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Oslavy osvobození v Blatné 2015

H-Band ZUŠ Blatná.

Mažoretky Prezioso TJ Sokol Blatná 
si připravily vystoupení na populární 
skladbu „Hvězdy a pruhy“.

Tradiční průjezd konvoje historických
vozidel 3. 5. 2015.

Big Band konzervatoře
Jaroslava Ježka, Praha.

Jazz Day na nádvoří zámku.

Působivé taneční vystoupení
Terezy Jindrákové na téma „Lidice“.

Lee Andrew Davison s X-tetem
Víta Fialy.

Průvod ze tř. J.P. Koubka za doprovodu souboru bicích 
nástrojů ZUŠ Blatná.
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Aktual ity�� MUDr. Helena Divišová
praktická lékařka pro děti a dorost
odchází do důchodu pravděpodobně 

31. 5. 2015
její pacienty i prostory ordinace

převezme
MUDr. Zuzana Slavíková

Pokud by někdo nesouhlasil s automa-
tickou přeregistrací,

může se do konce května 2015
zaregistrovat k jinému

dětskému lékaři a my zařídíme převede-
ní dokumentace.

MUDr. Slavíková bude mít jiné ordinač-
ní hodiny!

Vážení rodiče, milé děti! Děkuji Vám 
za důvěru, kterou jste mi dlouhá léta 

dávali, dobře se mi
s Vámi spolupracovalo.

MUDr. Divišová

V KVĚTNU JE SLYŠET TRÁVU RŮST
Do zelené ještě v mnoha odstínech se ob-

léká celá naše zem. Máj je tu v plné své kráse 
a co víc, polovina je ho již za námi.

Turistická sezóna se v májových dnech 
rozbíhá, Blatná opět ožívá a počasí tomu přeje.
PŮJČOVNA LODĚK V  PROVOZU JIŽ 
TUTO SOBOTU

Věříme, že se nám již tuto sobotu opět 
podaří zprovoznit PŮJČOVNU LODĚK, jejíž 
pevné stanoviště bude v  letošním roce na 
tř.  J. P. Koubka 3, v průjezdu u Textilu pod 
věží, na místě prodeje lidového řemesla. 
Loďky budou samozřejmě ukotveny v náhonu 
proti kaplance v ul. Na Příkopech. V květnu 
a  v  červnu budeme loďky půjčovat pouze 
o víkendech - sobota 9.00 - 16.00, neděle 
13.00 - 16.00 hod., spolu s prodejem lidového 
řemesla. V jiný termín lze půjčení domluvit 
na tel. 736 765 747 (E. Fučíková)
TIP NA KVĚTEN: náušnice a náhrdelníky 
z polodrahokamů i kamenů originálně 
zpracované
Opět máme v nabídce mošt z českých jablí-
ček a bylinu dlouhého věku - ženšen pětilistý

Sběr LÉČIVÝCH BYLIN je následující 
měsíc aktuální. Magickou moc mají podle 
našich předků do svatého Jána - 24.  červ-
na. Pokud se o bylinky zajímáte, tak máte 
přehled a pokud ne, zkuste se zamyslet a se 
sběrem začít. Bylinkové čaje nám pomáhají 
pročistit organismus zanesený chemickými 
a nezdravými látkami, které jsou obsaženy 
v potravinách. Jistě tím nic nezkazíte, ale 
třeba upravíte váš tlak, zamezíte vzniku 
cukrovky, potpoříte váš metabolismus a tím 
i omezíte nadváhu. Navíc cesta za bylinkami 
je do přírody, kde si všechny vaše smysly 
přijdou na své a  trocha pohybu jistě také 
prospěje.
- HLEDEJ TRÁVY PRO SVÉ KRÁVY, BUDEŠ 

MÍTI ZDRAVÉ STRAVY
- BEJLÍ NA POLI Z PECNU ODKROJÍ
- ŠPATNÝ HOSPODÁŘ, JE VŽDY PLEVELÁŘ
- MÁLO PLEVEL JMÉNEM ZNÁTI, PLEVEL 

MUSÍŠ VYTRHATI
- KDO SE V MÁJI OŽENÍ, PŘIVODÍ SI SOU-

ŽENÍ
- URBANŮV OVES A HAVLOVA REŽ (žito), 

NECHCEŠ-LI JINAK, RADĚJI LEŽ
- MÁJOVÝ ROJ STOJÍ ZA PLNOU FŮRU 

SENA, ČERVNOVÝ ROJ CENY NEMÁ
Eva Fučíková - lidové řemeslo

Oznámení
MěÚ Blatná oddělení fi nanční

upozorňuje
občany, že splatnost místního 

poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,

přepravy,
třídění, využívání a odstraňování

komunálních
odpadů je nejpozději

do 31. 5. 2015.

MUDr. Zuzana Slavíková,
praktická lékařka pro děti a dorost,

oznamuje plánované zahájení činnosti 
od 1. 6. 2015, v budově

polikliniky, J. Wericha 502, Blatná 
(po MUDr. Heleně Divišové)

tel. 383 423 978

Ordinační hodiny od června 2015
Po   7:15 - 11.30 Pro nemocné
 13:00 - 15:00 Pro nemocné
Út   7:15 - 11:30 Pro nemocné
 12:00 - 15:00 Poradna pro kojence
St   7:15 - 11:30 Pro nemocné 
 12:00 - 14:00 Poradna pro kojence
Čt   7:15 - 11:30 Pro nemocné 
 13:00 - 15:00 Prevence
Pá   7:15 - 11:30 Pro nemocné
 12:00 - 13:30 Prevence

Všechny dny ordinace v Blatné.

Sborník k sedmdesátému 
výročí osvobození Blatné

8. května vydaly Blatenské Listy Sbor-
ník „Konec války v Blatné“. Jedná se o dru-
hé, částečně upravené a doplněné vydání 
publikace, která poprvé vyšla v roce 1995 
k padesátému výročí osvobození Blatné 
americkou armádou. Osmadvacetistrán-
kový sešit obsahuje texty a  fotografi e, 
které poskytli pamětníci, občané města 
a  rodáci. Podstatnou část zaujímají vý-
ňatky z  rodinné kroniky obchodníka V. 
Šulce, dále si můžete přečíst příspěvky 
J. Janovského, L. Daňkové, J. Simandla, 
F. Komoráda, strojvedoucího J. Pavlíka, 
K.Petrána a dalších. Doplnili jsme texty 
a obrázky i z přílohy, kterou vydaly Blaten-
ské listy již v květnu 1990 a další články 
- o Vlasovcích a také připomenutí osudu 
blatenských židovských spoluobčanů. 
Z 31 blatenských Židů, kteří zde žili před 
válkou, přežily holocaust poze 4 osoby. 
Můžete se dočíst, že se v loňském roce se-
tkaly v Londýně při slavnostní příležitosti 
i tři svitky tóry pocházející z Blatné. Dvě 
jsou uloženy v Londýně a jedna v Bostonu 
v USA. Budete si moci připomenout pa-
mětní desku v aule školy J.A.Komenského 
se jmény všech blatenských obětí druhé 
světové války, která uctívá i  legionáře 
a oběti války první. Mimochodem, tato 
deska, za komunismu zakrytá, by byla 
vhodnějším místem pro pietní vzpomínku, 
než rekonstruovaný pomník Pimonoviče.
Publikaci k výročí osvobození si můžete 
koupit v Infocentru, v prodejně knih Kan-
zelsberger, v Kaplance, ve vinotéce M.Žíly, 
v Tabáčnictví na parkovišti u ubytovny 
Tesly. Cena publikace je 20 Kč.            ZM
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Sborník Blatenských list
1945 – 1995

Konec války v Blatné
1945 – 2015

8. kv tna 2015 Sborník k sedmdesátému výro í osvobození Blatné Cena 20,- K

Sborník Blatenských list
1945 – 2015

Druhé, áste n  upravené a dopln né vydání.
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Zprávy
z radnice

Účast zástupce Velvyslanectví 
USA na oslavách výročí 70. let 

od konce II. světové války
Dne 8.  května  2015 se vzpomínkového aktu při příležitosti 

70. výročí konce 2. světové války zúčastnila zástupkyně Velvyslanectví 
USA paní Nooshin Soltani.

Paní Soltani je americkou diplomatkou od roku 2011, před tím se 
šest let zabývala korporátním právem v New Yorku. Pochází z Íránu, 
ale vyrůstala v americkém Kansasu. Žila v Paříži (Francie), Uppsale 
(Švédsko), Washingtonu, D.C. a Jerevanu (Arménie). Do Prahy přijela 
nedávno a těší se na příští tři roky, které tu stráví.

Po ukončení ofi cialit, 
které probíhaly na ná-
městí Kalinovo, byla zá-
stupkyně z Velvyslanec-
tví USA pozvána vedením 
města na radnici, kde jí 
byly předány drobné dár-
ky. Návštěva paní Soltani 
probíhala ve velmi pří-
jemné atmosféře a byla 
pro nás samozřejmě vel-
kou poctou. Doufám, že 

se paní Soltani v našem městě líbilo a že jej při dalších oslavách, 
když ne tedy dříve, opětovně ráda navštíví.

Touto cestou bych ráda poděkovala překladatelce, slečně Kristýně 
Sodomkové, která se svého úkolu zhostila na výbornou.

Bc. Kateřina Malečková, starostka města

Město Blatná ctí významná 
výročí a odkaz svých obyvatel
Město Blatná pamatuje a pravidel-

ně ctí významná výročí a odkaz svých 
obyvatel, kteří padli v boji za svobodu 
v obou světových válkách. Ve městě 
samotném je několik pomníků, kterými 
naši předci uctili památku obyvatel, 
jejichž krev byla prolita ve válkách, 
či v  souvislosti s  válkami položili 
svůj život na oltář válčícímu světu. 
Zástupci města pravidelně pokládají 
věnce či květiny k pomníkům na blatenském železničním nádraží, 
u „sochy svobody“, na blatenském krematoriu u pomníku obětem 
světových válek a u pomníků na blatenské Sokolovně. Blatenským 
pamětním deskám a pomníkům se budeme věnovat v připravovaném 
samostatném článku.

V  letošním roce byla po-
ložena květina i  k  pomníku 
sovětských rudoarmějců v Dra-
henickém Málkově, kde přísluš-
níci Rudé armády vartovali do 
června roku 1945 ve strážním 
domku, který na místě pomní-
ku údajně stával. Uctění piety 
a odkazu padlých a zemřelých 
se ze strany města dostává 
vždy při několika výročích: 
u příležitosti vzniku republiky, 
při dni veteránů (den ukončení 

první světové války) a u příležitosti konce druhé světové války v má-
jových dnech. Zbývá dodat, že město v letošním roce, obdobně jako 
v letech minulých, vlastním nákladem zrenovovalo některé pomníky 
a pamětní desky, mimo jiné i pomník sovětského vojína Pimonoviče.

Ing. Václav Cheníček, OMIR

Informace z odboru
krizové řízení

Dovolte mi, abych Vás informoval o tom, že se dne 30. 4. 2015 od 13 ho-
din do 14:00 hodin konala Bezpečností rada obce s rozšířenou působností 
Blatná, jejímiž členy jsou Bc. Kateřina Malečková, Pavel Ounický, Ing. Jana 
Kroupová, npor. Ing. Radim Paulus, Ing. Martin Dolejš, Marie Tvrdá, Josef 
Novotný, npor. Bc. Vladimír Čelakovský.

Co je vlastně Bezpečností rada?
Bezpečnostní rada obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a) zákona 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, je koor-
dinačním orgánem pro přípravu na krizové situace. Schází se minimálně 
dvakrát za rok, kde bezpečnostní rada města analyzuje, zpracovává, pro-
jednává oblast bezpečnosti a ochrany na našem správním obvodu určené 
obce Blatná.

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností vyhodnocuje nebez-
pečí, která mohou být příčinou krizové situace a navrhují opatření ke 
snížení těchto rizik, zpracovává úkoly krizového plánu uložené hasičským 
záchranným sborem Jihočeského kraje. Dále spolupracuje se starosty obcí 
správního obvodu. Projednává plán evakuace osob z ohroženého území 
správního obvodu určené obce, projednává podmínky nouzového přežití 
obyvatelstva a způsob zajištění varování obyvatelstva. Schvaluje roční plán 
a fi nanční prostředky na zajištění krizové situace.

Josef Novotný, vedoucí OKŘ

Udělení nejvyššího 
vyznamenání ČASPV

Dne 20. 4. 2015 nám Mgr. Miroslav Zítko, předseda 
spolku Česká asociace Sport pro všechny, písemně 

sdělil, že
paní Eva Netušilová z Blatné

obdržela ke svému životnímu jubileu nejvyšší ocenění 
ČASPV

„Zlatou medaili Dr. Miroslava Tyrše“
za dlouholetou a záslužnou práci s mládeží v TJ Blatná.

Jménem Města Blatná blahopřeji paní Netušilové 
k získání takto významného ocenění a děkuji za 

její dlouholetou a dobrovolnou práci
s blatenskými dětmi.

Bc. Kateřina Malečková, starostka města
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Zahradnická 171, 388 01 Blatná, tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321,
e-mail: m.policie@blatna.net           http://www.mesto-blatna.cz

MĚSTSK Á POLICIE BL ATNÁ

INFORMACE MĚSTSKÉ POLICIE BLATNÁ – 
POZOR NA „SBÍRKY NA CHARITU“!!!

Mnozí z vás se jistě setkáváte i v našem městě s lidmi, kteří pře-
vážně před supermarkety vybírají peníze na charitu (a to i prodejem 
různých předmětů a údajně ručně vyráběných „dárků“). Tuto činnost 
však nemůže město omezit nařízením jako například pochůzkový 
nebo podomní prodej a nabízení služeb. Proto chceme, aby vámi 
darované peníze opravdu pomáhaly potřebným. Pokud se na vás 
kdokoliv obrátí se žádostí o peníze na charitu, nechte si předložit 
osvědčení o povolení sbírky (povolení vydává krajský úřad nebo 

Magistrát Hlavního města Prahy) a plnou moc od právnické osoby, 
která sbírku pořádá. Plná moc k provádění sbírky musí obsahovat 
pořadové číslo plné moci, jméno a příjmení, datum narození, adresu 
trvalého pobytu a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokla-
du. Plná moc musí být dále opatřena podpisem osob jednajících za 
právnickou osobu a razítkem. Pokud se osoba neprokáže uvedenými 
a platnými doklady, není oprávněna sbírku provádět a  je POUZE 
NA VÁS, jak se zachováte. Byli bychom rádi, kdybyste v případě 
podezření o neoprávněnosti sbírky informovali strážníky městské 
policie, kteří legálnost pořádání sbírky ověří. Pokud se zjistí, že 
pořádání sbírky je neoprávněné, město podnikne patřičné kroky ke 
sjednání nápravy.

Petr Vaněk,
velitel strážníků MěPO

Vítání občánků 21. dubna 2015 na Zámku Blatná

Foto:Dagmar Šornová

Poprvé v letošním roce se v obřadní síni blatenského zámku 21. dubna 2015 uskutečnily tradiční slavnosti vítání občánků města Blatná. 
S recitací a písničkou vystoupily pod vedením paní učitelky Kůstové děti z Mateřské školy Vrchlického, Blatná. Pan místostarosta Pavel 
Ounický přivítal do života 16 občánků Blatné:

Dominik Salkovič nar. 17. 10. 2014   Ema Matějková  nar. 06. 01. 2015
Jan Bárta nar. 14. 11. 2014   Jakub Staněk  nar. 07. 01. 2015
Tereza Sázavská nar. 21. 11. 2014   Filip Soukup  nar. 10. 01. 2015
Aneta Koubková nar. 09. 12. 2014   Filip Robert Baloun nar. 04. 02. 2015
Sára Srpová nar. 11. 12. 2014   Jannis Corakidis  nar. 09. 02. 2015
Laura Svobodová nar. 14. 12. 2014   Kristýna Čadková  nar. 12. 02. 2015
Radek Paukner nar. 18. 12. 2014   Johana Divišová  nar. 26. 02. 2015
Vanessa Koczurová nar. 03. 01. 2015   Adam Koch  nar. 18. 02. 2015

Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města, byly předány poukázky pro výplatu příspěvku v hodnotě 4 000 Kč.
Jménem města Blatná přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky také občánkům Dominiku Grubičovi, nar. 12. 10. 2013, Nikol Forej-
tové, nar. 21. 02. 2014, Anně Vodičkové, nar. 05. 01. 2015, Lucii Papežíkové nar. 08. 01. 2015 a Viktoru Slováčkovi, nar. 19. 01. 2015, 
kteří se vítání občánků nemohli zúčastnit.

Ing. Hana Valachová, vedoucí správní odboru
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

Zemřelí – duben
Král Pavel, Škvořetice, nar. 1946, úmrtí 4. 4. 2015
Cenefelsová Lidka, Žinkovy, nar. 1936, úmrtí 7. 4. 2015
Staňková Hannelore, Sedlice, nar. 1939, úmrtí 8. 4. 2015
Vít Miloslav, Žinkovy, nar. 1930, úmrtí 8. 4. 2015
Havlenová Marie, Lnáře, nar. 1934, úmrtí 10. 4. 2015
Kačenová Anna, Radošice, nar. 1927, úmrtí 15. 4. 2015
Viktora Jan, Blatná, nar. 1939, úmrtí 19. 4. 2015
Prančl Miloš, Bělčice, nar. 1964, úmrtí 22. 4. 2015
Muzika Ladislav, Blatná, nar. 1929, úmrtí 22. 4. 2015
Vokurka Zdeněk, Měrčín, nar. 1962, úmrtí 24. 4. 2015
Přib Václav, Blatná, nar. 1950, úmrtí 26. 4. 2015
Pohanková Zdeňka, Uzenice, nar. 1925, úmrtí 26. 4. 2015
Hanzlík Josef, Mačkov, nar. 1953, úmrtí 29. 4. 2015
Šimková Jarmila, Nekvasovy, nar. 1928, úmrtí 28. 4. 2015

Ze sbírek muzea.

Tentokrát krátce o soše Svobody
Nedávno jsme oslavili 70. výročí konce druhé světové války a spolu 

s tímto tématem se znovu otevřela otázka: „Kdy přesně byla socha 
Svobody zbavena vojenského hrobu znázorněného křížem a helmou?“ 
Odpověď nehledáme jen z důvodu vlastní radosti nad odhalením stopy 
vyvracející tvrzení předchozích autorů (J. Olejník a V. Koubíka), neboť 
sami očekáváme a přímo doufáme, že naše studie přilákají zraky 
čtenářů a badatelů, kteří je podrobí kritice. Účel takových drobných 
odhalení slouží k posunu ke komplexnějšímu poznání naší minulos-
ti, na které každý člověk staví svou vlastní identitu, projevující se 
především ve formě tradic jako např. oslava 8. května. Navíc právě 
historie, jež je součástí kolektivní mentality, se nachází v kontinuál-
ním dynamickém procesu změn odvíjejících se od přítomnosti, a proto 
se o ni neustále zajímáme, neboť strnulost v našich životech nastává 
teprve, když skončí naše vlastní existence. Tentokrát našim svědkem 
není zápis z kroniky, ale fotografi e z archivu Městského muzea Blatná, 
která zachycuje snímání zvonů za protektorátu. Na soše je patrná 
absence nápisů a oněch zmíněných atributů vojenského hrobu, které 
byly sňaty za protektorátu, a tudíž tvrzení, že socha přišla o helmu 
a kříž v padesátých letech, je s největší pravděpodobností mylné.

Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

Socha Svobody za protektorátu.

JEŠTĚRKY (J)ÁDA
aneb NECKYÁDA PO 

JEŠTĚRKOVSKU
Kdy: 8. 8. 2015
Kde: Řečice u Blatné

V loňském roce pro Vás Občanské sdružení DUHOVÉ JEŠTĚRKY 
připravily novou, ne zcela typickou akci, a to neckyádu na rybníku 
v Řečici u Blatné.

Minulý, první ročník neckyády v pirátském stylu byl velice úspěšný. 
Tuto akci navštívilo několik stovek diváků a na hladinu řečického 
rybníku vyplula skutečně originální a důmyslná plavidla.

Vítězné družstvo SERVIS K. MACKENAU si vybojovalo jako 
hlavní cenu sud piva a spoustu dalších, neméně atraktivních cen 
obdržela i ostatní družstva, která se s velkým nadšením a vtipem 
soutěžního klání zúčastnila.

Letos jsme se rozhodli uspořádat pro Vás druhý ročník této akce, 
tentokráte ve stylu HAVAJSKÉM.
Proč zrovna Havaj?

Havaj znamená v překladu něco, jako sídlo bohů a tradiční Havaj-
ský pozdrav ALOHA, který je duší celé Havaje, vyjadřuje porozumění, 
lásku, pohodu, klid a harmonii. To všechno je totiž hlavním cílem 
našich akcí. Pojďme se tedy společně přepnout do „ALOHA“ 
režimu a prožít společně den plný smíchu a pohody.
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 Kdo byl Josef MORA
Nechce se věřit, 

že je tomu již třicet 
let, co odešel tam, 
odkud není návratu, 
středoškolský uči-
tel, sportovec, dlou-
holetý funkcionář 
blatenské městské 
samosprávy a pře-
devším nezapome-
nutelná osobnost 
– Josef Mora.

Pocházel z  Podbrdska, kraje dělného 
a pracovitého lidu, odolného vůči drsné příro-
dě i zátěžím života. Narodil se 19. 2. 1916 ve 
Věšíně, velké vesnici, v rodině tesaře. Vystu-
doval učitelský ústav v Příbrami a učitelskou 
dráhu zahájil v Hrádku Starosedlském.

V  povědomí širší veřejnosti se zapsal 
až v Březnici na konci války, kde v posled-
ních dubnových dnech roku 1945 vznikl 
ze zástupců politických stran, odbojové 
organizace NIVA a důstojníků předválečné 
československé armády ilegální revoluční 
národní výbor. Jeho členem se stal za so-
ciálně demokratickou stranu i učitel Josef 
Mora, poručík v záloze, který za války udr-
žoval spojení s partyzánskou skupinou na 
Rožmitálsku. Řídil strážní službu, jednal 
s Vlasovci, aby nebránili německým vojákům 
v průchodu městem. Prvořadým úkolem bylo 
zajistit bezpečnost obyvatel města a zachovat 
v revolučních dnech rozvahu. Přesto tu došlo 
10. května k usmrcení několika březnických 
občanů, ale také Němců i Vlasovců.

Když se v Březnici 4. června vytvořil první 
poválečný Národní výbor, stal se i Mora jeho 
členem. Zároveň byl zvolen do rady města. 
Záhy se stal předsedou MNV a pustil se s ra-
sancí jemu vlastní do řešení velkého množství 
úkolů, které nesnesly odkladu.

Zanedlouho po únorových událostech 
roku 1948 byli z MNV na návrh místního 
„akčního výboru“ odvoláni členové všech 
nekomunistických politických stran, až na 
čtyři výjimky. Sociální demokrat Josef Mora 
zůstal nadále ve funkci předsedy, ale v této 
politicky vypjaté době, plné prověrek, kád-
rování a čistek se znelíbil vyšším mocipánům 
navzdory tomu, že se stal členem vládnoucí 
strany, a k 1.červnu 1950 byl přinucen „vzdát 
se své funkce“. Nemohl nadále ani učit na 
zdejší škole a byl přeložen do Kasejovic.

Jakmile byla v r. 1954 zřízena v Blatné je-
denáctiletá střední škola, přihlásil se k dálko-
vému studiu dějepisu a zeměpisu na Vysoké 
škole pedagogické v Praze. Na jedenáctiletce 
pak vyučoval převážně těmto předmětům 
a jako sportovec i tělocviku a době poplatné 
předvojenské či branné výchově. Byl učite-
lem oblíbeným, a zejména v očich chlapců 
představoval chlapský živel s odvahou risko-
vat. Jeho hodiny byly zajímavé, i když mnohdy 
improvizované. Dovedl zaujmout pozornost 

žáků vyprávěním příběhů z vlastního života 
a nezapřel, co všechno prožil.

Příchod do tehdy okresního města mu 
umožnil naplno se oddat jeho velké zálibě-
-stavebnictví. Stanul v  čele komise pro 
výstavbu a práci na rozvoji města věnoval 
hodně času.

Prvorepublikové cvičiště už nevyhovovalo 
provozování sportovních disciplin na soudobé 
úrovni, a  tak první Morovou stavební akcí 
byla výstavba letního stadionu, s níž měl 
zkušenosti již z Březnice. Bažinatá okrajová 
plocha zámeckého parku, zarostlá sítinou 
a nacházející se uprostřed města, se začala 
v polovině 50.let měnit k nepoznání. Mora 
osobně řídil navážení zeminy od skrejprů, 
odkrývajících nový kamenolom. V průběhu 
několika málo let se místo změnilo v lehkoat-
letický a fotbalový stadion i s tribunou. Tak-
řka současně budoval v blízkosti sokolovny 
zimní stadion. Blatná tím zakrátko získala 
moderní sportovní areál.

Na počátku 60. let se začalo rozvíjet země-
dělské odborné učňovské školství. V Blatné 
byla dvě zemědělská učiliště. Zatímco obor 
opravář zemědělských strojů nalezl prostory 
v bývalé STS, obor pěstitel a chovatel hospo-
dářského zvířectva vhodné umístění neměl. 
Krajské školské orgány proto rozhodly, že 
bude postaveno nové učiliště. Josef Mora byl 
jmenován jeho ředitelem a pověřen úkolem 
připravit vhodný stavební pozemek a pak se 
věnovat i vlastní výstavbě.

Cítil se ve svém živlu. Vybral místo už 
nevyužívaného fotbalového hřiště AFK Blatná 
za zámeckou oborou a nechal odstranit staré 
dřevěné boudy podniků Dřevokov a Pletáren 
v jeho sousedství. A tady pak vyrostl komplex 
školních budov s  internátem, tělocvičnou 
a nezbytným hospodářským zázemím. Své 
uplatnění zde našla i krátce existující rodinná 
škola. Protože areál byl dost prostorný, mohla 
se sem v roce 1967 přestěhovat i střední ze-
mědělská technická škola, která tím uvolnila 
budovu bývalého ONV pro druhou základní 
školu. Tím byla v Blatné na delší čas vyřešena 
otázka umístění škol.

Zároveň s výstavbou školního areálu se 
svépomocně stavěl ve Fügnerově ulici na 
místě bývalých balíren Böhmova růžařského 
podniku obytný dům pro zaměstnance školy. 
Mora stál u zrodu Svépomocného stavebního 
bytového družstva, jež během krátké doby 
postavilo ve městě několik domů.

Roku 1970 bylo učiliště sloučeno se SZTŠ 
do jednoho celku a Josef Mora se stal před-
sedou Městského národního výboru.

V  této funkci mohl realizovat velkolepý 
plán vzniku nového náměstí. Nechal zbořit 
několik starých domů na třídě J.P. Koubka 
a na náměstí J.A. Komenského a otevřít po-
hled na školní palác, jehož architekturu sám 
obdivoval. Mělo tu vzniknout živé městské 
centrum s  obchody a  kulturním domem. 
Třebaže ve výsledné podobě mnohé dopadlo 
jinak, než se původně zamýšlelo, plocha je 

účelně využita a  slouží potřebám obyvatel 
města, zatímco život na starém náměstí 
stagnuje.

V té době byly zbořeny i nízké přízemní 
domky při vyústění dnešní třídy T.G.M do 
třídy J.P. Koubka a rozšířen tak prostor pro 
stále rostoucí dopravní ruch.

Rozrůstaly se rovněž blatenské výrobní 
podniky (ČZM, Tesla, Dřevokov). Současně se 
rozvíjela výstavba rodinných domků a na se-
verovýchodním okraji města vyrůstalo velké 
sídliště. Nelze opomenout ani postavení nové 
hasičské zbrojnice. Nezapomnělo se také na 
poslední věci člověka: v září 1974 bylo uve-
deno do provozu nové krematorium. Blatná 
se proměňovala z malého zemědělského měs-
tečka v město s prosperujícím průmyslem.

A  toto vše pozorně a  s účastí sledoval 
Josef Mora. Dovedl se radovat z každého, 
i  sebemenšího stavebního úspěchu. Byl to 
člověk společenský a dokázal navázat styky 
s vlivnými osobnostmi, které mohly pro roz-
voj města něco vykonat. Podnikavost, zdravé 
sebevědomí, vytrvalost a umění riskovat, to 
byly jeho charakterové vlastnosti. Ve funkci 
starosty města působil šest let a z radnice 
odešel v roce 1976 do důchodu. Zemřel ve 
Strakonicích 17. května 1985 ve věku 69 let. 
Pohřben je na novém hřbitově v Blatné.

Jiří Sekera

Program na 
květen 2015
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/pra-
rodičů
Vítána jsou vícerčata ☺
odpoledne:
Pondělí: 14:30 – 15:30
Výtvarný kroužek paní Vydrové pro 
děti z 1. až 3.tříd
Pondělí: 15:30 – 16:30
Šikovné ploutvičky – výtvarný kroužek 
pro děti od 4 let
Úterý: 15:00 – 15:45 a 15:45 – 16:30
Veselé pískání – hra na zobcovou fl étnu, 
nácvik správného dýchání pro děti od 3 let
Středa: 16:30 – Cvičení pro těhotné
Čtvrtek: 17:00 – 20:00
STOB - kurz snižování nadváhy

Program na pondělky a středy
18. 5. - Zdravý talíř
20. 5. - Motýlek
25. 5. - Princezna
27. 5. - Dětská party
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Jízda zručnosti 2015 na SOU Blatná
Dne 22. dubna pořádalo Střední odborné 

učiliště Blatná a fi rma Agrozet České Budějovi-
ce, a. s. 14. ročník oblastní soutěže „Jízda zručnosti 2015“. Veřejnost 
z Blatné a okolí byla na tento den pozvána na soutěž i na den otevře-
ných dveří. Soutěž je určena pro žáky středních škol a učilišť, kteří 
v rámci studia získají řidičské oprávnění k řízení traktoru. Ve tvrdé 
konkurenci deseti středních škol a učilišť a dvaceti pěti soutěžících 
obsadili studenti třídy 3.O oboru Opravář zemědělských strojů první 
tři místa! Na soutěž se přišli podívat bývalí mistři, učitelé, pracovníci 
školy, absolventi i studenti SOU Blatná, rodinní příslušníci, žáci bla-
tenských základních škol, blatenská veřejnost i vzácní hosté.

Již od pondělka 20. 4. do areálu SOU Blatná přijížděli soutěžící, 
aby si projeli připravenou trať. V areálu učiliště na ně čekal moderní 
traktor Zetor Proxima70 s přední hnací nápravou a přívěsem. Trať 
si projeli i studenti SOU Blatná ze tříd 3. O  i 2. O oboru Opravář 
zemědělských strojů. Z nich byli pečlivě vybráni 4 studenti, kteří se 
zúčastnili soutěže.

Od středečního rána vládl na SOU Blatná čilý ruch. Přijížděli uči-
telé a studenti učilišť a středních odborných škol. V jídelně školy se 
registrovali. Studenti losovali pořadová čísla. Pedagogický doprovod 
si losoval čísla, u kterých soutěžních prvků budou plnit funkci rozhod-
čích a kdo bude hlavní rozhodčí. Rozhodčími byli i mistři odborného 
výcviku, učitelé a vybraní studenti SOU Blatná. Pro hosty připra-

vily kuchařky SOU 
Blatná příjemnou 
svačinu, soutěžící 
si domácí pohoštění 
pochvalovali.

P ř e d  s o u t ě ž í 
představil mistr od-
borného výcviku pan 
Václav Fuščič krás-
ný veterán, traktor 
Zetor 25 A  s návě-
sem vlastní výroby. 

Firma AGROZET, a. s. České Budějovice představila traktor Zetor 
Forterra 150HD v kombinaci s pneumatickým nástavbovým secím 
strojem AEROSEM 3002 ADD. Firma LIVA Předslavice traktor CASE 
PUMA 145 ET v kombinaci s lisem na kulaté balíky Krone Comprima 
F 155 XC, Krone Swadro 807, shrnovače se stranovým ukládáním 
řádku a Krone svinovací lis Fortima V 1500MC.

V 9 hodin vystartoval první soutěžící. On a stejně tak další soutěžící 
museli před množstvím diváků předvést své dovednosti v ovládání 
traktoru s přívěsem projetím trasy s  jedenácti překážkami. Šlo 
např. o průjezd dvěma pravoúhlými úzkými zatáčkami, osmičkou, 
přesné zastavení u rampy, přejezd lávky, slalom aj. Klíčovým prvkem 
bylo couvání traktorem s přívěsem do modelu úzké garáže. Rozhodčí 
hodnotili přesnost splnění jednotlivých úkolů a čas jízdy.

Na soutěž se přišli podívat žáci blatenských základních škol s pe-
dagogickým doprovodem. Mladší žáci i děti učitelů si zasoutěžili na 
malém modelu trati s traktůrky řízenými vysílačkou.

Ke vzácným hostům patřila starostka města Blatná Bc. Kateřina 
Malečková a pan místostarosta Pavel Ounický. Ti přinesli pro soutěžící 
další hodnotné ceny.

Dalšími vzácnými hosty byli z fi rmy Agrozet: Ing. Jan Beer, mís-
topředseda představenstva a obchodní ředitel; Ing. Petr Lidinský, 
ředitel závodu Ražice; Lukáš Bláha, vedoucí prodeje strojů; Václav 
Moudrý, vedoucí technického servisu. Z fi rmy PRILLINGER p. Václav 
Brušák, vedoucí prodeje.

Soutěž řídila a humorným náhledem doprovázela paní vycho-
vatelka SOU Blatná Zdeňka Braunová. Ta vyzvala přítomné hosty 
k přihlášení do kategorie „Veřejnost“. Tam se přihlásilo 8 soutěžících, 
absolventi SOU Blatná, zájemci z řad zemědělské veřejnosti i peda-
gogičtí pracovníci zúčastněných škol.

Počasí celému dni přálo. Po skvělém obědě se soutěž chýlila ke 
konci. Jakmile odjel poslední soutěžící, vrcholila nervozita. Pořada-
telé vyplňovali připravené tabulky, sčítali časy a trestné body, tiskli 
barevné diplomy, připravovali ceny.

U stupňů vítězů se shromáždili soutěžící i veřejnost. Ceny předá-
vali: Ing. Jan Beer, ředitel SOU Blatná Ing. Miroslav Čapek, zástupce 
ředitele pro odborný 
výcvik Bc. Stanislav 
Kučera a  zástupce 
ředitele pro teo-
retické vyučování 
Ing. Arnošt Kabát.

V  kategorii „Ve-
řejnost“  zví tězi l 
Ing.  Zbyněk Hof-
man, učitel odbor-
ných technických 
předmětů SOU Blat-
ná.

V hlavní kategorii se na 4. místě umístil Ondřej Šimek z VOŠ 
a SZŠ Benešov. První až 3. místo patřilo studentům SOU Blatná. 
Třetí místo získal Jiří Kovařík, druhé místo Patrik Žilák. Vítězem se 
stal Aleš Kratochvíl. Zvláštní ocenění převzala studentka VOŠ a SOŠ 
Březnice Kristýna Maštalířová, která byla jedinou soutěžící dívkou.

Zeptali jsme se Aleše Kratochvíla a Patrika Žiláka na tajemství 
jejich úspěchu v soutěži.

Aleš: „Traktor je moje srdeční záležitost. Doma máme malé 
hospodářství. Tam často řídím traktor Zetor 7545 a traktor domácí 
výroby, s nímž se účastním traktoriád. Též chodím na brigádu do 
ZOD Škvořetice.“

Patrik: „Jezdit s traktorem mne baví. Je to přirozená součást mého 
života. Máme doma hospodářství. A po škole chodím na brigádu do 
ZOD Blatná.“

Myslím, že ocenění zaslouží i učitelé autoškoly SOU Blatná, mistři 
odborného výcviku, učitelé teorie, vychovatelé a všichni pracovníci, 
kteří se studenty odvedli poctivou práci.

Na závěr se sluší poděkovat štědrým sponzorům, kteří dodali pro 
prvních 8 soutěžících hodnotné ceny. Jsou to AGROZET, a. s. České 
Budějovice, LIVA Předslavice, PRILLINGER Radomyšl, BP-SERVI-
CE, s. r. o. Blatná, General weld, s. r. o., Blatenská ryba, s. r. o. Blatná, 
Maso uzeniny Písek, Jiří Drnek – Drogerie Teta, Bidvest CR, s. r. o., 
Maso uzeniny Písek, Pogrr, s. r. o. Příbram, ZEO Trade, s. r. o. Radčice, 
Agrární komora ČR a MÚ Blatná.

Aleš Drobník, Stanislav Kučera,
foto Jana Maříková
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ČTEME, PLETEME… tohoto nápisu či upoutávky si jistě každý z vás, kdo si 
prochází kulturní kalendář, všiml. Určitě si řeknete, co se v té knihovně vlastně děje, co 
tam ty ženy při tom pletení a čtení vlastně provádí? Vždyť si mohou číst a plést doma. Ano, 
to zajisté můžeme a také tak činíme. Ale scházet se takto společně, předávat si zkušenosti 
nejen z ručních prací, ale i o tom, kdo jakou knihu přečetl, jak moc ho to zajímalo a co 
bychom si my ostatní měli určitě přečíst, je velice příjemné a užitečné. Ale to je jen jed-
na z  částí náplně našich schůzek. 
Scházíme se vždy jednou za čtrnáct 
dní v naší oblíbené knihovně. Díky ve-
dení CKVB a pra- covnici knihovny 
p .   J a r o s l a v y Vaňkové nejsou 
naše schůzky vů- bec jednotvárné. 
Naopak, každá schůzka  j e  ze 
strany p. Vaňko- vé velmi precizně 
připravena. Té- mata a  zaměření 
našich schůzek s námi vždy pro-
bírá a ptá se, co by nás zajímalo, 
co pro nás má při- pravit a  čím by 
nás mohla oboha- tit. Při schůzkách 
chodíme na ná- vštěvy do muzea, 
probíráme a vyměňujeme si naše oblíbené recepty, tvoříme vánoční i velikonoční deko-
race. Také jsme relaxovaly kreslením pod vedením odbornic (zentangle nebo malování 
akvarelů), naučily jsme se cviky na správné držení těla, navštívily jsme faru, kde nám 
velmi poutavě vyprávěl pan farář, pomáhaly jsme i při výrobě masek na masopust atd. 
Určitě jsem nevypsala všechno.

Náš život je v současné době velice hektický, často nejsme ani schopni zastavit se 
a popovídat si, najít si čas na přátele. Tyto naše schůzky jsou ale dokladem toho, že kdo 
chce, čas si najde. Naše společná setkávání nám dělají všem radost. Jako ochutnávku 
přikládám foto z výroby kočiček.

A. Štípková

SDH Drahenický Málkov 

všechny srde n  zve 

na tradi ní sout ž v požárním útoku 

 

 

 

Sout ž se uskute ní 30. 5. 2015 od 13 hodin na místním fotbalovém h išti. 

Sou ástí závodu bude i mužské super finále o speciální cenu. 

 

Ob erstvení zajišt no. 

Rozhovor za MILIARDU (nebo tak nějak) 
Čili kecy s ANČA BANDEM
L.A.: Čau, tak budeme zase našim čtená-
řům něco povídat, jo? Máte našlápnuto 
k nový desce, nebo už je nahraná?

DATEL/STRAKAPOUD: Nahraná už je 
půl roku, v průběhu září 2014 se tak stalo.
První termín, 11. téhož měsíce, musel bejt 
zrušen.Jelikož jsme taky dvojčata,drželi jsme 
s kolegama z Manhatanu basu.Přišlo nám to 
hodně symbolický až cynický,tudíž jsme od 
této varianty upustili. O týden později jsme 

natočili úplně jinačí miliardu,než se pravi-
delně točila, ale spíš protáčela v New Yorku 
a zároveň vytáčela konkurenci.
 L.A.: Deska je tedy hotová, postupně jsme 
na vašem webu měli možnost poslouchat 
nějaké písničky. To bylo všechno?

DATEL/STRAKAPOUD: Ne, poslední las-
kominky pustíme na web snad v den křtu CD.

L.A.: A kdy a kde to bude?

DATEL/STRAKAPOUD: 30. května 2015 na 
Zimním stadiónu v Blatné. Teď zrovna shá-
níme kmotra. Velkýho významnýho kmotra.
Nějakýho pořádnýho masáka. Zatím všichni 
námi oslovení kmotři buďto ještě nebo už 
zase seděj, visej, nebo jsou rozpuštěni a nevy-
puštěni. Ale třeba do tý doby někoho pustěj. 
My totiž dokonce přemýšlíme i o tom, že si 
v případě nouze a neochoty těch populárních 
kmotrů půjčíme od místního pana faráře 
svěcenou vodu a prostě si to uděláme sami.
L.A.: Kdy už se na tu muziku vy.......?

DATEL/STRAKAPOUD: Na blbou otázku 
Fairplay, blbá odpověď-

…no tak určitě, protože já si myslim, tak 
určitě já si taky myslim, že deme jenom vod 
zápasu k zápasu, nezapomínáme na pokoru, 
koukáme kreativně jenom sami na sebe, ta-
bulka a soupeři nás nezajímají. Nám je jedno, 
s kým hrajeme, hele, je to kulatý, placatý, 
atd. A štěstíčko stejně nakonec zase přijde 
naproti nám! Ty jsi ale asi chtěl slyšet, jestli 
je to náš poslední turnaj, viď?
L.A. : Díky

Ptal se L.A. (ladislav řanda), odpovídali 
DATEL (jiří datel říha) a STRAKAPOUD 
(zdeněk strakapoud říha).

BLATENSKÁ RYBA
AKCE KVĚTEN 2015
PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY

Ryby mražené:
PSTRUH (bal. 2 ks)-500 g 69,50/bal
MAKRELA mr. na grill 1.2 kg 79,90/kg
KAPR fi let prořezaný mr. 195,–/kg
PSTRUH mr. na grill 145,–/kg
HEJK mr. VAC balený 84,90/kg
Ryby uzené:
LOSOS 21,00/100 g
MAKRELA 11,90/100 g
KAPR 13,90/100 g
Drůbež mražená:
FARMÁŘSKÉ KUŘE cca 2,5 kg 92,50/kg
HUSA bez drobů 3,8 kg 84,90/kg
KACHNA bez drobů 2,1 kg 77,50/kg
Kuřecí čtvrtě 10 kg 35,90/kg
Kuřecí prsní řízek (balení 2 kg) 115,90/kg
Ovoce a zelenina:
JAHODY mr. – balení 2,5 kg 44,50/kg
Lesní směs mr. – balení 2,5 kg 59,50/kg
Zelenina s kukuřicí 350 g 10,90/ks
Zelenina polévková 350 g 9,90/ks
Ostatní:
SÝR EIDAM 30%, cca 2 kg 99,50/kg
VEPŘ. KRKOVICE mr. bez kosti 92,50/kg
Hranolky 6*6 balení 2,5 kg 24,50/kg
Kořenící směsi 45,–/ks
Zmrzlina čokoláda, jahoda,
vanilka 1litr 32,50/l

Uvedené ceny včetně DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.
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Pohřební ústav Hořejš, Žižkova 120, Blatná:
Anna Faměrová nar. 1922 úmrtí    4. 1. 2015 bydliště  Řesanice
Pavel Homolka  1966     6. 1.  Doubravice
Václav Šišpela  1930      9. 1.  Lažany
Naděžda Hájíčková  1951  11. 1.  Mačkov
Jaroslav Bůbal  1938  22. 1.  Blatná
Danuše Chodová  1956  24. 1.  Čečelovice
Vlasta Tesařová  1922  31. 1.  Lnáře

Stanislava Sudová  1932    2. 2.  Pole
Miroslav Bárta  1948    6. 2.  Blatná
Eva Oravcová  1976  11. 2.  Mačkov
Karla Matulková  1973  11. 2.  Mačkov
Věra Fišerová  1952  11. 2.  Blatná
Jarmila Tomášková  1934  12. 2.  Metly
Vojtěch Hejl  1920  12. 2.  Kocelovice
Mojmír Laubendorf  1947  13. 2.  Plzeň
Jarmila Kočovská  1926  17. 2.  Uzeničky
Jiří Pechar  1927  18. 2.  Rožmitál pod Třemš.
Jindřich Šilhán  1943  27. 2.  Blatná
Marie Fiřtová  1920  28. 2.  Koupě
František Chaloupka  1933    7. 3.  Blatná
Milada Trojanová  1933    8. 3.  Kraselov
Vladimír Štěpánek  1933  12. 3.  Blatná
Ludmila Kušková  1934    6. 3.  Pole
Mgr. František Šatava  1938    6. 3.  Blatná

POZVÁNKA NA VIII. ROČNÍK OSLAVY 

DĚTSKÉHO DNE  VE VRBNĚ NA TÉMA 

TRAKTORY a BALÓNKY 
 Traktory staré i nejnovější – budou vystaveny, můžete i dovnitř 

Balónky - přes 300 balónků, uvidíte  i maxibalónek o průměru  

1 metr 

KDY, KDE: sobota 30.5.2015 na hřišti ve Vrbně 

 

 
 

 PROGRAM: 

14.00 ZAHÁJENÍ 

Mažoretky PREZIOSO 

Vystavená zemědělská technika – traktory různých značek a různého stáří 

SOUTĚŽE PRO DĚTI – téma balónky a zemědělství 

Uvidíte spoustu různých balónků a každé dítě dostane balónek 

ZÁBAVA- jízda na koních, nafukovací hrad, dětské hřiště 

16.00 VYHODNOCENÍ, TOMBOLA 

Hudba a občerstvení 

Srdečně zvou pořadatelé: Senior Club, SDH Vrbno, Rodiče Vrbno, Obec Kadov, VOD Kadov 

Těšíme se na Vás!   
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Balada pro banditu se stala srdeční záležitostí všech v divadle
S divadelním režisérem Milanem Schejbalem jsme se sešli v divadelní kavárně Divadelní akademie 
múzických umění, na které také jako pedagog působí. Povídali jsme si o Baladě pro banditu, kterou 
režíroval v divadle Antonína Dvořáka v Příbrami, a se kterou příbramský soubor přijede 30. května 

do Blatné.

CKVB: Dobrý den. Režíroval jste Baladu 
pro banditu v Příbrami a je to inscena-
ce, která se už dlouhá léta opakovaně 
objevuje na českých jevištích. Jaká byla 
ale Vaše motivace sáhnout zrovna po 
tomto titulu?

Milan Schej-
bal: Dobrý den. 
S Baladou pro 
banditu jsem 
již dlouho ko-
ketoval a s dra-
m a t u r g y n í 
příbramského 
divadla Kate-
řinou Fixovou 
jsme se ji roz-
hodli zařadit 
do repertoáru 
divadla A. Dvo-

řáka jakožto oblastního divadla, které musí 
mít širší záběr žánrů a muzikál sem rozhodně 
patří. Zároveň ale náš záměr nebyl dělat 
remake Balady pro banditu z divadla Husa 
na provázku ze 70. let. Chtěli jsme udělat 
Baladu znovu a Nikolu představit nejen jako 
kladného hrdinu, ale jako rozporuplnou, 
ambivalentní osobnost. Ukázat co z lidí dělá 
bída, a to nejen materiální, ale i duchovní, co 
z nich dělá touha po svobodě. A tento motiv 
je sledován u všech postav. Také nás zajímala 
balada jako žánr a na baladičnost inscenace 
jsme také kladli důraz.
CKVB: Co se týče hudby, která je dnes 
již zlidovělá, dodrželi jste původní verzi 
Miloše Štědroně?

MS: Samozřejmě jsme zachovali původní 
písně, které jsou nezapomenutelné, ale po-
změnili jsme aranžmá hudby. Toho se chopil 

Michal Vejskal, který dal zároveň první im-
puls k tomu, že tu hudbu uděláme moderněji 
a vznikne zároveň i  jakási fúze hudebních 
žánrů, tzn. jednou je píseň v rockovém aranž-
má, jindy zase melancholická, vše se odvíjí 
od děje a  rysů postav, které píseň zpívají. 
Nejznámější píseň Balady „Zabili, zabili“ je 
jakousi nití celé inscenace, zpívá ji každá 
z postav a každá po svém, s různou emocí.
CKVB: Součástí kapely, která živě vystu-
puje na jevišti, jsou herci z ansámblu 
nebo jsou to lidé z hudební branže, kteří 
s Vámi externě spolupracují?

MS: Čtyři z šesti hudebníků jsou přímo 
herci zde z příbramského divadla. Pouze 
muzikanti, kteří hrají na klávesy a akustické 
housle, jsou profesionály z hudební oblasti. 
Hraje se v obsazení klávesy, housle, saxofon, 
baskytara, kytara a bicí.
CKVB: Jak dlouho vlastně trvá, než se ta-
ková inscenace nazkouší a jak moc je ná-
ročné všechny složky sladit dohromady?

MS: Zkoušeli jsme standardně asi sedm 
neděl, ale s  tím, že choreografi e (Martin 
Pacek) a hudba již byly připraveny. Zkoušení 
je v takovém případě náročnější, ale herci si 
tuto inscenaci opravdu vzali za svou a spolu-
práce byla výborná, i když náročná tím, že je 
na jevišti živá hudba a naživo se také zpívá. 
Hudba a zpěv zde dělá určitě 50% inscenace, 
a proto musí všechno dobře ladit dohromady, 
jinak Balada strašně ztrácí.
CKVB: Co se týče scénografi e, připomí-
nala mi Balady pro banditu, které jsem 
viděla už dříve v jiných divadlech, které 
režírovali různí režiséři s různými soubo-
ry. Kde jste brali inspiraci k výtvarnému 
pojetí vy?

MS: Scény a kostýmů se chopila výtvarni-
ce Agnieszka Pátá-Oldak. Výtvarno zde mělo 
jednak navozovat jistou magickou atmosféru, 
kterou Balada má a jednak mělo odpovídat 
našemu pojetí – zvolili jsme moderní ucho-
pení, Eržika má dredy a  tetování, Morana 
má velice moderní a znakovou vizáž, pojetí 
bylo hozeno do světské sféry a dle toho bylo 
výtvarně ztvárněno. Eržika ani Nikola nejsou 
jen pozitivní postavy, mají také své stinné 
stránky a chtěli jsme je takto i vykreslit. Co 
se týče scény, původní idea byla, že na ní 
bude křesťanský kříž v rekonstrukci, který 
se ale na konci hry rozpadne. To se nám ale 
technicky nepodařilo, aniž by to nevypadalo 
směšně. Nicméně tento motiv vyplývá z ob-
sahu hry a na scéně tak vznikl jakýsi strom 
života, kolem něhož je lešení.
CKVB: Má poslední otázka směřuje 
k tomu, jak vy sám vlastně vzpomínáte 
na tu legendární Baladu pro banditu ze 
70. let z Husy na provázku, která byla ve 
své době naprostým zjevením na české 
divadelní scéně?

MS: Tu inscenaci jsem měl nesmírně rád. 
Ale dnešní doba je jiná a původní význam 
a znaky nejsou dnes  tolik aktuální, jako byly 
tehdy. Nechtěli jsme předělat Baladu ze 
70.let, chtěli jsme udělat Baladu dnes, pro 
dnešního diváka a hledat znaky a významy, 
které jsou aktuální dnes a mnohé z nich zů-
stávají z původní verze, ale jsou další, které 
se vynořují až v dnešní době. Ten příběh 
je velký a není spojen jen s bolševikem, je 
tam mnoho motivů, které jsou platné stále, 
princip viny a  trestu, ale třeba i  to jak se 
manipulovalo s vesnicí a Nikolou. Touha po 
svobodě je aktuální i dnes, jen třeba něčím 
jiným.

CKVB: Děkuji za rozhovor a brzy na vi-
děnou v Blatné.

Michaela Sikorová, CKVB

PES VE ŠKOLE? PROČ NE, KDYŽ JE TO 
„NÁŠ“ KANT

Dnes se studium považuje za jednu z nej-
důležitějších etap života. A praxe je nedílnou 
součástí studentského života. Praxe probíhá 
také na VOŠ a SOŠ Březnice, kterou navště-
vuji i já se svým psím pomocníkem Kantem. 
A ráda bych touto cestou poděkovala právě 
celému učitelskému sboru, třídní učitelce, 
zástupkyni i paní ředitelce. To, že mi zde 
umožnili studovat bezprostředně poté, co 
jsem přišla o zrak, mě vlastně zachránilo od 
izolace a od dalších následků. Přestože jsme 
ze začátku ani já, ani učitelé nevěděli, co 
vlastně potřebuji pro studium a jak ke mně 
mají přistupovat, zanedlouho se vše srovnalo 
a dnes jsem plnoprávným členem třídy.

Za dobré rozhodnutí považuji ponechání 
praxe až na druhý rok studia. A mně toto 
rozhodnutí pomohlo dvojnásob. Není jedno-
duché sehnat místo, kde by chtěli studentky 
jen na dva měsíce. Přece jen se nějakou práci 
člověk naučí a praxe je najednou konec. Ze 

své praxe jsem měla dvojnásobné obavy. 
Jednak tedy z toho, jak ji budu zvládat, ale 
hlavně z  toho, kde by mě vlastně chtěli. 
Přece jen bez hlavního smyslu, tedy zraku, 
toho na praxi příliš nezastanu. Šlo však jen 
o to uvědomit si, v čem naopak vynikám. A to 
je bezesporu upovídanost. Rozhodla jsem 
se tedy kontaktovat příbramskou pobočku 
SONS (sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých). Věděla jsem o ní již z dřívější 
doby, a tak mě napadlo požádat o spolupráci 
jedinou pracovnici této pobočky Radku Lie-
nertovou. Ta mi vyšla plně vstříc. Později se 
ještě vyskytla možnost strávit druhý měsíc 
praxe na základní škole přímo v místě mého 
bydliště. To pro mě bylo pohodlnější, a tak 
jsem si to zde také domluvila. A ptáte se tedy, 
co jsem zde vlastně dělala? V SONSu jsem 
pomáhala připravovat aktivity pro slabozraké 
lidi, dělali jsme tak například svíčky nebo 
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KLUB PŘÁTEL BLATENSKA 

zve na 
 

PROCHÁZKU 

ZÁMECKÝM 

PARKEM 

VE LNÁŘÍCH 
S ODBORNÝM VÝKLADEM 

 

neděle 24. května 2015 
sraz v 10:00 před zámkem ve Lnářích 

Základní umělecká škola Blatná
J. P. Koubka 4 – 388 01 Blatná – tel.: 383 422 536 – e-mail: zus@blatna.net

vyhlašuje pro školní rok 2015/2016
 

ZÁPIS ŽÁKŮ
pro výuku do oborů: hudební, výtvarný a taneční

Hudební obor - přípravné studium děti od 5 let
 - základní studium děti od 6 let
  klavír, akordeon, zobcová fl étna, housle, kytara, violoncello, kontrabas,
  trubka, trombon, klarinet, saxofon, lesní roh, dudy, bicí nástroje
 - sólový zpěv děti od 6 let
 - sborový zpěv

Výtvarný obor  - přípravné studium děti od 5 let
 - základní studium děti od 7 let
 - základní studium se zaměřením na keramiku děti od 8 let
  (zájemci o tento obor přinesou s sebou výtvarné práce z MŠ, ZŠ nebo
  vytvořené doma)

Taneční obor  - přípravné studium děti od 5 let
 - základní studium děti od 7 let
  se zaměřením na klasický, moderní a společenský tanec
 

Zápis se koná v červnu v týdnu od 15. – 19. června 2015
10:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 16:00 hodin

v ZUŠ Blatná v ředitelně školy 1. patro, dveře č. 16
(rodiče se dostaví s dětmi)

Kritéria, podle kterých budou žáci přijímáni:
Hudební obor: zazpívat píseň, zopakovat určitou výšku tónu, vytleskat rytmický motiv
Výtvarný obor: dokázat rozlišovat barvy, prokázat představivost a  schopnost využití 
daného prostoru (výkres), přinést vlastní práci libovolného výtvarného stylu
Taneční obor: žák má rovný postoj, plynulou chůzi, prokáže cit pro rytmus a hudbu

Ve čtvrtek 18. června 2015 Vás srdečně zveme na koncert nejmladších žáků, 
který se koná v sále ZUŠ od 17:00 hodin

květiny z krepového papíru. Avšak mou hlav-
ní náplní byla tvorba programu na besedy 
pro děti. Navštívila jsem hned několik míst, 
například Sedmou základní školu v Příbrami, 
kde jsem měla hned pět besed, Základní 
školu ve Višňové u Příbrami, ale také třeba 
samotnou školu v Březnici, kde jsem měla 
besedu tentokrát pro studenty na střední 
škole. Mimo to jsem ale měla povídání také 
v klubu důchodců se staršími lidmi, kde mě 
to ohromně bavilo, nešlo totiž o klasickou 
besedu, ale spíše o takové povídání, kdy se 
lidé spíše ptali a  zajímali a  já odpovídala. 
Ve druhém měsíci jsem pak využila zkuše-
nosti z besed u dětí a díky tomu jsem mohla 
udělat také besedy pro nižší stupeň na rož-
mitálské Základní škole J. J. Ryby.

Praxe celkově proběhla na výbornou 
a jsem ráda, že v obou zařízeních se mnou 
počítají i nadále a chtěla bych jim tak vyjá-
dřit svůj dík. Besedy jsem si totiž užívala 
nejen já, ale také děti. Speciální pomůcky 
pro nevidomé se nevidí každý den, možnost 
vyzkoušet si je také zaujme. Ale absolutním 
tahounem byl samozřejmě vodící pes, a  to 
u všech věkových kategorií. 

Andrea Hlaváčková (2.VS)

Blatenský bazén je 
připraven na zahájení 
svojí třetí sezony

Provoz areálu blatenské plovárny bude 
v letošním roce zahájen v pondělí 1. června – 
provoz 13,00 – 20,00 hod. Z důvodu, že tento 
den se slaví mezinárodní den dětí, rozhodli 
provozovatel (TSM Blatná), a majitel areálu 
(město Blatná) že vstup pro mládež do 15let 
bude tento den zdarma.
Provozní doba areálu: út. – ne. 09,00 – 20,00

                               po. 12,00 - 20,00
Tento areál byl vybudován městem Blat-

ná (byl spolufinancován evropskou unií) 
nákladem cca 61 milionů korun. Snahou 
města je jeho maximální využití širokou 
veřejností. Z tohoto důvodu byly stanoveny 
ceny vstupného, které jsou v porovnání se 
jinými zařízeními tohoto druhu zcela určitě 
nejnižší. Za uplynulé dvě sezony navštívilo 
areál cca 55 tis. lidí.

Vstupné - základní informace: Dospělí 
platí za celodenní vstupenku 60 Kč. za odpo-
lední 40 Kč., a za vstup na 2 hodiny 20 Kč. 
Senioři, studenti a děti do 15let platí za celý 
den 50 Kč., za odpoledne 35 Kč. a na 2 hod 
10 Kč. Je také možné uplatňovat rodinné 
nebo skupinové vstupné.

Podrobnější informace lze získat na webo-
vých stránkách Technických služeb Blatná – 
www.plavecakblatna.cz
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Kulturní  kalendář��

22. 5. PÁTEK | 18:00 – 22:00 |
MUZEJNÍ NOC 2015
Tajemství kobek starého hejtmanství
Městské muzeum Blatná+Kaplanka
Komentované prohlídky podzemí mu-
zea, zbraně a zbroje středověku, stře-
dověká hudba v podání skupiny Elthin 
a středověký šerm, bohatý a dobro-
družný program pro děti, opékání 
buřtů a mnoho dalšího v rámci letošní 
Noci muzeí.

23. 5. SOBOTA | 10:00 – 16:00 |
KONFERENCE: KRAJINA - KO-
MUNITA - KONTEXT
Špejchar u rybníka Přední Topič
Budeme zkoumat krajinu Blatenska 
nejen na mapách a v příbězích, ale i 
z hlediska toho, co pro nás v dnešní 
době krajina znamená, jak se vyvíjel 
vztah k ní v posledních sto letech a 
jestli se některé krajinné struktury a 
místa ještě dají zachránit, když si jich 
budeme všímat a pečovat o ně.

23. 5. SOBOTA | 21:00 |
LIBIDO CHALLENGE, BITTER 
VERSES (De), DELIKVENCE 11, 
HEART ATTACK
Koncert kapel
Pořadatel a místo konání
Hospoda na Vinici

23. 5. SOBOTA | 21:00 |
DANGER and U2 REVIVAL
Koncert
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

28. 5. ČTVRTEK | 17:00 |
ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ T.G. 
MASARYKA 
Divadelní sál, Sokolovna Blatná

29. 5. PÁTEK | od 18:00 |
NOC KOSTELŮ 2015
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Blatná
18:00 | Mše
19:00 | Koncert sboru Sv. Martina z 
    Radomyšle
21:00 | Večer chval
V průběhu večera jsou připraveny pro-
hlídky kostela či doprovodný program 
pro děti.

30. 5. SOBOTA | 19:00 |
BALADA PRO BANDITU
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Představení v rámci divadelního před-
platné
Příběh Nikoly Šuhaje loupežníka, in-
spirovaný románem Ivana Olbrachta, 
se dočkal jevištní muzikálové verze v 
70. letech minulého století v brněn-
ském Divadle na provázku. Málokdo 
tehdy tušil, že text napsal minulému 
režimu nepohodlný a zapovězený 
Milan Uhde (jako autor byl oficiálně 
uveden režisér první inscenace Zdeněk 
Pospíšil). V roce 1978 byl podle této di-
vadelní hry natočen stejnojmenný film 
(v režii Vladimíra Síse). Od té doby sta-
čili Nikola, jeho láska Eržika, Mageri, 
zbojníci, četníci a další hrdinové příbě-
hu získat nesmrtelnost a písně nesma-
zatelně zlidovět – alespoň v paměti 
a srdcích svých diváků a posluchačů. 
I v příbramském divadle se ke zbojní-
ku Nikolovi vrátíme s láskou a se vší 
úctou a pokorou k síle příběhu o veliké 
lásce a zradě, stejně jako k písničkám, 
které nás stále znovu těší a dojímají. 
Věříme, že stejně jako vás. V inscenaci 
samozřejmě nebude chybět ani živá 
kapela!
Délka představení: 110 minut včetně 
přestávky.

Předprodej: infocentrum Blatná, re-
cepce Městského muzea Blatná, www.
ckvb.cz

Vstupenky: 1.-10. řada – 250/200 Kč 
(plná cena/studenti, děti, senioři, ZTP)
11.-20. řada – 200/150 Kč (plná cena/
studenti, děti, senioři, ZTP)

Žáci a studenti základních a střed-
ních škol v Blatné mají možnost za-
koupení lístku za 50 Kč na místě v 
den představení. Pokladna otevřena 
od 18:00.

30. 5. SOBOTA | 20:00 | 
ANČA BAND | křest desky 
MILIARDA 
Zimní stadion
hosté | Pantheroye Roye, BASS, Paralen

30. 5. SOBOTA | 21:00 |
BRATŘI KARAMAZOVI and 
SCEPTION
Koncert

Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

1. 6. PONDĚLÍ | 13:00 – 18:00 |
DEN DĚTÍ: ODYSSEOVA DOB-
RODRUŽSTVÍ
Plavečák Blatná
Zažijte na vlastní kůži dobrodružství 
statečného Odyssea na jeho plavbě z 
Tróji do rodné Ithaky.
Pořadatelé: ZŠ JAK, ZŠ TGM, MC Ka-
přík, DDM, CKVB

2. 6. ÚTERÝ | 19:00 |
CESTOPIS: NEPÁL
Velký sál, KCAŽ
O svých zážitcích z návštěvy Nepálu 
vypráví fotografka Kamila Berndorf-
fová.

20. 5. STŘEDA | 19:00 |
ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA
Sci-Fi / Akční / Dobrodružný / Thriller 
v původním znění s titulky | Austrálie 
2015 | Nevhodný mládeži do 15 let |

22. 5. PÁTEK | 20:00 |
POLTERGEIST
Horor v původním znění s titulky | USA 
2015 | Nevhodný mládeži do 12 let |

27. 5. STŘEDA | 19:00 |
ŽIVOT JE ŽIVOT
Komedie v původním znění | ČR 2015 | 
Nevhodný mládeži do 12 let | 95 min |

29. 5. PÁTEK | 20:00 |
SAN ANDREAS
Dobrodružný / Katastrofický v původ-
ním znění s titulky | USA 2015 | 

Městská knihovna Blatná 

19. 5. ÚTERÝ | 15:00 – 17:00 |
ČTEME, PLETEME…A JDEME NA 
VÝSTAVU DO MĚSTSKÉHO MUZEA 
BLATNÁ

Oddělení pro děti 

KŘÍŽOVKY PRO DĚTI
Po celý měsíc si děti mohou v knihov-
ně vyluštit křížovku.

17. 5. NEDĚLE | 17:00 |
ODPOLEDNE S DECHOVKOU: 

 Akce

 Knihovna

 Kino

 Komunitní centrum
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fotografická díla. Dozvíte se, jak bydlí 
zvířátka v přírodě, i něco málo z histo-
rie trampingu. Odhalíte, co skrývá ná-
zev „Zelená domácnost“, připomenete 
si, jak se staví ptačí budky, krmítka a 
mnoho dalšího. Autorem výstavy je 
Svazek obcí Blatenska.

20. 6. SOBOTA | OD 09:00 |
RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI
Nábřeží a zámek Blatná
Letos se již podruhé odehrají blaten-
ské Rybářské slavnosti v podzámčí a 
na zámku Blatná. Navíc bude originál-
ně využitý také prostor blatenských 
sádek, kde si přijdou na své i milovníci 
divadla! Během dne si na sádkách již 
tradičně můžete také zakoupit pro-
dukty Blatenské ryby nebo zhlédnout 
závody hasičských družstev.
Na hlavní scéně na nádvoří zámku 
Blatná se můžete těšit na pestrý hu-
dební program, který bude skýtat snad 
všechny hudební žánry, od dechovky 
přes rock´n´roll, rock, pop až po ci-
kánskou hudbu. Hosty letošního roč-
níku jsou OTAVANKA, TOMÁŠ KOČKO 
A ORCHESTR, ZRNÍ, FIRE BALLS, 
TRIO ROMANO a v neposlední řadě 
BRATŘI EBENOVÉ. 
Samozřejmě je pro vás připravený bo-
hatý gastroprogram, divadlo a soutěže 
pro děti, hudební program na vod-
ní scéně naproti restauraci Marion a 
mnoho dalšího, co neodmyslitelně k 
blatenským Rybářským slavnostem 
patří.

MORAVANKA
Velký sál, KCAŽ
Největší z legend dechové hudby u nás 
- MORAVANKA - zahraje v Blatné!
Předprodej: infocentrum, recepce 
Městského muzea Blatná, www.ckvb.cz
Vstup: 200/100 Kč (ZTP po předložení 
průkazu)

20. 5. STŘEDA | 18:00 |
NEBE STUDÁNEK III
Kavárna, KCAŽ
Přednáška spisovatele Ondřeje Fibi-
cha o zajímavých a léčivých prame-
nech regionu. Vstup volný.

21. 5. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: ŘEZBÁŘSTVÍ KROK 
ZA KROKEM
Suterén, KCAŽ
Řezbář Lukáš Marek vás seznámí s 
tajemstvím tohoto starého řemesla a 
vyzkoušíte si sami něco vyřezat. Kur-
zovné: 100 Kč/2hod. V případě zájmu 
se hlaste na: 603 395 160.

23. 5. SOBOTA | 17:00 |
DUO MaMi: RYBA NA GRILU
Dvorek KCAŽ (v případě nepřízně po-
časí v kavárně KCAŽ)
Zábavně-naučný gurmánský večer 
známého blatenského Dua MaMi za 
doprovodu hudby pana Koubka a jeho 
kapely. Vstup: 50 Kč.

28. 5. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: GRAFIKA
Suterén, KCAŽ
Další grafická dílna s Verčou Teskovou, 
tentokrát dvoubarevný tisk. Kurzovné: 
100 Kč/2hod. V případě zájmu se hlas-
te na: 603 395 160.

9 . 4. - 31. 5. | „OK“ OTEVŘENÁ 
KAVÁRNA | VÝSTAVA |
LIDÉ S TRIZOMIÍ 21 DNES
O.S. Ovečka, České Budějovice
Výstava obrazů dětí i dospělých s 
Downovým syndromem.
Výstava je otevřena pouze v době ko-
nání akcí v Komunitním centru. Pro-
gram na www.ckvb.cz

ST – ČT
Jazykové konverzace – Klubovna
HLEDÁME NOVÉ LEKTORY NA VÝUKU 
JAZYKŮ, KTERÉ NEMÁME V NABÍDCE 
(ŠPANĚLŠTINA, FRANCOUZŠTINA, …) 

Středa 18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek        17:00 NĚMČINA
  18:00 ČEŠTINA PRO  
  CIZINCE

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 |
CVIČENÍ PRO DĚTI: POHÁDKO-
VÁ JÓGA
Velká klubovna, KCAŽ

PO - ÚT | 8:00 - 15:00 | 
STŘEDY | 8:00-12:00 |
SKS TRICYKL | sociální 
poradenství
Malá klubovna, KCAŽ

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 - 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MAN-
ŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY, 
PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRACOVNĚ- 
PROFESNÍ OBLAST A OSOBNOSTNÍ 
ROZVOJ, o.p.s.
Klubovna, KCAŽ Blatná
MPP poskytuje manželům, snouben-
cům, rodinám i jednotlivcům odborné 
sociálně právní a  psychologické pora-
denské služby, pomoc při řešení part-
nerských, rodinných a mezilidských 
vztahů. V případě zájmu kontaktujte 
PhDr. Doležalovou na tel. 724 046 602 
nebo na email:  info@manzelskapo-
radna-strakonice.cz

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ 
| 14:00 - 18:00 | ADIKTOLOGICKÁ 
PORADNA PREVENT
Klubovna, KCAŽ 
Posláním Adiktologické poradny PRE-
VENT  je pomáhat lidem, kteří hledají 
řešení obtíží spojených se závislostním 
chováním. Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha, 
tel.: 725 373 863. 

ÚT – NE | 10:00 – 17:00 | 
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI 
VSTUP DO MUZEA ZDARMA

24. 4. – 31. 5. 
| ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
VÝSTAVA 12. ROČNÍKU CYKLU 
PŘÍRODA BLATENSKA: 
ZVÍŘÁTKA, JAK BYDLÍTE V 
PŘÍRODĚ?
Městské muzeum Blatná
Na výstavě se můžete potěšit fantazií a 
uměním děvčat a kluků z mateřských, 
základních i středních škol, kteří zde 
budou představovat svá výtvarná a p ýýýýýýýýý

 Těšte se

 Výstavy
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sport��
Nasazení blatenských 
sportovních střelců pod 
drobnohledem

Marek Novotný: „Z akčních scén se zbro-
jováckou puškou pěkně bolí ruce!“

Marek Novotný / 37 let / z Blatné je jed-
ním ze dvou členů sportovně- střeleckého 
klubu, kteří se věnují disciplínám se zbra-
němi závodně. Ostatní provozují tento druh 
relaxace rekreační formou. „Dvakrát v životě 
jsem se dostal na Mistrovství světa- jednou 
do Ekvádoru, podruhé do Indonésie,“ vzpomí-
ná na exotické zážitky své střelecké kariéry 
Marek, „V Ekvádoru jsem vybojoval dvacáté 
místo, v Indonésii to pro mě dopadlo o něco 

hůř. Nejdůležitější ale bylo, že jsem oba dva 
mistráky absolvoval bez výraznějších zdra-
votních komplikací,“ říká sympatický borec 
s nezbytnou dýmkou v ústech.

Poslední dva roky se úspěšný sportovní 
střelec, který v blatenském klubu setrvává 
již úctyhodným šestnáctým rokem, zaměřil 
na puškařskou dráhu: „Pistoli teď střílím mi-
nimálně. Nutno ale podotknout, že z akčních 
scén se zbrojováckou puškou pěkně bolí ruce. 
Vždyť ta má „železnodřevěná lady“ má i se 
zásobníkem pět a půl kila!,“ zdůrazňuje fyzic-
kou náročnost takového výkonu na závodní 
scéně Marek Novotný. Vlastnit a používat 
sportovní pušku podle něho není v  České 
republice díky dobré legislativě problém: 
„Zato v cizině v tomto ohledu vládnou velmi 
tvrdá omezení. Někde není vůbec možné 
si takovou zbraň opatřit,“ dodává zkušený 
závodník, který vždy a za každých okolností 
používal a používá arzenál, vyrobený v ČZ 
Strakonice.

Ve  své poslední závodní sezóně Marek 
Novotný hostoval na  čtyřech tuzemských 
přeborech. „Problémem je, že u nás v  re-
publice existují všehovšudy dvě nebo tři 
střelnice s tímto zaměřením. Proto se také 
koná málo puškařských závodů. Nejbližší, 
na kterou jsem cestoval, leží ve vzdálenosti 
250 kilometrů od Blatné,“ vysvětluje muž 
ocelových nervů a železných svalů. A jakých 
výsledků dosáhl? „Na bednu jsem nevystou-
pil ani jednou. Ale většinou končím v první 
desítce,“ zní odpověď.

A jak Marek trénuje? „Na klubovou střel-
nici se dostanu tak jednou za  čtrnáct dní. 
Doma trénuju třikrát v  týdnu,“ odpovídá 
nadšenec, který si větší část nákladů spoje-
ných s touto činností hradí z vlastní kapsy. 
Sám blatenský klub získává fi nanční injekce 
dílem pronájmem objektu střelnice, dílem 
od blatenské radnice jako dotaci.

Všechny své schopnosti a síly teď Marek 
Novotný plně soustřeďuje na Mistrovství Ev-
ropy, které se uskuteční v Maďarsku během 
měsíce června.

Vladimír Šavrda

Pavel Kotrouš prý není cestovní typ. 
Revolverové vášni popouští uzdu raději 
v domácích končinách

Do Maďarska na Mistrovství Evropy se 
chystá i klubový kolega Marka Novotného 
Pavel Kotrouš / 47 let /. To je v jeho případě 
ovšem spíš výjimka. Prý není cestovní typ 
a  nejlépe se cítí v  lůně mateřské země. 
Na rozdíl od Marka se on zase specializuje 
na pistolové disciplíny. A tak jeho „maďarská 
šance“ přijde až v roce 2016, protože pušky 
a pistole jsou od sebe odděleny roční pauzou.

Na  svém kontě má za poslední sezónu 
třicet závodů s revolverem. „Pouze jeden se 
konal na Slovensku / v Komárně /, ostatní 
jsem odstřílel na  českých a moravských 
závodištích,“ říká Pavel Kotrouš, „Velmi mě 
potěšilo osmé místo, kterého jsem dosáhl 
na  jednom z největších světových přeborů 
„EXTREME EURO OPEN 2014“. Vůbec nej-
lepší výsledek na mě čekal v Superlize, kde 
jsem přebral bronzovou medaili. Samozřejmě 
se vyskytly i nějaké ty propadáky, ale na to 
člověk rychle zapomene, otřepe se a jde dál,“ 
usmívá se pistolnické eso s „koltem proklatě 
nízko“. Vedle revolverové disciplíny, která je 
pro Pavla Kotrouše tou stěžejní, se nevyhýbá 
blatenský „akční hrdina“ ani olympijským 
disciplínám. Těmi jsou vzduchová a libovolná 
pistole v poloze stojmo.

„Sportovní střelbu jsem provozoval už 
jako kluk až do  svých 22  let,“ uvádí Pavel 
Kotrouš, „Pak nastalo poměrně dlouhé vaku-

um, protože jsem se na prvním místě chtěl 
věnovat své rodině. Můj osobní „comeback“ 
přišel před šesti lety. Kromě toho, že bom-
barduji terče náboji, jsem ale také vášnivý 
modelář a  radioamatér,“ upozorňuje elitní 
střelec, který si neodpustí být každou neděli 
/ pokud není závod / na klubové střelnici 
a třikrát týdně „plašit vrabce“ na domácích 
trénincích.

Pavel Kotrouš má i svého následovníka. 
Přesněji řečeno následovnici. „Kouzlu střel-
ného prachu propadla i má dcera Denisa. Je 
sice teprve na začátku kariéry, ale postupně 
se zdokonaluje a už se může účastnit i vel-
kých závodů,“ viditelně pookřeje dobrý otec 
i dobrý trenér v jedné osobě.

Vladimír Šavrda

Druhé „Odemykání 
cyklistických studánek“ 
v Buzicích

Nohy cyklistů dostaly zabrat při zdolávání 
horských prémií, bránice při vystoupení 

„řepických babiček“

Buzice - Velké cyklistické manévry zažilo 
prostranství před buzickým rodinným hostin-
cem „U Čiláka“ v neděli 12. dubna. Určitě ne 
poprvé a rozhodně také ne naposledy. Vyzna-
vači ekologické jízdy všech věkových kate-
gorií a obou pohlaví sem přijeli „odemknout 
cyklistické studánky“ čili přivítat sportovním 
způsobem jaro již podruhé. A bylo jich o něco 
víc než loni. Cca  sto dvacet, což viditelně 
„zahřálo u srdce“ všechny pořadatele. Také 
letos byli přítomni jezdci na historických 
kostitřasech a velocipédech v počtu devíti 
stylově oblečených jedinců. Logicky k sobě 
poutali největší pozornost a oprávněně se 
stali největší atrakcí krásného sportovního 
odpoledne.

Nováčkem mezi členy „vyšňořené dele-
gace ze starých, zlatých časů“ byl Michal 
Tříska / 34 let / z Písku. O tom, že není žádné 
„béčko“ svědčí fakt, že s kamarádem Pavlem 
Rybaříkem na vysokých kolech do Buzic 
přijeli po vlastní ose. Tady zdolal s houževna-
tostí sobě vlastní určenou trasu a vpodvečer 
stejným způsobem zase „pálil“ domů. Za tuto 
neděli měl tedy v nohou celkem slušných 70 
kilometrů. „Jinak jsem prozatím letos „zlámal 
vaz“ stovce kilometrů,“ usmívá se sympatický 
mladík a  levou rukou hladí černou kostru 
svého „miláčka“ - repliku kohoutovky, kterou 
si pořídil za 30 000 korun zhruba před půl 
rokem. A už s ním stihl ještě před účastí na 
„buzickém cyklofestivalu“ ofi ciálně přivítat 
s kolegy novou sezónu v  Jistebnici. Co se 
týče jeho dobové garderóby, tu prý posklá-
dal z různých zdrojů: „Něco jsem sehnal po 
sekáčích, něco mám půjčené od strýčka, 
babiček a členů „Českého klubu velocipedis-
tů“. Týmový spolujezdec pan Kozák byl tak 
laskavý, že mi poskytl originální „pumpky“,“ 
uvedl nadšenec v oblasti historie cyklistiky.

Začátky v sedle „pracyklistického kolosa“ 
prý nebyly zrovna jednoduché: „Měl jsem 
vůči tomu obru zdravý respekt. Nejprve jsem 
se na něm motal okolo zdi, abych se v přípa-
dě potřeby mohl přidržet. Trvalo poměrně 
dlouho, než jsem sebral odvahu a odstrčil se 
do volného prostoru. Můj kamarád, které-
mu jsem kohoutovku půjčil, nedopadl příliš 
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dobře. Složil se a skončil v nemocnici s na-
raženými žebry,“ poukazuje Michal Tříska na 
rizika „krasojezdecké cyklistiky“.

Stanovená trasa okolo Buzic, vedoucí ve 
směru Buzice- Skaličany- Vahlovice- Střižo-
vice- Chobot- Skaličany- Buzice o  výměře 
cca 16 kilometrů a „opepřená“ dvěmi slast-
nými horskými prémiemi, se mu prý líbila. Ale 
co čert nechtěl, spolu s kamarádem z klubu 
zabloudili: „Inu, jsme cizí a já tady na té akci 
loni nebyl.Neplánovaně jsme se dostali až do 
Blatné, což zavinilo, že jsme se z trati vrátili 
jako poslední. Ale co, o žádné závody přece 
nešlo!“, mává rukou.

Zvláštním a  originálním cyklistickým 
tělesem, které se na startu „Odemykání 
cyklistických studánek“ v Buzicích zjevilo, 
byla skupina „URSUS“ / česky medvěd /. Ta 
se pyšnila vlastními dresy, které si její pří-
slušnice a trenér pořídili na vlastní náklady. 
Jeho ozdobou nemohlo být nic jiného než mi-

niportrét zvířete „URSUS“. „Dneska je máme 
na sobě poprvé. Šetřili jsme si je pro tuto 
příležitost,“ svěřil se ještě před vyražením na 
trasu trenér a „tiskový mluvčí“ týmu Zdeněk 
Voborník ze Skaličan. Jinak také člověk, který 
s celým nápadem přišel.

Těleso „URSUS“ si vedlo na vyjížďce zna-
menitě. Ve fi nále získalo tři drahé kovy, stejně 
jako na podzim při „Cyklistickém loučení s lé-
tem“, když ještě označení „URSUS“ neneslo.

Celá akce byla sice koncipována jako 
výlet, ale třem nejlepším jedincům v každé 
ze šesti vyhlášených kategorií se udělovaly 
věcné ceny. Takhle to v Buzicích funguje od 
samého začátku.

Vedoucí „URSUSU“ Zdeněk Voborník 
pilně najížděl kilometry i v zimě. Nastřádal 
tak k dobru 1500 kilometrů. Nebylo tedy 
divu, že si vypěstoval železnou formu a  ta 
mu pomohla dosáhnout bronzové pozice 
mezi muži- veterány. „Mohlo to být ještě 
lepší. Držel jsem krok i s muži elite- ještě za 
Skaličanami jsem byl mezi nimi třetí,“ líčí 
Zdeněk průběh situace na trase, „Od Chobota 
jsem žádné společníky neměl, těsně před 
cílem se přiřítila a převálcovala mě skupinka 
divochů.“

Jana Viktorová z Blatné neměla mezi žena-
mi konkurentku a opanovala buzický Olymp 
v  této složce. „Byla to poměrně „šichta“, 
uznává Jana Viktorová, že neabsolvovala 
zrovna „procházku růžovou zahradou“, „Se 

soupeřkou, 
která se na 
mě naváza-
la, jsme tvr-
dě bojovaly. 
Až ve finiši 
jsem ji se-
třásla, čehož 
si nesmírně 
cením. Na-
štěstí jsem 
celý okruh 
někol ikrát 

objížděla ješ-
tě před buzic-

kým „toure de pohoda“, usmívá se houžev-
natá cyklistka, co do buzické akce najela 
přibližně 150 kilometrů.

To její bratr Pavel Mráz z Mačkova si 
z ničeho těžkou hlavu nedělal. Celou trasu 
urazil v „lážo- plážo stylu“ a ani se nikterak 
nenamáhal s tréninkem. „Bral jsem to jenom 
pár kilometrů z Mačkova do buzické hospo-
dy na tři piva a zpátky domů,“ uculoval se 
stoprocentní pohodář, co má ještě víc než 
kola rád koně.

Každý z účastníků jízdy měl po návratu na 
nádvoří před hospodou „U Čiláka“ nárok na 
bezplatné občerstvení. To v praxi znamenalo 
fantastickou knedlíčkovou polévku z kuchyně 
panímámy Samcové a domácí klobásy s chle-
bem a hořčicí.

Ani kulturní vložka nebyla v programu 
opomenuta. O  tu se tentokrát postarala 
taneční skupina „Řepické babči“, která před-
vedla několik čísel. Věkový průměr členek 
souboru? „Něco mezi sedmdesáti a sto dese-
ti,“ zažertoval si na jejich adresu při ohlášení 
výstupu hlavní pořadatel. „A nezapomeňte 
říct, že jsme si sebou přivezly kýbl brufe-
nu,“ vrátila mu to jako bumerang vzápětí 
jedna z ta-
nečnic „na 
vejminku“. 
V š i c h n i 
p ř í t omn í 
se během 
tanečních 
vystoupení 
královsky 
bavili a  je-
jich bráni-
ce dostaly 
co proto. 
A o tom to 
také mělo 
být a bylo. 
Žádné mi-
strovské kousky, ale prostá lidská zábava. 
Při kankánu, co celou sérii uvedl, si jeden 
z rozjařených cyklistů neodpustil poznámku 
na fakt, že řepické babči nebyly s to vykopá-
vat nohy příliš vysoko: „No jo, ta artróza!“

A posledním bodem trachtace nemohlo 
být nic jiného než předání hmotných odměn 
nejlepším cyklistům dne. V kategorii dětí do-

sáhli nejskvělejšího času Jiří Vrbský z Chluma 
a Václav Brož z Blatné. Stříbro po právu pat-
řilo Honzovi Srbskému z Chlumu. Třetí pozici 
obsadil Jakub Šurát z Blatné. Ženské složce 
dominovala Jana Viktorová z Blatné. V závěsu 
ponechala Magdu Bláhovou z Mačkova a Pet-
ru Voborníkovou ze Skaličan / jinak URSUS /. 
Hlavní a jedinečnou cenu- cyklistickou přilbu 
v hodnotě 1000 korun- si odnášela z Buzic 
extratřída mezi muži- elite Anton Murárik 
ze Škvořetic. Stříbrná trofej putovala na 
adresu Radka Červenky z Blatné. Hvězdné 
trio uzavřel Jiří Průcha z Bělčic. Mezi muži- 
veterány exeloval Luboš Blovský z Písku / 
hlavní sponzor akce /. Na záda mu dýchal 
Jiří Šlehofer z Příbrami. Mezi TOP trojku se 
probojoval následně Zdeněk Voborník ze Ska-
ličan / rovněž URSUS /. Také historická kola 
měla svoji kategorii. Tady se koupal ve zlatě 
františek Šesták z Blatné. Stříbrnou sprchu 
si ozkoušel malý Tomáš Rybařík z Jistebnice, 
bronzovou jeho maminka Kateřina Rybaříko-
vá- taktéž z Jistebnice. A jako poslední kate-
gorie byla vyhodnocena skupina zajímavých 
a nepřehlédnutelných jezdců a jezdkyň, která 
má v hospůdce „U Čiláka“ domovské právo. 
Sestava bezva lidí a bezva milovníků piva 
„Chlastana“. Mezi nimi si nejrychleji dojel 
uhasit žízeň Rosťa Nový, následován komi-
nickým klukem Vaškem Brožem a mezi drži-
tele trofejí se vešla i Dana Vydrová / všichni 
z Blatné /. Dále pořadatelé předali věcné 
ceny dvěma nejmladším účastníkům- Monice 
Teskové / 6 let / z Bezdědovic a Tomáši Ry-
baříkovi / 6, 5 roku / z Jistebnice. Ten svým 
roztomilým, starodávným stejnokrojem byl 
v Buzicích určitě nejkouzelnější celebritou 
v dobrém smyslu toho slova. Nejstarší jezdec 
dne, který poctivě zdolal celý náročný okruh, 
se jmenoval František Krejčí, přijel z Blatné 
a brzy dosáhne požehnaného věku 83 let!

Poznámka: Pořadatelé druhého ročníku 
„Odemykání cyklistických studánek“ touto 
cestou srdečně děkují všem sponzorům, 
kteří celý podnik podpořili věcnou i fi nanční 
formou. Jedná se o Luboše Blovského- Cyk-
losport+ servis jízdních kol z Písku, Karla 
Švece- majitele velkoobchodu s  jízdními 
koly a cyklistickým zbožím a maloobchodní-
mi provozovnami, pana Michalce- výrobce 
a prodejce sportovního oblečení z Písku, 
Vydavatelství Cykloknihy, s. r. o. se sídlem 
v Plzni, fi rmu RaB Mědílek ze Žacléře / cykli-
stické lahve /, spisovatele a cyklocestovatele 
Františka Šestáka z Blatné, obec Buzice 
a buzický hostinec „U Čiláka“.

Za technickou a navigační pomoc patří 
poděkování členům SCV Blatná Martinu Be-
nešovi, Filipu Benešovi a Martinu Lojíkovi. 
SCV Blatná bylo hlavním pořadatelem akce 
spolu s  osazenstvem buzického hostince 
„U Čiláka“.

Vladimír Šavrda

Cyklistické těleso URSUS poprvé obléklo nové 
dresy.

Slavnostní příjezd historických 
kostitřasů do Buzic.

Taneční soubor ŘEPICKÉ BABČI 
nezklamal.
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, 
oznamuje svým zákazníkům, že opět 
prodává slepičky snáškových plemen 
Tetra hnědá a Dominant  – černý, 
modrý, žlutý, bílý a kropenatý. Stáří 
14  – 19  týdnů. Cena 149 - 180 Kč/ 
ks dle stáří. Prodáváme slepičky 
pouze našeho chovu! Prodej se 
uskuteční:

23. května 2015
Blatná – u restaurace

Na myslivně – 12.30 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králi-
čích kožek - cena dle poptávky.
Případné bližší informace: Po-Pá 
9.00-16.00 hod., tel. 601 576 270, 
606 550 204, 728 605 840

Muži „A“ Netolice – Blatná 0:1 (0:0) Mišiak
Muži „B“ Blatná – Lom 2:0 (2:0) Uldrich, Mišiak
Ženy Blatná – Horní Bříza 3:1 (1:1) Šebková, Petrovicová, Velíšková
Dorost  Blatná – Vl.Březí 3:0 (1:0) Míka, Sedláček, Říha J.
Žáci st. Vodňany – Blatná 7:1 (3:1) Chovanec
Žáci ml. Vodňany – Blatná 2:2 na pen. 2:3 Pýcha, Říha
Přípravka st. „A“ Katovice – Blatná 4:9 (2:6) Šejvar 4x, Bulka A.4x, Fiřt
Přípravka st. „B“ Blatná – Dražejov 4:4, na pen. 4:5 Bulka V. 2, Fejtl Mi. 2
Přípravka ml. „A“ Hošt/Soused – Blatná 4:9 (1:2) Krátký 6x, Outlý 3x
Přípravka ml. „B“ Vodňany – Blatná 2:11 (0:6) Čížek 4x, Vaněček 3x, Říha T.2x, Brynda, 
   Hamplová
Minulé kolo
Muži “A” Blatná – Vacov 5:0 (1:0) Stulík 2x, Brynda, Viták, Peleška
Muži “B” Katovice B – Blatná 4:3 (2:1) 
Ženy Hrádek – Blatná 6:2 (5:1) Vajsová 2x
Dorost Mirov/Čimel – Blatná 1:2 (0:0) Cvach, Hejl(p.k.)
Žáci st. Blatná – Vacov 12:0 (8:0) Vala 7x, Chovanec 2x, Levý, Bláha, Říha J.
Žáci ml. Blatná – Vacov 10:0 (4:0) Potůček 3x, Říha V. 2x, Cheníček 2x, 
   Fořt L., Souček, Krátký
Přípravka st. “A” Chelčice – Blatná 0:12 (0:6) Fiřt 3x, Šejvar 3x, Bulka A., Vondruška, Bláha,
   Šurát, Sedláček, vlastní
Přípravka st. “B” Blatná – Sedl/Doubr 9:4 (5:3) Fejtl 6x, Bulka, Vávra, Prokopius
Přípravka ml. „A“ Hoštice/Sous – Blatná 4:9 (1:2) Krátký 6x, Outlý 3x
Přípravka ml. „B“ Bělčice – Blatná 4:10 (1:5) Fišer 2x, Říha T. 2x, Čížek 2x, Hamplová 2x,
   Vaněček, Fejtl

Kvalifi kační turnaj proběhne v neděli 17. 5. 2015 na fotbalovém stadionu

TANEČNÍ 2015
Kurz společenského tance bude zahájen 

v sobotu 12. září 2015
v sále Komunitního centra 

aktivního života
Bližší informace

najdete na
www.tanecni-blatna.webgarden.cz

tanecni.blatna@centrum.cz

Letní sportovně pohybový 
tábor

se zaměřením na tenis
pro děti od 7 - do 15 let

pořádaný Tenisovou školou Blatná,
se uskuteční od

pondělí 6. července do čtvrtka
9. července a od pondělí 

3. srpna do čtvrtka 6. srpna!

Přihlášky a další info na mobil: 
725 808 260 - Emil Vyskočil
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BAVIME SE SPOLECNE 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ. 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

BAVIME SE SPOLECNE

SDRUŽENÍ RADY RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ J.A.KOMENSKÉHO V BLATNÉ
 POŘÁDÁ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

ˇ ˇ

' 

' 

' ' ' 

'  

Letos se konal již 21. ročník 

Memoriálu
Jana Janovského 

v přespolním běhu
Historie závodu

Jan Janovský
(9. 5. 1912 Blatná - 6. 3. 1943 Osvětim)

Jeden z nejoblíbenějších a nejatraktivněj-
ších činovníků blatenského Sokola.Od mládí 
pěstoval řadu sportů, vynikal jako dobrý 
cvičitel a organizátor. Za své schopnosti byl 
zvolen r. 1935 náčelníkem jednoty. Působil 
v několika místních spolcích, zvláště v diva-
delním a hasičském.

V době okupace byl zatčen gestapem, 
vězněn v Klatovech a Terezíně. Později byl 
transportován do koncentračního tábora 
Osvětim, kde po nelidském týrání zahynul.

Jeho jméno je vytesáno na dvou pamětních 
deskách v Blatné – na sokolovně a na dlouhá 
léta zakryté a  i dnes neprávem opomíjené 
desce obětem obou světových válek ve škole 
J. A. Komenského.

K uctění památky Jana Janovského byl 
r. 1945 místní jednotou uspořádán I. ročník 
běžeckého memoriálu, nesoucí jeho jméno. 
V souvislosti s násilným zrušením Sokola po 
r. 1948 byla tradice závodů na pětačtyřicet 
let přerušena.

V r. 1995 se podařilo blatenským Sokolům 
obnovit další ročníky této významné spole-
čenské a občanské tradice.

Letošní závod probíhal za velmi příznivého 
počasí, účastníci byli spokojeni. Kompletní 
výsledky přineseme v dalším čísle BL.
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Autodíly –    
    železářství

MAREK CHVÁTAL

  náhradní díly Škoda 
      + zahraniční vozidla
  autodoplňky, maziva, oleje
  výroba klíčů
  prodej vložek, zámků, kování
    sjednocování a oprava vložek FAB,
      TITAN
  elektrické a ruční nářadí
  vruty, šrouby, hmoždinky, kotvy

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

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

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

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

 přípravář/technik pro výrobu nábytku
min. vzdělání VOŠ

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

 dělník dřevozpracující výroby truhlář 
(převážně ruční)
truhláři (kromě stavebních) a pracovníci 
v příbuzných oborech

 montážníci na montování interiérů nábytku 
pro Německo a Anglii (zajímavé pracovní 
ohodnocení)

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

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

interiery@interiery-schodiste.cz

www.kotis-sro.cz

KOTIŠ s. r. o. -

 

►  Pracovník klientského servisu
Do kanceláře v centru Strakonic hledá-
me nového kolegu/kolegyni. Plat min. 
15000 Kč. Středoškolské vzdělání podmín-
kou. Volejte 725 448 571.

►  Oblastní manažer
Pro tým stabilních a úspěšných obchodníků 
hledáme Oblastního manažera pro oblast 
Klatovy – Strakonice. Požadujeme maturitu 
a zkušenost s vedením týmu. Mzda od 
25.000 Kč dle zkušeností.
Volejte 725 448 571

Rozvedený SŠ 53/174/78 hledá ženu 
pro trvalý vztah.

Láska, porozumění, tolerance.
Děti nejsou překážkou

tel.: 722 771 074
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Vína, dárková balení,
olivový olej, franc. paštiky, káva

olivy, vinné punče, mošty

16 druhů stáčených vín
Nově - Crianza, Vranac, Irsai Oliver 

B. Němcové 36 proti zastávkám AD
Út-Pá 10.15-11.45, 12.30-16.30

So 9.00-12.00
English on the Skype 

or Face to face
Pavlína Říská

tel.: 602 105 434
pavlinariska@seznam.cz


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

 
Běžné kosmetické ošetření pleti
Kašmírové ošetření pleti
DNA ošetření pleti
Aknózní ošetření pleti
Zapracování sér do pokožky
Masáž obličeje a dekoltu
Barvení řas a obočí
Svatební a večerní líčení
Hloubkové čištění ultrazvukovou špachtlí
Diamantová mikrodermabraze
Chemický peeling

www.belloviso.cz    tel: 728 690 995

 

   Pivovarská 1272
   (naproti LIDLu)
   Blatná

Kosmetický salón
Belloviso

Kosmetický salón
Belloviso

Ja n a  Ja n o t ov á

Kadeřnictví
ŠAMUR

J. P. Koubka 6, Blatná
Tel.: 383 422 143

Mobil: 728 372 012

Oznamuje změnu své pracovní doby:

Po  8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
St   12:30 – 17:00

Pá  8:00 – 12:00 12:30 – 17:00



Ročník 26 (36) Blatná 15. května 2015 Číslo 9 / strana 20Číslo 9 / strana 20 Blatná 15. května 2015 Ročník 26 (36)

Blatenské listy – čtrnáctideník – vydává Občanské sdružení „Blatenské listy“, registrované Minister-
stvem vnitra ČR dne 6. 1. 1999 pod č.  j. VS/1–1/38596/99, redakční rada František Komorád, František Macho-
vec, Zdeněk Malina – šéfredaktor, Vladimír Šavrda. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná,
tel. 731 367 507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení: KB, a. s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100.
E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel. Sazba a tisk: Blatenská tiskárna, s. r. o.

  

SSTTAAVVEEBBNNIINNYY
pod rybníkem Pustý 

Ing. Scheinherrová Hana 
- prodej barev Eternal  
- tónování vnitřních a fasádních barev 
- stavební materiály a zednické nářadí 
Provozní doba: Po-Pá 7:00 – 17:00    

So 7:00 – 12:00 
Tel: 383 421 423, mobil: 603 596 035 
Mail: stavebniny-blatna@centrum.cz 
Web: www.stavebniny-blatna.cz 
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