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Městský úřad Blatná
třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
tel.: 383 416 111

Oznámení o době a místě
konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Starostka města Blatná podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:
v pátek dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost – Základní škola J. A. Komenského, nám. J. A. Komenského čp. 387, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:
Chelčického, Jiráskova, K Jatkám, Lapač Masná, Mlýnská, Na Příkopech, Nad Lomnicí, nábřeží Husovo, náměstí Míru, Pivovarská, Písecká,
Plzeňská, Polní
Rybářská, tř. J. P. Koubka, U Sladovny, V Jamkách, V Podzámčí,
Vorlíčkova, Za Sladovnou
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost - Městský úřad, tř. T. G. Masaryka čp. 1520, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:
Na Bílé husi, Nerudova, Šilhova
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost – Komunitní centrum aktivního života, Nádražní čp.
661, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:
9. května, Böhmova, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Husovy sady,
Chlumská, Lhotka, Malá, Na Obůrce, Na Růžových plantážích, nábřeží
Dukelské, nábřeží Havlíčkovo, Nádražní, náměstí Kalinovo, Palackého,
Podskalská, Průchova, Riegrova, Řečice, Řečická, Sádlov, Sadová, Smetanova, Tichá, tř. T. G. Masaryka, Tyršova, Tylova, U Jeslí, V Jezárkách,
Ve Škalí, Vrbenská, Vrchlického
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost – Základní škola J. A. Komenského, nám. J. A. Komenského čp. 387, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:
Akátová, Blýskavky, Brigádnická, Buková, Buzická , Čechova, Habro-

vá, Javorová, Lipová, Malý vrch, Na Blýskavkách, Na Tržišti, náměstí
J. A. Komenského, Purkyňova, Řeznická, Spálená, Strakatého, Topičská,
U Čertova kamene, Zahradnická, Žižkova
ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost – Základní škola Holečkova, Holečkova čp. 1060,
Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:
Alšova, B. Němcové, Bezdědovická, Dlouhá, Hálova, Holečkova, Jana
Wericha, Krátká, Na Hřebeni, Nad Vdovečkem, Paštická, Pod Vinicí,
Rakovnická, Velký vrch, Za Malým vrchem, Za Pustým
ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost – Blatná, část Skaličany čp. 20
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – městská
část: Skaličany
ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost – Blatná, část Drahenický Málkov čp. 41
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – městská
část: Drahenický Málkov
ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost – Blatná, část Čekanice čp. 12
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – městská
část: Čekanice
ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost – Blatná, část Blatenka čp. 9
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – městská
část: Blatenka, Jindřichovice
ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost – Blatná, část Hněvkov čp. 17
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – městská
část: Hněvkov
ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost – Blatná, část Milčice čp. 10
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – městská
část: Milčice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním
průkazem České republiky).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Bc. Kateřina Malečková v. r.
starostka města Blatná
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ktuality
Dne 30. 9. 2021 uplyne 100 let
od narození mého tatínka, pana

Jaroslava Broučka,
rodáka z Blatné.
S láskou stále vzpomínáme.
Dcera Daniela Knížová z Blatné

Volíte Babiše?
Tedy si
uvědomte!!!!
Inﬂace (snížení hodnoty úspor a zvýšení cen) se prý zvýšila o 4,5%. Je to jednoznačná lež. Najděte si na Seznamu článek
„Stát „naředil“ peníze, reálná inﬂace je
pro lidi mnohem vyšší, píší čtenáři. Skutečně je inﬂace na úrovni minimálně 10%.
Máte našetřeno na horší časy např.
100 000? Tak teď máte, díky Babišovi, už
jen pouze 90 000. A po volbách bude hůř.
Tento stav je zaviněn vládnoucí stranou
ANO. Kupováním si voličů a rozhazováním státních peněz. I my jsme museli
ve ﬁrmě zvýšit ceny, abychom zajistili
prostou reprodukci ﬁrmy a platy zaměstnanců. Věříte na lži a sliby ANO? Je to
přeci stejné, jako byste doma v rodině žili
nad poměry z peněz, které si půjčíte.
Můj táta mi řekl: „vyskakuj si v životě
jenom do výše svého platu“!!! Já se tím
řídím. Babiš určitě ne!!!
Petr Řezáč

VOLBY
I za komoušů jsem volil, neb to byla
povinnost.
Potom jsem se doma skrýval, měl jsem toho
prostě dost.
Pak jsem také volil Klause, tak hloupý jsem
tehdy byl.
Netušil jsem, že je zrádný z prognosťáku
rusofil.
Měl jsem všeho plné zuby, hledal změnu
k potěše.
A proto jsem debil volil estebáka Bureše.
Protože jsem pro Evropu, pro NATO
a klidně žít,
Tak si musím dávat bacha, abych zase
nenalít.
Pirátům moc nerozumím, divno od nich
zaznívá.
Asi budu volit SPOLU, nic jiného mi
nezbývá.

Petr Řezáč

PŘED SVATÝM VÁCLAVEM ČASU
DOST, PO SVATÉM VÁCLAVU POZDĚ
Čas neúprosně spěchá stále dál. Včera
jsme se deﬁnitivně rozloučili s letošním létem.
Nastal tak podzim. A protože léto bylo tentokrát dost uplakané, ještě bychom měli prožít
krásný podzimní čas. Babí léto je tedy před
námi. Noci však již budou chladné a světla
rychle ubývá…
Také turistická sezóna je pomalu u konce,
již jen několik víkendů.
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o české pohádky, říkadla, písničky, koledy
a hádanky. Bude protkána kresbami našeho
předního výtvarníka a ilustrátora Jiřího Trnky
zejména z pohádkových knih. Trnkovými
pohádkovými výjevy budete tedy moci i vy
doplnit interiéry vašich dětí.
Začínáme již o říjnových sobotách!
Co vše bude letošní nabídka obsahovat?
Jako tradičně nesmí chybět medový malovaný
perník, ale také perník z forem, originální
ozdoby a hvězdičky ze slámy, vizovické svícínky a ozdoby, svíčky i ozdoby ze včelího
vosku, paličkované ozdoby, ozdoby ze dřeva,
originální přání, pohledy, papírové i jiné Betlémy, andílci látkoví i ze šustí, keramické ozdoby, věnce a dekorace z přírodnin. Františky,
purpura, různé koření aj. nápady i inspirace.
Již zmíněné pohádkové knihy a obrázky, také
textilní maňásci.
Náš tip na říjen: ubrusy, předložky a kakemona z pravého modrotisku (Přemýšlíte,
jaký dárek poslat do zahraničí?)

NEJPOZDĚJI KOLEM SVATÉHO MICHALA, MÁ BÝT DOMA OTAVA (29. 9.)
PRYČ-LI NEJSOU PŘED MICHALEM
PTÁCI, TUHÁ ZIMA PO NĚM NEBURÁCÍ.
KDYŽ MICHAL PLÁČE NEBO HROMEM
BIJE, PO MICHALU SILNÝ VÍTR VĚJE.
JE-LI LÉTO CHLADNÉ A DEŠTIVÉ, BUDE
PĚKNÝ PODZIM
PODZIMNÍ ORÁNÍ JE JAK POLOVOČNÍ
HNOJENÍ
LIDOVÉ VÁNOCE S ČESKOU POHÁDKOU
Protože Vánoce jsou s pohádkami neoddělitelně spojené, čas vánoční je sám o sobě
přímo magický, kouzelný, rozhodli jsme
se v letošním roce naši prodejní výstavu
českých lidových Vánoc tematicky doplnit

JAK BUDE OTEVŘENO V ŘÍJNU A LISTOPADU?
V těchto podzimních měsících budeme
mít otevřeno již jen v sobotu od 9.00 do 14.00
hodin. Půjčovna loděk bude podle zájmu
a počasí ještě stále otevřena do konce října.
LÉTO A PODZIM NADĚLILY VŠEHO, TAK
ŠETŘI, DOKUD JE Z ČEHO
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Z právy

z radnice

Informace z 19. zasedání
Zastupitelstva města Blatná, které se
konalo dne 8. září 2021
Na zasedání bylo přítomno 12 zastupitelů, 3 zastupitelé omluveni.
ZM po projednání
 schválilo poskytnutí darů obcím zasažených tornádem
 schválilo rozpočtová opatření č. 35/21/Z – 43/21/Z dle předloženého návrhu
 vzalo na vědomí plnění závazných ukazatelů rozpočtu k 30. 06.
2021
 vzalo na vědomí schválený závěrečný účet Svazu měst a obcí
okresu Strakonice za rok 2020 a schválený závěrečný účet Svazku
obcí Blatenska za rok 2020
 schválilo záměr prodeje části pozemku v katastrálním území
a obci Blatná
 schválilo záměr směny části pozemku v katastrálním území
Čekanice
 schválilo prodej části pozemku v katastrálním území a obci Blatná
 souhlasilo se směnou pozemků v katastrálním území a obci Blatná
 vzalo na vědomí usnesení o příklepu a výsledek dražby
 schválilo převod mostních objektů do majetku města
 schválilo nevyužití nabídky na využití předkupního práva – prodej
staveb v zahrádkářské kolonii Jezárky
 vydalo v samostatné působnosti Změnu č. 2 územního plánu
Blatná
 zvolilo přísedící pro Okresní soud ve Strakonicích
Další zasedání zastupitelstva se uskuteční dne 20. 10. 2021.
Ing. Simona Sedláčková
tajemnice MěÚ Blatná

CO DO POPELNICE NEPATŘÍ

V souladu s obecně závaznou vyhláškou města Blatná č. 4/2017
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města se směsným komunálním odpadem rozumí
zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění těchto složek:
○ Papír
○ Biologický odpad rostlinného
○ Plasty
původu (tráva, listí, zbytky
○ Nápojové kartony
ovoce, zeleniny)
(obaly od mléka, džusů)
○ Nebezpečné komunální odpady
○ Sklo
○ Objemný odpad
○ Kovy
Až tento „zbytek“ může být ukládán do k tomu určených popelnic (příp. kontejnerů) na směsný komunální odpad.
V současné době se v popelnicích objevuje větší množství
biologických odpadů rostlinného původu (především jablek,
tráva). K ukládání bioodpadů využívejte velkokapacitní kontejnery na trávu, které technické služby rozmisťují ve vybraných
částech města (Jezárky – zahrádky u kolejí, křižovatka u p. Stejskala,
Vinice – Nad Vdovečkem u tiskárny, u Vishaye, Boženy Němcové
nad poliklinikou, Malý Vrch, Brigádnická, Topičská pod hasičárnou,
Blýskavky, Rybářská, K Jatkám, Tichá, Chlumská, Řečice, u špejcharu)
nebo sběrné dvory.
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K ukládání papíru, plastů, nápojového kartonu, skla a drobných
kovů (tříděný odpad) je v Blatné zavedena síť barevných kontejnerů.
K ukládání tříděných odpadů, nebezpečných, objemných odpadů
a bioodpadů máme v Blatné k dispozici dva sběrné dvory – nový
v Riegrově ulici a starý v Čechově ulici (zde nejde odevzdat objemný
odpad, pneumatiky a stavební odpady).
Žádáme o ukládání odpadů na místa určená obcí dle výše uvedené
obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 (dostupná na: www.mesto-blatna.
cz/urad-blatna/dokumenty-meu/). Budou-li se v popelnicích objevovat
rostlinné odpady, tříděný odpad, příp. nebezpečné odpady, nebudou je
technické služby vyvážet! Děkujeme za pochopení.
Odbor životního prostředí, MěÚ Blatná

Město Blatná a Technické služby města Blatné s.r.o.
Vás společně zvou na

den otevřených dveří
na novém SBĚRNÉM DVOŘE v Riegrově ulici č. p. 59

v pátek 1. 10. 2021
komentovaná prohlídka proběhne od 16 hodin.
Na místě si budete moci prohlédnout:
 areál nového sběrného dvora
 halu s dotřiďovací linkou
 svozovou techniku
 kompostárnu
Po areálu Vás provedou pracovníci sběrného dvora a odboru životního prostředí MěÚ Blatná.
Sběrný dvůr bude pro občany standardně otevřen po celou provozní
dobu.

Zveme i dětské návštěvníky!
Pro děti jsou připraveny hry.
! děti jistě neodejdou s prázdnou ;)
V rámci dne otevřených dveří bude pro děti
vyhlášena dobrovolná výtvarná soutěž o namalování zážitku ze sběrného dvora.
O potěšení z obrázků se podělíme na internetových stránkách města a autoři nejzajímavějších obrázků budou oceněni (odevzdání obrázků do 15. 10. 2021
na sběrný dvůr).

Slavnostní odhalení pamětní desky
a kufříku Zdenky Fantlové na domě
J.P.Koubka 6 dne 1. 9. 2021

Článek Čestmíra Cimlera o aktivitách Jana
Pavla Hilleho najdou čtenáři v tomto čísle
jen na webu, v tištěné verzi v příštím čísle.
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Zprávy

TS Blatná
Plošná deratizace v Blatné
Technické služby města Blatné, s. r. o. budou ve spolupráci s ﬁrmou Proﬁ-Dera, s. r. o. provádět plošnou deratizaci. Půjde o hubení
zejména myší a potkanů.
V případě, že budete mít požadavky na provedení deratizace
na konkrétním místě, pak nás prosím kontaktujte na telefonním čísle
383 422 541 nebo na e-mailu kontakt@tsblatna.cz Sdělte prosím přesné
místo, kde žádáte deratizaci provést, vaše kontaktní údaje včetně tel.
čísla. Firma Proﬁ-Dera vás bude před deratizací kontaktovat ohledně
podrobné domluvy k zásahu.
Deratizaci ve své nemovitosti nebo na svém pozemku hradí přímo
občan.
Deratizace je naplánována na dny 7. 10. a 8. 10. 2021.
Z důvodu maximální efektivity vyzýváme SVJ ke kontaktování
ﬁrmy Proﬁ DERA, která bude deratizaci provádět. Služby, za cenově
zvýhodněných podmínek, si můžete objednat na e-mailu:
info@proﬁ-dera.cz nebo na tel. čísle: 777 78 08 78.
Deratizace provedená na co nejvíce místech ve stejný čas je nejefektivnější.
Hlodavci, kteří požijí jedovou nástrahu ztrácí na dobu až 7 dnů
plachost. Hlodavci jsou dezorientovaní, mohou ze svých úkrytů
vylézat i přes den. Po ztrátě plachosti dochází u hlodavců k úmrtí
během krátké doby.

Koho z okolí Blatné najdete
na kandidátkách do voleb?
Kandidátka 4 SPD
9. Mgr. Jindřich Koman
SPD, navrhuje SPD, 57 let, hudebník - fagotista, Radomyšl
Kandidátka 8 Trikolora Svobodní Soukromníci
15. Eva Korcová
TSS, navrhuje TSS, 63 let, účetní, Blatná
Kandidátka 10 Hnutí Prameny
5. Pavel Hakr
SNS, navrhuje PRAMENY, 67 let, důchodce, bývalý stavbyvedoucí,
místopředseda SNS, Osek
Kandidátka 13 SPOLU - ODS, KDU-ČSL
9. MUDr. Martin GregoraTOP 09, navrhuje TOP 09, 56 let, lékař,
spisovatel, Strakonice
12.Ing. Luboš Peterka
BEZPP, navrhuje KDU-ČSL, 56 let, starosta Radomyšle, Radomyšl
Kandidátka 17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ
1. Lukáš Kolářík
Piráti, navrhují Piráti, 37 let, poslanec, člen výboru pro bezpečnost
a výboru pro sociální politiku, expert na dluhovou problematiku,
Katovice
Kandidátka 18 KSČM
7. Ing. Hana Tůmová, Ph.D.
KSČM, navrhuje KSČM, 40 let, osoba samostatně výdělečně
činná, Osek
20. Ing. Jaroslav Mikuška
KSČM, navrhuje KSČM, 59 let, zemědělský technik, Brloh
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Nová rubrika Blatenských listů -

Ekonomické okénko
s Oskarem:
Cena práce aneb kolik dní děláme pro stát?
Pojďme se na to podívat od začátku. Jako zaměstnanci máme hrubou
mzdu (částka ve smlouvě) a čistou mzdu (to co nám zbyde po zaplacení
daní). Superhrubá mzda byla letos zrušena. Co to pro nás všechno znamená?
Hrubá mzda je sice rozšířený pojem, bohužel však neukazuje nic
zajímavého. O reálnou cenu naší práce se nejedná a s tím co přistane
na bankovním účtě se to také srovnat nedá.
Cena naší práce je totiž celkový počet peněz co stojíme podnikatele,
který nás zaměstnává. Tedy naše oblíbená hrubá mzda plus zdravotní
a sociální pojištění, neboli sociální a zdravotní daně. Ty nám pro jistotu
strhávají ještě jednou. Poprvé se tomu říká za zaměstnavatele (podnikatele),
podruhé za zaměstnance (pracovníka). V závěru v tom není rozdíl. Odvádí
to za nás podnikatel a na oboje musíme vydělat my naší prací. A potom
nám strhnou ještě jednou, jen se tomu už říká obyčejně - daň.
Nepřímo se výstup z naší práce daní ještě jednou. Cílem podnikání je
totiž zisk. Tedy aby hodnota vstupu (např. naše práce) měla nižší hodnotu
než výstup (např. výrobek). Po odečtení dalších nákladů vzniká zisk a ten
se také daní. Daní z příjmu.
Všeho všudy, z toho co stojí naše práce, nám v peněžence zbyde
přibližně 64 % peněz.
Průměrná hrubá mzda v Jihočeském kraji za rok 2020: 33 tis. Kč
Cena práce pro podnikatele: 44 tis. Kč
Čistá mzda (včetně slev za 1 dítě): 28 tis. Kč
Odvody celkem: 16 tis. Kč
Bohužel to není vše. Z peněz co nám zbydou si nakupujeme věci a to
se také daní. Daň z přidané hodnoty (neboli DPH) je téměř u všeho. Spotřební daň platíme když pijeme alkohol, kouříme nebo kupujeme pohonné
hmoty. Když peníze zainvestujeme, je tu daň z příjmů z pronájmu či daň
z kapitálových příjmů (z akcií). A když už ty peníze neutratíme, ale ušetříte
pod polštář, je tu inﬂace.
Hezký příklad je tzv. Den daňové svobody. Letos to vyšlo na 25.6.2021.
To znamená, že abychom společně pokryli naše veřejné výdaje, tak úplně
vše co vyděláme od začátku roku, do dne daňové svobody, jde do státní
kasy. Celkem 175 dní. Historicky bezprecedentní daňová represe.
Co tedy dělat?
Mysleme pozitivně a oslavujme den daňové svobody
Choďme k volbám
Před vhozením volebního lístku své oblíbené strany si přečtěme
program - včetně části o daních a veřejných výdajích (pokud tedy strana
program má).

Zdroje: ČSÚ, www.penize.cz, www.finance.cz

Svatováclavský koncert
Přijměte pozvání na Svatováclavský, charitativní koncert, 25.9.
v kostele sv. Jana Křtitele v Paštikách od 18 hodin.
Charitativni - přátelé, je z latinského Caritas.
Tak, jako je charitativní činnost podstatnou součástí života církve
od jejího počátku, tak je samozřejmostí pro úžasné a výjimečné lidi,
kteří přijedou potěšit naše smysly.
Zcela ve prospěch tělesně postižené Johanky, vystoupí fenomenální
Barbara Slezáková za klavírního doprovodu Terezy Golombkové,
klenby kostela přitom zaplní housle Jiřího Votýpky, Eriky Feitové
a Romana Krause.
V podání skvělých umělců zazní skladby od Vivaldiho, Mozarta
a Masseneta, máme se tedy opět na co těšit.
Johanka s maminkou dorazí též, aby nám všem za podporu a charitu
poděkovala, můžeme se tedy těšit dvojnásobně.
Předprodej vstupenek v INfO CENTRU Blatná, též na místě
v kostele.
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
11. září jsme si připomněli
výročí asi nejšílenějšího teroristického útoku v moderní historii lidstva:
na dvě věže Světového obchodního centra
v New Yorku („dvojčata“) byla před 20 lety
nasměrována dopravní letadla plná cestujících, jiné letadlo zasáhlo Pentagon ve Washingtonu a ve hře byly zřejmě i další cíle…
Moje vzpomínky na tyto události jsou hodně
osobní - v té době jsem totiž v New Yorku žil
a pracoval.

sešel několik pater do své kanceláře. Do televizní obrazovky tam strnule zírala sekretářka
a já jsem zahlédl, jak se k zatím neporušené
věži „dvojčat“ blíží letadlo a za okamžik v ní
mizí. Z první věže se v tu chvíli již valil dým,
objevily se plameny a po nějaké chvíli se oba
půlkilometrové kolosy začaly hroutit. Sloup

Toto zahlédli novomanželé po probuzení z okna

Situační plán New Yorku

Bydleli jsme v budově České mise při
OSN, asi 10 km severně od „dvojčat“. Den
začal jako většina jiných: vypravili jsme dceru
Julii do školy a já jsem kolem osmé hodiny

Zatím nic netušíme - máma s „dvojčaty“
v létě 2001

dýmu bylo již vidět i z okna a nebylo tedy
pochyb, že se jedná o přímý přenos děsivé
tragédie.
Pocit zděšení, totální ztráty jistoty, konfrontace s nadlidskou destruktivní silou;
takhle nějak by mohl vypadat konec světa.
Z prvotního ochrnutí nás začaly burcovat
telefony, ale jen na chvíli – než zkolabovaly
telefonní sítě. Televize fungovala, ale nikdo
vlastně nic nevěděl. Spekulovalo se, že letadel je víc, že mohou přijít i jiné formy útoku.
Docházelo nám, že Manhattan je dokonalá
past – stačí zlikvidovat pár mostů a tunelů.
Pod našimi okny tiše pochodovaly na sever
davy lidí, připomínalo to biblický exodus.
Kam asi chtěli dojít? Co když další letadlo
udeří právě tam?
Další letadlo se už ale neobjevilo, prvotní
šok pomalu vyprchával, a bylo třeba začít konat. Nejdříve zjistit, zda jsme na misi všichni
v pořádku, a shánět se po dětech, jejichž
škola se nacházela asi na půli cesty mezi
námi a „dvojčaty“. Bez telefonů jsme o nich
neměli žádné zprávy, byla to obrovská bezmoc
- museli jsme prostě čekat. Děti dorazily až
kolem poledne, pěšky přes půl Manhattanu,
a naštěstí v pořádku.
Mezitím se začali hlásit či objevovat Češi,
kteří byli na misi nějak napojeni, byli v New
Yorku na služební cestě a podobně. V rámci
možností jsme se o ně snažili postarat, nabídli
jsme nouzové ubytování (někteří se na pár
dní ocitli přímo v našem bytě) a základní
podporu. O moc víc se toho dělat nedalo,
obrovský chaos trval po celý den. Po několika
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hodinách byly alespoň nahozeny telefony,
i když ne všude. Celý jižní Manhattan zůstal
odříznut od světa – bez elektřiny, bez spojení,
bez informací.
Naše známá lékařka bydlela právě tam.
Tragédie ji zastihla již v práci a hlásila nám,
že má doma na návštěvě mladý pár na svatební cestě. Dovolat se tam nedalo, dostat se
tam normálně (autem, metrem) nepřicházelo
v úvahu, tak jsem k večeru sedl na kolo,
pronikl jsem nějak policejním kordonem
a ve štiplavém zápachu jsem se „městem
duchů“ probojoval až na místo. Stmívalo se,
nikde žádné světlo, zvonky nefungovaly, házel jsem kamínky na okno. Uvnitř jsem našel
u roztékající se ledničky novomanžele, stále
ještě šokované tím, co před několika hodinami
pozorovali přímo z okna. Nasměroval jsem je
na sever a nastoupil zpáteční cestu.
Také následující den byl slunečný, jen
mrak kouře a zápach spáleniště připomínaly
včerejšek. Totálně ochromené město se začalo
pomalu vzpamatovávat z šíleného traumatu.
A právě tehdy jsem si New York opravdu zamiloval: zatímco jinde v USA planuly vášně
a prezident Bush vyhlašoval válku, nejhůře
zdevastované město zalévala vlna solidarity.
Na mnoha místech vyrostly papírové makety
„dvojčat“, zněly kytary, zpívala se Lennonova
píseň „Give peace a chance“; lidé se družili,

Apokalypsa právě vrcholí

povídali si, a podstupovali tak jakousi kolektivní terapii.
Ale všichni zároveň tušili, že po takové
apokalypse návrat k „normálu“ nebude jednoduchý - že nejspíš právě skončilo desetiletí
relativního poklidu, že nás od teď bude provázet vědomí zranitelnosti kdykoli a kdekoli. Že
po 11. září 2001 budeme žít v poněkud jiném
světě.
Jan Kára
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Vyznání III.
Jak jinak začít, když ne tím, že navážu na předehru z předešlého VYZNÁNÍ.
Kamarádi, přátelé, My Vám tu krávu z toho
chléva vyženeme !! Tak to je fakt ostrej začátek. Ale minule jsem skončil s krávou ve chlévě a dnes musím naladit pozitivní notičky.
Ale jako ješitný chlap, se Vám ještě musím
pochlubit. Měl jsem tu čest zajít si k Šulcům na kafe s šéfredaktorem BL p. Malinou. Přednesl jsem svoje curriculum vitae
(nevím co to přesně znamená, ale mně se
pozdává to zde použít), aby věděl s kým má
tu čest (smích). Po přednesu mého „sývý“
jsem čekal, že odejde.Bohudík se nestalo
(úleva). Zřejmě asi již vyslyšel tragičtější
příběhy ! Bylo to moc fajn setkání , jednání koncepční, kafe mírně teplé, obsluha
usměvavá.
A výsledek tohoto příjemného setkání?
Nechci zahlcovat každý výtisk BL Vyznáním,což ani nejde, a to by fakt nebylo
dobře. Musím Vás nechat v napětí, pokud
to Vyznání přináší (tady se fakt nesměju).
Lehké naznačení nového záměru. Začal
jsem ve spolupráci se secret teamem (tajný
team) pracovat na něčem, co bude obnášet
mnoho práce, brutální nasazení, odloučení od rodiny, i případné zklamání, práce
za každého počasí, ale věřím, že to dáme!
A věřte, že secret team je veden tím nejlepším odborníkem na podklady pro Vyznání
IV. Jméno? Zapomeňte … Secret. Tak jsem
sám zvědav co z toho vyleze a zda vůbec.
Tečka …to není info o očkování C 19, ale
uzavření již tak dlouhého úvodu
BLATENSKÁ KRÁVA
Tento vyjímečný turnaj započal v jedné
letní sobotě roku 1957. V dalších ročnících se
termín ustálil na konání týden před blatenskou
poutí.Na hřišti na sokolovně se sešly čtyři
mančafty na 1. ročník Blatenské Krávy.
Turnaj vznikl s iniciativy „lídrů“ uvedených
v sestavách.

Dukla Město

Město …..Šimáně, Libý, K. Štěrba, Přech
Nádraží ….. Kraus, Hochmuth, Houda,Marek,
Šatava, Netušil
Vdoveček …..Štolba,Ingeduld,Eichinger 2x
Topič …… Novotný G. aj., Toninger ….promiňte, ne vždy se podařilo zjistit jména
účastníků.

1. roč. - nádraží
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BENFICA BEZDĚDOVICE, DUKLA
MĚSTO, GORNIK NÁDRAŽÍ, RAPID
VDOVEČEK, REAL PARK, TOPIČ,ŠACHŤOR NEKOPÁLIS.
Na jeden
turnaj přijelo
mužstvo, které bylo složeno z ligových
hokejistů
ŠKODY PLZEŇ v čele
s hvězdným Škodovka. Sventek vlevo nahoře
Sventekem,
Pavlů, Hraběta, Huml, Habr.

Gornik Nádraží

Benfica Bezdědovice

Vdoveček

Město

Topič

Ceny (sud piva 30lt, štěně) se likvidovaly
ihned po turnaji na zahradě u Krausů.
A kde se vzala kráva? Kráva byla vyrobena z hobry, a ta byla umístěna ve výloze v prodejně U Šimáňů. Kráva sloužila jako reklama
na mléčné výrobky, prodávané v konzumu.
Pan Šimáně byl velký obchodník a reklamu
si vyrobil pro své zákazníky! Tato prodejna
(konzum) byla kousek pod věží. Pak se podařilo koupit v jakémsi antikvariátu skvělou
mramorovou krávu. A ta putovala k vítězi až
do roku 1994.
Místo konání bylo, až na první ročník
(sokolovna), druhý ročník (staré hřiště ekonomka), vždy na novém hřišti. Účastníci se
většinou rekrutovali z blatenských plejerů.
A za připomenutí jasně že stojí názvy mančaftů.

Real Park

Pan Zvára a Vlas

Ročník 32 (42)

Blatná 24. září 2021

Číslo 16 / strana 7

kravské mléko průzkumem po hospodách,
dámy a slečny 18 – 90 a vyšlo mi číslo 3.726.
A z tohoto čísla jsem vytipoval jednoho, který
by měl být Generální Manažer BK. Chudák
o tom ještě neví a až zjistí, že je to funkce
dobrovolná, plná odříkaní skoro až celibátní,
ten se bude divit a při nejlepším mě pošle
……. Záměrně neuvádím jeho jméno, aby
se přinejmenším nepolekal, případně neodstěhoval někam mimo dosah lidského světa.
A pro Vás to je další důvod k tomu, těšit se
na další vydání BL a snad Vám ta jméno prozradím (lehký zadržený úsměv). Ještě jednou
se sluší poděkovat „dopisovatelúm “ ….Pavel
Hrubý, Ladislav Jokl Čadek a Míra Hejl.

Oslava

Foto plakátu z roku 1994 a k tomu dovětek. A pak
nastala doba po Blatenské Krávě (pláč)

Těším se na BLATENSKOU KRÁVU
v roce 2022.
Pepík Čadek

Nástup mužstev

Pochopitelně v roce 1966 Krávu vyhráli..
A jsem přesvědčen, že na přiložených fotkách
si určitě najdete známé tváře a že jich tam je!
Ještě se musím zmínit o mančaftu, který
ve svých řadách neměl míčové kouzelníky,neoplýval fotbalovou taktikou (pánové prominou), ale zápal byl na hranici sebeobětování.
Nebojte, všichni to přežili ! A ten mančaft
byl … ŠACHŤOR NEKOPÁLIS. Nebylo
vůbec zvláštností, že nastupovali na trávník
s ŽIVOU KRÁVOU!! Tak tady jsou: Brynda,
Cheníček, Kostka, Tajovský, Paris Corakidis,
Řebřina, Šolc.
Přemýšlel jsem (údiv) jak dál.Jak najít
toho, kdo tu naši Krávu přivede? Tak jsem
si dal práci a z těch 6.000 obyvatel města
jsem odečetl děti od 0 - 18, dále ty, co nepijí

Kráva

Pozvánka na výstavu na zámku Dobrš.
Vernisáž se uskuteční v neděli 3.10. 2021 ve 14.00 h.
Výstavu zahájí MUDr. Martin Gregora.
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Soutěž v požárním útoku o pohár místostarosty města Blatná

Mladí hasiči Blatná

Po roční odmlce proběhla v sobotu 11. 9. na blatenské „umělce“ noční
soutěž v požárním útoku O pohár místostarosty města Blatná. Celkem
dorazilo 11 hasičských družstev, z toho 8 mužských týmů a 3 týmy
veteránů. Muži soutěžili v kategorii 3B, kdy nejlepším družstvem byly
Bezdědovice, kteří se jako jediní dostali pod 20 sekund v čase 19,62 s.
Druhé místo obsadili domácí z SDH Blatná s časem 24,36 s, bronzový
post získali hasiči z Kocelovic v čase 28,87 s. Bramborová medaile
patřila Skaličanům (29,75 s), páté místo obsadili hasiči z Předmíře
(30,41 s), šesté místo obsadilo, při své premiéře v mužské kategorii,
blatenské béčko (31,44 s), sedmé místo Mirovice (43,94 s) a osmé místo
patřilo Chlumu (45,65 s).
Kategorie veteráni se běžela na 2B. První místo patřilo SDH Blatná
v čase 25,5 s, kteří těsně porazili hasiče z Chlumu (25,6 s). Třetí místo
putovalo do Skaličan (31,59 s).

Rád bych poděkoval celé jednotce SDH Blatná za organizaci soutěže, SDH Sedlice za pomoc a sponzorům EKO Kratochvíl, Blatná
a Technickým službám města Blatné s.r.o.
P. Ounický

Oslava 120. výročí postavení pomníku
Mistra Jana Husa
V sobotu 28.8.2021 proběhla v Čekanicích malá slavnost, při níž byla odhalena na pomníku Mistra Jana Husa pamětní deska.
V programu se hovořilo o stavitelce
pomníku, paní Vlastě Stranecké, majitelce
panství v Čekanicích z přelomu 19.a 20.
století a o její dobročinnosti, pro kterou byla
nazývána ve své době
mecenáškou chudých.
Vlasta Stranecká nechala postavit památník Mistra Jana Husa
na přání svého umírajícího syna Milana
Straneckého, velkého
vyznavače Husova učení. Návrh pomníku
objednala u významného pražského architekta Jana Vejrycha, který byl známý svými
zajímavými projekty po celých Čechách, ale
i v zahraničí.
Pomník byl slavnostně odhalen 6. 7. 1901
za přítomnosti místních občanů a zástupců
blatenské radnice. Slavnostní projev přednesl
okresní tajemník a zemský poslanec Antonín
Kalina.

Záslužná činnost Vlasty Stranecké byla
již podrobně připomenuta na srazu rodáků

z Čekanic v roce 2008, kdy byl v blízkosti
zámku, k památce této významné ženy vysazazen buk červenolistý, který nese její jméno.
V další části programu se přítomní dozvěděli, jak vypadal pomník před 120 lety a mohli
porovnat podle
dobových fotograﬁí, čím se
liší jeho nynější
vzhled od původního návrhu
architekta Jana
Vejrycha. Další informace se
týkaly Mistra
Jana Husa, jeho
životní pouti
a a jeho učení. V závěru programu byla
příbuznými paní Vlasty Stranecké odhalena
pamětní deska, která je umístěna na zděné
části pomníku. Desku sponzorovala rodina
Veringerova a její výrobu zajistil místní kovář.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli
na programu a Janovi Běhavému, mladému flétnistovi,
jehož melodie nám zpříjemnily
odpoledne. Dále všem, kteří
zajišťovali technickou přípravu
akce a občerstvení, na které
byli všichni přítomní pozváni do společenské místnosti
na obecním úřadě. Dík patří
všem, kteří mají zájem o historii obce a na slavnost přišli.
M. Hrubá
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V neděli 10. října se v hospodě
U Čiláka koná posvícenský turnaj
v karetní hře Prší.
Začátek ve 14.00 hodin.
Pro všechny generace!
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V minulém čísle BL se někdo z technických služeb podivoval nad neutěšeným stavem kolem popelnic v sídlišti Nad Lomnicí.
Vážně nechápu, čemu se divil. Stalo se jen to,
co se dalo očekávat.
Nepřizpůsobivými ale podle všeho nejsou skupinky cizinců, kteří nevědí co dělat
s odpadky, které donesli až k popelnicím.
Nepřizpůsobiví jsou podle všeho naši zastupitelé a jejich podřízení. To je tragikomický
objev, který mě skoro vyčerpal, překvapil, ale,
připouštím, i neskutečně pobavil. Koneckonců
jako každý takový objev.
Pokud jsme si zvolili zastupitele, kteří
problém nevidí či ho neumí řešit, je to naše
vina. Změnit to bohužel můžeme až v příštích
volbách. To je pro voliče smutné probuzení.
Také k nim patřím, a tak hledám cestu jak
z toho ven, protože je to vlastně i můj hřích.
Možná by řešení přinesla poznávací cesta
za humna. Třeba do Rakouska. Jenže to by
chtělo dobrou vůli přiznat si, že se můžeme
poučit jinde, pokud jsme z nejrůznějších

důvodů v úzkých. Posílat v pravidelných intervalech k popelnicím muže, který odstraní
největší nepořádek, připomíná onen známý
krysí závod. Jako by místo stavby funkčního
vodovodu bylo lepší běhat k řece s kýblem...
Mantrou, známou ze všech pater české
politické scény, je obvinění kritika nebo politického rivala z neznalosti a vysypání desítek
důvodů, proč to či ono nejde. Je to pohodlné,
ale ke změně k lepšímu to nikdy nevedlo.
To připomínám jen na okraj. V čem je jádro
pudla, jsem neobjevila, i nadále ho jen tuším.
V těch příštích volbách do místního zastupitelstva bychom asi měli volit souseda,
za kterým můžeme zajít, projednat s ním
problém, žádat nápravu a trvat na tom, aby nás
zastupoval „proti všem“ na radnici. Ti ostatní
nás nemusí zajímat. Ti už to totiž dávno dělají.
Většinou nevíme koho volit, ke všemu,.....
schopný soused do toho jít nechce a ty ostatní
pořádně neznáme. Přesto se v místních volbách nabízí tato cesta být jedinou rozumnou,
a to i v situaci, že by nadějného souseda bylo
třeba uplatit, přemluvit nebo opít.
B. Hermannová

Zámecká kavárna? Děkuji pěkně! Zajdu!

ji připište na seznam odpočinkových aktivit
pro příští rok.

Se zámeckými kavárnami se to má tak – nemusí se ani moc snažit, turisté tam
stejně v hojném počtu zajdou. Dají si kafe, které nechutná, dojdou si na záchod
a rádi brzy zapomenou. Takhle to vypadá v naší zemi skoro všude. Tedy – až
na několik výjimek a Blatná je díkybohu jednou z nich!

Skleněná brčka, rozložitelné kelímky a moderní interiér
Ve starobylých kulisách zámku na vás
v kavárně dýchne příjemně mladý duch. Provozní a velký kávový nadšenec Pavel Simet
tu dokázal vybudovat nejen místo s vynikající
kávou (na jejíž správnou přípravu je opravdu
pes), ale také interiérem, ve kterém se chytře
mísí moderní minimalismus s historií.
Na eko vlnu tu najeli, ještě než to bylo
moderní. Pavel Simet se usmívá: „Skleněná
brčka jsme začali používat dávno před mánií,
která vypukla o několik let později.“ Když
už tedy brčko, pak jedině skleněné, protože
na rozdíl od plastového, kovového, papírového nebo bambusového nijak neovlivňuje
chuť, lze ho bez omezení používat do horkých
i studených nápojů a dlouho vydrží.
A ani kelímek tu není sprosté slovo –
kávu si vezměte s sebou bez výčitek, protože
kelímky i jejich víčka jsou bio rozložitelné.

V ČEM JE JÁDRO PUDLA?
Zhruba před rokem jsem cítila zoufalou
potřebu vyjádřit se k nepořádkům u popelnic
v sídlišti Nad Lomnicí. V článku o nepřizpůsobivých ála Blatná jsem navrhovala kamery
nebo častější dozor policie, aby bylo možné
dopadnout toho, kdo se záměrně či z čiré nevědomosti chová jako barbar. (Nejsem si jistá,
jestli barbary v této souvislosti neurážím.)
Měla jsem už tehdy vědět, že je to boj s větrnými mlýny, ale jsem nepoučitelná. Velmi
silná víra, že je možné upozornit na neutěšený
stav a že je mojí občanskou povinností udělat
to na správných místech, mě žene vpřed i proti
evidentní zdi.
Přiznám se, že jsem tehdy nečekala zázrak, ale ono se nestalo vůbec nic. Naopak.
Za celý rok nebyly Technické služby města
Blatná schopné posekat a upravit některé části
městských pozemků kolem popelnic a v jejich
okolí ani jednou!! Jako by městu ani nepatřily.
Jako by byly odsouzeny k nepořádku a k pomalému zániku, jako by si o chaos a chlívek
přímo říkaly.

Jedna z 8 zámeckých kaváren v Česku,
které stojí zato
„V Česku je dneska asi 8 příkladů, kdy je
zámecká kavárna natolik zajímavá, že táhne
jako magnet, tedy není jen doplňkovou službou,“ řekl herec a moderátor Lukáš Hejlík,
když se do té blatenské zašel letos na začátku
července podívat.
Lukáš už osm let cestuje po Česku
a v rámci svého projektu Gastromapa objevuje a doporučuje špičkové kavárny, pekárny
nebo restaurace. Letos zapíchl svou vlaječku
i do souřadnic blatenské zámecké kavárny
Oh My Deer Café.
Italská káva a sedlické zákusky
Na mlýnku má zámecká kavárna italský
roast Tonino Lamborghini. To je ve světě
kávy uznávaná značka. Zrnka jsou namíchána
s důrazem na výraznou chuť arabiky, kterou
doplňuje kvalitní robusta. Ta dává kávě krásný čokoládový dozvuk. Dejte si espresso,
ristretto, macchiato, cappuccino nebo caﬀè
latte – vždycky bude báječná.
Její chuť se skvěle doplňuje se zákusky
z cukrářské dílny Andrey Šenderové ze
Sedlice. Největší ohlas mají její kremrole,
které se přímo rozplývají na jazyku, velmi
pozitivní recenze sbírá na internetu i mrkvový
dort a větrníky. Ale dejte si cokoliv, nebudete
zklamaní.
Máte rádi kávu v pořádném objemu? Dejte
si ﬁltrovanou

Filtrovanou kávu dostanete ve větší sklenici a v Oh My Deer Café vám ji rádi udělají
s tou správnou péčí. Zatímco espresso se pije
na dva tři doušky, ﬁltrovaná káva je přímo
stvořená k relaxaci a odpočinku. Popíjí se
déle a s každým dalším douškem si můžete
vychutnávat postupně se rozvíjející tělo kávy.
U vlažného nápoje pak zmizí silné aroma a vy
se tak dostanete k samotné podstatě kávy.
Vyzkoušejte!
Doma v Blatné jako na dovolené
Všichni ostřílení kavárníci vám řeknou,
že ani ta nejlepší káva a kávový stroj úspěch
kavárny nezaručí. Faktorem číslo jedna je
totiž místo. Kavárna prodává kávu na daném
místě tady a teď.
Unikátní umístění kavárny Oh My Deer
Café uprostřed zámeckého nádvoří dává
gastronomickému požitku další rozměr. Je
to místo s géniem loci, takže i doma v Blatné
se můžete cítit jako na výletě nebo dovolené.
Jen si to představte – sedíte u čerstvě
připravené kávy venku před kavárnou, kde
vás v chladnějších dnech kromě horkého
nápoje zahřívá i ohřevná lampa, srkáte ten
božský mok a v kulisách zámeckých paláců
pozorujete okolní ruch. Nikam nespěcháte,
jako by se zastavil čas.
Tip na příští sezónu: Terasa u zámeckého
rybníka
Už to víte? V srpnu zámecká kavárna Oh
My Deer Café otevřela novou terasu přímo
u vody. Pokud to letos nestihnete, určitě si

Co bude až sezóna nebude?
Kavárna plánuje fungovat i mimo sezónu,
s otevírací dobou v září každý den od 10.00
do 17.00 a v říjnu stejně, s výjimkou pondělí.
V sychravějších zimních dnech tu bude pro
všechny k dispozici otevřené alespoň okénko.
CHCEŠ TU PRACOVAT?
Zámecká kavárna Oh My Deer Café hledá
nového nadšence nebo nadšenkyni.
Pokud je kuchyně tvým přirozeným
prostředím, jsi ﬂexibilní, dokážeš pracovat
samostatně, nebojíš se vést lidi ani rozjet
něco úplně nového, ozvi se Pavlovi Simetovi
na tel. 703 147 950.
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V roce 2013
Cimbálová muzika
České filharmonie
účinkovala
na společném
koncertě s Bobby
McFerrinem
v pražském
Rudolfinu.
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port
Memoriál Jana
Janovského
Letošní ročník Memoriálu proběhl
za krásného počasí v sobotu 18. 9. 2021.
Jako mnoho jiných akcí v této době byl
poznamenán čínským virem, kvůli kterému
se konal v netradičním termínu. Účast byla
nižší než bylo vždy zvykem, ale ti, kteří přišli,
nelitovali.
Děti závodily od nejmenších, které se sotva naučily chodit, až po odrostlé žáky a žákyně, závodící ve velkém stylu. Dospělých bylo
méně než obvykle, ale mnozí jak tradiční, tak
noví účastníci přišli a nechyběl ani vnuk Jana
Janovského, Jakub Jodl.
Závodníky přišlo pozdravit několik významných hostů. Už od rána byl přítomen
vítěz prvního ročníku Memoriálu, který
uspořádali Sokolové na památku Jana Janovského poprvé v roce 1946, pan Josef Plechatý.
Pozoruhodné je, že ačkoliv Jan Janovský byl
umučen fašisty a zemřel na následky strádání
v koncentračním táboře, pro komunisty byl
nepřijatelný, závod na jeho památku byl zrušen a obnoven až po konci jejich vlády v roce
1992. Závodníky pozdravil také pan místostarosta Blatné Pavel Ounický, jako vždy byla
přítomna dcera Jana Janovského, paní Jana
Jodlová a dokonce s námi pobyl na stadionu
i senátor našeho obvodu pan Tomáš Fiala.
Těšíme se a doufáme, že příští Memoriál
bude v „normálním“ květnovém termínu
a za normálních podmínek.
B. Malinová

Memoriál Jana Janovského podpořil grantem Jihočeský kraj
a další sponzoři:
BaK Písek, Blatenská Ryba, Drogerie
Drnek, Elektro Expert Jankovský, Elektro
Němcová-Němec,General weld, Generali
Česká pojišťovna, Jihočeský kraj, Hotel
Beránek, J&K Řeznictví, ISOSTAR, Jihočeský kraj, Klenoty M+M, Knihkupectví
Kanzelsberger, Kutilka, Květiny Kopretina,
Leifheit, s.r.o., Lékárna Poliklinika, Papírnictví, hračky, LEGO, Restaurace Sokolovna,
Rozmarýna, Sladká švadlenka, Sport Karban,
Stavebniny pod rybníkem Pustý, Svět dětí
a sportu, Textil pod věží, Víno v Kaplance,
Zámek Blatná, Zverex
Všem děkujeme!
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Výsledková listina Memoriálu Jana Janovského pořádaného 18. 9. 2021
Nejmenší děti (3 roky a mladší) 60m
Ondřej Pechlát
Tobiáš Ounický
Karin Hanzlíková
Anežka Vágnerová
Johana Šilhová
Josef Chlanda
Alžběta Pechlátová

19,9
23,7
26,2
30,5
54,3
55,1
61,1

Předškoláci chlapci (4-5 let) 100m
Karel Hanzlík
Jiří Šindler
Jan Chlanda
Jakub Černý
Filip Rosík

24,2
26,0
26,8
27,9
28,7

Předškoláci dívky (4–5 let) 100m
Zuzana Malinová
Klára Doležalová

26,8
28,0

Přípravka žáci (6-7 let) 200m
Samuel Pojer
Radek Paukner
Theodor Fiala
Adam Žiga

40,5
41,7
43,7
45,8

Přípravka žákyně (6-7 let) 200m
Pavla Šilhová
Natálie Žigová
Natálie Ounická
Tereza Vaňáčová
Kristýna Vaňáčová
Helena Černá
Michaela Kačovská
Rozárka Chlendová
Eva Vágnerová

43,0
43,4
43,6
44,8
45,0
46,6
48,9
50,2
50,6

Nejmladší žáci (8-9 let) 400m
Vojtěch Malina
Kryštof Kremsa
Adam Ounický
Antonín Jerie

1:25,7
1:33,6
1:38,4
2:13,1

Nejmladší žákyně (8-9 let) 400m
Mariela Hrdlička
Zuzana Mázdrová
Leontýna Pauknerová
Kateřina Kočovská
Klára Vaňáčová
Sára Sýbková

1:24,0
1:28,9
1:35,5
1:35,8
1:43,2
1:43,6

Mladší žáci I. (10-11 let) 800m
Erik Vilhelm
František Sýbek

3:04,4
4:20,9

Mladší žákyně I. (10-11 let) 600m
Kateřina Slavíková
Lucie Zemanová
Letizia Hrdlička
Linda Soukupová
Rozálie Herzigová

2:17,4
2:27,3
2:39,1
2:40,1
2:57,8

Mladší žáci II. (12-13 let) 800m
Jan Slavík

3:03,7

Mladší žákyně II. (12-13 let) 800m
Hana Šilhová
3:06,1
Ženy (do 20 let) 3000m
Mariela Hrdlička

16:09,9

Ženy (35 let a více) 3000m
Iveta Hrdlička

16:34,1

Ženy (20-34 let) 5000m
Lucie Auterská

25:18,9

Ženy (35 let a více) 5000m
Ludmila Dokulilová
Denisa Maňhalová
Lenka Vaňáčová

21:39,2
24:40,6
27:14,5

Muži (40-49 let) 5000m
Jaromír Šíp
Václav Doležal
Petr Kremsa

19:46,6
23:35,6
24:40,6

Muži (50-59 let) 5000m
Dušan Bartoš
Roman Pech

21:12,5
21:35,9

Muži (60 let a starší) 5000m
Petr Molčan
Jiří Scheinherr

28:05,4
41:44,1

Ženy 10 000m
Koleta Moravcová

41:22,4

Muži 10 000m
Zdeněk Zeman
Theodor Fiala
Jakub Jodl

35:31,0
41:04,4
47:35,4

Žákyně na trati

Start žáků
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Vítěz 1. ročníku, Josef Plechatý

Běhání je radost

Závodníky i pořadatele pozdravil
senátor Tomáš Fiala

Nejmenší děti

Žákyně
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Předškoláci

Vítězové běhu na 10 000m

Motokrosoví jezdci z PROSPORTU Blatná se blýskli v Kaplici
Závodníci ze sportovního klubu “PROSPORT“ Blatná nejsou a nikdy nebyli žádná
ořezávátka. Čtyři z nich nabídli 28. srpna
v Kaplici v rámci “Šumavského amatér cupu
2021“ na motokrosové trati divákům senzační
podívanou a v konečném účtování se umístili
velice dobře.
V kategorii “AMA 450“ vydoloval z bláta
na svém stroji Vladimír Arnold 23. příčku.
David Vydra si vedl ještě lépe, když se propracoval na 15. místo. Martin Solar dokonce
dobyl bednu- pro sebe i svůj tým získal bronzovou medaili. V kategorii “AMA 250“ hájil
čest “PROSPORTU“ Blatná Jaroslav Havel
a bylo z toho 21. místo.
Druhé jízdy se tentokrát nekonaly. “Silný
déšť a velká masa bahna na závodní trati vedly
k jejich zrušení,“ konstatovali po příjezdu
domů reprezentanti blatenské organizace.

V ten samý den osedlal závodní kolo
Filip Beneš a vydal se na “ekologické dobrodružství“ do proslaveného husitského města
Tábora. “Už mi to chybělo,“ nechal se ještě
na startu slyšet Filip před sjezdem z hlavního
náměstí do cíle pod hradbami starého města,
“Závodní pauza, trvající téměř dva roky
hlavně z důvodu koronavirové pandemie, se
mi fakt zajídala.“
I na půdě města Tábor vládly nepříznivé
klimatické podmínky. I když uklouzané schody a kočičí hlavy hrozily pádem, závodník
“PROSPORTU“ Blatná Filip Beneš to zvládl
bravurně bez ztráty kytičky a zajel výborné
9. místo ve své kategorii, čítající 65 borců.
“Myslím, že můžu být spokojený,“ poznamenal po náročném výkonu. A to určitě může.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

POLYGRAPH INTERNATIONAL, TISKÁRNA, spol. s r.o.
provozovna: Blatná, Sadová 66

PŘIJME PRACOVNÍKY
na dílnu i na domácí práci (vhodné pro důchodce,
ženy na mateřské dovolené)
INFORMACE OSOBNĚ
NEBO NA TEL. ČÍSLE: 383 422 301 nebo (domácí práce 739 691 440)
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Bažantnice Simínský mlýn nabízí:

MOŽNOST NÁKUPU ULOVENÉ BAŽANTÍ
ZVĚŘE!
Volejte 723 929 478.
Je možné na objednávku
i dančí, jelení či divoké prase!

Spojili jsme síly

Termíny rádi sdělíme po telefonu.

Do Bažantnice Simínský mlýn hledáme
brigádníky na nahánění drobné zvěře při honech.
Peněžitá odměna, zajištěná strava, zvěřina.
Můžete pravidelně, nebo jen občas, v týdnu nebo o víkendu.
Vhodné i pro aktivní důchodce, studenty, pro každého, kdo je rád
v přírodě a v pohybu.
Pro bližší informace volejte 702 294 510.

Hudba myslivecká
dvojka až čtyřka

Pronajmu byt 4+1
v Blatné,

Vám nabízí velmi levnou
produkci.

lokalita Nad Lomnicí,
2 patro s výtahem.

Srazy, narozeniny, svatby
a jiné příležitosti.

Volné ihned.

Kontakt tel.: 702 023 220

Kontaktní informace:

605 450 956

VISHAY ELECTRONIC
EL
spol. s r. o.

Blatná

Přijmeme
j
nové spolupracovníky
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https://jobs.vishay.com/
Pracovník elektromontáže, Pracovník expedice, Pracovník
kovovýroby
Operátor/ka ve výrobě, Mechanik, Seřizovač
Nabízíme:
nadprůměrné výdělky
každoroční navyšování mzdy
práci na HPP/možnost zkráceného úvazku u stabilní nadnárodní společnosti
prémiovou složku mzdy
příspěvek na dovolenou a Vánoce
další nadstandardní příplatky
dovolenou 5 týdnů + další dny za odpracovanou dobu
dotované stravování
příspěvek na dopravu
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
příspěvek na dětský tábor
příjemné pracovní prostředí
Pro bližší informace volejte:
Ing. Klára Pilečková, závod ESTA, tel. č. 383 455 516, email: klara.pileckova@vishay.com
Martina Říhová, závod Sfernice, tel. č. 383 455 611, email: martina.rihova@vishay.com

Neomezený internet
s rychlostí až

300
Mb/s

Prvn
4 měs í
íce za

99 Kč
(měsí

čně)

sluzby.blatna@nej.cz

+420 488 999 488

www.nej.cz

Služby SporkNet provozuje ﬁrma SporkNet s.r.o., IČO: 48394009 ve spolupráci s ﬁrmou Nej.cz s.r.o. se sídlem Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 03213595.
Uvedená rychlost je maximální. Akce první 4 měsíce za 99 Kč je platná při uzavření nové smlouvy na 24 měsíců.
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Pfeifer –
stabilní rodinná ﬁrma s budoucností.

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

Obsluha lisu
Obsluha výrobní linky
Směnový údržbář
Řidič bočního VZV – nakládka
kamionů na hale – 2 směny
Řidič VZV nad 5t
Nabízíme:

Atraktivní systém odměňování
Transparentní prémiový systém
13. plat, stravenky
Náborový příspěvek 12.000,- Kč
Příspěvek na penzijní připojištění
ve výši 3% hrubé mzdy
Svozy do zaměstnání ze směrů:
Klatovy, Sušice, Horažďovice,
Nepomuk, Strakonice a Blatná
p. c o m

pf

eifergr

r
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k
e
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zam NLINE
O

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová
Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice
Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

r r i e r e.

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

ka

Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod, popř. zavolejte a domluvte
si datum a čas, který Vám vyhovuje.

ou
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Hubneme se STOBem v Blatné

ß
ELEKTROMONTÁZE

Kurz snižování nadváhy je pro ženy,
které se chtějí cítit lépe.

Petr Hrubý

Zahájení kurzu: 20.10. 2021 - 11 lekcí,
1x týdně

3URYiGtPHE\WRYpDSUĤP\VORYpHOHNWURLQVWDODFH
KURPRVYRG\UR]YDGČþHSĜLKOiãN\(21VHUYLV
RSUDY\D~GUåE\HO]Dåt]HQtYþHWQČUHYL]t

17.30-20.15, cvičení i metodika
cena 3950,- Kč
Přihlášení do 15.10. 2021
Volejte pro informace o kurzu a přihlášky
paní Žáčkové na tel. 774 04 04 99
nebo pište na zackovastudiod@seznam.cz

PRELOHPDLOKUXE\HOHNWUR#VH]QDPF]

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
Ź Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
Ź TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
Ź
Ź

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

►

►
#&81-ǵ60ȁ-#0%'.ǵɷ
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Vrbenská 2769/2, Č. Budějovice

Space Solution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

BLATNÁ

IČ: 281 17 581, www.blfacility.cz
- SERVIS A OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ (havárie řešíme max. do 48 hod)
o jen pravidelně a řádně udržovaný kotel či ohřívač je bezpečný a může prodloužit životnost
o povinnost provozovat plynový spotřebič bezpečně ukládá provozovateli česká legislativa
(Energetický zákon), návod výrobce = pravidelný servis
o cena za servis kotle včetně dopravy a DPH 1590 Kč – hlídáme za Vás termíny

- Výměna starých plynových kotlů - cenové nabídky zdarma
= úspora nákladů na vytápění o 20% na spotřebě plynu
o Možnost výměny kotle na splátky
o Za jeden den máte kotel nainstalovaný a topíte

www.spacesolution.cz
+420 737 18 19 19

info@spacesolution.cz

604 140 210 - objednávky na servisy, asistentka@blfacility.cz
773 555 880 - opravy, havárie, montáže poruchy@blfacility.cz

KONTAKTY:

Proškoleného a zkušeného servisního technika máme ve Vaší blízkosti i když sídlo máme v ČB.

E lektromontáže
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

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

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

Nová služba: broušení nožů, nůžek,
seker a dlát
Provozní doba:

Po-Pá
So

7.30 - 16.00
8.00 - 11.00

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

Prodám garáž
u Topiče.
cena : 300 000,-Kč
00420 603 727 539
Do Bažantnice Simínský
mlýn hledáme personál
na pozici
Kuchař(ka), pomocníky
do kuchyně i obsluhu.
Na stálo či na brigádu.
Pro více informací volejte
na 702 294 510.

hledáme i brigádníky na dílnu (vhodné i pro
ženy na MD, důchodce, studenty)
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383 422 044, 602 158 284

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
Po - Út - ZAVŘENO
St - Čt - 8.00-11.00
Pá - 14.00 - 17.00
Jinak možno po telefon ické dohodě

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

7.00 -14.00
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žaluzie všech
typů
sítě proti hmyzu
Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz
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Úspěšný jednokolkař Petr Beneš zaútočil
na světový rekord. Sice ho nezlomil, ale vytvořil
jubilejní český

Deset
rekordů
na jednokolce, zapsaných v České knize
rekordů a stvrzených certiﬁkáty. Taková je
současná bilance- a nutno podotknout, že pohádková- blatenského rodáka Petra Beneše,
nyní žijícího s rodinou v Děčíně. Dnes osmatřicetiletý špičkový sportovec, přezdívaný
„Večerníček“ nebo také „Šoumen Benny“,

ohromuje svými kousky širokou veřejnost
od roku 2007, kdy vyskákal coby premiéru
petřínskou rozhlednu. Plní si svůj sen a míří
stále výš a výš.
Teď se Petr rozhodl zaútočit na světový rekord, vytvořený roku 2016 studentem
z amerického San Francisca. Jeho druhé „já“
během 45 minut za velkou louží „položilo
na lopatky“ 1005 schodů. Blatenský borec
se pokusil světový unikát zlomit ve známém
městě rekordů a kuriozit- Pelhřimově. Azyl
mu poskytla hala jedné tamní ﬁrmy, kde měl
už po příjezdu připraveno pět europalet coby
pět schodů. Jeho výstup za přítomnosti komisařů z agentury „Dobrý den“ spočíval v přeskákání europalet do výše a seskoku otočkou

zpět dolů, přičemž se celý postup opakoval
znovu, a znovu, a znovu…. Věru tvrdý oříšek! Petrův pokus se vyvíjel velmi nadějně,
ovšem jen do okamžiku, kdy na jednokolce
ztratil balanc a opřel se dlaní o stěnu. Tím se
utnul běh časomíry a Petr musel zapeklitou
„torturu“ opakovat od začátku. To už bylo
zřejmé, že světový rekord nepadne. Nicméně Petr vytvořil nový, v pořadí desátý český
rekord ve vytrvalostním zdolávání schodů
během hodiny. „Příští rok to zkusím znovu,“
prohlásil „pevný ve své víře“ neobyčejný vy-

trvalec s blatenskými kořeny ihned poté, co kážek a přijímá výzvy s elegancí, s jakou
opustil jednokolku.
ve středověku šlechtici přijímali hozené ruByla to první věta, kterou vypustil z úst kavice. Zdaleka neřekl své poslední slovo.
po dovršení sportovního jubilea. A hodna A kdoví- jednou možná zamává svému fanmistra jeho formátu. Hned poté přiblížil oka- klubu z Eiﬀelovky!
mžiky, co předcházely zisku desátého cerVladimír Šavrda
tiﬁkátu: „Večer před cestou do Pelhřimova
jsem si šel lehnout okolo půl desáté. Ovšem
už ve tři ráno jsem se probudil a ne a ne znovu zabrat. Asi pracovaly trochu nervy,“ říká
„Šoumen Benny“, který ovšem snad nervy
ani nemá. Cesta do Pelhřimova ho ale také
nenaladila optimisticky. Spíše naopak. „Nekonečné kolony aut, totálně ucpaná cesta
a navíc ještě depresivní dešťové počasí,“
ušklíbne se Petr Beneš. Klimatické podmínky prý při jeho rekordech nikdy nehrály
zásadnější roli, ale…“ Trénoval jsem v těch
nejhroznějších hicech přes třicet stupňů.
Všudypřítomná zima v Pelhřimovské hale mi
taky nevadila. Jenže měl jsem moc málo času
na odpočinek- poslední dva dny už jsem se
měl na trénink vykašlat,“ lituje teď blatenský
„superman“, „Kdyby bývalo nedošlo k tomu
nešťastnému opření o stěnu, určitě bych dal
přes těch tisíc schodů za 45 minut.“
Mimoto, že Petr chce napřesrok skutečně „zakroutit krk“ uvedenému světovému
rekordu mu otrnulo natolik, že pošilhává
ještě po jedné „originalitě“ v roli večerníčka.
„Líbilo by se mi při jízdě
na jednokolce seskládat
rubikovu kostku,“ pronáší
s tak nevinným výrazem
v obličeji, jakoby oznamoval, že si jde zahrát kulečník.
Petrovy aktivity sponzoroval dosud ﬁnančně de
facto jen jeden jediný subjekt. A tím je město Blatná.
V jeho bývalé domovině
O VYTVOŘENÍ ČESKÉHO REKORDU
na svého rekordmana nezaHodinovka na jednokolce do schodů
pomínají. Bohužel jinak je
Petr Beneš,
zájem sportovních mecenášů víceméně mizivý, snad
vyjma ﬁrmy, kde teď Petr
pracuje. Skromnými silami
ho podporuje i jeho mateřský klub „PROSPORT“
Blatná, ovšem ten sám
sportovec z Blatné (nar. 1983) vyskákal na nebržděné jednokolce
existuje na základě darů
870 schodů vysokých cca 14, 5 cm v časovém limitu 60 minut.
Rekordu bylo dosaženo vyskákáním pěti schodů vytvořených
a příspěvků za reklamu.
z europalet ve 174 sériích bez jakéhokoliv kontaktu rekordmana
Jubilejní rekord Petra
se zemí. Výkon byl do České databanky rekordů zapsán v rámci
tiskové konference konané v úterý 24. srpna 2021 v areálu firmy
Beneše byl podložen doGoldservice Pelhřimov.
statečně z mediálního hlediska. Tady je pozornost
– zaplaťpánbůh- odjakživa
vysoká.
Petr je stoprocentně
správný chlap s železnou
vůlí, který se nebojí pře-
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Nohejbalový turnaj v Buzicích byl sportovní idylkou, kde
si podávaly ruku exkluzivní výměny s komickými prvky.
Překvapení dne se jmenovalo „Kocovina“.
Dominik Filaus, Jakub Šurát a Adam
Šejvar. Trio osmnáctiletých nohejbalových
nadějí z Blatné, které to pořádně rozsvítilo
na turnaji v Buzicích před hostincem „U Čiláka“. Ze sedmi zaregistrovaných manšaftů
šlo o nejmladší tým. Ten se ale v těžké konkurenci určitě neztratil. Benjamínci z města růží naopak výrazně promluvili do děje
mezi nalajnovanými čarami. Nestačili pouze
na sestavu Černé z Pošumaví, kde pro změnu
exeloval syn zdejší paní hostinské Jirka Beránek se slušnou zásobou dynamitu v nohou.
Stříbrná medaile měla pro blatenské těleso - náctiletých o to větší význam, že se
podle vyjádření „tiskového mluvčího“ Dominika Filause dali mladíci dohromady večer
před turnajem. „Takže jsme nebyli spolu nikterak sehraní,“ zdůrazňuje Dominik, který
v minulosti rok kopal nohejbal závodně. To
ovšem neznamená, že se prima kluci do nepohody vůbec neznali: „My jsme společně
hráli fotbal za Blatnou. To už tedy je taky
nějaký ten pátek. Víme o sobě cca osm let,“
pronáší Dominik. Ten si jezdí občas zatrénovat do Škvořetic na zdejší sportovní areál
a v Buzicích na tradičních „Čilákovských
derby“ nechyběl osobně už čtyřikrát.

Při pohledu na černá trička mladíků se
nabízela otázka, zda se jedná o jejich týmový
dres. „To ne, naopak jsme se domlouvali, že
přijdeme na turnaj v modré výstroji. A takhle
to dopadlo,“ směje se Adam Šejvar. Název
manšaftu „Kocovina“, který osmnáctiletým
borcům přinesl takové štěstí, okomentovali
hoši stručně: „No, dejme tomu, že pro nás už
tenhle stav není neznámý.“
Hodně dobře si s nohejbalem rozumí
sestava Miroslav Dlabač, David Nováček,
Václav Šimánek, Ondřej Skolek a Michal

Truneček s věkovým průměrem okolo 40 let.
Tihle zkušení bardi, reprezentující Myštice,
strávili podle svých slov v Buzicích velmi
příjemnou a pohodovou sobotu: „Nepřijeli jsme s žádnými mistrovskými ambicemi.
Naší prioritou je a zůstane zábavná hra v duchu pravidel fair play. Přitom si popovídat
s přáteli a relaxovat,“ uvádí Michal Truneček. A tak parta kamarádů, spravedlivě se
při turnaji střídající na hřišti, byla vděčná
i za páté místo: „My s výjimkou Davida,
co hraje závodně za Chobot, jsme amatéři.
Ročně si vyrazíme na dva nebo tři regionální turnaje. U nás v Myšticích pořádáme podobný nohejbalový turnaj „Myštická smeč“.
Nebylo výjimkou, že se uskutečnil taky dvakrát v sezóně. Máme tak za sebou dvanáct
ročníků a věříme, že stejně jako ten buzický
i náš přežije tuhle zvláštní dobu.“ V Myšticích se také pilně trénuje: „Chodíme hrát
pravidelně dvakrát o víkendu. Ale i ve všední den se často sebereme a vezmeme míč
na vzduch.“ V Myšticích vůbec místní fandí
sportu: „V kursu je ﬂorbal. I v něm organizujeme soutěž. A tradičně 26. prosince u nás
probíhá turnaj v ping-pongu, který bývá silně obsazen. Jednou jsme tam měli padesát
„mistrů rychlého prkna“ a muselo se bojovat
na čtyři stoly,“ vzpomíná Michal Truneček,
jedna z hybných pák tamního společenského dění. Za zmínku jistě stojí, že v Buzicích
na nohejbalovém turnaji nechyběla ani jeho
desetiletá dcerka Apolenka, která je zaručeným maskotem myštických „kanonýrů“.
Čilákovské nohejbalové turnaje se odnepaměti odehrávají v hřejivé atmosféře
a přátelském prostředí. Hádky u sítě nebo
sebemenší náznak surovosti jsou tu věcí neznámou. Nadto je každý turnaj prošpikován

bezpočtem mistrovských výměn, za jaké by
se nemuseli stydět ani profíci. Ale nouze není
ani o komické prvky, které dodávají těmto
akcím to pravé a nenapodobitelné aroma.
Letos byl buzickým „Mr. Beanem“ veselý
rozhodčí a ještě veselejší „čutálista“ Miloš
Hrdina z Blatné, jehož hlášky nepochybně
zlidoví. Při samotné hře prokázal takové „neumělecké“ kousky s merunou, že by je umělec nesvedl ani za zlatou cihlu. Za svůj přínos
„světovému humoru“ obdržel při vyhlašování výsledků zvláštní cenu. Velmi přispěl
k tomu, že jeho tým „Blatná v. v.“ skončil
na dně výsledkového žebříčku se symbolickým jedním bodem. Přesto se stal hrdinou
dne v pravém smyslu toho slova a udělal čest
svému příjmení.
Cca okolo osmnácté hodiny překazila
zbytek turnaje pořádná průtrž mračen. Nohejbalisté prchali z hřiště do bezpečí hospůdky a ….“ Hrom a blesk jim šly v patách“.
Vyhodnocení tak proběhlo také tam. Za tímto
účelem byly na turnaj transportovány expres
z nedaleké vesnice stupně vítězů. Vítězství si
připsalo na své konto favorizované trio „Černá v Pošumaví“. Jeho člen a zároveň nejmladší účastník turnaje Karlík Beránek obdržel zároveň cenu pro nejobětavějšího hráče.
„Černá v Pošumaví“ tak zabodovala dvakrát.
Po „Kocovině“ si zobla z medailového
koláče ještě sestava „Vodáci“ z Myštic. Pak
už následovala nepopulární „bramborová“
pro domácí Buzice. Mezi páté Myštice a sedmou „Blatnou v. v.“ se vklínil zajímavý manšaft „Buřtíci“. Jednalo se o zástupce mladé
krve, žijící tak trochu stylem „pivo dělá hezká těla“.
Ale stejně tomu dodal největší životabudič „veselý rozhodčí“ Miloš Hrdina….
Vladimír Šavrda

