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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

« Chci přispět svou činností k tomu, aby spo-
lečensky důležitá rozhodnutí dělali kompetentní 
a kvalifikovaní lidé. Zní to jako samozřejmost, 
ale dnes a denně se přesvědčuji, že je to spíše 
naprostá výjimka. (…) Myslíme si, že kvalitu je 
nutné vykoupit vysokou cenou. Dražší boty jsou 
většinou kvalitnější, totéž platí pro většinu 
produktů. U architektury to není pravda, 
závislost je skoro opačná. Uvědomujeme si 
to? (…) I na atletickém stadionu mohou růst 
stromy. Zamést špínu pod koberec může být 
dobrý nápad. Lednička může být ekologic-
ká. V hlavním prostoru galerie nemusí být 
vystaveno nic. Na koncertní síni nemusí být 
nejdůležitější akustika. Auta a lidé nemusí 
být nepřátelé ve veřejném prostoru… »

Zlín, Los Angeles, Amsterdam, Rotter-
dam, Paříž, Londýn, Praha…

Nebo San Francisko, Dubai, Rhode 
Island, Sao Palo, Rio de Janeiro, Brasilia, 
New York, Arizona, Las Vegas, Benátky, 
Neapol, Monte Negro, Bratislava, Londýn, 
Milán, Kodaň, Bělehrad, Bombai… Počet 
míst, kde architekt Adam Gebrian pobý-
val, studoval, pracoval či se inspiroval, je 
nepřeberný. 

Ve svých dvaatřiceti letech patří k nej-
pozoruhodnějším a nejvýraznějším osobnostem 
české architektury, úspěšně bourá zaběhnutá klišé 

Adam Gebrian v Blatné - přidaná hodnota Fotofestivalu
a architekturu pozoruje a komentuje z originálních 
perspektiv. Vypracoval tři projekty: pro Bombaj, 
Dubaj a Sao Paulo se zaměřením na veřejný život, 
veřejný prostor, interakci a pocity v jednotlivých 
architektonických stavbách. (« Too much of Pu-
blic Space is Never Enough ») Výčet Adamových 

aktivit, úspěchů a ocenění, cest, zkušeností a ná-
padů by překročil prostor tohoto článku. Google 

obsahuje spoustu informací, které jistě stojí za to 
přečíst, zhlédnout, vstřebat a předávat. 

Adam přednášel na Blatenském fotofesti-
valu, ačkoli jeho tvorba a zaměření s fotografií 
přímou souvislost nevykazují. Osobní sympatie 
a snad i Adamovo moto : « say yes to every-
thing » ho přivedly zrovna do Blatné. A o čem 

vlastně Adam hovořil? Nevnucoval žádné 
teorie, spíše ilustroval své myšlenky na 
příkladech a provokoval a provokoval: 
úředníky, stavbaře, architekty, vlastně nás 
všechny. Hovořil o světle, rozhodování, 
legislativě, vyhláškách, pocitech, nedo-
statcích a silných stránkách, nebi a vkusu, 
minulosti i moderně, osvětě a pasivitě… 
Jeho charisma, schopnost upoutat, vyprá-
vět a nechat přemýšlet byla jedinečným 
zážitkem. Do Blatné přijel vlakem. A ač-
koli působil mimo přednáškový sál spíše 
introvertně a nevýřečně, absolvoval sobotní 
noční « prohlídku » města a zábavo-tvorbu 
s přehledem až do rána. Za přednášku si 
nenechal zaplatit a na facebook napsal: 
« Velmi příjemný víkend v Blatné! Díky 
všem. »

Tak jsem mu odepsala: « Nové blatenské 
fanynky děkují VIP hvězdě! Přijeď zas! »

Judita Berndorff
PS: Jdu si poslechnout Adama ve vlastním pořadu 

« Bourání » na Radio Wave 

Adam Gebrian při své přednášce v Blatné. Foto: Jaroslav Kortus.

Symboly české státnosti
Připomínka ke Dni české státnosti 28. září

Za symboly české státnosti byly pro letošní rok ofi-
ciálně zvoleny bankovky české koruny. Připomínáme 
portéty osobností z platných českých bankovek, které jsou 
dílem výtvarníka Oldřicha Kulhánka. Návrh bankovek 
je z roku 1991, z oběhu byly mezitím staženy bankovky 
s nominální hodnotou 20 Kč s portrétem Přemysla Otakara 
I. a bankovky s nominální hodnotou 50 Kč s portrétem 
Anežky České. Jak si všiml týdeník EURO, osobnosti 
z českých bankovek se prosadily v roce 2005 v soutěžní 
anketě Největší Čech.

Dlouhodobou tradici kvalitního uměleckého zpracování českosloven-
ských bankovek nejlepšími umělci - Mucha, Švabinský,.. a jejich významné 
symbolické hodnoty narušila jedovatě zelená stokuruna s hlavou Klementa 
Gottwalda a rudou hvězdou, vydaná v roce 1989.        Z. Malina
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 KTUALITYA
Setkání zaměstnanců bývalého Pod-
niku služeb - Komunálu bude 7. října 

od 17 hodin na Obůrce.

VÍTE, CO JE 
SPOLEČNÁ VĚC?

S ojedinělým koncertem pojmenovaným 
Společná věc se veřejnosti u nás i v zahraničí 
představuje Tomáš Pfeiffer. 

 Součástí koncertu je filmová projekce na 
speciální parabolické plátno. O vzniku tohoto 
koncertu nám Tomáš Pfeiffer řekl: Cesta ke 
koncertům začala jednoduše. Po dlouhém po-
bytu v přírodě, stranou od lidí ve velehorách, 
kde ve volných chvílích hledám klid samoty na 
ledovcích, potkávám tajemný historický nástroj 
z Číny a Tibetu, Vodnářský zvon. Jeho první tóny 
mění můj život. Od duchovní zkušenosti z mládí 
vnímám svět i jako zvuk, harmonii. A najednou je 
zde! Bez přemýšlení vím, co mám udělat. Neje-
nom že zažívám při jeho tónech meditační stavy, 
ale v duchu vidím celý hotový projekt. Pak už jej 
zbývalo „jen“ zhmotnit… Velké parabolické plát-
no, projektor, ozvučení a mnoho dalších technic-
kých problémů je třeba vyřešit. A hlavně – natočit 
doprovodné filmy k jednotlivým skladbám, jednat 
s NASA a ostatními autory výjimečných snímků 
a posunout tak možnosti jednotlivce za významné 
pomoci přátel. I sám koncert se tak stal při svém 
vzniku, ale i realizaci a prezentaci, společnou 
věcí. Každý koncert je jedinečný, i pro mne. 
Vždy se těším na jeho poslední část, kdy pozvu 
posluchače přímo k nástroji. Zde slovo tajemství 
dostává hmotné naplnění. Vždyť společných věcí 
a tedy témat – jednotlivých skladeb je bezpočet; 
bezpočet toho, co nás spojuje. 

Přijměte mé upřímné pozvání na koncert 
Společná věc, který se koná v úterý dne 18. října 
v 19 hodin v TJ Sokol Blatná, Kalinovo nám. 580. 
Přehled aktuálních koncertů, stejně jako další 
podrobnosti o nástroji, včetně ukázek, najdete na 
www. dub.cz. 

  Tomáš Pfeiffer 

PŘIŠEL ČAS BABÍHO LÉTA…
Ať chceme nebo nechceme, dny léta jsou pro 

letošek definitivně sečteny. Nyní a doufejme, 
že na nějaký čas, nastalo léto babí. Dny krásné, 
slunečné, svěží. Příroda se pomalu vybarvuje, 
ranní mlhy jsou poetické, dne si pak můžeme 
jen užívat…

– Fouká-li vítr na sv. Remigia od východu, bude 
teplý podzimek (1. října)

– Den Marie Orodovnice – první mrazíky (2. 
října)

– Den sv. Terezičky nebývá bez vlažičky (3. 
října)

– Sv. František zahání lidi do chýšek (4. října)
– Po sv. Tereze mráz po střechách leze 

(15. října)

PRODEJNA „U SVATÉ KATEŘINY“
Od 1. října bude již otevřena jen naše stálá 

prodejna „U sv. Kateřiny“ na náměstí Míru. Také 
víkendové prodeje zde  jsou prozatím již minulos-

tí. Otevřeno bude po, st, čt, pá od 10.00 – 17.00 
hod a v so od 9.00 – 13.00 hod.

Náš tip na říjen: Dřevěné hračky od pana 
Solara – traktor s vlekem, tahač s vlekem 
a sklápěcí náklaďák, vše nebývalé velikosti!

ZDRAVÁ JABLÍČKA
O významu jablíček pro naše zdraví jsme se 

již zmiňovali několikrát. Také sušená jablka – kří-
žaly jistě znáte. Zkoušeli jste již sušené cukroví 
z dušených jablíček?

Půl kg jablek, 25 dkg cukru, citrónová kůra 
a šťáva, 2 lžíce rumu

Oloupaná a vykrájená jablka rozvaříme v troše 
vody doměkka. Rozmixujeme nebo propasíru-
jeme, přidáme cukr, citron a rum a svaříme do 
husté kaše. Potom nastříkáme nebo malou lžičkou 
tvoříme pusinky na plech, posypeme sekanými 
ořechy nebo čokoládou a sušíme tak, aby usušené  
pusinky byly pružné.

Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Pozvánka 
na vernisáž 

výstavy 
Josefa Synka 
ve Florencii

Gratulujeme!

Čištění uličních vpustí
Technické služby města Blatné provedly tento týden čištění uličních 

vpustí. Při této činnosti vyčistíme vpusť a také její okolí. V Blatné je více 
než 500 těchto vpustí a stále přibývají nové.

Nové kontejnery na svoz 
separovaného odpadu

V rámci projektu „Rozšíření separace odpadů v regionu Blatensko“, na 
který  Technické služby města Blatné získaly dotaci z Operačního programu 
životního prostředí, byly zakoupeny 4 kontejnery o objemu 20 m³. Tyto 

kontejnery budou používány pro svoz separovaného odpadu, konkrétně 
plastů a papíru.

Zlepšení 
veřejného 
osvětlení 
v Blatné

V září 2011 došlo k výměně svíti-
del v ulicích Holečkova a Nad Vdo-
večkem. Nově jsou v těchto ulicích 
nainstalována LED svítidla LSL-30 
a LSL-60. Svítidla jsou osazena kva-
litními LED chipy (výroba Philips 
Lumileds).





        
       
      

    
       

   

         
    





•           
         
         

     
           
           
        



• 

          
          

          

        



•         

         









Číslo 16 / strana 4 Blatná 30. září 2011 Ročník 22 (32)

Krajina nejen blatenská 
Kdo by z tematického vymezení letošního, již šestého ročníku Bla-

tenského fotofestivalu, tentokrát věnovaného krajině, usuzoval, že se na 
výstavách pokochá lyrickými pohledy na české luhy a háje, byl by zklamán. 
Organizátoři  již tradičního setkání  profesionálních i amatérských fotografů 
nejrůznějšího věku a zaměření ani tentokrát nezůstali nic dlužni své pověsti  
(znovu)objevitelů a experimentátorů.  Jakkoli osvědčený organizační půdorys 
výstav  - výlet do historie, zavedení autoři, nové objevy, otevřená scéna - zů-
stal i letos zachován a téma patří k žánrové klasice, krajina v tradičním pojetí 
se s výjimkou historických snímků neobjevila snad na jediné fotografii.

Cíl organizátorů, představovat nejširšímu publiku především fotografii 
tvůrčí, byl naplněn již stěžejními výstavami s názvy, které mnohé napoví-
dají: Ztracen v ráji a Hlas divočiny. Autor té první, Jan Pohribný, v širším 
povědomí již po léta zakotvený jako profesionální fotograf v oblasti de-
signu a užitého umění, stejně jako významný pedagog doma i v zahraničí, 
se ve své volné tvorbě zabývá tématy mnohem hlubšími. Záliba v historii 
dovedla autora k vizuálním úvahám o vztahu člověka k planetě Zemi jako 
živé bytosti a k magii  krajiny, v níž žil v době megalitické. Tyto úvahy 
volně vyjádřil v cyklu Nová doba kamenná. Na ni navazuje cyklus JanČin, 
v němž papírové objekty Jana Činčery umístěné v přírodě použil k vyjádření 
lidské spirituality. Vystavovaný celek završil cyklus vytvořený v posledních 
letech, nazvaný Andělé, poukazující na lidskou zranitelnost v dnešní vratké 
civilizaci a nutnost obnovy vztahu k přírodnímu prostředí, z něhož člověk 
vzešel. Krajina, v níž autor instaluje různé předměty a lidské postavy a kde 
výsledného účinku dosahuje použitím různých světelných efektů, zde tedy 
slouží pouze jako prostředí k vyjádření autorovy myšlenky. Tyto postupy 
tzv. land artu  i úlohu světla při fotografování krajiny autor blíže vysvětlil 
i při své nedělní přednášce.

Zcela odlišný tvůrčí způsob představuje cyklus Hlas divočiny, vytvořený 
Danielem Kaiferem, který od roku 2002 trvale žije na Horské Kvildě na 
Šumavě a týden co týden houževnatě rozšiřuje fotografický a básnický deník 
tohoto ztraceného horského koutu. Lidé na jeho fotografiích nejsou mýtické 
bytosti, jsou to starousedlíci, poslední dědici zanikajících řemesel, lidé 
opuštění i pokoušející se začít nový život, svérázné osoby hrdě setrvávající 
při způsobu své nelehké obživy i ztracené existence. Malebná, ale ve své 
podstatě skrytě tvrdá šumavská krajina je prostředím, z něhož všechny tyto 
křivolaké lidské osudy povstaly a v němž také zaniknou. Vystavené černobílé 
fotografie doprovázejí autorovy úvahy a básně.

Historickým protějškem tohoto současného šumavského deníku je ukázka 
z nepřeberných a teprve nedávno zachráněných pokladů českokrumlovského 
Fotoateliéru Seidel, rodinné firmy, která vznikla na sklonku devatenáctého 
století a jejíž činnost byla barbarsky omezena a později zcela ukončena 
poválečným komunistickým režimem. Záchrana historického domu se 
zahradou, vybavení fotoateliéru a tisíců skleněných desek i celuloidových 
negativů a pozitivů se podařila díky společnému česko-německo-rakouskému 
projektu podpořenému z evropských fondů, o němž se mohli návštěvníci 
více dozvědět i z výtečného dokumentárního filmu Karla Čtveráčka Včely 
letěly krásně, který byl promítán navečer v blatenské sokolovně.

Všechny zmíněné výstavy lze do 16. října ještě prohlédnout v Městském 
muzeu v Blatné, což se bohužel netýká dalších, neméně zajímavých insta-
lací umístěných v prostorách blatenského zámku. Tři výstavy, tři autoři, tři 
originální přístupy k tématu; těžko rozhodnout, který je působivější, je ale 
téměř jisté, že kdyby jim bylo dáno pobýt v Blatné déle, každá by si získala 
jiný okruh příznivců. 

Pojetí Pavla Talicha je důsledně historické nejen tématem, ale také 
použitou fotografickou technikou. Velkoformátové pozitivní kontaktní ko-
pie v hnědém tónu, dokumentující velebnost i zašlou slávu českých hradů 
a zámků, byly pořízeny pomocí dírkové komory tzv. camery obscury. Zvolený 
způsob fotografování citlivě doplnily nádhernou češtinou psané texty Zdeňka 
Kalisty, které pronásledovanému autorovi vydalo jako jedny z posledních 
v roce 1969 nakladatelství Odeon. Právě tato důkladně pojednaná výstava 
by zasloužila mnohem víc času, než kolik ho bylo dáno návštěvníkovi bla-
tenského zámku v pouhých dvou víkendových dnech.  

Také fotografický cyklus Stromy Radka Čermáka vyžadoval ztišení 
a posečkání. Autor, který  pracuje jako programátor, se na vernisáži představil 
především jako milovník přírody, jenž její krásu a tajemství nachází i v její 
pošlapané podobě na pražských periferních sídlištích. Technikou vícenásobné 
expozice dociluje snově křehkých záznamů pohybů stébel trav, větví stromů, 

siluet fantaskních rostlinných bytostí. Podstatu autorovy nenápadné metody 
výstižně vyjádřil jiný, v minulosti v Blatné rovněž vystavující fotograf a bás-
ník Igor Malijevský:„Pomalost, vytrvalost, pozornost a láska. Čtyři cesty 
k porozumění – nejen magickým krajinám Radka Čermáka.

Kroniku zašlých časů ve fotografiích Katherine Drew Dilworth se 
organizátorům fotofestivalu podařilo dovézt až z dalekého Marylandu 
v USA.Zde je autorka již známou a ceněnou umělkyní, blatenský zámek byl 
však jejím prvním výstavním místem v Evropě! Mnohaletá práce textilní 
výtvarnice přirozeně přivedla autorku k začlenění textilního materiálu i do 
fotografického obrazu. Díky neobvyklé barevnosti a textuře fotografií, nebo 
snad spíše fotografických koláží, které jsou finálně vytištěny archivním 
inkoustem v limitovaných sériích, dosáhla autorka pohádkově snových  vy-
obrazení mizejícího amerického venkova. Propojení země, domu a textilu je 
bytostně ženským principem, proto těmito „fotografiemi“ byly snad nejvíce 
okouzleny na výstavě přítomné paní a dívky.

Tradičně bohatě a různorodě byla na fotofestivalu  zastoupena i Otevřená 
scéna. Jmenujme zde alespoň vystavující (když už se podrobněji ze známého 
důvodu nemůžeme věnovat jejich nápaditým fotografiím): Ondřej Caletka, 
Michal Dvořák, tvůrčí dvojice Kateřina Göttlichová a Eva Stanovská, 
Radim Hájek, Drahoslava Hájková, Andrew Jan Hauner, Andrej Ja-
kovlev, Ivana Jašminská, Radovan Kodera, Oldřich Malachta, Pavla 
Rečková, Petra Šťastná, Tomáš Teodosijev a Jan Vermouzek. Milovník 
fotografie se více dočte ve vydařeném festivalovém katalogu, nebo se za 
snímky těchto nadaných autorů může  vydat na internet či do míst, kde žijí. 
Do 30. listopadu však budou v Sokolovně Blatná k vidění alespoň fotografie 
Radima Hájka, Radovana Kodery a Pavly Rečkové.

Zbývá ještě zmínit dvě osoby, které nezaměnitelně doplnily atmosféru 
letošního Blatenského fotofestivalu: Lucie Redlová zpěvem rozličných 
písní a hrou na kytaru propojila jednotlivé události náročného festivalového 
programu, architekt Adam Gebrian svou podnětnou přednáškou o různém 
pojetí veřejného prostoru a domu v krajině přenesl ryze fotografické téma 
krajiny do obecné všelidské roviny. 

O tom, že se do Blatné všichni rádi vracejí, bylo už psáno mnohokrát. 
Stejně tak znovu patří dík  pořadatelům fotofestivalu: Fotoklubu KAMFO 
Blatná, Městskému muzeu Blatná, Městskému úřadu Blatná – oddělení 
kultury a všem jejich partnerům a sponzorům.

Ivana Capoušková , září 2011
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Pacelický hostinec býval vyhlášený široko 
daleko

Pacelice - Stojí tu dodnes a stále je veřejností 
obdivován. Řeč je o památkově chráněném štítu 
někdejšího pacelického hostince, který byl poměr-
ně nedávno svými současnými majiteli- manželi 
Jiřím a Miluší Šornovými z Blatné - zrekonstru-
ován. Zmíněný pár užívá od roku 1982 celý 
objekt k rekreačním účelům, jednu část pronajala 
místnímu čalouníkovi Josefu Koubkovi k uložení 
pracovního materiálu a nářadí. Významných změn 
se v novodobé historii dočkala usedlost roku 2002, 
kdy došlo vedle opravy vnější omítky i k výměně 
okenních křídel a železných vrat za dřevěné. 

„Štít byl zařazen do druhé památkové zóny,“ 
říká nynější uživatel Jiří Šorna /75 let/, „Pro 
obecnou představu- v první zóně se nachází hrady 
a zámky.“ Ve stejné, tedy druhé zóně, je evidován 
i druhý památkově chráněný pacelický štít- ten 
se nachází v těsném sousedství bývalé hospody 
přes ulici. Ten je rovněž svými majiteli - rodinou 
Flanderových- vzorně opečováván a udržován. 
Zatímco fasáda u Šornů září zeleno-bílou barvou, 
u Flanderů hraje prim bílo-žlutý odstín.

Nyní již k dějinám pacelického hostince, 
které sahají hluboko do minulosti. „Jak dokládají 
písemné zápisy, celá usedlost existuje již 200 let, 
tedy z dob Rakousko- uherské monarchie,“ uvádí 
Jiří Šorna, „Bývala to součást sousedního statku 
„U Hromadů“. Když statkář Hromada zkrachoval, 
můj dědeček od něho tento díl odkoupil do svého 
vlastnictví a hned začal se zařizováním hostince 
a zároveň s přestavbou objektu. Po jeho smrti 
převzal živnost můj táta.“

Pacelický hostinec býval v dobách svého 
největšího věhlasu pravidelně plný až k prasknutí 
a vyhlášený široko daleko. „V okolních obcích 
- Lomu, Neradově, Buzicích, Hněvkově - nic 
takového nebylo, pouze ve Škvořeticích měli 
prostornější sál,“ vzpomíná dědic pacelické 
stavební památky. Pacelický šenk se za dlouhá 
desetiletí své existence stal dějištěm bezpočtu 
posvícenských a pouťových tanečních zábav 
i hasičských plesů. Odtud se rok co rok vychá-
zelo s muzikou na slavná procesí k pacelickému 
kostelíku na zalesněném vrchu Křesovci. Hostinec 

šťastně a spokojeně žil a vydělával a spolu s ním 
lidé místní a přespolní, protože v oněch dobrých 
časech tu nikdo neznal jevy jako udavačství, zá-
vist a hamižnost. To všechno přišlo až s nacisty 
a zejména potom s komunisty.

Byl to právě tragický rok 1953 po zhroucení 
měny, kdy pacelický hostinec utržil ránu, která ho 
srazila na kolena. „I když se ještě několik let na 
sále tancovalo a v šenku pilo a jedlo, už to bylo 
spíš pomalé skomírání. Když jsem se v roce 1957 
vrátil z vojny, ještě se konala taneční zábava a pro-
cesí ke kostelíku. Jenže už to bylo v otráveném 
ovzduší a pod dohledem pacelických soudruhů,“ 
odhaluje pravou tvář té doby Jiří Šorna, „Veške-
rou moc v Pacelicích uchvátili totiž komunisté, 
zakládající tu JZD - Voldán, Voříšek, Vokroj 
a Lehečka, kteří se neštítili ani chodit do hospody 
za mým otcem a vyhrožovat mu. Dokonce mu 
chtěli udělit i pokutu.“

Ještě před rokem 1960 komunisté procesí ke 
kostelíku na Křesovci přísně zakázali. Obyvatelé 
Pacelic i okolních vsí přesto ještě několikrát 
tuto tradici dodrželi. Ovšem osudu, který jim 
narýsovala rodná strana a zkáze z ní vyplývající, 
nakonec stejně neunikli. Neunikl jí ani pacelic-
ký hostinec, který už těžko někdy někdo oživí. 
O těchto nesporných skutečnostech se ovšem 
z pochopitelných důvodů pamětní kniha obce 

Dostaveníčko s památkami obce Pacelice Pacelic vůbec nezmiňuje. Veškerý prostor z éry 
50. let je věnován popisu počasí v té době.

Poznámka: Chtěl jsem k tomuto článku přilo-
žit fotografii, zachycující procesí k pacelickému 
kostelíku. Fotografie jsou pro mne zatím stále 
nedostupné, protože pan František Vošahlík prav-
děpodobně zapomněl, že je má stále u debe.

 Vladimír Šavrda

Foto pacelické hospody - 60. léta 20. stol.

Současná podoba - 2011.
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Program – podzim, zima 2011:
14. 10. Rusko ve fotografiích pana Jaroslava Kortuse.
11. 11. Svatomartinské husí hody s ochutnávkou (vstupné).
10. 12. sobota, od 15 hod. Vánoční výstava. Dekorace, perníčky  
 ke koupi i k zhotovení

Změna programu vyhrazena, pokud není uvedeno jinak, vstupné je 
dobrovolné, občerstvení zajištěno. Rezervace míst a informace na tel. 
724119332, nebo na www.vrbno-ubytovani.cz  I vy si můžete náš sál 
zadat pro svojí akci.

Program na říjen 2011
Pravidelný program
dopoledne:
PO: 8:30 – 11:30 
od   9:00 – Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30 – 11:30 
cvičení, říkadla a hry pro děti do 12 měsíců
ST: 8:30 –11:30
program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky, 
hejbejte se!) 
ČT: 8:30 –11:30 
volná herna bez programu

odpoledne:
PO: 15.00 – 16.00 – Šikovné ploutvičky – od 10.10.
ST : 15.00 – 17.00 – Volná herna (pro děti do 6 let)
ČT:  17.00 – 18.00 – Cvičení pro těhotné – od 6.10.
  
Stříhání dětí – každou   první  středu v měsíci od 
    od 15.00 do 17.00 hod.

Program na pondělky a středy
  3.10. – Panáček podzimníček
  5.10. – Veselý dráček
10.10. – Podzimní věneček
12.10. – Podzimní dekorace – myši na kukuřici
17.10. – Strom s listy 
24.10. – Veselé dýně

26.10. a 27.10. bude MC zavřeno – podzimní prázdniny
 

V neděli 9.října od 15.00 hod  DRAKIÁDA
Pátek 30.9. a sobota 1.10. – Burza dětského oblečení v ZŠ JAK

v Blatné
- více na www.mckaprik.estranky.cz
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Vážení občané,
jak jsme vám slíbili v předchozím čísle Blatenských listů, přinášíme další 

informace ke druhému ročníku sběrové akce na podporu vytřídění elektroza-
řízení z domovního odpadu. Tato akce se konala poprvé minulý rok 1. října 
2010. Na sběrný dvůr v rámci této akce zavítalo 87 občanů, kteří odevzdali 
celkem 104 ks elektrozařízení v tomto druhovém složení:
□ kávovar, mikrovlnka, myčka nádobí, reproduktor k PC, satelit,
□ topinkovač, videohra a ruční ovladač videoher, walkman = vše po 1 

kusu,
□ kalkulačka, mixér, vrtačka, scanner, pračka, sporák = vše po 2 

kusech,
□ zářivka, domácí pekárna, videorekordér, vysavač = vše po 3 kusech,
□ fén = 4 kusy,
□ holicí strojek, tiskárna, žehlička = vše po 5 kusech,
□ chladnička (mraznička) = 6 kusů,
□ počítač (monitor a počítač), rychlovarná konvice = vše po 7 kusech,
□ telefon, vč. mobilního = 8 kusů,
□ rádio = 10 kusů
□ televizor = 15 kusů.

Všechna elektrozařízení shromážděná v rámci sběrové akce i mimo ni 
jsou svážena recyklační firmou OTAVA electronics a.s. ve Vacově (kromě 
zářivek, výbojek a úsporných zářivek, které jsou sváženy kolektivním sys-
témem EKOLAMP). Ve Vacově se zpracuje všechen elektroodpad, vyjma 
chladniček a mrazniček, tyto jsou firmou předávány jiným zpracovatelům. 
Již od zahájení recyklace ve firmě OTAVA electronics a.s. (r. 2005) tvoří 
největší podíl zpracovávaných elektroodpadů převážně televizory a monitory, 
což potvrzují i výsledky sběrové akce v roce 2010. Společnosti se v r. 2010 
podařilo vytěžit z přijatých odpadů 95,1 % materiálů a pouze zbývajících 
4,9 % odpadů bylo skládkováno. Recyklované materiály nahrazují primární 
suroviny a používají se pro výrobu nových produktů.

Každý občan Blatné a jejích osad, který osobně přijde na sběrný dvůr 
a odevzdá vysloužilé elektrospotřebiče (minimálně 1 ks), obdrží  pouze 
v uvedené dny poukázku na 2 vstupenky do blatenského kina na představení 
„Sammyho dobrodružství“. Promítání filmu bude v úterý 11. října 2011 od 
18:00 hodin. Počet poukázek je omezen na 175 kusů.

Jelikož elektrozařízením je, jednoduše řečeno, vše, co funguje na baterie 
nebo je napájeno z elektrické sítě, je pro občany, kteří se zúčastní sběrové 
akce, navíc připravena sběrná krabička (Ecocheese) na vybité baterie z těchto 
elektrozařízení. Ecocheese je elegantní sběrná nádoba v několika barevných 
provedeních, lze ji umístit do jakéhokoliv interiéru. Shromážděné baterie             
ze sběrné krabičky pak jednoduše odevzdáte na místa zpětného odběru, 
která jsou v Blatné na těchto místech:

Bi Esse s.r.o., Vrbenská 1 356
Elektro Jankovský, Nám. Míru 204
FOTO-ART, T. G. Masaryka 270
Lidl, K Jatkám 1 275
Penny Market, Vorlíčkova 1 271
Pompo hračky, J.P.Koubka 7
Prodejna Klenoty, J. P. Koubka 7
Prodejna TIP, J. P. Koubka 43
Sběrný dvůr, Čechova 90.
Mimo tato místa jsou další sběrné nádoby umístěny: budovy Městského 

úřadu, T.G.Masaryka (č.p. 322 a 1520); sběrná nádoba před radnicí; obě 
základní školy v Blatné, SOŠ a SOU.

Co s vysloužilým elektrozařízením a bateriemi?
Uvedené vysloužilé výrobky nesmí končit bez užitku v komunálním 

odpadu, tj. v popelových nádobách či kontejnerech na zbytkový odpad a ná-
sledně pak na skládce komunálního odpadu v Hněvkově. Tyto výrobky je 
třeba odkládat na místa k tomu určená (tzv. místa zpětného odběru), přičemž 
nezáleží na značce ani na místě pořízení výrobku. Místem zpětného odběru 
je prodejna, kde si kupujete nový výrobek (princip kus za kus u elektro-
zařízení; zpětný odběr baterií není vázán na koupi nového výrobku) nebo 
navštívíte sběrný dvůr a elektrozařízení či baterie uložíte zde. Na žádném 
z těchto míst za zpětný odběr neplatíte. Správným odložením použitého 
elektrozařízení či baterie přispějete k tomu, že se dostanou do cyklu, jehož 
výsledkem je ekologické zpracování a recyklace. 

Jaké zásady platí pro elektrozařízení a baterie?
□ žádné z nich nesmí skončit v komunálním odpadu (v popelnici, v kon-

tejneru) či ve volné přírodě, protože obsahují řadu nebezpečných látek 
(rtuť, olovo, kadmium, freony);

□ pokud je chceme zlikvidovat, odevzdáváme je bezplatně na místa 
k tomu určená – místa zpětného odběru (prodejna, sběrný dvůr);

□ elektrozařízení se odevzdávají kompletní, aby se zabránilo úniku nebez-
pečných látek ohrožujících lidské zdraví a životní prostředí;

□ při jejich zpracování se vytěží jednotlivé suroviny (kovy, plasty, vzácné 
kovy), které se pak vrátí zpět do výroby a touto recyklací se ušetří 
vzácné přírodní zdroje;

□ nová elektrozařízení a baterie (tj. vyrobené/dovezené po 13. 8. 2005) 
jsou navíc označeny symbolem přeškrtnuté popelnice. 
Symbol vyjadřuje, že tyto již dále nepoužitelné výrobky 
nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru na 
zbytkový komunální odpad.

* * *  Přispějme k recyklaci a příroda se bude usmívat * * *
Ing. Monika Scheinherrová 

Odbor životního prostředí, MěÚ Blatná

Sammyho dobrodružství
Film vypráví příběh mořské želvy Sammyho od jeho narození 
až do dospělosti. 
Za svůj život mořské želvy přeplavou tisíce kilometrů, aby se 
pak v dospělosti vrátily na pláž, kde se narodily. Sledujeme 
malého Sammyho na jeho úžasné cestě plné dobrodružství s ka-
marádem Rayem a jeho hledání přítelkyně Shelly. Ústředním 
motivem je přátelství, odvaha  a láska a film zábavnou formou 
předává dětem poselství o potřebě ochraňovat naší planetu. 

Sběrová akce elektrozařízení na sběrném dvoře 2011

Dům dětí a mládeže pořádá pro chlapce a dívky 

K u ž e l k y
Den otevřených dveří v Blatenské  K U Ž E L N Ě  

 ve čtvrtek 6.10.2011 a  ve čtvrtek 13.10. 2011
15.30 – 17.00 hod.
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                 Seznam kroužk DDM Blatná
                                    Palackého 652
                         školní rok 2011 / 2012

den kroužek vedoucí as poznámka místo
Pondlí Palikování Vrbová Emilie 14.30 2.t-dosplí DDM 

Korálkování Holmanová Veronika 15.00 od 3.T. DDM
Výtvarná dílna Holmanová Veronika 16.30 mládež, dosplí DDM
Obzor-Cesta za zážitky všemi smysly Srb Luboš 15.00 od 4. T. DDM
Florbal Synek Antonín 17.00 od 6. t. Tl. SOŠ
JUDO Mls Pavel, Kocourek L. 17.45 od 7 let Sokolovna 
Fitnes cviení -  ženy Kratochvílová Milena 19.00 mládež, dosplí DDM

Úterý Zdravotní cviení Šabatková Vlasta 10.00 senioi DDM
Anglitina  Pokorny Tereza                12.1512.15 mládež, dosplí DDM
Francouzština Marhavá Alena 14.00 od 1. T. DDM
Výtvarný Pokorny Tereza 14.15 od 1.T. DDM
Patchwork Hrková Ivana 14.30 dti, dosplí DDM
Anglitina  1. t. - 3 t. Pokorny Tereza 15.30 od 1. T. DDM
Sportovky pro kluky a holky Keková Martina 15.00 od 1. T. DDM
Beruška - rodie a dti edinová Martina 16.00 DDM
Anglitina Pokorny Tereza 16.45 dti,mládež, dosplí DDM
PILATES /cviení pro ženy/ Pibová Eva 20.00 mládež, dosplí DDM
Výtvarka a keramika  Jánská Klára 17.00 mládež, dosplí DDM

Steda Rybáský Šebková Marcela 13.30 od 3. T. DDM
Poítae Hlinka Karel 14.15 od 3. T. DDM
Keramický Jánská Klára 14.30 od 3. T. DDM
MTV - dance /hip hop/ Spálenská Eva 15.00 od 4. T. DDM
Break - dance Múller Ondej 17.00 od 4. T. DDM
Modeláský Loula Petr 15.00 od 3. T. DDM
Keramický Jánská Klára 16.00 od 3. T. DDM
Rybáský Šebek Miloslav 17.00 od 3. T. DDM
Hasiský Vank Vladimír 17.00 od 1. T. Has. zbroj.
Balanní cviení s overballem - ženy Kratochvílová Milena 19.00 mládež, dosplí DDM
Florbal Srb Luboš 20.00 od 15-ti let Tl. SOŠ

tvrtek Rybáský Janar František 13.45 2.- 4. T. DDM
Kytara Šebek Vladimír 13.30, 14.30, od 3. T. DDM
Turisticko - pírodovdný Jánská Klára 16.00 od 4. T. DDM
Kuželky Kóriš Dobromil 15.00 od 5. T. Kuželna
Rybáský pro rodie a dti od 4 let Šebková Marcela 15.00 dti + dosplí DDM
Klávesy Šebek Vladimír 16.30 od 3. T. DDM
Fotoklub BlaFo Holmanová Veronika 16.30 mládež, dosplí DDM
Fotografický kroužek Šebková Marcela 16.30 dti, mládež DDM
JUDO Mls Pavel 17.00 od 7 let Sokolovna 
Jóga Šabatková Vlasta 17.30 dosplí DDM
Jóga pokraující Šabatková Vlasta 19.00 dosplí DDM
Florbal Bhounková Martina 16.30 1.-3. t. Tl. ZŠ JAK

Pátek Tanení školika Šebková Marcela 14.30 5-7 let DDM
Discotance Tvrdá Pavla 15.30 od 3. T. DDM
Radiotechnický Etlík Josef 15.00 od 3. T. DDM
Stolní tenis Ounický Pavel 17.30 od 3. T. Tl. JAK
Orientální tance  Lišková Kateina 18.30 dosplí,mládež,dti DDM
Výtvarný Voborníková Pavla 14.00 od 1. t. DDM
Keramika Šperková Silvie 14.30 od 1. t. DDM

 Sobota Cykloturistický klub - mládež,dti,dosp. Šebková Marcela dle zájmu cyklo,pšky,bžky - Brdy , Šumava

Pihlášku do kroužku si vyzvednte v DDM nebo vytisknte z www stránek DDM, úplatu uhrate v kancelái DDM 

Pihlášky v DDM  
Poslední aktualizace seznamu: 7. 9. 2011

První schzky kroužk zaínají v týdnu od 26. 9. 2011

innost kroužk se ídí Vnitním a Organizaním ádem DDM Blatná a Smrnicí o stanovení úplaty za innost v kroužcích DDM 

http://ddmblatna.cz tel. 383422134, 723235058

telefon: 383 422134

Hodina schzek nkterých kroužk mže být upravena dle zájmu vtšiny a rozvrhu hodin ve školách.

Vedoucí kroužků:
Aerobic, Discotance, Zumba, 

Pohybovky 
- hledá Dům dětí a mládeže Blatná, 

Palackého 652 
Informace: mobil:  728 770 692, 

723 235 058 nebo v DDM

Do you speak English? 
Výuka angličtiny konverzační metodou.

Kurzy pro začátečníky, pokročilé, konverzace, příprava na maturitu, 
základy business English. Kurzy pro děti od 10 let.

Skupiny max. 6 účastníků, individuální přístup, vlídné zacházení.
Začátek kurzů v týdnu od 5.9.2011.

Výuka, přihlašování na adrese: Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná; 
tel: 732 37 47 58;     e-mail: lubos.vins@seznam.cz

HOSPODA U DATLA
PŘIPRAVUJEME:
21. 10. JZLF /Jablko znetvořené lidským 

faktorem / + host Partyzáni a Ban-
daska od 20.00 hod.

29. 10. Záviš od 20.00 hod.
26. 11. THE HOGS (Irl.) + Václav Koubek 

od 20.00 hod.

Říjen 2011
Pobočka ŠK (Husova 380) a ČSOP zve 
dospělé i děti: 

● v neděli 9. 10. na autobusový přírodovědný 
zájezd - Chanovice a okolí (např. nová roz-
hledna, rozšířený skanzen, Čertovy kameny, 
Kadov, Slatina). Cena: 40 - 60 Kč. Více 
v ŠK v Husově ul., tel. 383 323 021 nebo na 
hrdlickova@knih-st.cz, zde i přihlášky. 

● v sobotu 15. 10. na přírodovědný výlet (asi 
13 km – lze měnit). Sraz v 6.55 před nádr. 
ČD. Jede se na Borová Lada, Chalupskou 
slať, Svinná Lada, Šindlov, Michlovu Huť. 
Návrat např. z Lipky v 15.29.

● v neděli 16. 10. na hraní na kantely od 
18.00 na pobočce Za Parkem (ve spolupráci 
s o. s. Spona). K poslechu zveme i veřej-
nost.

● ve středu 26. 10. přednášku Hadi - máme je 
rádi? Lukáš Hulec z Horažďovic přiveze ži-
vou užovku červenou a korálovku sedlatou 
a bude vyprávět o nich i o českých druzích 
plazů. Od 17.00 v promítacím sále strako-
nického gymnázia.

● na páteční schůzky kroužku MOPíků. Sraz 
vždy v 16.00 před hradem u kanceláře 
CIAO. Budeme si hrát hlavně venku. 7. 10. 
se děti i rodiče dozvědí zajímavosti o jelení 
říji, 14. října bude kaštaniáda, 21. 10. si 
uděláme růžičky z listí. 
Více na www.csop-strakonice.net nebo

383 323 021.

              
                       
 


   
   
 
    

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

íjen 2011



Všechny barvy svta. Každý den vám pedstavíme jeden svtadíl. Budou pipraveny 
prezentace autor daného svtadílu, knihy s danou tématikou, kvízy a hádanky. Prostedí 
knihovny se každý den pizpsobí barv svtadílu, proto vítáme píslušn obleené tenáe. 
Zveme vás na žluté pondlí, bílou stedu, ervený tvrtek, zelený pátek a ernou sobotu.

Opt nabízíme prodej vyazených knih a asopis v budov na hrad i v poboce 
v Husov ulici, pro tenáe je pipravena také amnestie upomínek. Na oddlení pro dti celý 
týden probíhá akce „tenái píší svj píbh“ na téma erti a noví dtští tenái budou 
zaregistrování zdarma. 

• 29. 9. – 7. 11. – Osudové roky eské státnosti. Výstava vnovaná nejdležitjším 
událostem formování a vzniku samostatného eského státu ve 20. století. ŠK, vstupní 
hala.

• 3. 10. – 31. 10. – Výstava neziskových organizací a poskytovatel sociálních 
služeb na Strakonicku. ŠK, poboka Za Parkem

• 4. 10. -  Jiina Bohdalová - královna eského humoru  - akce pro nevidomé a 
slabozraké uživatele k významnému životnímu jubileu Jiiny Bohdalové. ŠK, ítárna, 
9:00 hod

• 4. 10. – Co mže nabídnout obecní knihovna svým uživatelm? Akce pro 
dobrovolné knihovníky regionu. ŠK, odd. ZKI, 14:30 hod

• 5. 10. – Slavnostní vyhlášení výsledk literární a výtvarné soutže O cenu prof. 
Antonína Voráka. ŠK, spoleenský sál, 14:00 hod. Ureno pro širokou veejnost.

• 10. 10. - Tvoivý podveer s Evou Dranákovou na téma Jednoduché frivolitky. 
Píze, nžky a jehly se štíhlým ouškem budou pipraveny na míst, ale hodilo by se si s 
sebou pinést i vlastní. ŠK, poboka Za Parkem, 17:00 hod.

• 11. 10. Všechno je JEDlé - beseda s Mgr. Hankou Synkovou, bývalou redaktorkou 
rozhlasového Kolotoe, která psobí jako publicistka, lektorka, poradkyn zdravého 
životního stylu, terapeutka a preferuje pírodní postupy (bylinky, zelený jemen, 
doplnní energie moxou, cviení, masáže…). Je autorkou publikací Všechno je JEDlé a 
Koení proti choení. ŠK, spoleenský sál, 17.00 hod. 

Další íjnové akce: 
• 11. 10. - Školení poítaové gramotnosti -Základy práce s internetem. 

ŠK, studovna, 9:30hod.

Říjen 2011

TÝDEN KNIHOVEN 3. – 8. 10. 2011
Všechny barvy světa. Každý den vám předsta-

víme jeden světadíl. Budou připraveny prezentace 
autorů daného světadílu, knihy s danou tématikou, 
kvízy a hádanky. Prostředí knihovny se každý 
den přizpůsobí barvě světadílu, proto vítáme 
příslušně oblečené čtenáře. Zveme vás na žluté 
pondělí, bílou středu, červený čtvrtek, zelený 
pátek a černou sobotu.

Opět nabízíme prodej vyřazených knih a časo-
pisů v budově na hradě i v pobočce v Husově ulici, 
pro čtenáře je připravena také amnestie upomínek. 
Na oddělení pro děti celý týden probíhá akce „čte-
náři píší svůj příběh“ na téma čerti a noví dětští 
čtenáři budou zaregistrování zdarma.

● 29. 9. – 7. 11. – Osudové roky české stát-
nosti. Výstava věnovaná nejdůležitějším 
událostem formování a vzniku samostatného 
českého státu ve 20. století. ŠK, vstupní hala.

● 3. 10. – 31. 10. – Výstava neziskových or-
ganizací a poskytovatelů sociálních služeb 
na Strakonicku. ŠK, pobočka Za Parkem

● 4. 10. -  Jiřina Bohdalová - královna českého 
humoru - akce pro nevidomé a slabozraké 
uživatele k významnému životnímu jubileu 
Jiřiny Bohdalové. ŠK, čítárna, 9:00 hod.

● 4. 10. – Co může nabídnout obecní knihov-
na svým uživatelům? Akce pro dobrovolné 
knihovníky regionu. ŠK, odd. ZKI, 14:30 hod. 

● 5. 10. – Slavnostní vyhlášení výsledků 
literární a výtvarné soutěže O cenu prof. 
Antonína Voráčka. ŠK, společenský sál, 
14:00 hod. Určeno pro širokou veřejnost.

● 10. 10. - Tvořivý podvečer s Evou Drančá-
kovou na téma Jednoduché frivolitky. Příze, 
nůžky a jehly se štíhlým ouškem budou připra-
veny na místě, ale hodilo by se si s sebou přinést 
i vlastní. ŠK, pobočka Za Parkem, 17:00 hod.
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Zveme Vás  na Hubertovu jízdu s hercem 
Václavem Vydrou 

 

 

Penzion              
u Kohoutka ,   
Buzice 15, Blatná 

tel:                  
420/ 725 912 912  

08.10.2011 

 

Od 10.00 hod 

Telefon: (420 ) 725 912 912 
www.ukohoutka.cz 
E-mail: ukohoutka@seznam.cz 

Penzion u Kohoutka 
Buzice 15 

388 01  Blatná 

 

Rezervace a 
informace : 
420/ 725 912 912 

10.00 slavnostní zahájení 

- přípitek a slavnostní označení jezdce 

11.00 start terénní jízdy 

- rozděleno do dvou lotů 1/ pro odvážné 

2/ pro děti a rozumné 

13.00 dostih dětí pod branou hraček 

13.15 dostih dospělých a vyhlášení krále honu 

13.30 ukázka jízdy na koních Václavem Vydrou
 

14.00 soutěže pro děti – parkur, vidličková …. 

15.00 parkur, minimax, westernové soutěže 

V průběhu malování masek na obličej dětí  i 
dospělých od 10.00 do 17.00 

- celý den k dispozici poníci pro děti 

- komentovat bude profesionální komentátor 
koňských závodů 

- předvedení historický kočárů (bryčka pana 
Buriana atd.) 

OD 20 HOD. SOUD POUZE PRO JEZDCE A JEJICH 
DOPROVOD 

OD 21 HOD Š-UMÍCI VE STYLU COUNTRY 

Dne 08.10.2011 od 10.00 hod. v penzionu            
u Kohoutka v Buzicích u obce Blatná 

            www.ukohoutka.cz,  tel : 420/ 725 912 912,  Buzice 15, Blatná 

Program 8.10. – Hubert
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Program kina na říjen 2011

 ULTURNÍ KALENDÁK
Sobota 1. října – zámecké nádvoří 17,00 hod.

Vystoupení pěVeckého 
sboru Gaudium praGense
Smíšený sbor „GAUDIUM PRAGENSE“ 

(GP) byl založen na sklonku roku 1989. Soustře-
ďuje cca 45 lidí, kteří se rozhodli věnovat svůj 
volný čas komorní sborové hudbě.

Repertoár sboru zahrnuje díla evropské sboro-
vé hudby od renesance až do 21. století. Význam-
nou část repertoáru tvoří barokní díla českých 
skladatelů, jako jsou F.I. Tůma, J.D. Zelenka, 
B.M. Černohorský, a díla komponovaná přímo 
pro GP (L. Hurník). Sbor zpívá s doprovodem 
varhan či a cappella a příležitostně vystupuje 
s komorními orchestry.

V případě nepříznivého počasí se koncert bude 
konat ve Starém paláci blatenského zámku

Úterý 11. října  - zámek Blatná 19,00 hod.
Zahajovací koncert KPH
na kŘídLech hudby
Musica dolce vita
Žofie Vokálková – flétna 
Zbyňka Šolcová – harfa 
Daniela Demuthová – mezzosoprán 

„Na křídlech hudby“ aneb Ptačí koncert se 
souborem

Soubor MUSICA DOLCE VITA se věnuje 
interpretaci skladeb pro flétnu a harfu všech 
stylových období v podání špičkové sólové 
flétnistky Žofie Vokálkové a skvělé harfenistky 
Zbyňky Šolcové a ve spojení s písněmi a áriemi 
pro mezzosoprán Daniely Demuthové prezentuje 
širokou škálu tématických koncertů.

S velkým úspěchem se setkávají především 
dva tituly souboru Poetická zastavení a Klenoty 
české hudby, které oba soubor vydal i na stejno-
jmenných CD.

Novým projektem pro rok 2011 je program 
Na křídlech hudby, aneb Ptačí koncert. Velkou in-
spirací hudebních skladatelů byl vždy ptačí zpěv. 
V pestrém programu soubor představuje skladby 
světových mistrů od baroka až po současnost.

Pondělí 17. října – sokolovna Blatná – 8,30, 
a 10,00 hod.

Představení pro ZŠ
naŠi Furianti

Úterý 18. října - sokolovna, těl. sál 19.00 hod.
koncert „spoLečná 
Věc“ - tomáŠ pFeiFFer
Mimořádný zvuk Vodnářského zvonu, kte-

rý dle odkazu pradávných generací pomáhá 
harmonizovat celou bytost. Na co se můžete 
těšit? Budou promítnuty netradiční a doslova 
unikátní záběry horských vodopádů, zajímavá 
a tajuplná místa naší Země, překrásné sním-
ky vesmíru – galaxie, hvězdokupy a mnoho 
dalšího.

       Tomáš Pfeiffer

Čtvrtek 27. října  14,30 hod.
VZpomínka na 28. Říjen
Slavnostní položení věnců u sochy Svobody

Čtvrtek 27. října – sokolovna Blatná – 19,00 
hod.

SDO
naŠi Furianti
Předprodej vstupenek v Knihkupectví

Pondělí 31. října - sokolovna  19,00 hod.
Koncert
jakub smoLík 
s doproVodnou skupinou
Česká country - popová hvězda opět po letech 

v Blatné

JAKUB SMOLÍK – současná umělecko-in-
terpretační osobnost, jež svými sladce laděnými 
písněmi oslňuje zejména něžnou část publika. Při 
poslechu hitů jako; „Až se Ti jednou bude zdát“, 
„Ave Maria“, „Jen blázen žárlí“, „Zachraňte 
milenky“ či „Prý chlapi nebrečí“ pookřeje ne-
jedno ženské srdce.Těží ze své image a pěkných 
skladatelských kousků Z.Bartáka, Fr.Kasla nebo 
J. Zmožka, ale i nesmírně vytříbeného vkusu 
pro výběr coververzí starších českých šlágrů, 
které mladší část publika dnes zná především 
díky němu. J. Smolík patří k českým interpretům 
s největší fanouškovskou základnou.

Předprodej na odd. kultury od 3. října 

Výstavy:
Městské muzeum v Blatné
Jan Pohribný – Ztracen v ráji  
Fotoateliér Seidel
Daniel Kaifer – Hlas divočiny

Otevřeno denně mimo pondělí  9 – 12,  13 
– 16 hod.

Výstava potrvá do 16. října  

Zájezdové představení:
Divadlo Hybernia Praha 
Předpremiéra muzikálu  - úterý 6. března 

2012
LucreZia borGia
Celá knihovna románů, povídek, dramat, ale i his-

torických studií, článků a monografií je zasvěcena 
tajemnému rodu Borgiů. Rodu, nad kterým se střídala 
zář andělského jasu s démonickým svitem ďábla... 
Tajemné příšeří papežského dvora, lesk knížecích 
hradů, dalekosáhlé politické pletichy, diplomatické 
intriky, dopadající z Itálie do celé Evropy. 

K tomu i nesčetná milostná dobrodružství, dráž-
divé pověsti a dohady….

Středobodem pozornosti stojí snad nejpopulárněj-
ší představitelka mocných Borgiů – Lucrezia. Žena 
plná života, touhy, nenávisti i kruté vášně. Ani anděl 
ani ďábel. Má v nitru ctnost vedle zločinu, je v ní 
nebeská lehkost i temný nával zloby. Na jedné straně 
něžná a nezáludná dívka, na straně druhé zhýralá 
milenka vlastního bratra, nenávistná vražednice... 

Režisér Libor Vaculík se pokusil spolu se svým 
autorským týmem (P.Malásek, V.Kopta). oživit 
barvitost historických kulis, intrik, sugestivním 
vyprávěním oživit většinou tragická milostná dob-
rodružství. 

Hrají: Bára Basiková, Radka Fišarová, Zuzana 
Sůsová, Daniel Hůlka, Bohuš Matuš, Tomáš Trapl, 
Tomáš Savka, …

Odjezd autobusu v 8,00 hod. od ubytovny 
Tesly

Předpokládaná cena: 450,- Kč
Přihlášky přijímá již nyní odd. kultury – tel. 

383 422 849

Pondělí 3. 10. v 17,30 hod.
Pohádka ČR 2011, 90 minut
saXana a LeXikon kouZeL
/Film Europe /
PREMIÉRA - PREMIÉRA - PREMIÉRA –
Saxána nyní žije normálním životem v krásné 

rodinné vile se svým manželem Janem, dcerkou 
Saxánkou, bláznivou tetou Irmou a strýcem 
Evženem. Na co ale úplně zapomněla, je půda 
skrývající tajemství o jejím předešlém čaroděj-
nickém životě.… 
Vstupné 80 Kč  Mládeži přístupno 

Středa 5. 10. v 19,00 hod.
Fantasy film USA 2011, 130 minut, v českém 

znění 
harry potter 
a reLikVie smrti - část 2     
/WARNER BROS /
Vše ale směřuje k závěrečné a velkolepé 

bitvě.
Vstupné 80 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné 

Pátek 7. 10. ve 20,00 hod.
Drama USA 2011, 91 minut, s titulky 
intimní past            /BIOSCOP /
Každý rok se přibližně tři milióny nezada-

ných žen v Americe přestěhují do neznámého 
bytu. Nevědí, kdo v něm před nimi žil, neznají 

jeho majitele a ani si nedělají starosti s výměnou 
zámku na dveřích. 
Vstupné 70 Kč  Mládeži do 15 let nevhodné 
Úterý 11. 10. ve 20,00 hod.

Animovaná pohádka USA 2011, 88 minut, 
v českém znění 

sammyho dobrodružstVí 
/Film Europe /
Animované dobrodružství mořské želvy 

Sammyho a jeho přátel
Promítáno v rámci akce: Sběr elektrozařízení 

v roce 2011 konaný na sběrném dvoře, Čechova 
ulice 90, Blatná ve dnech 6. a 7. října 2011, 
v provozní době sběrného dvora vždy 9:00 - 10:00 
a 15:00 - 17:00. Každý občan Blatné a jejích 
osad, který osobně přijde na sběrný dvůr a ode-
vzdá vysloužilé elektrospotřebiče (minimálně 1 
ks), obdrží pouze v uvedené dny poukázku na 2 
vstupenky na toto filmové představení. 
 Mládeži přístupno 
Středa 12. 10. v 19,00 hod.

Komedie USA 2011, 92 minut, s titulky 
Zkažená úča  /FALCON /
Elizabeth Halseyová  je učitelka, která by 

z chování dostala přinejmenším dvojku. Je 
sprostá, zlá a chová se naprosto nevhodně. Pije, 
bere drogy a nemůže se dočkat, až si najde dobře 
situovaného muže, který se o ni postará ... 
Vstupné 75 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné 
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 PORTS 
 










Máte rádi bleší trhy?
Denně v bazaru v Blatné v Písecké ulici /před vjezdem je velký 
poutač/ máte možnost si prohlédnout velké množství různého 

zboží a zajímavostí. Otevřeno denně od 10 do 18 hodin, neděle 
zavřeno. Můžete nabídnout i věci do prodeje. 

Info na čísle: 721 911 320

Potřebujete pomoc a nechcete platit drahé firmy?
Zavolejte služby na mobil 721 911 320!

Práce všeho druhu: úklid, žehlení, mytí oken, pomoc na zahradě, 
doprava osob a věcí, vyklizování objektů, obsluha při večírcích, 

mytí aut aj.
Pracujeme rychle, spolehlivě, kvalitně. Cena dohodou, pracovní 
doba neomezená. Informace také v bazaru Blatná na Písecké.

Příbram - duatlon
MČR dlouhý duatlon 10 km běh – 60 km kolo 

– 10 km běh, 17. 9. 2011 Příbram. J. Pudil /SCV 
Blatná/, obsadil v kategorii 2. místo.

Duatlon - Žamberk
Žamberk, 24. 9. ,MČR v duatlonu, na tatích 

5-20-3, Jaroslav Pudil /SCV Blatná/obsadil 
v kategorii 2. místo a v letošním roce získal 
celkem  7 medalí na mistrovskou ČR v triatlonu 
a duatlonu.

Okresní přebor ve 
volejbalu žen

Tabulka soutěže
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PneuPremium.cz

www.PneuPremium.cz

Nově otevřený internetový obchod s pneumatikami, alu i ocelovými disky.
Pouze kvalitní pneumatiky s doživotní zárukou na kvalitu.
Pneumatiky prémiových značek BARUM, BRIDGESTONE, CONTINENTAL, 
DUNLOP, GOODYEAR, MICHELIN, PIRELLI, NOKIAN a další.
Možnost nákupu na splátky.
Možnost přezutí objednaných pneumatik.

Lukáš Návrat, Čechova 239, Blatná 388 01 (budova JSM - kancelář i prodejna)
tel.: +420 604 127 215, mail: info@pneupremium.cz
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KRMIVA MAŠEK 
sm si ZZN + další krmiva pro: 
psy, ko ky, dr bež, ovce, holuby, 
králíky, prasata, kon , skot, kapry 

NEJNIŽŠÍ CENY 
Po 8-16;Út-Pá 8-15;So 9-11 
dovezeme – objednávejte na 

383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná 

VETERINÁRNÍ ORDINACE MVDr. Milan Kalužík
Sadová 1442, BLATNÁ

(U STAVEBNIN POD RYBNÍKEM PUSTÝ, BILLIARD BARU)
Tel.: 603 221 660, e-mail: vetkaluzik@seznam.cz

Oznamuje:
Rozšíření ordinačních hodin (nově otevřeno i dopoledne)

Po - Pá 8 - 11, 16 - 19

Nabízí:

- ošetření koní po domluvě tel.: 734 408 974
- výjezdy k pacientům po telefonické domluvě
- pro akutní případy na telefonu 24 hod. denně
- komplexní veterinární služby
- prevence – očkování, odčervení, čipování, pasy, tetování
- diagnostika – rentgen, vyšetření ultrasonografem
                      – laboratorní /krev, moč, trus, histologie/
- chirurgie /anestézie inhalačním přístrojem/
- stomatologie /zubní ultrazvuk/
- ošetření okrasného ptactva, hlodavců, plazů
- doplňkový prodej krmiv a diet

Přijďte se přesvědčit, že i za
„lidové ceny“

je možné poskytnout kvalitní službu.
Nové kadeřnictví

Symfonie
J. P. Koubka 81, Blatná

Markéta Štěrbová

tel.: 606 959 855
Otevřeno i v SOBOTU!
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TEPELNÁ ERPADLA 
TOPENÍ 

    
      777 050 679, 776 022 526 
     www.ekologicke-vytapeni.cz

Kancelá – Sadová 308, Blatná 
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Rozmry 6 x 3,2 cm 


TRUHLÁSTVÍ 
Jií Chodora 

Výroba oken,dveí,kuchyní,schody, 
ploty,pergoly,vrata atd. 

tel: 721 310 480 
e-mail:truhlarstvi.chodora@blatna.net 

DÉZO IE E

G

Ing. Petr Fous

DÉZO IE E

G

Ing. Petr Fous

DÉZO IE E

G

Ing. Petr Fous

Ing. Petr FOUS

GEODÉZIE
Na Blýskavkách 1430, 388 01 Blatná

IÈO: 659 54 050
tel.: 603 514 655

Odpovìdná osoba: Ing. Petr Fous

digitisk + UV laminace, vel. A3
lepit na PVC tl. 5 mm + rámování

1430

PVC tl. 5 mm, výøez EG528, EG501- 15x20 cm

tisk na papír køída 100g + laminace, 15x60 mm

FOUSOVI

GEODÉZIE

Ing. Petr FOUS

Na Blýskavkách 1430
388 01 Blatná

mobil: 603 514 655
tel./fax: 383 393 446
e-mail: fous.petr@tiscali.cz

DÉZO IE E

G

Ing. Petr Fous

GEODÉZIE
Ing. Petr Fous

Na Blýskavkách 1430
388 01 BLATNÁ

tel.: 383 393 446
mobil: 603 514 655

geometrické plány pro:
- kolaudace budov

- rozdìlení pozemkù
- vìcná bøemena

vytyèování hranic pozemkù
úèelové mapy

zamìøování inž. sítí,...

POZOR!!!
ZMÌNA SÍDLA

GEODÉZIE

GEODÉZIE

300 m

30 m

velikost tabulky 17x95 cm

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:    čt 15 - 18 hod.
     pá 15 - 18 hod.
     so (liché týdny 8-11 hod.)
     nebo po tel. domluvě
Hajany 15
 Tel.: 383 420 053, 
 mob. 604 566 214, 732 236 153
 www.spanekvperi.cz

 
 
 
 
 
            
   St ední odborné u ilišt  
               BLATNÁ    

 
U Sladovny 671 

                            388 16 Blatná 
 
 
Nabízíme provedení t chto prací: 
 

veškerou diagnostiku, se ízení 
a opravy osobních a užitkových 
automobil  v etn  kontroly 
a se ízení geometrie podvozku 
novou 3D diagnostikou 
servis klimatizací vozidel 
m ení emisí zážehových 
i vzn tových motor  v etn  p ípravy 
vozidel na technickou kontrolu 
opravy traktor  a zem d lské 
techniky 
základní kurzy sva ování, 
doškolování a p ezkušování svá e  

 P íjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod. 
 na tel. 383 412 335, 383 412 333 
 

Další informace: tel.: 383 412 320 
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz

 

INTERNET   
 připojení k Internetu od 200Kč (s DPH) 
 servis a opravy počítačů 
 tvorba webových stránek – Webhosting 
 pevná Telefonní linka Voip   

   Tel.  383 809 555,    602 649 555 

     e-mail: Info@konet.cz            www.KONET.cz                 

      INTERNET KONET CENTRUM  
            u ubytovny Tesla Blatná 

 

 

 

PRONAJMU dlouhodobě byt 2+1v 
nové zástavbě na sídlišti Nad Lomni-
cí, 2. patro s výtahem, balkon, sklep

Tel.: 383 421 239
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Mám výhody
havarijka, ale
neplatím ho!

POVINNÉ RU ENÍ 
S NEJLEPŠÍ VÝBAVOU

S vámi od A do Z

V


