi cenné. A jaké bylo
jejich umístění? Andrej Haštava a Jan Podlešák
obsadili 7. místo, Jarda Čadek obsadil 9. místo.
Jediným, kdo získal cenný kov (a hned musím
prozradit, že to byl pohár za vítězství ve váhové
kategorii), byl Pavel Urban. Jeho váha byla lépe
průchozí než váhy ostatních našich závodníků
a Pavel toho dokázal velmi dobře využít. První
zápas sice prohrál, ale to ho velmi nabudilo
a bylo vidět, že se to v něm přímo vaří. A další
zápasy už vyhrál.
Více informací o oddíle juda v Blatné a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz, o DDM
Blatná na www.ddmblatna.cz.
Lukáš Kocourek

O vítězství domácího týmu rozhodly až poslední hody
Letos jsme v blatenské kuželně netradičně
uspořádali svůj školní turnaj v kuželkách.
V pátek 4. dubna si naši žáci nejprve zatrénovali
a osahali náčiní a přesně za týden 11. dubna se
společně utkali o medaile v kategoriích chlapců
a dívek. Souboje byly napínavé a často vzácně
vyrovnané. Však také byla v sázce nominace na
turnaj proti žákům jiných škol, jehož 11. ročník
jsme naplánovali na úterý 15. dubna. Přáli jsme
si vybrat družstvo, které nám vrátí palmu vítězství, která nám patřila po 9 předcházejících
ročníků, a kterou nám v dlouho očekávaném
loňském jubilejním 10. ročníku odebrali dobře
připravení soupeři z Vodňan. Motivace byla tedy
velmi silná.
Výborným nápadem bylo i uspořádání vloženého miniturnaje mladších nadějí a žáků speciální třídy o pěkné ceny. Jejich nadšení bylo viditelné z každého pokusu. Všichni s neskrývanou
radostí přijali možnost vyzkoušet si zajímavou
hru a ani tady nebyla nouze o vyrovnané a hodnotné souboje. Následné vyhlášení výsledků ve
škole bylo plné emocí a veselé nálady.
V úterý se na místo určení dostavila předem
nahlášená družstva Strakonic, Vodňan a Písku.

Náš smíšený šestičlenný tým se dočkal soupeřů
i chvíle, kdy mohl předvést své umění. Hrálo se
dvoukolovým systémem na 10+10 hodů. Většina našich borců se v začátku svého vystoupení
musela poprat s větší či menší nervozitou. Výborně připravena přijela parta školáků z Písku.
Od prvních okamžiků nenechávala nikoho na
pochybách, že letos si na naši výsadu vítězných
ročníků brousila zuby právě ona! Až nám tuhla
krev v žilách při sledování jejich zvětšujícího se
odstupu od ostatních soupeřů, tedy i od nás! Po
3 čtvrtinách turnajového klání byl jejich náskok
na naše borce již hrozivých 37 kuželek.
Pak ale do 1. dráhy nastoupil náš Zdeněk
Adámek a počínal si přímo ukázkově. Zdoláním
77 kuželek dokázal stáhnout náskok píseckého
mužstva na rozdíl 8 bodů. Další náš zástupce
ztratil při svém nepřesvědčivém výkonu jen 3
kuželky a 1. dráha patřila našemu poslednímu
zástupci, shodou okolností Zdeňkovu bratrovi Jiřímu. I jemu se slušně zadařilo, a protože soupeř
podal jen průměrný výkon, dílo bylo dokonáno!
Blatná po nervy drásajícím závěru předstihla
největší konkurenty o 5 kuželek. Vítězství je
zpátky!
(pokr. na str. 12)
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Pro doplnění statistických údajů je třeba
poznamenat, že 3. místo obsadil strakonický
tým a na 4. místě skončilo oslabené družstvo
z Vodňan. Nejlepším jednotlivcem se samozřejmě stal blatenský Zdeněk Adámek, který
svým výkonem 134 bodů vytvořil nový rekord
turnaje. Mezi dívkami si nejlépe vedla Dominika
Dobrovodská z Písku s krásným výkonem106
poražených kuželek.
Velký dík patří panu Körišovi za jeho spolehlivou pomoc. Umožnil našim žákům dostatečně
se připravit na velké klání a zajistil hladký průběh celého turnaje. Dokázal také naše družstvo
povzbudit a myslím, že byl i patřičně hrdý na to,
že vítězové jsou právě z Blatné.

Sezóna 2013/2014
s celuloidovým míčkem
je u konce
Letošní sezóna je pro blatenské stolní
tenisty minulostí, s největší pravděpodobností
se stane minulostí i pro celuloidový míček,
který se od 1. července 2014 vymění za nový
míček z neceluloidového materiálu (zvaný
„Polly“). Termín zavedení nových míčků byl
již jednou posunut o jeden rok, konečné rozhodnutí má padnout na nejbližším kongresu
ITTF (Mezinárodní federace stolního tenisu),
který se koná 30. dubna při MS družstev v japonském Tokiu. Jako hlavní důvod výměny
míčků se uvádí nákladná a zdraví škodlivá
výroba celuloidu a to, že letecké společnosti
a bezpečnost ní služby na letištích odmítají
přepravu celuloidu jako vysoce hořlavého
materiálu.
Výsledky blatenských družstev za uplynulou sezónu jsou následující. Mužstvo“A“
(divize) se umístilo na 3. místě, mužstvo
„B“ (krajská soutěž) skončilo na 5. místě,
mužstvo „C“ (regionální přebor) obsadilo
2. místo a mužstvo „D“ hrající rovněž regionální přebor, skončilo na 5. místě. Vzhledem k tomu, že počet startujících družstev
v jednotlivých soutěžích se pohybuje mezi
číslem 12 - 14, tak se dá říct, že blatenská
družstva jsou v horních částech tabulky,
což je potěšující zpráva. Věřme, že se bude
v následujícíh sezónách opět dařit bojovat
o horní příčky a děkujeme sponzorům za
podporu a zachování přízně - Kolář servis,
SporkNet, s. r. o. V případě zájmu o činnost
oddílu, spolupráci či možný sponzoring více
na stránkách: www.pinecblatna.cz.
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Další velké poděkování si zaslouží i starosta Blatné Mgr. Bohuslav Navrátil, který
zaštítil náš turnaj, našel si na naši sportovní
událost dostatek času a hlavně se postaral
o hodnotné ceny pro všechny zúčastněné
kolektivy včetně 3 pohárů pro nejlepší celky.
O technické zázemí se výborně postarala
paní ředitelka blatenské školy Mgr. Radka
Kocúrová.
A kdo kromě bratrů Adámkových tvořil
vítězný tým? Ana Altmanová, Natálie Skalová, Klára Ištoková a Petr Bolehovský.
Výborný kolektivní úspěch!
Mgr. Petr Šavrda
hlavní kouč blatenského týmu

TJ BLATNÁ – ODDÍL KUŽELEK
POŘÁDÁ

JARNÍ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ V KUŽELKÁCH
Termín konání:

12. května – 16. května 2014
pondělí – pátek od 15.30 - 21.00 hodin

Místo konání:

Kuželna TJ Blatná

Způsob hry:

startují čtyřčlenná družstva v disciplíně 4 x 60 hodů sdružených

Kategorie:

- družstva
- jednotlivci

Startovné:

startovné činí 400,- Kč za družstvo.

Přihlášky:

na telefonu 733 544 000 nebo Evžen Cígl, Smetanova 40, Blatná

Podmínka:

VSTUP V ČISTÉ SPORTOVNÍ OBUVI SE SVĚTLOU PODRÁŽKOU !!!

Ředitel turnaje:

Svačina Zdeněk

Občerstvení:

zajištěno v běžném rozsahu na kuželně

Poznámka:

každé družstvo je povinno před zahájením hry nahlásit pevnou sestavu
ODDÍL KUŽELEK TJ BLATNÁ VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA JARNÍ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ
A TEŠÍ SE NA VAŠI ÚČAST !!!
Sponzor turnaje:

Ročník 25 (35)

Blatná 2. května 2014

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

Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22

Dne 28. 6. 2014 se v Blatné koná již 3.ročník
fotbalového turnaje O pohár Romana Vonáška.
Tento turnaj je určen pro fotbalisty starších přípravek (ročník 2003 a mladší).
Jedním z osmi účastníků bude letos i tým
z německé Vachy, partnerského města Blatné.
Tento tým k nám doprovodí také nově zvolený
starosta Martin Müller. Mladí fotbalisté přijedou
již v pátek 27. 6. , aby se stihli seznámit s naším
městem. Jak je dobrým zvykem, budou ubytováni v rodinách. Bude to krásná sportovní příležitost přispívající ke vzniku nových přátelství.
Mladá fotbalová naděje tak bude mít příležitost
zjistit, že cizí jazyky jsou pro život důležité.
Spolu s fotbalisty přijedou navštívit některé
blatenské spoluobčany i jejich dlouholetí přátelé z Vachy a okolí. Jelikož je v autobuse ještě
cca 10 volných míst, nabízíme těm, kteří by se
po letech rádi setkali se svými přáteli a známými
z Vachy, aby neváhali kontaktovat paní Adélu
Novotnou na tel. 775 864 433, která zajistí oficiální pozvánku.

Vybráno z nabídky: Byty 3+1– Blatná od 960.000.-Kč, RD – Bělčice, Sedlice, Míreč,
Závišín, Blatná, Kbelnice, Hutě pod Třemš.,
chalupy – Jindřichovice, Lnáře, Drah. Málkov, komerční obj. – Blatná, Kasejovice,
Tchořovice, Mirovice, stav. pozemky – Chobot, Lnáře, 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!

Odvoz, přeprava a vyklízení
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Cizner - dodávková přeprava
Potřebujete přepravit nově zakoupený nábytek? Nebo
se jen chcete zbavit starého haraburdí, které vám doma
překáží? Nejen, že přijedeme a prostory vám vyklidíme,
jsme schopni dopravit cokoliv a kamkoliv.
Orientační cena dopravy je 18 Kč/km.
Cena za 1 osobu/hodinu je 280 Kč při běžném vyklízení
a nakládce.
Při stěhování těžších předmětů /skříně gauče, klavíry
350 - 450 za 1 osobu /hodinu.
KONTAKT: Drahenice, okr. Příbram
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Tel. objednávky:
608 450 975
www.studio-ma.cz
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Prodám dřevěnou chatu na pozemk. parcele
/4 roky stará/ cca 7 km od Blatné.
Celková velikost zahrady je 750 m2.
Nutno vidět. Chata je zařízena k okamžitému užívání.
Cena dohodou. Voda, elktř. zavedena.

Inf. na tel. č. 606 392 962.



JARNÍ PROGRAM ZÁBAV
V HOSPODĚ NA VINICI
So 10. 5. 2014
HUDBA PRAHA, DILEMMA (SVK)
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So 24. 5. 2014



PANTERA REVIVAL, LIBIDO
CHALLENGE, CONOPED
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So 7. 6. 2014
JABLKO ZNETVOŘENÉ LIDSKÝM
FAKTOREM, PARTYZÁNI, FUNUS
BAND
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U INZERCE

BLATENSKÁ RYBA, spol. s r.o.

Pro všechny zájemce
provádíme:

StĜední odborné uþilištČ

BLATNÁ
U Sladovny 671
388 16 Blatná

Nabízíme provedení tČchto prací:
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

■ Opravy nákladních vozidel
■ Přípravy vozidel na technické prohlídky
■ Opravy traktorů a zemědělských strojů
■ Výměnu motorových olejů
■ Zámečnické práce, kovovýroba
■ Svařování hliníku metodou TIG, MIG/MAG
■ Výroba lodí
■ Nákladní doprava (Mercedes Atego nosnost

4.5t)
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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

Informace a objednávky:
Blatenská ryba spol. s r.o., Na Příkopech 747,
388 01 Blatná
Tel. 383 422 512
777 762 475 - p. Solar
777 632 195 - p. Dlouhý

PĜíjem 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

PODLAHY

KRAMEŠ &
MÜLLER
Mgr. Dana Princová - Hlinková

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

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

■ doučování z Č. J., příprava na příjímací
zkoušky, korektury diplomových prací, aj.
■ výuka NJ od začátečníků po velmi pokročilé, aj. (8 let pobytu v německy mluvících
zemích)
■ Tschechisch als Fremdsprache (6 Jahre
Erfahrung am deutsch-tschechischen
Gymnasium)
Kontakt: dana.princova@seznam.cz,

725 654 644

Ročník 25 (35)
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BLATENSKÁ RYBA, spol. s r.o.

DUBEN 2014

Finanční společnost
s dlouholetou tradicí
hledá

obchodní zástupce
Tel: 774 420 560
email:
lubos.divacky@jetmoney.cz



Ryby mražené:
Pstruh mražený
(bal. 2ks -500g
59,50 Kč/ks
MAHI MAHI cca 1kg
139,- Kč/kg
Makrela kuchaná s hl. 1,2kg 69,50 Kč/kg
Ryby uzené:
Makrela
Tolstolobik
Losos
Drůbež mražená:
Husa s droby – 3,4kg
Farmářské kuře cca 2,5kg
Kuřecí čtvrtě, bal 10kg
Kuřecí stehenní řízek
(balení 2kg)

10,90 Kč/100g
13,50 Kč/100g
23,50 Kč/100g
89,50 Kč/kg
85,- Kč/ kg
39,90 Kč/kg
79,50 Kč/kg

Ovoce a zelenina:
Jahody – balení 2,5kg
49,50 Kč/kg
Zelenina s kukuřicí 350g
12,90 Kč/ks
Zelenina pod svíčkovou 350g 9,90 Kč/ks
Polévková zelenina 350g
12,90Kč/ks
Ostatní:
Listové těsto – 400g
Americké brambory –
bal. 2,5kg
Brambor.hranolky –
balení 2,5kg
Sýr eidam 30%, cca 2kg

12,50 Kč/ ks
24,50 Kč/ kg
22,50 Kč/ kg
139,- Kč/ kg

Uvedené ceny s DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.

s.r.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

Jarní slevy uhlí BÍLINA
kostka
ořech
ořech II
brikety-Německo

363,- Kč
334,- Kč
299,- Kč
472,- Kč

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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