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Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná se staly 
MISTRYNĚMI SVĚTA

Historicky první Mistrovství světa v mažoretkovém sportu se konalo 
na konci srpna po tři dny v Praze. Ze zemského mistrovství postoupily 
do tohoto světového finále také mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná. 
PREZIOSO má již mnoho úspěchů z evropských šampionátů, letos však 
dosáhlo i na stupínek nejvyšší.

Děvčata reprezentovala Sokol i Město Blatná jak v sóloformacích, tak 
ve velkých formacích. Ze šestnácti nominovaných startů získalo PREZIO-
SO třináct medailí, z toho devět zlatých! Za zmínku stojí velké úspěhy ve 
formacích: kadetky získaly titul I.Vice mistra světa za choreografii „Elfové 

z kouzelného světa“ a titul Mistra světa za skladbu „Kočičky“, juniorky se 
staly I. Vice mistry světa se sestavou „Loutkové království“ a Mistry světa 
s choreografií „Paví královna“. Díky těmto skvělým výsledkům zazněla 
několikrát na pražském stadionu Eden česká hymna, pocity radosti a dojetí 
mohli diváci i mažoretky prožívat znovu při závěrečné exhibici mistrů. 
Celý přenos jste mohli sledovat online živě přes internet.

Děkujeme za skvělou reprezentaci, dosažené úspěchy a přejeme hodně 
štěstí na Mistrovsvtí Evropy v showdance, kterého se v listopadu v německé 
Riese zúčastní sólistka Tereza Jindráková!

Kadetky s trenérkami Hankou Novotnou a Veronikou 
Loukotovou. Sóloformace pom-poms a trenérky Jana a Michaela Augustinovy.

Choreografie "Žolík a jeho karty" okouzlila publikum i rozhodčí.

Úspěšné sólistky v seniorské kategorii Petra Bláhová a Monika Lapková.

(Další foto mistryň světa na str. 9)
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Aktual ity

M Ě S T S K Á  P O L I C I E  B L AT N Á
Zahradnická 171, 388 01 Blatná

tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321, 
e-mail: m.policie@blatna.net
http://www.mesto-blatna.cz

Městská policie Blatná informuje - aktuální osídlení 
záchytných kotců

Jsme na internetu! Adresa: www.kotce-blatna.estranky.cz
Máme i facebookové stránky: Záchytné kotce MP Blatná

BENJI, kříženec boloňského psíka, pes, 5 let

AMÁLKA, kříženka belgického ovčáka a staforda, 
fena, 1 rok.
Pravděpodobně kříženka belgického ovčáka 
a staforda. Je asi rok stará. Z počátku byla plachá, 
nyní si zvyká na lidi. Se psy vychází dobře. Fena je 
po operaci ocásku, již naprosto pořádku.

RUSTA, staffordšírský bulteriér, fena, 5 - 6 let
Fena staffordšírského bulteriéra, stáří 5 – 6 let, 
kastrovaná. S lidmi vychází skvěle, ráda se nechává 
hladit, miluje plavání. Zvládá základní povely. Je 
vhodná do rukou zkušeného chovatele a jako zvířecí 
jedináček.

SAM, kříženec border kolie, pes, 1 rok
Sam je bázlivý, ale rychle si zvyká. Se psy je 
nekonfliktní.

OPĚT VYBÍRÁME Z LIDOVÝCH PRA-
NOSTIK

NA PANNY MARIE NAROZENÍ – VLAŠTO-
VIČEK ROZLOUČENÍ (8. 9. )

JAKÉ POČASÍ O PANNY MARIE NAROZE-
NÍ, TAKOVÉ BUDE PO OSM NEDĚL TRVAT.

OD PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ, TEP-
LOTA RYCHLE POKLESNE (15. 9. )

O SVATÉM MATOUŠI, VLAŠTOVKY NÁS 
OPOUŠTÍ (21. 9)

SVATÝ MATOUŠ KRÁTÍ DEN I DÍLO

NA SVATÉHO MATOUŠE, VYMĚŇ SLÁMU 
DO LOŽE

JE-LI NA SVATÉHO MATOUŠE PĚKNÝ DEN, 
TEŠÍ SE VINAŘ NA SKLIZEŇ

PO SVATÉM MATOUŠI, OVOCE SE OKOUŠÍ

ZÁŘÍ OBILÍ SKLIZENÉ VIDÍ A JABKA 
(BRAMBORY) KLIDÍ
CHLÉB A BRAMBORY, JSOU ZÁKLADEM 
POTRAVY

AŽ NÁM PŘIJDE MĚSÍC ZÁŘÍ, JESTLI 
SE NÁM JABKA (BRAMBORY) ZDAŘÍ, 
KDYŽ JICH BUDEM MĚT FOROTU, VY-
ŽENEM Z DOMU ŽEBROTU

Brambory byly již od osmnáctého století 
u nás hlavním zdrojem obživy. Byly na sto-
le téměř každý den. Z horáckého popěvku.: 
„brambory s mundurem (ve slupce), ty já mám 

každej den.“ Nejobyčejnějším jídlem byly 
brambory na loupačku, dále se připravovala 
jídla jako:šusterka (kucmoch, škubánky), různé 
bramborové placky – šundálky a kunderbálky, 
pečené na plotně, maštěné máslem, s medem 
nebo sirobem či mlékem. Knedlíky ze syrových 
nebo vařených brambor (bosáky, klouzáky, štro-
chany), kočičí tanec z brambor a zelí, halapáč 
(bramborák, bandorník, cmunda, strouhanec, 
vrhcábník…), bramborové vdolky, brambory 
pečené v troubě(pečánky, pečáry, pečenky) atd.

Receptů z brambor jistě všichni znáte mnoho, 
různých variant i nápadů byla již publikována 
celá řada. Za všechny však přece jenom jeden 
z receptů levné a zdravé kuchyně:

ZAPEČENÉ BRAMBORY S POHANKOU
4 velké brambory, 30 dkg pohanky, sůl, kmín, 

jeden stroužek česneku (možno i víc), půl lžičky 
bazalky, trochu tymiánu, pepř, strouhaný parme-
zán, olivový olej.

Nejprve pohanku na sucho asi deset minut 
opražíme, pak ji vložíme do osolené vody 
a podusíme asi pět minut. Brambory uvaříme 
do měkka v osolené a okmínované vodě, slijeme 
a promícháme s uvařenou pohankou, přidáme 
prolisovaný česnek a koření. Můžeme přidat také 
houby nebo zbytek pečeného kuřecího masa. 
Dáme do vymazaného pekáčku a krátce zape-
čeme. Podáváme s různými zeleninovými saláty.

LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA LODĚK
Zářijové počasí nám všem dosud přeje, 

minulý víkend byl nádherný, a tak nás 
o sobotách i nedělích můžete stále zastih-
nout nejspíše na nábřeží proti KAPLANCE 
u PŮJČOVNY LODĚK. A protože nastává 
podzimní čas, opět se v naší nabídce objevuje 
velký výběr AROMAOLEJŮ, také SETÉ 
neboli TECHNICKÉ KONOPÍ pro koupele 
i čaje vhodné na bolesti hlavy, nespavost, pro-
čištění organismu a kožní neduhy – vyrážky 
a alergie, ŽEN-ŠEN PĚTILISTÝ (pokojová 
květina) vhodný k udržení stálého zdraví.
www.lidove-remeslo.cz, info@lidove-remeslo.cz, 
mob. 736765747

Eva Fučíková - lidové řemeslo

V září oslaví manželé 
Libuše a Josef Rokyckých 

z Blatné krásné výročí diamantové svatby.
Proto bychom jim rádi popřáli do dalších 

společných let vše nejlepší.

Dcery s rodinami, vnoučaty, 
příbuzní a přátelé

Pozvánka na vycházku
Vycházky s pozorováním ptáků „Festival ptactva“ probíhají po celé Evropě každý rok první říjnový 

víkend a jedna z nich bude tradičně také na Blatensku a to V NEDĚLI 6. 10. u Tchořovic. Sraz bude 
v neděli 6. 10. 2013 v 9:00 na zastávce ČD v Tchořovicích u Blatné. Z Blatné je možné přijet na kole, 
autem či přijít pěšky (pěk- ná trasa vede přes Řečici 
kolem Hajanského rybní- ka). Kdo se mailem předem 
nahlásí a přijede do Tcho- řovic do 6:52 (čas příjezdu 
vlaku od Blatné), může se zúčastnit už od začátku 
doprovodné kroužkova- cí akce, shlédnout ukázku 
kroužkování budou ale moci všichni účastníci. Vycházka 
povede k rybníkům Hořejší, Starý, Radov, k tůním pod 
letištěm a zpět do Tchořo- vic. Dalekohledy a obuv 
odolávající mírnému vlhku jsou doporučeny, k dispozici 
budou i velké stativové da- lekohledy a mnoho infor-
mačních materiálů o ptácích a jejich ochraně. Vycházka 
je vhodná i pro rodiny s dět- mi. Pořádají členové ČSO 
(Jihočeského ornitologického klubu České společnosti ornitologické) ve spolupráci s ZO ČSOP Blatná. 
Vedou Petr Pavlík a Zdeněk Voborník, ukázky kroužkování Petr Louda a Jaroslav Fořt, kontakt csopblat-
na@seznam.cz a podrobnosti i z minulých akcí na webu www.csop.cz/blatna.

Setkání zaměstnanců bývalého 
Podniku služeb se uskuteční 

4. října od 18.00 hodin 
v restauraci Vinice.

17.10. v 17 hodin začíná v MC Kapřík  již 
šestý 

kurz snižování 
nadváhy 

metodou STOB 
Zájemci o kurz se mohou nahlásit do 

15.10. na telefonním čísle 774 040 499 
- pí Žáčková
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

TANENÍ 2013
POZOR ZMĚNA!
Kurz společenského tance bude zahájen v sobotu 
21. září 2013.
pod vedením manželů Strnadových.
Bližší informace a přihlášky ke stažení na
www.tanecni-blatna.webgarden.cz
Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu
tanecni.blatna@centrum.cz

Plovárna Blatná – ukončení provozu
Vážení občané,
Technické služby města Blatné, s. r. o., jakožto provozovatel zařízení 

Plovárna Blatná, Vás touto cestou informují, že dne 15. 9. 2013 dojde 
k ukončení provozu pro rok 2013. Areál Plovárny Blatná bude uveden opět 
do provozu, v souladu s provozním řádem, v květnu 2014.

Tímto bychom Vám chtěli poděkovat za návštěvnost v první provozní 
sezóně plaveckého areálu a věříme, že nám zachováte přízeň i v sezónách 
příštích.

Na Vaši návštěvu se budeme těšit a věříme, že i Vy budete s našimi 
službami nadále spokojeni.

Stavební činnost TS Blatná
V měsící srpnu a na začátku měsíce září zahájily Technické služby na 

úseku stavební činnosti práce na II. etapě opravy chodníků na sídlišti Nad 
Lomnicí, které jsou spojeny, stejně jako v roce 2012, s výměnou topných 
kanálů v této lokalitě. Jedná se o poměrně rozsáhlou opravu, která bude 
probíhat po celý měsíc září a také říjen. Dále byly prováděny práce na 
opravě chodníků po výměně plynovodního řadu v ulici Zahradnická. 
V této souvislosti je částečně nově opravován chodník v Zahradnické ulici 
u objektu „Kostky“.

Z prací prováděných na chodníku v ulici Zahradnická přikládáme 
fotografie.

Zemřelí – srpen
Čížek Jaroslav, Hudčice, nar. 1923, úmrtí 1. 8. 2013
Pobuda Jiří, Sedlice, nar. 1960, úmrtí 1. 8. 2013
Vrátná Růžena, Lom, nar. 1914, úmrtí 10. 8. 2013
JUDr. Blecha Jaromír, Praha, nar. 1929, úmrtí 11. 8. 2013
Pobudová Anna, Holušice, nar. 1932, úmrtí 13. 8. 2013
Ryba Bohumil, Blatná, nar. 1929, úmtí 21. 8. 2013
Koblih Josef, Blatná, nar. 1923, úmrtí 22. 8. 2013
Malík Josef, Mirošov, nar. 1932, úmrtí 25. 8. 2013
Říha Bohuslav, Čimelice, nar. 1927, úmrtí 29. 8. 2013
Děrgelová Věra, Mirotice, nar. 1925, úmrtí 25. 8. 2013
Bartůněk Stanislav, Sedlice, nar. 1942, úmrtí 30. 8. 2013

Z Pražského hradu rovnou 
do Blatenského zámku

Blatenský fotofestival má tu čest hostit i letos českou fotografickou 
elitu. Jeden z nejlepších českých dokumentaristů, který je považován 
za „fotografa života“, pan Jaroslav Kučera, vystavuje v Blatné! Část 
velkoformátových černobílých fotografií se přestěhovala rovnou 
z Pražského hradu k nám do zámku. Po Jindřichu Streitovi, Dagmar 
Hochové a Daně Kyndrové další výlet do české, nepříliš dávné, mi-
nulosti. A jak už je zvykem na našem fotofestivalu, umělec si přijede 
své fotografie i sám představit, a tak i pan Kučera se osobně účastní 
obou festivalových dnů.
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Neházejte perly sviním
Je to necelý týden, co jsem potkala jednu dávno zapomenutou pražskou známou v Blatné před 

informačním centrem. Držela v ruce kulturní program… Po frázích typu …kde se tu bereš… jak 
žiješ… atd. se podivila, že jsem vlastně odtud, z Blatné. Ona tady koupila chalupu a čekala, že ta 
Blatná je pěkná díra… no a pak si otevřela internet a zabrousila na místní „kulturní vyžití“. A to jí 
prý „spadla čelist“. „Hele a není to jako házet perly sviním? To ty místní burani tohle ocení? Stivína, 
divadlo Continua, balet, filharmonii…“ Jsem slušně vychovaná a tak jsem jenom bez zvýšení hlasu 
poznamenala, že tady nejsme žádní kulturní barbaři a raději se odporoučela…

Biblický výrok „…neházejte perly sviním…“ 
je srozumitelný všem: znamená neplýtvat něčím 
vzácným pro ty lidi, kteří nevědí, o co jde, a kteří 
pro svůj mdlý a zastřený rozum nejsou schopni 
správně chápat. Navíc je unikátnost té věci může 
natolik rozrušit, že se stanou agresivními vůči 
tomu, kdo jim tu „perlu“ nabízí a dotyčnému 
začnou škodit a pronásledovat ho.

Myslím, že je tady zbytečné opět vyzdvihovat 
kvality týmu Centra kultury a vzdělávání, protože 
Blateňáci svojí hojnou účastí na četných akcích 
oceňují a doceňují sami. O kvalitě i kvantitě by 
pochyboval jenom blázen! Naštěstí zastupitelé, 
kteří perlu v podobě paní ředitelky Winklerové 
nalezli, nemají rozum zastřený… My „burani“ 
víme, co je kvalita a dokážeme si ji užít!

Překvapivý pocit rozhořčení, který jsem po-
cítila, mě vede k zamyšlení nad mým vztahem 
k městu, kde jsem doma. Vzpomněla jsem si 
na doby, kdy jsem nechápala svoje rodiče, kteří 
uvažovali o emigraci v roce 1968 a mámu, která 
tenkrát řekla, že bez lesa a kostela v Paštikách žít 

prostě nebude. Vzpomněla jsem si na divadlo, 
na které jsem jako pubertální dívka opovrhu-
jící mimo jiné i místními ochotníky, musela 
doprovodit své rodiče. Steinbeckovo O myších 
a lidech a v roli Lennieho Jirka Mikeš. A možná 
tenkrát poprvé jsem pocítila něco jako hrdost 
na to, že jsem z města, kde žije herec, kterého 
by v Národním divadle brali všemi deseti. Pak 
jsem se stala na pár let sama Pražandou a jezdila 
domů autobusem, vlakem, stopem a dívala se 
z okna. A zase si pamatuji, že teprve v té době 
jsem začala rozumět svému otci, který říkával, 
že nejkrásnější krajina na světě je kolem Blatný. 
Do Blatné jsem se vrátila provdaná a s malými 
dětmi. Děti vypustíte na zahradu, žádná starost, 
rodiče hlídají… a my hurá do Prahy za zába-
vou… Bylo tomu tak. Blatnou jsem oceňovala 
jako místo, kde se pohodlně žije, ale kultura nic 
moc. Rok 1989 přinesl nové přátele, nějak se člo-
věk zařadil… A Blatná? Město v novém kabátě, 
které žije, protože tu lidé mají to nejdůležitější 
- práci. A chtějí se bavit, sportovat, vzdělávat… 

Pocit sounáležitosti s místem, kde žijeme se tedy 
asi dostavuje až po letech a odtud možná pramení 
to naše blatenské, někdy trochu přihlouplé opo-
vrhování „náplavou“… A pocit hrdosti? Je na 
co! Městečko v krásné krajině! Malebný zámek 
a park, který nám rodina Hildprandtů dovoluje 
využívat, nádherný kostel, který se v současné 
době otvírá nejen věřícím, sobotní trhy, kaplanka, 
bazén… a spousta koncertů, divadel, úžasných 
výstav, přednášek… Blatná skutečně žije!

Abych přispěla i já svojí troškou do mlýna, 
dovolila jsem si přivézt do svého města výstavu 
fotografií Můj nový život, která putuje po vel-
kých městech a než ji pustím do zahraničí, bude 
mi ctí ukázat ji doma, v Blatné! O pohnutkách, 
které mě vedly k fotografování onkologicky 
nemocných dětí v nemocnici v Motole, bylo 
napsáno i řečeno v různých médiích až dost. Je 
škoda, že ti, kteří výstavu neviděli, se bojí otřes-
ného zážitku při pohledu na vážně nemocné děti. 
Je právě hlavním úkolem těchto fotografií bořit 
tabu, které v nás vyvolává setkávání s lidmi nějak 
handicapovanými. Fotografie jsou unikátní právě 
pro pozitivní a optimistické ladění. Vnímavého 
diváka nedeprimují, ale vedou k zamyšlení a po-
koře. Z nemocných dětí totiž vyzařuje ohromná 
statečnost, síla a energie. Výstava je uskutečněna 
v rámci Blatenského fotofestivalu, odpovídá té-
matu BARIERY, a pokud si uděláte čas 19. září 
v podvečer na vernisáž, setkáte se i se skvělou 
mladou dámou MUDr. Lucií Cingrošovou. Obě 
se na vás těšíme!                                   Kamila Berndorffová

28. září nejen s buchtami
Už jste si rozmysleli, čím naplníte soutěžní buchty? Fantazii se meze 

nekladou, ale měli bychom se držet klasických českých náplní – povidel, 
máku, tvarohu…

Pro soutěž v buchtách pečených je nutné dodat min. 5 kusů buchet tak, 
aby si porotci, kteří budou vybráni jednak z odborníků, jednak z přítom-
ných diváků, nemuseli ukusovat navzájem z jedné buchty. Soutěž bude 
probíhat anonymně. Hodnotit se bude vzhled, vůně i chuť. Vítěz dostane 
hodnotnou cenu.

Soutěž o nejlepší „pekáč buchet“ bude rovněž anonymní, každý adept 
předvede podle vlastního uvážení libovolnou „sestavu“, která dá vyniknout 
jeho vypracovanému břichu. Bude na to mít 2 minuty. Porota bude rovněž 
složena jak z pozvaných odborníků, tak z přítomných diváků.

Avšak pokud zrovna nepatříte mezi ty, kteří vlastníte osvědčený recept 
na lahodnou českou specialitu, či se nepočítáte mezi dříče pěstující „pekáč 
buchet“ v oblasti, která bývá u velké části naší populace obvykle symetricky 
zakulacena, nezoufejte. I pro vás bude v sobotu 28. září připraven program, 

Zamyšlení nad propagací kulturních událostí v Blatné
Jezdím již mnoho let do mého rodného kraje kolem 

Blatné,hlavně do Blatenky a Lažánek. Vždy jsem ráda 
navštěvovala kulturní pořady v Blatné. V poslední 
době nejsem spokojená. O pořadech se totiž dozvídám 
pozdě, nebo až po jejich konání. Dříve byly včas vyvě-
šeny alespoň menší plakátky i v okolních obcích Blatné 
a v předstihu.13.srpna jsem se dozvěděla od známých, že 
by měla být vernisáž výstavy o panu Böhmovi. Měla jsem 
zrovna volno, tak jsem se dívala na propagaci i v Blatné. 
Neviděla jsem jediný plakát. Protože mě k panu Böh-
movi vážou i mé osobní vzpomínky, nevzdala jsem se. 
Kdybych nezavolala na Městský úřad v Blatné, asi bych 
opravdu vernisáž propásla. Výstava byla hezká hlavně 
díky starým fotografiím a mluvenému slovu pana Sekery. 

Postrádala jsem ale více růží. Docela mě to překvapilo, 
protože si myslím, že Blatná a okolí má své pěstitele.

Kulturní kalendář jsem sehnala až pomalu v půli 
srpna, ale prý nebyl ani v domácnostech v Blatné. Pro-
tože jsem hostila vnoučata, tak jako každý rok jsme byli 
připraveni navštívit blatenskou pouť. V plakátku jsme se 
nemohli moc vyznat i když jsme ho otáčeli kolem dokola.

Neodpustím si ještě jednu připomínku. Každý rok 
před poutí si ráda nakoupím v chodbě bývalého soudu 
vyřazené knihy z knihovny za malý poplatek.Tentokrát 
jsem ale velmi postrádala některou poradkyni při výběru. 
Minulé roky mi vždy doporučily knihovnice klasickou 
literaturu, která je na prodej. Ale tentokrát jen venku 
seděl mladý chlapec a pouze vybíral peníze, evidentně 

ho literatura nezajímala. Proto jsem letos odcházela 
s poloprázdnou taškou knih.

Minulý týden jsem se známými navštívila znovu 
výstavu o panu.Böhmovi. V chodbě byly vystrčené regály 
s knihami s poznámkou vše zdarma. Ani se nedivím, že 
jich tolik zbylo. Připadalo mi to velice nedůstojné. Vchod 
do budovy byl vždy upravený a důstojný.

Přeji všem blatenským, ať Vám městečko vzkvétá. 
Pamatujte i na nás starší občany v okolních vískách, 
kteří rádi navštíví Vaše kulturní akce. My jsme trochu 
nemoderní a na internetech tak dobře informace hledat 
neumíme.

M.Třeštíková

který rozhodně stojí za návštěvu. Vedle připomínky toho, kdo jsme a kam 
patříme, uvidíte tradiční tanec „česko-slovenská“ beseda v podání Taneč-
ního souboru Sedlice, tématické vystoupení dětí ZUŠ Blatná a tanečních 
souborů Dany Strnadové a Jany Augustinové a v neposlední řadě uslyšíte 
také árie Vaška a Mařenky ze Smetanovy Prodané nevěsty v podání členů 
Státní opery Praha a Konzervatoře Pardubice.

Pro děti jsou během programu připravené tvořivé a hravé aktivity, 
v nichž se děti spolu s postavou českého Honzy pokusí vysvobodit za-
kletou princeznu. Pro udatné odvážlivce jsou připraveny malé odměny. 
Řemeslné a tvůrčí činnosti zajišťují regionální řemeslníci a DDM Blatná.

Jako hlavního hosta však v tento den přivítáme slavného Václava, 
režiséra nesmrtelných komedií a pohádkových příběhů – Václava Vorlíč-
ka. Při promítání jeho filmu „Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků 
v Čechách“ pan režisér jistě přidá nějakou tu „veselou historku z natáčení“. 
Promítat budeme přímo na nádvoří zámku Blatná a rozhodně budete mít 
možnost se pana režiséra zeptat na cokoli, co vás zajímá.

Přijďte zvesela oslavit tento významný den.
Za organizátory R.Ř. A B.L.
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Až do výše plotu
Když syn byl před lety přechodně bez zaměstnání, vzal za vděk co bylo 

a nějaký čas ráno roznášel noviny do schránek předplatitelům. Nepoznala 
jsem člověka, který by byl tak tuze potřebný pospání jako je on, ale přece, 
byť s nářkem, za tmy vstával a poctivě po těch schránkách chodil.

A to tehdy ještě byl samozřejmý termín - dodat do sedmi hodin. Však 
si pamatujeme - je to „denní tisk k snídani“. Dnes si roznašeči polepšili - 
mají termín do osmi.

Ale i mně se před mnoha lety stalo, že jsem po přestěhování do nové 
obce nenašla hned odpovídající zaměstnání, a tak jsem vzala za vděk tou 
ranní roznáškou. Já na rozdíl od syna problém se vstáváním nemám, spíš 
mi zprvu dělala problém neznalost městečka. Ale ani to vlastně takový 
problém nebyl. Na místní poště mne samozřejmě na cestu vybavili se-
znamem zákazníků, ale navíc mi předchůdce ten seznam napsal v roky 
osvědčeném pořadí, jak nejúsporněji tu trasu projít. A u jedné té adresy 
byla dokonce nanejvýš užitečná poznámka „Pozor, mají tam velkého psa 
a ten skáče do výše plotu!!!“

Jak jsem mohla tušit, že právě tomuhle psovi zachráním život. Opravdu 
se na každého, kdo se jen chvilinku zdržel u „jeho“ plotu, vrhal se štěkotem 
a s vyceněnými zuby. A dát noviny do schránky na plotě vyžadovalo hbitost 
a odvahu. A jednou jsem dost hbitá nebyla a psisko se vrhlo obrovským 
výskokem - a hlava mu zůstala zaklíněná mezi plaňkami.

Visel za krk celou svou váhou a začal se dusit. Co teď? Bylo opravdu 
hodně časně, ještě černočerné ráno, ale přece ho tam nenechám! A tak jsem 
div neztrhala zvonek majitelů, jenže ti prý už byli dávno v práci.

A tak jsem v panice našla odvahu zburcovat sousedy. Nakonec se po-
vedlo psa vysvobodit a byl na tom tak zle, že nás ani nepokousal.

Nečekejte sentimentální konec psího vděku - vztekle na mne štěkával 
dál - a vzpomněla jsem si na tu příhodu tyhle dny, kdy jsem po dvakrát 
marně čekala na své předplacené tiskoviny. „Záskok je zapomněl dodat“ 
dozvěděla jsem se v telefonu v tom prvním případě. A protože ani doda-
tečná dodávka nedošla - znělo vysvětlení „prý byly dodány““ - tak to jsem 
se právem za tu lež nazlobila a připomněla, že je mi „záskok“ dlužen za 
náhradní nákup - „pokud si donesu stvrzenku, tak mi to pošta proplatí“ - no 
vida, asi to není nic neobvyklého a mají s tím zkušenost.

Co dodat. A to v našem domě pro seniory ani neštěkáme ani nekoušeme
Venca.

Blatná město kultury?
Představte si, že vás motoráček vyklopí v malebném městečku někde na 

středozápadě, kde jste se rozhodli se usadit. Pár encyklopedických hesel je 
vám pro praktický život k ničemu a ve vztahu k tomu městu jste nepopsaný 
list. Chvíli vám pak trvá, než se „rozkoukáte“, než zjistíte, kde pečou dobrý 
chleba, jaké pivo se tu točí, kde je dobrý truhlář, spolehlivý automechanik 
a v kterém železářství seženete i to nejnemožnější kování, abyste mohli 
pověsit polici na nejnemožnější místo, které si vybrala vaše drahá. A taky 
jak v tom městě lidi žijí, u čeho se scházejí a jak se baví. A pokud máte 
nějaké povolání, tak samozřejmě v prvé řadě sledujete „situaci v oboru“.

Tak i já jsem po svém loňském přesídlení do Blatné začal objevovat 
blatenskou kulturní scénu. A byl jsem příjemně překvapen a nepřestávám 
se divit. Koncerty a výstavy na zámku, koncerty a výstavy v Kaplance, 
Blatenský fest, Rybářské slavnosti, koncerty v hospodě U Datla a Na Vinici, 
špičková česká divadla (u nás i v zahraničí vysoce oceňované Continuo) 
i vynikající místní ochotníci (někteří z nich by obstáli i v každém profe-
sionálním divadle), výstavy blatenských fotoklubů, obnovený masopust, 
nové 3D kino, tanec, přednášky. tolik jen neúplný souhrn široké nabídky, 
ze které si může vybrat každý.

Díky mému povolání mám možnost pohybovat se po mnoha festiva-
lech, divadlech i klubech u nás i v zahraničí, a tak si troufám říct, že můžu 
srovnávat. A Blatná z tohoto srovnání vůbec nevychází špatně! Smekám 
klobouk před prací soukromých pořadatelů a především Centra kultury 
a vzdělávání v čele s paní ředitelkou Winklerovou. Mnohá česká města 
můžou Blatné jen tiše závidět. A stejná pochvala náleží také blatenskému 

obecenstvu. Vzhledem k počtu obyvatel Blatné je účast návštěvníků na 
akcích obdivuhodná. A to dnes není samozřejmá věc, spíše právě naopak. 
Ve vztahu ke kultuře a vzdělání občas slyšíme argumenty typu „na to 
dnes nejsou peníze“. Ale vždy platilo, že úroveň kultury je úrovní národa. 
Kultura je jako skryté podhoubí, bez kterého nemůžete sklízet plody ani 
v jiných oblastech lidské činnosti. Takže druhé smeknutí patří vám, kteří 
dokážete ocenit kvalitní kulturu a také pro ni něco udělat. Zdá se, že mě 
motoráček vyklopil na dobrém místě.

Dušan Svíba
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Jeden příběh z mnoha podobných
Původně jsem chtěla požádat o uveřejnění 

tohoto příspěvku v souvislosti s letošními 
červnovými povodněmi. Dlouho jsem však vá-
hala, až jsem červnové vydání nestihla. Bohužel 
téma povodní se v srpnu opět připomínalo, a to 
v souvislosti s neslavným výročním povodní 
v roce 2002, které Blatnou a Blatensko velmi 
zasáhly a způsobily obrovské škody. Proto 
jsem se nakonec rozhodla přece jen o nich psát, 
ačkoli od těchto událostí a snad i právě proto, 
uplynulo již jedenáct let. Tato vzpomínka patří 
zejména všem lidem, kteří museli prožívat ty 
hrůzy znovu. Nebudou sice zřejmě číst příběh 
můj a mojí rodiny, ale snad následující vyprávění 
pomůže alespoň dokreslit jejich zoufalou situaci. 
Chtěla bych také poděkovat touto cestou všem, 
kteří se jakkoliv zapojili do pomoci povodněmi 
opět postiženým lidem. Poděkovat chci za ně 
všem firmám a blatenským občanům, kteří se 
letos znovu zúčastnili humanitární sbírky zor-
ganizované blatenskou radnicí a všem těm, kteří 
pomáhali již dříve.

Podobně jako letos v červnu, i v srpnu roku 
2002 po vydatných dlouhotrvajících deštích půda 
nebyla již schopna přijímat další vodu. Hladiny 
řek a rybníků se rychle zvyšovaly. Na Blatensku 
byla kritická situace zejména u Velkého Bělčic-
kého rybníka (Huťáku) a u Meteláku. Po přelivu 
vody přes hráze rybníků a jejich následném 
protržení začínala tehdejší katastrofa. Jeden 
protržený rybník v rybniční soustavě způsobil 
narušení a poté protržení hrází dalších, bylo jich 
uváděno celkem jedenáct. Dvanáctého srpna 
roku 2002 byla v Blatné nejprve neprůjezdná 
silnice u Nohavického mostu, kolem desáté 
večerní byla zaplavena cesta ke stadionu. Ná-
sledovalo zatopení stadionů, zahrad u domů 
na tř. J. P. Koubka a částečné zatopení také domů 
samotných, neprůjezdná byla silnice u Mysliv-
ny a veliké problémy měly i obyvatelé bydlící 
na Písecké. Po jedné hodině ranní už u Besedy 
(V Podzámčí) tekla voda přes cestu, přes hráz 
tekl i Hořejší rybník ve Tchořovicích. V Blatné se 
přistoupilo k evakuaci Podzámčí. Kolem druhé 
hodiny ranní se protrhla hráz Velkého Bělčického 
rybníka (Huťáku). Ve tři hodiny ráno tekla voda 
přes most u sokolovny, byla zaplavena tř. T. G. 
Masaryka a tř. J. P. Koubka. Po čtvrté hodině 
praskl most u sokolovny a následně se protrhla 
hráz rybníka Pustý. Poté došlo k protržení hráze 
Meteláku. Ta nejdříve zdevastovala Tchořovice 
a před osmou ranní opět ničila Blatnou. Znovu se 
zatopil střed našeho města, Podzámčí i Písecká 
ulice. Následovalo protržení Hořejšího rybníka, 
rybníka Buzického, Podhájského… to jsou však 
jen vyjmenovaná fakta… jiný je osobní požitek.

Bydlím se svojí rodinou právě na tř. J. 
P. Koubka, kde jsem také provozovala obchod. 
Nad obchodem bydlela dcera s rodinou, manžel 
a já jsme opravili starou stavbu v zahradě – 
původně sklad k obchodu. Možná mi nebudete 
věřit, ale ten neslavně památný den jsem se ráno 
probudila a věděla jsem, že je to tady nadlouho 
naposled. „Zasedla jsem k papírům“ – dokončila 

jsem účetnictví k 12. 8., potom jsem zabalila 
evakuační zavazadla. Někteří členové rodiny 
mne nejdříve považovali za blázna a tvrdili, že 
v Blatné se nic dít nebude. Přesto jsem požá-
dala o pomoc zbytek rodiny a začala jsem se 
připravovat na příchod vody a zachraňovat co 
se dalo - nejdříve v obchodě. Všechno zboží 
z dolních regálů se vyskládalo na pulty, oděvy ze 
spodních věšáků se odnášely do skladu, který byl 
položen výše než obchod samotný. Večer, kdy 
již protékala voda přes garáž do zahrady, začali 
naplno pracovat všichni z celé rodiny. Začal se 
pytlovat písek, snažili jsme se ucpat cestu vodě 
tekoucí do zahrady a do garáže. Do našeho 
rodinného domku v zahradě (opraveného tehdy 
teprve před třemi lety) jsme nanosili víkendové 
stoly a lavice, na ty se vyzvedlo bytové zaří-
zení, hlavně sedačka, cennější kusy nábytku, 
také prádlo a ostatní oblečení z jeho spodních 
částí. Když jsme odcházeli přes zahradu do bytu 
dcery v prvním poschodí nad obchodem na tř. J. 
P. Koubka, voda nám i v horní části zahrady 
sahala již po kolena, tekla do průjezdu i do skle-
pa. Z průjezdu byla přístupná ještě tzv. „letní 
kuchyně“, kde jsme měli mrazáky a další ku-
chyňská zařízení. Narychlo se ještě vybudovalo 
provizorní lešení, na které se mrazáky vyzvedly. 
Můj manžel se bláhově domníval, že zatarasená 
a zamčená průjezdová vrata z Koubkovy třídy by 
vodě mohla odolat. Tolik si to přál, že tomu chtěl 
věřit. Bohužel, když dorazila první přívalová 
vlna a voda se začala do domu valit, rázem jej 
odnesla až na druhý konec průjezdu k východu 
do zahrady. Dcera a já jsme se panicky bály 
o jeho život, neboť mrazáky byly pod proudem. 
Stály jsme na schodech vedoucích z průjezdu 
do prvního poschodí a snažily jsme se ho přivo-
lat. Stejně moc se o manžela zřejmě bál i náš pes, 
zlatá labradorka, která neváhala skočit do vody 
a manžela se pokoušela z průjezdu odtáhnout. 
Bohužel, při skoku mne nerada do již valící se 
vody srazila. V tu chvíli se navíc vše ponořilo 
do hluboké tmy, byla vypnuta (naštěstí) elektri-
ka. Moc si toho nepamatuji, jen to, že mi bylo 
najednou všechno úplně jedno. Polykala jsem tu 
hnusnou vodu a přála si, ať už to peklo skončí. 
Dodnes nikdo z nás tří neví, jak se jim podařilo 
mne z vody vytáhnout a všichni se dostat do prv-
ního poschodí, kdy bundy a ostatní oblečení 
vážilo s vodou snad metrák. Pamatuji se, že jak 
jsme stoupali po schodech, voda stoupala s námi. 
Na schodišti byla navíc strašná tma a my jsme 
se snažili najít a otevřít jinak nepřístupné dveře 
na půdu – pud sebezáchovy se mi vrátil. Nikdo 
netušil, kam až voda vystoupá. Vše z průjezdu 
samozřejmě odnesla, (některé věci jsme po opad-
nutí vody nacházeli až u tenisových kurtů). V té 
chvíli ale majetek nikoho z nás nezajímal. Byli 
jsme šťastní, že žijeme a čekali jsme manžela 
dcery a tedy mého zetě. Ten pomáhal v domě 
po otci proti Tesle, kde přívalová vlna z pro-
trženého Pustého rybníka rovněž vykonala 
své dílo. Nakonec sice přišel, ale část cesty 
přes tř. J. P. Koubka musel už plavat. Když se 

úplně rozednilo, teprve jsme viděli všechnu tu 
zkázu. Pohled, který se nám naskytl, nelze snad 
ani popsat. Za naším domkem v zahradě, kde 
za plotem byla nejdříve cesta, za ní škvárové 
a za ním travnaté hřiště, se valila divoká prudká 
řeka. (Ta zbourala zděný plot zahrady a na ba-
zénu se zastavila část stavebnin od Scheinherrů, 
to však bylo ale vidět až po opadnutí vody.) 
Potom přece jen začala hladina vody pomalu 
klesat a my jsme konečně viděli vstupní dveře 
do domku, vynořovala se jejich část po části, 
až voda opustila podestu vstupních schůdků 
a schůdek nejvyšší. To ale netrvalo dlouho. To 
nejhorší nás teprve čekalo. Když dorazila pří-
valová vlna z Meteláku, museli jsme se dívat, 
jak náš domek znovu mizí v divoké vodě. Právě 
jen několik set metrů (cca 300) za ním se sešly 
vody Závišínského potoka (a tedy protrženého 
Velkého Bělčického rybníka a následně Pus-
tého) s přívalem vod z protrženého Meteláku. 
O tom se psát nedá. Neumím vyjádřit ten pocit 
zoufalství a totální bezmoci. Dívali jsme se, jak 
helikoptéra zachraňovala rodinu pana Synka – 
správce stadionů – ze střechy tribuny. I u nás 
voda zničila úplně všechno. Snaha o záchranu 
bytového zařízení a osobních věcí byla zcela 
marná. Protože domek byl nově zrekonstruován, 
voda se do něj novými plastovými dveřmi a okny 
(které jsme ještě oblepili silikonem) dostávala 
těžce, našla si tedy cestu jinou, snadnější – prů-
duchy vybudovaných protiradonových opatření. 
Zničila podlahy, takže jsme se po opadnutí vody 
do domu museli vlastně prořezat, dveře v bytě 
nebylo možné přes vzedmuté a roztrhané betony 
otevřít. Naskytl se nám opět obraz totální zkázy. 
V bahně a kůře z nově založené zahrady se válelo 
všechno, co v domě bylo - převržené přinesené 
stoly a lavice s ostatním nábytkem, zařízením 
a vybavením. Za největší utrpěnou škodu jsme 
ale nepovažovali nikdy ztráty na hmotném majet-
ku, nýbrž ztrátu rodinných památek - nezvratné 
poškození fotografií prarodičů, rodičů, dětí… 
a následné poškození zdraví.

Manžel a já jsme se museli nastěhovat nejdří-
ve k dceři nad obchod. Spali jsme na matracích 
na zemi. Bohužel, začala jsem trpět těžkou 
nespavostí. Proto jsem někdy v noci, kdy bylo ti-
cho, slyšela zvláštní zvuky a dunění v zemi. Také 
padání písku z tašek a malty z podmazání tašek 
na střeše nás dokonce vyhnalo v noci z domu. 
Seděli jsme v zahradě na studni a čekali, co se 
ještě bude dít. V přízemí – v obchodě – se začaly 
objevovat trhliny v dlažbě a trhlina se objevila 
i na klenbě mezi nosným sloupem v obchodě 
a nosnou zdí. Přivolaní statici trhliny označili 
jako nevýznamné. Nevěřila jsem jim, už z toho 
důvodu, že ze země vycházely ony velmi znepo-
kojující zvuky. Trpěla jsem utkvělou předtuchou, 
že dům spadne, měla jsem těžkosti s dýcháním 
a byla jsem na tom celkově špatně. Přestěhovali 
jsme se tedy po dvou týdnech po povodních 
k sestře – po její laskavé nabídce a s přivolením 
spolumajitele domu. Přesně po třech týdnech 
po povodni se začalo s opravami v obchodě. Při 
odstraňování dřevěných obkladů a zrcadel ze 
zmíněného nosného sloupu (stával u kasy, po-

(pokrač. na str. 7)
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Jeden příběh 
z mnoha 
podobných
(pokrač. ze str. 6)
známka pro ty, kteří náš obchod znali) se na-
jednou ozval zvláštní tupý zvuk, jakýsi prask. 
Přítomný zeť – stavební inženýr – zavelel 
„k zemi“. Naštěstí manžel a tři stavební dělníci, 
kteří v obchodě pracovali, poslechli a lehli 
na podlahu. V tu chvíli téměř celý nosný sloup 
zmizel v zemi a byt z prvního poschodí se svezl 
do obchodu. Vytvořil se jakýsi trychtýř, kdy střed 
podlah prvního patra se zastavil na posledním 
velkém kameni propadajícího se sloupu, protější 
část podlah byla zaklíněna v obvodových zdech, 
které se jediné zachovaly. Zůstal tak zhruba 
asi šedesáticentimetrový otvor mezi závalem 
a podlahou obchodu, kterým šťastně po čtyřech 

vylezli všichni ven. Když se usadil prach ze 
spadlých povalových stropů, naskytl se pohled, 
při kterém mrazilo v zádech. Byt z prvního po-
schodí (vyjma části nad průjezdem) se sice svezl 
do obchodu, ale ve vzduchu zůstaly viset příčky 
jednotlivých místností. Zachovány byly, jak 
jsem již řekla, jen obvodové zdi. Po následném 
zajištění domu proti další devastaci a průzkumu 
se zjistilo, že pod nosným sloupem se vytvořila 
veliká dutina, kterou vymlela spodní povodňová 
voda a po jejím poklesu došlo ke zřícení nosné 
konstrukce. Tím vyprávění ukončím, protože 
potom následovala jen práce, starost, práce, 
zdravotní problémy a zase práce…. S manželem 
jsme již bydleli u sestry, rodina dcery našla nový 
domov na hasičárně, kde se zrovna uvolnil byt. 
Trvalo téměř rok, než jsme se mohli do svých 
domovů znovu vrátit.

Pro úplnost ještě uvedu, že na stavebních 
opravách domů se podílela Česká pojišťovna. 
Bohužel, u téže pojišťovny, se živelné pojištění 

na zařízení obchodu a skladové zásoby nevztaho-
valo. Teprve po této katastrofické události jsme 
se dověděli, že povodeň a záplava není totéž, 
ačkoli běžně se rozdíl v pojmech nevnímá a po-
užívají se termíny oba. Začínat v těchto letech 
znovu s úvěrem? a s tím, že nemá kdo z rodiny 
v obchodě pokračovat (obě dcery měly vyso-
koškolské vzdělání a zastávaly již významné 
funkce ve státní správě)? Vzniklá realita a od-
pověď na tuto otázku nakonec rozhodla o tom, 
že jediným řešením je ukončení podnikatelské 
činnosti a odchod do předčasného důchodu.

Posledními slovy bych chtěla znovu vyjádřit 
(jak jsem již řekla na samém začátku), ještě 
jednou dík za pomoc poskytnutou všem povod-
němi postiženým lidem letos i před jedenácti 
lety a vyjádřit obdiv a hlubokou úctu všem, kteří 
podobné peklo museli prožít vícekrát, také vzpo-
menout na ty, kteří bohužel neměli to štěstí jako 
my – totiž přežít.

Anna Matějková - 13. srpna 2013

55. výročí SOŠ Blatná
V roce 2013 SOŠ Blatná slaví již 55 let existence. 

Výroční setkání absolventů, zaměstnanců i zájemců 
o školu je v sobotu dne 21. září 2013. Zveme všechny 
absolventy, bývalé zaměstnance, rodiče současných žáků 

i všechny přátele školy a zájemce o studium i jejich rodiče. Stejný den 
je prvním ze dnů otevřených dveří. Celou sobotu 21. 9. 2013 (od 8:00) 
bude den otevřených dveří bude možné prohlédnout si celý areál školy 
V Jezárkách včetně výstavek z historie i současných aktivit školy, promítání 
z různých akcí (projekce je v každé učebně), v areálu bude občerstvení, 
hudební produkce, prostory na setkání tříd (na následné delší posezení si 
mnozí absolventi již zamlouvali místní restaurace). V sále proběhne od 
9:00 setkání současných i bývalých zaměstnanců a hostů. V SOŠ Blatná 
jsou k dispozici zbylé „almanachy“ k minulému 50letému výročí doplněné 
nově vytištěným dodatkem za posledních 5 let (období 2008-13).

K dispozici budou informace o současných třech oborech: elektronic-
ké počítače (elektrotechnika), informatika v ekonomice (informační 
technologie) a obchodní akademie. Další informace o škole jsou i na 
webu školy www.blek.cz. Zájemcům o studium každopádně doporučuje-
me osobní prohlídku školy, další dny otevřených dveří budou v sobotu 
19. 10. 2013 dopoledne, v pátek 15. 11. 2013 (celý den až do 16:00) 
a v pátek 24. 1. 2014 (celý den až do 16:00). Pro zájemce o studium jsou 
dveře otevřeny (nejlépe po telefonické či mailové domluvě) i v kterýkoli 
pracovní den až do 16 hodin.

Z publikace k 55 letům SOŠ vybíráme informaci o získaných grantech. 
Pokud si publikaci nevyzvednete přímo ve škole, tak ji časem naleznete 
ke stažení na webu školy www.blek.cz

Nejdůležitější granty získané SOŠ Blatná v posledních letech
Kromě níže uvedených větších grantů byly například v roce 2013 

z menšího grantu Jihočeského kraje nakoupeny bezpečné venkovní branky 
na malou kopanou a streetbalový koš.

Projekt na podporu výuky předmětů u žáků se specifickými vzdě-
lávacími potřebami

Střední odborná škola Blatná získala v roce 2012 finanční prostředky na 
realizaci projektu Výuka odborných předmětů u žáků se specifickými 
vzdělávacími potřebami CZ.1.07/1. 2. 06/04.001. Realizací projektu se 
zpřístupnilo studium atraktivních oborů Obchodní akademie, Elektronické 
počítače a Informatika v ekonomice i pro studenty s určitým zdravotním 
omezením.

Učitelé SOŠ Blatná vytvořili na odborné předměty výukové materiály 
jak pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, tak i pro ostatní stu-
denty. Materiály jsou v elektronické i tištěné podobě ve formě prezentací, 
cvičných testů, elektronických učebnic atd.

Jde o předměty Účetnictví, Ekonomika, Management, Marketing, Finan-
ce, Právo, Písemná a elektronická komunikace, Grafika na PC, Elektrické 
měření a Elektrotechnika.

EU peníze středním školám
Díky projektu EU peníze středním školám č. CZ.1.07/1. 5. 00/34.0494 – 

SOŠ Blatná se podařilo získat nové vybavení odborných učeben. Například 
do všech učeben jsou instalovány projektory a studenti oboru Elektronické 
počítače si například mohou vyzkoušet práci s 3D CNC frézkou značky 
GRAVOS GV21.

Grant Ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT 2013
V roce 2013 se ve spolupráci se zřizovatelem podařilo získat půlmilio-

nový příspěvek z MPO z programu EFEKT 2013 na rekonstrukci plynové 
kotelny (po více než 15 letech vzorné služby je nezbytné kotle a regulaci 
vyměnit). Na podzim 2013 tak dochází k více než dvoumilionové investici, 
díky které se budeme následně ve škole ohřívat úsporněji a spolehlivěji.

Projekt „Snížení energetické náročnosti SOŠ Blatná“ z OP ŽP
Během roku 2012/13 se po dlouhé snaze podařilo získat podporu více 

než 10 milionů v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků 
SFŽP a probíhají výběrová řízení na rozsáhlou akci, při které se v roce 2014 
vymění v celém areálu školy dosloužilá okna za kvalitní plastová a dojde 
i k dodatečnému zlepšení izolace stěn budov školy a domova mládeže 
(na dřívější vrstvu přibude další), zcela nově se zateplí tělocvična a areál 
učeben výpočetní techniky. Výrazně se tím zlepší energetická úspornost 
školy. Předfinancování a dofinancování nezpůsobilých výdajů zajišťuje 
zřizovatel školy – Jihočeský kraj.
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MC Kapřík připravuje od konce září
kroužky pro nejmenší:

1. Šikovné ploutvičky – výtvarný kroužek pro děti od 3 let
(pravděpodobně v pondělí od 15 hod, cena 800 Kč/členky
a 1000 Kč /nečlenky za šk.rok)

2.Angličtina s Kapříkem – kroužek angličtiny pro 
děti od 2 let
(pravděpodobně středa, cena od 50 Kč /hod)

3.Veselé pískání - hra na zobcovou flétnu
- nácvik správného dýchání pro děti od 3 let

(pravděpodobně ve čtvrtek, cena 500 Kč/členky 
a 600 Kč nečlenky za šk.rok, rodiče pořídí dětem 
pouze flétničku, ostatní materiály v ceně)

Zájemci o kroužky se mohou hlásit na e-mail 
mckaprik@seznam.cz nebo přímo v herně MC. Časy kroužků 

bude možné po dohodě upravit.

Program na září 2013
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 Setkávání rodičů/prarodičů 
Vítána jsou vícerčata ☺

odpoledne:
- od konce září budou opět probíhat odpolední kroužky pro děti od tří let:
Šikovné ploutvičky – výtvarný kroužek
Angličtina s Kapříkem – kroužek angličtiny
Veselé pískání – hra na zobcovou flétnu, nácvik správného dýchání

- zájemci se mohou hlásit přímo v MC nebo 
mailem: mckaprik@seznam.cz

Program na pondělky a středy
16.9. -  Housenka z papíru
18.9. -  Kočárek
23.9. -  Jablíčko
25.9. -  Krteček ve svém domečku
30.9. -  Zvířátka z kaštanů

Připravujeme na říjen:
-  Drakiáda
-  Burza dětského oblečení a potřeb

- více na  www.mckaprik.estranky.cz

       /z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

                                                                                                                                                                           trasa č.22 Horažďovice
• 11,30 Horažďovice /parkoviště naproti ČSCH/
• 12,30 Malý Bor /před OÚ/  
• 13h Nalžovské Hory /horní náměstí/
• 14h Plánice /spodní náměstí/
• 14,30 Žinkovy/na náměstí,naproti Poště/
• 15h Nepomuk /na náměstí/   
• 16h Kasejovice /pod OÚ/
• 17h Blatná /tržnice u školy/   

• 17,30 Sedlice /naproti tržnici u Jednoty/

Prodej 18.3.2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci           12-18týd.         120-180,-Kč     
Slepice ve snášce       100,-Kč

Prodej 19.4.2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci           12-18týd.         120-180,-Kč     
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/             1-3týd.     70-90,-Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/                1-3týd.     70-90,-Kč  

Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/    1-3týd.  110-130,-Kč
Husy bílé               1-3týd.  140-160,-Kč
Husy landenské      1-3týd.  140-160,-Kč

Prodej 31.5.2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/   stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci  12-18týd.          120-180,-Kč   
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/             1-3týd.     70-90,-Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/                1-3týd.     70-90,-Kč  

Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/    1-3týd.  110-130,-Kč
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!      1-3týd.  110-130,-Kč
Husy bílé               1-3týd.  140-160,-Kč
Husy landenské      1-3týd.  140-160,-Kč
Perličky      1-6týd.    90-140,-Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/                      6-8týd.           260-300,-Kč  
Kalimera /selské brojlerové kuře/       2-3týd.   90-100,-Kč

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

trasa č. 22 Horažďovice
● 11,30 Horažďovice /parkoviště naproti ČSCH/
● 12,30 Malý Bor /před OÚ/
● 13,00 Nalžovské Hory /horní náměstí/
● 14,00 Plánice /spodní náměstí/
● 14,30 Žinkovy /na náměstí,naproti Poště/
● 15,00 Nepomuk /na náměstí/
● 16,00 Kasejovice /pod OÚ/
● 17,00 Blatná /tržnice u školy/
● 17,30 Sedlice /naproti tržnici u Jednoty/

Prodej 30. 9. 2013
Kuřice černé, červené stáří:12-18týd.cena:120-180 Kč
Chovní kohoutci 12-18týd.120-180 Kč
Slepice ve snášce 100 Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra, s. r. o., Pražská 8, 586 01 
Jihlava tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

Doporučení městské Policie Blatná pro obchodníky 
a prodejce – „ZÁKAZNÍK“ V OBCHODĚ!
V poslední době se opět množí případy krádeží 
a podvodů v kamenných obchodech (a to i v Blatné) 
různými rádoby zákazníky.
Uvádím namátkou dva případy, které se staly před 
nějakým časem ve Strakonicích:
– Ze zásuvky prodejního pultu v prodejně sportovních potřeb ve Strakonicích 

odcizil neznámý pachatel peněženku s finanční hotovostí. Pachatel za 
provozu nepozorovaně sáhl do zásuvky a peněženku odcizil.

– Jedno z květinářství ve Strakonicích navštívil zloděj, ten využil chvilkové 
nepozornosti prodavačky a z prodejního pultu odcizil peněženku s finanční 
hotovostí a platební kartou.
Podobné případy se staly v poslední době i v Blatné. Vždy se jedná o po-

dobný scénář. Obchod navštíví několik osob, které se jakoby neznají, někteří 
odpoutají pozornost prodavačky a ostatní kradou osobní věci ze zásuvek za 
pultem a také finanční hotovost, a to přímo z pokladny. Takovéto záběry 
vidíme skoro každý večer v televizi, kdy zloděje při krádežích natočily prů-
myslové kamery. Dále podobní „zákazníci“ využívají nepozornosti prodejců 
a pokladních při různých manipulacích s finanční hotovostí a směně korun 
za jinou měnu.

Prosíme proto všechny obchodníky, prodavače a pokladní – věnujte prosím 
pozornost skupinkám takových osob i jednotlivcům, kteří se chovají pro vás 
podezřele a hlavně nenechávejte finanční hotovost, ale třeba i mobilní telefon 
nebo peněženku, volně položenou na polici za prodejním pultem nebo v neu-
zamčené zásuvce. Taková chyba a chvilka nepozornosti vás může stát hodně 
problémů a starostí. O výskytu podezřelých osob v obchodě je rovněž vhodné 
informovat buď strážníky městské policie, nebo Policii České republiky.

Dále opětovně upozorňujeme veřejnost na stále aktuální problematiku 
kapesních krádeží (otevřené tašky a kabelky přes rameno, nebo v nákupních 
vozících), vloupání do vozidel (tašky a osobní věci zanechané ve vozidlech) 
a senioři - neustále platí dávat si velký POZOR NA NEZNÁMÉ OSOBY za 
vašimi dveřmi.

(Zpracováno ve spolupráci s PČR)
Velitel strážníků Městské policie Blatná 

Petr Vaněk

M Ě S T S K Á  P O L I C I E  B L AT N Á
Zahradnická 171, 388 01 Blatná

tel., fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321, 
e-mail: m.policie@blatna.net          http://www.mesto-blatna.cz
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Jste srdečně zváni na výstavu

Blatenská ryba –
akce

Ryby mražené:
Pstruh mražený,vak.baleno- 2 ks – 
500 g 59,50 Kč/bal.
Makrela, bal. 1,2 kg 75 Kč/kg
Makrela na gril, bal. 1,2 kg 79,50 Kč/kg

Ryby uzené:
Losos 25 Kč/10 dkg
Makrela 9,90 Kč/10 dkg
Kapr 21,50 Kč/10 dkg
Pstruh 21 Kč/10 dkg

Drůbež:
Kuřecí prsa (balení 2 kg) 99,50 Kč/kg
Kuřecí čtvrtě, bal 10 kg 44,50 Kč/kg
Kuře na gril, bal. cca 10 kg 44,50 Kč/kg

Ovoce a zelenina:
Jahody – balení 2,5 kg 49,50 Kč/kg
Lesní směs – balení 2,5 kg 59,50 Kč/kg
Polévková zelenina 350 g 9,90 Kč/bal
Zelenina s kukuřicí 350 g 10,90 Kč/bal

Ostatní:
Listové těsto – 400 g 12,50 Kč/ks
Hranolky - balení 2,5 kg 22,50 Kč/kg
Citrónový pepř 100 g 35 Kč/kus

Uvedené ceny s DPH.

Akce platí do vyprodání zásob.

Blatenské mažoretky PREZIOSO ve fotografii

Juniorky a jejich vítězná "Paví královna".

Skupina kadetek a choreografie "Elfové z kouzelného lesa" 

ELEKTROINSTALAÈNÍ MATERIÁL

Bi Esse Cz

J. A. Komenského 1076, 388 01 Blatná

- svítidla
- žárovky, LEDky
- vypínaèe, zásuvky
- jistièe, kabely
- náøadí
- hromosvody
- rozvadìèe

6:30 - 16:00
6:30 - 15:00
6:30 - 15:00
6:30 - 16:00
6:30 - 15:00

PO
ÚT
ST
ÈT
PÁ

ELEKTRO v novém

blatna@biesse.cz www.biesse.cz tel: 383 420 710

ZDAR
AM

vpi o

Platí pøi nákupu nad 1000 Kè
a platbì v hotovosti do 30.9.
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Co bylo řečeno před rokem, a co je nyní v blatenské kultuře
Již je tomu rok, kdy v Blatenských listech 

udělala paní Kamila Berndorffová rozhovor
s první dámou blatenské kultury. V letošním 

roce, aby to nebylo od stejné pisatelky, se chvály
chopili hned tři mimo blatenští autoři. Myslí-

me si, že nepodlézavý Blateňák by se k takovým 
článkům nepropůjčil. Jak asi dnes pan Dr. Slonim 
pohlíží na současný stav muzea? Kde je dnes 
název a stálá expozice jeho zakladatele Jos. 
Siblíka? Myslíme si, že k jeho výročí se nevzpo-
mnělo ani malou výstavou. Co se asi stalo, že to 
je, tak jak to je? Snad paní „ křehká blondýna“ 
něco opomněla?

A jak to vypadá s propagací? Stále stejné 
chyby, jako před rokem. Kulturní kalendář je 
do domácností buď doručen, nebo také ne. 
O přesnosti údajů k zvaným pořadům ani ne-
mluvě. Jako příklad uvádíme poslední nepřesný 
údaj. 30. 8. – sobota /20:00 / Eliška Ptáčková. 

Jenže sobota byla 31. 8. Co dodat? Propagace 
na některé pořady není vůbec, nebo se začíná 
zvát v den konání programu. A když již píšeme 
o programu, ten je také velice pestrý a hlavně 
hojně navštěvovaný. Můžeme zhlédnout baletní 
představení, pak zase podobná verze baletnímu 
představení a představení ochotnická. Tímto ne-
chceme urážet ty, kteří jsou ochotni věnovat svůj 
čas, aby nás diváky pobavili. Ale chceme tím 
říci, jak mladí, kreativní a zapálení pracovníci 
kultury nám divákům nabízí široký výběr pořadů. 
V minulých letech jsme byli velice spokojeni 
s nabídkou. Sál byl z 90 % vždy plný diváků. 
V současné době se neprovádí ani občerstvení 
o divadelních přestávkách, tak jako tomu bývalo, 
a je tomu i v jiných městech.

Ale ovšem v čem se kultuře nedá upřít prven-
ství je tzv. přidružování se k jiným pořadatelům. 
Velice rádi se prezentují a chlubí cizím peřím. To 

nese určité výhody. Nebýt zodpovědný za něco, 
co vlastně pořádá ten druhý.

Jak pravila pisatelka v článečku roku minu-
lého.Tato mladá křehká blondýnka dobře ví, co 
dělá. Má velkou energii, vysokou odbornost, 
kontakty a úžasné plány.

Tak celému početnému kolektivu přejeme 
šťastnou ruku při výběru vlastních pořadů a rádi 
bychom si povšimli, že Blatná ožila. Určitě jsou 
i tací, kterým tento výběr vyhovuje, ale jsou i ti 
druzí, a těch bude asi většina.

Uvítali bychom nezkreslenou anketu, ze které 
bychom se dozvěděli, jak jsou Blateňáci spo-
kojeni s tímto, již delší dobu, trvajícím stavem.

Myslíme si, že by to byl i užitečný poznatek 
pro vedení města.

Děkujeme
Manželé Mazánkovi

-ANGLIČTINA PRO SENIORY-
V rámci výuky angličtiny otevírám kurz anglič-
tiny pro seniory. Věk nerozhoduje, stačí chuť se 
učit! Hodina bude probíhat ve čtvrtek od 8 hod. 

dopoledne. 

Přihlašování na adrese: Luboš Vinš, Na Obůrce 418, 
Blatná; tel. 732374758;

email: lubos.vins@seznam.cz

1. 6. - 30. 9. | 9:00 - 17:00 |
CO JEŠTĚ NEVÍŠ O BLATNÉ
VÝPRAVA PO BLATENSKÉ HISTORII 
v rámci kampaně Sítě MC “S očima 
navrch hlavy”

Každé město má svou historii, své 
zajímavosti. Vydejte se s námi nyní 
na procházku po našem městě. Na 
trase budete plnit úkoly v pracovních 
listech (nebojte, nezabloudíte, máme 
pro vás připravenou mapku). Proj-
dete si místa týkající se historie, našich 
rodáků, pochlubíme se i současnými 
zajímavostmi. Na cestě i v cíli na vás 
čekají malá překvapení – odměny!
Menším budou s úkoly pomáhat 
zvířátka z městského znaku – divoké 
prasátko a lev
Start/cíl: Infocentrum nebo muzeum 
(1. patro – recepce)

21. – 22. 9.
BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL
HVĚZDY (NEJEN) ČESKÉ FOTOGRAFIE 
PŘEDPOSLEDNÍ ZÁŘIJOVÝ VÍKEND V 
BLATNÉ
Jan Saudek, Jaroslav Kučera, Bar-
bora Bálková, Jaromír Santler, Eliška 
Šárková, zahraniční host Thomas 
Brenner a vystavující pořádající Kami-
la Berndorffová. Díla těchto vynika-
jících fotografů budete mít možnost 
vidět pohromadě pouze 21. a 22. září 
na BLATENSKÉM FOTOFESTIVALU. 
Těchto sedm, plus patnáct dalších v 
rámci otevřené scény, v letošním os-
mém ročníku propojuje téma 
BARIÉRY.

 “Když jsme přemýšleli nad tématem 
letošního ročníku, nechali jsme se  in-
spirovat projektem MŮJ NOVÝ ŽIVOT, 
pro který jsem fotografovala děti, 
které byly svou diagnózou na dlouho 
svázány s onkologií v pražském Mo-
tole. Tímto projektem a uspořádanou 
výstavou jsme se snažili zbořit, nebo 
alespoň narušit bariéru, která je cítit 
v postoji společnosti k lidem, kteří se 
léčí ze závažných forem rakoviny,” 
říká Kamila Berndorffová, hlavní 
organizátorka a duše Blatenského 
fotofestivalu o myšlence, která stojí za 
letošním tématem BARIÉRY. “A jelikož 
vím o spoustě kolegů, kteří podobně 

svou  tvorbou určité  bariéry překonávají, 
bylo vše jasné,” dodává. Její výstava 
MŮJ NOVÝ ŽIVOT bude otevřena 
vernisáží v Městském muzeu Blatná již 
19. září v 18 hodin a v rámci fotofes-
tivalu bude samozřejmě také k vidění.

Z Hradu do Blatné
Na co všechno se můžete 21. a 22. 
září v Blatné těšit? Například výstava 
„SETKÁNÍ, OKAMŽIKY, SAMOTY“ Ja-
roslava Kučery, jednoho z nejlepších 
českých fotografů dokumentaristů, 
bude přestěhována přímo z výstavy 
na Pražském hradě do Starého pa-
láce zámku Blatná. Barbora Bálková, 
jejíž fotografie láká z plakátu fotofes-
tivalu, představí cyklus „PŘÍZRAKY“, 
dále „BABIČKY“ a „VOLEBNÍ PROSTI-
TUTKY“. Poslední jmenovaný cyklus 
ilustruje lehkou ženu v nejrůznějších 
„pracovních oděvech“ v kombinaci s 
hesly politiků z volebních kampaní. 
Před nadcházejícími předčasnými 
volbami je to ideální způsob, jak 
si uvědomit absurditu některých 
předvolebních slibů. Jaromír Santler 
uvede například cyklus „Praha mul-
tikulturní“, ve kterém uvidíte jihoam-
erické indiány v pražských ulicích.

Neopakovatelné prostředí a bohatý 
doprovodný program
Špičkové fotografie na unikátních 
místech, toto je také jedna z důležitých 
charakteristik Blatenského fotofes-
tivalu. Celkem jich je deset a vedle 
tradičních - první patro a sklepení 
městského muzea, dva sály Starého 
a tři patra Rejtova paláce na zámku 
Blatná, Kaplanka Blatná, dům č.p. 6 
na třídě J. P. Koubka, přibyl v letošním 
roce další výstavní prostor, ambit u 
kaple sv. Michala v blízkosti kostela 
Nanebevzetí Panny Marie. Zároveň 
bývá v drtivé většině případů vys-
tavujícími dodržována podmínka 
organizátorů, že přímo na festivalu 
osobně představují své fotografie. Máte 
tak jedinečnou možnost si spolu s vys-
tavujícími projít všechny výstavní pros-
tory a přímo od nich se dozvědět něco 
navíc. Sympatickou vlastností rovněž  
je, že v rámci festivalu vystavují vedle 
profesionálů  i amatéři - fanoušci fo-
tografie či studenti fotografických škol. 
O zajímavá setkání tak není nouze.
Jak je v Blatné již dlouhozvykem, 
tak vám jako každý rok všechny 
minivernisáže v jednotlivých 

výstavních prostorách zpříjemní 
hudební doprovod. Ten bude při os-
mém ročníku v režii talentované mul-
tiinstrumentalistky Beaty Bocek. Její 
samostatný koncert pak proběhne 
v sobotu v  podvečer v Kaplance. 

Vyslechnout můžete přednášku jed-
noho z hlavních vystavujících Jaro-
slava Kučery o okolnostech vzniku 
svých fotografií a na téma „Bariéry v 
umění“ pohovoří speciální host Blat-
enského fotofestivalu, výtvarník Jiří 
David (autor instalací Klíčová socha či 
Srdce na Hradě).  Těšit se můžete také 
na filmové projekce - “Jan Saudek - 
V pekle svých vášní, ráj v nedohled-
nu” od Adolfa Ziky, „Amputace“ 
od Miroslavy Boucové, student-
ský animovaný film „Nesejdeš 
z cesty“ Veroniky Szemlové. 
Samozřejmostí je pak kouzelné babí 
léto, dobré světlo, unikátní foto-
motivy a spousta výborné nálady.

Podrobné informace, představení 
vystavujících a program celého 
víkendu naleznete na http://fotofes-
tival.wagich.cz/podrobne-info/ , 
nebo www.ckvb.cz.

15. 9. NEDĚLE |15.00 | 
 Š-UMÍCI
Koncert
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

21. 9. SOBOTA | 18:00 |
BEATA BOCEK
Koncert
Místo konání
Kaplanka

21. 9. SOBOTA | 20:00 |
B.A.S + RUSTY STRINGS
Koncert
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici
Otevření hudební sezóny
Na připravovaný program se můžete 
těšit již v příštím čísle

22. 9.  NEDĚLE |15.00 |
MAČKOVSKÉ KOČKY ZAHRAJÍ 
DIVADLO PRO DĚTI 
poté   VÁCLAV KOUBEK
Divadlo + koncert
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla    

 Akce
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Kulturní  kalendář
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vernisáží v Městském muzeu Blatná již 
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místech, toto je také jedna z důležitých 
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na třídě J. P. Koubka, přibyl v letošním 
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profesionálů  i amatéři - fanoušci fo-
tografie či studenti fotografických škol. 
O zajímavá setkání tak není nouze.
Jak je v Blatné již dlouhozvykem, 
tak vám jako každý rok všechny 
minivernisáže v jednotlivých 

výstavních prostorách zpříjemní 
hudební doprovod. Ten bude při os-
mém ročníku v režii talentované mul-
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samostatný koncert pak proběhne 
v sobotu v  podvečer v Kaplance. 
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nu” od Adolfa Ziky, „Amputace“ 
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22. 9. NEDĚLE | 17:00 |
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR JANÁČEK
Koncert
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Blatná
Vstupné dobrovolné

SPS Janáček byl založen v roce 1949 v 
Jablonci nad Nisou. V roce 1964 se di-
rigentské taktovky ujal J. Boček, který 
za 40 let vybudoval špičkový smíšený 
sbor, který patří mezi nejlepší v České 
republice. Svědčí o tom celá řada 
ocenění z domácích i mezinárodních 
soutěží. Janáček je nedílnou součástí 
kulturního života Jablonce nad Nisou 
a regionu. Pravidelně koncertuje ve 
městě i okolí a účastní se regionálních 
hudebních slavností. Město činnost 
Janáčka významně podporuje. Mez-
inárodní aktivity Janáčka jsou bohaté. 
V zahraničí koncertuje od roku 1964, 
projel 20 zemí Evropy a dvakrát vystu-
poval v USA. Udržuje četné kontakty 
s evropskými sbory. Kronika sboru 
má zaznamenáno 400 vystoupení 
v 80 místech ČR, Evropy a USA. 
Janáček má bohatý repertoár, který 
obsahuje přes 100 skladeb různých 
uměleckých směrů. Od renesance po 
současné autory, od duchovní hud-
by po velké operní sbory a úpravy 
českých i zahraničních lidových písní. 
Současnými největším hudebními 
projekty jsou oratorium J. Haydna Il 
ritorno di Tobia , koncertní program 
Janáček Opera Gala a Korunovační 
mše W.A.Mozarta.

Program koncertu

G. Aichinger | Regina coeli
G. Croce | O sacrum convivium
A. Dvořák | Mše D-dur – část
J. Pavlica | Missa brevis - část
G. Verdi | árie a sbor z opery Síla 
osudu
R. Rejšek | Ave Maria                   
G. Verdi | sbory z oper Nabuco a Aida
G.F. Händel | Alleluia (Mesiáš)
E. Hradecký | Gloria Patri

28. 9. SOBOTA
DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
Zámek Blatná
Těšte se na pestrý kulturní program 
plný hudby, tance a příjemné nálady.
V letošním roce jsme pro vás navíc 
připravili unikátní soutěž „O NEJLEPŠÍ 
PEKÁČ BUCHET“. Jelikož je buchta
tradiční českou specialitou, nemohli 

jsme vybrat lepší den pro konání této 
soutěže, než je 28. září.
Soutěžit můžete ve dvou kategoriích. 
Ženy i muži mohou porovnat své 
plněné buchty (tvarohové, povidlové, 
makové), nebo mohou soutěžit v kráse 
vypracovaného břišního svalstva, tzv. 
pekáče buchet.

Program:
14:00 - 18:00 | Jak šel Honza do světa

Po celou dobu konaného programu 

nabídneme dětem i dospělým setkání 

s řadou tradičních řemesel.  Mnohé 

z nich si budou moci návštěvníci 

vyzkoušet na vlastní kůži a vyrobit si či 

zakoupit i malý suvenýr. Pro děti jsou 

během programu připravené tvořivé 

a hravé aktivity, v nichž se děti spolu 

s postavou českého Honzy pokusí 

vysvobodit zakletou princeznu. Pro 

udatné odvážlivce jsou připraveny 

malé odměny. Řemeslné a tvůrčí 

činnosti zajišťují regionální řemeslníci 

a DDM Blatná.

14:00 | zahájení programu u kostelní 
zvonice, hymna, průvod od zvonice 
na zámecké nádvoří, selská jízda na 
nádvoří, zpěv Ktož jsú boží bojovníci

14:20 | česko-slovenská beseda - 
taneční soubor Sedlice

14:40 - 15:20 | vystoupení dětí - dudáci 
ZUŠ, taneční soubor Dany Strnadové a 
J. Augustinové

15:20 | pekáč buchet - soutěž nejen v 
kuchařských dovednostech

15:30 | duet a 4 árie Vaška a Mařenky z 
Prodané nevěsty v podání členů Státní 
Opery Praha a Konzervatoře Pardubice

16:00 - 18:00 | setkání s režisérem Vá-
clavem Vorlíčkem a promítání filmu 
Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec 
vodníků v Čechách s komentářem a 
historkami z natáčení

 

1. Přes prodejní a rezervační sys-
tém není možné zakoupit zlevněnou 
vstupenku pro děti. Nicméně je možné 
na internetu provést rezervaci mís-
ta a na našich prodejních místech 
(pokladna Kina Blatná, blatenské in-
focentrum, recepce Městského muzea 
Blatná) zlevněné vstupenky zakoupit.

2. V případě 3D projekcí je nutno počítat
s výdajem za 3D brýle (25 Kč), nebo 

speciálního klipu pro dioptrické býle 
(60 Kč). Brýle/klip návštěvníkovi 
zůstávají a můžou být použity při 
jakékoli další 3D projekci v blaten-
ském kině bez dalších poplatků.

13. 9. PÁTEK | 20:00 |
ELYSIUM
Sci-Fi / Akční / Thriller / Drama v 
původním znění s titulky | USA 2013 
| 109 min. | Režie: Neill Blomkamp | 
120,- Kč | Mládeži do 12 let nevhodné

15. 9. NEDĚLE | 15:00 |
JÁ PADOUCH 2 3D 
Animovaný / Komedie / Rodinný v 
českém znění | USA 2013 | 98 min. 
| Režie: Pierre Coffin, Chris Renaud 
| 100,- Kč Děti, 120,- Kč Dospělí | 
Mládeži přístupno

18. 9. STŘEDA | 19:00 |
MARTIN A VENUŠE 
Komedie/Romantický v českém 
znění | ČR 2012 | 102 min. | Režie: Jiří 
Chlumský | 90,- Kč | Mládeži přístupný

25. 9. STŘEDA | 19:00 |
URNA: ÚTVAR ROZHODNĚ 
NEŽIVÝCH AGENTŮ 3D
Akční/Komedie/Krimi/Fantasy v 
českém znění | USA 2013 | 96 min. | 
Režie: Robert Schwentke |130,- Kč | 
Mládeži do 12 let nevhodné

27. 9. PÁTEK | 20:00 |
JASMÍNINY SLZY
Drama v původním znění s titulky 
| USA 2013 | 98 min. | Režie: Woody 
Allen | 90,- Kč | Mládeži do 12 let 
nevhodné

29. 9. NEDĚLE | 15:00 |
LETADLA
Animovaný/Dobrodružný/Komedie/
Rodinný v českém znění | USA 2013 
| 92 min. | Režie: Klay Hall | 80,- Kč | 
Mládeži přístupný

30. 9 - 6. 10.
TÝDEN KNIHOVEN
registrace nových čtenářů na rok 
zdarma, amnestie pro zapomnětlivé

1. 10. ÚTERÝ | 7:30 - 18:00 |
LITERÁRNÍ ZÁJEZD KLATOVSKO
Odjezd od ubytovny Tesla v 7:30
Předpokládaný návrat v 18:00
V rámci celostátní akce „Týden kni-
hoven“ připravila Knihovna Blatná 
tématický zájezd do kraje, kde žilo 
a tvořilo několik z  našich slavných 
spisovatelů. Účastníci navštíví vod-

 Kino

 Knihovna

ní hrad Švihov opředený nejednou 
pověstí a v Chudenicích se z rozhled-
ny Bolfánek podívají po Šumavě a 
sousedícím Českém lese. Právě tento 
pohled těšil například Josefa Do-
brovského, Františka Palackého, či 
Františka Ladislava Čelakovského. 
Dalším zastavením bude arboretum 
plné tuzemských i cizokrajných dřevin. 
V Klatovech navštíví barokní lékárnu 
U bílého jednorožce, kostel s kata-
kombami a městskou knihovnu, která 
se nachází v  zrekonstruovaných pro-
storách staré jezuitské koleje.

Cena: 250 Kč senioři
           300 Kč ostatní

V ceně zájezdu je zahrnuto veškeré 
vstupné
Další podrobnosti o zájezdu získáte u 
pracovnic blatenské knihovny.

13. 8. - 15. 9.
| ÚT – NE 9:00 – 18:00 |
JAN BÖHM
Výstava
Městské muzeum Blatná

31. 8. - 31. 10.
Milan Fara: BALLETO
Výstava
Minigalerie BESEDA Blatná
Hotel Marion, Na Příkopech 183

4. 9. - 18. 9.
NĚKDO SE DÍVÁ
Výstava obrazů
Kaplanka
Na Příkopech 213

14. 9. + 15. 9. | 21. 9. + 22. 9. | 
28. 9. + 29. 9. | 9:00 - 17:00 

JAROSLAV KUČERA - SETKÁNÍ, 
OKAMŽIKY, SAMOTY
Výstava fotografií
Probíhá v rámci 8. Ročníku BLATEN-
SKÉHO FOTOFESTIVALU
Zámek Blatná Starý palác

19. 9. - 20. 10. 
MŮJ NOVÝ ŽIVOT

Výstava fotografií
probíhá v rámci 8. Ročníku blaten-
ského fotofestivalu
Městské muzeum Blatná
Vernisáž ve čtvrtek 19. 9. v 18:00

MŮJ NOVÝ ŽIVOT V MĚSTSKÉM 
MUZEU BLATNÁ
Od 19. září do 20. října zde budete 
mít možnost zhlédnout unikátní 

výstavu přední české fotografky 
Kamily Berndorffové zachycující život 
dětí s onkologickým onemocněním. 
Městské muzeum Blatná převezme 
štafetu započatou v dubnu 2012 ve 
Staroměstské radnici v Praze, kde 
odstartoval společný projekt MUDr. 
Lucie Cingrošové a Kamily Berndorf-
fové, díky které jej můžete vidět i v 
Blatné.
Výstava je svým pojetím a formou v 
České republice naprosto jedinečným 
počinem. Její součástí je celkem 
56 velkoformátových fotografií 
rozdělených do pěti tématických 
cyklů: modeling, malovací den, doma 
s rodinou, sny a záliby, tábor.
Jak již název napovídá, nejedná 
se rozhodně o pietní záležitost, ba 
naopak! Autorka se prostřednictvím 
neobyčejného pohledu na bojovníky z 
Motola snaží upozornit na to, že zápas 
s touto zákeřnou chorobou již zdaleka 
nekončí předčasně. Pokrok v oblasti 
léčení nádorových onemocnění v 
posledních letech totiž znamená pro 
většinu pacientů návrat do normál-
ního života. V neposlední řadě se pak 
iniciátorka i autorka snaží tímto pro-
jektem upozornit na nutnost včasné 
návštěvy lékaře v případě příznaků 
onkologického onemocnění.
„Chtěli jsme na fotografiích zachytit 
děti jinak, než jak je doposud vnímala 
společnost, která má o jejich životě s 
nemocí mnohdy zkreslené představy. 
Prostředí kliniky je samozřejmě neod-
myslitelnou součástí jejich příběhu, 
nicméně nemocné děti pokračují v 
životě se svou rodinou v prostředí 
domova, mají své koníčky, záliby a 
sny, představy o budoucnosti a velké 
plány. Mnoho z nich si po uzdravení 
našlo nový životní cíl a způsob reali-
zace svých tužeb. Smyslem fotografií 
je zachytit všechny tyto okamžiky,“ 
říká fotografka a autorka výstavy MŮJ 
NOVÝ ŽIVOT, Kamila Berndorffová.

Z Prahy do Blatné
Výstava přichází do Blatné po více než 
ročním putovaní po českých a moravs-
kých městech. Svou premiéru měla v 
Praze na již zmíněné Staroměstské 
radnici, poté zavítala do Brna, Ostravy, 
Olomouce, Písku a Karlových Varů.
„Během více než jednoho roku, který 
uplynul od prvního představení foto-
grafií Kamily Berndorffové veřejnosti, 
jsme se setkali s mnoha velmi pozi-
tivními ohlasy lidí, kteří ocenili naši 
snahu přiblížit zcela jistě nelehké, ale 

v naprosté většině případů také pozi-
tivní příběhy dětí poznamenané bojem 
se zákeřnou chorobou. Našim cílem 
je představit široké veřejnosti mladé 
onkologické pacienty jako děti odhod-
lané, statečné a plné síly postavit se 
nepřízni osudu. Děti, které si zaslouží 
náš obdiv a především mohou být 
vzorem či inspirací pro nás všechny 
díky své statečnosti, vytrvalosti a víře v 
nový život. Jsme rádi, že nyní můžeme 
náš projekt představit také v Blatné, 
domovském městě Kamily Berndorf-
fové.“ říká MUDr. Lucie Cingrošová, 
dětská onkoložka a autorka pro-
jektu MŮJ NOVÝ ŽIVOT. „Naší sna-
hou je zároveň uchopit problematiku 
dětské onkologie netradiční formou 
a pozitivním pohledem, který reflek-
tuje současný stav medicíny a velkou 
úspěšnost onkologické léčby u dětí a 
dorostu,“ dodává Lucie Cingrošová.
Městské muzeum Blatná je otevřeno 
každý den mimo pondělí v době od 
9:00 do 18:00. Přijďte si prohlédnout 
jedinečné fotografie a přispět svou 
účastí na dobrou věc.

Kamila Berndorffová
Fotografka, publicistka a cestovatelka, 
jejíž umělecké fotografie dokumentují 
obyčejné lidi neobyčejným způsobem. 
Má za sebou desítky samostatných i 
kolektivních výstav, ocenění v soutěži 
Czech Press Photo 2007 a 2009. Pub-
likuje a přednáší o svých cestách, 
především do Indie. Spolupracuje 
s cestopisnými časopisy a Českým 
rozhlasem. 

Více o projektu MŮJ NOVÝ ŽIVOT na 
www.projektmujnovyzivot.cz

Projekt můžete podpořit i na face-
booku - www.facebook.com/mu-
jnovyzivot

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE PŘI VÝSTAVĚ 
JAN BÖHM

Soutěže se zúčastnilo 40 soutěžících, 
z nichž 26 odpovědělo správně, 10 
mělo jednu chybu a pouze 4 měli dvě 
chyby. Nejčastěji se chybovalo v otáz-
kách: kolik dětí měl šlechtitel růží 
Jan Böhm a kolik vyšlechtil odrůd 
růží. Správné odpovědi na soutěžní 
otázky jsou následující: Šlechtitel 
Jan Böhm měl 5 dětí. Blatenskou 
výstavu růží navštívil Edvard Beneš 
jako nejvýznamnější osobnost. V roce 
2013 uplyne od narození šlechtitele 
Jan Böhma 125 let. První Böhmem 

 Výstavy

 Muzeum
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22. 9. NEDĚLE | 17:00 |
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR JANÁČEK
Koncert
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Blatná
Vstupné dobrovolné

SPS Janáček byl založen v roce 1949 v 
Jablonci nad Nisou. V roce 1964 se di-
rigentské taktovky ujal J. Boček, který 
za 40 let vybudoval špičkový smíšený 
sbor, který patří mezi nejlepší v České 
republice. Svědčí o tom celá řada 
ocenění z domácích i mezinárodních 
soutěží. Janáček je nedílnou součástí 
kulturního života Jablonce nad Nisou 
a regionu. Pravidelně koncertuje ve 
městě i okolí a účastní se regionálních 
hudebních slavností. Město činnost 
Janáčka významně podporuje. Mez-
inárodní aktivity Janáčka jsou bohaté. 
V zahraničí koncertuje od roku 1964, 
projel 20 zemí Evropy a dvakrát vystu-
poval v USA. Udržuje četné kontakty 
s evropskými sbory. Kronika sboru 
má zaznamenáno 400 vystoupení 
v 80 místech ČR, Evropy a USA. 
Janáček má bohatý repertoár, který 
obsahuje přes 100 skladeb různých 
uměleckých směrů. Od renesance po 
současné autory, od duchovní hud-
by po velké operní sbory a úpravy 
českých i zahraničních lidových písní. 
Současnými největším hudebními 
projekty jsou oratorium J. Haydna Il 
ritorno di Tobia , koncertní program 
Janáček Opera Gala a Korunovační 
mše W.A.Mozarta.

Program koncertu

G. Aichinger | Regina coeli
G. Croce | O sacrum convivium
A. Dvořák | Mše D-dur – část
J. Pavlica | Missa brevis - část
G. Verdi | árie a sbor z opery Síla 
osudu
R. Rejšek | Ave Maria                   
G. Verdi | sbory z oper Nabuco a Aida
G.F. Händel | Alleluia (Mesiáš)
E. Hradecký | Gloria Patri

28. 9. SOBOTA
DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
Zámek Blatná
Těšte se na pestrý kulturní program 
plný hudby, tance a příjemné nálady.
V letošním roce jsme pro vás navíc 
připravili unikátní soutěž „O NEJLEPŠÍ 
PEKÁČ BUCHET“. Jelikož je buchta
tradiční českou specialitou, nemohli 

jsme vybrat lepší den pro konání této 
soutěže, než je 28. září.
Soutěžit můžete ve dvou kategoriích. 
Ženy i muži mohou porovnat své 
plněné buchty (tvarohové, povidlové, 
makové), nebo mohou soutěžit v kráse 
vypracovaného břišního svalstva, tzv. 
pekáče buchet.

Program:
14:00 - 18:00 | Jak šel Honza do světa

Po celou dobu konaného programu 

nabídneme dětem i dospělým setkání 

s řadou tradičních řemesel.  Mnohé 

z nich si budou moci návštěvníci 

vyzkoušet na vlastní kůži a vyrobit si či 

zakoupit i malý suvenýr. Pro děti jsou 

během programu připravené tvořivé 

a hravé aktivity, v nichž se děti spolu 

s postavou českého Honzy pokusí 

vysvobodit zakletou princeznu. Pro 

udatné odvážlivce jsou připraveny 

malé odměny. Řemeslné a tvůrčí 

činnosti zajišťují regionální řemeslníci 

a DDM Blatná.

14:00 | zahájení programu u kostelní 
zvonice, hymna, průvod od zvonice 
na zámecké nádvoří, selská jízda na 
nádvoří, zpěv Ktož jsú boží bojovníci

14:20 | česko-slovenská beseda - 
taneční soubor Sedlice

14:40 - 15:20 | vystoupení dětí - dudáci 
ZUŠ, taneční soubor Dany Strnadové a 
J. Augustinové

15:20 | pekáč buchet - soutěž nejen v 
kuchařských dovednostech

15:30 | duet a 4 árie Vaška a Mařenky z 
Prodané nevěsty v podání členů Státní 
Opery Praha a Konzervatoře Pardubice

16:00 - 18:00 | setkání s režisérem Vá-
clavem Vorlíčkem a promítání filmu 
Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec 
vodníků v Čechách s komentářem a 
historkami z natáčení

 

1. Přes prodejní a rezervační sys-
tém není možné zakoupit zlevněnou 
vstupenku pro děti. Nicméně je možné 
na internetu provést rezervaci mís-
ta a na našich prodejních místech 
(pokladna Kina Blatná, blatenské in-
focentrum, recepce Městského muzea 
Blatná) zlevněné vstupenky zakoupit.

2. V případě 3D projekcí je nutno počítat
s výdajem za 3D brýle (25 Kč), nebo 

speciálního klipu pro dioptrické býle 
(60 Kč). Brýle/klip návštěvníkovi 
zůstávají a můžou být použity při 
jakékoli další 3D projekci v blaten-
ském kině bez dalších poplatků.

13. 9. PÁTEK | 20:00 |
ELYSIUM
Sci-Fi / Akční / Thriller / Drama v 
původním znění s titulky | USA 2013 
| 109 min. | Režie: Neill Blomkamp | 
120,- Kč | Mládeži do 12 let nevhodné

15. 9. NEDĚLE | 15:00 |
JÁ PADOUCH 2 3D 
Animovaný / Komedie / Rodinný v 
českém znění | USA 2013 | 98 min. 
| Režie: Pierre Coffin, Chris Renaud 
| 100,- Kč Děti, 120,- Kč Dospělí | 
Mládeži přístupno

18. 9. STŘEDA | 19:00 |
MARTIN A VENUŠE 
Komedie/Romantický v českém 
znění | ČR 2012 | 102 min. | Režie: Jiří 
Chlumský | 90,- Kč | Mládeži přístupný

25. 9. STŘEDA | 19:00 |
URNA: ÚTVAR ROZHODNĚ 
NEŽIVÝCH AGENTŮ 3D
Akční/Komedie/Krimi/Fantasy v 
českém znění | USA 2013 | 96 min. | 
Režie: Robert Schwentke |130,- Kč | 
Mládeži do 12 let nevhodné

27. 9. PÁTEK | 20:00 |
JASMÍNINY SLZY
Drama v původním znění s titulky 
| USA 2013 | 98 min. | Režie: Woody 
Allen | 90,- Kč | Mládeži do 12 let 
nevhodné

29. 9. NEDĚLE | 15:00 |
LETADLA
Animovaný/Dobrodružný/Komedie/
Rodinný v českém znění | USA 2013 
| 92 min. | Režie: Klay Hall | 80,- Kč | 
Mládeži přístupný

30. 9 - 6. 10.
TÝDEN KNIHOVEN
registrace nových čtenářů na rok 
zdarma, amnestie pro zapomnětlivé

1. 10. ÚTERÝ | 7:30 - 18:00 |
LITERÁRNÍ ZÁJEZD KLATOVSKO
Odjezd od ubytovny Tesla v 7:30
Předpokládaný návrat v 18:00
V rámci celostátní akce „Týden kni-
hoven“ připravila Knihovna Blatná 
tématický zájezd do kraje, kde žilo 
a tvořilo několik z  našich slavných 
spisovatelů. Účastníci navštíví vod-

 Kino

 Knihovna

ní hrad Švihov opředený nejednou 
pověstí a v Chudenicích se z rozhled-
ny Bolfánek podívají po Šumavě a 
sousedícím Českém lese. Právě tento 
pohled těšil například Josefa Do-
brovského, Františka Palackého, či 
Františka Ladislava Čelakovského. 
Dalším zastavením bude arboretum 
plné tuzemských i cizokrajných dřevin. 
V Klatovech navštíví barokní lékárnu 
U bílého jednorožce, kostel s kata-
kombami a městskou knihovnu, která 
se nachází v  zrekonstruovaných pro-
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V ceně zájezdu je zahrnuto veškeré 
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Další podrobnosti o zájezdu získáte u 
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JAN BÖHM
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Milan Fara: BALLETO
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Minigalerie BESEDA Blatná
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14. 9. + 15. 9. | 21. 9. + 22. 9. | 
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JAROSLAV KUČERA - SETKÁNÍ, 
OKAMŽIKY, SAMOTY
Výstava fotografií
Probíhá v rámci 8. Ročníku BLATEN-
SKÉHO FOTOFESTIVALU
Zámek Blatná Starý palác

19. 9. - 20. 10. 
MŮJ NOVÝ ŽIVOT

Výstava fotografií
probíhá v rámci 8. Ročníku blaten-
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Městské muzeum Blatná
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MŮJ NOVÝ ŽIVOT V MĚSTSKÉM 
MUZEU BLATNÁ
Od 19. září do 20. října zde budete 
mít možnost zhlédnout unikátní 

výstavu přední české fotografky 
Kamily Berndorffové zachycující život 
dětí s onkologickým onemocněním. 
Městské muzeum Blatná převezme 
štafetu započatou v dubnu 2012 ve 
Staroměstské radnici v Praze, kde 
odstartoval společný projekt MUDr. 
Lucie Cingrošové a Kamily Berndorf-
fové, díky které jej můžete vidět i v 
Blatné.
Výstava je svým pojetím a formou v 
České republice naprosto jedinečným 
počinem. Její součástí je celkem 
56 velkoformátových fotografií 
rozdělených do pěti tématických 
cyklů: modeling, malovací den, doma 
s rodinou, sny a záliby, tábor.
Jak již název napovídá, nejedná 
se rozhodně o pietní záležitost, ba 
naopak! Autorka se prostřednictvím 
neobyčejného pohledu na bojovníky z 
Motola snaží upozornit na to, že zápas 
s touto zákeřnou chorobou již zdaleka 
nekončí předčasně. Pokrok v oblasti 
léčení nádorových onemocnění v 
posledních letech totiž znamená pro 
většinu pacientů návrat do normál-
ního života. V neposlední řadě se pak 
iniciátorka i autorka snaží tímto pro-
jektem upozornit na nutnost včasné 
návštěvy lékaře v případě příznaků 
onkologického onemocnění.
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nemocí mnohdy zkreslené představy. 
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domova, mají své koníčky, záliby a 
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je zachytit všechny tyto okamžiky,“ 
říká fotografka a autorka výstavy MŮJ 
NOVÝ ŽIVOT, Kamila Berndorffová.

Z Prahy do Blatné
Výstava přichází do Blatné po více než 
ročním putovaní po českých a moravs-
kých městech. Svou premiéru měla v 
Praze na již zmíněné Staroměstské 
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v naprosté většině případů také pozi-
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fové.“ říká MUDr. Lucie Cingrošová, 
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Kamila Berndorffová
Fotografka, publicistka a cestovatelka, 
jejíž umělecké fotografie dokumentují 
obyčejné lidi neobyčejným způsobem. 
Má za sebou desítky samostatných i 
kolektivních výstav, ocenění v soutěži 
Czech Press Photo 2007 a 2009. Pub-
likuje a přednáší o svých cestách, 
především do Indie. Spolupracuje 
s cestopisnými časopisy a Českým 
rozhlasem. 

Více o projektu MŮJ NOVÝ ŽIVOT na 
www.projektmujnovyzivot.cz

Projekt můžete podpořit i na face-
booku - www.facebook.com/mu-
jnovyzivot

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE PŘI VÝSTAVĚ 
JAN BÖHM

Soutěže se zúčastnilo 40 soutěžících, 
z nichž 26 odpovědělo správně, 10 
mělo jednu chybu a pouze 4 měli dvě 
chyby. Nejčastěji se chybovalo v otáz-
kách: kolik dětí měl šlechtitel růží 
Jan Böhm a kolik vyšlechtil odrůd 
růží. Správné odpovědi na soutěžní 
otázky jsou následující: Šlechtitel 
Jan Böhm měl 5 dětí. Blatenskou 
výstavu růží navštívil Edvard Beneš 
jako nejvýznamnější osobnost. V roce 
2013 uplyne od narození šlechtitele 
Jan Böhma 125 let. První Böhmem 

 Výstavy

 Muzeum
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vyšlechtěná bílá popínavá růže 
se jmenovala Máňa Böhmová. 
Böhm pojmenoval růži také po 
československé herečce Lídě Baar-
ové. Jan Böhm vyšlechtil přibližně 
120 odrůd růží. Vyobrazený předmět 
sloužil k postřikování růží vodou a 
hnojivy.

Z pozorných soutěžících jsme vylos-
ovali 10 výherců, kteří obdrží růže 
vystavené na výstavě: Václava Jae-
gerová, Jaroslav Bůbal, Marie Pavlík-
ová, Milena Hájková, Anna Jaegerová, 
Václav Kotrba, Jiřina Kočovská, Olga 
Cheníčková, Dana Koubková a Anna 
Mikešová.

BLATNÁ V MOBILU!                                                  
Město Blatná začalo používat inCity- 
moderního průvodce městem.                                  
Díky němu máte celé město v mobilu, 
tedy na dlani!                                                                 

Jedná se o mobilního průvodce městem. 
Je určen jak obyvatelům města, tak 
jeho návštěvníkům. Dostupný je pro obě 
nejrozšířenější platformy-Android (má 
většina chytrých telefonů)-dostupné na 
Google play a iOS (Apple)-dostupné na 
App Store.
Jednoduchá struktura, spousta možností, 
intuitivní ovládání, komplexní informace 
o městě   a hlavně, komfort při zařizování 
téměř čehokoli ve městě. Když potřebujete 
vyhledat konkrétního úředníka, řešíte 
ztrátu dokladů nebo jako turista hledáte 
ubytování...

inCITY - MĚSTO NA DLANI!
Vyzkoušejte sami! Stačí mít chytrý telefon, 

popř. tablet

 Více informací na: http://incity.cz/
Aplikaci pro vás připravila společnost In-
telis, s.r.o. ve spolupráci s Centrem kultury 
a vzdělávání Blatná a Městem Blatná

QR KÓDY
Všichni známe čárové kódy, kterými se 
označuje zboží. V takovém kódu jsou 
uloženy číslice, které se dají strojově 
přečíst, a podle nich lze pak zboží rychle 
identifikovat. Něčím podobným jsou i QR 
kódy. Jde rovněž o obrázky, které nesou 
zakódovanou textovou informaci.
Nejčastěji je používán pro uložení inter-
netové adresy nebo kontaktních údajů, 
v této podobě lze však uložit jakoukoliv 
textovou informaci. QR kód tak může být 
doplňkem článku v časopise a nést zakó-
dovanou adresu, na které si lze o tématu 
přečíst více, nebo -  jako v našem případě 
- odkaz ke stažení aplikace pro mobilní 

 Informace o(d) nás

zařízení.

Jak číst QR kódy
Už víte, co QR kódy skrývají, ale stále 
je vám záhadou, jak skrytou informaci 
získat? Pak si připravte chytrý mobilní 
telefon s fotoaparátem, ten je pro čtení 
QR kódů základem. Čtení probíhá po-
mocí speciálních aplikací. Tyto aplikace 

dokážou pracovat s fotoaparátem vašeho 
mobilního telefonu. Stačí tak spustit 
aplikaci, “vyfotit” kód a ta pak sama 
rozpozná ukrytý text. Nejčastěji to bude 
zmiňovaná internetová adresa, na kterou 
vám aplikace dovolí jedním kliknutím 
přejít. Celý postup je velmi rychlý, a pokud 
někde uvidíte QR kód, můžete během ch-
vilky získat jeho informaci.
Čtečky QR kódů jsou dostupné pro dr-
tivou většinu dnes prodávaných mobil-
ních telefonů. Tuto aplikaci je nutné nain-
stalovat jako kteroukoliv jinou. Vhodnou 
čtečku si vyberte podle typu operačního 
systému vašeho telefonu. U Androidu je to 
například aplikace Barcode scanner, pro 
iOS pak QR Reader a pro Windows mobile 
a Simbian aplikace Quick mark. Stáhněte 
a nainstalujte si čtečku do svého telefonu 
a na přiloženém QR kódu si vyzkoušejte 
její praktické použití.

Z VÝROČNÍ ZPRÁVY
Naši první výroční zprávu (i všechny 
následující) včetně přehledu čerpání 
rozpočtu, účetní závěrky, přehledu per-
sonálního obsazení, organizační struktu-
ry, získaných dotací, výčtu aktivit v jednot-
livých měsících a dalších informací vždy 
najdete na našich webových stránkách 
www.ckvb.cz.
Ze zprávy pro vás vybíráme přehled 
našich aktivit ve srovnání s dostupnými 
informacemi za rok 2011 a statistiku jejich 
návštěvnosti.

PŘEHLED ČINNOSTI 2012 (VÝBĚR)
1 | Tvorba a zavedení jednotného vizuál-        
ního stylu
Realizace nových webových stránek
Tištěná propagace
Logotyp

2 | Nový rezervační a prodejní systém 
vstupenek online
3 | Hlavní prodejní místa – Informační 
centrum, pokladna Kina Blatná, recepce 
Městského muzea      Blatná
Další prodejní místa v rámci sítě Webt-
icket
4 | Tvorba PR kontaktní databáze
5 | Spolupráce na projektu Univerzity 
Karlovy - NAKI

Knihovna

1 | Prodloužení otevírací doby
2 | Přechod na elektronický systém – 
spuštění automatizovaného výpůjčního 
protokolu
3 | Rozšíření služby online katalogu – re-
zervace, vstupy do čtenářského konta
4 | Veřejná čtení pro děti a seniory
5 | Besedy pro školy, tvůrčí dílny
6 | Plán revitalizace prostor
7 | Prodej knih

Muzeum

1 | Revitalizace výstavních prostor, 
depozitářů, realizace recepce, badatelny, 
muzejní knihovny
2 | Zpřístupnění sklepních prostor
3 | Revize sbírkového fondu
4 | Plán interaktivních výstav
5 | Semináře, otevřené tvůrčí dílny, 
přednášky pro školy a veřejnost
6 | Příprava stálé expozice J. Siblíka – re-
alizace miniexpozice k 90. výročí založení 
muzea
7 | Provoz badatelny, muzejní knihovny; 
konzultace pro studenty středních a 
vysokých škol a ostatní zájemce o historii 
Blatenska

Sbírková a další odborná činnost

Sbírkový fond muzea čítá k 31. 12. 2012 
celkem 9 775 evidenčních čísel sbírkových 
předmětů. 
Za sledovaný rok bylo do sbírek muzea 
zapsáno 34 evidenčních čísel přírůstků. 
Počet inventarizovaných (revidovaných) 
sbírkových předmětů činil přibližně 40% 
celého fondu.

Restaurování

Čištění a nová adjustace 599 ks skleněných 
želatinových negativů různých formátů 
(nejčastěji 13 x 18 cm), které tematicky 
souvisí s regionem Blatenska. Většinu z 
negativů vytvořil na přelomu 19. a 20. 
století blatenský kněz a regionální historik 
Jan Pavel Hille.
Restaurování polychromované dřevěné 
plastiky „sv. Barbory“ př. č. 160/4
Restaurování historických tisků – Vyšší 
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2 | Přechod na elektronický systém – 
spuštění automatizovaného výpůjčního 
protokolu
3 | Rozšíření služby online katalogu – re-
zervace, vstupy do čtenářského konta
4 | Veřejná čtení pro děti a seniory
5 | Besedy pro školy, tvůrčí dílny
6 | Plán revitalizace prostor
7 | Prodej knih

Muzeum

1 | Revitalizace výstavních prostor, 
depozitářů, realizace recepce, badatelny, 
muzejní knihovny
2 | Zpřístupnění sklepních prostor
3 | Revize sbírkového fondu
4 | Plán interaktivních výstav
5 | Semináře, otevřené tvůrčí dílny, 
přednášky pro školy a veřejnost
6 | Příprava stálé expozice J. Siblíka – re-
alizace miniexpozice k 90. výročí založení 
muzea
7 | Provoz badatelny, muzejní knihovny; 
konzultace pro studenty středních a 
vysokých škol a ostatní zájemce o historii 
Blatenska

Sbírková a další odborná činnost

Sbírkový fond muzea čítá k 31. 12. 2012 
celkem 9 775 evidenčních čísel sbírkových 
předmětů. 
Za sledovaný rok bylo do sbírek muzea 
zapsáno 34 evidenčních čísel přírůstků. 
Počet inventarizovaných (revidovaných) 
sbírkových předmětů činil přibližně 40% 
celého fondu.

Restaurování

Čištění a nová adjustace 599 ks skleněných 
želatinových negativů různých formátů 
(nejčastěji 13 x 18 cm), které tematicky 
souvisí s regionem Blatenska. Většinu z 
negativů vytvořil na přelomu 19. a 20. 
století blatenský kněz a regionální historik 
Jan Pavel Hille.
Restaurování polychromované dřevěné 
plastiky „sv. Barbory“ př. č. 160/4
Restaurování historických tisků – Vyšší 

odborná škola grafická Praha
Akvizice

Soubor kreseb Ladislava Stehlíka
9 svazků Blatenských listů, roč. 1931 - 
1939

Kino
Příprava digitalizace
žádosti o finanční podporu ze Státního 
fondu České republiky pro podporu a 
rozvoj české kinematografie
spolupráce s Unií digitálních kin
veřejná diskuse v Kině Blatná s ukázkou 
digitální projekce

*zahrnuty i koncerty realizované v rámci 
celodenních projektů (kromě Blaten-
ského festu)

REAKCE CKVB NA ČLÁNEK „Co 
bylo řečeno před rokem, a co je nyní v 
blatenské kultuře“
V souladu s zákonem č. 46/2000 Sb. 
využíváme právo odpovědi na článek, 
který uvádí nepravdivé informace 
poškozující naše jméno a usilující o zne-
hodnocení naší práce. Vážíme si každých 
názorů, pozitivních i negativních, pokud 
jsou však podložené. Zároveň jsme rádi, 
že se stala kultura v Blatné v posled-
ních dvou letech tématem číslo jedna. To 
dlouhá léta před tím nebývalo.
„Myslíme si, že nepodlézavý Blateňák 
by se k takovým článkům nepropůjčil.“
Dle této logiky každý, kdo pochválí 
podařenou akci, automaticky podlézá. Co 

by tím sledoval a mohl získat? A naopak, 
správný Blateňák je podle této logiky 
ten, který (nejen) kulturu vytrvale haní. 
Skutečně si to myslíte?
„Jak asi dnes pan Dr. Slonim pohlíží 
na současný stav muzea? Kde je dnes 
název a stálá expozice jeho zakladatele 
Jos. Siblíka? Myslíme si, že k jeho výročí 
se nevzpomnělo ani malou výstavou. Co 
se asi stalo, že to je, jak to je? Snad paní 
„křehká blondýna“ něco opomněla?“
Jak pohlíží pan Dr. Slonim na současný 
stav muzea nevíme, ale u většiny akcí, 
kterých se zúčastnil, jsem z jeho úst při 
přímém rozhovoru slyšel uznání, někdy i 
chválu.
Od 10. 12. 2012  (výročí založení muzea) 
je v blatenskému muzeu k vidění alespoň 
symbolická připomínka osobnosti Jo-
sefa Siblíka v podobě improvizované 
pracovny a vybraných předmětů, které 
nashromáždil. V současnosti pracujeme 
na knize o J. Siblíkovi. Věříme, že vyjde v 
příštím roce. Dále připravujeme  pouta-
vou moderní expozici věnovanou dějinám 
města Blatné, která v muzeu chybí. Je 
nutné si uvědomit, že toto je úkol na 
několik let. Název muzea „Muzeum Josefa 
Siblíka“, který jsme mimochodem navrho-
vali, zamítla památková komise, potažmo 
zastupitelstvo města.
Aktuálním a klíčovým úkolem našich 
muzejníků je dokončit kompletní řádnou 
revizi sbírek, která nebyla provedena více 
než 40 let! Navzdory tomuto faktu chodí 
po Blatné lidé, kteří by zodpovědnost za 
tento stav nejraději svedli na „křehkou 
blondýnu“, i když ví, že za to v žádném 
případě být zodpovědna nemůže. Právě 
její rychlá reakce a iniciativa povede k 
nápravě tohoto nelichotivého stavu.
„A jak to vypadá s propagací? Stále 
stejné chyby, jako před rokem. Kul-
turní kalendář je do domácnosti buď 
doručen, nebo také ne. O přesnosti údajů 
k zvaným pořadům ani nemluvě. Jako 
příklad uvádíme poslední nepřesný 
údaj. 30. 8. – sobota /20:00/ Eliška 
Ptáčková. Jenže sobota byla 31. 8. Co 
dodat?“
Předtisková příprava – tisk v tiskárně – 
skládání v domově seniorů – distribuce 
poštou. Uzávěrka příspěvků do kulturního 
kalendáře, myšleno překládaný list A4 
se sponkou, je 15. dne v měsíci. Počet 
distribuovaných výtisků jsme navýšili a 
v posledních měsících upravili smlouvu 
s poštou v tom znění „dnes podáte a do 
tří dnů dodáme“. Což se předtím ne vždy 
stalo.
Chyba u koncertu E. Ptáčkové se vyskytla 
v kalendáři v Blatenských listech, v kul-

turním kalendáři byl údaj správně – 31. 8. 
SOBOTA. Bohužel se z rodinných důvodů 
interpretky termín změnil na pátek, ale 
až po uzávěrce kulturního kalendáře. 
V Blatenských listech jsem sice opravil 
datum na 30. 8., ale zapomněl přepsat 
PÁTEK. Za toto se všem, kteří o koncert z 
tohoto důvodu přišli, hluboce omlouvám. 
Nicméně na plakátech, internetu, face-
booku i v hlášení městského rozhlasu už 
bylo vše v pořádku.
„Ale chceme tím říci, jak mladí, krea-
tivní a zapálení pracovníci kultury nám 
divákům nabízí široký výběr pořadů. V 
minulých letech jsme byli velice spoko-
jeni s nabídkou. Sál byl z 90 % vždy plný 
diváků.“
O šíři výběru se dozvíte více v naší 
výroční zprávě.  V případě zmiňovaných 
představení se jednalo o ta, která těží ze 
známých tváří. Pokud vám představení 
plná těchto známých tváří chybí, není 
žádný problém sem pozvat téměr KOHO 
CHCETE. Jde o to, aby ti nespokojení přišli 
a vyslovili přání. Domluvíme se na pod-
mínkách,  zvedneme telefon, domluvíme 
čas, cenu, a půl je hotovo. Realizace toho-
to typu akcí je vůbec  tím nejjednodušším 
v rámci naší celkové činnosti.
„Ale ovšem v čem se kultuře nedá upřít 
prvenství je tzv. přidružování se k jiným 
pořadatelům. Velice rádi se prezen-
tují a chlubí cizím peřím. To nese určité 
výhody. Nebýt zodpovědný za něco, co 
vlastně pořádá ten druhý.“
SPOLUPRACUJEME. ČASTO A RÁDI. Avšak 
LŽIVÉ je tvrzení: „rádi se prezentují a chlubí 
cizím peřím.“ Na internetových stránkách, 
v kulturním kalendáři atd. uveřejníme 
vše, co se k nám od těch, kteří toho chtějí 
využít, dostane. V žádném případě to ale 
neznamená, že bychom se tím chlubili. 
Tyto informace shromažďujeme pro vás a 
váš kulturní přehled. Nobiscum Humani-
tas, DDM Blatná, KAMFO, Klub českých 
turistů a další – všem se snažíme vyjít 
maximálně vztříc. Od toho tu totiž také 
jsme.
„Tak celému početnému kolektivu...“
Početný kolektiv. Slova v podobném 
významu se stala za dobu působení CKVB 
až mantrou plynoucí z neznalosti souvis-
lostí a potřeb fungování celé organizace. 
CKVB hospodaří s rozpočtem, na kterém 
se shodlo zastupitelstvo města. Spolu-
pracujeme s řadou studentů středních 
i vysokých škol, dobrovolníků a všech, 
kteří se chtějí do organizace kulturních a 
vzdělávacích akcí zapojit.
Bližší informace o organizační struktuře, 
personálním obsazení a spektru 
pořádaných akcí najdete v naší výroční 
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zprávě umístěné na www.ckvb.cz a na re-
cepci Městského muzea Blatná.
„Uvítali bychom nezkreslenou anketu, 
ze které bychom se dozvěděli, jak jsou 
Blateňáci spokojeni s tímto, již delší 
dobu, trvajícím stavem.“
Pokud víte, jak zorganizovat nezkreslenou 
anketu, budeme rozhodně pro. Do té doby 
vás zveme na Kávu s CKV, kde máte každý 
měsíc možnost cokoli změnit. Ta nejbližší 
se koná 2. října.
Za početný kolektiv CKV Blatná
Radek Řebřina

Fotografie z koncertu Elišky ptáčkové
a plakáty připravovaných akcí
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sport

English for business and life
Nabízím výuku angličtiny konverzační metodou v malých skupinách pro dospělé, pro šikovné 

děti od 10 let, individuální výuku, základy business English, výukové programy 
angličtiny pro firmy.

Přihlašování na adrese: Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná; e-mail: lubos.vins@seznam.cz; 
tel: 732 374 758

Začátek výuky v týdnu od 9. 9. 2013
Těším se na známé i nové tváře.

Mag.phil. Lenka Šampalíková
soudní tlumočnice jazyka německého

beeidete Gerichtsdolmetscherin
für Tschechisch & Deutsch
Mobil: (+420) 721-933 386
VoIP: (+420) 380 423 766

www.sampalikova.eu
http://absolventenbuch.uni-salzburg.at

Bělčičtí šipkaři omlazují své 
řady a s nadšením sobě vlastním 
chystají další akce

Bělčice - Sportovní šipkaři z ŠK Šneci Bělčice neponechávají nic 
náhodě a vychovávají si od letošního roku základnu svých následov-
níků. Ve spojení s DDM Blatná a Základní školou Bělčice rozjeli ve 
velkém stylu šipkařský kroužek dětí i dorostenců. V DDM Blatná 
se koná kroužek každé úterý od 16. 30 do 18. 00 hodin na ploše 
tělocvičny, v klubovně bělčické sokolovny pak každou středu od 17. 
00 do 19. 00 hodin. Tam je možné také zapůjčení šipkařského náčiní 
na domácí tréninky! Členové ŠK Šneci Bělčice doufají, že počet zá-
jemců o tento sport z řad mladé krve stále poroste. Příští rok si mladé 
naděje mohou zaházet šipkami v prestižním závodu o titul „Mistra 
republiky“, který bude s největší pravděpodobností pořádán právě 
na půdě bělčické sokolovny. Více informací možno získat v DDM 
Blatná nebo na čísle mobilu 724/ 882 281.

Důležitá novinka - šipkařský klub přemístil své působiště v Blat-
né do Vrbna - hostince manželů Kiliánových. Dostává se jim tam 
významné podpory a pevného zázemí. Manželé Kiliánovi se tal stali 
novými partnery klubu. Generálním partnerem šipkařů zůstává nadále 
KONET Blatná – internetová firma špičkové úrovně.

A velice významná zpráva - v sobotu 14. září se v bělčické so-
kolovně uskuteční jeden ze šesti Českých pohárů v republice, který 
bude hostit národní šipkařskou elitu.

Další akce ŠK Šneci Bělčice pro tento rok: 12. října - regional 
turnaj v Bělčicích, 16. listopadu - regional turnaj ve Vrbenské hospo-
dě, spojený s pohoštěním pro šipkaře ve formě svatomartinské husy, 
7. prosince - šipkařský regional turnaj v Bělčicích + bohatá tombola, 
28. prosince - finále regional cupu ve vrbenské hospodě, kde si to 
šestnáct nejlepších šipkařů rozdá o mistrovský titul.

 Vladimír Šavrda 

KULTURNÍ SPOLEK A HOSTINEC „U STANDY“ VE ŠKVOŘETICÍCH

zvou srdečně veřejnost na besedu s hereckým idolem našich maminek

O UMĚNÍ HRÁT,
POLITIKU NECHÁME DNES SPÁT

Salonek hostince „U STANDY“ ve Škvořeticích

S r d e č n ě  z v o u  p o ř a d a t e l é

20. ZÁŘÍ 2013 OD 18.00 HODIN

VÍTĚZSLAVEM JANDÁKEM

„O ŽIVOTĚ
PŘED KAMEROU“

zprávě umístěné na www.ckvb.cz a na re-
cepci Městského muzea Blatná.
„Uvítali bychom nezkreslenou anketu, 
ze které bychom se dozvěděli, jak jsou 
Blateňáci spokojeni s tímto, již delší 
dobu, trvajícím stavem.“
Pokud víte, jak zorganizovat nezkreslenou 
anketu, budeme rozhodně pro. Do té doby 
vás zveme na Kávu s CKV, kde máte každý 
měsíc možnost cokoli změnit. Ta nejbližší 
se koná 2. října.
Za početný kolektiv CKV Blatná
Radek Řebřina

Fotografie z koncertu Elišky ptáčkové
a plakáty připravovaných akcí
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Autoservis Jií Fot
Poapská 257, Beznice

■ Construct: mechanické zabezpečení 
osobních vozidel proti krádeži se záru-
kou 5let - cena od 5.800 Kč.

■ Montáž tažných zařízení pro všechny 
značky a modely osobních vozů - cena 
od 3.157 Kč.

Ceny jsou včetně montáže a DPH.

Tel. 604 419 313

INZERCE

telefon: 724 130 630


 

 

 

 



 

 

 

 


 
 
 
 
 
            
   Střední odborné učiliště 
               BLATNÁ    

 
U Sladovny 671 

                            388 16 Blatná 
 
 
Nabízíme provedení těchto prací: 
 

• veškerou diagnostiku, seřízení 
a opravy osobních a užitkových 
automobilů včetně kontroly 
a seřízení geometrie podvozku 
novou 3D diagnostikou 

• servis klimatizací vozidel 
• měření emisí zážehových 

i vznětových motorů včetně přípravy 
vozidel na technickou kontrolu 

• opravy traktorů a zemědělské 
techniky 

• základní kurzy svařování, 
doškolování a přezkušování svářečů 

 Příjem 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
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Laserové Studio 
M & A

Chcete zhubnout a nic zatím nepomohlo?
Máme pro Vás řešení:

Představujeme Vám novinku roku –

LipoLaser Cool Extreme Pro 
Edition 2013

Zhubněte za 14 dní až o 1 konfekční velikost!
Bezbolestné odstranění podkožního tuku 

v problémových partiích.
Nabízíme služby zkrášlovací i určené k hubnutí.

Kontakt:
Tel: 608 450 975, 734 247 803

e-mail: lipolaser-magda@seznam.cz
Chcete se dozvědět více o našich službách 

a kde nás můžete najít?
Podívejte se na naše stránky 

www.studio-ma.cz

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

Prodám dřevěnou chatu na pozemk. 
parcele 

/4 roky stará/cca7 km od Blatné. Nutno vidět.
Chata je zařízena k okamžitému užívání.

Cena dohodou.
Voda, elktř. zavedena. 

Inf. na tel. č. 606 392 962.

Pronajmu  
dlouhodobě byt 2+1 (55 m2), zděný, 

balkón+sklep+výtah, sídliště Nad Lomnicí - nová 
zástavba

VOLNÝ OD 1.122013
Tel.: 383 421 239

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

Kocelovice 76, 387 42 Lnáře
tel.: 721 310 480
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SSTTAAVVEEBBNNIINNYY
pod rybníkem Pustý 

Ing. Scheinherrová Hana 
- prodej barev Eternal  
- tónování vnitřních a fasádních barev 
- stavební materiály a zednické nářadí 
Provozní doba: Po-Pá 7:00 – 17:00                         

So 7:00 – 12:00 
Tel: 383 421 423, mobil: 603 596 035 
Mail: stavebniny-blatna@centrum.cz 
Web: www.stavebniny-blatna.cz 

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

DÉZO IE EG

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 EG

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

Nad Vdovečkem 1123

388 01 Blatná

Tel.: 383 422 044

E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

www.blatenskatiskarna.cz





LETÁKY, PLAKÁTY, PROSPEKTY, ČASOPISY,
KNIHY, SPISOVÉ DESKY atd.

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

PRODUKČNÍ STROJ KONICA MINOLTA
Bizhub PRO C5501 do formátu 320x450 mm

MALONÁKLADOVÝ TISK KALENDÁŘŮ,
FOTOKNIH, NAVŠTÍVENEK, POZVÁNEK atd.

Piva z 14 pivovarů v ČR
sudové pivo 5l, 15l - 50l
Nejširší výběr destilátů,

 likérů,vín,nealko,cukrov. 
• • • • •

Nektar  10°            7, -  
Nektar  11°         8,50 
Blateňák 10°      7,90
Budvar 10°          9,40

• • • • •
Somersby jablko nebo 
hruška 3+1       21,90

• • • • •
Fernet St.+Citr. 129,90

• • • • •
BURČÁK!!!

• • • • •
Bomby PB 2 a 10 kg

10 kg 270 Kč 


