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Z Blatné až na konec světa
Podzimní Blatná a  fotofestival – spoje-

ní, které se v myslích mnohých místních 
i přespolních,  a fotografů zvláště, stalo už 
samozřejmostí. Při vymýšlení tématu, a tedy 
i názvu jubilejního, desátého ročníku, se 
pořadatelé volně inspirovali jiným jubileem: 
v  listopadu tomu bude již 550 let, kdy se 
v  čele mírového poselství českého krále 
Jiříka z Poděbrad vydal na cestu po  Evropě, 
která tou dobou byla hranicí známého světa, 
blatenský rodák a šlechtic Lev z Rožmitálu 
a Blatné. Téma Z Blatné až na konec světa 
bylo tedy nasnadě, koneckonců 
nenásilně navazovalo na loňské 
téma V pohybu. Před rokem však 
jistě nikdo netušil, jak aktuální 
bude v dnešních dnech, kdy se 
směr putování obrací.....

Věrni tématu se letos v Blatné 
sešli ponejvíce fotografové – 
cestovatelé, aby přinesli zprávu 
o  stavu světa a  lidského bytí. 
Zprávu černobílou i barevnou, 
více dokumentární než experi-
mentální, málokdy jen popisnou, 
často však smutnou až deprimu-
jící. Naštěstí nejen takovou..... 

Ke  zprávám špatným, avšak 
svrchovaně nasnímaným, patřily 
vystavené reportáže Filipa Singera, fotogra-
fa agentury EPA, z různých oblastí bývalého 
sovětského impéria. O beznaději vypovídaly 
momentky zachycující práci legálních i  ile-
gálních horníků pracujících v dolech Donbasu 
(Cyklus Donbaská uhelná pánev – Východní 
Ukrajina). Naději, ale současně strašlivou 
únavu měli v očích lidé hlídkující na kyjev-
ských barikádách, zachycení na  snímcích 
cyklu Začátek Majdanu, za které autor obdr-
žel hlavní cenu loňské soutěže Czech Press 
Photo. Neméně burcující jsou dokumenty 
zobrazující sibiřskou krajinu zdevastovanou 
průmyslem a  těžbou, stejně jako lhostejné 
(nebo snad rezignované?) místní obyvatele.       

Hned v sousedství je trumfovaly fotogra-
fi cké soubory zkušeného a mnohokrát oceně-
ného válečného reportéra a dokumentaristy 

Michala Novotného, jejichž názvy jsou 
vypovídající: Slepota: Nevidomí v Libérii; 
Démoni: vyhánění démonů v Libérii; Škola 
pro slepé v indickém Haridwaru; Výcvik; Zá-
pasníci v Senegalu a Gambii. K tématu stejně 
sugestivně přispěl i výstavní soubor Utopeni 
v  soli stále známější reportérky Jarmily 
Štukové, dokumentující nelidskou dřinu při 
těžbě soli v kráteru El Sodna na hranicích 
Etiopie a Keni.  O zhoršujících se podmínkách 
každodenního života v některých zemích 
světa vypovídal i  soubor fotografky Hany 

Connor nazvaný Cesta do Hazaribag, do-
kumentující putování tisíců bangladéšských 
rodin za výdělkem.   

O  chudobě a přetěžkém lidském údělu 
by mohly vyprávět i  fotografie pořízené 
známou blatenskou fotografkou Kamilou 
Berndorffovou v  Indii, Brazílii či letos 
na jaře v horských oblastech Nepálu, které 
vzápětí tragicky poničilo zemětřesení. Není 
tomu tak snad právě proto, že autorka není 
reportérka nebo dokumentaristka, ale spíš 
zvídavá, okouzlená a často i pobavená lovky-
ně drobných příběhů, situací a nálad a také 
citlivá pozorovatelka prchavých krás světa. 
Přestože jsme se na vernisáži dozvěděli, že 
některé z fotografovaných nepálských žen za-
hynuly pod sesutými zdmi svých příbytků, při 
pohledu na fotografi e sdílíme jejich prostou 

radost, jsme nadšeni pestrostí jejich oděvů 
i udiveni, že se vzory látek tolik podobají 
vzorům slováckých krojů. Stejně tak z šedého 
umouněného tónu snímků indických dětí, 
překládajících na nádraží uhlí, na nás nečiší 
bída dětské práce, ale radostně se zablýsk-
ne bělostný úsměv či světélko v očích při 
dětském škádlení. Podobně vypráví i soubor 
fotografi í původem bosenského, v Čechách 
natrvalo zakotveného fotografa Hadise 
Medenčeviče, vystavený v rámci Otevřené 
scény, nazvaný Dotkni se nebe. Autor jej 

při vernisáži komentoval slovy: 
„Tento soubor přináší příběh 
o cestě do Orientu a jeho nespou-
tané kráse, schované v pestrosti, 
kontrastech a  směsici emocí 
a nálad“.

Že svět může být i místem 
kypících přírodních krás či 
kultivované kultury, vypovídaly 
precizní barevné velkoformátové 
snímky Ondřeje Prosického, 
stejně jako prezentace foto-
grafa Zdeňka Thomy doku-
mentující jeho celoživotní pouť 
po asijských horských oblastech 
a duchovních centrech. Ondřej 
Prosický jako fotograf divoké 

přírody spolupracuje s mnoha časopisy, insti-
tucemi a agenturami zaměřenými na ochranu 
životního prostředí a přírodovědu. V  jeho 
fotografi ích zvířat žijících v  tropických ob-
lastech, snímaných v jejich přirozeném pro-
středí, se snoubí dokumentární přírodovědná 
hodnota s mimořádným estetickým účinkem. 
Obdobně silný zážitek v divákovi vyvolávají 
i Thomovy pohledy do údolí pod horskými 
velikány, na čajové plantáže či do japonských 
čajových domků a zenových zahrad.

Předčasně zesnulý fotograf – autodidakt 
Miloň Novotný je považován za  jediného 
z českých  fotografů, jenž v šedesátých letech 
minulého století dosáhnul úrovně tvorby 
světoznámých fotografů směru sociální 
humanistické fotografi e Steichena, Cartier
                                         (pokrač. na str. 8)



Ročník 26 (36) Blatná 9. října 2015 Číslo 17 / strana 2Číslo 17 / strana 2 Blatná 9. října 2015 Ročník 26 (36)

Aktual ity��
Vzpomínka

19. října tomu budou dva roky,
co nás náhle opustil

p. Jiří Suchý z Neradova.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte se mnou.

Jarka Brožová 

Pozvánka na výlov rybníka 
Buzický

Blatenská ryba, spol. s r.o. zve všechny zájemce na výlov rybníka 
Buzický, který bude probíhat od úterý 27.října do středy 28. října. Připraven je bohatý 

kulturní program a rozmanité občerstvení. Přijďte ochutnat a koupit vynikající ryby 
a rybí výrobky.

Blatenská ryba, spol. s r.o., Na Příkopech 747, 388 01 Blatná
Tel. 383422511, www. blatenskaryba.cz

robíhat od úterý ý 27277.ř.ř. íjna do středy 28. říj
ozmanitétété ooobčbčbčeererstststveveveníní.. Přijďte ochutnat a

a a ryrybíbí vvýrýrýrobobbkykyky.

á ryryr babab , spspspolol. . ss r.r.o.o.,, NaNa PPříříkokopepechch 774747, 33388
Tel. 3834222522511111, wwwwwww.w.w bbblalalateeenskaryryybabb .czzz

SVATÝ FRANTIŠEK (4. 10.)  ZAHÁNÍ LIDI 
DO CHÝŠEK

Měsíc říjen již sedí na svém trůnu. Čas 
babího léta stále trvá, ale ranní mrazíky 
jsou už jeho součástí. Příroda se obléká 
do nádherných tónů a pomalu se připravuje 
na dlouhý zimní spánek...

Letní sezóna 2015 končí. Co se týká slu-
nečních paprsků, byla opravdu vydařená. 
Snad jsme všichni načerpali tolik potřebné 
množství energie, abychom přečkali bez 
nemocí a problémů podzimní a zimní čas.

POSLEDNÍ SBĚR LÉČIVÝCH BYLIN
Ještě je čas na poslední sběr bylin, které 

nám pomohou preventivně nebo i s  léčbou 
nemocí z chladu a nečasu. Po letošním hor-
kém létě jsou také plné slunce!

Co můžeme stále sbírat?  Znovu obráží 
kopřiva dvojdomá - sušíme list, ale i kořen. 
Jejich výluhy blahodárně působí na náš or-
ganismus, zažívací ústrojí, žaludek, pomáhají 
s regenerací krve. Louhujeme 10 - 15 min. 
(polévková lžíce na 0,3 l)

Jitrocel kopinatý - sušíme list na  čaj, 
také snadno vytvoříme sirup, který je vhodný 
proti kašli a nachlazení.  Nakrájíme na drob-
no a povaříme s cukrem, můžeme přidat med.

Šípek - do mrazů můžeme také trhat 
vyzrálé plody  šípkové růže, které obsahu-
jí velké množství vitamínu C, vitamíny B 
a provitamíny A. Zlepšují vstřebávání železa, 
proto se často kombinují s kopřivou. ( nejlépe 
každý zvlášť a  smíchat až hotové) Sušíme 
max. do 50 stupňů. Z  rozdrcených šípků 

vaříme lahodný čaj, který můžeme bez obav 
pít dlouhodobě a celoročně. Šípky nejlépe 
za studena louhujeme min. 6 hodin a poté 
krátce povaříme.

Vřes obecný - sbíráme nedřevnaté části. 
Čaj z vřesu obecného je podpůrný pro mo-
čové cesty 

Kostival lékařský - kořen omyjeme vo-
dou, usušíme, rozdrtíme na prášek a můžeme 
přidat do běžného krému. Potíráme s ním 
bolavé klouby, vazy, šlachy. Pokud kořen 
nakrájíme na kolečka a naložíme do  lihu, 
vytvoříme tinkturu, kterou také můžeme 
potírat bolavá místa. Také z odvaru listů si 
můžeme připravit ozdravnou koupel.

Zásady pro sběr bylin:  Bylinky se 
snažíme trhat vždy když mají největší 
sílu. Obecně platí, že nadzemní části 
trháme vždy při dorůstajícím Měsíci, 
podzemní při ubývajícím Měsíci. Květy 
a listy na jaře a po celý rok nejlépe od-
poledne po oschnutí listů, kůru na jaře 
a na podzim, kořeny na jaře před vyraše-
ním a na podzim po opadání listů.

SOBOTNÍ PRODEJ LIDOVÉHO ŘEMESLA 
NA TŘ. J. P. KOUBKA 3

Každou říjnovou sobotu pro vás připraví-
me nabídku, kterou budeme postupně dopl-
ňovat zbožím,  které bude součástí letošního 
vánočního prodeje ČESKÉ VÁNOCE 2015. Ať 
chcete nebo ne, Vánoce se blíží stejně jako 
chladné a nepřívětivé počasí. A tak na ně my-
slete včas, abyste je prožili v klidu a pohodě  
bez zbytečného stressu a shonu.

SVATÁ TEREZIE (15.10) Z ROSIČKY, 
NADĚLÁVÁ PERLIČKY.

SVATÁ TEREZIE ŠEDIVÁ, LOUKY SVÝM 
VLASEM ZDOBÍVÁ.

POSVÍCENÍ, POSVÍCENÍ, NAD SVATÉHO 
HAVLA NENÍ! (16. 10.).

PRACOVITÝ JE STRŮJCEM SVÉHO PO-
SVÍCENÍ.

Eva Fučíková, lidové řemeslo

!!! POZOR ZMĚNA TERMÍNU !!!

Z důvodu podzimních prázdnin je změ-
něn datum akce 

„SAMHAIN aneb Lampionový 
průvod“

AKCE BUDE DNE: 23.10.2015

SRAZ: v 18 HOD u ZŠ J.A.K.
(Lampiony si vezměte s sebou)

Spolupodílejte se 
s námi na vánoční 
výstavě

Rádi bychom Vás poprosili o pomoc při 
tvorbě vánoční výstavy v městském muzeu, 
která se bude zabývat lidovými zvyky od svát-
ku Sv. Martina až po Tři krále. Uvítáme 
fotografi e z konce 19.století až do roku 1960 
zachycující: zimní radovánky a sporty, předa-
dventní tancovačky a posvícení, vánoční trhy, 
mikulášské a  tříkrálové obchůzky, vánoční 
hry ochotnických spolků, pečení a přípravy 
na Štědrý den, vánoční mše a další fotografi e 
zobrazující zimní Blatensko. Fotografi e  k za-
půjčení můžete nosit do kanceláře Městského 
muzea.

Děkujeme. 
Pavlína Eisenhamerová

Městské muzeum Blatná
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Zprávy
z radnice

Informace ze zasedání Zastupitelstva 
města Blatná, které se konalo dne 
23. září 2015

Dne 23. 9. 2015 proběhlo 9. zasedání Zastupitelstva města Blatná, 
na kterém byli přítomni všichni jeho členové. Mezi důležité záleži-
tosti, které se na  zasedání projednávaly, patří zajisté schvalování 
rozpočtových  opatření, v rámci kterých však nebyl schválen návrh 
na  splacení úvěru. Město aktuálně splácí jediný bankovní úvěr, 
který byl poskytnut v roce 2003 na výstavbu 2 bytových domů se 42 
nájemními byty v sídlišti Nad Lomnicí se splatností do roku 2024. 
Ke splacení úvěru bylo navrženo použít volné prostředky na běžném 
účtu města. Návrh vycházel ze současné situace na peněžních trzích, 
kdy lze aktuálně získat úvěr i za výhodnějších podmínek a kdy je pro 
případ vkladů bankami připraveno záporné úročení.

Zastupitelstvo města Blatná projednávalo mimo jiné i majetkové 
záležitosti města. Jednalo se v prvé řadě o navýšení základního ka-
pitálu Technických služeb města Blatné, s.r.o. o areál, který získalo 
město na  základě nabídky  insolvenčnímu správci na nemovitosti 
společnosti K&K Spedition s.r.o. Areál bude sloužit jako zázemí pro 
další rozvoj technických služeb. Dalším bodem jednání bylo schválení 
prodeje pozemku společnosti DURA Automotive CZ, k.s. o výměře 
cca 1,7 ha na další rozvoj této fi rmě, která je významným zaměst-
navatelem v Blatné. Pozemek se nachází mezi fi rmou Dura a silem 
ZZN, a je v územním plánu určen právě pro průmyslové využití. Dále 
zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku okolo bytového domu 
v ul. Riegrova za cenu 100,- Kč, cena v této výši byla odsouhlasena 
jako snížená oproti cenám obvyklým, a to z důvodu věcných břemen 
váznoucích na prodávaném pozemku. V dalším bodě jednání byl od-
souhlasen prodej a odkoupení části pozemků v lokalitě Vinice, čímž 
dochází k vyřešení letité záležitosti a toto smluvní ujednání bude ku 
prospěchu obou stran. Zároveň bylo odsouhlaseno v  této lokalitě 
odkoupení dvou pozemků, které jsou součástí obecních komuni-
kací, kdy byli osloveni jejich vlastníci nebo sami je městu nabídli. 
V rámci majetkového vypořádání byl odsouhlasen záměr prodeje cca 
25 m2 pozemku v lokalitě ul. Vrbenská. 

Celý záznam z jednání je zveřejněn na webových stránkách města 
Blatná (www.blatna.eu), kde naleznete i přehled přijatých usnesení, 
a to nejen z předmětného zasedání. 

500 let od vysvěcení kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Blatné 

Ohlédnu-li se zpět, nemyslím tedy 500 let, ale pouhých osm – vzpo-
mínka na první návštěvu kostela v Blatné je šedá, studená a rozpa-
čitá – v té době jsem byla památkář elév a svěřené památky v ORP 
Blatné jsem povětšinou procházela poprvé. Řešili jsme tehdy opravu 
nosné konstrukce sanktusníkové věže a já balancovala na trámech, 
tedy nad úžasnou sklípkovou klenbou – a věřte, že mi bylo v té chvíli 
ze strachu úplně jedno, jak je vzácná a výjimečná ☺. Stejně jako 
u ostatních památek, musela jsem se naučit vidět to důležité, obje-
vovat a obdivovat  skrytou krásu i u kostela v Blatné. Dnes už vím, 
že každý detail řemeslné práce kameníků, tesařů, truhlářů, kovářů, 
zámečníků, ale i umění malířů, řezbářů či štafírů stojí za to – nebát 
se prolézat třeba krovy a balancovat na lešení ☺

A  teď tu mám před sebou knihu, ve které i vy můžete listovat 
a nadchnout každým tím úžasným detailem – knihu s názvem 

„Blatná – Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie“. Jsem na ni 
nesmírně pyšná. Díky ní jsem prožila sice dva hektické roky, ztratila 
hodně iluzí (neboť jsem neměla ani ponětí, jak taková publikace při-
chází na svět), ale mnohem víc jsem získala – neocenitelné zkušenosti 
nabyté pod vlivem badatelského nadšení autorů a zapálení pro věc 
celého našeho pracovního týmu, naprosto úžasné nové poznatky 
o historii chrámu (např. závěry dendrochronologického posudku 
a restaurátorských průzkumů) a především - přátelství lidí, kterých 
si z celého srdce vážím. 

A moje zatím poslední vzpomínka na návštěvu kostela? Ohlédnu-
-li se zpět k datu 14.8.2015, je provoněná slavnostní atmosférou, 
nádhernou výzdobou kostela. Je rozzářená sluncem a hlavně úsměvy. 
Bylo mi závazkem a současně velkou ctí uvést slavnost pořádanou 
Římskokatolickou farností s představením této knihy a věřím, že 
slova, která jsem zvolila k přípitku, tedy že „život se neměří podle 
počtu nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám vzaly dech“ dojdou 
svého naplnění, že se vám alespoň zatají dech při listování v knize 
nad výjimečnou krásou a zajímavou historií této stavby. Uvědomuji 
si, že vydáním knihy a oslavami nic nekončí, ale začíná …… čeká nás 
ještě hodně práce (znáte to – asi jako na kostele ☺), na dalších pět 
set let máme slušně našlápnuto… 

Nyní je na místě poděkovat všem těm, kteří přispěli k tomu, aby-
chom kostel a  jeho výročí dokázali přiblížit široké veřejnosti jeho 
vlastním poutavým příběhem. Dovolím si jménem Města Blatná, 
Římskokatolické farnosti Blatná a autorů vyjádřit dík všem institu-
cím, které poskytly podklady  a dokumenty – tedy především Archivu 
Národního muzea, archivu Pražského hradu, Národnímu archivu 
v Praze, Vědecké knihovně v Olomouci, Státnímu oblastnímu archivu 
v Třeboni, Státnímu okresnímu archivu ve Strakonicích, Národnímu 
památkovému ústavu ú.o.p. v Českých Budějovicích, Zámku v Blat-
né, Biskupství litoměřickému a Moravské zemské knihovně v Brně. 
Hodnotnými prameny se staly i aktuální posudky a průzkumy Tomáše 
Kyncla (dřevěné konstrukční prvky), Josefa Novotného (průzkum 
omítek), mapové podklady Vojenského geografi ckého a hydromete-
orologického úřadu v Dobrušce. Velmi si vážíme vstřícnosti autorů 
a  vlastníků výtvarných děl, především paní Jeleny  Hálové, která 
souhlasila s  tím, aby byl obraz jejího otce, akademického malíře 
Jana Hály  použit na přebal knihy a rovněž na související propagační 
materiály. Děkujeme i současným blatenským výtvarníkům - Jindři-
chu Krátkému a Josefu Synkovi, díky nimž byla obohacena kolekce 
obrazů s námětem blatenského kostela. Samozřejmě velký dík patří 
Jihočeskému kraji za podporu vydání publikace příspěvkem 20 tis. 
Kč. Závěrem děkujeme Petru Čonkovi, který vytvořil webovou pre-
zentaci a fi lmovou upoutávku, rovněž všem farníkům, kteří se podíleli 
na přípravě a skvělé organizaci oslav a vlastně Vám všem, kteří jste 
slavili s námi…

Jitka Říhová,
referent památkové péče MěÚ Blatná

Autoři PhDr. Roman Lavička, PhD. a Mgr. Vladimír Červenka při 
slavnostním představení knihy.



Ročník 26 (36) Blatná 9. října 2015 Číslo 17 / strana 4Číslo 17 / strana 4 Blatná 9. října 2015 Ročník 26 (36)

Z p r á v y
T S  B l a t n á

Nové nádoby na třídění 
bioodpadů

V našem městě již biologicky rozloži-
telné odpady třídíme. Technické služby 
provozují kompostárnu, na kterou jsou 
sváženy biologické odpady ze sběrného 
dvora a z kontejnerů, které jsou pravidel-
ně umisťovány zejména v zástavbě rodin-
ných domů. Z důvodu snížení množství 
odpadu ukládaného na skládku, jsme se 
rozhodli podpořit také třídění bioodpadů 
v bytové zástavbě. Technické služby měs-
ta Blatné pořídily 6 nádob na oddělený 
sběr bioodpadů z domácností.  Nádoby 
jsou umístěny v bytové zástavbě v uli-

cích Nad Lomnicí, Zahradnická, Šilhova, Nerudova a u Bowlingu. 
Bioodpad bude pravidelně svážen na kompostárnu.

Do těchto nádob lze ukládat zbytky rostlin, zeleniny, ovoce, čajové 
sáčky; nelze ukládat zbytky živočišného původu, tekuté zbytky jídel, 
oleje, nebezpečný odpad. Odpad nevhazujte v  igelitových sáčcích 
a taškách. Žádáme občany, aby dodržovali pravidla pro třídění uve-
dená na samolepkách na odpadové nádobě. 

Cvičení ZÓNA 2015
V souladu s Plánem cvičení orgánů krizového řízení na  léta 

2014 – 2016, schváleným usnesením Bezpečnostní rady státu ze 
dne 24. března 2014, se ve dnech 22. – 24. září 2015 uskuteč-
nilo vnitrostátní vícestupňové cvičení orgánů krizového řízení 
vybraných ústředních správních úřadů a Jihočeského kraje pod 
názvem „ZÓNA 2015“.

Tématem cvičení bylo řešení mimořádné události vzniklé v sou-
vislosti se simulovanou havárií na  Jaderné elektrárně Temelín 
s  vyhlášením krizového stavu. V rámci cvičení následků radiační 
havárie byla procvičena činnost orgánů krizového řízení kraje, 
orgánů obcí s rozšířenou působností a obcí, dotčených správních 
úřadů, složek integrovaného záchranného systému a dalších 
subjektů zařazených do Vnějšího havarijního plánu Jaderné elek-
trárny Temelín.

Josef Novotný,
vedoucí oddělení krizového řízení

Zemřelí – září
Motejzík Václav, nar. 1935, Blatná, úmrtí 1. 9. 2015
Pubalová Milada, nar. 1931, Klatovy, úmrtí 7. 9. 2015
Havlenová Marie, nar. 1950, Bělčice, úmrtí 14. 9. 2015
Šišpelová Zdeňka, nar. 1941, Blatná, úmrtí 17. 9. 2015
Ounický Bohumil, nar. 1947, Blatná, úmrtí 20. 9. 2015
Šampalík Josef, nar. 1945, Dožice, úmrtí 23. 9. 2015
MUDr. Rudolský Jiří, nar. 1934, Kasejovice, úmrtí 24. 9. 2015
Köriš Roman, nar. 1975, Blatná, úmrtí 25. 9. 2015
Fialová Anna, nar. 1924, Řiště, úmrtí 26. 9. 2015
Vlk František, nar. 1935, Březí, úmrtí 29. 9. 2015
Říha Jiří, nar. 1943, Tchořovice, úmrtí 30. 9. 2015
Bláha Václav, nar. 1927, Budislavice, úmrtí 30. 9. 2015

„Fontána“ krematorium
Koncem měsíce září byla provedena instalace „fontány“, respektive 

nového napouštění pro kropidla v areálu krematoria.
Konstrukci získalo Město Blatná z dotace a nahradilo tak starý 

trubní vývod. Věříme, že tímto se opět důstojně zvedlo místo posled-
ního odpočinku a také lepší obslužnost při napouštění vody do kro-
pidel. Toto můžete posoudit sami z přiložené fotografi e, případně 
při samotné nástěvě hřbitovných prostor blatenského krematoria.

Ukládání odpadů u kontejnerů 
na separovaný sběr
Vážení občané,

v poslední době se v Blatné začal šířit nešvar s ukládáním odpadu 
u kontejnerů určených na separovaný sběr. Dle průběžné kontro-

ly se jedná o  objemnější odpad (např. 
z  vyklízení bytů apod.), což dokládáme 
i fotodokumentací pořízenou u kontejne-
rů umístěných na křižovatce ulic Boženy 
Němcové a Nerudova.

Pro ukládání takovéhoto odpadu je 
přeci určen sběrný dvůr, který, jak jistě 
všichni víte je umístěn v ulici Čechova.

Proto Vás žádáme, zachovejme si město 
čisté, tak, jak jsme zvyklí a zbytečně si jej 
neznečišťujme a třiďme i nadále odpady, 
tak jako to bylo v minulých letech.

Za pochopení a poděkování při Vaší 
spolupráci – Technické služby města 
Blatné, s. r. o.

Výstavba ČOV pro TJ Blatná
Technické služby města Blatné s. r. o. realizovaly v prním týdnu 

v září akci „Rekonstrukce odpadového hospodářství areálu letního 
stadionu TJ Blatná“.

Realizace této akce spočívala v odstra-
nění starých odpadních rozvodů včetně 
jímky a instalací nové čistírny odpadních 
vod včetně rozvodů a  šachet. Tato akce 
byla realizována z dotace, kterou obdržela 
Tělovýchovná jednota Blatná. Na výstav-
bě takového rozsahu se nepodílel pouze 
zhotovitel TS Blatná, ale i fi rmy Radek 
Šimsa, služby mechanizace a František 
Žák, Myštice.

Věříme, že zařízení bude TJ Blatná 
dobře sloužit.

Přikládáme fotografi e z prováděných 
prací.
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„Duševní souznění“ pobavilo i v Záboří 
– pátek 25.9.2015 – KD Záboří

Že každý den je šťastný den skoro stohlavé 
publikum v Záboří  přesvědčovali  skvěle 
nastudovaným komediálním představením 
ochotníci z Blatné. Divadelní hra pro čtyř-
členné obsazení z   pera estonského herce, 
dramatika a  slavného písničkáře Jaana 
Tätta, nabízí totiž jakousi  svéráznou „léčbu“  
manželské nudy a  jednotvárnosti, kterou 
ne každý „zkousne“ bez rozjitření vlastních 
vztahových emocí.  Tedy přestože většina 
přítomných na bigamii ani ve snu nepomýšlí, 
nejedna z přítomných vdaných paní si možná 
s potěšením předsta-
vila zděšený výraz 
ve  tváři svého man-
žela, kdyby mu domů 
přivedla ještě jed-
noho nového muže, 
byť jen pro duševní 
souznění.  A  třeba 
i  pánové s mírným 
stresem zapochybo-
vali, zda by jejich  
vlastní ženy něco tak 
odvážného vůbec mohlo napadnout! Každý 
se v  tom najde… shoduje se jednomyslně 
partička, která s nadšením hru nastudovala.  
Jak by ne, jde o příběh ze života, i když !? … 
Aneta v podání Káči Malečkové je roztomile 
přímá a je jí pořád plné jeviště, manžel Jarda 
alias Jakub „Hlava“ Čadek s notnou dávkou 
tolerance představuje českého praktického 
Jardu, Pepa “Lozy“ Kohout pro změnu ochlu-
patěného nýmanda Jaroslava – objekt zájmu  
vědy i Anety. Nakonec však s ním nepohrdne 
naivně rozpolcená Anna, platonicky zamilo-
vaná do Jardy, kterou vystřihla na jedničku 
Mirka Nová. Stojí za to –  nechat se pobavit 
na lechtivé téma a od srdce se zasmát tomu, 
čemu by Vás ve  skutečnosti ani nenapad-
lo – možná v  sobě objevíte potencionální 
vražedkyni (taky Váš muž „mejká v  ranní 
kávě lžičkou – že byste ho zabila?), nebo  si 
odpovíte na otázku, zda také čekáte, že  něco 
přijde – a ono to nikdy nepřijde a vaše duše 
umře dřív než vaše tělo!!!!

Pojďme si  pro změnu ještě popovídat 
o  tom, co jsme neviděli my z hlediště, ale  
o tom, jak vidí herci nás – diváky. Snad Vás 
bude zajímat, jak  vnímají  výbuchy smíchu, 
jak se vypořádávají s nepochopením či na-
opak s reakcí, která rozesměje je samotné…

Tedy ptám se Anety neboli Káči Malečko-
vé, představitelky hlavní role:

Jaké publikum vás nabíjí a jaké  tedy 
v porovnání s přáním bylo reálné publi-
kum v Záboří?

Publikum v Záboří bylo skvělé. Je vždy 
příjemné, když diváci reagují od  začátku, 
nebojí se zasmát nahlas. To mně osobně vždy 
pomůže zbavit se počáteční trémy. 

Hrajete raději doma, v Blatné, kde 
se všichni jdou podívat na známé tváře, 
nebo se pořádně vyřádíte právě „venku“?

Lépe se hraje v Blatné, ale není to vždy 
pouze o divácích. Je to také o pódiu. V Blatné 
máme prostor zažitý. Víme jak moc se může-
me rozmáchnout např. při našich tanečkách.

Je pro vás důležitý oční kontakt s divá-
kem? Určitě srdečné nadšení či naopak 
viditelná letargie diváka dokáže namoti-
vovat herce k improvizaci – nemýlím se?

Zažili jsme představení, kde se téměř 
do půlky nikdo nezasmál, nezatleskal. To mě 
osobně velmi znejistí a nehraje se mi dobře. 

Úžasná byla taneční čísla, vždy jsou 
diváci tak konster-
nováni z  toho, co 
dokážete předvést? 
Je tedy v  této hře 
nějaké místo, kdy 
máte jistotu reakce 
publika?

Na   tomto před-
stavení je úžasné, že 
téměř na  každém 
představení reagují 
diváci odlišně, a  to 

na repliky   i na tance. Je milé, když zatleskají 
během hry. To nás vždy potěší a trošku více 
se pak uvolníme a improvizujeme. Tanečky 
zabírají, ale také ne vždy. 

V jedné z verzí tohoto  představení ex-
celuje Bára Hrzánová, bylo vám vzorem, 
ale přesto  jste úplně jiní, žádné přesné 
kopírování, je na místě zeptat se – kde se 
vzal vlastně Jarda a Jaroslav – blatenská 
verze?

Představení jsme si vybrali po shlédnutí 
právě příbramského divadla v hlavní roli 
s Bárou Hrzánovou. S příbramským originá-
lem se v žádném případě nemůžeme srov-
návat. Francouzština hlavní hrdinky vtipně 
zapadá do jejich hry. Jelikož já umím pouze 
rusky, tak jsme museli přizpůsobit hru našim 
možnostem. A nějak nám připadlo vtipnější 
přejmenovat Manfreda a Freda na  Jardu 
a Jaroslava.   

Chcete ještě něco vzkázat  závěrem?
Před představením si vždy nadáváme, 

proč jsme se na tento koníček dali. Nervozita 
je  na nás při prvních větách znát, ale jakmile 
se povedou,  je to alespoň pro mě stav, který 
nedokážu jasně popsat. Jako kdybych chvíli 
byla někým jiným.   A potlesk radost a euforii 
umocní. Při zkoušení současného představení 
jsem byla prvním, kdo avizoval, že se jedná 
o moje poslední divadlo. Teď už mám roupy. 
Je nám spolu dobře, sedli jsme si, určitě by 
se mi po kamarádech stýskalo. 

Za upřímný rozhovor velký dík. U nás 
v Záboří  jste byli prostě skvělí, všichni 
od osvětlovače, přes nápovědu a  hlavní role 
až po doprovod (i  ten psí J). Ego masáží 
není nikdy dost, zasloužíte si chválu a uzná-
ní, a my - nadšení diváci - se máme od vás 
do budoucna určitě na  co těšit !!!! 

Text Jitka Říhová
Foto Ivana Kurzová

Adaptační pobyt členů ŽP 
TGM na břehu řeky Berounky

Nově zvolení členové žákovského parla-
mentu ZŠ TGM v Blatné se v pátek 18. září 
vydali na víkendový prožitkový kurz do  tá-
bořiště U Mloka, které leží na břehu řeky 
Berounky nedaleko Rokycan. Pro některé 

žáky to byl vů-
bec první pro-
žitkový kurz, 
na  který se 
kdy vydali. At-
mosféra tábo-
řiště U Mloka 
ale okamžitě 
přesvědč i la 

všechny účastníky kurzu, že jejich rozhod-
nutí bylo správné. 

Cílem kurzu nebyl jen samotný sjezd řeky, 
ale především sblížení, společné sdílení 
zkušeností a zážitků z činnosti v žákovském 
parlamentu a nezbytné plánování letošních 
akcí, na  jejichž realizaci se už teď moc tě-
šíme. Berounka nás okouzlila, děti si v roli 
háčků a kormidelníků vedly výborně, všichni 
instruktoři byli báječní a milí a užili jsme si 
krásné „babí“ léto. Nádherný byl i výstup 
na zříceninu Krašov. A co jsme si z  tohoto 
adaptačního pobytu odvezli? Kromě krás-
ných zážitků a vzpomínek ještě vlastnoručně 
vyrobenou vlajku žákovského parlamentu 
a kalendář akcí pro letošní školní rok. 

Velké „děkuji“ ode mě jako koordinátor-
ky ŽP patří p. Martině Bláhové, která byla 
natolik odvážná, že se coby maminka vydala 
s námi na tuto dobrodružnou výpravu, dále 
Nikol Andrlíkové, Barče Hájkové a Kačce 
Rážové za to, že tuto výpravu skutečně udě-
laly „dobrodružnou“ ☺. Tak na viděnou zase 
někdy U Mloka ☺.

Mgr. Ludmila Růžičková,
koordinátorka ŽP TGM Blatn á

Na Berounce bylo krásně.

Členové žákovského parlamentu ZŠ TGM 
na prožitkovém kurzu.
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Střední odborná škola v Blatné využila Výzvy 
č. 56, spuštěné v dubnu Ministerstvem školství, která 
umožnila školám podat žádost o grant, z něhož se fi nan-
covaly zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky.
Naše žádost reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2698 s názvem 

SOŠ Blatná - zahraniční pobyty žáků a pedagogů byla úspěšná, a tak 
40 studentů naší školy mohlo zcela bezplatně vycestovat do Anglie, 
kde se zúčastnili jazykového kurzu na univerzitě v Plymouth.

Kromě studia poznali krásy západní Anglie i život v anglických 
rodinách.

Grant pokryl veškeré výdaje všem studentům na celý zájezd v cel-
kové hodnotě 13 100 Kč pro jednoho účastníka (dopravu luxusním 
autobusem, dopravu Calais - Dover, 3x ubytování v hostitelských 
rodinách s plnou penzí, výuku na univerzitě, pojištění, výlety a vstupy 
na všechny kulturní památky).

Postřehy z Anglie
13. září
V jednu odpoledne vyrážíme na cestu. Cestujeme přes Německo, 

Belgii a Francii. V přístavním městě Calais se nalodíme na trajekt. 
Moře je klidné, nikdo netrpí nevolností a brzy ráno už z venkovní 
paluby pozorujeme bílé doverské útesy na anglické pevnině.

14. září
První anglickou zastávkou je lázeňské město Brighton na  jihu 

Anglie. Procházíme se po proslulém lázeňském molu, dýcháme 
slaný vzduch a snažíme se ustát silný vítr. Doma je prý 30°C, tady 
maximálně 8°C! Jdeme se ohřát do Royal pavilonu letního sídla Jiří-
ho IV. Obdivujeme nádherné vybavení a soustředíme se na krásnou 
oxfordskou angličtinu audio průvodce. Odpoledne si prohlédneme 
malebné městečko, a pak už míříme do Plymouth. Večer si nás pak 
rozeberou hostitelské rodiny. Všichni máme trochu obavy, a navzájem 
se uklidňujeme.

15. září
Ráno si sdělujeme první dojmy. Zjišťujeme, že se není čeho bát. 

Domluvíme se! Teď už nás čeká vyučování. Univerzita v Plymouth je 
moderní, plná lidí ze všech koutů světa. Do oběda trávíme čas tady, 
jsme rozdělení do skupinek po 10-15 lidech a konverzujeme s rodilými 
mluvčími. Po obědě je na programu prohlídka Plymouth. Jdeme místy, 
odkud odplouvali v roce 1620 první Angličané do USA, prohlížíme 
si přístav, maják a také Sea Life Centre, cesty podmořského světa. 
Večer už se zase soustředíme na angličtinu, protože v rodinách si 
musíme povídat.

16. září
Celé dopoledne opět trávíme na univerzitě. Odpoledne nás čeká 

návštěva Tintagel Castle, legendárního hradu, kde se podle staro-
anglických pověstí narodil král Artuš. Objevujeme tajuplnou jeskyni 
zasvěcenou kouzelníku Merlinovi, vydáváme se po  stopách rytířů 
kulatého stolu a užíváme si útesů i moře. 

17. září
Pro všechny zřejmě nejhezčí den! Jedeme západním směrem na ce-

lodenní výlet ke skalním útesům a ostrovu s klášterem Sant Michael´s 
Mount. Zažíváme opravdové dobrodružství. Za přílivu se ke klášteru 
dostaneme jedině na loďce, ale zpátky, za odlivu, se vracíme již su-
chou nohou. Velkým zážitkem je zastávka na nejzápadnějším cípu 
anglického pobřeží, nazývaném Konec světa – Land´s End. Závěr dne 
prožíváme v přímořském letovisku St Ives, obklopeném zlatavě žlutým 
pískem. Na koupání je sice zima, ale alespoň máme čas obdivovat 
nádhernou přírodu. Dnes už nás čeká jen poslední večeře a balení. 

18. září
Loučíme se s městem Plymouth a  těšíme se na Londýn, kde 

toužíme vidět co nejvíc. Během naší 22 km dlouhé procházky máme 
možnost prohlédnout si Westminster Abbey, Houses of Parliament, 
Buckingham Palace, Piccadilly Circus, z London Eye (obřího ruského 
kola) si prohlížíme město z ptačí perspektivy, odpoledne sledujeme 
londýnské břehy z parníku na Temži a na závěr dne ještě okusíme 
lanovku z Greenwiche do Royal Doks, postavenou při příležitosti olym-
piády v Londýně 2012. Ve večerních hodinách se pak vracíme domů.

Cesta autobusem byla sice náročná, ale vše jsme zvádli bez pro-
blémů, zájezd jsme si užili a viděli jsme i místa, na která se turisté 
běžně nedostanou!

skupina studentů z 2. a 3. ročníku SOŠ Blatná
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Svět známý i neznámý

Münsterova Kozmografi a česká v Blatné
Při hledání nového a neobjeveného není 

mnohdy nutné překročit hranice našeho státu 
či města, ale stačí se poohlédnout po okolí. 
Tentokrát zamiřme do Knihovny Městského 
muzea Blatná, která je pro mnohé obyvatele 
skryta, ačkoliv je již dlouhá léta otevřena 
všem. Zdejší knihy, spisy a fotografi e mohou 
návštěvníka provést celým světem jak v pří-
tomnosti, tak v minulosti. Stačí je otevřít. 
Právě takovým dílem je rozměrná kniha 
„Kozmografi a česká“, o které bychom vám 
dnes rádi vyprávěli. 

Již před příchodem do muzea ztratila 
své úvodní stránky a tiráže. Jen těžko nám 
může prozradit něco víc o sobě jako každá 
jiná. Prolistujeme-li ji důkladněji, nalezneme 
pradávnou touhu člověka po poznání celého 
světa, a  tak i my 
musíme pro její 
pochopení puto-
vat zpátky v  čase 
do doby před vy-
tištěním až do po-
čátku 14. století. 
Právě tehdy spat-
řil světlo světa 
jeden z  prvních 
cestopisů z  pera 
benátského kupce 
Marka Pola. Vy-
pravěč byl tehdy 
zjevně ovlivněn dobovou představivostí, 
která mu pomohla vstřebat cizí prvky asij-
ské kultury, avšak úplně jim neporozuměl. 
V  jeho knize nalézáme příběhy o  zvrhlých 
Tibeťanech a hrozivých zvířatech. Nenechme 
se však zmýlit. Nešlo mu o vyděšení čtenáře, 
ale o  komplexní zprostředkovaný výklad 
přehlcený informacemi, v nichž se míchala 
fakta s  imaginací středověkého člověka. 
Díky toho byl text pro středověkého čtenáře 
srozumitelnější. 

Obdobou k Polovu dílu je cestopis rytíře 
Mandevilla z poloviny 14. století, který díky 
své literární podobě získal velkou popularitu 
a povzbudil fantazii mnohých cestovatelů. 
Měl takový úspěch, že obrazy lidí s  jednou 
velkou nohou, lidí s obličejem na těle či ky-
klopů přetrvaly do novověku. Dnešní historio-
grafi e pochybuje o samotném jméně autora, 
neboť se zjevně jedná o smyšlené vyprávění 
člověka, který nikdy nikam nevyjel. Těžko 
říct, zdali chtěl mystifi kovat široké publikum 
nebo jenom vytvořit zábavné čtení. Je pře-
kvapivé, že jako Marco Polo dodržel i tento 
autor ono proplétání množství informací 
s imaginací světa. 

Blatenskou variací těchto dvou děl je 
skutečný cestopis z  pera Václava Šaška 
z Bířkova a Gabriela Tetzla z Norimberku po-
pisující cestu pana Jaroslava Lva z Rožmitálu 
a na Blatné ve službách Jiřího z Poděbrad. 
Také pro toto dílo je typické právě ono mí-

chání představivosti se skutečností, kdy se 
autoři snaží co nejlépe popsat čtenáři reálie, 
avšak neodolají pokušení přibarvit některé 
příběhy jedovatými hady, kteří zabíjejí lidi 
jen v noci, či okrajem světa. Pokračovate-
lem těchto cestopisů byly kavalírské deníky 
a rozsáhlejší kosmografi e, jež zažívaly svůj 
rozkvět především v 15. – 16. stol. K jejich 
rozšíření dopomohl vynález knihtisku. Díky 
této inovaci v  knižní kultuře bylo možné 
vytvořit objemnější svazky za kratší dobu. 
Taková díla zahrnovala všechna dosavadní 
poznání světa pozdně středověkého člověka, 
a nasytila tak hlad společnosti po poznání.

A právě v  této chvíli přichází na  scénu 
naše tajemná kniha uložená v depozitářích 
muzea. I bez frontispisu či tiráže poznáváme, 

že se jedná o po-
pis světa, který se 
nejvíce točí kolem 
středomořských 
oblastí a Evropy. 
Autor zřejmě ješ-
tě příliš nevěděl 
o  Americe nebo 
pro něj neměla ta-
kový význam jako 
dnes pro nás. Ob-
jemný svazek je 
zakončen popisem 
vzniku světa, který 

je dělen chronologicky na čtyři monarchie. 
Závěrečnou pasáž autor zjevně převzal 
od biblických a  římských autorů. Dle výše 
načrtnutého popisu se jedná o kosmografi i 
(kosmos – svět a grafo – psát), neboť se snaží 
pospat svět z geografi ckého i chronologic-
kého hlediska. Autor českého díla pracuje 
především s představivostí čtenáře. Ten je 
nucen pozorovat svět pouze prostřednictvím 
textu bez obrazové přílohy, ačkoliv původní 
verze byla obrazově mnohem bohatší. 

Prvotní dílo hebraisty Sebastiana Müns-
tera „Cosmographia. Beschreibung aller 
Lender.“ (1544 Basilej) obsahovalo 520 
dřevořezů a map. Pro nás nejvýznamnějším 
mapovým dílem byla Klaudyánova mapa 
Čech (1517-1518), na které je zakreslena 
také Blatná a v horní části erb Zdeňka Lva 
z Rožmitálu a na Blatné, nejvyššího purkrabí-
ho. Právě tato mapa doplňovala jinak chudé 
české vydání kosmografi e, avšak do dnešních 
dob se dochovaly pouze dva exempláře, mezi 
něž naše knížka bohužel nepatří. Přesto se 
může pochlubit umělecky ztvárněnými iniciá-
lami, jimiž je ozdoben náš český překlad Jana 
Zikmunda z Púchova z roku 1554. Zdánlivě 
chudý vzhled má na  svědomí severínsko-
-kosořská tiskárna v Praze, která neměla 
dostatek peněz na  srovnatelné dílo, jaké 
vzniklo v Říši. Přesto je tento počin Jana Ko-
sořského z Kosoře nejnákladnějším českým 
tiskem 16. století.

Zub času je nemilosrdný, a proto i naše 
„Kozmografi a česká“ musela být restauro-
vána, aby mohla sloužit čtenářům v objevová-
ní středověkého světa i dnes. Na některých 
stranách se zachránilo jen pár řádků, avšak 
i to je dost. Nebudeme již dále vyprávět. Ra-
ději se sami přijďte podívat v týdnu kniho-
ven 7. – 8. 10. 2015 do muzejní knihovny, 
která bude pro vás otevřena od  15:00 
do 18:00, a zažijte Muzejní knihovnu jinak.   

Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

Nenechte se zmást, toto není žádný balet ani 
vatikánské konsilium.

Wattican Punk Ballet
je divoké freak punkové duo původem 

z Arménie.

WPB tvoří sourozenci Karen a Gaya Aruty-
unyan, zakládající členové legendární armén-
sko-ruské psychedelické kapely Deti Picasso. 
Karen i  Gaya používají ztřeštěné kostýmy 
a během koncertu stále střídají nástroje, takže 
živé vystoupení je velmi proměnlivé, má stále 
spád a  publikum nemá čas si vydechnout. 
V jejich hudbě můžete objevit psychedelický 
rock, punkové a  taneční výstřelky a  ulítlý 
pop v kombinaci s divadelními až teatrálními 
triky. Syrové rockové riff y se mísí se soulovou 
naléhavostí a funky disco beaty s kavkazkými 
vychytávkami násobí energii jejich vystoupe-
ní. Gaya a Karen posouvají stále hranice své 
tvořivosti a možnosti hraní ve formátu dua.

Během své hudební kariéry Gaya a Karen 
spolupracovali spolu s  muzikanty zvučných 
jmen jako jsou Bobby McFerrin, Alex Hacke 
(Einsturzende Neubauten), Tony Levin, Nikola 
Sekulovic (Laibach) a  další. Předskakovali 
i kapelám Depeche Mode, Massive Attack či 
The Verve. Jejich projekty jsou oceňovány pro 
svůj vliv na  nezávislou arménskou a  ruskou 
rockovou scénu.
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Z Blatné až na konec světa
(pokrač. ze str. 1)

– Bressona, Capy a dalších členů agentury 
Magnum. Tohoto kouzelníka kompozice 
a básníka všednodennosti představila v roli 
kurátorky fotografka Dana Kyndrová, která 
do Blatné doprovodila i fotografovu manžel-
ku. Díky příkladnému nadšení blatenského 
pana faráře, který výstavě otevřel prostory 
kostela Nanebevzetí panny Marie, jsme mohli 
obdivovat dnes již legendární kolekci snímků 
Londýna 60. let, která byla loni při příleži-
tosti uspořádání autorovy posmrtné výstavy 
v pražské galerii Leica vydána v reedici také 
knižně. Stejně tak autorův originální rukopis 
nezapřely nádherné americké a  indické 
momentky.

Jak již bylo zmíněno, letošní výstavy byly 
často dokumentem o  cestách (například 
soubor Jana Sakaře z cest po Skotsku nebo 
zamyšlení Václava Kočky nad putováním 
do Santiaga de Compostela, jindy zas osobi-
tým pocitovým zachycením krajiny přírodní 
či vytvořené člověkem (například soubor 
Tváře pouště Evy Heyd nebo newyorská 
kolekce Evy Stanovské). Věra Machková 
se svým souborem Proč jsou důležitá mírová 
poselství? aneb New York 11. září přispěla 
k tématu z fi lozofi cké pozice. Svoji druhou 
vystavenou kolekci nazvanou Na konci světa, 
zachycující krajinu imaginární, a snad i apo-
kalyptickou, dokonce vytvořila jen ve svém 
pokoji. Výjimkou byla i konceptuální vybočení 
Pavla Mately (video NeBoj) a Jana Tichého 
(video Přestávka), kteří shodně a veleaktuál-
ně přispěli k zamyšlení nad současnými so-
ciálními hrozbami. Blízko ke konceptu měla 
i pocitově výrazná kolekce Renaty Süssové, 
nazvaná Zaprášené vzpomínky, která zachy-
cuje fi ktivní pouť matky s dcerou po místech 
mládí. Mimo všechny zmíněné kategorie  stojí 
pozoruhodný – a prý i nekonečný  – soubor 
surrealistických černobílých koláží nazvaný 

autorem Jaroslavem Malíkem Moje malá 
próza Róza v  Indii, který vznikal pomalým 
tempem po  návratu autora z  Indie roku 
1999 jako refl exe jeho  dojmů z velkolepé 
starodávné kultury.  

To nejlepší nakonec: hlavním lákadlem 
letošního fotofestivalu byla výstava a před-
náška Vladimíra Birguse, vedoucího a pro-
fesora Institutu tvůrčí fotografi e v Opavě, 
organizátora fotografi ckého života, mezi-
národně uznávaného teoretika, publicisty 
a editora, kurátora mnoha tuzemských i me-
zinárodních výstav stejně jako jedinečného 
fotografa. Jeho dráha začala v roce 1965 mezi 
amatéry, záhy se však díky studiu na FAMU 
změnila na cestu profesionála, jehož počáteč-
ní zaměření na výtvarnou fotografi i se časem 

vyvinulo k tzv. subjektivnímu dokumentu. Bi-
rgusovy žánrově nezařaditelné fotografi e za-
chycující jemně vypointované mikropříběhy 
lidí v jejich běžném prostředí jsou postavené 
na detailech, gestikulaci a divákově asocia-
ci. Důležitou roli v autorově vypravěčském 
mistrovství vždy hrála barva – jako prvotní 
emoční signál –  a načasovaná kompozice 
záběru, který sledovaný děj zmrazí vždy 
přesně v bodu zlomu. Výsledné dílo je pro 
diváka přitažlivé zachycením obecně lidské 
situace a  zároveň těžko pojmenovatelnou 
záhadností, jejíž původ můžeme snad hledat 
v autorově vizuálním žonglování mezi sociál-
ním dokumentem a výtvarným objektem. Tato 
neuchopitelnost je, jak víme, znakem pravé-
ho umění. Na fotofestivalu Vladimír Birgus 
vystavil pod názvem Cosi nevyslovitelného 
kolekci své tvorby z posledních let, která 
byla při příležitosti jeho loňského životního 
jubilea shrnuta i do knižního vydání. V rámci 
své přednášky pak představil i práce svých 
studentů a publikaci vydanou k 25. výročí ITF.

Šťastnou ruku měli letos organizátoři, 
když jako průvodce festivalovým děním po-
zvali inteligentního a vtipného Honzu Flašku, 

známého také jako organizátora Fotojatek, 
neboli videoprojekce tvorby nejpozoruhod-
nějších současných tuzemských i světových 
fotografů. Flaškovi svým zpěvem  à cappella 
úctyhodně sekundoval Jan Nepomuk Pis-
kač, kterého při večerním recitálu šansonů 
na kytaru doprovodil jeho kolega ze skupiny 
reBRELové Jan Nepomuk Podroužek. 

Jak se svět mění – některá jeho místa žel 
k horšímu – jsme viděli na výstavách. Jedna 
pozitivní změna ryze česká vidět nebyla, ba 
nejspíš si ji málokdo uvědomil. Když totiž 
v  roce 1987 vydalo nakladatelství Odeon 
publikaci Černobílá fotografi e, věnovanou 
českým poválečným fotografům, ve  jmen-
ném rejstříku, který zahrnoval i jména dvou 
letošních vystavujících (Vladimír Birgus, 
Miloň Novotný) a také jména několika dal-
ších dobrých známých z minulých ročníků 
(například P. Dias, J. Reich, M. Stibor, T. 
Kuščynskyj, J. Ságl V. Židlický), bylo možno 
mezi třiašedesáti autory nalézt jen tři ženy 
(můžete zkusit uhádnout, které to byly.....). 
Letos jsme v Blatné mezi pětatřiceti vysta-
vujícími mohli obdivovat fotografi e třinácti 
paní a dívek!

 Každoročně na  fotofestivalu vystavují 
také zahraniční studenti českých fotografi c-
kých škol. Tenhle živoucí a živorodý mix lidí 
různých generací, původu, přístupů i názo-
rů svědčí nejen o promyšlené dramaturgii 
a kontinuitě fotofestivalu ve vazbě na české 
teritorium, ale také o tom, že časy se opravdu 
mění. K lepšímu, zdá se..... À propos...: když 
už se tak nestalo při letošním jubileu a když 
už je zcela jasné, že letošní ročník nebyl 
poslední (sláva organizátorům!), nestálo by 
za úvahu vydání publikace věnované bla-
tenskému fotofestivalu a  jeho autorům.....? 
Vždyť mnozí ze studentů či amatérů tu stáli 
před svým publikem vůbec poprvé nebo 
na začátku své kariéry.  Blatná by se tak stala 
nejen místem pravidelných a vyhledávaných 
setkání, ale zapsala by se svým přínosem také 
do historie české fotografi e.

Pro Blatenské listy napsala v říjnu 2015
Iva Capoušková
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Mate ské centrum Kap ík po ádá 
v budov  DDM Blatná    

 
BURZU KOJENECKÉHO, D TSKÉHO 
              A  T HOTENSKÉHO 

OBLE ENÍ, 
SPORTOVNÍCH 

POT EB, KO ÁRK  
A HRA EK 

 
 
P íjem zboží:    tvrtek 15.10. -  17.30–19.00 hod. 
 
Prodej zboží:    pátek 16.10.  – 14.00–17.00 hod. 
                           sobota 17.10. – 9. 00–11.00 hod. 
 
Výdej neprodaného zboží: sobota 17.10. – 15.00–15.15 hod. 
 
P ijímány budou pouze pot eby a oble ení vhodné na podzim a zimu!! 

D tské oble ení p ijímáme do velikosti v ku cca 15 let dít te. Oble ení musí být isté, 
ozna ené rozumnou cenou. Pokud chcete prodat soupravy, jednotlivé díly musí být spojené 
a ozna ené.  

Všechny v ci musí být zapsány v seznamu, který si vyzvednete v DDM (nebo na 
www.mckaprik.estranky.cz).  

Po et kus  k prodeji je omezen na 40 (2 seznamy po 20 kusech)!! 

Ko árky, postýlky, hrazdi ky a ostatní pot eby v tších rozm r  lze také vyfotografovat, 
s p iloženým inzerátem bude fotografie vystavena. 

Z každého kusu si MC p i p íjmu zaú tuje poplatek  

1,- K  a z prodaných v cí 10 %.  

V ci, které nebudou vyzvednuty do pond lí 

19.10.2015, budou v novány na charitu.  

O letošním vinobraní, 
burčáku a víně ročníku 
2015

Milovníkům plodů vinné révy, ať už v podo-
bě vinného moštu, burčáku, mladého vína či 
vína v jakékoliv podobě, posílají zatím vino-
hradníci a vinaři z Moravy vesměs pozitivní 
zprávy, týkající se letošní úrody. Pokud jde 
o kvalitu sklízených hroznů, mohla by to být 
jedna z nejlepších sezón tohoto tisíciletí. Teď 
už bude záležet jen na tom, jak rychle doká-
žou úrodu sklidit před nástupem případných 
dešťů a před ztrátou kyselin, ochránit před 
škůdci (těmi letos nejsou plísně a hniloba, ale 
hlavně žravá tisícihlavá hejna špačků) a tech-
nologicky zpracovat. Smutní jsou snad jen 
majitelé mladých vinic, kde velká část nově 
dosázených keřů nepřežila vyčerpávající, 
dlouhotrvající sucha letošního roku. A tak se 
můžeme těšit na vinařský ročník 2015, který 
nám mnohé napověděl už nyní, v  sezóně 
burčáku. Tak vynikající burčáky, jako byly 
ty letošní, asi nepamatuji. Plné chutí a vůní, 
přírodního cukru, i po rozkvašení zůstávají 
sladké, prostě radost ochutnat. Nepamatuji 
si, že by vinař „pustil“ mošt s cukernatostí 
24 stupňů cukernatosti do burčáku, tak jako 
tomu bylo v extrémním případě letos. A tak 
jsme si letošních nádherných burčáků oprav-
du užili. Letos, díky horkému a dlouhému 
létu, které dovolilo hroznům až extrémně 
vyzrát, jsme dokonce neměli ani nedostatek 
kvalitních červených burčáků. Kdo z nás 
mohl ochutnat burčák a atmosféru vinobraní 
přímo ve vinařských obcích a centrech, měl 
skvělou možnost učinit tak v roce, kdy nám 
počasí bylo vyjímečně nakloněno. Návštěv-
níků vinobraní a dalších podobných akcí 
ve vinařských obcích a centrech byly letos 
statisíce, a to je určitě dobře. I my, obyvatelé 
„pivařského“ kraje, tak poznáváme kraj vína, 
poznáváme lidi, kteří v tomto nádherném kra-
ji žijí, pijeme burčák a víno tamních vinařů, 
posloucháme lidovou hudbu jižní Moravy, 
a tak se nejen pro tu chvíli stáváme součástí 
oné „zdravé“ vinařské kultury. Letošní „bur-
čáková“ sezóna pomalu končí, a tak ti, kdo 
burčák ještě neokusili nebo nesplnili své 
předsevzetí, pokud jde o  vypité množství, 
mají k  tomu příležitost ještě několik po-
sledních týdnů, spíše však pouze dnů. Kdo 
neochutnal, prohloupil. Kdoví, jestli se takový 
rok bude v dohledné době opakovat. Přírodě 
snad tak suchý a teplý rok spíše nepřeji, ale 
milovníci tepla i dobrého burčáku si jej jistě 
v dobrém užili. 

Sezóna burčáku tak pootevřela dveře 
do  přicházející vinařské ezóny. Tak, jak 
burčák naznačil leccos o  letošních vínech, 
měla by nám ještě více o kvalitě vín ročníku 
2015 napovědět letošní mladá vína. A doba, 
kdy budou tato vína v láhvi, se kvapem blíží. 
Letos dozrávala u nás réva ještě dříve, než 

jsme zvyklí, a tak se dá očekávat, že někteří 
vinaři se pochlubí mladými víny už v době, 
kdy dostanete do  ruky tento článek. Což 
znamená, že  než zcela dozní doba burčáku, 
bude tu sezóna mladých vín. A my všichni 
budeme mít možnost ochutnat výsledky 
souhry přírody, píle a  schopností člověka 
a jím zvládnutých technologií. A já doufám, 
že budeme mít tu čest být u toho, až budou 
mnozí z Vás poprvé ochutnávat letošní vyni-
kající „Svatomartinská“. Jako již tradičně, 
Sv. Martin na bílém koni přijede 11. 11. v 11 
hodin do Blatné i letos. 

Věřím, že vinohradníci a vinaři úspěšně 
zvládnou současnou extrémní situaci, kdy 
všechny odrůdy dozrávají téměř ve stejnou 
dobu, a že vysoké nasazení a moderní tech-
nologie pomohou překonat problémy s  tím 
spojené. Jistě neudělají stejnou chybu jako 
před lety, kdy se část z nich nechala unést 
vidinou vysokého obsahu cukru v moštu 

a zapomněli na postupně klesající obsah ky-
selin. Mnozí se tak nakonec dočkali vysokých 
přívlastků, bohužel se však často jednalo 
o vína nevyvážená bez potřebných kyselin. 
Budu našim vinařům držet pěsti a věřím, že 
letošní vína potvrdí nejen vyjímečnou kvalitu 
a vyzrálost hroznů, ale i vyzrálost a zkušenost 
našich vinařů a rostoucí kvalitu moravských 
i českých vín. Těšme se na vynikající vinařský 
ročník 2015.

M. Žíla
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Kulturní  kalendář��

25. 9. - 25. 10. 
VIAGGIO 
Výstava fotografií Pavla Drdela 
Kaplanka Na Příkopech 213

12. 10. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)
ÁNSKÉHO VAŘENÍ
ZŠ J. A. Komenského
Cvičná kuchyňka

15. 10. ČTVRTEK | 19:00 | 
TOMÁŠ HÁLA A ZUZANA KO-
PŘIVOVÁ: CEMBALLO A HLAS 
ITALSKÉHO STŘEDOVĚKU
Starý palác, zámek Blatná
Světské kompozice největších sklada-
telů 15. století (J.Ciconia, A.Casert, G.
Dufay, J.Desprez aj.).
Předprodej: infocentrum, recepce 
Městského muzea, www.ckvb.cz
Cena: 120/80/20 Kč (plná cena/ZTP, 
důchodci, studenti, děti/žáci ZUŠ)

17. 10. SOBOTA | 20:00 |
WATICAN PUNK BALLET (Arm)
PořaDatel a místo konání 
Hospoda U Datla

17. 10. SOBOTA | 21:00 |
LUBOŠ BEŇA A BONZO 
RADVÁNYI
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

20. 10. ÚTERÝ | 19:00 |
STUDIO YPSILON: 
PÁNSKÁ ŠATNA
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Legendární Ypsilonka se vrací ke své-
mu vynálezu totální improvizace. 
Úspěšné písničky, řeči, atrakce a ná-
pady. Nepropásněte jedinečnou příle-
žitost nahlédnout tak trochu klíčovou 
dírkou do pánské šatny ypsilonských 
herců.
hrají, zpívají a improvizují: Martin De-
jdar, Jiří Lábus, Pavel Nový, Jan Jiráň, 
Martin Janouš, Dominik Renč a Petr 
Hojer.
Předprodej: infocentrum, recepce 
Městského muzea, www.ckvb.cz
Cena: 150-250 Kč

28. 10. STŘEDA | 10:00 – 15:00 |
VÝLOV RYBNÍKA BUZICKÝ
Rybník v Buzicích
Opět nastal čas tradičních výlovů jiho-
českých rybníků. Letos se můžete těšit 
na bohatý gastro i kulturní program u 
rybníka v Buzicích. K mání budou ne-
jen rybí speciality, ale také doprovod-
ný program pro děti a hudba.

11. 10. NĚDĚLE | 15:00 |
PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
Animovaný / Rodinný v českém znění 
| Francie 2014 | 90 min | Mládeži pří-
stupný | 90 Kč

14. 10. STŘEDA | 19:00 |
NEMILOSRDNÝ
Akční / Krimi | Francie 2015 | 90 min 
| Nevhodný mládeži do 12 let | 110 Kč

16. 10. PÁTEK | 20:00 |
PAN 3D
Fantasy / Dobrodružný / Rodinný v 
českém znění | USA 2015 | 111 min | 
130 Kč

21. 10. STŘEDA | 19:00 |
WILSONOV
Komedie / Krimi v původním znění | 
Česko / Slovensko 2015 | 115 min | Ne-
vhodný mládeži do 12 let | 120 Kč

23. 10. PÁTEK | 20:00 |
PURPUROVÝ VRCH
Horor v původním znění s titulky | USA 
2015 | 119 min | Nevhodný mládeži do 
15 let | 110 Kč

25. 10. NEDĚLE | 15:00 |
V HLAVĚ 3D
Animovaný / Dobrodružný / Komedie 
/ Drama / Rodinný v českém znění | 
USA 2015 | 102 min | Mládeži přístup-
ný | 130 Kč

Městská knihovna Blatná

KŘÍŽOVKY PRO DĚTI
Po celý měsíc si děti mohou v knihov-
ně vyluštit křížovku. Jedna ze správ-
ných odpovědí bude odměněna ma-
lým dárkem.

9. 10. PÁTEK | 13:00 – 16:00 |
MALÁ TVŮRČÍ DÍLNA PRO DĚTI
Přijďte si dráčka vyrobit a veršíkem 
ho dozdobit aneb VERŠE PSANÉ NA 
DRÁČKY.

11. 10. NEDĚLE | 15:00 |
PŘEDNÁŠKA MUDR. TOMÁŠE 
LEBENHARTA
Velký sál, KCAŽ
O smyslu nemocí, praktické rady, jak 
se léčit pomocí informační medicíny, 
jak pracovat s myslí a egem. Přijďte se 
něco dozvědět o homeopatii, ayurvé-
dě, autopatii a přírodní léčbě. Vstup: 
100/50 Kč (po předložení průkazu ZTP, 
děti)

13. 10. ÚTERÝ | 10:00 – 15:30 |
BURZA ŠKOL
KCAŽ
Prezentace středních škol a odborných 
učilišť jihočeského kraje, která je urče-
na především žákům 7. - 9. tříd základ-
ních škol a jejich rodičům. Vstup volný.

15. 10. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: LINORYT
Suterén, KCAŽ
Výroba diářů na rok 2016 a PF přání v 
podzimním tvořivém ateliéru s Verčou 
Teskovou.

17. 10. SOBOTA | 17:00 |
CESTOPIS: ŽÍT PRO VÁŠEŇ – 
HOROLEZEC MICHAL SABOV-
ČÍK
Kavárna, KCAŽ
Slovenský reprezentant Michal Sabov-
čík povypráví o motivaci a vášni pro le-
zení. V rámci přednášky představí také 
svůj film Žiť pre vášeň.

22. 10. ČTVRTEK | 17:00 |
ATELIÉR: MALBA
Suterén, KCAŽ

25. 10. NEDĚLE | 18:00 |
HAŠLER ! HAŠLER ! HAŠLER !
Velký sál, KCAŽ
Co se komu vybaví, když se řekne 
hašlerka? Mnohým se začnou sbíhat 
sliny na silně aromatický bonbon a 
vůbec nepřemýšlí o tom, kde se ten 
název vzal. Jiní si vzpomenou na tan-
covačky, kde jim muzikanti do rytmu 
hráli Hašlerky. Pravdu mají ti i oni. 
Hudební monodrama s písničkami 

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum
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psanými životem Karla Hašlera. Hraje 
Malá divadelní společnost KOSTÝM. 
Vstupné: 50/30 Kč (ZTP, senioři, děti)

29. 10. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: DEKORACE DO BYTU
Suterén, KCAŽ

7. 9. – 31. 10. | „OK“ OTEVŘE-
NÁ KAVÁRNA | VÝSTAVA OB-
RAZŮ MOTOREK MILOSLAVA 
„KOLJI“ SILOVSKÉHO
KCAŽ 
Výstava je otevřena pouze v době ko-
nání akcí v Komunitním centru.

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa 18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek  17:00 NĚMČINA 
18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE
Pátek 17:00 FRANCOUZŠTINA 

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 15:30 – 17:00 |
DRAMATICKÝ KROUŽEK
Velká klubovna, KCAŽ
Funguje pod vedením DDM, kde nalez-
nete také přihlášky.

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 18:00 – 20:00 |
INTENZIVNÍ KURZ JÓGY PRO 
ŽENY MOHENDŽODÁRO, 
1. STUPEŇ
Velká klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte: terapie-
slunecnice@seznam.cz nebo na tel:  
774 440 062

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 |
CVIČENÍ PRO DĚTI: 
POHÁDKOVÁ JÓGA
Velká klubovna, KCAŽ

PO – ÚT | 08:00 – 15:00 | 
STŘEDY | 08:00-12:00 |

SKS TRICYKL – SOCIÁLNÍ PO-
RADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MAN-
ŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTA-
HY, PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRA-
COVNĚ- PROFESNÍ OBLAST A 
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, o.p.s.
Klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte PhDr. Do-
ležalovou na tel. 724 046 602 nebo na 
email:  info@manzelskaporadna-stra-
konice.cz

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ 
| 14:00 – 18:00 |
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA 
PREVENT
Klubovna, KCAŽ 
Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha, tel.: 725 
373 863.

KAŽDÝ ČTVRTEK | 09:00 – 11:00 |
ÚŘAD PRÁCE: PORADNA PRO 
UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ
Malá klubovna, KCAŽ

ÚT – NE | 10:00 - 17:00 | 
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI 
VSTUP ZDARMA

5. 9. – 11. 10. | POUZE VÍKENDY 
| 9:00 – 17:00 | 
VLADIMÍR BIRGUS
Starý palác, zámek Blatná
Výstava velkoplošných fotografií ze 
světa od přední osobnosti současné 
české fotografie, Vladimíra Birguse.

15. 9. – 25. 10. | ÚT – NE |
| 10:00 – 17:00 |
KAMILA BERNDORFFOVÁ, 
JARMILA ŠTUKOVÁ, MICHAL 
NOVOTNÝ, FILIP SINGER
Městské muzeum Blatná
Výstava fotografických souborů do-
kumentující významné události i ka-
ždodenní život obyvatel Afriky, Asie a 
Evropy.
Doprovodný program:
25. 10. NEDĚLE | 16:00 |
Dernisáž a komentovaná prohlídka 
výstavy s Kamilou Berndorffovou.

12. 11. ČTVRTEK | 19:00 |
DIVADLO UNGELT: LEDŇÁČEK
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Typicky sarkastický britský humor, 
vypointované dialogy, ironický a záro-
veň decentně dojemný příběh, to vše 
můžete sledovat v divadelní inscenaci 
Ledňáček divadla Ungelt.
Stylová anglická komedie o vdově, 
sirovi a jeho komorníkovi. Po padesá-
ti letech se setkává slavný spisovatel 
(František Němec) se svou dávnou 
láskou (Alena Vránová). Je tu ale ještě 
jeho komorník (Petr Kostka)...
Předprodej lístků: infocentrum, recep-

 Výstavy

 Těšte se

ce Městského muzea, www.ckvb.cz
Cena: 150 – 300 Kč

5. 12. SOBOTA | 17:00 |
MUSICA BOHEMICA – 
VÁNOČNÍ KONCERT
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Musica Bohemica je komorní soubor s 
třicetiletou tradicí. Jeho základní slo-
žení je třináctičlenné, může se však 
rozšířit a provádět i projekty s více jak 
sedmdesáti členy včetně sboru. Díky 
tomu může interpretovat hudbu ši-
rokého záběru od vrcholného baroka 
přes velké oratorní formy klasicismu 
až k hudbě současné. Zvláštní a ojedi-
nělá je interpretace a zpracování ano-
nymní a lidové hudby. Musica Bohe-
mica je častým hostem v zemích celé 
Evropy.
Uměleckým vedoucím, dirigentem 
a zakladatelem souboru je Jaroslav 
Krček. Je všestranným hudebníkem, 
kromě dirigování komponuje, hraje 
na mnoho hudebních nástrojů, zpívá 
a dokonce vyrábí pro potřeby souboru 
nové nástroje.
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sport��
4. místo v republice úžasný 
úspěch na mistrovství ČR!

Svou aktivní účastí v bojích na sobotním 
klání v areálu Sparty Praha, kde proběhlo 
Mistrovství ČR družstev v minitenise 2015, 
zakončila letošní letní sezonu a  současně 
i své působení v nejmladší kategorii tenistů - 
v kategorii „minitenis“ mladá sportovkyně 
z Blatné. A je to vskutku skvělé zakončení, 
kdy se jí spolu s dalšími nejlepšími hráči 
Středočeského kraje podařilo probojovat až 
do Prahy a zúčastnit se tak celorepublikové-
ho klání a vybojovat zde dokonce 4. příčku! 
v celostátní konkurenci. 

Po úspěšných bojích v  soutěži družstev 
za TC Vitality Březnice, tenisové školy, jíž 
navštěvuje od  svých 5ti let, a  nominaci 
do fi nálového družstva za Středočeský kraj 
tak úspěšně reprezentovala v hlavním městě 
nejen svůj klub ale i své rodné město Blatná. 

Za prvním Jihomoravským krajem (Ag-
rofert Prostějov), druhým Pražským krajem 
(Meteor Praha) a  třetím Západočeským 
krajem (Lokomotiva Plzeň) se umístili právě 
hráči středních Čech (Sokol Nehvizdy) před 
dalšími silnými soupeři - těmi nejlepšími 
v jednotlivých krajích.

Žákyně 2. tří-
dy Základní školy 
J.A. Komenské-
ho v Blatné Sára 
Tešková má v  le-
tošním roce za se-
bou ale i  další 
úspěchy. Na  své 
konto si připsala 
ve  své kategorii 
hned několik zla-
tých a stříbrných 
umístění na  tur-
najích jednotliv-
ců.

Chtěl bych tímto velice poděkovat skvě-
lému trenéru Nehvizd panu Petru Kopři-
vovi za vynikající vedení týmu, příkladnou 
tréninkovou přípravu i ukázkové zajištění 
všech hráčů družstva teplákovou soupravou, 
čepicemi i krásnými klubovými tričky a mé 
poděkování směřuje i za Středočeským teni-
sovým svazem, který vše hmotně podpořil.

Rovněž bych chtěl poděkovat za osobní 
účast a morální podporu našemu šéftrenérovi 
z TC Vitality Březnice panu Jiřímu Veselému 
st., který přijel fandit do Prahy nejen své 
svěřenkyni ale i celému družstvu a podpořil 

jej tak osobně na místě v  jeho úsilí a boji 
o vítězství.

Sportu zdar a tenisu zvlášť!
Martin Teško, Blatná

Praha, 26.09.2015

Výsledky našich týmů za uplynulé dva víkendy
Muži „A“ Týn – Blatná 1:1 (0:1) Mišiak
Muži „B“ Blatná – Junior 1:3 (0:2) Petrášek
Ženy Blatná – J. Hradec 1:0 (1:0) Vajsová

Dorost  Blatná – Čkyně/Vimperk 3:3 (1:0) 
pk.5:4 Hrádek F.,Formánek, Chovanec

Žáci st. Týn – Blatná 0:3 (0:1) Habada, Maleček, Antoš

Žáci ml. Týn – Blatná 0:7 (0:0) Outlý F. 3x, Říha V., Sedláček, 
Filaus, Šejvar

Přípravka 
st. „A“ Volyně – Blatná 4:2 (3:1) Fejtl M., Bulka V.

Přípravka 
st. „B“ Stř. Hoštice – Blatná 2:5 (2:2) Krátký P. 3x, Kostohryzová, 

Hovorka

Přípravka 
ml. „A“ Osek – Blatná 1:18 (1:5)

Hamplová 4x, Sýbková 3x, 
Vaněček 3x, Říha T. 3x, Čížek 3x, 
Brynda, Šimůnek

Přípravka 
ml. „B“ Lnáře – Blatná 6:6 (3:5) pk 

3:5
Kubát 2x, Jiřnec, Choura, 
Matějka, Šafařík

Minulé kolo:

Muži „A“ Blatná – Vacov 5:1 (3:0) Stulík, Mišiak, Viták, Čadek, 
Motyka

Muži „B“ Cehnice – Blatná 4:1 (2:1) Bulka Martin
Ženy VS Plzeň – Blatná 3:1 (3:1) Kozáková

Dorost  Strunkovice – Blatná 2:7 (0:4) Stulík 2x, Formánek 2x, Říha J., 
Levý, Sedláček

Žáci st. Blatná – Zliv/Hluboká 2:5 (0:2) Pícha, Maleček

Žáci ml. Blatná – Zliv/Hluboká 7:1 (6:0) Fiřt 4x, Vondruška, Krátký 
O.,Outlý F.

Přípravka 
st. „A“ Blatná – Stř.Hoštice 11:0 (6:0) Fejtl Michal 6x, Bulka V.4x, 

Merhaut Z.
Přípravka 
st. „B“ Blatná – Katovice 9:2 (3:1) Hůrka 2x, Outlý J. 2x, Hovorka 

2x, Kafka, Čížek, Krátký P.
Přípravka 
ml. „A“

Sedlice/Doubravice – 
Blatná 2:11 (0:3)

Čížek 5x, Sýbková 3x, Hamplová, 
Šimeček, Brynda

Přípravka 
ml. „B“ Blatná – Chelčice 9:1 (5:0)

Choura 2x, Jiřinec 2x, Kubát 2x, 
Vacek, Pernt, Matějka

V SOBOTU 10. 10.  HRAJE „A“ TÝM OD 16 HODIN SE S. SEZ. ÚSTÍ

TJ Sokol Blatná zahajuje činnost oddílu

CVIČENÍ VŠESTRANNOSTI
pro děti od 4 do 12 let.

Dětem nabízíme nejrůznější pohybové aktivity,
např. základy gymnastiky, cvičení na nářadí, míčové hry,

cvičení na hřišti a v přírodě, soutěživé hry, atd.

Cvičení je v sokolovně každé úterý od 17.00 do 18.30 hod.
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Telefon: 380 423 634
Mobil:    607 760 407

POLYGRAPH
INTERNATIONAL, 

tiskárna, s.r.o.
Sadová 66, Blatná

PŘIJME PRACOVNÍKY
na domácí práci

(vhodné pro důchodce,
ženy na mateřské dovolené)

INFORMACE OSOBNĚ
NEBO NA  TEL. ČÍSLE:

379 691 440

Lunex Trade s.r.o.
MRAZÍRNA Blatná,

Fügnerova 306

- přijme do pracovního 
poměru  muže na pozici 
strojník údržbář (1 den 
práce 2 dny volno)

- nabízí k pronájmu nebyto-
vé prostory (haly, garáže 
a pod.)

info na tel. 777630069 
nebo na adrese provozovny 

BLATENSKÁ RYBA
AKCE ŘÍJEN 2015

PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY

Ryby mražené: 
PSTRUH ( bal. 2ks )-500g 69,50/bal
KAPR fi let prořezaný mr. 195,-/kg
HEJK mr. VAC balený 84,90/kg

Ryby uzené:
MAKRELA 10,90/100g
KAPR 14,90/100g
HEJK ( MOŘSKÁ ŠTIKA ) 15,90/100g

Drůbež mražená:
HUSA 3,2kg, nebo 4,2kg  84,90/kg
FARMÁŘSKÉ KUŘE
cca 2,5kg 89,50/kg
KACHNA bez drobů 2,1kg CZ 74,50/kg
Kuřecí čtvrtě 3kg 44,50/kg
Kuřecí stehenní řízek BK
(balení 2kg) 82,-/kg

Ovoce a zelenina: 
JAHODY mr. – balení 2,5kg 44,50/kg
MALINY mr. – balení 2,5kg 109,-/kg
Zelenina pod svíčkovou 350g 9,90/ks
Zelenina polévková 350g 9,90/ks

Ostatní: 
SÝR EIDAM 30%, cca 2kg 84,50/kg
VEPŘ. KRKOVICE mr.
bez kosti 82,50/kg
Hranolky 6*6 balení 2,5kg 24,50/kg
Kořenící směsi 45,- / ks

Uvedené ceny včetně DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.
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Autodíly –    
    železářství

MAREK CHVÁTAL

  náhradní díly Škoda 
      + zahraniční vozidla
  autodoplňky, maziva, oleje
  výroba klíčů
  prodej vložek, zámků, kování
    sjednocování a oprava vložek FAB,
      TITAN
  elektrické a ruční nářadí
  vruty, šrouby, hmoždinky, kotvy

Provozní doba: Po-Pá 7.30 - 16.30
 So 8.00 - 11.00

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

Firma Interiéry a schodiště, s. r. o. 
hledá zájemce na následující pracovní pozice:

 přípravář/technik pro výrobu nábytku
min. vzdělání VOŠ

 obsluha CNC strojů
seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevo-
obráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků

 dělník dřevozpracující výroby truhlář 
(převážně ruční)
truhláři (kromě stavebních) a pracovníci 
v příbuzných oborech

 montážníci na montování interiérů nábytku 
pro Německo a Anglii (zajímavé pracovní 
ohodnocení)

Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o.,
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice

Pracovní poměr: nástup možný ihned
Možnost zařídit zaměstnancům ubytování

Kontaktní osoba: p. Fiala tel. 602 469 850, 
interiery@interiery-schodiste.cz

Prodám stavební pozemek 5789m2 
v Mirovicích, možno i polovinu.

Zajímavé bonusy v ceně.
SMS na 606-812-051

Autoškola Bouše Pavel  
nově nabízí výuku a výcvik skupiny BE
(celková hmotnost soupravy - osobní auto+ 
vlek nad 4250kg).

Dále nabízí výuku a výcvik skupin AM, A1, A2, 
A, A+B, B.B96.

Tel:  607 767 870,  775 975 787

Hledám 
dlouhodobý 

podnájem 
v Blatné – 
garsonku, 

1+1, nebo 2+1. 
Seriozní jednání. 

Tel. 
606 580 081

Pronajmu garáž na Skaličanské,
dlouhodobě.

Tel.: 776 458 406
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ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Vína z ČR i ze světa
olivový olej, franc. paštiky, káva

olivy, vinné i ovocné mošty
NOVĚ - bezlepkové pochutiny

Od 1. září BURČÁK
18 druhů stáčených vín

Út-Pá 10.15-11.45, 12.30-16.30
So 9.00-11.30 a dohodou 777 180 516

B. Němcové 36 proti zastávkám AD

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

Cukrárna Kavárna Segafredo 
V Blatné – firma Anna Fišerová 

 

P IJME 
 

PPPRRROOODDDAAAVVVAAA KKKYYY   
M sí ní p íjem od 14 000 ÷ 16 000,- K  

 

Nevyu ené v oboru zau íme. 
Možnost ubytování na dvoul žkovém pokoji. Po delší vzájemné 
spolupráci možnost užívání služebního bytu 1+0. 
P i špatné dostupnosti do zam stnání, možnost svozu. 
P ijmeme brigádnice pro letní provoz a víkendy, tj. SO a NE. 
Možnost p ivýd lku na vedlejší pracovní pom r. 

 

Kontakt: Anna Fišerová osobn , nebo na tel.: 602 659 545 
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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 
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