
Ateliérová a průkazková fotografi e, 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

ČTRNÁCTIDENÍK
CENA 8 Kč

17. KVĚTNA
2019
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PREZIOSO PŘÍVÁŽÍ CENNÉ KOVY Z MČR V OSTRAVĚ! 4.-5. května 2019
Září znamená pro holky z PREZIOSA jak začátek nového školního 

roku, tak začátek přípravy  na novou mažoretkovou soutěžní sezónu! 
Trenérky jako vždy nezklamaly a vymyslely holkám spoustu krea-
tivních a zajímavých sestav, s kterými se děvčata probojovala přes 
kvalifi kační kolo v  Chotěboři, semifi nále ve Stochově až na MČR 
v Ostravě!

První soutěžní den se v ostravské hale Karolina mažoretky z PRE-
ZIOSA předvedly hned ve třech startech:

Miniformace BATON juniorky se sestavou “Plameňáci”! Svými 
latinsko-americkými rytmy si děvčata dotančila pro úžasnou stříbrnou 
medaili!

Pódio BATON kadetky a jejich vyprávění “O Perníkové chaloupce” 
zpracované do hravé a nápadité choreografi e oslnilo porotu a děvčata 
si z Ostravy tak neodvezla jen perníčky, ale i zlatou medaili!

Posledním sobotním startem PREZIOSA byla pódiová sestava 
na motivy slavného románu Lva Nilojaviče Tolstého “Anna Kare-
nina” v podání seniorek. Jejich výkon porota ocenila také kovem 
nejcennějším, zlatem! 

V neděli probíhala soutěž sólových vystoupení s hůlkou, kde mělo 
PREZIOSO zastoupení ve všech věkových kategoriích. Za kadetky 

se poprvé v sólové disciplíně představila Alžběta Bolinová, která se 
svou hravou sestavou “Motýlek” vybojovala úžasné 4. místo! V ju-
niorkách pak další sólový debut v podání Anny Kadlecové na rytmy 
hitu “This is me” z muzikálu The Greatest Showman ukořistil krásné 
5. místo! Ostřílenější sólistka Anežka Bolinová, která se letos posunula 
do seniorkovské kategorie, oslnila porotu svou sestavou “Souhvězdí” 
a z Ostravy si odvezla 8. místo!

Konkurence byla letos opravdu obrovská, nicméně dívky z  PRE-
ZIOSA si vybojovaly postup na Mistrovství Evropy v chorvatské 
Crikvenici a na Mistrovství světa v Praze!

MČR v disciplíně POMS proběhne 18.-19. května v Náchodě. Držte 
holkám palce a sledujte jejich vystoupení online na internetové adrese 
www.vysilamezive.cz. Videa z Ostravy jsou ke shlédnutí na týmovém 
kanále na youtube. 

Dále PREZIOSO dává na vědomí, že v červnu bude nabírat 
nové členky od 5 let! Pro více informací prosím kontaktujte trenérky 
na emailu preziososokolblatna@seznam.cz, nebo facebookové či 
instagramové adrese PREZIOSO Blatná. 

Kadetky a seniorky

Přípravka - Na Vlásku

Plameňáci - juniorky miniformace baton

Oslavy dne osvobození
Další foto na str. 8
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Vzpomínka
Dne 9. 5. 2019 náhle odešel do 

sportovního nebe skvělý parťák,
dobrosrdečný a milý kamarád, 

sportovec tělem i duší, 

Jiří Eichinger. 
1.srpna. 2019 by oslavil 80. narozeniny.

Kamarádi z tenisového oddílu  

Vzpomínka 
Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene...

Dne 6.5.2019  jsem vzpomněli 
nedožitých 60 let

pana
Miroslava Šouna
z Myštic, řidiče STTrans

Maminka, přítelkyně, sestra a synovec

CHLADNÝ MÁJ BUDE-LI ROSITI, MNO-
HO SENA BUDE SE KOSITI

Podle lidových pranostik je ideální po-
časí v květnu chladnější s májovou vláhou. 
I když jistě všichni máme raději prosluněné 
teplé dni, smíříme se s děštivými už proto, 
že poslední příliš suchá léta způsobila velký 
nedostatek vody.

STUDENÝ MÁJ - VE STODOLE RÁJ
STUDENÝ MÁJ ZAKLÁDÁ NA CHLÉB

JE-LI KVĚTEN CHLADNÝ, NEBUDE ROK 
HLADNÝ
MÁJOVÁ KAPKA PLATÍ NAD DUKÁT

V MÁJI NEMÁ PASTUCOVI OSCHNOUT 
HŮL, ABY BYL ÚRODNÝ ROK

MÁJOVÝ DEŠTÍČEK, ÚRODY TATÍČEK

MÁJ CHLADNÝ A DEŠTIVÝ ZAPLŇUJE 
STODOLY, SKLEPY, VINICE I MLÉČNICE

LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA LO-
DĚK V KVĚTNU A ČERVNU

Prodej lidového řemesla v těchto dvou mě-
sících bude i nadále probíhat každou sobotu 
od 9.00 - 14.00 ev. 16.00 hod. (podle počasí).

Tuto sobotu - tedy zítra 18. května máme 
ale z provozních důvodů ZAVŘENO

NÁŠ TIP NA KVĚTEN: dětské dřevěné 
hrabičky

PŮJČOVNA LODĚK
Jak již jste si možná všimli, loďky v ná-

honu v ul. Na příkopech jsou již připraveny 
na projížďky po vodách kolem zámku. 
PŮJČOVNA LODĚK  však bude ofi cielně 
otevřena až v sobotu 25. května a už nyní se 
těší na váš zájem.

Do začátku prázdnin bude otevřena zejmé-
na přes víkendy od 9.00 - 17.00 hod., v so-
botu bude její stanoviště v prodejně na tř. J. 
P. Koubka 3 (Lidové řemeslo), v neděli i další 
dny v týdnu bude v provozu na tel.736765747 
(E. Fučíková). Pokud budete chtít loďky 
využít v týdnu, doporučujeme si je předem 
objednat.

Zapůjčení loďky je možné na půl hodiny 
(cena 100,- Kč za loďku), na hodinu (cena 
150,-Kč za loďku) nebo po domluvě i na delší 
čas (ev. 2 hodiny za 250,- Kč) Cenu jsme 
po dvanácti letech o něco navýšili.

Loďka má nosnost cca 220 kg, tzn. že max. 
je pro 2 dospělé osoby a 2 malé děti. Zapůjčit 
si u nás můžete rukávky pro ty nejmenší, 
pokud byste měli obavy o jejich bezpečnost. 
Jste povinni dodržovat pokyny pracovníka, 
který vám loďku zapůjčí.
ROJ, KTERÝ SE V MÁJI ROJÍ, ZA PLNOU 
FŮRU SENA STOJÍ
                        Eva Fučíková, lidové řemeslo

Firma INTERIORS manufacture&design a.s.
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 zahraničí

* Dělník umělého kamene
- Práce s moderním materiálem – Hi-Macs, Corian, Krion
- Práce ve skvělém kolektivu
- Požadujeme: manuální zručnost, smysl pro detail, znalost truhlářské výroby 
- Místo práce – Kasejovice
- Výborné platové ohodnocení

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

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

Přijmeme do pracovního poměru 
pracovníka/pracovnici na pozici

Vedoucí skladu a prodeje 
Požadavky – ukončené středoškolské vzdělání nejlépe 

ekonomického nebo obchodního zaměření, práce 

s PC (skladová agenda), samostatnost, odpovědnost, 

příjemné vystupování.

Nabízíme- Odměna dle dosažených výsledků prodeje, 

jednosměnný provoz, fi remní benefi ty.

Bližší informace podá p. Jiří Bláha tel. 383 422 511
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Zprávy
z radnice

Základní umělecká škola Blatná
J. P. Koubka 4 – 388 01 Blatná – tel.: 383 422 536

e-mail: zus@blatna.net
vyhlašuje pro školní rok 2019/2020

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

(v omezeném počtu)
Hudební obor - přípravné studium děti 5 - 6 let
 - základní studium děti od 7 let
    klavír, akordeon, zobcová fl étna, housle, kyta 
    ra, violoncello, kontrabas, trubka, trombon,  
    klarinet, saxofon, lesní roh, dudy, bicí nástroje
 - sólový zpěv děti od 6 let
 - sborový zpěv
Výtvarný obor - přípravné studium děti 5 - 6 let
  - základní studium děti od 7 let
 - základní studium se zaměřením
   na keramiku děti od 8 let
   (zájemci o tento obor přinesou s sebou výtvar 
   né práce z MŠ, ZŠ nebo vytvořené doma)
Taneční obor - přípravné studium děti 5 - 6 let
 - základní studium děti od 7 let
   se zaměřením na klasický, moderní
   a společenský tanec

Zápis se koná v květnu v týdnu od 27. – 31. května 2019
0:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 16:00 hodin

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

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

Ve čtvrtek 13. června 2019 Vás srdečně zveme na koncert nej-
mladších žáků, který se koná v sále ZUŠ od 17:00 hodin

70 let od založení ZUŠ BLATNÁ
Základní umělecká škola Blatná Vás srdečně zve

dne 31. května 2019 od 17.00 hod. na koncert k příležitosti

ZUŠ Open 2019 a 70. výročí od založení školy

Dále bude probíhat Den otevřených dveří od 9.00 hodin 
do 19.00 hodin

 Projekt BOOKSTART s knížkou do života
Od září 2018 navštěvuji s dcerami Městkou knihovnu v Blatné, kde každý 

první pátek v měsíci probíhá projekt BOOKSTART. Do tohoto projektu je 
zapojeno mnoho měst v České republice a jsem moc ráda, že i naše město 
Blatná není pozadu. Tento projekt už trvá zhruba rok, kdy jej vedla paní 
Machková. My jsme ale začali chodit až od září, kdy projekt převzala paní 
Simona Oberfalcerová. Všimla jsem si až na Facebooku, že se něco takového 
koná, tak jsem neváhala a knihovnu navštívila.

Byla jsem velmi mile překvapena, protože jsme začínali pohádkou 
o Pejskovi a Kočičce. Simča přečetla pohádku a každé dítě dostalo dárek- 
tenkrát placku s Pejskem a Kočičkou. Vždy si povídáme o konkrétní knize, 
také někdy přidáme básničku, někdy písničku… Vařili jsme DORT, jako 
pejsek a kočička, dávali jsme do hrnce stejné přísady jako oni. U krtečka jsme 
zase ochutnali bylinkový čaj, jako nemocný krtek, také jsme měli divadlo, 
chystali jsme Betlém…. A ještě mnohem více aktivit pro děti i maminky.

Už jsme měli pohádky o Krtečkovi, Pohádky z mechu a kapradí, Po-
vídky o ročních obdobích, O vláčkách, O Červené Karkulce- kdy jsme měli 
i opravdickou Karkulku a o Perníkové chaloupce- tam jsme se seznámili 
s interaktivními knihami od ALBI. 

Líbí se mi, že Simona se projektu věnuje naprosto dobrovolně a líbí se 
mi i skupina nás maminek, které jsme se poznaly. Pokaždé přijde i někdo 
nový, za to jsem také velmi ráda, že se náš okruh rozšiřuje.

Pokaždé je možnost prolistovat několik knih s aktuální tématikou, povídat 
si o tom, jak s dětmi a knihou pracovat.

Projekt je sice určený pro děti od 0-3 let, ale i moje starší dcerka, které 
je 5 se velmi ráda zúčastní. Jsem velmi ráda, že zde takový projekt je, také 
za to, že stále funguje. Děkuji moc Simče, která do projektu zapojila sebe 
a dává mu svůj čas a pokaždé přijde s originálním nápadem. Podstatné je 
to, že se jedná o pohádky a děti to velmi baví. 

Jana Křemenová
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Oprava vržiště TJ 
V letním areálu TJ Blatná vyu-

žívá atletický oddíl také vržiště pro 
hod koulí. Vržiště bylo poškozené 
a v dopadové ploše chyběl již 
vhodný materiál, v kterém by se 
daly měřit výkony závodníků. 

Nevhodný povrch byl částečně odbagrován, navezen nový podkladní 
materiál, který byl zhutněn. Navrch pak byla navezena cca 5 cm vrstva 
kopaného písku, který byl rovněž zhutněn. Byly také opraveny rozbité 
obrubníky. Vržiště dostalo nový vzhled a na novém povrchu budou 
lépe měřitelné výkony závodníků.

Nabídka zeminy 
Technické služby města Blatné nabízejí překátrovanou výko-

povu zeminu. Cena jedné tuny zeminy je 195,- Kč včetně DPH 
a včetně nakládky. V případě zájmu je možné si zeminu předem 
prohlédnout. Zeminu je možné objednávat na telefonním čísle 
383 422 541.

Občané Blatné si mohou také odebrat 1x ročně 100 litrů kom-
postu (limit je na číslo popisné) na kompostárně. Opět po předchozí 
domluvě v sídle Technických služeb, nebo na výše uvedeném tel. 
čísle.

Zemřelí – duben
Kuchař Jiří nar. 1947, Sedlice, úmrtí 5. 4. 2019

Převrátil Bohuslav nar. 1940, Hudčice, úmrtí 10. 4. 2019

Zoubek Václav nar. 1930, Kotouň, úmrtí 11. 4. 2019

Oulehle František nar. 1942, Blatná, úmrtí 16. 4. 2019

Jílková Anna nar. 1931, Mladý Smolivec, úmrtí 15. 4. 2019

Vízner Jaroslav nar. 1940, Doubravice, úmrtí 18. 4. 2019

Kubíková Emilie nar. 1930, Blatná, úmrtí 17. 4. 2019

Drdová Růžena nar. 1936, Čimelice, úmrtí 17. 4. 2019

Koblihová Anna nar. 1936, Chlum, úmrtí 26. 4. 2019

Kratochvílová Marie nar. 1945, Blatná, úmrtí 27. 4. 2019

Šmíd Jaromír nar. 1950, Mačkov, úmrtí 27. 4. 2019

Pohanka Pavel nar. 1955, Blatná, úmrtí 26. 4.  2019

Úspěch žáků ZUŠ Blatná
Duo zobcových fl éten ve složení Magdaléna Maršíková a Martin 

Tůma postoupilo, po úspěšném vystoupení v krajském kole, jako jediné 
ve své kategorii do kola celostátního, které se uskutečnilo koncem 
dubna v Liberci. Zde oba podali velmi zdařilý výkon. Porota ocenila 
především souhru, technickou náročnost a celkový muzikální projev. 
Výsledkem bylo umístění na 1. místě mezi soubory zobcových fl éten 
ve věku do 10 let z celé České republiky. Velké poděkování patří jejich 
učiteli, ing. Václavu Holubovi za výběr  repertoáru a citlivé vedení.

ZUŠ Blatná má svá želízka v ohni také v celostátních kolech 
soutěže ve hře na akordeon a na elektronické klávesové nástroje. 
Držíme palce! 
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novascala.cz

NOVÁ ŠKODA SCALA
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zve srdečně na výstavu 

Jízda zručnosti 2019 na SOU Blatná
Dne 25. dubna pořádalo 

Střední odborné učiliště Blatná, Zemědělský 
svaz České republiky a Agrozet České Budě-
jovice a.s. 18. ročník oblastní soutěže „Jízda 
zručnosti 2019“. Soutěž je určena pro studenty 
učilišť a středních škol, kteří v rámci studia 
získají řidičské oprávnění k řízení traktoru. 

Vedení SOU Blatná uvítalo vzácné hosty. 
Jízdu zručnosti navštívila ředitelka úřadu 
agrární komory okresu Strakonice Ing. Lenka 
Hryzbilová, místostarosta města Blatná Pavel 
Ounický, bývalí pracovníci a absolventi SOU 
Blatná a další návštěvníci z řad veřejnosti.

Po deváté hodině vystartoval první soutě-
žící. On a stejně tak další museli před diváky 
předvést své dovednosti v ovládání moderní-
ho traktoru Zetor s přívěsem projetím trasy 
s jedenácti překážkami. Šlo např. o průjezd 
osmičkou, přesné zastavení u rampy, přejezd 
lávky, slalom aj. Klíčovým prvkem bylo 
couvání traktorem s přívěsem do modelu úzké 
garáže. Rozhodčí hodnotili přesnost splnění 
jednotlivých úkolů a čas jízdy.

Byla vyhlášena i soutěž v kategorii „Ve-
řejnost“, kam se přihlásili soutěžící z řad ze-
mědělské veřejnosti i pedagogičtí pracovníci 
zúčastněných škol.

Jakmile odjel poslední soutěžící, vrcholila 
nervozita. Pořadatelé vyplňovali připravené 

tabulky, sčítali časy a trestné body, tiskli 
diplomy, připravovali ceny.

U stupňů vítězů se shromáždili soutěžící 
i veřejnost. Ceny předávali Ing. Petr Lidin-
ský z Agrozetu České Budějovice, Ing. Soňa 
Jelínková za Zemědělský svaz České re-
publiky, ředitel SOU Blatná Ing. Miroslav 
Čapek a zástupce ředitele pro odborný výcvik 
Bc. Stanislav Kučera.

V kategorii „Veřejnost“ zvítězil Petr Braun, 
mistr odborného výcviku na pracovišti Opravy 
automobilů a technická diagnostika na SOU 
Blatná. Druhým byl Martin Křiváček, absolvent 
oboru Opravář zemědělských strojů a nástavbo-
vého oboru Podnikání na SOU Blatná. 

Velké uznání si zasloužily dvě soutěžící dív-
ky, jedna ze SOŠ a SOU Sušice a druhá ze SOU 

zemědělského a služeb Dačice. Letos poprvé 
dívky nemusely absolvovat náročné couvání.

V hlavní kategorii žáků se na 1. místě 
umístil Josef Pilát a na 2. místě Tomáš Kou-
řim. Oba na SOU Blatná studují 3. ročník 
oboru Opravář zemědělských strojů. 

Zeptali jsme se Josefa Piláta na tajem-
ství jeho úspěchu v soutěži. Josef: „Bydlím 
v Dolních Nakvasovicích. Na traktoru jsem 
zvyklý jezdit z domova, kde máme malé hos-
podářství. Řídím traktor Zetor Crystal 10111. 
S ním provádím potřebné práce, setí, orbu, 
senáže aj. Chodím na výpomoc ke strýci, 
který vlastní kravín. U něj řídím traktory John 
Deere a Valtra.“

Ocenění si zaslouží i učitelé autoškoly 
SOU Blatná, mistři odborného výcviku, uči-
telé teorie, vychovatelé a všichni pracovníci, 
kteří se studenty odvedli poctivou práci. 

Na závěr se sluší poděkovat štědrým 
sponzorům, kteří dodali pro prvních 10 soutě-
žících hodnotné ceny. Jsou to AGROZET a.s. 
České Budějovice, Zemědělský svaz České 
republiky, LIVA Předslavice, PRILLINGER 
Radomyšl, BP-SERVICE s.r.o., Drogerie 
Ing. Jana Vávrová, Jiří Drnek - Drogerie Teta, 
ZD Třebohostice, VOD Kadov, ZD Bělčice, 
Bidfood Czech Republic s.r.o., Kralupy n. 
Vltavou, Novy Vacov s. r. o., Vacov, Město 
Blatná, Leifheit Blatná.

Text a foto SOU Blatná
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Pozvání na koncert a křest knihy do Lnář
V neděli 16. června tohoto roku se bude 

od 18 hodin konat ve velkém sále lnářského 
zámku koncert kytarového virtuosa ŠTĚ-
PÁNA RAKA. Poté mistr Rak pokřtí vodou 
z rybníka Velká Kuš již dlouho očekávaný 
2. díl knihy Rybníky na Blatensku, který te-
maticky pojednává o rybnících v jihozápadní 
části Lnářska.

Bude tak vyplněna mezera, jež vznikla 
mezi vydáním 1. dílu trilogie (Rybníky sever-
ního Lnářska z roku 2014) a 3. dílu (Rybníky 
vlastního Blatenska z roku 2018). Původně se 
počítalo, že druhý a třetí díl vyjdou současně 
k loňským blatenským rybářským slavnostem. 
Nepodařilo se, protože pan Petr Liebscher, 
který slíbil napsat k druhému dílu text a pro-
vést konečnou grafi ku, průběžně nedodržoval 
termíny, a proto bylo od spolupráce s ním 
odstoupeno.

Po vydání 3. dílu se prací na 2. dílu opět 
ujala osvědčená autorská dvojice Sekera - 
Kurz. Protože fotografie, mapy a tabulky 
již byly hotovy, využil fotograf vzniklý čas 
k rozšíření fotografi cké dokumentace podle 
nově vznikajícího textu, zejména v oblasti 
Dožic a Čečelovic. Také byly vyměněny 
některé stávající fotografi e zejména v okolí 

Velké Kuše. K tomu nahrála sněhová nadílka 
v únoru. Též bylo dohledáno a zdokumento-
váno 11 zaniklých rybníčků.

Zájemci o tuto knihu se konečně dočkají. 
Tento díl trilogie je nejrozsáhlejší. Obsahuje 
popis a charakteristiku 266 rybníků stávají-
cích, zrušených, obnovených či nově vybu-
dovaných různé velikosti a kvality na 360 
stranách již tradičního čtvercového formátu.

Je to dílo především fotografi cké. Autor 
většiny snímků Ing, Jan Kurz zachytil rybníky 
nejen v proměnách ročních dob, ale i za mě-
nivého počasí, slunečního svitu nebo při 
východu měsíce za úplňku v lyrickém ladění.

Text, který zabírá asi třetinu knihy, je 
vysvětlující a doplňující. Zachycuje to, co 
nelze vyčíst z vyobrazení. Obsahuje údaje his-
torické o vzniku a současném rozvoji rybníků, 
začleněných do různých soustav v povodí 
osmi potoků. Nechybí informace o velikosti 
rybích obsádek, o množství vylovených ryb, 
které zaujmou především rybáře, ani stavebně 
technické parametry vodních nádrží.

Je zapotřebí uvést i jména dalších osob, 
které se na vzniku publikace podílely. 
Mgr. Vladimír Červenka, znalec minulosti 
lnářského regionu, poskytl řadu historických 

údajů, RNDr. Petr Pavlík pozoruhodné foto-
grafi e vodního ptactva, Mgr. Václav Špatný 
fotografie mokřadních rostlin, Ing. Josef 
Honz, CSc., Ing. Zbyněk Šťastný z Dožic, 
Jiří Hejl a Marek Slanec ze Lnář cenné tech-
nické informace o rybnících, také Mgr. Petr 
Klásek, starosta z Chanovic, a mnozí místní 
lidé - pamětníci.

Poděkování náleží též Ing. Vladimíru 
Vyskočilovi, který se ujal role grafi ka všech 
tří dílů, i tiskárně PBtisk v Příbrami za dobrou 
polygrafi ckou práci.

Zároveň připomínáme, že 1. díl knihy 
Rybníky na Blatensku má 184 stran (271 fo-
tografi í a map, cena 349,- Kč), 2. díl 360 stran 
a víc než 500 fotografi í a map (cena 439,- Kč), 
3. díl 288 stran a přes 400 fotografi í a map 
(cena 389,- Kč). Celkem je uvedeno 628 
rybníků v 65 katastrálních územích Blatenska 
na více než 1170 fotografi ckých snímcích 
a na historických i soudobých mapách. Dílo 
v takovém rozsahu nemá v žádném jiném 
regionu obdobu.

Všechny tři díly knihy „Rybníky na Bla-
tensku“ a „Čertovy kameny na Blatensku“ 
autorů Jiřího Sekery a Jana Kurze obdržely 
v roce 2019 certifi kát „PRÁCHEŇSKO re-
gionální produkt“.

Jiří Sekera
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SVAZ  TĚLESNĚ  POSTIŽENÝCH v ČR z.s., místní organizace Blatná

Výlet do Plzně,  Starého Plzence a návštěva Tržnice a bydlení 
na Zahradě Čech

Využili jsme možnosti, kdy divadlo Jose-
fa Kajetána Tyla v Plzni připravilo termíny 
prohlídek Velkého divadla a 18. března 2019 
jsme vyjeli na zájezd do Plzně. První zastáv-
kou byla prohlídka budovy Velkého divadla 
postavené roku 1902, řazené mezi kulturní 
památky první kategorie, umístěné v sadovém 
okruhu na kraji historického centra Plzně. 
Pro velký zájem a maximální kapacitu osob 
pro prohlídky, jsme vytvořili dvě skupiny. 
Průvodkyně nás provedla od vstupní haly, 
mramorem zdobeným schodištěm, foyrem 
v prvním patře, kde je krásná stropní výzdoba 
s alegorií divadelních žánrů Hudba, Tanec, 
Tragedie a Činohra, nástěnné obrazy Pohádka 

a Pověst a busty významných osobností pl-
zeňského divadelnictví v čele s  J. K. Tylem. 
Prošli jsme v přízemí hledištěm se štukovou 
výzdobou, jehož kapacita je 444 míst k sezení, 
kde nás upoutal velký bohatě zdobený lustr, 
opona s malbou a zastavili jsme se na jevišti, 
které je tvořeno ze tří částí. Divadlo J. K. 
Tyla má tři scény – Velké divadlo, Nové di-
vadlo a Malou scénu, tvoří ho čtyři umělecké 
soubory opery, muzikálu, činohry a baletu, 
uvádí také operní, symfonické i muzikálové 
koncerty.  Od roku 2014 se také pravidelně 
zapojuje do celoevropské akce „Noc divadel“, 
uvedlo řadu kvalitních a úspěšných inscenací 
a stále hledá, jak čas strávený v divadle svým 
návštěvníkům zpříjemnit. Naše prohlídka 

končila v suterénu divadla, kde se nachází 
technické zázemí s dekoracemi pro jeviště 
a obslužné prostory. 

Na odpoledne byla připravena prohlíd-
ka českého výrobce sektů „Bohemia sekt“ 
ve Starém Plzenci s ochutnávkou. Prohlídka 
výrobních prostor, sklepů se zrajícím sektem, 
myčky, stáčírny a expedice sektu trvala 2 ho-
diny. Dozvěděli jsme se jak vzniká Bohemka, 
jakou metodou se jaká šumivá vína vyrábí, 
viděli jsme setřásání a odkalování kvasinek, 
plnění do lahví a nakonec balení a expedici. 
Kvalitní sekty a vína se tu vyrábí více než 70 
let, patří k nejvýznamnějším pěstitelům révy, 
výrobcům sektů a vín střední a východní 
Evropy, nabízející své produkty ve více jak 
třiceti zemích, od střední a východní Evropy, 
země EU, Asii, Severní a Střední Ameriku. 
Ročně Bohemia sekt stočí kolem 26 milionů 
lahví a je dlouhodobě se značnou převa-
hou nejoblíbenější značkou sektů v České 
republice  i tichá vína získávají na věhla-
su a díky své kvalitě, 
tradici a moravskému 
původu ovládli český 
trh tichý vín. Prohlídka 
končila degustací pěti 
druhů sektu s možností 
zakoupení různých vín 
z produkce „Bohemia 
sekt“, jen málokdo od-
cházel bez cinkající 
tašky s víny.

11. dubna 2019 jsme se vydali na prodejní 
výstavu Tržnice a bydlení na Zahradě Čech 
v Litoměřicích, která tu má dlouholetou tra-
dici, jako jsou u nás Čimelice.

Letošní ročník proběhl týden před Veli-
konocemi, proto byly expozice stylizovány 
do veselých  velikonočních barev oslavující 
příchod jara, motto výstavy bylo: Hody, 
hody, doprovody. Na 350 prodejců ve všech 
venkovních stáncích i pavilonech nabízelo ob-
líbený sortiment, jako jsou sadba, cibuloviny, 
květiny, zahradní potřeby, zahradní technika, 
hnojiva, postřiky. Výstava nabídla i novinky, 
bylo možno si mimořádně zakoupit exotický 
strom Jaboticaba, japonské srdčité ořešáky, 
moruši černou, nebo pachové ohradníky či 
do jezírka kapry KOI.

Jak název výstavy napovídá, byly zde 
potřebné věci okolo domu a do domácnosti, 
nábytek, krby, stavební materiál, okna, tepelná 
či solární technika. Před odjezdem jsme se 
všichni byli projít a podívat okolo barok-
ního zámku Ploskovice, který byl v držení 
habsburského rodu, jako poslední majitel byl 
císař František Josef I, na krásný rozlehlý 
zámecký park

Za STP v ČR z.s.
místní organizace Blatná

Milan Vrbský 

Když se spolupráce 
podaří

V roce 2017 se nám v naší MŠ podařilo 
uspořádat sbírku na podporu ZSŽ Makov, 
a tak jsme si  díky skvělé spolupráci s rodiči 
našich dětí adoptovali na rok čápa. V létě jsme 
se na „našeho čápa“ v rámci výletu dojeli také 
podívat a moc se nám v Makově líbilo.

Na pod-
z i m  r o k u 
2018 jsme 
opět pocítili 
chuť navázat 
spoluprác i 
s  n ě j a k o u 

institucí, která se věnuje zvířatům a nako-
nec jsme se rozhodli pro Helppes (Centrum 
výcviku psů pro postižené). Oslovená  orga-
nizace na náš návrh pozitivně zareagovala 
a již v podzimních měsících jsme dohodli 
termín návštěvy na 29.4.2019 (což se posléze 
ukázalo jako velmi nešťastná volba, protože 
celý den pršelo). Vlastní návrh byl velmi 
úspěšný, protože rodiče na naši výzvu slyšeli 
a na podporu výcviku asistenčních psů se nám 
i za přispění pracovníků MŠ podařilo vybrat 
krásných 7 012 korun. 

V pondělí odpoledne dorazily do naší 
školky dvě pracovnice a s nimi tři pejsci 
ve výcviku, dozvěděli jsme se mnoho zají-
mavých věcí (například i to, že pro asistenci 
lze cvičit i „voříšky“). Pejsci nám ukázali, jak 

umí přinášet různé předměty, svlékat svému 
cvičiteli rukavice, rozepnout zip u bundy, 
otvírat skříň.

V závěru setkání 
se mohli děti i rodiče 
s pejsky podle svých 
potřeb pomazlit (u ně-
kterých to působilo do-
jmem, že se s pejskem 
snad ani nerozloučí).

Děkujeme všem, 
kteří mají dostatek em-
patie k tomu, aby dokázali pomoci druhým, 
děkujeme rodičům za to, že k pomoci vedou 
své děti. Vždyť každý z nás někdy může po-
třeboval pomocnou ruku (či tlapku).

Jitka Hajnová, MŠ Šilhova



Číslo 9 / strana 8 Blatná 17. května 2019 Ročník 30 (40)

Nepřizpůsobiví ala Blatná
Pokud by si někdo chtěl, byť jen na chvíli, 

myslet, že tu sociálně nepřizpůsobivé nemá-
me, vyvedu ho z omylu.

Možná bude dobré nejdřív vyjasnit pojem. 
Kdo je tím sociálně nepřizpůsobivým obča-
nem? Velmi stručně řečeno je jím ten, kdo 
svým jednáním a každodenním počínáním 
obtěžuje lidi v sousedství. Je obecně známé, 
že někteří tak činí nevědomě, protože neumí 
číst nebo jim jejich IQ neumožňuje pochopit 
dosah vlastního jednání. Jiní tak jednají vě-
domě, protože jsou od podstaty nepořádní,  
doma se koneckonců chovají stejně, a nikdo 
jim bohužel v dětství nevysvětlil, že obtěžovat 
ostatní se nemá.

To, co většinu slušných lidí opravdu ob-
těžuje, je situace, kterou tito nepřizpůsobiví 
vytvářejí kolem kontejnerů na odpad.

V sídlišti Nad Lomnicí máme deset 
kontejnerů! Na papír, lahve tmavé či světlé, 
na bioodpad, na drobné elektronické přístroje, 
na plast, na čisté oděvy pro charitu i na směsný 
odpad. Zdálo by se, že jich je víc než dost.

Nepřizpůsobiví to tak ale nevidí. Ti ne-
gramotní zjevně nechápou, co s odpadem 
dělat, a tak ho odkládají nikoli DO kontejnerů, 
ale pokládají svůj domácí nepořádek vedle, 
na kontejner, nebo dokonce na zídku kolem 
kontejnerů.

Někteří z těch, kteří 
umí číst, dělají totéž 
z jiných důvodů. Jsou 
líní nebo si naivně my-
slí, že by se jimi odlo-
žený krám mohl ještě 
někomu hodit, a tak ho 
na zemi u kontejnerů 
prostě „ nabídnou“.

V obou těchto sku-
pinách jsou evidentně 

tací, kteří nikdy neslyšeli 
o sběrném dvoře. A to je vážně chmura. 

Všichni se občas zamýšlíme nad tím, kam 
ta naše Země směřuje. Moře jsou plná plastů, 
města plná odpadků, lesy pomalu mizí. Když 
si ale můžeme uklidit alespoň na vlastním 
dvorku, děláme, že se nás to netýká, tak koho 
se to sakra týká??

Není to tak, že by pracovníci technických 
služeb měli uklízet náš chlívek, protože je 
to jejich práce. Naopak, dělají to nad rámec 
svých povinností a spíše jen zachraňují, co 
se dá, abychom neshnili a krysy nechodily až 
do nejvyšších pater našich bytů.

Ani jedna z výše uvedených skupin si 
neuvědomuje, že pokládáním věcí kolem 
kontejnerů, na ně nebo v jejich okolí vlastně 
zakládá skládku. A to je bezesporu trestný čin.

A východisko?
Kamera na teplárně, aby alespoň zodpo-

vědný pracovník městského úřadu viděl, čí 
obličej zakládá skládku?

Nebo, a to by se mi líbilo nejvíc, ti, kteří 
takto zakládají skládku, by mohli při každo-
ročním placení za popelnice přiznat, že si 
nemůžou pomoct, a proto dobrovolně zaplatí 
trojnásobek.

To by bylo něco! Blatná by vešla do dějin 
jako první město, které žije v pohodě s nepři-
způsobivými! Pan ministr Brabec by jezdil 
do Blatné nejen proto, aby pozdravil paní 
baronku, jezdil by se k nám učit!

B. Hermannová

HLEDÁNÍ ZEMĚ 
NEZEMĚ

Země Nezemě je svět fantazie nacházející 
se v myslích všech lidí, kteří se nebojí zůstat 
dětmi. Petr Pan vás zavede do snových krajů, 
kde můžete potkat víly, piráty, indiány nebo 
další kouzelné bytosti. Protože v Zemi Nezemi 
je možné vše … Stačí jen uvěřit!

Závěrečné představení žáků tanečního 
oboru ZUŠ Blatná se koná

v pátek 21.6. 2019 od 17:00
v divadelním sále sokolovny.

Vstup dobrovolný.

A bývá mnohem hůř

Oslavy osvobození ve fotografi i
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ulturní  kalendá ř

19. 5. NEDĚLE | 19.00 |
MATĚJ RAK – KONCERT
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

24. 5. PÁTEK
NOC MUZEÍ A KOSTELŮ 2019
17:00 – 22:00
Městské muzeum Blatná: 
Vernisáž výstavy TAJEMNOU KRAJINOU 
BLATENSKA / pověsti na vlastní kůži
Hravá výstava o pověstech a tajemných 
příbězích z Blatenska. 
Hudební doprovod: Duo Jiří Výborný & Ka-
mila Nováková (zpěv + el.kytara)
17:30 – 22:00
Hra pro celou rodinu: Záhada staré kro-
niky
Potřebujeme vaši pomoc při luštění chybě-
jících informací z nalezené kroniky. Teprve 
potom se nám podaří odhalit, kdo se pro-
hání po lnářských lesích v ohnivém kočáře, 
jestli se skutečně někdo utopil v rybníku 
Topiči, co vyláká vodní panny k tanci a proč 
je Blatensko tak kamenité.
Těšte se na řadu nečekaných setkání, stra-
šidelných příběhů i tvořivých dílen. 
Občerstvení zajištěno!

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie
18:00 Mše svatá
18.30 Májová pobožnost
19:00 – 20:00 Vzpomínka na dobrodince 
blatenské farnosti s vystoupením chrámo-
vého sboru
20:00 – 22:00 Volná prohlídka kostela

24. – 26. 5.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOUKRO-
MÝCH HRADŮ A ZÁMKŮ
Zámek Blatná
Nové prohlídkové trasy, živá hudba na 

nádvoří, výstava o šlechtě v České republi-
ce, přístup do parku se zvířaty zdarma.

25. 5. SOBOTA | 20:00 |
ANČA BAND, PATHEROYE ROYE, 
RŮŽOVÁ BUDOUCNOST
Datel aréna

26. 5. NEDĚLE | 18:00 | 
HOST BLATENSKÝ LISTŮ – 
JAN MĚŠŤAN
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Spisovatel a nakladatel Jan Měšťan, autor 
knihy Písecká spojka krále Šumavy, poho-
voří na téma – Poválečný protikomunistic-
ký odboj v našem kraji.

28. 5. ÚTERÝ | 20:00 |
ČERNOCH 75
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Vzpomínkový večer věnovaný výrazné 
blatenské osobnosti – divadelníkovi, akti-
vistovi i nočnímu hlídači Pavlu Černochovi 
při příležitosti jeho nedožitých pětasedm-
desátin. 

31. 5. PÁTEK | 13:00 – 17:30 |
BLATNÁ TANČÍ
Náměstí J. A. Komenského
V pondělí 29. 4. jsme se v Blatné chtě-
li připojit k oslavě Mezinárodního dne 
tance, avšak počasí bylo proti. Nyní již 
máme náhradní termín a vy o plánovaný 
a secvičený program nepřijdete!
31. května se tak na náměstí J. A. Komen-
ského budete moci seznámit minimálně 
s šesticí tanečních stylů, které předsta-
ví zkušení lektoři a lektorky. Jako hlavní 
hvězda blatenského tančení se představí 
veleúspěšný soutěžní tanečník Marek Dě-
dík, který je mnohanásobný medailista z 
mistrovství ČR, SR, regionu střední Evro-
py, či účastník finále světového poháru v 
latinskoamerických tancích. Většina z vás 
jej však pozná především díky populární 
taneční soutěži StarDance.
Marek Dědík povede lekci latinskoameric-
kých tanců a rovněž bude účasten speciál-
ní choreografie „Blatná tančí“. U té se máte 
skutečně nač těšit, neboť vyjma vzácného 
hosta se představí taneční pedagogové a 
tanečníci přímo působící v Blatné či okolí. 
S Markem Dědíkem zatančí Kamila Vokro-
jová, kterou znáte z lekcí „Single Ladies“, 
které proběhly v první čtvrtině roku v KCAŽ. 
Martin Kopecký, vynikající lektor tanga ar-
gentina provede parketem svou svěřenky-
ni, pedagožku z blatenské školky Puntík, 
Katku Musilovou. Na prvky klasického 
baletu se těšte v podání Terezy Jindráko-
vé, absolventky Taneční konzervatoře hl. 
m. Prahy, která vyrostla v Blatné spolu s 
dívkami z úspěšného Prezioso Sokol Blat-
ná, které současně předvedou tanečně-ak-
robatickou variaci, Šimon Kotrba vpluje 
na parket se street dance a svými žáky z 
RM Dance Strakonice, vedoucí tanečního 

oddělení ZUŠ Blatná Veronika Loukoto-
vá spolu s dětmi vám přiblíží současný 
scénický tanec a zároveň zatančí duet s 
Broňou Winklerovou, kolegyní z Centra 
kultury a absolventkou taneční a hudební 
fakulty AMU. S dojemným valčíkem se při-
dají také děti z Klubíčka paní Strnadové a 
temperament španělského flamenca zdů-
razní Milena Kratochvílová za doprovodu 
houslí. V jedné taneční choreografii, v je-
den okamžik, na jednom jevišti. Spolu. Kdo 
neuvidí, jako by nikdy netančil!
Tak jako každý rok bude součástí oslavy 
Mezinárodního dne tance i flashmob (spo-
lečná choreografie, která se tančí v jeden 
den na řadě míst ČR).

Harmonogram BLATNÁ TANČÍ 2019
JEVIŠTĚ
13:30 | lekce street dance
14:30 | lekce klasického baletu
15:30 | lekce latinskoamerických tanců 
s M. Dědíkem
16:30 | ukázky tanečních stylů
16:45 | společná choreografie Blatná tančí 
s M. Dědíkem
17:00 | flashmob Art 4 People

TRÉNINKOVÝ PROSTOR
13:40 – 16:00 | ukázky tanců, rozcvičení, 
trénink

1. 6. SOBOTA | 14:00 |
PUMPARK Blatná - OTVÍRAČKA 
BIKEPARKU
Katlperk

2. 6. NEDĚLE | 19:00 |
HANKA KŘÍŽKOVÁ, KONCERT
Kulturní kavárna Železářství U Šulců 

3. 6. PONDĚLÍ | 13:30 – 17:00 |
OTEVŘENÍ PLOVÁRNY
Oslava dne dětí již tradičně spojená s ote-
vřením plovárny. Zábavné odpoledne plné 
her a soutěží pro děti všech věkových ka-
tegorií.
Organizátoři – CKVB, DDM, ZŠ TGM, ZŠ 
JAK, Rodinný školka Puntík, SOŠ Blatná, 
SK Šneci Bělčice, TS Blatná, Občerstvení U 
Edy, Marek Šuhaj - TJ Blatná Datels

 Akce

DEN DĚTÍ SPOJENÝ 
S OTEVŘENÍM PLOVÁRNY!

3. 6. PONDĚLÍ | 13:30 - 17:00 | 
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22. 5. STŘEDA | 19:00 |
UNIVERZITY A SVOBODA
Dokumentární | ČR 2019 | mládeži do 12 
let nevhodné 100 Kč

24. 5. PÁTEK | 20:00 |
JOHN WICK 3
Akční/Krimi/Thriller | USA 2019 | v původ-
ním znění s titulky | 120 Kč

29. 5. STŘEDA | 19:00 |
SYN TEMNOTY
Horor/Mysteriózní/Sci-Fi | USA 2019  | v 
původním znění s titulky | 120 Kč

31. 5. PÁTEK | 20:00 |
ROCKETMAN
Životopisný/drama/hudební | Velká Britá-
nie/USA 2019 | 120 Kč

PRO DOSPĚLÉ
ČTEME, PLETEME A ....
21. 5. úterý 14:00 – 16:00
Povídáme si o všem, co nás baví a zajímá 
28. 5. úterý odpoledne 
Jedeme na výlet

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

31. 5. PÁTEK | 12:00 – 16:00 |
BLÍŽÍ SE MDD
Děti, které přijdou k příležitosti Meziná-
rodního dne dětí nakreslit obrázek do naší 
„zeměkoule“, budou od nás odměněni. 

 

18. 5. SOBOTA | 9:00 – 11:00 |
EXTRA LEKCE ÁJURJÓGY S RADO-
SLAVEM NAHÁLKOU
Velká klubovna
Sobotní dopoledne spojené se cvičením 
jógy, povídáním o ájurvédě a zklidně-
ním mysli v meditaci. Lekce je určena pro 
všechny, kteří chtějí zlepšit své zdraví. 
S sebou vezměte pohodlné oblečení, jóga-
matku, deku a dobrou náladu. 
Cena 50 Kč. 

21. 5. ÚTERÝ | 17:00 |
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA O MA-
ROKU A ŽIVOTĚ MEZI BERBERY S 
TEREZOU HUCLOVOU
Kavárna
Před dvěma lety dala Tereza Huclová vý-
pověď v bance a po měsících na cestách se 
nastěhovala do malého domku v marakéš-
ské medině. Má ráda hory, a život Berberů 
ve Vysokém Atlasu a na Sahaře ji zajímal 
natolik, až s nimi začala pracovat....
Vstupné dobrovolné

30. 5. ČTVRTEK
VÍŠ, JAK VIDÍŠ?

7. ročník kampaně „BEZPEČNĚ ZA VO-
LANTEM“
10:00 – 15:00 | TESTOVÁNÍ ZRAKU 
ZDARMA
Malá klubovna
19:00 | BREJLE
Velký sál
Divadelní komedie od populárního herce 
a autora Jiřího Císlera. Komedie „BREJLE“ 
je hra o dvou hercích, která je plná komic-
kých vypjatých situací ze života dnešní 
doby. Je protkaná písněmi filmových šlá-
grů jako např. Titanik, Růžový Panter, Mou-
lin Rouge apod.

Příběh se odehrává v kavárně, kde si dali 
rande René a Vilma, kteří si pod jinými 
jmény podali inzerát na seznámení. Ovšem 
ani jeden z nich netuší, že oslovují své pro-
tějšky.  Hlavní postava René se ozývá na 
inzerát své bývalé ženě Vilmě a naopak. 
Oba představitelé trpí silnou oční vadou 
a bez brýlí nevidí skoro vůbec nic. Jelikož 
oběma jejich oční vada připadá jako pře-
kážka při seznámení, rozhodnou se brýle 
na první schůzce odložit. A v této chvíli se 
rodí příběh, který je protkaný tancem, zpě-
vem, vtipných gagů a komických situací. 
Co nastane, až si oba nasadí své brýle?
Scénář: Jiří Císler
Režie: Dana Bartůňková
Hrají:
Vilma: Natalie Venturová
René: Daniel Koťan
Hudební úprava: Radim Linhart

JAZYKOVÉ KONVERZACE:
HLEDÁME NOVÉHO LEKTORA ANGLIC-
KÉHO JAZYKA. Zájemci se mohou hlásit 
paní Kalousové na kalousova@ckvb.cz.
Italská konverzace | PONDĚLÍ | 17:00 - 
18:00 |
Malá klubovna
Lektor: Gian Marco Fusaro | 50 Kč / lekce 
Anglická konverzace | ÚTERÝ |
Malá klubovna
17:00 – 18:00 pro pokročilé 

18:00 – 19:00 pro mírně pokročilé 
Lektorka: L. Růžičková / Denisa Karešová | 
50 Kč / lekce
Francouzská konverzace | STŘEDA | 
15:00 – 16:00 |
Malá klubovna
Lektorka: Alena Marhavá | 50 Kč / lekce
Anglická konverzace | STŘEDA | 17:00 –
 18:00 |
Malá klubovna
Tyto lekce jsou určené pro začátečníky.
Lektorka: Denisa Karešová | 50 Kč / lekce
Anglická konverzace | STŘEDA | 18:30 – 
19:30 |
Klubovna
Lektorka: Bohumila Hermannová, Jana 
Michálková | 50 Kč / lekce 
Německá konverzace | STŘEDA | 17:00 - 
18:00 |
Velká klubovna
Lektorka: Jana Španihelová | 50 Kč / lekce

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 16:00 – 17:00 |
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO MLADŠÍ I 
STARŠÍ
Velká klubovna
Pořádá: STP Blatná

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

KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN V ÚTERÝ | 15:00 – 18:00 |
NÁPRAVA ŘEČI 
Velká klubovna
Mgr. Květa Zbíralová, +420 606 655 713

KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN V PONDĚLÍ | 15:30 – 
16:30 |
KURZ PŘEDŠKOLÁČEK 
Velká klubovna
Příprava předškolních dětí pro úspěšný 
vstup do první třídy.

NÁPRAVA ŘEČI | STŘEDY DLE TELEFONICKÉ 
DOMLUVY
Klubovna
Mgr. Petra Tuháčková, +420 602 303 083  

KAŽDOU STŘEDU | 18:00 – 19:00
ZUMBA
Velký sál
Lektorka: Martina Hovorková
90 Kč / lekce

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 – 17:15 a 17:30 – 
18:45 |
ÁJURJÓGA 
Velká klubovna KCAŽ
Série 12 lekcí, cena 1200 Kč
Tento kurz ájurjógy bude zaměřený na te-
rapeutickou jógu,  
Přihlásit se můžete telefonicky 773 978 
168, Radoslav Nahálka. Kapacita kurzu je 
omezena max. 20 účastníků. 

ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén
23.5. | 14:00 - 20:00 | Malba / Kresba 
s Lenkou Pálkovou 
Přihlášky na kalousova@ckvb.cz. 
Cena 100 Kč, každý pátý vstup 50 %

 Kino

 Komunitní centrum

 Knihovna
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STÁLÁ EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA
OTEVŘENO | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
Nám. Míru 212
Historie Blatné a Blatenska od příchodu 
prvních lidí až po současnost

6. 3. – 31.5. | Galerie v Íčku 
Národní přírodní památka KOCELO-
VICKÉ PASTVINY 
Infocentrum Blatná
Fotografie nejen botanických zajímavostí 
této významné lokality.

1. 4. – 31. 5.
VÝSTAVA SOB „Tajemnou krajinou 
Blatenska“
OK – OTEVŘENÁ KAVÁRNA | KCAŽ

9. 4. – 30. 6. | ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
MARTINA KRITZNEROVÁ | Z NEW 
YORKU DO MOSKVY
Galerie Spektrum | KCAŽ
Výstava fotografií

18. 4. – 25. 8. |venkovní galerie v ulici 
Na Příkopech
JAN BÖHM, KRÁL RŮŽÍ
Dříve se říkalo Blatné „ město růží“. Pro-
slavil ji zahradník a pěstitel Jan Böhm 
(1888 – 1959), jehož růžové plantáže se ve 
30. letech 20. století rozprostíraly na plo-
še více než 30 hektarů. Vyšlechtil 120 no-
vých odrůd růží a jeho květiny se vyvážely 
do celého světa. Výstava je uspořádaná 
ke stému výročí počátku jeho růžařského 
podniku.

6. 5. – 30. 6.
JAKUB LOULA – FOTOGRAFIE
Kulturní kavárna Železářství U Šulců – 
Galerie Pod drakem
+
PETR ŠTĚPÁN – OBRAZY
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

18. 5. – 16. 6. 
ŠLECHTA V BOJI ZA ČESKOU 
STÁTNOST
Zámek Blatná, Starý palác

25. 5. –  25. 8. ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
TAJEMNOU KRAJINOU BLATENSKA / 
pověsti na vlastní kůži 
Městské muzeum Blatná
Vernisáž v pátek 24. 5. od 17:00
Scénograficky pojatá výstava s více než 40 
pověstmi z Blatenska, které z velké části 
posbíral spisovatel Ondřej Fibich, je určena 
pro celou rodinu. Malí i velcí návštěvníci se 
seznámí nejenom s těmi nejznámějšími 
místními pověstmi (o zazděné dívce ve věži 
blatenského zámku, o čertových kame-
nech, o dubu královny Johanky), ale jistě 
objeví i mnohé další, ne tak známé příběhy, 
v jejichž hlavní roli se objevují čerti, vodníci 
a vodní panny. Na výstavě zjistí, že genius 
loci blatenské krajiny se zrcadlí v mnoha 

tajemných příbězích a u nás je zažijí na 
vlastní kůži.
Doprovodný program k výstavě:
4. 6. ÚTERÝ | 17:00 |Kavárna KCAŽ
MAGICKÝ SVĚT POVĚSTÍ – BLATENSKO 
Ze své sbírky podává básník a folklorista 
Ondřej Fibich. 
Vstupné dobrovolné

1. 6. – 14. 9.
OBCE BLATENSKA III
Galerie v Íčku, Infocentrum Blatná
Třetí část prezentace členských obcí Svaz-
ku obcí Blatenska

4. 6. - 20. 7. 
Výstava obrazů a výtvarných výrob-
ků Domov PETRA Mačkov
Chodba | KCAŽ
Výstava obrazů a výtvarných výrobků ze 
sociálně terapeutických dílen domova 
PETRA Mačkov.

 Výstavy
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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 1-2 řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,

mzdové ohodnocení – 38.000 Kč čistá mzda,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce
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Velká cena města 
Blatná – 9. ročník

V sobotu 27. dubna uspořádal místní 
oddíl juda v prostorách Střední odborné ško-
ly v Blatné již 9. ročník turnaje Velká cena 
města Blatná.

Již před začátkem vážení se začali objevo-
vat první závodníci, což naznačovalo, že letos 
bude bojovníků na žíněnce velké množství. 
Předpoklad se potvrdil – do Blatné dorazilo 
rekordních 217 závodníků z 27 oddílů. Roz-
hodčí si však i s tímto počtem lehce poradili 
a zvážené závodníky rozdělili do příslušných 
skupin.

Samotného zahájení turnaje se chopili 
za pořádající oddíl Lukáš Kocourek a za hos-
titelské město Blatná místostarosta Pavel 
Ounický. Po skončení počátečních ofi cialit 
nic nebránilo tomu, aby na tatami nastoupili 
první závodníci.

Již od samého začátku bylo k vidění 
mnoho zajímavých zápasů a krásných ipponů. 
Ani domácí závodníci se mezi konkurencí 
neztratili. Umístění na stupních vítězů jsme 
však začali sbírat až od věkové kategorie 
mladší žáci.                          (pokr. na str. 14)

Memoriál Jana 
Janovského

Tradiční Memoriál Jana Janovského 
uspořádala TJ Sokol Blatná ve spolupráci 
s TJ Blatná v sobotu 11. 5. 2019. Přes ne 
úplně ideální počasí se sešlo 115 závodníků 
všech věkových kategorií. Malí i velcí závodili 
s velikým úsilím a za podpory diváků podávali 
pěkné výkony.

Přinášíme výsledky prvních tří v každé 
kategorii, úplné výsledky najdete na webu 
BL, na webu Sokola nebo na nástěnce v so-
kolovně.

Děkujeme všem sponzorům.

Za TJ Sokol Blatná B. Malinová 

Výsledky Memoriálu Jana Janovského 2019
Předškolní děti - 60m
1. Mikuláš Slováček  19,5
2. Ondřej  Hlaváč   19,6
3. Izabela Dvořáková  24,4
Předškoláci chlapci – 100m
1. Ota Řebřina   26,9
2. Štěpán Poustka   28,0
3. Radek Paukner   28,3
Předškoláci dívky – 100m
1. Pavla Šilhová   27,4
2. Natálie Ounická   27,8
3. Kristýna Vaňáčová  29,6
Přípravka žáci – 200m
1. Adam  Navrátil   39,7
2. Adam  Ounický   46,8
3. Vojtěch Hlaváč   49,6
Přípravka žákyně – 200m
1. Mariella Hrdlička  39,9
2. Leontýna Pauknerová  42,0
3. Zuzana Mázdrová  44,9
Nejmladší žáci – 400m
1. Robert  Mázdra   1:29,0

2. Martin Capůrka   1:29,3
3. Adam  Navrátil   1:41,8

Nejmladší žákyně – 400m
1. Kateřina Slavíková  1:22,8
2. - 3. Aneta Pechrová  1:29,7
    Kristýna Fürbachová  1:29,7

Mladší žáci I. - 800m
1. Václav Panuška   2:58,3
2. Miroslav Šilha   3:12,7
3. Martin Tůma   3:19,9

Mladší žákyně I. - 600m
1. Ema Soukupová   2:14,6
2. Hana Šilhová   2:22,1
3. Karolína Pauknerová  2:46,5
Mladší žáci II. – 1000m
1. Jiří Mázdra   4:01,4
2. Tomáš Kofroň   4:12,3

Mladší žákyně II. - 800m
1. Aneta  Ardamicová  3:28,6

Starší žáci – 1000m
1. Adam  Pikl    3:37,1
2. Oliver Kubát   4:02,4

Starší žákyně – 800m
1. Vendula Panušková  2:47,0
Dorostenci – 2700m
1. Ondřej Bubeník 12:35,2
2. Albert Tiltinč 13:36,6

Junioři – 2700m
1. David Ardamica 10:46,1
2. Josef Hříbal 21:11,0

Ženy – 3000m
1. Vendula Panušková 14:09,2
2. Linda  Polívková 14:35,4
3. Aneta  Ardamicová 16:23,9

Veteránky – 3000m
1. Pavla  Valachová 14:09,5
2. Lucie  Tomášková 15:13,4
3. Iveta Hrdlička 15:24,8

Muži – 5000m
1. Viktor Křivonoska 19:10,8
2. Leoš Hvižď 19:33,5
3. David Ardamica 19:51,5

Veteráni I. - 5000m
1. Martin Fürbach 19:14,3

2. David Ardamica 19:45,2
3. Zbyněk Mach 20:35,5
Veteráni II. - 5000m
1. Dušan Bartoš 19:57,5
2. Jakub  Jodl 24:45,5
3. Václav Kačaba 26:14,9
Veteráni III. - 5000m
1. Miloslav Mráz 24:55,8
2. František Krejčí 26:38,4
3. Josef Hornát 27:37,0
Ženy do 20let – 5000m
1. Beáta  Narovcová 26:26,3
Ženy – 5000m
1. Nikola Filková 22:27,1
2. Aneta  Šornová 23:14,1
3. Alena  Zachová 26:30,3
Veteránky – 5000m
1. Lenka Šatavová 22:04,9
2. Sáva Tischlerová 24:35,8
3. Jaroslava Rybová 27:02,7
Ženy - 10000m
1. Simona  Machová 50:31,8
2. Radka Ardamicová 59:30,1
Muži – 10000m
1. Zdeněk Zeman 36:03,3
2. Václav Toman 41:59,8
3. David Ardamica 43:16,8

MEMORIÁL SPONZOŘI 2019
Auto-moto J. Bláha, Blatenská ryba, 

Domácí pekárna, Drogerie Drnek, Expert 
Elektro Jankovský, Hospoda Sokolovna, 
Knihkupectví Kanzelsberger, Květiny Kopre-
tina, Lékárna Arnika, Lékárna v Poliklinice, 
Lidové řemeslo Fučíková, MAKO, Obuv, 
sport Karban, Rozmarýna, SUPER účetní 
kancelář, Textil pod věží, Víno v Kaplance, 
Zámek Blatná, Zverex Milotová 
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_______________________________ 

realistický 3D návrh kuchyně 
& 

realizace kuchyňských linek na míru 

________________________________ 
konzultace přímo u Vás doma 

tel.: 602 501 380 
lojik@kitchen-story.cz 

__________________________________________ 

www.kitchen-story.cz 

Velká cena města Blatná
(pokr. ze str. 13)

Kategorie mláďat
V kategorii mláďat jsme měli pět zástup-

ců (Jan Čadek, Šimon Kalužík, Jiří Mls, Jan 
Šustr, Vojtěch Vaněček). Pro některé závod-
níky byly zápasy o větších zkušenostech, kdy 
rozhodovala lépe provedená technika soupeře. 

Pro Šimona s Vojtou medaile nebyla tak 
daleko. U obou chyběla k účasti na stupních 
vítězů jedna výhra. 
Kategorie mladších žáků

Cinkat nám to začalo od kategorie mlad-
ších žáků. Zde měla Blatná také pět zástupců 
(Ondřej Doležal, Michal Chaloupka, Lukáš 
Klásek, David Kubát, Dominik Trávníček). 
Naši závodníci vybojovali třikrát shodně 2. 
místo. S největším počtem soupeřů si poradit 
David, který hned čtyřikrát poslal soupeře 
na žíněnku. Na opačných pólech váhových 
kategorií se pohybovali Lukáš s Dominkem, 

oba dva však nakonec měli výsledek stejný – 
stříbrná medaile.

Kategorie starších žáků
Sedm zástupců pořádajícího oddílu se 

ukázalo na tatami v kategorii starších žáků. 
Z blatenského pohledu byla nejzajímavější 
váha do 55 kg, kde se potkali hned tři naši 
závodníci (Jan Merhaut, Adam Španihel 
a Tomáš Schwarz). Z této trojice si nejlépe 
vedl Tomáš, který skončil na 2. místě. Naopak 
vítězství ve váze si připsali Štěpán Kalužík 
(-66 kg) a Václav Turek (-42 kg). Vyrovna-
nou bilanci 2V/2P si připsal ve váze do 50 kg 
Jakub Outlý, na medaili to však nestačilo. 
V nejtěžší váhové kategorii se představil Sa-
muel Dammer. Jeho výkon mu vynesl v této 
váze bronzovou medaili.  
Kategorie starší žákyně

V žádném případě nesmíme zapomenout 
na kategorii starších žákyň, kde se představila 
Ema Mlsová. A se všemi svými soupeřkami 
si poradila. Takže po zásluze přebrala pohár 
pro vítěze. 

Kategorie dorostenců
V „královské“ kategorii dorostenců se 

představila šestičlenná skupina blatenských 
závodníků. Ti zcela ovládli váhovou kate-
gorii do 66 kg – 1. místo Ondřej Bubeník (5 
vítězství), 2. místo Matěj Mužík (4 vítězství) 
a 3. místo Adam Pikl (2 vítězství). Velmi 
dobře si vedl ve váze do 55 kg Oliver Kubát, 
který prohrál až v semifi nále a obsadil tak 
3. místo. Váhová kategorie do 81 kg viděla 
fi nálový souboj dvou blatenských závodníků. 
Úspěšnější byl nakonec Jan Podlešák, který 
zvítězil nad Jardou Čadkem.

Celkově se blatenským judistům domácí 
turnaj vydařil: 14x stáli na stupních vítězů, 
z toho 5x na stupni nejvyšším (1. místo), 6x 
na 2. místě a 3x na 3. místě.

Děkuji všem členům oddílu juda, rod ičům 
a dalším přátelům oddílu, kteří se podíleli 
na bezproblémovém pořádání tohoto turna-
je. Bez nich by to pořádat nešlo. Díky patří 
také SOŠ Blatná, kde jsme našli pro tento 
náš turnaj výborné domácí zázemí. Dále dě-
kujeme městu Blatná za zakoupení pohárů 
a Technickým službám za odvoz odpadu. 
A v neposlední řadě směřuje naše poděkování 
k našim domovským organizacím TJ Sokol 
Blatná a DDM Blatná.

Na závěr snad už jen přání, aby se i další 
ročníky nesly na úspěšné vlně a navázaly 
na zdařilou tradici.

Více informací o oddíle juda v Blatné 
a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz, 
o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.

Lukáš Kocourek

Vojtěch Vaněček

Ondřej Doležal

SOBOTA   18. 5.  2019    LOM U TÁBORA -  TJ   BLATNÁ ,,A“   
NEDĚLE 19. 5.  2019    TJ  BLATNÁ ,,B“  -   MALENICE        VÝKOP V 17 HODIN
SOBOTA 25.. 5. 2019     TJ BLATNÁ ,,A “ -  KATOVICE         VÝKOP V 17 HODIN
Poslední kolo

Muži „A“ Blatná-Český Krumlov 1:3 (0:1) Peleška

Muži „B“ Balvani-Blatná nehráno pro malý počet našich hráčů !!!

Ženy Sezimovo Ústí-Blatná 3:1 (1:0) Mlíčková

Dorost st. Č.Krumlov-Blatná/Bělčice 7:1 (3:1) Král

Dorost ml Č.Krumlov-Blatná/Bělčice nehráno pro malý počet našich hráčů !!!

Žáci st. Blatná-Meteor Tábor/Větrovy 3:3(2:3)na PK4:2. Bláha,  Fous, Fejtl

Žáci ml. Blatná-Meteor Tábor/Větrovy 5:3 (2:1). Kostohryzová 2X, Choura, Hovorka, Čížek

Minulé kolo
Muži „A“ Blatná-Čimelice 4:2 (4:0) Křivanec Ondřej 2x, Sýkora

 Jakub, Machovský

Muži „B“ Blatná-Střelské Hoštice 0:7 (0:3)

Ženy Blatná-Hradiště 1:0 (0:0)

Dorost st. Blatná/Bělčice-SKP ČB 1:6 (0:3) Jelínek

Dorost ml Blatná/Bělčice-SKP ČB 1:15 (1:8) Potůček Josef

Žáci st. Blatná-Strakonice 2:1 (1:1) Fiřt 2x

Žáci ml. Blatná-Strakonice 0:0 (na p.k. 4:2)
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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 

Sedláček

  žaluzie všech         žaluzie všech       
     typů     typů

  sítě proti hmyzu  sítě proti hmyzu

Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz

Sádlov 1360, Blatná 

přijme pracovníky/brigádníky do výroby 
na pozice:

- čalouník
- truhlář
- pomocný dělník
- obsluha CNC stroje

Informace osobně nebo na tel. čísle: 
383 412 310, 603 142 319.

Koupím dům na
Blatensku -

cca 15 km od Blatné.

Nabídky na mobil:

608 764 966

Certifi kovaný kurz
Access Bars®

Myštice 29.5.2019 10,00-17,00 hod.
Jindřiška Koželuhová
jin.zeluh@gmail.com

www.jindriskakozeluhova.cz

Děti vítán y do 15 let zdarma v doprovo-
du platící osoby.
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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



Martin Kubů neviděl šachovnici sedm let. Na čečelovickém turnaji 
v královské hře zaznamenal přesto oslňující comeback

Čečelovice - Válka nervů a šedé buň-
ky mozkové, natažené na skřipec. Takhle 
to vypadalo onu prosluněnou jarní neděli 
ve společenském sále čečelovického obec-
ního domu, kde si dalo dostaveníčko čtr-
náct šachistů. 9. ročník tradičního turnaje 
ve hře králů neměl sice závratnou účast, 
nicméně se tady sehrálo mnoho partií vy-
soké úrovně, které by byly ozdobou i profi  
soutěže.

Petr Pavlík ze Záboří zatím na čeče-
lovickém přeboru černých a bílých armád 
chyběl jen jednou. Na to, že usedá k ša-
chovnici pouze rekreačně a živé soupeře 
je nucen často nahrazovat internetovou 
podobou královské hry, si vedl perfektně. 
„ K šachům mně vlastně přivedl strej-
da, když jsem chodil do osmé třídy,“ říká 
mladý muž s brilantním úsudkem, „ Kdy-
si existoval u nás v Záboří turnaj o model 
„Zábořské věže“. Tu se mi podařilo dva-
krát vyhrát. Pak se veškeré dění na černo-
bílých polích přesunulo sem do Čečelovic. 

Tady většinou končím mezi čtvrtým až 
šestým místem.“ Občas se prý odreaguje 
i při karetních hrách s kamarády, preferuje 
poker nebo prší. „Ale to hrajeme ještě míň 
než ty šachy. Rád bych strávil u šachovni-
ce víc času, jenže vážně není s kým tréno-
vat,“ posteskne si Petr Pavlík.

Nejmladším účastníkem devátého roč-
níku šachového turnaje v Čečelovicích byl 
devítiletý Tomáš Čanda z Blatné. Přes svůj 
nízký věk starším soupeřům pořádně za-
tápěl a nedal jim ani tah zadarmo. „Pravi-
dla mi začal vysvětlovat hlavně můj děda 
a naostro jsem začal hrát v šesti letech. 
Tohle je můj vůbec první turnaj,“ uvádí 
bystrý klučina, který má tu nejlepší školu. 
Každý pátek ho čeká totiž trenérská lekce 
Luboše Severina ze Skaličan. Luboš patří 
jednoznačně mezi šachovou elitu / nejen / 
na čečelovické půdě, je mu vlastní závodní 
pojetí tohoto sportu a bere ho velmi vážně. 
Devítiletý Tomáš je mu za jeho cenné rady 
velmi vděčný: „ Ukazuje mi různé typy za-
hájení partie, všechno mi trpělivě vysvět-
luje.“ Luboš Severin, který samozřejmě 
ani letos nemohl v Čečelovicích chybět, 
na to reaguje vystavením lichotivého po-
tvrzení: „ Tomáš je talent a moc ho to baví. 
Když vydrží a nepoleví, může to dotáhnout 
daleko.“ Tomáš je nadaný všestranně- ve-
dle šachu ještě chytá ryby a hraje na klavír 
a fl étnu.

Martin Kubů z Buzic se letos objevil 
na šachovém přeboru v Čečelovicích po-

prvé. Nikdo z místních ho doposud neznal. 
O to větším překvapením byla jeho spanilá 
jízda,kdy vyhrál veškeré partie. Jen v jed-
né remizoval. Jak posléze po straně při-
znal, bylo to ovšem proto, že ho přepadl 
ukrutný hlad. „Chtěl jsem to co nejrychleji 
skončit a najíst se. Ta jedna remíza už mi 
ublížit nemohla,“ usmívá se zkušený vlád-
ce šachovnic. Šachy prý nehrál minimálně 
sedm let, přesto vystrčil z trůnu loňského 
krále turnaje Miloše Hrdinu z Blatné, který 
se tak musel spokojit se stříbrnou pozicí. 
Bronz putoval na adresu Zdeňka Křivance 
z Hlupína.

S prázdnou neodešel nikdo- ceny byly 
přichystány pro všechny zúčastněné.

Už nyní se všichni „pravověrní“ těší 
na další napínavé okamžiky u šachovnice. 
Ještě dříve než v Čečelovicích se ovšem 
plánuje podzimní šachový turnaj v buzické 
hospůdce „U Čiláka“.       Vladimír Šavrda

Šachy - to chce pevné nervy a brilantní úsudek

Tortura šedých buněk mozkových se náramně vy-
platila přespolním šachistům



zábavné fotbalové dopoledne 

     s Davidem Lafatou 
vv nedě l i  19. května od 9.00hod. 

na fotbalovém hř išti  v Sedlici  
 

P r o g r a m :   

9 . 0 0 h o d  –  9 . 4 5 h o d  –  m l .  p ř í p r a v k a  x  T J  S o k o l  D u b n é  

9 . 4 5 h o d  –  1 0 . 1 5 h o d  –  a u t o g r a m i á d a  D .  L a f a t y  

1 0 . 1 5 h o d  –  1 1 . 0 0 h o d  –  m l .  ž á c i  x  r o d i č e  
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