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ZŠ TGM Blatná na mezinárodním
setkání partnerských měst 2018

Článek o Rybářských slavnostech od pana Jiřího Sekery najdete na straně 7.

Letošní mezinárodní setkání partnerských měst
Vacha, Sargé-les-le-Mans a Blatná probíhalo od 10.
do 13. 5. 2018 ve francouzském městě Sargé-les-Le-Mans. Žáci a učitelé ZŠ TGM Blatná měli možnost
se setkání zúčastnit a reprezentovat nejen svou
školu, ale také Město Blatná. Za ﬁnanční podpory
Města Blatná jsme uspořádali výpravu ve složení
Adam Bulka (člen žákovského parlamentu), Adolf
Voračka a Martin Řanda (žáci 6. A), Vojtěch Mikeš
a Kateřina Holmanová (žáci
5. A) a Ludmila Růžičková
a Věra Vitáková
(koordinátorky
ŽP). Naše cesta
byla vyvrcholením mezinárodní spolupráce
ZŠ TGM Blatná
a dvou základních škol sídlíPrvní setkání s paní učitelkami ze
cích v Sargé-les- základních škol École Notre Dame
-Le-Mans. Jsou to
a École Maurice Genevoix.
školy École Notre
Dame a École Maurice Genevoix. Po celý rok si
žáci 5. a 6. tříd vyměňovali informace o sobě, o své
škole a o svém městě. O Vánocích si školy vyměnily
vánoční dárky, ve kterých nechyběly regionální sladkosti a upomínkové předměty charakterizující dané
město. Natočili jsme video o naší škole a získali videa
o školách ve Francii. Zkrátka za celý školní rok už
jsme se stali přáteli a těšili jsme se, že naše přátelství
získá další rozměr právě na tomto mezinárodním
setkání. Myslím, že budu mluvit i za všechny naše
žáky, když řeknu, že jsme s úžasem zjistili, jak moc
se už známe, kolik máme společného a jak moc si
přejeme naše partnerství dál rozvíjet.
Program mezinárodního setkání byl v každém
směru přizpůsoben tomu, že se ho účastní děti.
Všechny hostitelské rodiny připravily program tak,
abychom se ani chvíli nenudili. Navštívili jsme
soukromý zámek se zajímavými architektonickými
prvky a krásnými zahradami. Večer jsme se setkávali
na barbecue na různých místech ve městě, abychom
město lépe poznali.
(pokr. na str. 4)

Ateliérová a průkazková fotograﬁe, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy.
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů,
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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Nabídka našeho zboží bude průběžně
doplňována řadou novinek.
Náš tip na červen: dekorační věnce ze sena
(viz foto)

ktuality
Překlad dopisu z čísla BL 9
Obyvatelé města Blatná v České republice, srdečně vám přejí radostné
oslavy Dne osvobození 2018.
V květnu 1945 rota „A“ Americké
armády, 37. tankový prapor, bojové velitelství „B“, 4. ozbrojené divize osvobodily
Blatnou od obsazení nacistů. Proslulý americký tankový velitel a budoucí „armádní
generál“, plukovník Greighton Abrams,
který vedl osvobozující jednotku, vedl
i útok napříč Francií, Belgií, Německem
a Československem v první linii třetí armády generála George Pattona.
Jako válečný veterán ozbrojené jednotky americké armády, která postupovala
svou linií přímo k jednotce, která osvobodila Blatnou a dnes známá jako 1. prapor,
37. ozbrojený pluk, mám tu čest Vás pozdravit v tento významný den. V roce 1990
to bylo už 7 let, co jsem žil v Německu,
z toho 2 roky v Parsbergu v Bavorsku, pouhé 2 hodiny autem od Blatné. Má rodina
i já máme slabost pro Českou republiku
a její lidi.
V roce 1991 jsem poprvé navštívil
Československo. Bylo to krátce po mém
návratu z první války v Perském zálivu.
v Iráku a Kuvajtu. Moje rodina, já i bezpočet mých přátel jsme se často vraceli
na místa jako Plzeň, Praha, Karlovy Vary
nebo Mariánské Lázně. V Evropě je spousta míst, které jsme mohli navštívit, ale my
jsme vždycky snili o tom vrátit se zpátky
do „Česka“, kdykoli jsme měli možnost.
Máme tu rádi laskavost a pohostinnost
lidí, krajinu, oslavy plné srdečnosti a…
samozřejmě pivo.
Stále vzpomínáme na tyto báječné
návštěvy, skvělé lidi, překrásné křišťálové
lustry, které jsme si koupili během našeho
prvního výletu do Plzně. Dodnes visí v našem obývacím pokoji.
Váš přítel, v míru a svobodě, Daniel
J. Zimmerman - Podplukovník Americké
armády (na penzi) Secretary, Wisconsin
Department of Veterans Aﬀairs (ve věci
veteránů)
Přeložili a upravili: Ladislav Hořejší
a Adam Jastraban, 3. B, Střední odborná
škola Blatná

NA JAKOU NOTU MEDARD ZAHRAJE,
NA TU SE BUDE CELÝ MĚSÍC TANCOVAT
Právě dnes máme MEDARDA, den, který
je opředen celou řadou pranostik. Deštivé
počasí v první polovině června se západním
větrem je signálem, že nastal monzun, nositel
proměnlivého počasí. Klimatologové toto
období rozdělují na dvě části. První medardovská vlna tzv. vítské deště, jsou v dlouhodobém průměru velice výrazné. Období začíná
již kolem 7. června a kulminuje v polovině
měsíce. Dostavují se s pravděpodobností 60
- 70%. Jsou odděleny od druhé medardovské
vlny, tzv. jánských či svatojánských deštů, které bývají relativně sušším obdobím
„aloiského léta.“
Z MEDARDOVY KÁPĚ ČTYŘICET DNÍ
KRÁPE.
MEDARDOVA KÁPĚ - ČTYŘICET DNÍ
KAPE.
KDYŽ SE MEDARD ROZVODNÍ, PRŠÍVÁ
ŠEST TÝHODNÍ.
PRŠÍ-LI NA SV. MEDARDA, BUDOU
DEŠTIVÉ ŽNĚ.
MEDARDŮV DÝŠŤ, ČTYŘICET DNÍ
PLÍŠŤ.
KDYŽ MEDARD SLZY RONÍ, TĚŽKO
PRÁCI ROLNÍK HONÍ.
DEN SVATÉHO VÍTA, MNOHO DEŠTĚ
SKÝTÁ.
SVATÝ VÍT MĚNÍ ČAS A ČASTO DEŠTĚM POCTÍ NÁS.
KDYŽ PRŠÍ NA VÍTA, BUDE PRŠET
I NA JÁNA.
LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA LODĚK PO DOBU PRÁZDNIN
Léto a prázdniny jsou již opravdu
na dosah. Stejně jako v minulých letech,
také v tom letošním, bude prodejna lidového řemesla na tř. J. P. Koubka 3 otevřena také v týdnu. Ještě jsme celou situaci
i s půjčovnou loděk zcela nevyřešily, ale
prodejna bude otevřena: středa - pátek,
neděle 13.00 - 17.00 hod. a sobota 9.00 17.00 hod.
Půjčovna loděk by měla být v provozu
denně, zejména v odpoledních hodinách.

www. lidove-remeslo.cz obchod@lidove-remeslo.cz mob. 736765747
SVATÝ JAN KŘTITEL, DEŠTŮ JE CTITEL.
PŘED SVATÝM JANEM MODLI SE
O DÉŠŤ, PO SVATÉM JANU, PŘIJDE I BEZ
MODLENÍ
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Fox - liška
Soutěž o 3 Královské balíčky
do Lipna nad Vltavou.
Ze správných odpovědí na otázku:
Jak se jmenuje maskot lipenského areálu
a co je to za zvíře? (Bylo to: Fox - liška)
byly vylosovány tyto výherkyně:
Martina Novotná, Lucie Drábová a Alena
Bažatová.
Gratulujeme.
ZM
Ceny budou výherkyním předány, jakmile
je organizátor soutěže doručí.
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Z právy

z radnice

Historický sezónní vlak
Praha-Blatná
Dne 2. června byl zahájen provoz sezónního rychlíku, který bude
jezdit do konce září v sobotu z Prahy do Blatné (v případě prodloužených víkendů vlak pojede první den pracovního volna), v neděli se
pak vrací zpět z Blatné do Prahy. V sobotu vlak odjíždí v 7,54 hod.
z Pražského hlavního nádraží, s příjezdem do Blatné v 10,09 hod. V neděli je odjezd vlaku z Blatné v 16,32 hod., do Prahy hlavního nádraží
přijíždí v 18,45 hod. Provoz bude přerušen první dva týdny v srpnu, kdy
bude vlak z důvodu výluky končit již v Březnici a do Blatné nepojede.
Vlak je pojmenován jako „Pošumavský rychlík“, jelikož měl
původně jezdit až do Volar. Pro úsek Blatná-Volary se ovšem dopravci, kterým je společnost KŽC Doprava s.r.o., nepodařilo zajistit
ﬁnancování.
Vlak je veden historickým motorovým vozem řady 851 (dříve M
286.1), který jezdíval mimo jiné i na legendárním motorovém expresu
Vindobona (Berlín-Praha-Vídeň). Prodej jízdenek je zajištěn ve vlaku.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

dání mezinárodního řidičského průkazu bude nutné fotograﬁi
předkládat i nadále.
 Správní poplatek za vydání řidičského průkazu se zvyšuje
z 50 Kč na 200 Kč, správní poplatek za vydání řidičského
průkazu ve zkrácené lhůtě (do 5 pracovních dní) se zvyšuje
z 500 Kč na 700 Kč. Výměna řidičského průkazu, jemuž končí
platnost, bude i nadále bez poplatku, pokud bude žádost podána nejdříve 3 měsíce před koncem platnosti průkazu a nebude
požadováno vydání průkazu ve zkrácené lhůtě.
Upozorňujeme žadatele, že vzhledem k přechodu na nový systém bude
v pátek 29. června registr řidičů pro veřejnost uzavřen.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Další zastávkou ČP v silniční
cyklistice 2018 bude Blatná
Stejně jako v předchozích letech, i letos má domácí cyklistická
špička namířeno do Blatné. Pro český pohár v silniční cyklistice
se jedná již o pátou zastávku v pořadí z celkových sedmi. Závod
se pojede v sobotu 16. června a na startu nebudou chybět nejlepší
české cyklistické týmy. Do Blatné zavítají i některé zahraniční týmy,
jelikož závod v Blatné se pojede také jako druhá etapa mezinárodního cyklistického závodu LIDICE, který má u nás dlouhou tradici.
Start závodu je naplánován na 13,00 hodin, cílem pak nejrychlejší
závodníci projedou okolo 17-té hodiny. Start a cíl závodu proběhne
na třídě J.P. Koubka v Blatné. Trasa okruhu povede přes obce Blatná – Skaličany- Vahlovice – Střížovice – Chobot – Paštiky – Blatná.
Závod se pojede za úplné uzavírky komunikací. Délka jednoho okruhu
je 15km a pojede se celkem 11 krát = 165km. Všechny čtenáře zve
tým CK Příbram.
Mapa okruhu:

Motorový vůz řady 851.

Změny ve vydávání řidičských
průkazů
V souvislosti s novelou zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním
provozu) dojde od 1. července ke změnám ve vydávání řidičských
průkazů. Nejvýznamnější novinky jsou následující:
 Žádat o vydání řidičského průkazu, mezinárodního řidičského
průkazu i paměťové karty řidiče (do digitálního tachografu) bude
možné u jakéhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností,
bez ohledu na místo trvalého pobytu žadatele. Průkazy se
budou vyzvedávat u toho úřadu, u kterého byla podána žádost.
 Řidičské průkazy vydané po 01.07.2018 již nebudou obsahovat
údaje o obci trvalého pobytu žadatele. Držitelé nově vydaných
řidičských průkazů tak v případě přestěhování již nebudou muset
žádat o vydání nového řidičského průkazu.
 K žádostem o vydání řidičského průkazu nebo paměťové
karty řidiče se nově nebude přikládat fotograﬁe. Za účelem
výroby průkazu úřad buď využije fotograﬁi z evidence obyvatel,
nebo žadatele při podání žádosti sám vyfotí. K žádostem o vy-
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ZŠ TGM Blatná na mezinárodním
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(pokr. ze str. 1)
Prohlédli jsme si starobylé centrum města
Le Mans včetně nádherné katedrály St. Julien.
Zahráli jsme si bowling, děti se ve svých
rodinách zúčastnily oslavy narozenin nebo
například basketbalového tréninku. Vrcholem
byla účast na slavnostním večeru, kde jsme
měli možnost vyslechnout projevy starostů
obou partnerských měst, tedy Vachy a Sargé-Les-le-Mans. Zároveň jsme před všemi
návštěvníky odprezentovali výstupy z našeho
celoročního projektu. A protože naše výprava
celý rok pilně procvičovala angličtinu, přispěli
do prezentace úplně všichni.

Blatná 8. června 2018

Nathalie Pinaud a Christine Coubard mají
zájem v partnerství pokračovat, dokonce jsme
domluvily společné téma na příští školní rok.
Pan Fabrice Courtin, který má ve francouzském městečku tuto mezinárodní spolupráci
na starosti, připravil skvělé setkání, vybral
výborné hostitelské rodiny a program sestavil
tak, aby pro nás pro všechny byl přínosný.
Věříme, že v příštích letech budeme mít
příležitost všem jejich pohostinnost oplatit
a ukázat jim naši školu a naše město v tom
nejlepším světle.
Na závěr bychom chtěli ještě jednou poděkovat Městu Blatná za ﬁnanční podporu, bez
které bychom tuto cestu nemohli podniknout.
Náš dík patří také p. Blance Malinové, která
nám dala prvotní impuls a kontakt na pana
Fabrice Courtina. A obrovský dík posíláme
panu Jaroslavu Havlovi, který nám zajistil
bezpečnou dopravu, byl výborným společníkem a na závěr setkání pro děti připravil
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skvělé překvapení v podobě návštěvy okruhu
Le Mans.
Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP

Z Vachy přijelo do Sargé na 60 občanů (mnohdy i s dětmi), všichni bydleli v rodinách.
Loučení se zúčastnil i náš hlouček z Blatné.
Letos bychom měli důstojně vzpomenout
25. výročí podepsání partnerské smlouvy
s Vachou. Občané z Vachy se na to těší. B. M.

Tým organizátorů projektu mezinárodní
spolupráce základních škol ZŠ TGM Blatná
a École Notre Dame a École Maurice Genevoix.

Nejpřínosnějším zážitkem pro nás ale
byla návštěva obou základních škol. École
Notre Dame je katolická škola. Měli jsme
šanci prohlédnout si ji, přestože ve Francii
byly v době naší návštěvy prázdniny. Děti
nám ukázaly, jak se učí. Paní učitelka nám
vysvětlila největší rozdíly ve školním programu a ochotně odpověděla na všechny naše
otázky. École Maurice Genevoix je veřejná
škola, jejíž program je velmi podobný tomu
našemu. Jde o malou školu, ve které je v letošním školním roce otevřených šest tříd. Rodiče
pro nás připravili drobné občerstvení, děti si
zahrály fotbal a my jsme se opět vyptávaly
na nejrůznější věci. Také jsme chtěly zjistit,
jestli v Sargé-Les-le-Mans mají na školách
žákovský parlament. Nathalie Pinaud nám
vysvětlila, že ne v tom smyslu, v jakém funguje u nás, ale že se děti účastní tzv. dětské
městské rady a stejně jako my mají možnost
říct svůj názor, připravit společný projekt,
zasadit se o určité změny.





x sĞƓŬĞƌĠŵŽŶƚĄǎĞ^<ƐǇƐƚĠŵƽ
x WŽĚŚůĞĚǇ͕ƉƎĞĚƐƚĢŶǇ͕ƐƚƌŽƉǇ͕ƉƎşēŬǇ͕ƐǀĢƚĞůŶĠƌĂŵƉǇ͕
ƚĞƉĞůŶĠĂƉƌŽƚŝǌǀƵŬŽǀĠŝǌŽůĂĐĞĂƉŽĚ͘
x ĞŶŽǀĄŶĂďşĚŬĂƉƌŽZǌĚĂƌŵĂ

Loučení s hostitelskými rodinami bylo dojemné.

Loučili jsme se s těžkým srdcem, ale
s nadějí, že naše spolupráce tímto setkáním
neskončí. Obě spolupracující paní učitelky


Jakub Biskup 723 519 235
Biskit2@seznam.cz
Tomáš Rozhoě 776 777 726
Rozhon09@gmail.com


Ročník 29 (39)

Blatná 8. června 2018

Zprávy

TS Blatná
Chodník ul. Písecká
První úsek chodníku v Písecké ulici (směrem z Blatné po pravé
straně) byl opraven již v předchozích letech. V průběhu letošního
května došlo k rekonstrukci další části tohoto chodníku. Opět byl
starý asfaltový povrch, který nebyl rovný a byl několikrát opravován, nahrazen zámkovou dlažbou Best Klasiko. Bylo opraveno cca
135 m2 chodníku.

Oprava komunikace ul. Dvořákova
V květnu proběhla také oprava komunikace
a chodníku v ulici Dvořákova v části u Komunitního
centra. Technické služby pro ﬁrmu, která měla rekonstrukci na starosti, prováděly opravu části chodníku.
Původní povrch byl odstraněn, byly vyrovnány
kamenné obrubníky oddělující chodník od silnice
a byl vybudován nový chodník ze zámkové dlažby.
Vznikly zde i nové travnaté pásy. V rámci oprav došlo
i k výměně jednoho sloupu veřejného osvětlení.

Stavební úpravy třídy T. G.
Masaryka
Koncem května byly zahájeny práce na úpravách dopravního prostoru třídy T. G. Masaryka v Blatné. Práce navazují na již provedené
stavební úpravy z loňského roku. V rámci této akce dojde k rekonstrukci chodníku v úseku od služebny Policie ČR k cukrárně na rohu
s ul. Tylova. Nový povrch chodníku bude tvořen kamennými deskami.
V úseku od výjezdu z areálu ZZN po vchod do pobočky České pošty
budou na úkor zúžení jízdního pruhu i chodníku vybudovány dva
zálivy s celkem 7 podélnými parkovacími stáními. Nová parkovací
stání budou mít omezenu dobu pro parkování stejně jako před Základní školou T. G. Masaryka, tzn. že budou vyznačena jako parkoviště
s parkovacím kotoučem, s časovým omezením stání na nejvýše 30
min (bude platit v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod.). V části ulice,
kde nebudou zřízena parkovací stání, bude provedena výsadba nových
stromů. Rekonstrukcí chodníku dojde k úpravě vzhledu centra města,
asfaltový chodník byl také již několikrát opravován po překopech
a opravách sítí. Parkovací stání zjednoduší zastavení před pobočkou
Pošty a dalšími provozovnami v této ulici.
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Zemřelí – květen
Leváková Květuška nar. 1931, Blatná, úmrtí 5. 5. 2018
Cheníčková Milada nar. 1935, Záhrobí, úmrtí 4. 5. 2018
Kišová Miroslava nar. 1930, Blatná, úmrtí 10. 5. 2018
Hálková Miroslava nar. 1951, Blatná, úmrtí 13. 5. 2018
Švecová Anna nar. 1930, Blatná, úmrtí 15. 5. 2018
Kučera Stanislav nar. 1935, Nové Mitrovice, úmrtí 13. 5. 2018
Zelenková Zdeňka nar. 1928, Březnice, úmrtí 18. 5. 2018
Sedláček Karel nar. 1943, Střížovice, úmrtí 27. 5. 2018

Ukládání optických kabelů
do země na území města Blatné
Firma United Networsk SE – KONET zahájila v roce 2016 realizaci
rozsáhlého projektu výstavby optické sítě FTTH do všech bytových
domů, komerčních domů a institucí na území města Blatné. Projekt
je realizován postupně a probíhá již třetím rokem.
V roce 2016 byly realizovány všechny bytové domy sídliště
Lomnice, část ulice Pivovarská a část ulice Strakatého. V roce 2017
byla dokončena ulice Strakatého, kompletní ulice Topičská a část
ulice Čechova. V roce 2018 byly zahájeny pokládky optických kabelů
od ulice Čechova do ulic Spálená, Zahradnická, Na Bílé husi. Dále
se bude pokračovat do ulic U Čertova kamene, Nerudova, Šilhova,
B. Němcové a na náměstí J. A. Komenského. V rámci rekonstrukce
chodníků na třídě T. G. Masaryka, která již byla zahájena, budou během
těchto prací položeny optické kabely do všech nemovitostí. Z třídy
T. G. Masaryka se bude pokračovat do částí ulic Tylova, Na Obůrce
a Palackého. Výkopové práce provádí ﬁrma Zakom s.r.o., která má
s tímto druhem práce dlouholeté zkušenosti.
Za dočasné dopravní a jiné komplikace se předem omlouváme.
Velký rozvoj telekomunikačních potřeb ve všech oblastech našeho
života však nejde zastavit. Výsledkem realizovaného projektu budou
položené optické kabely, které bude moci město Blatná i jeho občané
využívat po mnoho generací. Kabely budou využívány nejen pro připojení k internetu, ale i k telefonování, poskytování chytré kabelové
televize a mnoha dalším telekomunikačním službám.
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně podrobností realizovaného
projektu se můžete zastavit přímo na naší pobočce United Networks
SE – KONET na adrese Pivovarská 200, Blatná.
Za United Networks SE – KONET Karel Korbel
Jedná se o optickou síť v nejmodernější variantě typu FTTH
Projekt řeší napojení všech bytových domů, komerčních domů
a institucí na území města Blatné
V rámci tohoto projektu bude vystavěna nové datové centrum
(digitální ústřednu).
Sídliště Lomnice už byl část projektu byly realizovány výkopové
práce v roce 2016 zahrnující část Lomnice, část ulice Pivovarská a část
ulice Strakatého.
Ulice Topičská, část ulice Čechova. V roce 2016 byly položeny
optické kabely na sídlišti Lomnice, v okolí kruhového objezdu
V roce 2017 byla dodělána ulice Strakatého, kompletní ulice Topičská a část ulice Čechova.
V ulice Topičská a Čechova proběhly výkopové práce během
stavební rekonstrukce této ulice.
V roce 2018 byly zahájeny pokládky optických kabelů od ulice
Čechova do ulic Spálená, Zahradnická, Na Bílé husi. Dále se bude pokračovat do ulic U Čertova kamene, Nerudova, Šilhova, B. Němcové,
Zahradnická, náměstí J. A. Komenského.
V rámci rekonstrukce chodníků v ulici T. G. M., která již byla zahájena, budou v rámci těchto prací položeny optické kabely do všech
nemovitostí. Z ulice T. G. M. se bude pokračovat do částí ulic Tylova,
Na Obůrce a Palackého.
Jedná se o realizaci rozsáhlého projektu pokládky optických kabelů
v Blatné.
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Vlajka na domě Šulců
Dne 7. května 1945 přijela 10. tanková divize do Blatné. Společně
s ní přijel i mladík Paul E. Huﬀman, jehož syn Jerry nás letos navštívil
přímo v Blatné. Jedinou jeho inspirací byla fotograﬁe jeho otce s dívkou a chlapcem z Blatné. Dokonce se mu podařilo nalézt onu mladou
dívku Blaženu Hrabětovou, která má již 92 let a žije v Karlových
Varech. Jerry byl přímo nadšený. Řada amerických médií si všimla
tohoto zdařilého pokusu cesty do minulosti.
My ovšem nechceme psát jen zprávu o jeho návštěvě, ale spíše
žádost ke všem čtenářům Blatenských listů. Jerry mi vyprávěl, že jeho
otec byl nadšený z obrovské americké vlajky, kterou vyvěsil někdo
na tř. J. P. Koubka v květnu 1945. Vojáci byli u vytržení, neboť mít tak
velkou americkou vlajku
na okupovaném území
protektorátu bylo dozajista riskantní. Pro majitele
by to určitě skončilo kriminálem, koncentračním
táborem nebo rovnou
popravou. Během rozhovoru jsme došli společně
k názoru, že se jednalo
o dům č. p. 6 Vladimíra
Šulce, který si zde zřídil
železářství. Bohužel se již
nepovedlo splnit Jerryho
přání a dohledat fotograﬁi
s touto vlajkou v našich
sbírkách, a proto se obracíme na vás, čtenáře
Blatenských listů. Chtěli
Neznámí chlapci na tanku před
bychom tuto fotografii
Sokolovnou.
zaslat Jerrymu a zároveň
si její kopii uložit do Městského muzea Blatná. Pokud byste měli tuto
fotograﬁi, kontaktujte nás prosím. Předem děkujeme všem za pomoc.
Petr Chlebec - chlebec@ckvb.cz - Městské muzeum Blatná

Reakce na odpad

PIVO Z VAšEHO MĚSSTA
Navštivte náš stánek na
Blatenských rybářských
slavnostech dne 23.6.2018
www.liquib.cz

Dobrý den, ráda
bych reagovala na opakované stesky TS na to,
jací že to neandrtálci
bydlí na sídlišti Nad
Lomnicí. Neumíme ani
vytřídil komunální odpad. Stálo by za to se
jednou podívat, kdo
odpadky do kontejnerů
s výraznou cedulí JEN
P R O O B Y VAT E L E
TOHOTO SÍDLIŠTĚ
dává.
Povětšinou majitelé
mohutných SUV s pražskou SPZ nebo chudí
spoluobčané z Blýskavek, kteří evidentně nemají na popelnici. Právě
dnes 31. května stojí
u kontejneru 3 obrovské pytle, které by naše
celá rodina nenasbírala
za celý měsíc. Tak se
zamyslete se mnou.

Helena Pomijová
ze sídliště Nad
Lomnicí
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OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Adresa
V Jezárkách 745,
Blatná 38801
Email
skola@blek.cz
Telefon
+420 383 412 211
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Svaz tělesně postižených v ČR
z.s., místní organizace Blatná

Výlety a akce STP Blatná

Letošní třídenní výlet jsme naplánovali
na 27 až 29. dubna 2018 s návštěvou města
Ostravy, s prohlídkou automobilového
závodu v Nošovicích a pivovaru Radegast.
Vyjeli jsme v 5 hodin ráno, čekala nás
dlouhá cesta, která rychle uběhla. První zastávka byla na oběd v restauraci Kozlovna,
odkud jsme odjeli k vrátnici automobilového
závodu Hyundai v Nošovicích, kde jsme

Blatná 8. června 2018
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Celý areál byl obnoven v letech 2010-2011.
Procházka k nejvzácnější památce Ostravy
a celého regionu, dřevěnému kostelu svaté
Kateřiny Alexandrijské ze 16. století byla
posledním zastavením před odjezdem na ubytování v hotelu Maria Ostrava. Po večeři se
někteří přesunuli přes ulici do malé hospůdky,
kde se rozjela parádní zábava za účasti našeho
hudebního dua, to Ostraváci koukali, jak to
umí rozbalit.
Druhý den po snídani se jelo do Polska.
Vyrážíme na polské trhy za nákupy, cestou
potkáváme mnoho aut s českými espézetkami,
Češi tu nakupují pravidelně. Trhy nabízejí
nepřeberné množství stánků s oblečením
od triček po šaty, obleky, s potravinami, nábytkem, květinami, sazenicemi zeleniny, no
prostě všechno. Ceny místních prodejců se
pohybují obvykle kolem našich cen a nechá
se tu platit v našich korunách. Před odjezdem

z trhů to vypadalo, že to do autobusu ani nesložíme. Po návratu byl zajištěn oběd v radniční
restauraci a po obědě se vydáváme na prohlídku města Ostravy se vstupem na radniční
vyhlídkovou věž s průvodcem. Na věži nám
průvodkyně ukázala, co můžeme z Ostravy
ze všech světových stran vidět, upozornila
na významná místa a kudy nás provede. Před
radnicí nás seznámila s její historií a vydali
jsme se na prohlídku města, která trvala
2 hodiny. Prošli jsme od ProkešovA náměstí
přes Masarykovo náměstí s mariánským
morovým sloupem a secesním domem Café
Habsburg, kolem divadla Antonína Dvořáka,
náměstí Dr. E. Beneše s palácem Elektra, katedrálou Božského Spasitele až zpět k nové radnici. Po prohlídce města byl volný program,
někteří se vydali zkoumat večerní Ostravu se
Stodolní ulicí, jiní se odebrali k odpočinku
na hotel.
(pokr. na str. 15)

16.6.2018
se z důvodu omezeného počtu návštěvníků
závodu rozdělili na dvě skupiny, kdy druhá
skupina měla zajištěnou prohlídku pivovaru
Radegast.
První skupiny se po shlédnutí videa
od vzniku automobilky Hyundai v České
republice v roce 2006 až po součastnou
výrobu nejmodernějšího automobilového
závodu v Evropě, ujali průvodci, kteří nás
s komentářem celým závodem, zahrnující
lisovnu, svařovnu, převodovkárnu a ﬁnální
montáž, provezli na návštěvnickém vláčku.
Ročně zde 3400 zaměstnanců vyrobí 350 000
aut 5 modelů, které byly vyvinuty speciálně
pro evropský trh v Německu a splňují všechny
požadavky na kvalitu, bezpečnost a design.
Druhá skupina zatím navštívila pivovar
Radegast v Nošovicích, jehož vlastníkem je
Plzeňský Prazdroj a.s., kde v rámci prohlídky
nahlédli do historie pivovaru a značky. Navštívili moderní výrobní prostory s varným
procesem, stáčírnu piv Klasik Radegast,
Originál Radegast a Ryze
Hořká 12 s kapacitou 50 000 lahví za hodinu. Závěr prohlídky patřil degustaci správně
hořkého piva Radegast. Závěr dne byl již jen
odpočinkový, kdy
jsme si prohlédli
baziliku Navštívení Panny Marie
ve Frýdku Místku,
tento poutní chrám
byl roku 1999 povýšen papežem Janem
Pavlem II. na menší
papežskou baziliku.
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Cesta (nejen) za Honzíkem
O světě zvířat jsme byli všichni „poučeni“ už v útlém věku – už v kočárku děti
volají na kočku „čičí“ a na psa „haf – haf“.
Po celý život pak své poznatky rozšiřujeme
a obohacujeme. To je i jedním z cílů práce
v mateřské škole.
Ve t ř í d ě
Čápat, kam letos docházejí
výhradně předškoláci, jsme
po celý školní
rok „žili se zvířátky“. Děti již
mají své vlastní zkušenosti
a rády je konfrontují – navštívily s rodiči
ZOO, při vycházkách pozorujeme kachny,
daňky, pávy a veverky v zámeckém parku.
Na školní zahradě v zimě zavěšujeme lojové
koule a odměnou nám je „divadelní představení“ zobajících ptáčků.
V závěru loňského roku jsme si potvrdili
skutečnost, že Češi jsou velmi vnímaví k pomoci a podpoře potřebným – v našem případě
jsme se rozhodli podpořit Záchrannou stanici
živočichů v Makově, kterou mimochodem
podporuje také město Blatná a řada okolních
obcí. Vybraná suma předčila naše očekávání,
a tak jsem mohla před vánočními svátky
s hrdostí odevzdat krásných 7000 korun panu

Liborovi Šejnovi a pro letošní rok jsme se stali
adoptivními rodiči čápa Honzíka. Upřímně
děkuji všem rodičům, kteří nás v této akci
podpořili. Při této příležitosti jsme se s panem
Šejnou domluvili, že před koncem školního
roku přijedeme do Makova na návštěvu. Díky
webové kameře se můžeme na handicapované
čápy kdykoliv podívat (často se děti dívají
i doma s rodiči) a pak si povídáme, co je
u čápů nového. Aktuálně jsou dva mladí čápi
plní života.
Nejen pro člověka, ale i pro naše zvířecí
kamarády je největší deviza zdraví – ale je
dobré vědět, kam se zvířátky, když je trápí
nějaké neduhy, a proto jsme požádali Veterinární ordinaci MVDr. Viktora Stoška, zda by
bylo možné, abychom se přišli podívat, jak
to chodí u „zvířecího lékaře“. A tak si děti
poslechly proč „páníčci“ nejčastěji chodí se
zvířátky do ambulance, jaká zvířata se ošetřují
v ambulanci a za kterými pan doktor musí
odjet. Díky vzornému chování „kočičího
pacienta“ už také děti vědí, že některé kočky
při očkování ani nemuknou. Poznat nakreslené obrázky zvířat se dětem dařilo skutečně
na jedničku. A kdo by nevyužil možnost zvážit
se na váze pro psy?
Říká se: to nejlepší nakonec. Proto jsme
školní rok zakončili výletem za „naším Honzíkem“. Využili jsme pozvání pana Libora Šejny
a vypravili jsme se za zvířátky do Makova.
Prostředí záchranné stanice je skutečně krásné
– ohniště s doutnajícími plamínky pro opečení
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buřtů, naučné prvky ze dřeva, rybník s malým
molem, vše v příjemném koutě mezi lesem
a loukami. A pochopitelně hlavně zachráněná zvířata a povídání o nich. Kromě čápů
bílých jsme měli možnost potěšit se pohledem
na vodní hrátky vydry, v rukavici si podržet
sovu a na vlastní oči porovnat zajíce obecného
a králíka divokého. Je vidět, že všichni, kdo
o stanici pečují, tak činí s láskou a oddaností.
Mladí čápi se stejně jako naši předškoláci
na podzim rozletí za novým dobrodružstvím.
Jejich cesty nebudou vždy jen snadné, přejeme jim proto dobrý vítr, příjemné slunce
a klidný let.
Jitka Hajnová, MŠ Šilhova

Rybářské slavnosti letos již podesáté
Stalo se už tradicí, že v předposlední sobotu v měsíci červnu patří
prostor areálu zdejších sádek a vodního zámku všem milovníkům
příjemné zábavy, chutných pokrmů a pěnivého moku. Nejinak tomu
bude i letos v sobotu 23. černa. Vybere si každý – od labužníků rozmanitých rybích pochoutek jako je pečený candát až po gurmány různých
druhů grilovaných ryb či konzumenty smažených blatenských kaprů.
Gastronomický program slavností obsahuje širokou nabídku rybích
výrobků a prodej rybích specialit. V areálu sádek bude možno prohlédnout si zpracovnu ryb, zhlédnout zpracování kapra, zejména ﬁletování,
které předvedou žáci rybářské školy z Třeboně, a samozřejmě zakoupit
i ryby, které vyrostly v blatenských rybnících. Chybět nebude soutěž
v grilování kapra, ani různé soutěže pro děti s rybářským zaměřením.
Zastoupen bude také jarmark s ukázkami tradičních řemesel.
Tak jako v předešlých letech bohatý kulturní program začne před
desátou hodinou průvodem. Po požehnání blatenským rybářům a českému kapru, králi mezi našimi rybami, na mostě před zámkem bude
zahájení slavností. V úvodu vystoupí zdejší mažoretky Preciozo a pak
bude následovat koncert dechové hudby Malé kapely Pavla Havlíka.
Odpolední program zahájí ve 13. hodin opět vystoupení mažoretek.
Poté na pódium přijdou členové souboru Oergelifründe Bärnerrose
z partnerského švýcarského města Roggwilu a po nich blatenští dudáci
ze základní umělecké školy. Na závěr odpoledního programu návštěvníky pobaví koncert country kapel Sešlost a Z Vršku.
Večer do pozdních hodin vyplní opět hudba. K poslechu a zábavě
zahraje Kabát revial Plzeň a ZAPO Příbram. Tento večerní program
bude zpoplatněn.
Program rybářských slavností doplní ještě různé doprovodné akce
na zámeckém nádvoří. Čtyřikrát vystoupí kejklíř Jonáš, dvakrát mů-

žete spatřit kuchařskou show Vaření s Evžou a pásmo písní Rybníkáři
i pohádku Fimfarum. Připravena bude lezecká stěna, výtvarná dílna,
v zámeckém Konibaru simulace lovu ryb pro děti.
Myslivecký spolek Lomnice předvede v 11 hodin v ulici Na Příkopech
proti Kaplace ukázku výcviku loveckých plemen psů, v Konibaru bude
instalována výstava Myslivost na Blatensku s přehlídkou trofejí, proběhne
též poznávací soutěž pro děti se zaměřením na myslivost a přírodu.
Na nábřeží se mezi 13. a 17. hodinou uskuteční soutěž hasičských
družstev o pohár starostky města.
Na rybníce Labuť je možno zúčastnit se sportovního lovu ryb
na udici.
V Kaplace bude uspořádána výstava fotograﬁí Ing. Jana Kurze
k novým dílům knihy Rybníky na Blatensku. Ve 13 hodin se představí
jak 2. díl pojednávající o rybnících na jižním Lnářsku, tak i 3. díl, který
obsahuje rybníky v širším okolí Blatné. Autogramiádou bude zahájen
prodej obou publikací.
V neděli se pak uskuteční tradiční putování po rybnících s výkladem, tentokráte v sousedství města. Sraz účastníků je před budovou
Blatenské ryby na nábřeží v 9 hodin.
Blatenské rybářské slavnosti se řadí mezi nejpopulárnější události
v kraji. Setkávají se zde příznivci rybářů a konzumentů rybího masa
zblízka i zdaleka. Staly se už místní tradicí.
Celá akce je zaměřena především na propagaci a konzumaci českého kapra, protože je ideálním pokrmem pro všechny, kteří chtějí
žít zdravě. Je současně i podporou turistického ruchu na Blatensku,
malebného kraje lesů a rybníků.
Jiří Sekera
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V blatenské hospůdce „Na Vinici“ se
s pivem doslova mazlí. Dostali za to
certifikát

Blatná - Být za něco oceněn je vždycky milé. Stačí pouhé slůvko
uznání. Manželé Marek a Alexandra Kalousovi, kteří provozují od 13.
dubna 2017 útulnou hospůdku „Na Vinici“, se dočkali- a právem- ještě
něčeho významnějšího. Byl jim udělen certiﬁkát / první v České republice / za příkladnou péči o kvalitu čepovaného piva a následovalo
povýšení do kategorie „Bernard hospoda“. Stalo se tak v lednu letošního roku za přítomnosti obchodního zástupce, obchodního sládka
a oblastního manažera rodinného pivovaru „Bernard“. „Ceníme si toho,
že jsme byli vybráni jako jednička v širší síti obdobných podniků,“
říká šťastná Alexandra Kalousová, „Nejvíce nám lichotí, že odborný
výběr probíhal tajně. My neměli vůbec tušení, že podobná akce jede.“
„Pro nás to znamená ještě větší zodpovědnost a závazek udržet jakost
piva na výborné úrovni,“ doplňuje ji manžel Marek, „Ona to není
žádná legrace. Pivo musí být stále ve skvělé kvalitě.Péče o něj začíná
už od sklenice.“
Pro sehranou dvojku byla útulná hospůdka „Na Vinici“ srdeční
záležitostí ještě v době, kdy patřila někomu jinému. „Chodili jsme
bývalému hospodskému vypomáhat za bar. Když se pak majitel rozhodl objekt prodat a my se dozvěděli, že tam jistý zájemce plánuje
zřídit ubytovnu pro cizince, rychle jsme ho předešli, abychom tomu
zabránili,“ uvádí paní Alexandra.
Dva a půl roku uzavřená hospůdka dala novým vlastníkům pořádně
zabrat. Éra jejího „zakletí“ budově rozhodně neprospěla. „Vnitřní prostory bylo nutno od základu zrenovovat. Musela se v první řadě odstranit
důsledky dlouhodobé zanedbanosti rozlezlá plíseň, pokračovalo se
skladem, sklepem, stropy, vybudováním nového pódia, položením koberců a obkladů, následovala
dodělávka elektroinstalace
a kompletní vybílení jádra,“
vypočítává realizované úpravy Marek Kalous.
Co bylo a je vysoce pozitivní při novém rozjezdu
hospůdky „Na Vinici“ ?
Věrnost štamgastů, věrnost
příslušníků „skalního plemene“, kteří se jako dobří
holubi vrátili do náruče oblíbeného lokálu. Naopak museli spasitelé tradičního občerstvovacího
stánku řešit problémy s potulnými alkoholuchtivci, kteří se scházeli
ve vedlejším obchodě s potravinami. „Moc nám pomohla vyhláška
blatenské radnice, která zapověděla veřejné požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství především v okolí škol. A jedna ze
škol se nachází nedaleko nás,“ referuje s ulehčením pan Marek.
Hospůdka „Na Vinici“ žije naplno. A to je super. „Uskutečnily
se u nás tradiční „Šibřinky“, vystoupila skupina „Funkce šroubu“,
pořádný nátřesk způsobilo těleso „Lord Volture“ z Holandska. Jsme
stále otevřeni třídním srazům, oslavám narozenin, vánočním večírkům
i dalším koncertům, chceme nabídnout i seniorům nějaký speciální
program. Dokonce u nás proběhlo i divadelní představení,“ představuje bohatý repertoár zařízení, které povstalo jako bájný pták Fénix
z popela, pan Marek.
Komisař Ledvina z nestárnoucí komedie „Adéla ještě nevečeřela“
by po ochutnání vinického malvazu jistě pronesl originální formuli:
„Tady je hostinskej, kterej to pivo přímo hejčká!“ Tak ať vinická hospůdka vzkvétá a její srdce bije stále silně!
Vladimír Šavrda
(Bez jazykové úpravy)
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Kniha Po cestách doma i v cizině
Publikace o rozměru 125x210 mm, brožovaná, má 188 stránek s řadou zajímavých barevných fotograﬁí, je záznamem prožitků a postřehů
autora z cest po Šumavě, Pošumaví, ale neopomenul ani Blatensko
a Lnářsko, a v zahraničí - Alpy, Dolomity, Norsko, Anglie, Wales,
Skotsko vč. ostrova Skye. Obsahuje i kratké povídky, vztahující se
rovněž k turistice, a to hlavně pěšky i na kole. Zvláštním a ojedinělým
zážitkem byla cesta s Fiatem 850 přes Alpy do Dolomit. V kapitole
Ze Strakonic do Sušice popisuje cestu na kole podél Otavy, v další Horažďovice a hrad Prácheň - uvádí historii a památky Horažďovic,
dějinné souvislosti s hradem Prácheň.
V části (druhá polovina) týkající se ciziny se věnuje i Bavorsku
- výstupu na Watzmann, při pobytech
v sympatickém městě Zwiesel vyšel
na Velký Javor, Falkenstein, Velký
Roklan. Nepopisuje jen hory, výstupy
na ně, ale také krásu přírody navštívených míst, květenu, která roste kolem
cest, jako např. dřípatku horskou, kterou
spatříme kolem šumavské říčky Losenice, poblíž hájovny pod Boubínem i jinde, nebo toliji bahenní, u nás chráněný
druh, jehož hezké květy v hojném počtu
obdivoval při cestě v horském údolí
Bernských Alp, Švýcarsko.
Kniha s pestrým obsahem je určena
zájemcům o cestování, milovníkům přírody, pro které mohou popisované cesty být inspirací - tipy na výlety
- jako např. na Wunderbach nebo Ebenwies - zaniklé osady (Bystrá,
Lužná) nedaleko Rejštejna nebo túra z Kubovy Huti přes Boubín
do Záblatí (Prachaticko), v cizině např. výšlapy k impozantním horám v Dolomitech (Monte Pelmo, Civetta, Tre Cime...) nebo výstupy
na Ben Nevis ve Skotsku, Helvellyn v NP Lake District na SZ Anglie
aj. V knize je místo i pro návštěvy galerií - Tate Gallery v Liverpoolu,
L. S. Lowry v Manchesteru, NG v Londýně aj.
Téměř padesát
stránek zaujímá Velká Británie. Autor byl
v r. 1969 v Anglii, kde
pracoval na farmě,
využil omezené možnosti cest na Západ v době pražského jara 1968, další pobyty následovaly až po r. 1989. Díky Václavu Sládkovi, který se zasloužil o družbu
okresu Strakonice s anglickým regionem Calderdale, navštívil Spojené
království Velké Británie několikrát, a ve společnosti anglických přátel
se dostal do míst, kam nás cestovní kanceláře běžně nezavedou.
Knihu můžete pořídit v cestovní kanceláři Ciao ... na hradě ve Strakonicích (U sv. Markéty 58), nebo kontaktovat přímo autora, Eduarda
Oberfalcera - eduard.oberfalcer@seznam.cz

Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Hotovo – jsme rádi že máme stavbu kavárny za sebou. A výsledek je skvělý! Celá rekonstrukce trvala 144 dní, jen o 32 déle, než
jsme plánovali. A to i přes všechny nástrahy starého domu a naše
neustálé další požadavky. Jsme nadšeni, díky všem co se podíleli.
Blatná a okolí má opravdu skvělé řemeslníky!
A jmenovitě: Stavbyvedoucí - Patrik Flachs, Elektro - Petr
Hrubý, Truhláři - Chlandovi, Vzduchotechnika - Jan Brejcha,
Portál - Petr Šlajs Larix-toz, Kasa a elektronika - Jaroslav Kortus
MAKO, Vrata - Milan Hrubý, Sklo - Vojtěch Obermayer, Restaurování nábytku - Zdeněk Bárta, Zámečnické práce – Josef Kohout,
Klempířské práce- František Vintr. Architekt - Pavel Šmelhaus,
Odborné konzultace v oblasti kavárenství René Smelík.
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
8. 6. PÁTEK | 17:00 |
FILMOVÁ NOC MUZEÍ
Městské muzeum Blatná
17:00 | vernisáž výstavy o ﬁlmech točených
na Blatensku: Kamera, klapka, jedém...!
17:30 - 21:30 | program pro malé i velké
návštěvníky uvnitř i vně muzea:
fotokoutek s rádci ze Šíleně smutné princezny
malování „samým blahem, jedním tahem“
ve sklepení muzea
tvorba vlastních placek s vaším oblíbeným
ﬁlmovým motivem
malování na obličej
ﬁlmové omalovánky, opékaní buřtíků
šifrovací hra v ulicích města Blatná- Po
stopách ﬁlmu. Rozluštěte, kde všude se
natáčelo. Kdo si nebude vědět rady, poradí
mu Bílá paní (vhodné pro dospěláky i pro
rodiny s dětmi od 10-ti let).
21:30 | letní kino u Kaplanky - Šíleně
smutná princezna (v případě deště přesunuto do muzea)

13. 6. STŘEDA | 10:00 |
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ PRO ŠKOLY
Koncertní sál ZUŠ Blatná

14. 6. ČTVRTEK | 17:00 |
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
PRO VEŘEJNOST
Koncertní sál ZUŠ Blatná

15. 6. PÁTEK | 17:00 |
ALENKA V KRAJI DIVŮ
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Závěrečné představení žáků tanečního
oboru ZUŠ Blatná. Vstupné dobrovolné.

16. 6. SOBOTA | 9:00 |
OSLAVY 60 LET SOŠ BLATNÁ
SOŠ Blatná, V Jezárkách 745
Zváni jsou absolventi, bývalí zaměstnanci
i veřejnost. Na programu a k vidění bude:
Výstavy z historie i současnosti školy, seznámení s obory i mimoškolními aktivitami, živá hudba a sportovní vystoupení.
Areál bude otevřen po celý den, občerstvení je zajištěno. Pro absolventy je možnost
setkání již v pátek, ubytování v DM možné, nutno je předem rezervovat na e-mailu
skola@blek.cz.

21. 6. ČTVRTEK | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ:
PETRA PROCHÁZKOVÁ
Kavárna Železářsví U Šulců
Uprchlická krize očima novinářky Petry
Procházkové.

22. - 24. 6. PÁ - NE | BLATENSKÝ FEST
Zimní stadion
Hudební festival | 25. ročník
Program na www.blatensky-fest.cz

23. 6. SOBOTA | RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI
Prostory rybářství v Blatné
Multižánrová slavnost, kde hlavní roli hrají
ryby.

Kino
8. 6. PÁTEK | 20:00 |
BACKSTAGE
Taneční / romantický / hudební | Slovensko / Česko 2018 | 90 min | mládeži do 12
let nevhodný

13. 6. STŘEDA | 19:00 |
DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
Krimi / komedie | USA 2018 | mládeži do 12
let nevhodné

20. 6. STŘEDA | 19:00 |
GHOST STORIES
Drama / horor | Velká Británie 2017 | 98
min | mládeži do 12 let nevhodné

22. 6. PÁTEK | 20:00 |
ESCOBAR
Životopisný / krimi / drama | Španělsko /
Bulharsko 2017 | 123 min | mládeži do 15
let nevhodné

Knihovna
PRO DOSPĚLÉ
KAŽDÉ ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
5. 6. | Čteme, pleteme a …hrajeme si (společenské a vědomostní hry)
12. 6. | Čteme, pleteme a …vítáme hosta
Zuzanu Ptáčkovou (tentokrát si popovídáme o tom, jak se dělají časopisy a jak se
píše kniha)
19. 6. | Čteme, pleteme a …sázíme si překvapení (přijít mohou ti, kdo mají rádi překvapení)
26. 6. | Čteme, pleteme a …chystáme se na
prázdniny
Těšíme se na všechny, kterým je v knihovně dobře.

PRO DĚTI

15. 6. PÁTEK | 14:00 – 16:00 |
PŘÁNÍ PRO TATÍNKA
Malá tvůrčí dílna pro děti, které chtějí potěšit přáníčkem svého tatínka, dědečka
nebo strýce.

Komunitní centrum
11. 6. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE
Velká klubovna KCAŽ
18:00 – 20:00 | prožitkové bubnování
20:00 – 21:30 | muzikoterapeutická relaxace
S sebou: karimatku, polštářek, deku a pohodlné oblečení. Přihlášky na kalousova@
ckvb.cz, nebo na 604 723 646.
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12. 6. ÚTERÝ | 18:00 |
CESTOPIS: ŽIVOT VE STŘEDNÍ ASII
Kavárna KCAŽ
O životě, tradicích, historii a kultuře v Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu,
Tádžikistánu a Turkmenistánu s Doc. Ing.
PhDr. Petrem Kokaislem Ph.D. Svojí účastí
podpoříte nadaci Alterra, která ve Střední
Asii pomáhá. Vstupné dobrovolné.

13. 6. STŘEDA | 17:00 |
ČAJ O PÁTE S HUDBOU VÁCLAVA
BARTOŠE
Kavárna, KCAŽ
Oblíbené hudební setkání s Václavem Bartošem. Vstup volný.

15. 6. PÁTEK | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ
Kavárna KCAŽ
Neseďte v pátek večer doma! Přijďte otestovat své všeobecné znalosti a přitom se
pobavit s přáteli! Týmy 2-6 osob, startovné
20 Kč/osoba.

16. 6. SOBOTA | 9:00 - 15:00 |
MALOVÁNÍ V PLENÉRU S LENKOU
PÁLKOVOU
Mračov (směr Kadov)
Ateliér malby trochu jinak. Přijďte si s námi
namalovat obraz v přírodě, konkrétně v
nedalekém Mračově (směr Kadov), přímo
u výtvarnice Lenky Pálkové. Malovat začínáme v 9:00 a malé občerstvení bude
zajištěno. Zájemci se mohou hlásit na tel.:
603 395 160.
Cena 150 Kč.

19. 6. ÚTERÝ | 18:00 |
SCIENCE CAFÉ:
CO VÍ VĚDA O DLOUHOVĚKOSTI
Kavárna, KCAŽ
Přednáška Ing. Zdeňka Svobody, CSc. pomůže přístupnou formou odpovědět na
otázky jako například: Co může člověk
udělat pro to, aby se dožil výrazně více let?
Co ukazují aktuální studie a doporučení
pro zdravější život? Kde se lidé dožívají vysokého věku? Proč, má to či ono vliv na mé
stárnutí? Vstupné dobrovolné.

26. 6. ÚTERÝ | DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ KAMERA, KLAPKA,
JEDÉM... !
Kavárna KCAŽ
17:00 | Promítání ﬁlmu: Čest a sláva
18:30 | Beseda s režisérem Hynkem Bočanem. Večerem vás provede Bohunka Hermannová.
Vstupné dobrovolné.

ČTVRTEK | ATELIÉRY | 18:00 |
7. 6. | SOCHAŘSTVÍ
14. 6. | LINORYT

STÁLÉ AKCE A PORADNY V KCAŽ
PŘEHLED TERMÍNŮ NA www.ckvb.cz
w "$(ĕÉ
w(É "$!ĝ%&$ĝ
w$&É "$!&!(
CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
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ČTVRTEK

15:00 FRANCOUZŠTINA
– začátečníci (70 Kč/lekce)
V\ UU É& 
– pokročilí
V] UU É& 
– začátečníci
V] XU É& 
17:00 NĚMČINA
18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE

PODĚKOVÁNÍ
Organizátoři dětského dne na blatenské
plovárně děkují provozovateli tamějšího
občerstvení, panu Eduardu Fiňkovi, za spolupráci při přípravě akce a za poskytnuté
občerstvení pro pořadatele i do soutěže
pro děti.

Výstavy
Každou první středu v měsíci vstup do muzea zdarma.

8. 6. - 26. 8. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
KAMERA, KLAPKA, JEDÉM...!
Městské muzeum Blatná
Výstava o ﬁlmech točených na Blatensku
Vernisáž výstavy se koná 8. 6. od 17:00 v
blatenském muzeu.
Bílá paní, Šíleně smutná princezna, Čest
a sláva. Pro tyto a mnohé další známé i
zapomenuté ﬁlmy si ﬁlmaři vybrali právě
Blatensko. Přijďte objevit zákulisí vzniku
ﬁlmů, ve kterých možná hrála i vaše babička.

16. – 17. 6. + 23. – 24. 6. + 30. 6 – 1. 7.
| 10:00 – 17:00 | BLATENSKÁ RŮŽE
Sýpka Blatná, u rybníku Přední Topič
Tradiční výstava mapového okruhu Blatenské růže.
16. 6. SOBOTA | PROGRAM
10:30 | vernisáž a vyhodnocení soutěže
14:00 | Ozvěny fotojatek
Promítání slideshow světové a české tvůrčí
a dokumentární fotky. To vše s hudebním
doprovodem a vtipným moderátorem.
Vstupné dobrovolné.

23. 6. SOBOTA | 13:00 |
KŘEST 2. A 3. DÍLU KNIHY RYBNÍKY
NA BLATENSKU
Kaplanka
Promluví autoři knihy pánové Jiří Sekera,
Petr Liebscher a Jan Kurz. Poté bude následovat prodej knih a autogramiáda. Knihu z
kteréhokoli dílu si budete moci pořídit na
místě za 349 Kč. Výstava fotograﬁí použitých pro tuto publikaci bude v Kaplance k
vidění po dobu trvání Rybářských slavností

1. - 30. 6.
VÝSTAVA Z CYKLU PŘÍRODA
BLATENSKA | FILMOVÉ TOULKY
BLATENSKEM
„OK“ Otevřená kavárna KCAŽ + velký sál
KCAŽ

KAMILA BERNDORFFOVÁ - INDICKÉ
ELEMENTY ANEB Z MÉHO ARCHIVU
Kavárna Železářství U Šulců
Soubor černobílých analogových fotograﬁí
zvětšovaných klasickém procesem v temné komoře.

KLÁRA JÁNSKÁ – OBRAZY
Ȅ8ȅ>5ȅ";00>Ȅȇȅ9ȈȄȈȓ>:ȥņȅ8ȅȋȓĖ?@Ȉ«
U Šulců

Těšte se
1. – 13. 7. | JIHOČESKÉ KLAVÍRNÍ
KURZY 2018
Program koncertů pro veřejnost

1. 7. NEDĚLE | 14:00 |
ZAHAJOVACÍ KONCERT 32. ROČNÍKU
Koncertní sál ZUŠ Blatná
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5. 7. ČTVRTEK | 17:00 |
FILMOVÉ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE
Nádvoří zámku Blatná
Veronika Ptáčková – klavír, Zuzana Seibertová - zpěv

7. 7. SOBOTA | 19:30 |
GALA KONCERT
Zámek Blatná, Starý palác
Klavírní recitál Jana Bartoše

10. 7. ÚTERÝ | 16:30 |
KONCERT V DOMOVĚ SENIORŮ
Domov pro seniory Blatná
Účinkují účastníci kurzů

12. 7. ČTVRTEK | 19:30 |
SLAVNOSTNÍ KONCERT ÚČASTNÍKŮ
Zámek Blatná, Starý palác

13. 7. PÁTEK | 11:00 |
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ÚČASTNÍKŮ
Zámek Blatná, Starý palác
více na www.klavirni-kurzy.cz
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port
Blatenský pohár
2018
Vzhledem k blížícímu se létu zahájili blatenští potápěči „venkovní“ sezónu 1. závodem
Mistrovství České republiky v lovu ryb na nádech, který pravidelně pořádají v zatopeném
lomu v Trhové Kamenici.
Příprava ve strakonickém bazénu probíhala od listopadu až do dubna, kdy tréninky
nádechového i přístrojového potápění byly
zpestřeny např. vodním pólem či dětským
dnem zaměřeným na plavecké či potápěčské
soutěže pro děti všech věkových kategorií.
Nejlépe „připraveným“ byl z blatenských
potápěčů Martin Dolejš z družstva Blatná
III. se 6 střelenými kapry, který nestačil
pouze na vítěze závodu Jiřího Fleischmanna z Hradce Králové (11 ryb). Třetí místo
získal Stanislav Pazderník z Neptun České
Budějovice (5 ryb). Jako další z blatenských
se umístili Karel Říha st. na 9. místě, Karel
Říha ml. na 11. místě (oba z týmu Blatná I.
– 4 a 3 ryby) a Petr Pechr z Blatné II. na 12.
místě (3 ryby).
V závodu družstev se blatenská mužstva
zařadila za stupně vítězů na 4. místo – Blatná
I. (Karel Říha st., Karel Říha ml. a David
Koblih) a 5. místo Blatná III. (Martin Dolejš,
Pavel Troníček a Martin Zdvořáček). Putovní
pohár pro vítěze Blatenského poháru si odvezl
Hradec Králové, 2. místo obsadil Neptun
České Budějovice a 3. skončily Pardubice I.
Již dlouhé roky je činnost Klubu potápěčů
Blatná podporována Městem Blatná, společnostmi Leifheit a Universal Plus, Svazem
potápěčů České republiky. Rádi bychom všem
poděkovali za spolupráci.
Během celého roku probíhá „nábor“
nových členů v rámci plánovaných akcí a výjezdů na různé potápěčské lokality. V případě
zájmu o bližší informace se neváhejte obrátit
na karlos.rr@seznam.cz
EK

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY
Áčko mužů hraje svoje další mistrovské utkání doma v sobotu 9/6 od 17 hodin.
Soupeřem je Planá u Č. Budějovic.
Muži „A“

Blatná-Prachatice

1:1 (1:1)

Muži „B“

Katovice B-Blatná

3:0 (1:0)

Ženy

konec sezóny

divize žen sk.D

10. místo

Dorost

Blatná-Vacov

4:0 (3:0)

Fořt Lukáš 2x, Levý, Houzar

Žáci st.

Blatná-Junior

4:2 (1:2)

Bulka Adam 2x, Krátký Ondřej, Říha Vítek

Žáci ml.

Blatná-Junior

0:6 (0:2)

Žáci B

Dražejov-Blatná

1-11 (0-6)

Mišiak

Bláha Vojtěch 3x, Šejvar Adam 3x, Říha Pavel 3x,
Potůček Josef, Vaněčková

Minulé kolo:
Muži „A“

Junior-Blatná

3:4 (1:2)

Jícha 2x, Motyka, Míka

Muži „B“

Blatná-Střelské Hoštice

4:3 (0:1)

Hrádek Filip 2x, Šrámek, Jelínek

Ženy

Blatná-Protivín

0:0 nedohráno

v 5. min utkání ukončeno, pro malý počet hráček
hostů

Dorost

Protivín-Blatná

0:4 (0:1)

Říha Jiří, Houzar, Fous, Jelínek

Žáci st.

Čt.Dvory-Blatná

1:6 (1:4)

Říha Vítek 3x, Slavíček, Potůček Josef, Šejvar
Adam

Žáci ml.

Čt.Dvory/Zliv-Blatná

4:4 (2:2) na p.k.7:8

Fejtl Michal 2x, Řanda, Barabáš

V SOBOTU 16/6 NA NAŠEM STADIONU TURNAJ ST. PŘÍPRAVEK

,,O POHÁR ROMANA VONÁŠKA“
TJ Hradiště, Spartak Příbram, Rožmitál pod Třemšínem, TJ Dražejov, FK Nepomuk, Sokol
Kasejovice, TJ Blatná, SK Mirovice, Bohemians Praha 1905, SK Slaný.
První zápasy začínají v 8.30 hodin.
Po skončení turnaje cca od 16 hodin se na našem stadionu uskuteční přátelské utkání mezi
týmy Stará garda Blatné + ženy TJ Blatná – výběr HORSTA SIEGLA – (Vízek, Kuka,
Kohák, Siegl…)

Májový běh 2018
Dne 16. května 2018 Střední
odborné učiliště v Blatné
opět po roce uspořádalo sportovní akci „Májový běh“. Na atletické dráze blatenského stadionu se setkali běžci všech blatenských škol
od mateřských po střední, aby změřili své síly.

Děkujeme všem dětem, žákům a studentům i pedagogickým pracovníkům za účast,
která i přes mokré počasí byla vysoká. Na trať
se vydalo úctyhodných 562 (!) mladých sportovců. Rádi bychom je vyjmenovali všechny,
ale zabralo by to velkou část Blatenských
listů. Ostatní se zúčastnili doprovodného programu a ze všech sil fandili běžcům na trati.
Doprovodný program tvořil skákací hrad,
skoky v pytlích, malování na asfalt, hod

na terč, kuželky a další atrakce. I zájem o doprovodný program předčil očekávání, zvláště
u malých dětí. Příští rok se bude muset pořídit
skákací hrad větší, aby se sportovní omladina
ještě více vydováděla.
Děkujeme všech zúčastněným, jak sportovcům, tak i organizátorům. Děkujeme
i Městu Blatná, zvláště pak paní starostce
Bc. Kateřině Malečkové, za velké množství
cen pro mladé blatenské sportovce. V nižších
kategoriích dostali cenu všichni, ve vyšších
vítězové, včetně volné vstupenky na 2 hodiny
do blatenského letního bazénu.
Věříme, že si všichni Májový běh 2018
užili a těšíme se na všechny v příštím roce
znovu.
SOU Blatná
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Běhá celá rodina
Pro Teskovy z Blatné se závodní tratě v Buzicích proměnily v plantáž s drahými kovy.
Buzice - Tomu se říká úspěšný lov trofejí! Pětičlenná rodina Teskových z Blatné si
na druhém ročníku jarního běhu v Buzicích
u Blatné skutečně přišla na své. Nejvíc si
sáhla do fyzičky hlava rodiny Petr Teska /
41 let /, který si dobrovolně naordinoval šestikilometrový závod. Vedl si ale fantasticky,
o čemž svědčí potem pokřtěná bronzová medaile. „Trať až tak náročná nebyla- většinou
jsme běželi po rovině,“ uvedl před výstupem
na bednu uřícený borec, „Na místního běžeckého „predátora“ Ondru Hulače nikdo z nás
samozřejmě neměl. Držel jsem se nicméně
v přední čtyřčlenné skupince hned od začátku.
Zpočátku na „bramborové“ pozici, ve druhém
kole jsem se posunul nadějně mezi hvězdné
trio a měl ambice i na stříbro. Jenže pak mi došly síly a ani závěrečný spurt nebyl nic platný.
Jsem ale s podaným výkonem moc spokojený.
Já na závody jinak nejezdím, tentokrát jsem
se spíš nechal vyhecovat. Když si jdu doma
zaklusat, tak jen pro radost nějakých šest až
sedm kilometrů,“ odhaluje svůj sportovní
portrét blatenský nadšenec.
Skvělá forma se ukázala být vlastní
i u ostatních „Teskovic“. Osmatřicetiletá
maminka a manželka Veronika si z běžecké
dráhy o kilometrové délce odvážela domů plaketu stříbrnou. Aby v domácnosti nechyběla
do rodinné sbírky ani zlatá, o to se postaral
desetiletý Jonáš na 600 metrech s úkoly. A jen
tak mimochodem- šestiletý Šimon Teska rozmnožil stříbrný kapitál, když se přiřítil do cíle
hned za starším bráškou. Poslední ratolest
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v kategorii dětí do tří let se mohla pyšnit také
medailí. Sice čokoládovou, ale alespoň bylo
pro změnu něco k zakousnutí.
Jonáš a Šimon Teskovi mají záviděníhodnou pohybovou průpravu. „Jsou jako
z hadích ocásků,“ zlobí se naoko jejich otec,
„Lítají věčně venku a jsou úplně zbláznění jak
do skateboardů, tak do parkúru- kombinace
běhu, salt a zdolávání překážek.“ Třeba se jednou uplatní malí neposedové v cirkusu. Třeba.
Vyhlášení výsledků před hasičskou
zbrojnicí na buzické návsi přihlížel i starosta
Václav Maňhal. A určitě byl právem pyšný
na to, že bobříka rychlosti v hlavním závodě
na šest kilometrů ukořistil domácí superman
Ondra Hulač. A kdo ho následoval ? Stříbrný stupínek opanoval rovněž domácí pašák
Tomáš Koch, trojku vyvolených doplnil již
avizovaný Petr Teska z Blatné.

Rodina Teskových z Blatné v Buzicích zažila
hotovou žeň trofejí.

Po kategorii mladších mužů do 40 let tu
byly stupně vítězů připraveny pro muže od 41
let. Tady ozdobilo zlato hruď Jakuba Jodla,
za ním se umístil Miloslav Mráz a bronz bral
Miroslav Bartuška. S tratí si v tomto případě
„potykalo“ 17 sportovců.
Pětici zúčastněných žen kralovala Kateřina Holubová z Hajan. Ve stříbře se koupala
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Ivona Procházková, brozový gejzír zahltil
Veroniku Bartůškovou.
V kategorii dětí od 4 do 10 let / 600 metrů
s úkoly / zazářila nejvíc Natálie Medlínová,
následována Johanou Machovcovou a Kateřinou Jeníčkovou. Mezi chlapci se nejvýrazněji
prosadil zmíněný Jonáš Teska, kterému dýchal
na záda bratříček Šimon Teska, za buzické
okusil čtvrthodinku slávy Adam Lojík. V této
kategorii běželo dvanáct ratolestí.
Třetí útvar pro závodníky od 11 let / 1 kilometr s úkoly / přinesl prvenství opět Natálii
Medlínové, stříbro si na své konto připsala
Veronika Tesková, třetí pozice byla souzena
Anitě Hrabákové. V chlapcích a mužích si
mohl výskat buzický Lukáš Samec, kterého
nedostihl Dominik Hromada, bronzově se
opálil Michal Pojer. Tady změřilo síly a obratnost 20 jedinců.
A to nejhezčí nakonec. „Cipískové“ do 3
let se batolili na malé překážkové dráze
v počtu 14. Tady se nehrálo na drahé kovy.
Za snahu a odvahu byli malí sportovci jednotně odměněni sladkostmi a čokoládovými
medailemi.
Je důležité se zmínit o „nestorovi“ závodu, kterým byl stejně jako loni blatenský
Jiří Scheinherr. Měl bohužel smolný den,
kdy si spletl směr závodu a fyzické síly tak
investoval „pánubohu do oken“. Ale i o tom
sport někdy je.
Zvláštní poděkování si zasluhují vedle
místních mecenášů akce obce Buzice, hospody „U Čiláka“ a včelaře pana Rataje samozřejmě všichni, kdo běželi a všichni, kdo
akci zorganizovali.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Vlastním potem kropili vyprahlé pražské ulice
Hajanská trojka na pražském půlmaratónu.
Hajany - Praha: Skutečně ojedinělá
rarita. Oblíbeného pražského půlmaratónu
se letos aktivně zúčastnilo i trio amatérských
běžců z malé jihočeské vísky Hajany. Vísky,
kterou trvale obývá pouze okolo stovky domorodců. To, že se z tak malého společenství katapultovala do hlavního města na médii ostře
sledovaný masový podnik hned trojka jedinců,
má určitě pro hajanské mimořádný význam.
A borci Petr Rada / 34 let /, jeho přítelkyně
Kateřina Holubová / 29 let / a Tomáš Blovský
/ 32 let / rodné hroudě určitě ostudu neudělali.
Na 21 kilometrů dlouhou trasu napříč
stověžatou matičkou vystartovalo tentokrát
11 668 běžců. Nejlépe z hajanské výpravy
dopadl Petr Rada, který se výsledným časem
2: 08: 28 propracoval na 7620 příčku. Tomáši
Blovskému bylo souzeno 8239. místo, když
půlmaratón zdolal za 2: 14: 03. „Železná
lady“ Kateřina Holubová mu takříkajíc

„dýchala na záda“- cílovou čárou proklusala
za 2: 14: 04 a stačilo to na 8241 pozici. Jinak
půlmaratón zdárně dokončilo v tříhodinovém
stanoveném limitu 10 201 vytrvalců.
Zdatná sportovkyně Kateřina absolvovala
takovou výměru premiérově. „Předtím jsem
si dala max šestnáct kilometrů,“ říká čerstvá
pokořitelka půlmaratónové hranice, „Z toho
důvodu jsem se taky obávala, že právě
na šestnáctém kilometru budu mít problémy.
Ale opak byl pravdou. Morální podpora diváků, přítomnost balíku stejně „praštěných“
lidiček, co člověka strhnou jako dravý proud
a neskutečně srdečná atmosféra- to všechno
dělá s člověkem divy! Nedokážu to přesně
popsat ani vysvětlit, ale po onom šestnáctém
kilometru v pražských ulicích jsem se cítila
skvěle. To doma jsem po takovém výkonu
byla zralá lehnout si do postele,“ svěřuje se
hajanská „Miss dlouhá míle“.

Co je na celé věci zvlášť povedené je fakt,
že Kateřina Holubová dostala tenhle životní
zážitek k narozeninám od přítele Petra Rady.
„My jsme se na pražský půlmaratón chystali
dobrého půl roku. Pořád jsme o tom mluvili,
pořád jsme to plánovali. A tak jsem udělal radikální řez. Zaplatil jsem Katce startovné jako
dárek k narozeninám a postavil ji před hotovou věc. No, přijala to se smíšenými pocity,“
tváří se pobaveně Petr. Přiznává, že běžecké
přípravě oba před půlmaratónem moc nedali:
„Trénovali jsme v terénu zhruba desetkrát.
On tenhle sportovní podnik je dost brzy zjara
a prostor pro venkovní „torturu“ je minimální.
Takže abychom po práci učinili pro formu co
nejvíc, běhali jsme leckdy za hluboké tmy
s čelovkami na hlavách, nabalení jako blázni.
Třeba i proti větru,“ popisuje partyzánskou
formu ladění fyzičky Petr Rada.
(pokrač. na str. 14)
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Hajanská trojka na pražském půlmaratónu
(pokr. ze str. 13)
Hajanské trio milovníků běhu trénovalo
většinou pohromadě. Tomáš Blovský na rozdíl od svých kamarádů už v minulosti pražský
půlmaratón dal. A sice roku 2015. O rok dříve
jel do naší metropole povzbuzovat svého
švagra: „Kdyby mi tenkrát někdo řekl, že já
sám zaútočím na 21 kilometrů, poslal bych
ho na vyšetření k Chocholouškovi,“ směje
se dnes pohodář každým coulem. Před třemi
lety dokonce vybičoval své nohy k lepšímu
výkonu než letos. Nebylo divu, tehdy podle
svého vyjádření trénoval urputně a tvrdě. „Jen
na devatenáctém kilometru přišla těžká krize.
Tak těžká, že jsem viděl všechny svaté. Ale
přesto jsem dosáhl cíle relativně v pohodě- dokonce osm minut před kamarádem Martinem
Frýzkem z Mačkova, který se tenkrát taky
přihlásil,“ nechává se slyšet „Ocelový Tom“.
Rozhodně by ale prý „nemusel“ dva kolapsy,
jichž se stal svědkem během trasy. Na letošní půlmaratón nemohl trénovat s takovou
vervou. Zdraví totiž nesloužilo, jak by mělo:
„Nicméně jsem si poručil pohodu! A bylo
to znát ! Sportovní atmosféru jsem vnímal
všemi smysly, den jsem si parádně užil a byl
naprosto klidný.“
Hajanští borci si na pražském půlmaratónu
dali pořádně do těla, ale v náročném testu
vůle a odolnosti obstáli se ctí. To jim ovšem
nestačilo. Sotva partičce trochu otrnulo, vrhla
se s nadšením na brutální přebor „PredátorRice“, konaný v okolí Přebudovské pionýrské

základny. „Tam se člověk brodí v potoce, plazí
bahnem pod ostatným drátem, musí přeplavat rybník o výměře čtyř kilometrů a splnit
patnáct úkolů. To už je ryze přírodní akce
a totální odvaz,“ září Petr Rada jako měsíček
v úplňku, pro kterého není žádné dobrodružství dost dobrodružné. A jestliže po pražském
půlmaratónu trio hajanských sportsmanů
bolela kolena, po „Přebudovském surovci“
se už sotva postavili. Inu, daň ze statečnosti.
Petr Rada, Tomáš Blovský a Kateřina
Holubová ovšem nejvíc milují malé závody
na Blatensku. „Tam jsou známé tváře, známé
prostředí. Závodíme v Buzicích, Mačkově,
Kocelovicích, Blatné. V současnosti máme
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perfektně zmáknuté kopce a vybudovali jsme
si i řádnou rezervu. Na jeden kilometr připadá
šest minut a jedna symbolická sekunda.“
V současnosti si hajanští nadšenci pohrávají s myšlenkou uspořádat běžecký závod
v domácím prostředí. A u nich nikdy není
daleko od slov k činům.
Premiéra je vždycky jen jedna. A premiéra
pražského půlmaratónu, kterou absolvovali tři
mladí sportovci z jedné neznámé jihočeské
vísky, jistě zůstane v jejich srdcích a myslích
navždy. Motto letošního pražského půlmaratónu „Všichni běžci jsou krásní“ je bude
provázet na dalších startech, kterých určitě
bude v budoucnosti mnoho.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Ještě s úsměvem. Trio hajanských běžců před startem půlmaratonu.

Mladí bikeři prožívali v Mačkově své „Eldorádo“
V honbě za zlatým snem skoro uštvali sebe
i kola.
Mačkov - „Eldorádo“ znamená v překladu „Země zaslíbená, země hojnosti“. Ne
náhodou nazvali pořadatelé závody horských
kol pro děti a mládež do 17 let v okolí Mačkova právě po pohádkovém kraji, opředeném
legendami. Jednou do roka se stává obec Mačkov zaslíbeným územím pro mladé bikery.
Zatímco bájné „Eldorádo“ ještě nikdy nikdo
neviděl, tady to cyklistické skutečně existuje.
Za houževnatost a pevnou vůli odměňuje
poháry, medailemi i hodnotnými věcnými
cenami. Letos se šťastní bikeři dočkali kupříkladu drahých cyklistických dresů, přileb,
treter aj. A to je pro jedince, kteří upsali kolu
svou duši, to bohatství největší.
Druhý ročník obnoveného „Mačkovského
Bike- eldoráda“ přilákal celkem 32 závodníků. Ti byli rozděleni do šesti kategorií podle
věku. Zatímco „mláďata A“ pouze obkroužila
symbolicky na šlapadlech autobusovou zastávku v srdci obce, elita ve věkovém rozmezí
13 až 15 let se přehnala jako vítr šestikilometrovým / převážně terénním / okruhem. Pořa-

datelé neponechali
nic náhodě- před
jednotlivými pelotony jel doprovodný vůz a trasy byly
více než pžehledně
značeny barevnými
šipkami. Celá akce
se obešla jak bez
tělesné újmy záStav vyčerpání po nadlid- vodníků, tak techském výkonu..JPG
nických problémů
se stroji.
Honzovi Budošovi / 12 let / z Pacelic se
jednalo hlavně o to, aby závod šťastně dokončil. Medailové chutě si zakázal. „Nemám kolo
stavěné pro terén, takže jsem sice nespadl, ale
dalo mi to za vyučenou,“ svěřil se po přetnutí
cílové čáry Honza. Jezdí prý spíše cykloturisticky za doprovodu kamaráda. Trať byla
podle jeho názoru zvolena dobře. „Ale ten
počáteční kopec bych si docela rád odpustil,“
rýpl si lehce na adresu hlavního „architekta“.
No ano- střecha, která se zdvihala v ústrety příslušníkům starších kategorií, byla vážně

„hustá“. Tady se v cyklistické terminologii tzv.
„lámal chleba“. Nikterak se jí však nevylekal
takový Jakub Slezák / 11 let / z Blatné, který
si ve své věkové skupině „uhnal“ bronz. „Já
sportuji dost. Hrál jsem hokej, teď už dlouho
dělám závodně hokejbal. S kolem jsem docela
srostlý, baví mě s ním i podnikat skoky,“ nechává se slyšet sympatický mládenec.
Šestiletý Kryštof Žák z Plzně přes nízký
věk kolu už dal hodně. Víc, než leckteré starší
děti. „Rodiče mě berou na cyklistické výlety.
Kromě toho taky běhám,“ pochlubil se čiperný
klučina, pro kterého se stal Mačkov druhým
domovem.
Sportovní gymnázium ve Vimperku dalo
národnímu sportu řadu skvělých cyklistických
závodníků. Studuje na něm a do světa velké
cyklistiky má našlápnuto i Antonín Honsa /
15 let / z Nahošína. Ten se tady v Mačkově
zjevil doslova jako král a jako král také s přehledem přijal odznaky vladařské moci. Nikdo
na něho neměl, už na startu to odpálil tryskem
sovětské rakety a nastálý náskok neměl šanci
nikdo stáhnout. Prvotní kopec, který ostatní
konkurenty děsil, spolkl jako malinu. Při svém
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excelentním výkonu zachoval ryzí sportovní
skromnost, když na bedně přiznal, že tenhle
závod bral spíše jako trénink. „Víte, já ročně
odjedu zhruba patnáct přeborů Českého poháru a to už je jinší kafe. Za rok pokořím tak
10 000 kilometrů. S výkonnostní cyklistikou
jsem začal už v pěti letech,“ sděluje ochotně
z mačkovského výsluní jinak úplně pohodový
mladík.
Také jeho sestra Anežka / 15 let / nenašla
mezi dámskou společností přemožitelku. I ona
„frnkla“ hned po startu a nechala se vidět až
na konci. Anežka má se svým bratrem vůbec
hodně společného. „Je fakt, že já sportu propadla taky v pěti letech,“ přisvědčuje čerstvá
šampiónka, „Ale na rozdíl od brášky hlavně
běhám a kolo beru jako doplněk. V současnosti ovšem mám v běhu zdravotní pauzu
a tak jsem se upnula víc k cyklistice,“ dodává
supermanka, které nedělá problém v sezóně
oddřít si až 25 závodů.
Po pomyslných „slzách a potu“ nadešla
sladká čtvrthodinka slávy na stupních vítězů.

Tyhle okamžiky jsou pohlazením nejen pro
závodníky, ale také pro samotné organizátory.
Tentokrát našli své „Eldorádo“ tito bikeři:
Kategorie „Mláďata A“- 1. Dominik Sajfríd,
2. Ted Flandera / zároveň nejmladší
borec dne /,
3 . Te r e z k a
Křemenová.
Kategorie
„Mláďata B“
/ 5 až 6 let
/- 1. Radim
Hutník, 2.
Kryštof Žák,
3. Adam VoTento mládenec z Nahošína je říšek. Katevelkou nadějí závodní cyklistiky.
gorie C / 7 až
9 let / a kategorie B / 10 až 12 let /- 1. Matěj
Hanzlík, 2. Jakub Sekáč, 3. Jakub Slezák.
Děvčata- 1. Marie Machová, 2. Kristýna Hokrová, 3. Sára Barátová. Kategorie A / 13 až

15 let /- 1. Antonín Honsa, 2. David Krejčí, 3.
Tomáš Hutník. Děvčata- 1. Anežka Honsová,
2. Terezka Šmídová. Ceny předávala starostka
obce Mačkov paní Hana Míková. Bohužel
zcela neobsazena zůstala kategorie juniorů
/ 15 až 17 let /. Akci přálo i počasí a tak si /
snad / všichni odváželi domů jen samé pozitivní dojmy.
Závod horských kol pořádali obec Mačkov a „PROSPORT“ Blatná.

Výlety a akce STP
Blatná (pokr. ze str. 7)

malé vojenské vozy, luxusní vozy, závodní
automobily až po poslední osobní vozy Tatra
700. V muzeu je přes 60 osobních a nákladních vozů Tatra. Posledním exponátem je
legendární dakarský speciál

ky Vrchlického
Blatná s krásným
pásmem básniček a písniček,
které oslavovaly
maminky a jejich
starost o děti. Vystoupení se všem
přítomným moc
líbilo. Následovalo hudební vystoupení ředitele
ZUŠ Blatná, který zahrál skladby, při kterých
si přítomní rádi zazpívali a pěkné bylo i překvapení, kdy zahrály děti ZUŠ krásné skladby,
jen škoda, že hudební vystoupení nemohlo být
delší. Mnoho písniček připomnělo přítomným jejich mládí. Na závěr oslavy vystoupil
Babský soubor Horní Poříčí pod vedením
paní Marcely s pásmem prácheňských písniček, písniček nám dobře známých, písniček
zadumaných i rozverných, které dovedou
pozvednout náladu a udělat radost.

Třetí den jsme po snídani opustili hotel
a vyjelo se na prohlídku historie Vítkovic,
kde byly založeny železárny pojmenované
podle tehdejšího majitele, Rudolfova huť.
162 let se zde za nepřetržité výroby vyrábělo
surové železo až do roku 1998. Rozdělili nás
do 2 skupin, dostali jsme přilby a průvodce,
kteří nás provedli po všech částech železáren
a odborným výkladem nás seznámili s výrobou železa, s velkým plynovým zásobníkem,
který dnes slouží jako kongresové centrum
s velkým a malým sálem, úpravnou, koksovnou a velkou pecí, do které jsme všichni
nahlédli. Po prohlídce a obědě v industriální
restauraci nás čekalo

Technické muzeum Tatra v Kopřivnici
s průvodcem. V muzeu bylo možné ještě
navštívit velmi moderní expozici Emila
a Dany Zátopkových, která byla věnovaná
nejslavnějšímu českému olympionikovi a jeho
ženě. Průvodce nás provedl od prvního automobilu Präsident, přes tatrováckou koncepci,
aerodynamické automobily, letadla Tatra,

Tatra 815 VD 4 x 4. Po prohlídce jsme
se odebrali autobusem směr Blatná a nechali
za sebou mnoho krásných míst, která jsme
navštívili. Myslím si, že Ostrava většinu
z nás velmi překvapila, je to velké, moderní
město s velkým množstvím zeleně, ne žádné
zachmuřelé, černé a špinavé, jak Ostravu
známe z minulosti.
5. května 2018 se jelo na tradiční Hrnčířské a řemeslné trhy do Berouna na Husovo
náměstí, které opět praskalo ve švech, pro
množství návštěvníků trhu. Je škoda nechat
si ujít již známý keramický a řemeslný trh,
kde letos vystavovalo na 280 vystavovatelů.
Kdo jel, jistě nelitovat, bylo se na co dívat
a obdivovat krásné výrobky a dovednost až
150 hrnčířů.
Na pátek 11. května 2018 výbor STP
připravil pro naše členky oslavu Dne matek
v Komunitním centru aktivního života s bohatým programem a občerstvením. Na začátku
oslavy vystoupily děti z mateřské škol-

Srdečné poděkování následujícím sponzorům akce: Obec Mačkov, Hospůdka Mačkov,
Tesla Blatná a.s., LEVEL SPORT KONCEPT,
SPORT BIKE- Pavel Skála Strakonice, M2
Sport- Miloš Bečvář Strakonice, BIKEFACTORY Strakonice, Cyklosport- Luboš
Blovský Písek, „SABE“ České Budějovice, R
a B Mědílek Žacléř, ACE Sport Písek, Vydavatelství „Cykloknihy“ Plzeň, Pharmind Corporation s.r.o. Praha. (Bez jazykové úpravy).
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Oslava, podle reakce přítomných členek
se líbila, každá si odnášela nejen kytičku, ale
i dobrou náladu.
Za STP v ČR z.s.
místní organizace Blatná
Milan Vrbský
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TK Blamiš
srdečně zve na

ZÁMEČEK

X. ročník pochodu
Zemí zamyšlenou

v sobotu

JŮŽOV

k okamžité činnosti hledá:

7. července 2018

Trasa 15 km: Blatná – Bezdědovice – Dobšice – Bílý most –
U Byčína – Paračov – Chlum – Blatná

Trasa 25 km: Blatná – Bezdědovice – Dobšice – Bílý most –
U Byčína – Paračov – Chlum – Hajany – Podtchořovický
mlýn – Tchořovice – Hadí – U Hudečků – Blatná

h

certifikovanou společnost pro revizi
k opravě či realizaci nových hromosvodů

h

soukromníka či firmu pro zapojení
teplovodních okruhů a peletkového kotle

h

bezpečností agenturu ke vzdálenému
dohledu a zabezpečení nemovitosti

h

zavedenou společnost řešící hasící
systémy pro domácnosti

h

firmu k postavení vlastního lešení kolem
patrového domu se zápůjčkou na cca 1
měsíc a s následnou demontáží

h

šikovnou švadlenu pro drobné zakázky
(práce u nás či z domova)

h

firmu k realizaci předokenních
hliníkových žaluzií

h

truhláře na dodávku rozměrově
nadstandardního francouzského okna

h

technické služby ke svezení stavebního
odpadu (2-3 kontejnery)

h

malíře či malířskou firmu k vymalování
pokojů a nátěru venkovních fasád
REALIZACE: ČERVEN / ČERVENEC 2018
KONTAKTY:

Cyklotrasa 43 km

e-mail: info@juzov.eu
adresa: Buzice 78, 388 01 Buzice

Start: Blatná, restaurace u Datla, 8:00 – 10:00

majitel: Neuman, tel: 773 133 772
stavbyvedoucí: Maruš, tel: 773 547 045
finance: Kubeš, tel: 608 778 922

Návrat: do 18:00

Stavte s námi

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE
BESEDA

DIVADLO

KONCERT

&

MOC SÍLA
HYPNÓZY

Petr

Spálený

Jana

Jakub
Kroulík

Krausová

Karel

Roden

S UKÁZKAMI

KONCERT

&

Miluška Voborníková
Apollo Band

Čtvrtek 1. 6. 2018

Neděle 10. 6. 2018

Pátek 22. 6. 2018

začátek: 18:00

začátek: 19:00

začátek: 19:00

Pátek 7. 9. 2018
začátek: 20:00

Předprodej vstupenek: Infocentrum CK Ciao – Horažďovice (Mírové nám.) | Infocentrum CK Ciao – Strakonice
(Zámek) | Infocentrum – Nepomuk (Nám. A. Němejce) | Infocentrum – Blatná (Třída J. P. Koubka) | Sokolovna
a kino Sušice | Drogerie – Kasejovice 113 | online Ticketportal - rezervace na www.ticketportal.cz
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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
Ź Dovoz kameniva, písku, betonu
Ź Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
Ź TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
Ź

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

Hospoda U Datla
(Na zahrádce)

8.6.2018
Dobrá muzika spojená
s dobrou grilovačkou.

Start - 18.00

INST

ALAC

ZDAR

E

MA

Spolehlivý internet
SURNDŀG«KRYRNRO¯
%ODWQ£.DVHMRYLFH%ÝOÏLFH6HGOLFH
INTERNET od .ÎPÝV¯ÏQÝ
www.sporknet.cz

2EMHGQHMWHQDWHO774 257 568
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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
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

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

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

Elektroinstalace pro všechny typy objektů
Projektování el. přípojek a elektroinstalací
Elektropřípojky od A do Z
Montáže a opravy hromosvodů
Revize elektro a hromosvodů

Dále nabízíme:
- zemní a výkopové práce strojní
- protlaky pod komunikacemi, řezání povrchů

&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER
ß
ELEKTROMONTÁZE

Kontakt na tel.: 602112400, 602132227
e-mail: info@elektromontaze-blatna.cz

NABÍZÍ:

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

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

PŘIJMEME ŘIDIČE –
NÁVĚS POSUVKA

Petr Hrubý
3URYiGtPHE\WRYpDSUĤP\VORYpHOHNWURLQVWDODFH
KURPRVYRG\UR]YDGČþHSĜLKOiãN\(21VHUYLV
RSUDY\D~GUåE\HO]Dåt]HQtYþHWQČUHYL]t
PRELOHPDLOKUXE\HOHNWUR#VH]QDPF]

PŘIJMEME ŘIDIČE –

AUTO S HR – PŘEPRAVA DŘEVA

Provozovna Písek -přeprava dřevní hmoty/
piliny.
Požadujeme ŘP skupina C+E, dig.kart,
profesní průkaz, časová ﬂexibilita. Nutná
praxe v oboru. Práce - Čechy, Rakousko
+Německo příhraničí. Práce s nakladačem.
Nástup možný ihned. Zajímavé ﬁnanční
ohodnocení. Pro bližší info volejte tel.
722 310 664 .

Z důvodu rozšíření vozového parku
přijmeme do naší provozovny v Písku –
spolehlivého řidiče na hydraulickou ruku/
přeprava dřeva/.
Požadujeme - časová ﬂexibilita, víkendy
volno, řidič. průkaz C+E, profesní průkaz,
dig. karta. Nástup možný ihned.
Zajímavé ﬁnanční ohodnocení.

CORRIDA UNIVERSE s.r.o.

CORRIDA UNIVERSE s.r.o.

Pro bližší info volejte tel. 722 310 664.

Hodinový manžel
Zahrada, domácnost, dílna, vozidla,
doprava
opravy, údržba, výpomoc, poradenství

T:608329535
Mail:vladaprager@seznam.cz
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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

#&81-ǵ60ȁ-#0%'.ǵɷ
<ȐLGFC5VGLUMCN2CTVPGTUUTQ

Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz .


1BMBDLÏIP #MBUOÈ
JOGP!BL[[TD[ UFM 
XXX[BKFEBD[

HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy,
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.

Bezpečnostní služba přijme
pracovníka na ostrahu
objektu v Blatné

Prezentace na nejvýznamnějších
realitních serverech a právní servis ZDARMA!
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné...

(na HPP i na brigádu)
Vhodné i pro částečně invalidní.

Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.

Telefon : 606 384 589

Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

Nabízíme pronájem
nebytových prostor v centru
Blatné o velikosti cca 30 m2 včetně

Hledáme posily do mladého týmu.
Na pozici

menšího skladu a WC.



Vhodné pro menší obchod nebo
kancelář. Dostupné od května 2018.
Další informace na tel. 777 951 259




přijmeme na léto brigádníky do café
na nádvoří zámku.
Pro více informací nás neváhejte
kontaktovat a tel.: 607130690 nebo na

e-mailu: simet.pavel@seznam.cz



Firma INTERIORS
manufacture&design a.s.


EĂǀƓƚŝǀƚĞŶĄƐŶĂŶŽǀĠĂĚƌĞƐĞ͗

NÁM. MÍRU 202, BLATNÁ

hǀǇďƌĂŶǉĐŚǌĄũĞǌĚƽ

LAST MINUTE SLEVY
AŽ 25%
A DÍTĎ ZDARMA!
www.janeta.cz

hledá zájemce na následující pracovní pozice:
* Truhlář - nábytkář
Místo pracoviště: Kasejovice
Vyučení nebo praxe v oboru

Montážní dělník v zahraničí, Koordinátor montáží
- vyučení v oboru truhlářství
- jazykové znalosti - NJ – AJ
- výborné platové podmínky
- práce v Německu / Anglii

* Obsluha CNC
- dvousměnný provoz
- orientace v dřevovýrobě
- truhlář/nábytkář
- výborné platové ohodnocení

* Konstruktér / přípravář

Sedl áček
Ê

Ê

žaluzie všech
typů
sítě proti hmyzu
Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz

- příprava projektů
- práce s výkresovou dokumentací, práce na PC

*Skladník / skladnice
- dvousměnný provoz
- příjem/výdej zboží ze skladu
- příprava materiálu na zakázky

Pracoviště:

INTERIORS manufacture&design a.s.
335 44 Kasejovice č.p. 337
Kontaktní osoba: Michaela Vyhnálková, tel. 735 177 246

Životopisy zasílejte na email:
michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ

Jankovský

e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

tel.: 383 422 040, 724 186 423, fax: 383 422 039

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

NABÍDKA

rozšířený sortiment v 1.patře
Dovoz zboží až domů
Zapojení a instalace
NAJDETE
Odvoz starého
NÁS NA FB
zboží
Expert.cz – Blatná
PIVOVARSKÁ 200, BLATNÁ,
PO – PÁ 8:00 – 17:00 HOD., SO 8:00 – 12:00 HOD.





štěrk – vel. 4-8 /
8-16 / 16-32
písek – praný
– kopaný
střešní latě

stavební materiály
střešní krytiny
OSB desky
dveře, zárubně
kotevní a spojovací
technika

 Doprodej uhelných briket za cenu Kč 470,–
Sleva hnědého uhlí “Bílina” do 31.5.:
ořech 1 Kč 372,–

ořech 2 Kč 352,–
kostka Kč 386,–

DOPRAVA na místo určení
Iveco s hydraulickou rukou/Avie/Multicar
SKLÁDÁNÍ UHLÍ pásovým dopravníkem

●

LETÁKY, PLAKÁTY

●

NAVŠTÍVENKY, POZVÁNKY

●

PROSPEKTY, ČASOPISY

●

KNIHY, BROŽURY

●

KALENDÁŘE

Nad Vdovečkem 1123

●

DIPLOMOVÉ PRÁCE

388 01 Blatná

●

GRAFICKÉ SLUŽBY

Tel.: 383 422 044



E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

VÝHODNÉ CENY

www.blatenskatiskarna.cz

Příjem zakázek: pondělí - pátek od 6.00 - 14.00 hod.


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

Blatenské listy
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