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Osm křížků pana 
profesora Jiřího Sekery
…… A jak si pro něho přijeli. Jeho milí 
gymnazisté. Po 45 letech.

Blatná - Strakonice: Bože, jak ten čas 
letí! Pokud však někoho máme rádi, pokud 
k někomu chováme nehynoucí úctu, potom 
ani sebedelší odloučení na citech nic nezmění. 
Názorným, ba přímo čítankovým příkladem, 
se stala nedávná „přepadovka“ ctihodného 
občana města Blatné – emeritního profesora 
Jiřího Sekery – delegací absolventů strako-

nického gymnázia v letech 1969 až 1973. 
„Vzhledem k tomu, že pan profesor patřil 
k nejvýznamnějším a nejoblíbenějším osob-
nostem za katedrou a rád se účastnil i mimo-
školních akcí, rozhodli jsme se našeho prima 
češtináře překvapit v místě jeho bydliště. A to 
u příležitosti sjezdu absolventů strakonického 
gymnázia, od jejichž maturity uběhlo již 45 
let,“ říká mluvčí desetičlenné skupiny Karel 
Novotný.

(dokončení na str. 3)

Růže pro pana profesora

Při oslavách dne 
české státnosti 

v pátek 28.9. 
vystoupí od 17 hodin 
na blatenském zámku
Denisa Neubarthová. 
Na klavír ji doprovodí 

Hans Richter.

Turistické značení
Asi málokdo aspoň jednou v životě 

nepoužil dobrodiní značených turistických 
cest. Česká republika se může pochlubit jed-
ním z nejdokonalejších (my si myslíme, že 
úplně nejdokonalejším) systémů značených 
turistických tras.

Jako první česká značená trasa většinou 
bývá uváděna červená ze Štěchovic ke Svato-
jánským proudům, kterou vyznačilo 11. května 
1889 hned následující rok po založení Klubu 
českých turistů(1888) označovací družstvo 
pod vedením arch. Pasovského na území dnes 
zaplaveném štěchovickou přehradní nádrží 
(Wikipedie). 

Od té doby je Klub českých turistů ga-
rantem značení.

Letos dne 24. září jsme mohli potkat dva 
dobrovolníky z KČT s barvami a štětcem 
v Blatné a na náš dotaz, jak to dělají, odpo-
věděl pan Luděk Kovářík:

„V okolí Blatrné je cca 150 km značených 
tras. Většinu vyznačil pan učitel Trávníček. 
Po něm převzali značení p. Koubek a p. Ko-
vářík. Dnes zde působí dva “značkaři” - p. Ko-
vářík a p. Šular.

Každá trasa se prochází a proznačuje kaž-
dé 3 roky. To znamená, že na rok připadá okolo 
50 km. Část značí značkaři ze Strakonic, takže 
na Blatnou připadá cca 40 km. Řádně označit 
1km znamená pro dva značkaře asi 1 hodinu.

Časem se stává, že některé trasy jsou ne-
průchodné (soukromí vlastníci, výstavba,...). 
Proto vznikají nové trasy. Např. modrá, která 
dříve vedla z Blatné přes Řečici do Tchořo-
vic, k rybníku Radov a na Hadí, byla kvůli 
neprůchodnosti změněna na Blatná – Chlum 
– Hajany – ryb. Dolejší – Hadí.

Připravuje se obnova naučné stezky Tcho-
řovice – Lnáře.

Okolí Blatné je velmi krásné, proto znač-
kaře mrzí jejich malá “výtěžnost”. Na udržení 
tras bychom potřebovali několik dalších 
pomocníků, kteří by měli zájem o značení 
a pomohli by nám.”
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PREVENT 99 z.ú. 
pomáhá hledat 

dlouhodobé pěstouny
Loni bylo 292 dětí z Jihočeského 

kraje umístěno v ústavech. Dlouho-
dobých pěstounů, kteří by uměli dát 
domov opuštěnému dítěti, je stále velký 
nedostatek. Náhradní rodinná péče 
PREVENT nabízí podporu a pomoc 
nejen pěstounům a osvojitelům, ale 
i zájemcům, kteří náhradní péči teprve 
zvažují.

„Rádi bychom, aby i Česká republika 
převzala moderní trend a přestala děti 
umisťovat do ústavní péče. Uvědomujeme 
si, že pěstounů je obecně nedostatek, ale 
snažíme se šířit osvětu a o různých for-
mách náhradní rodinné péče informovat 
širokou veřejnost. Zájemce o pěstounskou 
péči pak seznamujeme s celým procesem 
zprostředkování, zároveň je jím pomáhá-
me provést a nabídnout jim jak odbornou 
poradenskou, tak i případně terapeutickou 
pomoc,“ říká klíčová pracovnice a lektor-
ka Mgr. Erika Jarošová. 

Rozhodování o tom, zda se stát pěs-
tounem, přináší řadu nejistot a otázek. Pro 
náhradní rodiče jde o situace, které zažívají 
poprvé. Usnadnit jim je může právě projekt 
Podpora náhradní rodinné péče PRE-
VENT. Nabízí tým zkušených odborníků, 
včetně psychologa a psychoterapeuta se 
zaměřením na diagnostiku a terapie poruch 
citové vazby u dětí v náhradní rodinné 
péči. Zájemcům zprostředkuje i osobní 
setkání s lidmi, kteří se pěstouny již stali.

Projekt Podpora náhradní rodinné péče 
PREVENT působí v celém Jihočeském 
kraji. Své zázemí má ve Strakonicích 
(Bavorova 24) a v Českých Budějovicích 
(Senovážné nám.9 – Dům služeb).

Projekt Podpora náhradní rodinné péče 
v Jihočeském kraji je podpořen MPSV 
z dotačního programu Rodina.

Kateřina Malečová Suková 
PREVENT 99 z.ú., PR 

V dalším čísle se můžete těšit na ohlédnutí MUDr. Juraje Okaji 
za červencovými Blatenskými klavírními kurzy, zprávu Ivany Capouš-
kové o Fotofestivalu, informaci o Noci sokoloven, pozvánku na besedu 
s  říjnovým hostem BL, Pavlem Fischerem a další impuls Pavla Vokatého 
k opravě sýpky.

JÁSÁ-LI POČASÍ V POLÉTÍ, VĚTRY SE 
ZIMOU ZÁHY PŘILETÍ

Nastal podzim kalendářně, ale  i skutečně. 
Letošní zjara začínající a dlouhotrvající léto 
je defi nivně už pryč. Čeká nás ale ještě  léto 
babí, které nás zaručeně nemine.

OD KOSMY A DAMIANA (27. 9.) DO SVA-
TÉ TEREZIE ( 15. 10.), BABÍ LÉTO SE 
HNED TU A HNED TAM UKAZUJE.

ŘÍJEN NA JEDNOM KONCI JEŠTĚ HŘEJE, 
ALE NA DRUHÉM JIŽ MRAZÍ

V ŘÍJNU SE ZEM OD STUDENÉHO 
POVĚTŘÍ ZAVÍRÁ

PO TEPLÉM ZÁŘÍ ZLE SE ŘÍJEN TVÁŘÍ

LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA 
LODĚK

S nastávajícím říjnem letos již končíme 
sezónu PŮJČOVNY LODĚK,  která 
se  příliš nevydařila. Obrovské sucho, 
vedro a málo vody velmi omezilo zájem 
o projížďky na řece Lomnici. Pevně věříme, 
že se v příštím roce situace polepší.

PRODEJNA LIDOVÉHO ŘEMESLA  
v průjezdu na třídě J. P. Koubka 3 však 
zůstává i nadále v provozu. Otevřeno 
bude však omezeně, a to pouze v sobotu 
od 9.00 do 14.00 hod. To však neznamená, 
že s námi nemůžete být v kontaktu i přes 
týden. Na stránkách www.lidove-remes-
lo.cz  můžete sledovat naše novinky 
ve zboží, případně i objednávat. Pokud 
jste z Blatenska,  zboží vám dovezeme bez 
jakéhokoliv navýšení ceny, případně se 
domluvíme na individuálním prodeji na tř. 
J. P. Koubka. Nemáte-li přístup na inter-

net, stačí jen zavolat na číslo 736765747 
(E. Fučíková)

Náš tip na říjen: SLAMĚNÉ OŠATKY 
NA OVOCE, ZELENINU I KYNUTÍ 
CHLEBA

DOPRODEJ MEDVĚDÍHO ČESNEKU
Tuto sobotu budeme ještě doprodávat 

sadbu medvědího česneku, tak pokud máte 
zájem neváhejte a přijďte včas!

LÉTO A PODZIM NADĚLILY VŠEHO, 
ŠETŘI VŠAK, DOKUD JE Z ČEHO

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Dny otevřených dveří pro ucha-
zeče o studium na SOŠ Březnice

www.sbrez.cz          skola@brez.cz 
tel. 318 682 961

maturitní obory:
 AGROPODNIKÁNÍ
 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
 SOCIÁLNÍ ČINNOST
v pátek  5. 10. 2018 od 8:00 do 13:00 h. 
pro školy, 
od 13:00 do 16:00 h. pro veřejnost
v sobotu 6. 10. 2018 od 8:00 do 15:00 h. 
spojené s výstavou ovoce a zeleniny
v pátek 30. 11. 2018 od 8:00 do 16:00 h.
v sobotu 1. 12. 2018 od 9:00 do 11:00 h.
v pátek  18. 1. 2019 od 13:00 do 16:00 h.
v sobotu 19. 1. 2019 od 9:00 do 11:00 h.
Po telefonické domluvě Vás rádi pro-
vedeme školou a podáme informace 
i mimo dny otevřených dveří.
Pozn. V každou celou hodinu proběhne 
informační schůzka, po které následuje 
prohlídka školy.
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Zprávy
z radnice

Oznámení
V souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí budou 
z technických důvodů obě budovy Městského úřadu Blatná 

dne 5. 10. 2018 ve 12:00 hodin uzavřeny. 

Děkujeme za pochopení.

Ing. Simona Sedláčková
tajemnice Městského úřadu Blatná

Osm křížků pana profesora 
Jiřího Sekery
(pokr. ze str. 1)

Moment překvapení se tak docela nekonal. Pan profesor ve výsluž-
bě se o chystané akci dozvěděl předem. Nicméně shledání po desetile-
tích před domem, kde Jiří Sekera žije, bylo dojemné a milé. „A když 
o tom tak přemýšlím - tak koho by nepotěšilo, že si na vás vzpomenou 
po 45 letech ?“, ptá se Karel Novotný, „A ještě ten důvod- prostě vás 
mají rádi!“ A ztišeným hlasem dodává: „Až se příště narodím, chci 
být učitelem.“

Obklopen „svými studenty“ pan profesor viditelně pookřál. A co 
teprve, když ho „děvčata“, kterým to slušelo stejně jako tehdy, zahrnula 
čerstvými květy! „Jeden z nás dokonce předal „Jirkovi“ vlastnoručně 
napsanou knihu s pokornou prosbou, aby ji hodnotil více velkorysým 
způsobem než tak činil s našimi diktáty,“ usmívá se hlava delegace.

A pak / jak jinak / se začalo vzpomínat. „Náš milovaný češtinář 
se uvedl jako novopečený osmdesátník, což jsme nevěděli. Překvapil 
nás svou vitalitou jak po fyzické, tak duševní stránce. Blýskl se takřka 
počítačovou pamětí a obdivuhodnými znalostmi, až jsme ho museli 
jemně upozornit, že „už zvoní“. Čekala nás totiž „mňamka“ v restauraci 
ve Strakonicích,“ líčí sled událostí Karel Novotný. Cestou se ještě vý-
prava zastavila v Radomyšli, kde odpočívá jejich třídní Lada Vaňatová.

Při „mňamce“ ve Strakonicích se osazenstvo snažilo uchýlit 
k méně formálním projevům. Pan profesor zářil jako slunce na letní 
obloze. Poděkoval za pozvání a vyjádřil potěšení nad tím, že se sešla 
výrazně nadpoloviční většina jeho bývalých svěřenců. „My jsme 
zase zavzpomínali na jeho dokonalé výklady, na jeho stoprocentní 
připravenost, na to, jak sebou do hodin brával cívkový magnetofon, 
aby nám dokreslil látku z literatury. Pohlédl na hodinky a říká: „Tedy 
Sofokles - Antigona.“ Dozněla ukázka a za 15 vteřin zvonilo. Prostě 
dokonalost ve všech směrech,“ netají se uznáním vůči osobě Jiřího 
Karel Novotný.

Nemohly nezaznít nějaké ty památné věty z dob „her a malin nezra-
lých“, které se staly v tomto kolektivu nesmrtelnými. Stejně jako pan 
profesor Sekera. „Tak třeba - „Čtyři sta let bych tady mohl učit“ / To 
když jsme viditelně před maturitou oplývali zájmy, které kontrastovaly 
se zájmy vyučujícího /. Nebo z výletu do Tater - po zdolání převýšení 
cca 900 výškových metrů jsme usedli a pořizovali fotky z vrcholu. 
A Jirka prohlásil: „Závidím orlům“, oprašuje legendární hlášky Karel 
Novotný. Stejně tak se dostala na přetřes i tehdejší přezdívka pana 
profesora: „Georgie - miláček žen“:

V místnosti se mísilo veselí s lehkou nostalgií. Zaznělo ještě mnoho 
dalšího. Ale co nezaznělo? „Nezaznělo nic z politiky. Že by nebyla 
důležitá? A také nezazněl názor. Už jsme ve středním věku a ještě jsme 
si nic neužili. Myslím, že je to dobře,“ soudí Karel Novotný.

Ten si také jemně vyhradil prostor pro závěrečný souhrn: „Ocenil 
jsem, že vyslovené myšlenky dokazovaly životní zkušenosti, byly 

přesvědčivé a správné. Zahřálo mně u srdce, jak ze všech slovních 
projevů vyznívala snaha pomoci druhým a konat dobro, být užitečným 
- ovšem nikoliv pro sebe. To se mi zdá významné. Snad to nevyzní 
neskromně, když budu tvrdit, že se celá akce vydařila. A na úplný 
konec. Jsem rád, že jsem Jirku potkal.“

Své si k osobě pana profesora Jiřího Sekery řekla i nositelka křehké 
ženské duše Marie Slezáčková: „Mám-li být upřímná, tak přezdívka 
„George - miláček žen“ v mém studentském nitru patřila Jiřímu Gros-
manovi a pane profesore, odpusťte, vás jsem se bála jako ohně a drtila 
jsem celé pasáže nazpaměť, abych ubojovala nějakou dobrou známku. 
Ach, čas odnesl většinu mých znalostí , ale to, co si vygoogluji, ale co 
opravdu žádný počítač neumí je radost, která byla vzájemně sdílená 
a energie a elán pana profesora inspirující, motivující a nakažlivá a ta 
paměť…. Díky, pane profesore, velké díky!“

A k vašim krásným osmdesátinám za všechny obyvatele Blatné 
i přilehlých vesnic a vísek, pane profesore, ještě jedno poděkování. 
I za všechnu tu hodnotnou místopisnou literaturu, jíž jste autorem.
(Bez jazykové úpravy).                    Karel Novotný- Vladimír Šavrda

Emeritní profesor Jiří Sekera v kruhu svých studentů viditelně pookřál
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PREVENT 99 
z.ú. zve na Den 

otevřených dveří
PREVENT 99 z.ú., největší poskytovatel 

adiktologických služeb v Jihočeském kraji, v rámci Týdne sociál-
ních služeb ČR pořádá Den otevřených dveří. Přijďte se podívat 
do nově otevřené ambulance Služeb pro rodiny s dětmi PREVENT 
v Blatné, kterou najdete na adrese Nádražní 661.

Služby pro rodiny s dětmi PREVENT jsou sociálně aktivizační 
službou určenou rodinám na Blatensku. Nabízí podporu a pomoc 
rodinám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci ohrožující 
zdravý vývoj dětí, a kterou nejsou schopny překonat vlastními 

silami. 
Den otevřených 

dveří se uskuteční 
ve čtvrtek 11.10.2018 
od 12 do 15 hod.

Během návštěvy se 
budete moci seznámit 
s fungováním zařízení 
a se službami, které po-
skytuje. 
Těšíme se na vás!

Kateřina Malečová 
Suková

PREVENT 99 z.ú., PR
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Plošná deratizace v Blatné
Technické služby města Blatné, s. r. o., ve spolupráci s fi rmou 

Profi -Dera, s. r. o., budou provádět plošnou deratizaci. Půjde o hu-
bení zejména myší a potkanů.

V případě, že budete mít požadavky na provedení deratizace 
na konkrétním místě, pak nás prosím kontaktujte na telefonním 
čísle 383 422 541 nebo na e-mailu kontakt@tsblatna.cz Sdělte 
prosím přesné místo, kde žádáte deratizaci provést, vaše kontaktní 
údaje včetně tel. čísla. Firma Profi -Dera vás bude před deratizací 
kontaktovat ohledně podrobné domluvy k zásahu.

Deratizaci ve své nemovitosti nebo na svém pozemku hradí 
přímo občan. Deratizace je naplánována na 18. a 19. 10. 2018.

Autobusové z astávky Vorlíčkova
Mnozí občané Blatné jistě zaznamenali probíhající dopravní ome-

zení ve Vorlíčkově ulici (mezi Blatenskou rybou a Penny marketem). 
Probíhá zde výstavba dvou nových autobusových zastávek. Důvodem 
výstavby zastávek je zlepšení dostupnosti sídliště Nad Lomnicí a mar-
ketů v této lokalitě (především pro starší občany), zajištění větší bez-
pečnosti chodců při přecházení Písecké ulice na zastávku u Myslivny 
a předpokládaná výstavba kruhového objezdu. Zastávka u Myslivny 
bude zrušena a v novém jízdním řádu (platném od prosince letošního 
roku) bude již počítáno s novou zastávkou „Blatná, Vorlíčkova“.

Směrem do centra města je budován nový záliv a stávající chodník 
je přesunut. Dojde také ke zrušení samostatného odbočovacího pruhu 
do areálu Blatenské ryby. Z druhé strany směrem k Písecké ulici bude 
z části rozšířen chodník, za rozšířením vznikne zastávka. Touto úpravou 
dojde k zúžení stávající komunikace na dva jízdní pruhy, díky tomu 
zde vznikne také nový přechod pro chodce vč. jeho osvětlení.

Prosíme o respektování dopravního značení, aby nedošlo ke zby-
tečným škodám nebo úrazům. Naší snahou je omezit provoz vozidel 
co nejméně a zajistit tak bezproblémový průjezd kolem stavby ve dvou 
jízdních pruzích.

Zpevnění povrchu a výstavba 
chodníku u DPS

Pečovatelská služba 
Blatná má své pracoviště 
v Domově s pečovatelskou 
službou (DPS) v Tyršově 
ul. Dříve zde byl vybu-
dován přístřešek pro auta, 
kterými zaměstnanci pe-
čovatelské služby zajišťují 

různé služby pro seniory. V minulém týdnu byla plocha pod přístřeškem 
zpevněna položením zatravňovací dlažby.

Za budovou DPS se 
nachází travnatý pro-
stor se stromy a záhonky, 
který využívají obyvate-
lé domu. Mají zde také 
altán, ve kterém mohou 
posedět s přáteli nebo 
jen odpočívat. Protože 
se někteří hůře pohybují, 
byl k altánku zbudován přístupový chodníček. Usnadní se tak přístup 
k altánu a sníží se riziko zranění, které mohlo vzniknout např. uklouz-
nutím na mokré trávě.

Možnost bezplatného 
odběru kompostu 

z blatenské kompostárny
Technické služby města Blatné umožní odběr kompostu 
za těchto podmínek:

• odběr kompostu do výše limitu je umožněn pouze ob-
čanům města Blatná a osad města (je nutné předložit 
občanský průkaz)

• odběr bude umožněn po předchozí domluvě: osobně 
v sídle TSM Blatná, tř. T. G. Masaryka 322, nebo tele-
fonicky na čísle: 383 422 541

• limit je 100 litrů za kalendářní rok na číslo popisné 
(nebo byt v případě více bytů na jednom č. p.). 100 
litrů je cca 50 kg kompostu, odběr je limitován z dů-
vodu umožnění vyzkoušení kompostu pro velký počet 
domácností

• nakládku kompostu do  vlastních nádob či pytlů si 
zajišťují občané vlastními prostředky

• kompost je možné odebrat na kompostárně Blatná 
(vjezd z  ulice Ve  Škalí) každé úterý a  čtvrtek od  10 
do 16 hodin, a  to pouze do výše dostupné zásoby 
provozovatele

• kompost musí být použit výhradně pro úpravu terénu 

určeného pro městskou zeleň. 
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Soutěž v požárním 
útoku o pohár 
místostarosty města 
Blatná

V sobotu 8.9.2018 se již po páté uskuteč-
nila  noční hasičská soutěž v požárním útoku 
O pohár místostarosty města Blatná, která 
se tradičně odehrává na blatenské „umělce“. 
Za pěkného počasí nakonec do Blatné dora-
zilo šestnáct týmů, což pořadatelé považují 
za velmi slušnou účast. Muži běželi útok na 
3 B, ženy a veteráni na 2 B (tzn. kratší trať).

Konečné výsledky:
MUŽI

název SDH čas

1. Chobot 21,49 s

2. Sedlice 22,17 s

3. Blatná 26,45 s

4. Bezdědovice A 30,00 s

5. Skaličany 31,39 s

6. Uzeničky 32,23 s

7. Sedliště u Nepomuka 37,42 s

8. Bezdědovice B neplatný pokus

8. Jehnědno neplatný pokus

ŽENY

1. Jehnědno 25,37 s

2. Bezdědovice 28,79 s

3. Drahenický Málkov 31,74 s

4. Sedlice 81,39 s

5. Buzice neplatný pokus

VETE-
RÁNI

1. Skaličany 31,57 s

2. Hajany 41,65 s

Děkujeme sponzorům: SLUŽBY – ME-
CHANIZACE –  ZEMNÍ PRÁCE – Radek 
Šimsa, Bezdědovice; EKO – KRATOCHVÍL, 
Blatná; Technické služby města Blatné, s.r.o. 
za fi nanční dary, a materiální podporu a SDH 
Blatná za pomoc při organizaci celé soutěže.

Pavel Ounický 
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1. Mašek Pavel 52  BEZPP OSVČ  mob: 724207105  email: masek.blatna@seznam.cz
2. Tvrdý Václav 61    BEZPP hasič  9. Levý Miroslav 45    BEZPP řidič
3. Cheníček Václav Ing. 43   BEZPP úředník 10. Novotný Josef 63   BEZPP úředník
4. Vaněk Vladimír 44    BEZPP projektový manažer 11. Surý Marek 42    BEZPP OSVČ
5. Lapka Martin Mgr. 25    BEZPP hasič  12. Pýcha Luboš 53    BEZPP hasič
6. Novotný Marek Ing. 41    BEZPP technolog 13. Blovský Jiří DiS. 34    BEZPP technik
7. Uldrichová Hana Ing. 35    BEZPP obchodní zástupce 14. Černá Eva Bc. 32    BEZPP mateřská dovolená
8. Solar Stanislav 27    BEZPP vedoucí střediska 15. Vaněk Petr 49    BEZPP strážník

Poděkování
Chtěla bych poděkovat jménem celé 

rodiny Mlsovy panu Pavlu Ounickému: 
na památku mého zesnulého manžela 
uspořádal 16. 9. 2018  Komunitním cen-
tru turnaj ve stolním tenise Vzpomínka 
na Pavla Mlse staršího.

S díky Květa Mlsová 
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Kocelovické pastviny - botanický klenot Blatenska
Je lidskou přirozeností hledat poklady, 

obdivovat věci vzácné a radovat se z nich. 
Často si však ani neuvědomujeme, že můžeme 
kolem pokladů procházet bez povšimnutí. 
Jedním z takových pokladů js ou bezesporu 
Kocelovické pastviny (obr. 1). 

Letos na jaře byla tato lokalita povýšena 
na národní přírodní památku, kterou nyní 
spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny 
České Republiky. K tomuto kroku, podtrhují-
címu unikátnost Kocelovických pastvin, došlo 

také z důvodu bohatého 
výskytu kriticky ohroženého 
hořečku drsného Sturmova 
(obr. 2). Zmíněný hořeček 
roste velmi vzácně i jinde 
v České Republice, na ko-
celovických drahách se mu 
oproti ostatním lokalitám 
daří a počet rostlin některé 

roky dosahuje ohromujících čísel (2018 - přes 
4000 hořečků). 

Hořeček drsný Sturmův je dvouletá by-
lina. Kvete koncem léta a na podzim vytvoří 
semena. Část semen vyklíčí následující jaro, 
část zůstane v půdě (v tzv. semenné bance). 
Prvním rokem vyroste z klíční rostlinky 
přízemní listová růžice, zimu přečkává ho-
řeček v přízemním pupenu a vlastní rostlina 
vykvete po prodlužujícím růstu až druhý 
rok. Pro vyklíčení a růst hořečků jsou nutné 
malé plošky volné půdy. Ty dříve vytvářel 
dobytek spásáním a sešlapem během pastvy. 
V současné době je nutné provádět důkladný 
výhrab mechů a stařiny, což lze buď železný-
mi hráběmi, nebo mechanicky (bránováním, 
vertikutací). V některých místech se po zásahu 
může objevit holá půda, ta však rychle zaroste 
z podzemních orgánů rostlin. Tyto zásahy 
prospívají konkurenčně slabším rostlinám 
včetně hořečků.   

Na Kocelovických pastvinách však neros-
te jen kriticky ohrožený hořeček, jehož květy 
můžeme obdivovat koncem léta až začátkem 
podzimu. Již brzy na jaře se v malém počtu 
objevují malé růžové orchideje vstavače 
kukačky (obr. 3), ty později 
střídají statnější a hojnější 
orchideje prstnatce májo-
vé. Nově byl v roce 2018 
zaznamenán nenápadný 
žlutě kvetoucí bazanovec 
kytkokvětý (obr. 4) příbuzný 
petrklíčům. Mnohem nápad-

nější jsou žluté 
květy upolínu nej-
vyššího a krásné 
modré květy ko-
satce sibiřského. 
Začátkem léta vy-
kvétá štíhlá bílá 

orchidej vemeník dvoulistý. Na sklonku léta 
spolu s hořečky vykvétá i tolije bahenní, 
její kvítky jsou bílé a drobné, při bližším 
pohledu však upoutají nádhernými nektárii 
(viz obrázek č. 
5). Všechny zmí-
něné rostliny patří 
mezi druhy zá-
konem chráněné 
a jsou zařazeny 
do červeného se-
znamu ohrožených rostlin. 

Na botanicky pestré louky jsou vázány 
i zajímavé druhy hmyzu. V roce 2018 zde byly 
nalezeny dva velmi vzácné druhy motýlů. Prv-
ním je modrásek očkovaný, jehož housenky 
se vyvíjí na krvavci totenu. Druhým hnědásek 

rozrazilový, který navzdory svému jménu 
neklade vajíčka na rozrazily, ale na byliny 
z rodu kozlík. 

Vlivem suchého a teplého počasí posled-
ních let se mění podmínky prostředí i na Ko-
celovických pastvinách. Letošní suché jaro 
a léto poznamenalo nejen vitalitu vzácných 
hořečků. Doufejme, že tento trend nebude 
pokračovat a my se i nadále budeme moci 
těšit z tohoto blatenského klenotu.

Ráda bych prostřednictvím Blatenských 
listů vyzvala místní obdivovatele Kocelo-
vických pastvin o zaslání fotografi í tohoto 
přírodovědecky cenného místa. Ve spolupráci 
s Centrem kultury a vzdělávání Blatná bychom 
z vybraných fotografi í uspořádali výstavu. Fo-
tografi e můžete donést přímo na obecní úřad 
v Kocelovicích, poslat na adresu Jitka Štěr-
bová, AOPK RP Jižní Čechy, Nám. Přemysla 
Otakara II. č.34, 370 01 České Budějovice 
nebo na email jitka.sterbova@nature.cz. 

J.Š.

Jsme lepší.
Přesvědčte se sami!

Přijďte se informovat osobně každou středu od 9,00, a nebo

zavolejte a domluvte si datum a čas, který Vám vyhovuje.

Aktuální informace o firmě a o volných pozicích najdete na

www.pfeifergroup.com/cs - karriere.pfeifergroup.com/cs

 Obsluha výrobní linky
 od 22.500,-/měsíc (bez přesčasů)

 Elektrikář
 od 31.000,-/měsíc (bez přesčasů)

 Údržbář
 od 31.000,-/měsíc (bez přesčasů) 

 Řidič vysokozdvižného vozíku
 od 26.500,-/měsíc (bez přesčasů)

 Směnový mistr 

 od 34.700,-/měsíc (bez přesčasů)

 Technik BOZP a PO

Pracovní pozice v Chanovicích:

+ Firemní bonusy

PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová 

Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice

Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

karriere.

pf
ei
fe

rg
ro

up.c
om

          
  Vše kolem

zaměstnání u firmy Pfeifer

ONLINE PŘIHLÁŠKA
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ulturní  kalendá ř

29. 9. SOBOTA | 9:00 – 13:00 |
POLÉVKOVÝ MINIFESTIVAL
Blatenské trhy, Kaplanka, 
ulice Na Příkopech
Ochutnávky z několika druhů soutěžních 
polévek, soutěže pro děti, k tanci a posle-
chu zahraje kapela Z Vršku.

3. 10. STŘEDA | 19:00 |
100 LET REPUBLIKY | JAROSLAV 
SVĚCENÝ, LUCIE TÓTH A ZDEŇKA 
ŽÁDNÍKOVÁ VOLENCOVÁ
Starý palác, zámek Blatná 
Koncert KPH
Speciální koncertní program českého hou-
slového virtuosa Jaroslava Svěceného. 
Na klavír jej doprovodí Lucie Tóth a mluve-
ným slovem provede česká herečka Zdeň-
ka Žádníková Volencová.
PŘEDPRODEJ: infocentrum, recepce Měst-
ského muzea, www.ckvb.cz

7. 10. NEDĚLE | 18:00 | 
KAMFO V INDII 
zážitky blatenských fotografů z cesty po 
Indii.
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

12. 10. PÁTEK | 20:00 |
MASOVÝ HRACH + AGE OF APE
Koncert kapel
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

13. 10. SOBOTA | 18:00 | 
Autorské čtení 
z nové knihy spisovatelky Edy Kris-
eové (autorky životopisu V. Havla), Mezi 
pannou a babou
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

14. 10. NEDĚLE | 18:00 | 
CESTOPOVÍDÁNÍ 
Matěj Vohryzek - Loďostopem přes Atlan-
tik - jde to!
Kulturní kavárna Železářství U Šulců 

28. 9. PÁTEK | 20:00 |
KING SKATE
Dokumentární | Česko 2018 | 80 min. | mlá-
deži přístupný | 80 Kč

3. 10. STŘEDA | 19:00 |
DOMESTIK
Drama / psychologický | ČR, SK 2018 | 117 
min. | mládeži do 12 let nevhodný | 100 Kč

4. 10. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY: 
TÁTOVA VOLHA
Komedie | ČR 2018 | 90 min. | mládeži pří-
stupný | 20 Kč

5. 10. PÁTEK | 20:00 |
TOMAN
Historický / drama | ČR, SK 2018 | 145 min. | 
mládeži do 12 let nevhodný | 120 Kč

10. 10. STŘEDA | 19:00 |
VENOM
Akční / Sci-Fi | USA 2018 | mládeži do 12 let 
nevhodný | 120 Kč

12. 10. PÁTEK | 20:00 |
BEZE STOP
Drama | USA 2018 | 119 min. | mládeži pří-
stupný | 110 Kč

PRO DOSPĚLÉ 

1. – 5. 10. | TÝDEN KNIHOVEN
Registrace nových čtenářů na rok zdarma, 
amnestie upomínek a malá výstavka věcí, 
které naši čtenáři jako svoje záložky zapo-
mněli ve vrácených knihách.

2. 10. ÚTERÝ 
LITERÁRNÍ ZÁJEZD NA ŠUMAVU 
ZA KLOSTERMANNEM
Přihlášky a více informací o programu zá-
jezdu v knihovně.

ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 | 
ČTEME, PLETEME A …
2. 10. … jedeme na výlet
9. 10. … trénujeme tělo i paměť
16. 10. … vítáme hosta – paní Jarmilu 
Mandžukovou  (přednáška „Sebeléčba“ 
zaměřená na ženy)

PRO DĚTI 
Po celý měsíc si u nás mohou děti vyluštit 
KŘÍŽOVKU.

5. 10. PÁTEK | 9:00 – 10:00 |
S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Setkání rodičů s dětmi do tří let nad kniha-
mi a o knihách. 
Tentokrát se společně podíváme na knížku: 
Povídání o pejskovi a kočičce s lektorkou 
Simonou Oberfalcerovou.

5. 10. PÁTEK | 14:00 – 16:00 |
DIVADÉLKO Z KRABIČKY PRO KLU-
KY A HOLČIČKY
Tvůrčí dílnička pro děti, které nám mohou přijít 
pomoci vyrobit pohádkové postavičky do naše-
ho nového papírového divadélka na hraní.

3., 17. a 31. 10. STŘEDA | 15:00 |
MUZIKOPOHÁDKY PRO DĚTI
Velká klubovna KCAŽ
Pojďte si poslechnout autorskou pohádku, 
na kterou se váže písnička a mnoho her s 
muzikoterapeutickými prvky. Lektorkou je 
Šárka Komárková a hlásit se můžete na ko-
markovasarka.kom@gmail.com nebo po-

mocí SMS na tel. 737447526. Cena 100 Kč.

8. 10. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE
Velká klubovna KCAŽ
18:00 – 20:00 | prožitkové bubnování
20:00 – 21:30 | muzikoterapeutická rela-
xace
S sebou: karimatku, polštářek, deku a po-
hodlné oblečení.
Přihlásit se můžete na kalousova@ckvb.cz 
nebo na 604 723 646.
Vstupné 100 Kč, každý pátý vstup sleva 50%.

9. 10. ÚTERÝ | 18:00 |
ZE SEVERU NA JIH INDIE V MOTORO-
VÉ RIKŠE? JDE TO!!!
Kavárna KCAŽ
Cestovatelská přednáška o nezapomenu-
telné cestě ze severu na jih Indie na nepře-
konatelných sedmi koňských silách. I to je 
Rickshaw Run. Vstupné dobrovolné.

10. 10. STŘEDA | 18:00 |
BESEDA O PĚSTOUNSTVÍ
Kavárna KCAŽ
Zajímají Vás příběhy dětí, které nemohou 
vyrůstat se svými rodiči? Přemýšlíte o tom, 
zda byste se mohli stát pěstounem? Co 
všechno by takové rozhodnutí mohlo při-
nést? Vstup volný.

12. 10. PÁTEK | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ
Kavárna KCAŽ
Neseďte v pátek večer doma! Přijďte otes-
tovat své všeobecné znalosti a přitom se 
pobavit s přáteli! Týmy 2 – 6 osob, startov-
né 20 Kč

12. – 14. 10. | ELENA TOMILINA OPĚT 
V BLATNÉ
VÝCHODNÍ PRAKTIKY K OZDRAVENÍ 
TĚLA A DUCHA
Velká klubovna KCAŽ

PRAVIDELNÉ AKCE 
KAŽDÉ PONDĚLÍ | 16:00 - 17:00

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO 
MLADŠÍ I STARŠÍ
Velká klubovna KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

KAŽDÁ STŘEDA | 10:00 - 11:00
REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ 
CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 
A SENIORY
Velká klubovna KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN VE STŘEDU 
| 15:00 - 18:00 |
NÁPRAVA ŘEČI 
Malá klubovna KCAŽ
Mgr. Květa Zbíralová, +420 606 655 713

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 - 17:30 |
ÁJURJÓGA
Velká klubovna, KCAŽ 
Série 12 lekcí, cena 1 200 Kč

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum
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Přihlásit se můžete telefonicky 773 978 
168, Radoslav Nahálka.
Kapacita kurzu je omezena na max. 20 
účastníků.

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 15:30 - 16:30 | 
OD 1. 10.
KURZ PŘEDŠKOLÁČEK
Příprava předškolních dětí pro úspěšný 
vstup do první třídy. Více info na ckvb.cz   a  
Mgr. Petra Tuháčková, +420 602 303 083.

KAŽDÝ ČTVRTEK | 8:30 - 11:30 | OD 4. 10.
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Velká klubovna KCAŽ 
Univerzita třetího věku je specifický zá-
jmově orientovaný program celoživotního 
vzdělávání.  Program celoživotního vzdě-
lávání Univerzita třetího věku je zpravidla 
určen zájemcům, kteří dosáhli důchodové-
ho věku a mají střední vzdělání s maturitní 
zkouškou. Absolventům programu U3V 
vydá Univerzita Karlova osvědčení, jehož 
předání probíhá zpravidla v Karolinu. 
Aktuální okruhy témat: České dějiny a je-
jich souvislosti II a Obklopeni textilem.

JAZYKOVÉ KONVERZACE
ÚTERÝ 
| 17:00 - 18:00 | 
ANGLICKÁ KONVERZACE PRO POKROČILÉ
| 18:00 - 19:00 | 
ANGLICKÁ KONVERZACE PRO MÍRNĚ 
POKROČILÉ
STŘEDA
| 15:00 – 16:00 | 
FRANCOUZSKÁ KONVERZACE
| 17:00 – 18:00 | 
ANGLICKÁ KONVERZACE PRO ZAČÁTEČ-
NÍKY
| 18:30 – 19:30 | 
ANGLICKÁ KONVERZACE
ČTVRTEK
| 17:00 | NĚMECKÁ KONVERZACE
| 18:00 | ČEŠTINA PRO CIZINCE

TVOŘIVÉ ATELÉRY | KAŽDÝ ČTVRTEK
Suterén KCAŽ
4.10. | 18:00 | Šperkování s Janou Halló
11.10. | 18:15 | Sochařství s Jitkou Křivan-
covou
18.10. | 18:00 | Linoryt s Veronikou Tesko-
vou
25.10. | 14:00 - 20:00 | Malba / Kresba s 
Lenkou Pálkovou
Přihlásit se můžete prostřednictvím emai-
lu: kalousova@ckvb.cz. 
Cena 100 Kč, každý pátý vstup 50 %.

13. – 14. 10. | DNY OTEVŘENÝCH 
ATELIÉRŮ 
Během tohoto víkendu bude vstup do mu-
zea zdarma.

5. 10. – 30. 12. ÚT – PÁ | 9:00 – 18:00 |
JAROSLAV HŘEBÍČEK: 
TŘI MĚSÍCE NA KUBĚ
KCAŽ, Galerie fotografie Spektrum

Setkání s autorem 5. 10. v 17:00.

15. 9. – 4. 11.
ANTONÍN KRATOCHVÍL - 
ZAKÁZANÉ PROSTORY
Městské muzeum Blatná
Snímky slavného dokumentárního foto-
grafa z posledních dvaceti let pocházejí 
z konfliktních zón v Iráku, Sierra Leone či 
Barmy.
+
OLDŘICH ŠKÁCHA – Václav Havel, 
KAMILA BERNDORFFOVÁ – Václav 
Havel v Blatné
Série fotografií od OŠ zachycující Václava 
Havla nejen v jeho prezidentském období, 
ale už od počátku 70. let. Výstavu doplňují 
fotografie KB, která v roce 1990 zachytila 
návštěvu Havla v Blatné.

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ
13. 10. SOBOTA | 14:00 |
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 

S EDOU KRISEOVOU
Povídání u fotografií Václava Havla se spi-
sovatelkou ED, která byla nejenom jeho 
blízkou spolupracovnicí, ale je taktéž au-
torkou jeho životopisu z roku 1991. 
Vstupné dobrovolné.

4. 9. – 4. 11. | RADEK KALHOUS - 
DIVOČINA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

15. 9. – 4. 11. | GALERIE V ÍČKU
JANA HUNTEROVÁ – JSME TADY
Infocentrum Blatná
Soubor fotografií z Otevřené scény Blaten-
ského fotofestivalu / SVOBODA dokumen-
tující demonstrace z pražských náměstí.

JAN KURZ – RYBNÍKY NA BLATENSKU
Městská knihovna blatná 
Výstava fotografií Jana Kurze u příležitosti 
nově vydaného 3. dílu stejnojmenné knihy.

 Výstavy

3. 10. STŘEDA | 19:00 |
100 LET REPUBLIKY | JAROSLAV SVĚCENÝ, LUCIE TÓTH A ZDEŇKA ŽÁDNÍ-
KOVÁ VOLENCOVÁ
Starý palác, zámek Blatná
Koncert KPH
Speciální slavnostní koncertní program českého houslového virtuosa Jaroslava Svěceného. Na 
klavír jej doprovodí Lucie Tóth a mluveným slovem provede česká herečka Zdeňka Žádníková Vo-
lencová.
Předprodej: infocentrum Blatná, recepce Městského muzea Blatná, www.ckvb.cz

16. 10. ÚTERÝ | 18:00 |
SCIENCE CAFÉ: Z VÁLEČNÝCH DENÍKŮ
Kavárna, KCAŽ
Jaký odkaz zanechala Velká válka pro 21. století? Nad těmito otázkami se společně s vámi zamy-
slí historik a dokumentátor Městského muzea v Blatné Mgr. Petr Chlebec. Vstup volný.

28. 10. NEDĚLE | 14:30 – 18:00 |
100 LET REPUBLIKY
Nám. Míru a ulice Na Příkopech
14:30 | slavnostní zahájení připomenutí 100 let Republiky u sochy Svobody
15:00 – 18:00 | kulturní program k výročí Republiky:
kapela Švejk Band
scénické ztvárnění událostí v Blatné v říjnu 1918 a vyhlášení Republiky
křest knihy Z válečných deníků…Velká válka na Blatensku 1914-1918
fotografická výstava v Městském muzeu Blatná: Antonín Kratochvíl, Oldřich Škácha a Kamila 
Berndorffová
otevření blatenské věže pro veřejnost
dobový program pro děti
staročeské pochutiny, blatenské pivo, grilované ryby
18:00 | ohňostroj
Vstup zdarma, včetně prostor Městského muzea.

31. 10. STŘEDA | 19:00 |
JAK SE HUSÁKOVI ZDÁLO, ŽE JE VĚRA ČÁSLAVSKÁ | Luboš Balák
Divadlo Komediograf
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Předprodej: infocentrum Blatná, recepce Městského muzea Blatná, www.ckvb.cz

100 let Republikyv Blatné
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FLORBAL TJ Sokol Blatná 
– Divočáci a Lvíčata

O posledním prázdninovém víkendu 
blatenští florbalisté uspořádali svůj první 
příměstský tábor s názvem „ Je to jen hra“. 
Už podle názvu se nejednalo o soustředění 
zaměřené na výkonnost, ale na všestrannost. 
Hráči byli nalosováni do 4 družstev rozděle-
ných barvami.

Po pátečním minigolfu a překážkové dráze 
ve Strakonicích zahájili sobotu vzájemným 
kláním družstev v Laser Aréně v Písku. V této 
disciplíně byl nejlepší Aleš Váňa s 8200 body. 
Po návštěvě Mc´Donalds a přesunu zpět 
do Blatné se vzhledem k špatnému počasí po-
kračovalo ve zdolávání disciplín v Sokolovně.

Sobotní disciplíny: sedy-lehy/1min, 
kliky/1min, hod medicinbalem obouruč, 
člunkový běh

Nedělní disciplíny: dribling s míčem 
1min/m, trojskok, běh na 45 m, Takešiho 
hrad, basketbal

Na závěr si všichni společně zahráli Coun-
ter Strike – hru, kterou si hráči navrhli sami 
a skvěle si ji užívají.
Celkové pořadí nejvýkonnějších hráčů 
příměstského fl orbalového táboru 2018:
Žáci:
1. Lukáš Kareš
2. Adolf  Voračka
3. David Červenka
Elévové:
1. Robin Mráz
2. Petr Vrbský 
3. Eliška Krejčí

Nedělní předávání medailí a odměn bylo 
plné smíchu a pohody, nikomu se nechtělo 
končit a vracet se domů. Všichni se shod-
li na tom, že to bylo perfektní zakončení 
prázdnin.

Za sebe i za ostatní mohu říci, že letošní 
fl orbalový tábor se navzdory počasí vydařil 
a hráči si ho maximálně užili. Vzájemně se 
všichni více poznali a i atmosféra následující-
ho pravidelného úterního tréninku byla skvě-
lá. Všem účastníkům, spoluorganizátorům 
i sponzorům a TJ Sokolu Blatná tímto děkuji!

V současné době nás čeká 
ostrá příprava na soutěžní zápasy. 
Žáci pojedou k prvnímu turnaji 
do Českých Budějovic, tým elévů 
zahájí sezónu turnajem ve Stra-
konicích. 

Závěrem bych rád mezi nás 
pozval všechny kluky a holky, kte-
ří mají chuť si tento skvělý sport 
vyzkoušet. Přijďte, nebojte se, 
uvidíte, že vás chytne. Čeká vás  tu  
přátelská, týmová atmosféra, parta 
dětí, která fl orbalem žije a trenéři, 
kteří vás rádi vše naučí a ve všem 
pomůžou. Tréninky se konají ka-
ždé úterý od 17:30 hodin  a čtvrtek od 18:00 
hodin v blatenské Sokolovně. Budeme se těšit! Radek Kareš – TJ Sokol Blatná - Florbal

Fotbalové výsledky
Pátek 28/9 2018 – ŽENY TJ BLATNÁ - BOROVANY – 13 HODIN
 – MUŽI TJ BLATNÁ ,,B‘‘ - BALVANI – 16 HODIN
SOBOTA 29/9 2018 – MUŽI TJ BLATNÁ ,,A‘‘ - HLUBOKÁ – 16 HODIN

Muži „A“ Želeč-Blatná 1:3 (1:2) Míka, Kůst, Mišiak

Muži „B“ Střelské Hoštice-Blatná 6:0 (1:0)

Ženy Protivín-Blatná 2:3(2:1) Swietoňová, Němejcová,Vajsová

Dorost st. SKP ČB-Blatná/Bělčice 3:0 (2:0)

Dorost ml. SKP ČB-Blatná/Bělčice 9:0 (3:0)

Žáci st. Strakonice-Blatná 6:1 (3:1) Fejtl Michal

Žáci ml. Strakonice-Blatná 6:2 (3:2) Říha Tomáš, Kostohryzvá

Minulé kolo
Muži „A“ Blatná-Protivín 3:2 (1:2) Mikeš, Mišiak, Kůst

Muži „B“ Štěkeň-Blatná 1:6 (1:3) Stulík 2x, Jiřinec 2x, Petrášek, Juřica

Ženy Blatná-VS Plzeň 1:2 (1:1) Klásková

Dorost st. Blatná/Bělčice-Loko ČB 1:0 (0:0) Král

Dorost ml Blatná/Bělčice-Loko ČB 1:12 (1:6) Fiala

Žáci st. Blatná-Čt.Dvory 1:0 (0:0) Bulka Adam

Žáci ml. Blatná-Čt.Dvory 5:2 (3:1) Jiřík 2x, Říha Tomáš 2x, Kostohryzová

Turnaj jako pieta za ping-pongového 
guru Blatenska Pavla Mlse
Všechno bylo tak, jak to miloval.

Blatná - Ve světě „rychlých prken“ a zele-
ných stolů se síťkou to byl pan Někdo. Soupeři 
z něho měli pořádný „vítr“. Nikdo už asi nikdy 
nespočítá, kolik malých míčků prošlo jeho 
rukama a kolik vlastně během dlouhé elitní 
kariéry stolního tenisty odehrál setů. Jisté je 
jedno -  jeho odchodem na cestu, z níž není 
návratu, na počátku letošního roku ve věku 75 
let utrpěl ping- pongový svět nenahraditelnou 
ztrátu. Protože Pavel Mls st. nebyl jen zatra-
ceně dobrý sportovec. Byl to také výborný 
kamarád a společník do nepohody. A milující 

otec a manžel. „Jen tátovou zásluhou jsme 
dneska tím, čím jsme. On byl prostě ping- 
pongový guru Blatenska,“ shodují se synové 
legendy Pavel / 53 let / a Jirka / 48 let / Mlsovi, 
kteří to stejně jako on dotáhli pěkně daleko.

Při nultém ročníku „Memoriálu Pavla 
Mlse st.“ v ping-pongovém turnaji dvojic, 
kterému poskytl azyl velký sál blatenského 
Komunitního centra, bylo všechno tak, jak to 
miloval. A všech 32 hráčů, co si přišli poměřit 
síly ve značně vyrovnaných soubojích, cítilo 
jeho přítomnost. Nejen proto, že na čestném 
místě u zarámované fotografi e legendy hořela 
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PROSPORT BLATNÁ 
A KOLEKTIV BUZICKÉ 
HOSPODY „U ČILÁKA“

srdečně zvou příznivce cyklistiky na

6. ročník cyklistické akce

Cyklistické loučení
s létem

Formou vyj ížď ky po  trase Buzice -
Skaličany-Vahlovice-Laciná-Buzice.

Pro všechny účastníky je připraveno ob-
čerstvení ZDARMA a BOHATÁ TOMBOLA.

Doprovodný program:
- vystoupení dětských tanečníků z Blatné
- taneční soubor „ŘEPICKÉ BABKY“
- exhibice Petra Beneše na jednokolce

Akce se uskuteční

v neděli 7. října 2018
Hromadný start ve 13.30 hod. 

v hospodě „U ČILÁKA“ v Buzicích.

T Ě Š Í M E  S E  N A  VÁ S ! ! !

Šachy pod otevřeným 
nebem pro všechny
Dne 5. září 2018 byl před Domovem 

pro seniory Blatná odhalen nový prvek 
městského mobiliáře. Členové šachového 
kroužku ze ZŠ TGM Blatná odehráli sym-
bolickou partii na zbrusu novém šachovém 
stolku, který můžete odteď využít k partič-
ce šachu i vy. 

V případě, že byste se rádi oddali šachu 
na čerstvém vzduchu, máte navíc možnost, 
zapůjčit si ručně vyřezávané fi gurky na re-
cepci domova pro seniory v době od 7:00 
do 20:00. Šachu zdar. 

svíčka a ležely nejcennější trofeje, jaké během 
svých „spanilých jízd“ získal. Ale prostě 
proto, že ani nemilosrdná smrt neměla tu moc 
přetnout věčné pouto mezi ním a ping- pon-
govou scénou. Pavel Mls st. bude věčný jako 
tenhle sport sám.

Celá jeho více než půl století dlouhá 
kariéra u zelených stolů byla osudem peč-
livě narýsována. „Táta s kamarádem Pepou 
Hornátů svůj příběh odstartovali v objektu 
blatenské „Besedy“ / někdejším DDM – pozn. 
autora /. Když tohle zázemí padlo, dlouhá léta 
se pokračovalo na chodbě místní pošty. To 
šlo vskutku o ryzí „partyzánštinu“, protože 
tamější podmínky byly – shovívavě řeče-
no- skromné,“ pousmívá se syn Pavel, „Pak 
vyznavačům ping-pongu nabídla ochranná 
křídla blatenská sokolovna. Po třech letech 
účinkování v jejích prostorách přišla závě-
rečná štace- škola J. A. Komenského. Jinak 
táta taky hodně let hrával v Třebohosticích.“ 
Jeho kariéra se rozjela na úrovni krajského 

přeboru, naposledy sekal super výsledky 
v přeboru okresním. „Když jsem byl ještě 
malý kluk, tak už pinčes provozoval. On 
ve mně vypěstoval lásku k pálce- trénovali 
jsme spolu doma i ve skupině na soutěžích. 
Svého času byl absolutní jedničkou na Bla-
tensku. Nikdy nic neošidil- věděl, že tohle se 
ve sportu nevyplácí. Poctivě chodil trénovat 
třikrát týdně. A to i v letním období, kdy 
většina ostatních „rychlá dřeva“ schovává 
do šuplíku,“ vykresluje jeho sportovní cha-
rakter s úctou v hlase Pavel jr. A k lepšímu 
přidává ještě historku z dob, kdy se formoval 
talent jeho i brášky Jiřího: „Když jsme stavěli 
chalupu na venkově, otec tam přitáhl ping- 
pongový stůl a pěkně se to střídalo- hodinu 
jsme mydlili stolní tenis, pak vršili zeď nebo 
kopali studnu a zase hodinu na střídačku 
mydlili stolní tenis…. No a to nám to šlo, 
panečku, od ruky,“ libuje si ještě dnes Pavel 
jr. Pavel Mls st. dokonce vedl i dětský kroužek 
a vychoval řadu skvělých hráčů: „Ping- pong 
byl sice jeho celý život, ale určitě to nebylo 
na úkor rodiny. V jeho širokém srdci se našlo 
dost místa i pro aktivní chalupaření a vášeň 
pro rybářství,“ poznamenává ještě starší ze 
synů. Ten se poprvé postavil před síťku roku 
1980 ve svých patnácti letech: „Bráška Jiří je 
daleko větší formát. Ten začínal už v deseti,“ 
dodává skromně.

Jirka Mls kombinuje stolní tenis, kde stále 
válí krajský přebor, navíc ještě s judem. Tam 
vede k výšinám i družstvo omladiny. „Takže 

volného času na tréninky u stolu není tolik,“ 
podotýká jakoby omluvně. Soupeře za síťkou 
začal „vykosťovat“ naostro ve 14 letech, 
kdy s Lubošem Kalminzerem reprezentovali 
„zřejmě solidní oddíl“ Lnáře. „Pak jsem přešel 
spolu s tátou do Třebohostic. Následovala 
Blatná, nenechal jsem toho ani na vojně, 
kde jsem hrál za Nové Kopisty u Terezína,“ 
vzpomíná pohodový sympaťák. Symbolickou 
se pro něho stala sezóna 2015/ 2016 , kdy 
se na jedné úrovni setkala celá mužská část 
rodiny. „Bylo to bezva, když jsme já, brácha, 
taťka a kámoš Jirka Štědroňský vyhráli spolu 
okresní přebor. Takhle v družstvu jsme se sešli 
bohužel už naposledy,“ povzdychne si Jirka 
Mls. A jaký byl otec stolní tenista co do psy-
chické rovnováhy ? „Ledový kliďas. Nikdy to 
nijak nehrotil, bral daný stav rozumně. Zato já 
jsem pěkný vztekloun,“ uculuje se mladší syn.

Nultý ročník blatenského memoriálu měl 
i ženské zastoupení. Růže mezi trním- chtělo 
by se říci. Onou jednou představitelkou „něž-
ného pohlaví“ byla Věra Šišková ze Sedlice. 
Ta prý řeže smeče už úctyhodných 62 let / ! 
/. „Do soutěže jsem nastoupila už ve svých 
deseti. Tenkrát se to nijak nerozdělovalo, 
takže jsem šupajdila hned mezi dospělé. Mám 
toho za sebou vážně hodně- krajský přebor 
smíšených družstev, ligu za Volyň- Kovářov- 
Aš- Slávii…,“ vypočítává svá nasazení jakoby 
jednotila řepu. Za vrchol své kariéry považuje 
stříbro v kategorii veteránů na Mistrovství Ev-
ropy ve švédském Juteborgu roku 1990. Pavla 
Mlse st. znala mnoho let a k jeho osobě sděluje 
následující: „Jednalo se o vytrvalého hráče, 
ověnčeného spoustou úspěchů. Výtečný ka-
marád- výtečný soupeř!“ Na otázku, zda její 
mužské protějšky berou ohled na to, že patří 
ke slabšímu pohlaví, se rozesměje: „Právě 
naopak- vůbec mně nešetří! A zrovna dneska 
mám úplně nové „prkno“, které mi ještě nesedí 
v dlani, takže mně drtí přímo ukázkově,“ zlobí 
se naoko prototyp životní energie.

Všeobecně se předpokládalo, že zvítě-
zí sourozenecké duo Mlsových. Nakonec 

se tak nestalo. 
Z turnaje vyšla 
vítězně dvojka 
Pavel Ounic-
ký / Blatná / 
a Luboš Kal-
minzer / Blatná 
/. Jirka a Pavel 
Mlsovi jí pod-
lehli v dech 
b e r o u c í m u 
finále. Bronz 
byl souzen Mi-
chalu Ondrač-
kovi / Blatná / 
spolu s Jirkou 

Štědroňským z Buzic. Ale s prázdnou neo-
dešel nikdo a všichni zde strávili pěkný den 
a určitě si udělali „pěknou žízeň“. A o to šlo 
především. Jedinou „jobovkou“ dne tak byla 
chvíle, kdy došlo sudové pivo.

Hlavní zásluhu na tom, že se uskutečnil 
tak suprový turnaj, patří Pavlu Ounickému 
z Blatné. Ten totiž přišel jak s vlastní myš-

lenkou, tak s fyzickou realizací nápadu. „Je 
třeba si připomínat takové osobnosti, jakou 
Pavel Mls st. bezesporu byl. A je třeba také 
sportovat. Pavel Mls by byl rád, že jsme jeho 
památku uctili tímto způsobem,“ vyjádřil se 
hlavní organizátor Pavel Ounický.

Všichni přítomní se shodli na tom, že 
akce byla připravena zodpovědně a kvalitně. 
A všichni se jistě za rok na stejné místo u stej-
né příležitosti rádi vrátí.

Organizátoři touto cestou děkují za pomoc 
a podporu těmto sponzorům: SPORKNET s. 
r. o., LEIFHEIT Blatná a Eduard Finěk- ob-
čerstvení. (Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda 

Bratři Mlsovi hájili rodinné barvy více než 
svědomitě

Duo Kallmünzer – Ounický se 
nakonec probojovalo na vrchol
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T R U M F Y  V E N !
MARIÁŠNICKÁ OBEC

A KOLEKTIV BUZICKÉ HOSPODY
„U ČILÁKA“

pořádají

v sobotu 6. října 2018
v Buzicích

„TURNAJ VE VOLENÉM 
MARIÁŠI“

(Tento turnaj je součástí 
Jižanského poháru)

Prezentace: od 10.30 hod. 
v buzické hospodě „U Čiláka“

První list bude vynesen úderem 
poledne!

„NEPOSTÁVEJ MEZI VRÁTKY, POSPÍCHEJ NA CYKLOHRÁTKY!“

Oblíbená cyklistická soutěž je zase tady!

7. ROČNÍK „CYKLOHRÁTEK“7. ROČNÍK „CYKLOHRÁTEK“
se tradičně uskuteční v Pacelicích na hřišti u obecního domu

v neděli 30. září 2018 od 13.00 hod.v neděli 30. září 2018 od 13.00 hod.

Prezentace: 12.00-13.00 v obecním domě

Program:

– jízda zručnosti+cyklistické závody

– po celý den bude možno si bezplatně půjčit koloběžky

– k dispozici bude rovněž zdarma odborný cykloservis

Soutěží se v kategoriích od 3 do 17 let.

Občerstvení zajištěno - Hodnotné ceny

Ve Skaličanech se loučili s létem také 
hastrman a pes „Alík“

Skaličany - Parta nadšenců, která ve Ska-
ličanech udržuje v běhu čilý společenský 
život, neopomíjí ve svém nabitém programu 
ani okázalé loučení s letními prázdninami. 
Je určeno především pro děti, aby „zmírnilo 
šok“ z přechodu do školních lavic od bezsta-
rostného dovádění na hřištích a koupalištích. 
Ale náramně si ho užívají i dospěláci.

I letos byla starostlivými skaličanskými 
maminkami připravena pro drobotinu řada 
zábavných soutěží. „Her máme na vybranou 
- kupříkladu stříhání bonbónů se zavázanýma 
očima, minigolf, lov rybiček, házení šipek 
do balónků, běžecký slalom v gumovkách, 
různé kvízy na procvičení dětských mozeč-
ků. Jako bonus jsme uhnětli skořicové těsto, 
ze kterého mladí lordi a mladé lady mohou 
podle fantazie tvořit různé výrobky,“ předsta-
vily v úvodu maminkovské menu pro „malé 
lásky“ vedoucí kolektivu Jana Mazánková 
a Hana Pari.

To ovšem zdaleka nebylo všechno. Spo-
luautoři scénáře - skaličanští hasiči - dali 
„do placu“ skákací hrad, kde se mládež 
skutečně vyřádila. Sice mu krapet ucházel 
vzduch, ale pohotoví „chráněnci svatého Flo-
riána“ únikové body odhalili a zalepili. „Tahle 
atrakce říká pane našemu sboru,“ pochvaluje 
si předseda osadního výboru ing. Václav 
Cheníček, „Využili jsme výhodné nabídky 
a zakoupili ji do svého vlastnictví. Ušetříme 
tak za nájemné jinému majiteli.“

Největší zájem vyvolal u dětského ná-
růdka opravdický živý poník- horká novinka 
na zábavné skaličanské scéně. Přivezl ho 
sem Martin Jiskra z Buzic a čtyřnohý tvor 
se stal rázem miláčkem přítomného publika. 
Martin ochotně a až s beránčí trpělivostí 
vysazoval do sedla malé zálesáky a vodil 
stejně trpělivého poníka s živým nákladem 
po vytyčeném okruhu. Jakkoliv se po roce 
1989 staly fronty „podpultovou záležitostí“, 
tak tady se vyskytla vzácná příležitost jednu 
frontu vidět. Žádostivost malých hrdinů po-
dívat se na svět z koňského hřbetu předčila 
dokonce zaujetí skákacím hradem a to už je 
co říci. Inu - kouzlo „kaubojek“ má přece jen 
i v dnešním přetechnizovaném světě pořád 
magickou moc!

Aby toho nebylo málo, rozloučit se s lé-
tem přišly i pohádkové bytosti. Kouzelný 

hastrman v podání stoprocentního pohodáře 
a srandisty Milana Počty byl prostě k pomi-
lování. Předčil ho jen pes „Alík“, maskot dět-
ského internetu / www.alik.cz / . V převleku se 
promenádoval  další místní správný chlapík, 
co nezkazí žádnou srandu- Jirka Blovský. 
S hastrmanem navázali čilou družbu a ochotně 
spolu s nadšeným dětským zástupem pózovali 
fotografům. No prostě hollywoodské hvězdy 
hadr!

Malých chlapců a děvčat se na plácku 
za rybníčkem vyřádilo na čtyřicet, což byl 
úctyhodný počet. Určitě ne všichni byli 
místní. Takový Denis Mašín / 3 roky / si sem 
odskočil od babičky z nedalekých Buzic: 

„Nejúspěšnější jsem byl v házení kroužků,“ 
pochlubil se čiperný klučina, „Zato šipky mi 
létaly mimo cíl.“ Za místní „tvrdou“ měnu- 
skaličanské koruny / kterou ani Václav Klaus 
nezdevalvuje /- si nakoupil autíčko, barevnou 
propisku a svítící tyčinku. Penízky získávaly 
děti za splněné úkoly.

Sedmiletá Barunka Turková z Prahy měla 
problém s minigolfem. Vynahradila si to ale 
vrchovatě ve slalomu v těžkých gumovkách, 
kde zazářila. „Nejvíc jsem si ale užila jízdy 
na poníkovi,“ vykládala nadšeně Barunka, 
která má prý v tomto ohledu bohaté zkuše-
nosti. „Jezdila jsem na dovolené a jednou 
i v cirkuse,“ pokračuje milovnice koňského 
plemene. „To je celá ona. Jak vidí koně, je 
k neudržení,“ směje se její maminka.

Své „jedno pivo“ si sem přišli vypít i zdej-
ší strejdové - gurmáni - pamětníci. Takže se 
tu ve vzájemné pospolitosti sešla celá místní 
osada a bylo náramně veselo. I když večerní 
pokračování v podobě taneční zábavy na par-
ketu už bylo „mládeži nepřístupno“.

Takže léto odešlo ze Skaličan docela spo-
kojené. A prý se sem za rok zase rádo vrátí.
(Bez jazykové úpravy).       Vladimír ŠavrdaPoník Martina Jiskry se stal hlavní atrakcí dne

Maskota dětského internetu psa Alíka 
doprovázeli vodní bytosti
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

www.adchvatal.cz             ad.chvatal@seznam.cz

  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

  Dovoz kameniva, písku, betonu

  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

Přijmeme řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,

mzdové ohodnocení – 36.000 – 37.000 Kč čistá mzda,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce

INSTALACEZDARMA

s naším internetem 

Zavolejte na 
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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

nzerce

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Koupím stavební parcelu v Blatné 
nebo v blízkém okolí.

Okamžitá úhrada kupní ceny případně 
možná výměna za byt 3+1 v Blatné.

Nabídky volejte na mobil 

728 559969 
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REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY Blatná)

27 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22

Všechny nabídky na: www.realityblatna.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 přev odu nemovitostí - darovací, kupní, směnné... 
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle 

působící realitní kanceláře v regionu. 
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

Jakub Biskup 723 519 235  
   Biskit2@seznam.cz 

Tomáš Rozho  776 777 726 
   Rozhon09@gmail.com Pracovní místo

Policie České republiky, Územní odbor Strakonice přijme 
nové policisty a policistky, kteří mají zájem posílit útvary 
ve strakonickém okrese a doplnit počty příslušníků ve výkonu 
služby.  Do služebního poměru mohou být přijati občané ČR 
starší 18-ti let, bezúhonní, kteří ukončili studium maturitní 
zkouškou, případně výučním listem.  Další podmínkou pro 
přijetí je dobrý fyzický, zdravotní a psychický stav uchazeče.  

Zaměstnání u policie přináší kromě trvalého zaměstnání, 
stabilního příjmu a možnosti kariérního růstu, řadu sociálních 
a dalších výhod, mezi ně patří 6 týdnů dovolené, zdravotní 
péče, možnost čerpání příspěvků na penzijní pojištění, 
rekreační pobyty a další. Po úspěšném ukončení základní 
odborné přípravy (12 měsíců) je plat 26 290 korun a po zku-
šební době, tj. 6 měsíců, je přiznán náborový příspěvek 
ve výši 75 000 korun. 

V případě zájmu kontaktujte personální pracoviště PČR 
Územní odbor Strakonice tel.: 974 237 400 (724 250 841), 
kde vám budou poskytnuty další informace týkající se poli-
cejní služby nebo na e:mail adrese:

jaroslava.hanzlova@pcr.cz nebo st.pis@pcr.cz. 
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výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
po - st 8-11   12-14 hod.
čt - pá 8-11   12-18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)

Hajany 80     Tel.: 732 236 153
www.spanekvperi.cz

Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná
Tel.: 383 422 044
E-mail: info@blatenskatiskarna.cz
www.blatenskatiskarna.cz

●   LETÁKY, PLAKÁTY
●   NAVŠTÍVENKY, POZVÁNKY
●   PROSPEKTY, ČASOPISY
●   KNIHY, BROŽURY
●   KALENDÁŘE
●   DIPLOMOVÉ PRÁCE
●   GRAFICKÉ SLUŽBY

VÝHODNÉ CENY

Př í jem zakázek: pondě l í  - pátek od 6.00 - 14.00 hod.

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
rozšířený sortiment v 1.patře

Dovoz zboží až domů
Zapojení a instalace
Odvoz starého 
zboží

PIVOVARSKÁ 200, BLATNÁ,
PO – PÁ 8:00 – 17:00 HOD., SO 8:00 – 12:00 HOD.

Expert.cz – Blatná

NAJDETE 
NÁS NA FB

Jankovský
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