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CENA 7 Kč

Jak bylo v Nepálu?!
Je pátek, poledne 24. dubna 2015. Už
jsme měli být nahoře půl hodiny, ale stále
trčíme na letišti. Let společnosti Flydubai
z Kátmándů do Dubaje má problém… Letadlo vypnulo motory, prý porucha a jestli
to neopraví, poletíme až zítra. Vlastně mě
to ani nepřekvapuje… V Nepálu mi nějaký
místní zlolajný bůžek hází tak trochu klacky
pod nohy.

Přiletěla jsem před necelými třemi týdny.
Nepál byl můj náhradní program za výlet do
Iránu, kam se mi samotné nechtělo a dcera
Valentýna neměla na matku čas. Indický
kamarád Shakti, který se oženil s Nepálkou
mě čeká na letišti. Můj pokojíček je až v posledním, tedy šestém, patře hotelu Budget.
Z okna se můžu dívat na terasy a střechy, na
vysoké hory na obzoru a nebo úplně dolů, kde
se pere a suší prádlo u staré studny.
První dny bloumám po městě. Čtvrť
Thamel je plná indických obchodníků. Hi,
Kamila, občas na mě někdo zavolá. Je tu pár
kluků, kteří mě znají z Delhi nebo z Fatehpur.
Zvou mě na čaj, na pivo i na večeři. Jsou tady

spokojení. Prý tu mají lepší kšefty než v Indii,
všechno je jednodušší, jezdí spoustu turistů
skoro celý rok a utrácejí a pijí alkohol, který
se dostane volně koupit na každém rohu.
Posedávám v historickém centru na náměstí
Durbar. Je prosluněná sobota a všude plno
místních i turistů. Těžko se orientuji, kdo
je kdo. Podivuhodná etnická multikultura!
Mladé Nepálky v minisukních, jiné v sárí
kouří na ulici. Oranžoví žebrající sádhuové,
buddhističtí mniši, zdredovaní rozjuchaní
z celého světa i obstarožní svalnatí sportovci
v tlustých podkolenkách a těžkých pohorkách… Nějak tomu tady nerozumím. Možná
jenom ten pocit neznámého, cizího. Jedno ale
je jisté. Nepál není Indie.
Večeřím u Shaktiho, který je úspěšným
obchodníkem. Jeho chytrá krásná žena Sonu
mluví anglicky. Je mi s ní dobře i ve studené
po evropsku zařízené kuchyni. Když myje nádobí, teče do nerez dřezu jenom ledová voda.
Při hnětení těsta na placky pokládá prkýnko
na zem. Přičapne doprostřed kuchyně i když
drtí na kamenné podložce koření. V bytě
chodí všichni bosi a netopí se tu ani v zimě.
Sonu je holka z horské vesnice, od hranic
s Tibetem, vlastně Čínou. Vyrůstala tam vysoko, mezi terasovitými políčky s výhledem
na zasněžené velikány. Do školy chodila
z kopce, do kopce hodinu a v patnácti ji chtěli
provdat, aby ji nikdo neznásilnil. Utekla za
bratrem do Kátmándů, vystudovala a potkala
Shaktiho… Je s ním šťastná, ale žít ve městě
je pro ni těžké. Její rodiče a příbuzní zůstali
v horách. Hned jak to řekla, jsem věděla, co
chci. Nezaváhala jsem ani minutu.
Prší a je zima a já nemám ani bundu.
Koupila jsem si alespoň pláštěnku. Do ves-

nice se prý dostanu autobusem. Pojedu až
na konečnou deset nebo dvanáct hodin. Tam
přespím u přátel a půjdu už jenom dvě tři
hodiny pěšky do kopce. Ale když bude pršet,
autobus až tam nedojede… A když bude pršet
až se budu chtít vrátit do Kátmándů?
Všechno se vlastně nakonec povedlo. Tak
proč tady přežívám s nejasným pocitem, že
něco není v pořádku… Žila jsem s horaly,
od pěti ráno pozorovala pohádkově zasněžený vrchol sedmitisícovky, v husté mlze
se klouzala po blátivých cestičkách mezi
terasovitými políčky, týden se nemyla, spala
v hustém dýmu oblečená do všeho co jsem
měla s sebou, snad stokrát balancovala nad
propastí a pak odjela skoro střemhlav dolů
z deštivých hor na motorce.
Sedím už tři hodiny v letadle, které se nehnulo z letištní plochy. Z Nepálu jsem viděla
jenom kousek, ale teď chci vážně pryč! Skoro

půl roku života na cestách už zase končí. Nevím vlastně proč, ale letos se těším domů…
Letadlo přiletělo do Dubaje s pětihodinovým zpožděním. V sobotu 25. dubna před
polednem se himálajská země zatřásla.
V Kátmándů ve čtvrti Thamel se zřítil hotel
Budget. V jeho troskách zahynulo několik lidí.
Kamila Berndorﬀová
Fotografka Kamila Berndorffová bude
vyprávět o svých zážitcích z Nepálu dne
2. června v 19 hodin v Komunitním centru.
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UU A k t u a l i t y
„LETEM SVĚTEM“ NA ZŠ
TGM BLATNÁ

Poslední dubnový týden zpříjemnily žákům na ZŠ TGM Blatná projektové dny pod
názvem „Letem světem“. Celoškolní projekt
byl letos zaměřen na cestování po naší zeměkouli. Ve středu a ve čtvrtek byl pro žáky
připraven velmi pestrý program.

Blatná 29. května 2015
to Betlém, Zeď nářků, jantry atd. Všechny
výrobky jsou vystaveny ve vestibulu školy.
Přijďte se podívat! ☺
Žáci během projektových dnů získali mnoho zajímavých poznatků. Nejvíce se jim líbily
jednotlivé přednášky, vědomostní soutěž,
práce ve skupinách a tvorba výstupů, kde se
mohli sami kreativně projevit.
Poděkování patří zejména všem přednášejícím za jejich ochotu, čas a spolupráci na
projektu.
Mgr. Pavla Fousová
Mgr. Ondřej Kočovský
organizátoři projektu

Fotografie Pavla Hanzlíka
putují na výstavu do
Mariánských Lázní

První den čekalo na žáky 16 přednášek,
které byly zaměřeny na různá témata. Žáci
si mohli zvolit jedno téma, které je nejvíce
zajímalo. Každá přednáška trvala 90 minut
a během ní byli žáci aktivně zapojováni do
diskuze. Celkově se ve škole vystřídalo devět
přednášejících, kteří hovořili o těchto tématech: K. Berndorﬀová – Indie očima fotografa,
K. Jánská – Indie plná barev a vůní, I. Hanzlíková – Na cestách po Jižní Americe, P. Chlebec – Putování Izraelem, M. Klajn – Jak se žije
v Íránu, J. Kortus – Život a škola v Náhorním
Karabachu, J. Kudrlová – Dánsko, země
legend a pohádek, Dánsko včera a dnes, L.
Růžičková - Po Oslu na oslu, 4x Oslo - pokaždé
jinak, F. Šesták – Na kole napříč Amerikou.
Následně se žáci odebrali do Komunitního
centra Blatná, kde se s nadšením zapojili do
vědomostní soutěže „Země je kulatá“. Tento
program připravilo pro žáky hudební divadlo
Hnedle vedle a v jeho průběhu soutěžily třídy proti sobě. Žáci prověřili své vědomosti
v konfrontaci s ostatními a vtipné moderování
se jim velice líbilo.

Druhý projektový den byl zaměřen na
zpracovávání informací a tvorbu výstupů.
Žáci společně s učiteli vyráběli nejrůznější zajímavosti související s jejich tématy,
např. nástěnné mapy, vlajky, amazonský
prales, vikingskou loď, skřítky, mešitu, měs-

Úspěšný blatenský fotograf Pavel
Hanzlík bude znovu vystavovat. Tentokrát jeho hodnotné snímky poputují do
Mariánských Lázní. Veřejnost tam bude
moci shlédnout expozici Pavla Hanzlíka
od 9. června do 6. července 2015 v prostorách galerie tamního městského divadla.
Vladimír Šavrda

Program na červen 2015
dopoledne:
otevřeno pouze ve středu 8:30 - 11:30
Program 9:00 – 11:00
(Vodnické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky, hejbejte se!)
Program na středy
3. 6. - Sluníčko
10. 6. - Panáček
17. 6. - Držák na pastelky
24. 6. - Beruška
A pak…
Trochu krátký program? Nedivte se!
Nezisková organizace MC Kapřík po šesti
letech svého působení z mnoha důvodů
končí. Protože je však centrum stále hojně
navštěvováno, domluvily jsme s ředitelem
DDM panem L. Srbem, aby Kapřík mohl pokračovat ve formě kroužku od září v DDM.
Budeme rády, když si Kapřík nadále udrží
své příznivce.
Děkujeme všem, kteří nám celá léta pomáhali.
Město Blatná, blatenské firmy i drobní
podnikatelé poskytovali centru pravidelně
finanční podporu.
Naše koordinátorky - Zuzana Málková,
Irena Vejšická, Markéta Pincová, Jana
Špetová a Eva Fiřtová se nám vždy snažily
vyjít vstříc a pracovalo se nám s nimi moc
dobře. Maminkám, tatínkům, prarodičům
i všem dětem děkujeme za krásné chvíle,
které jsme společně prožili.
Zakladatelky MC Kapřík Jana Španihelová,
Martina Kubíková, Monika Vilítová a nejaktivnější maminka Alena Šmatová
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NA JAKOU NOTU MEDARD ZAHRAJE, NA
TU SE BUDE CELÝ MĚSÍC TANCOVAT
Dny v druhé polovině května byly dost
plačtivé, ostatně v květnu nemá pasákovi
oschnout hůl. Jaké pokračování ale bude
v červnu? Co nám přinese v letošním roce
počátek června? A obávaný Medard?
- PROSTUZENÉ RANNÍ ROSY, OHLAŠUJÍ
PĚKNÉ ČASY
- ČERVEN TRÁVU KOSÍVÁ, MEDARD SENA
KAZÍVÁ
- LOUKU SEČ, KDYŽ JE TI JÍ NEJVÍCE LÍTO
- ČERVNOVÉ VEČERNÍ HŘMĚNÍ - RYB
A RAKŮ NADĚLENÍ
- POSLEDNÍM LEDOVÝM JE NORBERT
(6. června)
LIDOVÉ ŘEMESLO BLATNÁ V ČERVNU
V červnu stále platí sobotní dopolední prodeje a případné odpolední sobotní i nedělní,
spojené s půjčováním loděk.
S blížícími se prázdninami doplňujeme
sortiment pro návštěvníky Blatné. Kromě
českého uměleckého řemesla můžeme
nabídnout pohledy Blatné i okolních obcí
s poštovními známkami, skládací leporelo
Blatné, magnety s Blatnou, turistické vizitky,
zvonečky a náprstky. Řadu knih, publikací
a pověstí spojených s naším krajem, také
panoramatické mapy jižních Čech a celé naší
republiky s hrady a zámky.
TIP NA ČERVEN:
DÁRKOVÉ PYTLÍČKY NA BYLINKY
KOŠE NA SENA
NÁSADY NA KOSY
CO VYROSTE NA LOUCE V ČERVNU ZA
DEN, ROSTE JINDY PO TÝDEN
Eva Fučíková
lidové řemeslo
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Z právy

z radnice
Vážení občané,
dovolte mi, abych se s Vámi podělila o jeden názor, který jsem
nedávno slyšela o průběhu jednání zastupitelstva města, jak je vše
domluvené, že je to divné, že se na jednání nehádáme jako v jiných
městech. Nejdříve jsem se pousmála, není to zdaleka nejkurióznější
výmysl za 6 měsíců na radnici, ale pak jsem si řekla, že ho nemohu
přejít, protože bych takto znehodnotila práci jak zastupitelů, tak
úředníků, kteří připravují materiály na jednání. Důvodem, proč jsou
jednání zastupitelstva věcná, je především připravenost samotných
zastupitelů. Materiály před jednáním osobně konzultují s předkladateli. Jejich přístupu si velmi vážím.
Ráda bych Vás ještě upozornila na páteční vydání Strakonického
deníku. Dne 29. 5. 2015 bude součástí vydání dvojstrana s názvem
Město na dlani věnovaná Blatné. Touto cestou chci poděkovat všem,
kteří se na přípravě vydání podíleli.
Kateřina Malečková
starostka města

Rekreační areál města Blatná
se připravuje na třetí sezónu
V letošním roce se již potřetí mohou občané z Blatné i okolí těšit
na rekreaci a koupání v rekreačním areálu města Blatná, který
byl vybudován s přispěním finančních prostředků z Evropské unie
v rámci Regionálního operačního programu Jihozápad. Jeho provozovatel - Technické služby města Blatné s.r. o – již finišuje s přípravami
rekreačního areálu na otevření třetí sezóny. Jeho personál zůstane
převážně ve složení, ve kterém provozoval areál i v minulých sezónách – pět pokladních, osm plavčíků, dva strojníci a pracovníci na
úklid. Vybavení areálu bylo doplněno pouze pomůckami pro děti,
které teprve začínají s plaváním. Ke stavebním změnám nedošlo už
proto, že jakékoliv úpravy by znamenaly značně komplikovaná jednání
s poskytovatelem dotace a téměř jistě by nás neminulo vrácení části
dotace. Zatravněná plocha, která byla v minulém roce rozšířena, díky
péči provozovatele a za odborné pomoci Zahradnictví Bouše v době
mimo sezónu ještě více zesílila a zhoustla a je tak předpoklad, že
zůstane dostatečně kvalitní po celou letní sezónu. V loňském roce
byl rekreační areál v provozu od 1. června do 7. září a navštívilo jej
celkem 20 500 osob. Celkové náklady činily cca 2.000 000 Kč, příjem
činil cca 370 000 Kč. V letošním roce bude provoz rekreačního areálu zahájen 1. června, kdy je zároveň Mezinárodní den dětí. V tento
den od 13:00 hodin budou Centrum kultury a vzdělávání Blatná,
MC Kapřík a Domov dětí a mládeže pořádat v prostoru rekreačního
areálu pro děti a jejich doprovod kulturní program. Po celou sezónu
mohou návštěvníci opět využívat 3 350 m2 vnitřní zeleně, 25 metrový
bazén se třemi drahami a vodní atrakce (vodní stěna, masážní lehátko,
masážní lavice, vodní chrlič, vodní dělo, perlička a skluzavka). Pro
děti je připraveno dětské brouzdaliště s hracími prvky, skluzavkou,
perličkou a vodním zvonem a dále dětské hřiště se sedmi herními
prvky. Pro všechny bude v rekreačním areálu od prvního dne zajišťovat občerstvení firma Finěk. Kromě běžného denního programu
uspořádají partneři projektu během sezóny mimořádné akce. Základní
škola T. G. Masaryka kromě využívání plaveckého areálu v rámci tělesné výchovy a sportovních her připravuje již druhý ročník plavecké
soutěže Žabák. Základní škola J. A. Komenského připravuje několik
akcí. Pro děvčata i chlapce 3.-5. tříd a II. stupně soutěž o nejlepšího
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Domov pro seniory Blatná
má novou ředitelku
Rada města na své 11. schůzi dne 13. května 2015 usnesením
č. 162/15 jmenovala na doporučení výběrové komise paní Mgr. Hanu
Baušovou ředitelkou Domova pro seniory Blatná s účinností od
1. 6. 2015.
Mgr. Hana Baušová žije a pracuje v Blatné. Je
vdaná, má dva syny. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Českých Budějovicích a Zdravotně
sociální fakultu Jihočeské univerzity. Pracovala
v ÚSP Čekanice, v Psychiatrické léčebně U Honzíčka Písek a v Domově pro seniory Blatná, kde
působí jako sociální pracovnice 7. rokem.
Mezi její záliby patří hokejbal, cyklistika, lyžování, četba, hudba.
Na otázku, co chce v zařízení změnit, uvedla, že chce dát krásnému kabátku i hezký obsah – zavést nové moderní koncepty do péče
o klienty, reorganizovat organizační strukturu DS.
Na práci v DS se moc těší, prostředí a spolupracovníky zná, moc
si váží jejich práce a vlídného vystupování vůči seniorům.
Bc. Kateřina Malečková
starostka města
plavce. V rámci branného dne pro ně připraví plavčíci instruktáž,
jak správně postupovat při záchraně tonoucího. Škole se pro děti
podařilo zajistit i „Setkání s potápěčem“, při kterém se děti seznámí
s potápěčskou výstrojí a hlavními zásadami potápění a budou si moci
zasoutěžit v lovení předmětů. Ukončení provozu plaveckého areálu se
předpokládá v září podle toho, jaké bude počasí. Vstupné do areálu
zůstává stejné jako v minulém roce:
Kategorie
Dospělí

Celodenní

Dopolední Odpolední 2 hodido 14:00 od 14:00
ny

60 ,- Kč

30,- Kč

40,- Kč

20,- Kč

50,- Kč

25,- Kč

35,- Kč

10,- Kč

Děti 3 - 15 let
Studenti do 26 let
Senioři nad 65 let
ZTP/P a děti do 3 let

Zdarma

Rodinné vstupné
2 rodiče + 1 dítě (3-15 let)

150,- Kč

75,- Kč

100,- Kč

nelze

Rodinné vstupné
2 rodiče + 2 až 3 děti
(3 - 15 let)

180,- Kč

90,- Kč

120,- Kč

nelze

Skupina nad 20 osob –
dospělí (cena za 1 osobu)

50,- Kč

25,- Kč

35,- Kč

15,- Kč

Skupina dětí do 15 let nad
20 osob včetně doprovodu
1 až 2 osob (cena za
1 osobu)

40,- Kč

15,- Kč

25,- Kč

10,- Kč

Bodové vstupné

Bonus 20%

Bonus 30%

Hodnota v bodech

600 bodů

1300 bodů

Cena

500,- Kč

1000,- Kč

Zvýhodněné vstupné: 1 Kč = 1 bod - platí po dobu jednoho kalendářního roku a vztahuje se pouze na celodenní a odpolední vstupné
pro 1 osobu (nevztahuje se na rodinné vstupné). Nevyčerpané vstupné
nelze vrátit. Bodová vstupenka je přenosná.
Město Blatná a provozovatel tímto zvou nejširší veřejnost k návštěvě rekreačního areálu a využití všech jeho atrakcí během celé
sezóny včetně skvěle vybaveného dětského hřiště.
V Blatné, dne 14. 5. 2015.
Ing. Jaromír Formánek, MěÚ Blatná, OMIR
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Informace ze 7. zastupitelstva města Blatná (dále ZM), které
se konalo dne 13. května 2015
■ ZM na svém 7. zasedání projednávalo záměry prodeje např. záměr
prodeje části pozemku v osadě Hněvkov. Vzhledem k tomu, že by
prodejem došlo ke znemožnění přístupu do zahrady sousedního
pozemku, byl na základě doporučení komise tento záměr ZM
neodsouhlasen.
■ Dalšími body jednání byly majetková vypořádání z minulosti, jako
záměr prodeje pozemku okolo objektu v Holečkově ulici, kde byl
objekt v rámci privatizace bytového fondu převeden bez přilehlého
pozemku a záměr prodeje pozemků pod garážemi v lokalitě garáží
Skaličanská a Podskalská. V případě garáží se jedná o pozemky,
které byly v minulosti přidělovány tehdejším MěNV na základě Dohody o zřízení práva osobního užívání pozemku a nebyly zapsány do
katastru nemovitostí tehdy u Střediska geodezie. Odbor majetku,
investic a rozvoje (OMIR) v minulosti vyzýval vlastníky, kteří mají
své garáže na obecním pozemku, aby se dostavili na OMIR, aby
mohli pozemky pod svými garážemi majetkově vypořádat.
■ Dalšími body jednání byla směna pozemků v ulici Řečická, kdy došlo
směnou k narovnání hranic pozemků a v ul. Vrbenská byl upraven
prodej pozemku při výjezdu z ul. Sádlov z důvodů rozhledových
parametrů a umístěných inženýrských sítí.

■ ZM odsouhlasilo bezúplatný převod pozemků v ul. Šilhova okolo
bytových domů ze státu na město Blatná.
■ ZM odsouhlasilo i odkoupení části meze podél cesty okolo Kanečku
od silnice na Skaličany, kde by v rámci projektu Zahradou poznání
bylo realizováno další zastavení, nyní věnované malíři Janu Hálovi,
od jehož narození v letošním roce uplyne 125 let.
■ Majetkové záležitosti jsou nejdříve předmětem jednání komise
nakládání s obecním majetkem, která vyhodnocuje a navrhuje
ZM opatření ve věcech správy a nakládání s obecním majetkem.
Opravy výtluků ve městě
V letošním roce proběhla oprava výtluků komunikací ve městě
hlavně v ul. Šilhova a V Jezárkách, které byly nejvíce, díky zimě a těžké dopravě, poškozeny. Vybraná firma ve výběrovém řízení provedla
cca 800 m2 oprav ve skladbě nástřik, 5 cm podkladní vrstva, 5 cm
vrchní vrstva s asfaltovou zálivkou cca 1700 bm. Dalších 250 bm
asfaltové zálivky bylo provedeno převážně v ul. V Jezárkách. Náklady
na tyto opravy činily 700 tis. Kč. Do budoucna čeká město oprava
těchto ulic kompletním novým živičným povrchem, což např. v případě ul. Šilhova bude, počítáno dnešními cenami, činit cca 2,5 mil. Kč.
Jaroslav Blovský, vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje

Informace o uzavírce komunikací při rekonstrukci plynovodu
Vážení čtenáři,
od 1. do 19. června bude v prostoru křižovatky nám. Míru, tř. J.P. Koubka a ul. Na Příkopech (u věže) a navazujících úsecích probíhat
rekonstrukce plynovodu.
Práce si vyžádají úplnou uzavírku všech tří uvedených komunikací. Objízdná trasa bude vyznačena ulicemi Čechova, Šilhova a Boženy
Němcové. Pěším bude umožněn průchod pracovním místem.
Pro možnost otáčení vozidel před místem uzavírky bude na nám. Míru (na úrovni odbočky do ul. Masná) umožněn provizorní přejezd
středového dělícího pásu.
Investorem stavby je E.ON Distribuce, a. s., zhotovitelem společnost PROCKERT & HYNEK, a. s., Roztoky u Prahy.
Jan Valášek, odbor dopravy

Poslední 3 volná místa!!!
Je Vám 12 - 16 let a máte chuť jet
na tábor do Německa?
Místo konání:

okolí města Vacha – partnerské město
Blatné

Termín konání:
Počet účastníků:

31. 7.–7. 8. 2015
15 z Blatné + 15 z Vachy (dorozumívací
řeč – anglický jazyk, německý jazyk)

Předběžný program:

sportovní aktivity – jízda na člunech,
ukázky
horolezectví, GPS výpravy,
putování po bývalé hranici vých. a záp.
Německa…
další aktivity – vaření, kutění, koupání,
bowling, návštěva muzea…

Předpokládaná cena: 170 € (cena vč. vstupů a jídla),
doprava bude hrazena městem Blatná
Organizátor:

Město Blatná ve spolupráci se skupinou

Případné dotazy:

Jana Španihelová, 606 476 903

pro partnerské vztahy

Pojeďte s námi a získejte cenné zkušenosti a super zážitky!
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Zprávy
TS Blatná

Činnost TS Blatná – měsíc
duben, květen
Koncem měsíce dubna byly dokončeny stavební práce prováděné
v osadě Skaličany, kde byly nově položeny odvodňovací žlaby v celkové délce cca 90 bm. Z dokončené stavby přikládáme fotografie.

V průběhu měsíce května byly zahájeny stavební práce na přístavbě tří garáží v areálu Městského úřadu Blatná a dále na opravě části
chodníku v ulici Na Bílé husi naproti Bowling Centru. I z těchto akcí
přikládáme fotografie z průběžně prováděných prací.

V rámci údržby byly prováděny opravy v bytových domech pro
Správu bytů a v neposlední řadě byla zprovozněna fontána pro nadcházející letní sezónu.
Na úseku údržby veřejné zeleně se pracovníci plně věnovali sečení trávy, která díky stávajícímu, pro ni příznivému, počasí neustále
zdatně roste. Prosíme Vás tedy o pochopení, že nemůžeme být všude hned, avšak postupně se pracovníci dostanou na všechna místa
s veřejnou zelení.
V rámci údržby veřejného osvětlení byla dokončena výměna koncových svítidel v lokalitě Vinice, kde bylo celkem vyměněno 30 ks
svítidel za nová LED svítidla.
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Malířské přiznání Jindřicha Krátkého

Malebné krajinky, na kterých téměř cítíte foukat vítr, věrně zachycené štíty chalup, zákoutí, křivé dřevěné ploty, vlny na rybníce
a letící mraky na nebi. Tyto uhlem nebo rudkou zachycené pohledy
jsou na Blatensku věrně známé. Přesto tyto kresby jsou jen střípkem
autorovy tvorby. Výstava Malířské přiznání, která bude zahájena
9. června v Městském muzeu v Blatné odhaluje obrazy z různorodých cyklů malíře s důrazem na jeho soudobou tvorbu, směřující ke
geometrické abstrakci.
Jindřich Krátký, žijící již 46 let v Blatné, se narodil roku 1932
v Táboře. Po studiích na gymnáziu, od roku 1951, studoval na
Katedře výtvarné výchovy Univerzity Karlovy, pod vedením ilustrátora prof. Cyrila Boudy, sochaře Karla Lidického a malíře Martina
Salcmana. Pod vlivem osobnosti svého učitele Martina Salcmana se
jeho malířský názor vyvíjel po linii střídmé barevnosti. Od ukončení
studií až do roku 1983 působil jako pedagog v Pačejově a na Lidové
škole umění v Blatné a od roku 1984 se výtvarnému umění věnuje
profesionálně.
Tvorba Jindřicha Krátkého se odvíjí v cyklech. Jeho velkým tématem se stala již na počátku 60. let Vysočina. V této době se setkal
s výtvarníkem Miloslavem Čelakovským, který vzpomíná: „Sblížili
jsme se jako kantoři na útěku. Prchali jsme oba od stupidity tehdejší
doby. První naše cesty vedly do severních Čech. Malovali jsme krajinu
zjizvenou dolováním a průmyslem. Pak jsme našli Vysočinu. Nebyla
to náhoda. Oba jsme milovali hudbu Bohuslava Martinů a Gustava
Mahlera. Snad ta baladičnost Vysočiny zůstala v Jindřichově tvorbě
dodnes, přestože jeho dílo odešlo do „světů jiných“.“(M. Čelakovský)
V dalším cyklu se zaměřil J. Krátký na hliněné nádoby. „Jeho hrnce, koutňáky či staré láhve na ocet či olej zživotněly. Staly se z vůle
malířovy mužem a ženou, nabručenými dědky, či veselou společností
u piva. V těchto obrazech se projevuje autorův smysl pro humor.“
(M. Čelakovský)
Jako další cykly, ještě z realistického období, následovaly Pole
a Katedrály. Zcela odlišný byl cyklus Staré ženy, doplňující protiklad
Halasovy kosmické sbírky. Další díla vznikala inspirovaná hudbou,
přesýpacími hodinami, štíty chalup a cyklus Planet. U planet je již
patrný malířův radikální příklon ke geometrické abstrakci.
Díla Jindřicha Krátkého jsou rozšířena v Čechách i v řadě zemí
Evropy a USA. Krátký je členem Unie výtvarných umělců i Sdružení
západočeských výtvarných umělců v Plzni a má na svém kontě přes
40 samostatných výstav. Stejně jako ve své tvorbě nezůstává Jindřich
Krátký pouze u jednoho motivu, tak také každá jeho výstava je objevem. Na výstavě Malířské přiznání se můžete těšit nejen na ukázky
z jmenovaných cyklů,
ale i na nejčerstvější
díla, která se zrodila
pod malířovým štětcem
v posledních měsících
a týdnech. Výstava
bude zahájena v Městském muzeu v Blatné
9. června v 18:00 a otevřena pro návštěvníky
do 23. srpna 2015. Na
slavnostním zahájení
umělce uvede malíř Miloslav Čelakovský a vystoupí mužský kvartet
Páni kluci ze Sušického
dětského sboru.
Text: Magda Ledvinková, Městské muzeum
Blatná. C itace z textu
Miloslava Čelakovského, O malíři Jindřichu
Krátkém.

PACIFIC 231 - olej na plátně 2012.
Na téma symf. básně A. Honeggera.

Ročník
Číslo
1026
/ strana
(36) 6

Blatná 29. května 2015

Číslo
Ročník
10 / strana
26 (36)
6

Malé shrnutí z návštěvy Vachy aneb pojeďte příště s námi
Ve dnech 14.–17. 5. 2015 se uskutečnilo
v našem německém partnerském městě
Vacha pravidelné setkání německých a francouzských přátel u příležitosti „Christi Himmelfahrt“. Pozváno bylo 5 – 10 lidí z Blatné
včetně paní starostky, která se ale z pracovních důvodů nemohla setkání zúčastnit. Pověřila tak zástupce občanů z řad hostitelských
rodin, aby zde reprezentovali naše město,
vyřídili srdečné pozdravy a předali krásné
dary z dílny klientek Domova Petra Mačkov.
A tak se také stalo. Vyrazili jsme vlastním
vozidlem 14. 5. v 5:00 směr Vacha a přesně
v 11:00 už jsme se srdečně vítali s našimi
přáteli. Poté, co dorazilo 60 Francouzů,
ubytovali jsme se všichni v rodinách a většina z nás i poobědvala. Již v 15:00 se
objevilo cca 80 lidí
v prostorách nové
knihovny, kde si mohli
u kávy prohlédnout
výstavu a zhlédnout
film k příležitosti 25.
výročí otevření hranic
(výstava zde trvá již
od 9. 11. 2014). Večer jsme pak strávili
individuálně v rodinách. Na pátek pro nás
připravila partnerská komise výlet do města
Sonneberg, které je historicky proslulé výrobou hraček. Navštívili jsme zde překrásné
„Spielzeugmuseum“ (Muzeum hraček) a po
obědě jsme se mohli ještě pokochat krásami města. V 19 hodin nás čekal společný
slavnostní večer, zvaný „Europa-Abend“, na
kterém zástupci jednotlivých měst vyjádřili
velkou vděčnost a radost nad vzájemným setkáváním a předali si originální dary. Tohoto
večera se zúčastnili i mladí lidé ze Sargé
a Vachy, kteří se před lety účastnili meziná-

rodních táborů a dodnes jsou kamarády. V sobotu si hostitelské rodiny připravily pro své
přátele individuální program. Někdo vyšel na
túru po krásném okolí Rhony a jiný zase vyjel
na výlet do blízkých měst, což nabízí vždy
krásnou příležitost vzájemného poznávání
přátel a svých jazykových schopností. V neděli jsme měli před odjezdem ještě možnost
prohlédnout si výstavu na hradě Wendelstein
k příležitosti konce 2. světové války. Po 12.

hodině jsme se se
všemi rozloučili,
„olíbali“ a přislíbili další brzkou návštěvu. Byl to opět příjemně strávený víkend, za který městu Vacha
velmi děkujeme.
V nabitém programu jsme si našli samozřejmě i čas na otevřenou a upřímnou diskusi
s našimi francouzskými přáteli ohledně další
spolupráce. Partnerské město Sargé má
nyní nového předsedu partnerské komise,
pana Fabrice Courtina, který na nás velmi
dobře zapůsobil. Nadšeně přivítal možnost
uspořádat v Blatné v roce 2016 „Francouzský
víkend“. Byl také velice optimistický i v otázkách zážitkových táborů mládeže a možnosti

stáží mladých lidí ve Francii. Co víc si přát?
Já osobně doufám, že se v budoucích letech
zapojí do partnerských vztahů více blatenských spoluobčanů. A proč by tomu tak mělo
být? Proč mám vlastně jezdit takové dálky na
výlety a pak zase někoho u sebe ubytovávat?
Samozřejmě je to vždy otázka priorit. Určitě
už každý narazil aspoň jednou v životě na
jazykovou bariéru, ale proč to nezkusit? Máte
nohy a ruce? Tak čeho se bát? Pojďme vychovávat jazykově vzdělané
spoluobčany, když nám
k tomu naše město dává
takovou krásnou příležitost. Jaké město se může
pochlubit pěti partnerskými městy a možností
tak slyšet čtyři evropské
jazyky? Ti z nás, kteří se
do partnerských vztahů
zapojili, jistě potvrdí, že jazykový posun po několika
návštěvách je velmi znatelný. Troufám si říct, že
zvídavému studentovi pár
dnů pobytu v zahraničí dá
víc než půlrok strávený ve škole. V letošním
roce máte možnost konverzace s mladými
Angličany (17 – 20 let), kteří stráví v Blatné
zážitkový týden ve dnech 8.–15. 7. Naopak
děti ve věku 12-16 let mohou letos vyjet na
zážitkový tábor do Německa (31. 7.–7. 8.),
na který jsou stále volná 3 místa. Rodiče,
dopřejte tedy svým dětem zážitky s jazykovou
výukou. Já jsem velmi vděčná svým rodičům,
že se do partnerství měst aktivně zapojili.
Měla jsem díky nim možnost procvičit své
jazykové znalosti nabyté ve škole a získat tak
motivaci pro další studium jazyků. Děkuji.
Jana Španihelová
zástupce malé delegace

+ D.J. MILOŠ ZEMEN

13.6. 2015
BEZDĚDOVICE
VENKOVNÍ AREÁL
V JAMÁCH
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„Chyťte ty správný vlny!“
Kdy? 13. 6. 2015
Kde? na neckiádě v Březnici
Letos již po páté se na místní říčce Vlčavě a v jejím okolí bude
konat akce s názvem Chyťte vlny aneb Neckiáda na Vlčavě.
Bohatý program, který začíná ve 14.00 hod. a končí v pozdních nočních hodinách, připravil spolek Kulturní Gang Březnice ve spolupráci s Městem
Březnice.
Neckiády se může zúčastnit každý. Stačí k tomu málo – postavit plavidlo (jakékoliv, z čehokoliv, fantazii se meze nekladou – jedinou podmínkou je, že nesmí
být motorové). Registrace v den akce na místě. Startovné se neplatí.
V soutěži nejde o výkon. Hodnotit se bude zejména originalita, celkový dojem,
vtipnost, šarm a nadšení posádky… Posouzení a vyhodnocení je zcela v kompetenci naší
slavné místy odporně odborné a místy odborně odporné poroty.
VÍTĚZOVÉ ZÍSKAJÍ SUD PIVA HEROLD A PROJÍŽDKU MOTOROVÝM ČLUNEM
PO ORLICKÉ PŘEHRADĚ.
Vyhlášení vítězů proběhne v areálu starého kluziště a svým vystoupením ho zpestří
MAŽORETKY ZE ZUŠ ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM.
Novinkou letošního ročníku je „boj o lávku“. Každý si bude moci změřit síly a vyzkoušet
boj na úzké lávce s říčními piráty ze spolku ROSENTHAL. Vydrží déle Rosenthalci nebo
návštěvníci? Hlavní cenou pro vítěze v této soutěži je outdoorová kamera a voděodolný
fotoaparát. Přihlášky na místě.
Již tradičně je připravena také dětská část programu. V areálu starého kluziště na malé
návštěvníky i jejich rodiče čekají tvořivé dílny, aquazorbing, dvě trampolíny a živá hudba.
Po celé odpoledne je vstup zdarma, v areálu starého kluziště WIFI FREE. Občerstvení
zajištěno.
Na hudebních vlnách letos do Březnice vítr zavane kultovní kapely a stálice na české
rockové scéně. Od 19.00 hod. na starém kluzišti vystoupí:
KRAUSBERRY - legenda na české bigbeatové scéně, v čele s expresivním Martinem
Krausem. Přívlastek „Český Mick Jagger“ nemá Martin Kraus moc rád, ale jeho nespoutaný
projev na koncertech Jaggera opravdu připomíná. Koncerty Krausberry mají nezaměnitelnou atmosféru - PŘIJĎTE SI JI PROŽÍT.
HUDBA PRAHA - kapela existující od roku 1984 je pokračováním Jasné Páky, která
byla pravděpodobně největším objevem československé klubové scény na začátku 80. let.
PRAVÁ ČESKÁ ROCKOVÁ KLASIKA bude ozdobou večerního programu.
Regionální scénu budou zastupovat NÁSTROJ SNAHY A BON PARI.
Chyťte ty správný vlny a zavítejte do Březnice!

Po sto ách Ladislava Stehlíka
Zemí zamyšlenou

sobota
bota

30. 5.

2015

Sraz účastníků: 7:00, Rožmitál p. Tř. – železniční stanice
Trasa:

Starý Rožmitál – Sobenský rybník – Likvice – Nepomuk –

Buková – Věšín – rybník Obžera – Starý Rožmitál (cvočkařské
muzeum) – Rožmitál p. Tř., žel. stanice.

Délka trasy: 15 km.

Vlakové spojení:
Blatná – Rožmitál pod Třemšínem 5:56 – 6:55

Strakonice – Rožmitál p. Tř. (přes Protivín) 5:00 – 6:55
Rožmitál p. Tř. – Blatná – Strakonice 16:57 – 17:51 – 18:45

Srdečně zve

TK BLAMIŠ a KLUB PŘÁTEL BLATENSKA.
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Muzejní noc 2015 v Blatné

Podvečer dne 22. května patřil v Blatné
muzejní noci. Letošní noc byla inspirovaná
tím, co obnáší práce historika-muzejníka,
pomineme-li i nestandartní práce jako stěhování, malování či jiné kutilské práce. Ve
čtyřech kobkách jste si mohli vyzkoušet tři
disciplíny z pomocných věd historických.
U heraldiky jste se seznámili s principem
blasování (popisováním erbu), u sfragistiky
jste objevovali různé druhy pečetí a v paleografii jste se mohli na okamžik stát detektivy
a luštit staré písmo našich předků. Manuální
a výtvarnou zručnost jste si pak prověřili
u archeologie, kde si mnozí z vás vyzkoušeli

„archeologický výkop“ a posléze zakreslování vyzdvižených archeologických střepů.
V rámci této exkurze jste také vyplňovali
pracovní listy s jednotlivými úkoly. Byli jsme
neskutečně překvapeni a hlavně potěšeni,
s jakou vervou jste se zhostili tohoto úkolu.
Nakonec se nám sešlo úžasných 89 vyplněných listů, za což vám velmi děkujeme.
Nejsložitější otázkou bylo pro vás seřazení
panovníků, proto tedy uvádíme správnou
odpověď: sv. Václav – Přemysl Otakar I. – Jiří
z Poděbrad – Vladislav Jagellonský – Ferdinand I. Habsburský – Rudolf II. Z dalších
otázek: muzeum bylo založeno roku 1922
a jeho první ředitel se jmenoval Josef Siblík,
hejtman byl správce okresu a ničivý požár
v Blatné se odehrál v roce 1834. Nejvíce nás
však zajímala otázka, koho považujete za nejslavnějšího rodáka – nejčastěji byl zmiňován
Jan Böhm, Jan Hála, J. Pravoslav Koubek, ale
i pan Dimitrij Slonim či Bála.
Jak jsme na závěr pracovního listu slibovali, ze všech došlých odpovědí jsme vylosovali
dva výherce, kteří obdrží pěknou publikaci.
Z dětské skupiny: Kryštof Jelen, 9 let,
Blatná, z dospělé části: Ivana Gajdošová.
Jelikož neuvedli svou adresu, prosíme, aby
si své ceny vyzvedli buď na recepci muzea,
či v kanceláři odborných pracovníků muzea
ve II. patře muzea.
Věříme, že jste si také užili doprovodný
program hudebního tria Elthin a představení
skupiny historického šermu Český lev. Drobným zpestřením bylo i netradiční opékání
buřtů, trdelníků a jablek. Co na závěr říci?
Snad jste si akci užili a budete se těšit, stejně
jako my, na příští ročník.
Taťána Fryštáková
Městské muzeum Blatná
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Tam pod buzickým mlýnem sladce zpívá jez. Už přes šest set
let. Kdo otevře mu srdce, vždy se vrátí zpět.

Buzice jsou obcí s pozoruhodně pestrou
historií. Malebná vesnice, ležící cca čtyři
kilometry od města Blatné, má v zastavěné
zóně řadu objektů, jejichž minulost je více
než zajímavá. Mezi ně patří bezpochyby
mlýn, kterému domorodci neřeknou jinak než
„Samcův“. V něm tráví podzim svého života
dobrosrdečná a přívětivá paní mlynářka Věra
Samcová /80 let/.
Žena, která je
věrnou kopií paňmaminek z oblasti
„bílého řemesla“,
jak je známe z románů Boženy Němcové, Karla Tůmy
a jiných velikánů
české literatury,
kteří milovali náš
venkov se vším,
co k němu patřilo.
A byli to právě mlyPředposlední držitel
náři a jejich drahé
buzického mlýna
polovičky, co se odJan Samec.
nepaměti na vsích
těšili velké úctě a vážnosti a tvořili důležitou
součást vesnického soukolí starých zlatých
časů. U paní Věry, jejíž srdce je plné lásky
a dlaň vždy potřebným jedincům otevřená,
to platí dvojnásobně.
Manžel paní Věry Samcové Jiří již bohužel
nežije. A tak na svůj věk nesmírně vitální
a plně soběstačná čerstvá osmdesátnice sedává za vlahých večerů na lavičce u zurčícího
splavu sama a zasněně naslouchá té nejkrásnější melodii ze všech- šumící řece. Právě
tento konkrétní příklad svědčí o pravdivosti
názvu starého českého filmu „Řeka čaruje“.
Nikdo nezasvěcený by paní mlynářce nehádal
osm křížků- říční kouzlo omlazuje duši a léčí
všechny neduhy.
Paní Věra Samcová usedá na pohodlnou
židličku a v myšlenkách se vrací do časů,
kdy ještě měla po boku milujícího manžela:
„Já jsem přišla na buzický mlýn v roce 1960.
To už ale nepatřil Jirkovi, mému muži. Byl
znárodněn roku 1953 a do užívání ho dostalo
JZD. Tím také provoz mlýna skončil. V hospodářských staveních nejprve JZD ustájilo krávy
na vydojení, později prasata. Po požáru byla
jen vyměněna střešní krytina a do vyprázdněných prostor se začala ukládat sláma. Protože byly krovy obloženy špatně vypálenými
taškami, museli jsme je s manželem poté, co
nám mlýn s ostatními objekty po roce 1990
vrátili zpět, sundat a položit krytinu úplně
novou.“ Její muž Jiří Samec prý v mlýně jako
dítě málem zemřel: „Tenkrát onemocněl kočí
záškrtem. Když pro něho přijel do mlýna
sanitní vůz, děti ze zvědavosti vlezly dovnitř
a touto nebezpečnou chorobou se nakazily
také. Jedno děvče poté zemřelo, Jiřího málem stihl stejný osud,“ pootvírá vrátka do
minulosti paní Věra.

Pak se vyprávění stáčí k osobě otce
manžela Jiřího- Jana Samce: „Byl to velice
pokrokový mlynář. Roku 1933 přestavěl celý
mlýn z dřevěné stavby na zděnou, zavedl zde
elektřinu a nainstaloval silnou turbínu. Byl
vášnivým myslivcem a také velice pobožnýjezdil pravidelně na motorce do blatenského
kostela na bohoslužby. Bohužel mu nebylo
dopřáno setrvat na světě příliš dlouho- zesnul
v pouhých 49 letech na rakovinu plic. Stalo
se tak roku 1942, během válečné litice.“
Vzápětí se paní Věra noří hlouběji do rodinných souvislostí: „Otec mého manžela měl
tři sestry- Ludmilu, Anežku a Marii. Marie
žila stejně jako on na mlýně, a to v Chrástu
u Plzně. Její život byl poznamenán tragédiemi. Po skončení 2. světové války jim lidé
z města zdevastovali a sprostě vykradli celou
rodinnou vilu. Oba jejich synové se zapojili
do protinacistického odboje, spolu s dalšími
spoluobčany z Chrástu. Jednou uložili zásobu zbraní na dno rybníka. Ale přišlo udání,
Němci rybník vypustili a bezprostředně poté
všechny odbojáře pozatýkali. Oba kluci byli
odvlečeni do koncetračního tábora. Miloslav

Foto z roku 1933, kdy byl buzický mlýn přestavěn.

byl v táboře popraven. Druhý syn se sice po
roce 1945 vrátil domů, ale tři měsíce nato
prohrál nerovný boj s tuberkulózou. Hrůzy,
prožité v koncentračním táboře, ho úplně
zničily jak tělesně, tak duševně. Do koncentračního tábora Němci odvezli i rodiče,
ale ti válku přežili. Jediná chabá náplast na
otevřené rány byla ta, že je po komunistickém
převratu v únoru 1948 nechali v Chrástu na
mlýně dále hospodařit, dokonce si pořídili
i pekárnu. To Anežka, která provozovala „bílé
řemeslo“ v Kolodějích, byla o mlýn s příslušenstvím připravena a následně násilně vystěhována. Třetí Janova sestra působila jako
profesorka na pražském reálném gymnáziu
Jiřího Grossmanna.“
Buzický pamětník pan Josef Zelenka
o buzickém mlýnu říká toto: „Za mého
dětství byl mlýn prakticky stejný jako dnes.
Na tehdejší dobu skutečně moderní, krásně
udržovaný a vždy vzorně čistý. Když bylo
hodně vody, utáhla turbína celý mlýn. Když
málo, zapojila se elektrika. Součástí mlýna
byla i tzv. „Šalanda“, kde přespávala chasa
a kočí. Do kuchyně a obývacího pokoje pak
chasa chodila na svačinu. Špajz byl volně

přístupný, zde si mohli zaměstnanci vzít, co
jim bylo po chuti. Pamatuji si, že tam vždycky
visela štangle salámu, ze kterého se mohlo
volně a bez ostychu ukrajovat.
Jako kluk jsem do buzického mlýna chodil
vypomáhat- třeba nosit otruby. Jak domácí,
tak přespolní lidé si tam sami vozili semlít
žito a pšenici. Často se mlelo i v noci. Jako
zaměstnance tam pamatuji stárka Josefa Slezáka ze Škvořetic a jako dělníka jistého Pýchu
z Němčic- ti tam pracovali poměrně dlouho.
Sám Jan Samec se vyučil přímo mlynářskému řemeslu. Hodně se věnoval polním
pracem, rád jezdil s koňmi. Doma měl jak
hovězí dobytek, tak prasata, na obdělávání
polí využíval voly.
Jan Samec byl pohledný elegán, jako
vystřižený z prvorepublikových filmů. Šaramantní, tmavovlasý. Jeho matka kamarádila
s mojí sestrou.“
Nejstarší zpráva o buzickém mlýnu pochází z roku 1397, kdy měli Předota Němec
a Pešík Buzičtí prodat platy na dvou buzických mlýnech dvěma nábožným sestrám.
V témže roce je ale na buzickém mlýnu uváděn v historických aktech mlynář Spousta.
Následovala rodová linie Spoustů až do roku
1581, kdy se vyskytuje ve starých záznamech
poprvé jméno Samec, konkrétně Václav
Samec / 1581- 1608 /. Dále se v archiváliích
nachází zápis, podle kterého „V roce 1716 se
spojilo deset blatenských a městských mlynářů v cech a dostali potvrzení od blatenské
obce a vrchnosti roku 1718.Tam je zmiňován
i buzický mlynář Václav Samec.“ Jiné písemnosti od blatenského pátera Jana Hilleho však
vydávají svědectví o tom, že buzický mlýn byl
v držení rodu Spoustů až do roku 1831, kdy
se podle nalezené svatební smlouvy na mlýn
dostává sedlák František Samec po uzavření
sňatku s Alžbětou Spoustovou. Václav Samec, dědeček posledního mužského držitele
buzického mlýna Jiřího Samce, umírá podle
záznamů v roce 1922.

Současný pohled na buzický mlýn.

Většina malých venkovských mlýnů nepřežila nástup komunistů k moci v roce 1948.
Dílem úplně zmizely z povrchu zemského,
dílem byly přebudovány na rekreační objekty.
Buzický mlýn „U Samců“ však naštěstí zůstal
zachován i když už neslouží svému původnímu účelu. Je však ve stavu, kdy by mohl bez
odkladu zase začít „bílé zlato“ mlít. A buzičtí
jsou rádi, že tento historický klenot mají.
A třeba jednou…
Vladimír Šavrda

Ročník 26 (36)

Blatná 29. května 2015

Bájný proces s „Omladinou“ z Městského muzea Blatná
Procházení naším depozitářem je někdy
jako vstup do říše divů, kam vyslal svou hrdinku Alenku Lewis Caroll. Při této příležitosti
je možné objevit předměty rozličných tvarů
a funkcí. Někdy nám povypráví celý příběh
do nejmenších detailů, ale někdy mlčí. Vzhledem k 150. výročí začátku stavby budovy
hejtmanství na náměstí Míru 212, kde sídlí
naše muzeum, jsme se dnes rozhodli napsat
krátkou studii na téma proces s „Omladinou“
z roku 1893, neboť právě obžalovací spis
vypadl tentokrát ze zaprášené skříně a neboť se jedná o soudní moc, ke které sloužila
i naše budova.
Jeho počátky sledujeme už od roku 1891,
kdy se strana mladočechů dostává jako
zástupce měšťanstva (měšťanské kurie) do
říšské rady. V té době se volilo na základě
pravidel kuriového parlamentarismu, který
dovoloval volit své zástupce pouze 15%
populace a to jenom mužům s jistým postavením či majetkem. Navíc jednotlivé kurie
byly vyměřeny tak,
že česká národnost
byla ve značné nevýhodě, a proto si mladočeši již od počátku
dávali za cíl rozšíření
hlasovacího práva.
S tím právě v roce
1891 vystoupil jindřichohradecký právník
a mladočeský politik
Jan Slavík, který připomněl svým kolegům
jejich stranická předsevzetí. Mnozí z nich na tuto výzvu neslyšeli
a někteří byli dokonce pobouřeni, avšak tento
program nebyl zapomenut.
Další impulz přišel ze zahraničí, když
v únoru 1893 proběhlo v Belgii, která byla
v letech 1477-1790 součástí habsburských
držav, referendum o všeobecném hlasovacím
právu pro muže. Došlo ke generální stávce,
až nakonec byl belgický parlament donucen
přijmout reformu, která zaváděla všeobecné,
byť ne zcela rovné hlasovací právo. Slavíkův
návrh byl sice odložen, avšak touto událostí
ožil a začal se projednávat na veřejnosti.
V souvislosti s tím ožily radikálnější živly
především z řad studentstva, které dávaly na
vědomí svou nespokojenost s monarchií na
veřejnosti. Jejich centrum nemohlo být nikde
jinde než v hlavním městě království českého,
Praze, kde byla univerzita a také česká národnostní většina, a právě zde došlo k několika
demonstracím mládeže, která vykřikovala:
„Nazdar!“ a „Sláva!“, aby tak zdůraznila
svůj nesouhlas s monarchií. Tyto akce daly
závdavek pro následnou politickou šikanu,
která vyústila v monstrproces s „Omladinou“,
během něhož bylo obviněno 78 lidí. Jako
spolupracovník policie zde figuroval Rudolf
Mrva, zavražděn 23. prosince 1893, a František Hupka, kteří vypovídali o demonstraci
ze 17. srpna, kdy na Staroměstském náměstí

hrála vojenská kapela k narozeninám starého
mocnáře Františka Josefa I.:
„…U Prašné brány byly davy z Karlína se
vracející rozehnány. Část výstředníků táhl
ulicí Hibernskou, druhá část dle výpovědi
Vojtěcha Wittnera N. 116 přes Příkopy na
Jungmannovo náměstí. Sem dostaly se také
jiné zástupy, které za druhou kapelou vojenskou přitáhly ze Staroměstského náměstí
Železnou ulicí.
Tlupa mladíků shlukla se dle výpovědi c.
k. strážníka bezpečnosti Vojtěcha Wittnera
okolo pomníku Jungmannova.
Hoši křičeli: „Sláva! na zdar!“ a když
Vojtěch Wittner je vyzýval k rozchodu, odpověděli na vyzváni to výkřiky: „Mažte ho!
řežte ho!“ Vojtěch Wittner táhl šavli, byl však
rozčilenými davy, kteréž brzo počítaly as 500
hlav, kamenován i utekl proto do domu č. p.
32 Jungmannovy ulice…“
Ze zápisu je vidno, že úřady měly důvod
k činu, avšak není zde ani slovo o „Omladině“, zato v dalších
částech se již objevuje
důkaz o ohromném
spiknutí, a to na základě buřičských lístků, které se objevily
po celé Praze. To byl
důkaz, že jednotlivé
roztržky jsou dokonale organizovány.
Název „Omladina“
pro onen tajný spolek
byl vybrán samotnými
úřady, avšak existence takového spiknutí nebyla nikdy dokázána.
Většina obviněných pocházela z hnutí pokrokářů, mezi nimiž se našla taková jména jako
Alois Rašín či Antonín Čížek. Jediné, co je
spojovalo s oním pojmenováním, byl název
časopisu vycházejícího v Kladně, avšak ten
se zaměřoval na sociální sféru a vzdělávání,
neboť všichni pokrokáři měli nějakou vazbu
k univerzitnímu prostředí.
Přesvědčit svět o existenci takového spiknutí nebylo obtížné, když navíc 10. října 1893
přednesl návrh o volební reformě samotný
ministerský předseda Eduard Taafe, což
všechny patřičně šokovalo. Na takové návrhy
totiž byli zvyklí od mladočechů, avšak ne od
představeného říšské rady. Osud obviněných
pokrokářů byl tedy zpečetěn. Byli obviněni
a odsouzeni z protistátní činnosti a většina
dostala trest uvěznění na několik týdnů až na
osm let. Většina, až na vrahy Rudolfa Mrvy,
byla osvobozena v roce 1895, přesto se jim
dochoval záznam v obžalovacím spisu, který
původně ležel v Palackého knihovně v Blatné
a dnes je tento rukopis uložen v městském
muzeu. Zůstává nám otázka, jak se k nám
rukopis z pražského zemského soudu vlastně
dostal a komu patřil? Snad nějakému místnímu politikovi?
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná
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Seznam akcí v buzické hospodě „ U Čiláka“červenec a srpen 2015

V létě je vždycky ve staročeském hostinci „U Čiláka“ v Buzicích živo a veselo.
I letos je připraven pro širokou veřejnost
pestrý program sportovních a společenských projektů.
4. července - Rybí hody s doprovodem
živé hudby. Začátek: 15.00 hodin.
11. července - Soutěž ve vaření gulášů.
Začátek: 14.00 hodin. Přihlásit se může
každý zájemce- suroviny na uvaření guláše
z vlastních zdrojů, kuchyňské pomůcky
taktéž! O nejlepším guláši bude rozhodovat
nezávislá porota.
18. července - Uzené hody + nejlepší
„pecky“ country kapely. Horká šunka
z komína a pivo několika druhů jako křen.
Začátek: 19.00 hodin.
25. července - Tradiční nohejbalový
turnaj trojic na dvoře buzické hospody.
Začátek: 9.00 hodin.
1. srpna - „Repete“ rybích hodů s pestrým výběrem specialit, opět za doprovodu
živé hudby. Začátek: 14. 00 hodin.
Srdečně zve a na shledání se těší rodinný
kolektiv z hospody „U Čiláka“.
Případné info na mobilu: 739 640 571.

BLATENSKÁ RYBA
AKCE ČERVEN 2015
PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY

Ryby mražené:
PSTRUH (bal. 2 ks)-500 g
69,50/bal
MAKRELA mr. na grill 1.2 kg 79,90/kg
KAPR filet prořezaný mr.
195,–/kg
PSTRUH mr. na grill
145,–/kg
HEJK mr. VAC balený
84,90/kg
Ryby uzené:
LOSOS
MAKRELA
KAPR

21,00/100 g
11,90/100 g
13,90/100 g

Drůbež mražená:
FARMÁŘSKÉ KUŘE cca 2,5 kg 92,50/kg
HUSA bez drobů 3,8 kg
84,90/kg
KACHNA bez drobů 2,1 kg
77,50/kg
Kuřecí čtvrtě 10 kg
35,90/kg
Kuřecí prsní řízek (balení 2 kg) 115,90/kg
Ovoce a zelenina:
JAHODY mr. – balení 2,5 kg
44,50/kg
Lesní směs mr. – balení 2,5 kg 59,50/kg
Zelenina s kukuřicí 350 g
10,90/ks
Zelenina polévková 350 g
9,90/ks
Ostatní:
SÝR EIDAM 30%, cca 2 kg 99,50/kg
VEPŘ. KRKOVICE mr. bez kosti 92,50/kg
Hranolky 6*6 balení 2,5 kg
24,50/kg
Kořenící směsi
45,–/ks
Zmrzlina čokoláda, jahoda,
vanilka 1litr
32,50/l
Uvedené ceny včetně DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.
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JEŠTĚRKY(J)ÁDA aneb NECKYÁDA PO JEŠTĚRKOVSKU
Všechny party nadšenců a recesistů POZOR!
Jak už jsme Vás informovali v minulém čísle
blatenských listů, 8. 8. 2015 se v Řečici
u Blatné bude konat druhý ročník úspěšné
JEŠTĚRKY(J)ÁDY v havajském stylu.
Připravte si tedy svá originální plavidla.
Jakékoliv, z čehokoliv, na velikosti nezáleží.

Jedinou podmínkou je, že plavidlo nesmí
být motorové. Zúčastnit se může každý,
komu nechybí odvaha a patřičná dávka
humoru.
Přihlášku a podrobnější informace
pro účinkující družstva naleznete na našich

webových stránkách http://www.duhove-jesterky.cz/jesterkyjada-8-8-2015/
Ptáte se, zda bude na místě občerstvení?
Ano, a možná přijde i kouzelník, takže
se máte na co těšit.
Navštěvujete rádi zábavné či sportovní akce,
ale horko těžko si vybíráte z místní nabídky
jídel?
Podělte se s námi o vaše zkušenosti a napište nám jakému jídlu dáváte
přednost.
Máte rádi lehkou asijskou popřípadě vegetariánskou či veganskou stravu nebo
u vás stále převládá česká klasika?
Hledáte často inspiraci v některé zahraniční
kuchyni?
Jste limitování dietními omezeními?
Pokud ano – jaká to jsou?
Pomozte nám vyplněním připraveného
dotazníku na našich stránkách www.
duhove-jesterky.cz
Stejně jako vy, tak i my máme rádi dobré
jídlo a pití. Uvědomujeme si, že co člověk,
to tisíc chutí. Nicméně i přesto bychom pro
vás chtěli zařadit „třešňové bonbonky“ do
našeho hawajského baru k celodennímu
hodování. Pojďme tedy společně hodovat
a užívat si.
Horký vánek letních dnů to je havaj
z našich snů.
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Začátek prázdnin
s klavírem
Jak již bylo řečeno, v Blatné budeme mít
opět krásnou příležitost k poslechu nejen
frekventantů Jihočeských klavírních kurzů,
ale i vynikajících klavírních virtuosů.
V rámci kurzů přijede na klavírní recitál
Jan Bartoš, který patří k nejvýraznějším
představitelům mladé generace pianistů. Je
držitelem prestižních ocenění a stipendií Ministerstva kultury ČR, Rucorva Trust Award
v Holandsku a Schimmel Prize v Německu
a vítězem mnoha zahraničních soutěží,
mj. čtyř různých soutěží v New Yorku, Rotary
Musikforderpreis v německém Norimberku
a Concertino Praga v České republice.
Jan Bartoš pochází z hudební rodiny, na
klavír začal hrát v pěti letech. Ve svých čtrnácti letech debutoval pod záštitou Josefa
Suka ve Dvořákově síni Rudolfina, kde přednesl s Jiřím Bělohlávkem a Pražskou komorní
filharmonií Mozartův klavírní koncert A-dur.
Následovala další vystoupení s Českou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií i sólové
koncerty v mnoha evropských i zámořských
městech. Kromě jiných vystoupení představil v Bohemian National Hall v New Yorku
v americké premiéře klavírní dílo Miloslava
Kabeláče. V New Yorku absolvoval další sólová vystoupení v Carnegie Hall, na Juilliard
School a Rockefellerově univerzitě.
V sobotu dne 4. 7. vystoupí Jan Bartoš
v zámku Blatná.
Je opravdu na co se těšit!
B. Malinová

Studenti VOŠ a SOŠ Březnice
se zapojili do sbírky „Český
den proti rakovině“
4 skupinky studentů 3. ročníku oboru
Sociální činnost, Alžběta Matoušková, Lukáš
Novotný, Tereza Ovsíková, Aneta Teifertová,
Jitka Kosová, Vladimíra Slavíčková, Kristýna
Morkusová a Petra Ridzáková, se ve středu
13. května 2015 zapojily do celorepublikové
sbírky „Český den proti rakovině“, který
pořádá Liga proti rakovině Praha.
Studenti se vydali prodávat žluté kvítky
měsíčku lékařského v minimální hodnotě
20 Kč nejen na naší škole, zdejší základní
škole, ale i do březnických, blatenských
a příbramských ulic. Podařilo se jim prodat
celkem 543 ks kytiček a vybrat tak částku

VE VAŽCI SLAVILI PŘÍCHOD JARA.
PRŮVOD A VYSTOUPENÍ FOLKLORNÍHO SOUBORU POZDRAVILA I MALÁ
DELEGACE Z BLATNÉ.
(Zprávu o celé akci přineseme
v příštím čísle BL).
11 777 Kč (vybráno o 917 Kč navíc). Výtěžek
sbírky je určen na výzkum a léčbu rakoviny,
nádorovou prevenci, zlepšení vybavenosti
onkologických léčeben a zkvalitnění života
onkologických pacientů.
Cílem letošní sbírky bylo informovat
veřejnost o prevenci nádorů reprodukčních
orgánů - gynekologické nádory u žen a rakovina varlat u mužů.
Velký dík patří nejen všem dárcům, kteří
zakoupením kytičky přispěli na dobrou věc,
ale také všem studentům, kteří sbírku organizovali.
Mgr. Jana Horníková
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UU K u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce

Kino

1. 6. PONDĚLÍ | 13:00 – 18:00 |

3. 6. STŘEDA | 19:00 |

DEN DĚTÍ: ODYSSEOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Plovárna Blatná
Zažijte na vlastní kůži dobrodružství
statečného Odyssea na jeho plavbě z
Tróji do rodné Ithaky.

3. 6. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Nám. Míru 212, II. patro

3. 6. STŘEDA | 16:00 |
ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ J. A.
KOMENSKÉHO
Divadelní sál, Sokolovna Blatná

5. 6. PÁTEK | 16:00 |
BAVÍME SE SPOLEČNĚ
Zimní stadion, Blatná
Sdružení rady rodičů a přátel ZŠ J.A.Komenského v Blatné pořádá zábavné
odpoledne pro děti i dospělé. Vstupné
dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

6. 6. SOBOTA | 21:00 |
ZUBY NEHTY
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

8. 6. PONDĚLÍ | 18:00 |
ZÁVĚREČNÁ GRILOVAČKA
KURZU VEG(ETARI)ÁNSKÉHO
VAŘENÍ
Zahrádka, PoDatelna
Nutná rezervace místa na mailu m.vesela@info-oﬃce.cz nebo v prodejně
zdravé výživy Slunečnice, Blatná.

11. 6. ČTVRTEK | 17:00 |
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ
ŽÁKŮ TANEČNÍHO OBORU
ZUŠ BLATNÁ
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Pořadatel: ZUŠ Blatná

13. 6. SOBOTA | 20:00 |
AC DC CZECH REVIVAL |
MILOŠ ZEMEN
Pořadatel: Hospoda Na Vinici
Místo konání: Venkovní areál V jamách, Bezdědovice

DÍTĚ 44
Drama/thriller v původním znění s titulky | USA 2015 | Nevhodný mládeži
do 15 let | 137 min |

5. 6. PÁTEK | 20:00 |
ZEMĚ ZÍTŘKA
Sci-Fi / mysteriózní v původním znění
| USA 2015 | Nevhodný mládeži do 12
let | 130 min | 120 Kč

10. 6. STŘEDA | 19:00 |
ŠPIÓN
Komedie v původním znění | USA 2015
| Nevhodný mládeži do 12 let | 120 min
| 120 Kč

12. 6. PÁTEK | 20:00 |
JURSKÝ SVĚT 3D
Sci-ﬁ/ dobrodružný v původním znění
s titulky | USA 2015 | Mládeži přístupný | 125 min | 140 Kč

Knihovna
Městská knihovna Blatná
Oddělení pro děti

1. 6. PONDĚLÍ | 9:00 - 18:00 |
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
Registrace nových dětských čtenářů
na rok zdarma.
KLOBOUK KOUZELNÍKA POKUSTÓNA
na každého dnešního dětského
čtenáře čeká u nás v klobouku malé
překvapení.
Během června proběhne PASOVÁNÍ
PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE.
KŘÍŽOVKY PRO DĚTI
Po celý měsíc si děti mohou v knihovně vyluštit křížovku. Jedna ze správných odpovědí bude odměněna malým dárkem.

Komunitní centrum

2. 6. ÚTERÝ | 19:00 |
CESTOPIS: NEPÁL
Velký sál, KCAŽ
Jak se žije (žilo) v horách Nepálu. Vyprávění fotografky Kamily Berndorﬀové.
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3. 6. STŘEDA | 18:00 |
KŘEST KNIHY: ONDŘEJ FIBICH
- SLOVNÍČEK ŠUMAVSKÝCH
STRAŠIDEL
Kavárna, KCAŽ
Ilustrátor Petr Štěpán a spisovatel Ondřej Fibich vás zvou na prezentaci společné knihy pro děti i dospělé. Těšte
se na čtení z knihy i písničky v podání
Petra Štěpána. Vstup volný.

4. 6. ČTVRTEK | 17:00 |
ATELIÉR: MALBA
Suterén, KCAŽ
Nově otevřený ateliér s výtvarnicí Lenkou Pálkovou. Kurzovné: 100 Kč/3hod.
V případě zájmu se hlaste na 603 395
160.

10. 6. STŘEDA | 19:00 |
KINOKAVÁRNA:
VŠICHNI SPOLU
Kavárna, KCAŽ
Setkání osmiletých dětí, které každý
týden samy vedou porady, aby probíraly situaci ve třídě a samy nacházely
dohodu při řešení problémů. Vstup
volný.

11. 6. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: DEKORACE DO BYTU
Suterén, KCAŽ
Tentokrát si zkusíte výrobu mozaiky.
Kurzovné: 100 Kč/2hod. V případě zájmu se hlaste na 603 395 160.

14. 6. NEDĚLE | 17:00 |
MÓDNÍ TRENDY 30. LET
Velký sál + kavárna, KCAŽ
Kasejovické retrodivadlo Orel uvádí
módní přehlídku trendů 30. let. Přehlídku hudebně doprovodí L-Band
ZUŠ Strakonice pod vedením Miroslava Lukeše. Vstupné dobrovolné.

16. 6. ÚTERÝ | 18:00 |
PŘEDNÁŠKA VLADIMÍRA
FRANZE: ROZUM ČI CIT ANEB
VĚDOMÍ SOUVISLOSTÍ
Kavárna, KCAŽ
Beseda s Prof. JUDr. Vladimírem
Franzem, bývalým kandidátem na
prezidenta ČR, předním českým hudebním skladatelem, výtvarníkem,
pedagogem a dramatikem, mimo jiné
o člověku a jeho vnímání světa, doplněná ukázkami tvorby tohoto umělce.
Vstup volný.
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17. 6. STŘEDA | 18:00 |
CESTOPIS: VIETNAM VČERA A
DNES
Kavárna, KCAŽ
Josef Pinkas bude vyprávět o svém
15-ti letém pracovním pobytu ve Vietnamu. Připravena bude také malá
ochutnávka jednoduchých vietnamských specialit. Vstup volný.

9 . 4. – 30. 6. | „OK“ OTEVŘENÁ KAVÁRNA | VÝSTAVA |
LIDÉ S TRIZOMIÍ 21 DNES
O.S. Ovečka, České Budějovice

ST – ČT
Jazykové konverzace – Klubovna
Středa
Čtvrtek

18:00 ANGLIČTINA
17:00 NĚMČINA
18:00 ČEŠTINA PRO
CIZINCE

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

PO - ÚT | 8:00 - 15:00 | STŘEDY |
8:00 - 12:00 | SKS TRICYKL SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

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

Výstavy
ÚT - NE | 10:00 - 17:00 |
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI
VSTUP DO MUZEA ZDARMA

24. 4. - 31. 5. | ÚT - NE | 10:00
- 17:00 | VÝSTAVA 12. ROČNÍKU CYKLU PŘÍRODA BLATENSKA: ZVÍŘÁTKA, JAK BYDLÍTE
V PŘÍRODĚ?
Městské muzeum Blatná

9. 6. - 23. 8. | ÚT - NE | 10:00 17:00 | JINDŘICH KRÁTKÝ:
MALÍŘSKÉ PŘIZNÁNÍ
Městské muzeum Blatná
Vernisáž výstavy: 9. června v 18:00 v
prostorách výstavy. Úvodní slovo pronese Miloslav Čelakovský a vystoupí
mužský kvartet Páni kluci ze Sušické-

ho dětského sboru.

13. - 14. 6./20. - 21. 6./27. - 28.
6. | 10:00 - 12:00/13:00 - 17:00 |
BLATENSKÁ RŮŽE
Starý palác, zámek Blatná
Tradiční výstava mapového okruhu
Blatenská růže. Slavnostní vyhodnocení soutěže 20. 6. v 10:30.

Těšte se

20. 6. SOBOTA | OD 09:00 |
RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI
Nábřeží a zámek Blatná
Hlavní program | zámek stage
9:00 | rybářský průvod od zvonice kostela na nádvoří zámku, požehnání blatenským vodám na zámeckém mostu
9:30 | slavnostní zahájení na nádvoří
zámku
9:35 | OTAVANKA | dechovka
11:00 | ZUŠ Blatná a Blatenské mažoretky
13:00 | FIRE BALLS | Rock´n´roll Band
ve stylu 50.let
14:30 | TRIO ROMANO | World music
-ethno, uskupení s prvky romské a balkánské hudby
16:00 | BRATŘI EBENOVÉ | folk&country v podání slavných bratrů
Ebenů – Marka, Kryštofa a Davida s
kapelou
17:30 | JodlerKlub | Švýcarsko
18:30 | TOMÁŠ KOČKO A ORCHESTR
| World music inspirovaná moravskou
tradiční hudbou
20:30 | ZRNÍ | v současnosti jedna z
nejvýraznějších a nejúspěšnějších českých kapel, alternativní folk
Vodní scéna a nábřeží | koncerty
10:00 | JodlerKlub | Švýcarsko
12:00 | Samhain a Alban Eiler | Kapely
ZUŠ Blatná, keltská hudba
15:00 | Musica Pisecensis
17:30 | Trio Romano | World music-ethno, uskupení s prvky romské a balkánské hudby
20:00 | 5 o´clock coﬀee | Jazz a Šanson
Zámecký park
Divadlo pro děti – Rybníkáři
10:30 | vodnická pohádka Vodnické
vyprávění
14:30 | pirátská pohádka Cesta za
snem
DDM Blatná – Rybářské závody pro
děti „O Blatenského kapra“
7:00 | prezentace
7:30 | začátek závodů
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12:30 | vyhlášení

Doprovodný program pro děti
Sádky:
13:00 - 17:00 | Soutěž hasičských družstev o pohár Starostky města Blatná
19:30 | Pohybové divadlo - Svět v sázce…vlastně v sádce
BOHATÝ GASTROPROGRAM – ryby:
smažené, pečené i uzené, jakož i regionální rybí speciality, farmářské potraviny a další…
Prezentace středních škol
Exkurse na sádky a zpracovnu ryb
(10:00, 12:00, 14:00, 16:00), prodej živých ryb a další…
Zámecký ovocný lihovar:
Prohlídky pro veřejnost v 11:00 a v
15:00 (omezena kapacita míst), vstupné: 50Kč

Pozvání na procházku kolem
bělčických rybníků
Součástí programu Rybářských slavností bude putování kolem bělčických
a újezdeckých rybníků s Mgr. Jiřím Sekerou, které se uskuteční v neděli
21. 6. Trasa povede z části po značených turistických stezkách romantickou krajinou kolem rybníků Hrádek,
Stodoliště, Luh, Velký Bělčický, Velký a
Malý Škrabák, Klusák a Lopatárna.
Délka okruhu je kolem 15 km. Cestou
bude probíhat výklad o historii rybníků a současném způsobu rybničního
hospodření.
Doprava: vlakem z blatenského nádraží(odjezd v 8:00) do Bělčic, nebo
po vlastní ose. Odjezd zpět v 15:43 ze
zastávky Závišín
VSTUPENKY jsou v prodeji na místě.
CENA:
150/100 Kč na nádvoří zámku (plné
vstupné/děti od 10ti let, senioři, studenti, ZTP)
50 Kč prohlídka lihovaru
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Velká cena města
Blatná – 5. ročník
V sobotu 2. května uspořádal místní oddíl
juda v prostorách Střední odborné školy
v Blatné již 5. ročník turnaje Velká cena
města Blatná.

Od brzkých ranních hodin se do Blatné
začali sjíždět první účastníci turnaje (trenéři, rozhodčí, doprovod závodníků a samotní
závodníci, kterých jsme mimochodem napočítali téměř 130 z 20 oddílů). Poměřit
své síly a znalosti přijeli do našeho malého
města závodníci z blízkého i vzdáleného okolí
(závodníci, kteří k nám dorazili z nejvzdálenějšího koutu republiky, přijeli z Chebu).
Nejprve bylo nutné závodníky zvážit a rozdělit do skupin podle váhy, toho se ujmul zkušený tým rozhodčích. Ti rozepsali závodníky
do tabulek a v 10 hodin bylo vše připraveno
k zahájení. To se neslo ve slavnostním duchu
- 5. ročník turnaje byl totiž speciální. Náš
dlouholetý trenér a představitel klubu Pavel
Mls oslavil před nedávnem životní jubileum –
50 let. K tomuto výroční obdržel z rukou
předsedy KSJu Jihočeského kraje Jana Koldy
pamětní plaketu za dlouholetou trenérskou
činnost. Samotného odstartování turnaje se
chopili za pořádající oddíl Lukáš Kocourek
a za hostitelské město místostarosta Blatné
Pavel Ounický.
Po skončení počátečních oficialit nic
nebránilo tomu, aby na žíněnku nastoupili
první závodníci.
Kategorie mláďat
Po zahájení se na tatami rozběhla soutěž
kategorie mláďat. Mezi nejmenšími účastníky turnaje jsme měli trojí zastoupení. Adam
Španihel, Štěpán Kalužík a Jan Budoš nutně
potřebují hlavně sbírat zkušenosti, ale i přesto nemusí být ze svého výkonu zklamáni.
Nejlépe se vedlo Honzovi Budošovi, který
si připsal 3 vítězství a dvě porážky, což mu
stačilo na 3. místo a bronzovou medaili.
Kategorie mladších žáků
V kategorii mladších žáků bojovali hned
tři blatenští závodníci. Ve váhové kategorii do
38 kg se sešli Jiří Čadek a Matěj Mužík. Jejich
váha byla rozdělena na dvě skupiny, kde poté
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první dva postupovali do bojů o medaile.
V základní skupině si oba vedli velmi dobře
(Jirka – 2 vítězství, jedna porážka; Matěj – 3
vítězství) a postoupili do vyřazovacích bojů.
V semifinále se oba utkali v zápase, ve kterém
si vítězství připsal Matěj a postoupil do finále.
V boji o zlato však na svého soupeře nestačil
a prohrál. Výsledek váhy do 38 kg tedy z pohledu Blatné vypadal takto: Jiří Čadek – 3.
místo a Matěj Mužík – 2. místo.
V hmotnostní kategorii do 42 kg válčil
Jakub Matějka. Kuba neprožil moc úspěšný
turnaj, když si připsal 1 vítězství a dvě porážky. A skončil těsně pod stupni vítězů.
Kategorie starších žáků
V této kategorii měla Blatná pětičlenné
zastoupení. Jan Podlešák (váha do 66 kg), Jaroslav Čadek (váha do 60 kg), Andrej Haštava
(váha do 55 kg) i Pavel Urban (váha do 73 kg)
našli ve své hmotnostní kategorii jednoho
přemožitele a brali ocenění za 2. místo. Ve
váze do 73 kg zápasil ještě Ladislav Matějka,
který si připsal 1 vítězství a dvě porážky, což
mu vyneslo 3. místo.
Kategorie dorostenců
V kategorii dorostenců bojovali tři blatenští judisté: ve váze do 81 kg Miloš Franc
a Adam Žihla a ve váze nad 81 kg zápasil
Michal Diviš. Váhová kategorie do 81 kg byla
rozdělena na dvě části. V každé skupině Blateňáci vládli: oba si připsali dvě výhry a své
skupiny vyhráli.
Michal Diviš si vedl také velmi dobře,
když prohrál jen jeden zápas a skončil na
vynikajícím 2. místě.

Mimo soutěž (jako bonbonek pro diváky)
byla zařazena „kategorie“ mužů. Zde si spolu
změřili síly 4 závodníci. I této kategorie se
zúčastnil Michal Diviš, který prokázal své
vysoké kvality a všechny své soupeře donutil, aby mu gratulovali k vítězství. Skvělým
představením vybojoval 1. místo.
Celkově se blatenským judistům domácí
turnaj vydařil: 11x stáli na stupních vítězů,
z toho 2x na stupni nejvyšším (1. místo),
6x na 2. místě a 3x na 3. místě.
Děkuji všem členům oddílu juda, rodičům
a dalším lidem, kteří se podíleli na bezproblémovém pořádání tohoto turnaje. Bez nich by
to pořádat nešlo. Díky patří také SOŠ Blatná,
kde jsme našli pro tento náš turnaj výborné
domácí zázemí. Spolupráce s představiteli
školy je na vynikající úrovni, vždy nám vy-
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chází maximálně vstříc. Nesmím zapomenout
ani na jejich technickou podporu (ozvučení
a zapůjčení monitorů pro časomíru) a také
na možnost večerního posezení u ohně. Dále
mnohokrát děkujeme městu Blatná za zakoupení pohárů a Technickým službám za odvoz
odpadu. Naše díky míří i do oddílu SKP Písek
za půjčení žíněnek a dalšího potřebného
vybavení. A v neposlední řadě směřuje naše
poděkování k našim domovským organizacím
TJ Sokol Blatná a DDM Blatná.
Na závěr přidám už jen přání, aby i další
ročníky byly alespoň stejně tak úspěšné jako
ty předchozí.
Více informací o oddíle juda v Blatné
a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz,
o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.
Lukáš Kocourek

Kvalifikační turnaj
E.ON Junior Cupu
2015 v Blatné
17. května 2015 se v jihočeské Blatné
uskutečnilo sedmé kvalifikační kolo fotbalového turnaje E.ON Junior Cupu. Na krásném
letním stadiónu se bojovalo o postup na „Velké finále“ a mnoho hodnotných cen.
E.ON Junior Cup je fotbalový turnaj pro
hráče do 10 let. Do Blatné se sjelo 12 týmů,
které byly rozlosovány do dvou skupin po
šesti týmech. Favority turnaje byly FC Písek
a TJ Šumavan Vimperk, což se také v průběhu
turnaje potvrdilo. Turnaje se dále zúčastnily:
domácí tým TJ Blatná, SK Otava Katovice, FK
Vodňany, TJ Sokol Bělčice, TJ Dražejov, Spartak Rožmitál, SK Březnice 1918, TJ Sokol
Kasejovice, SK Litavan Bohutín a TJ Hradiště.
V Blatné se začalo v 9 hodin a úvodní
slovo obstarali starostka města Blatná paní
Kateřina Malečková a předseda fotbalového
oddílu TJ Blatná pan Michal Vanduch. Vše
bylo perfektně připraveno a nachystáno,
a tak se naše mladé fotbalové naděje mohly
pustit do sportovního zápolení. A že se bylo
na co koukat. Všichni mladí hráči bojovali
jako lvi a nechtěli dát soupeři nic zadarmo.
Trenéři, rodiče i fanoušci se nechali strhnout
předváděnou hrou a vytvořili skvělou atmosféru. Tu dokresloval také bohatý doprovodný program. Nafukovací hřiště pro rodiny,
kruhová klec, skákací hrad a další atrakce
fotbalového parku E.Onu byly po celý den
permanentně vytíženy. Také počasí vyšlo nad
očekávání dobře, což bylo pro zdárný průběh
turnaje velice důležité.
Slavnostní vyhlášení se sice trošku zdrželo, což ale nikomu z přítomných vůbec
nevadilo. Všechny týmy a všichni hráči byli
po zásluze odměněni, což na tvářích všech
vykouzlilo upřímné úsměvy a nadšení. Samozřejmě i zde platilo – čím lepší umístění, tím
hodnotnější ceny.
Vítězství v Blatné a postup do „Velkého
finále“ po zásluze vybojovali hráči TJ Šuma-
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vanu Vimperk, kteří svou kvalitu prokazovali
po celý turnaj. Ve finále přehráli hráče TJ

Hradiště, pro které už účast ve finále byla
velkým úspěchem.

Konečné pořadí turnaje a nejlepší hráči:
1. místo: TJ ŠUMAVAN VIMPERK - nejlepší hráč týmu: č. 9
2. místo: TJ HRADIŠTĚ
- nejlepší hráč týmu: č. 7
3. místo: FC PÍSEK
- nejlepší hráč týmu: č. 15
4. místo: SPARTAK ROŽMITÁL
- nejlepší hráč týmu: č. 3
5. místo: FK VODŇANY
- nejlepší hráč týmu: č. 7
6. místo: TJ SOKOL KASEJOVICE - nejlepší hráč týmu: č. 6
7. místo: TJ DRAŽEJOV
- nejlepší hráč týmu: č. 5
8. místo: TJ BLATNÁ
- nejlepší hráč týmu: č. 10
9. místo: SK LITAVAN BOHUTÍN - nejlepší hráč týmu: č. 17
10. místo: SK OTAVA KATOVICE
- nejlepší hráč týmu: č. 10
11. místo: TJ SOKOL BĚLČICE
- nejlepší hráč týmu: č. 12
12. místo: SK BŘEZNICE 1918
- nejlepší hráč týmu: č. 10
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ TURNAJE:
NEJLEPŠÍ STŘELEC TURNAJE:
NEJLEPŠÍ HRÁČ TURNAJE
NEJMLADŠÍ HRÁČ TURNAJE

TJ HRADIŠTĚ
FC PÍSEK
FC PÍSEK
SK BŘEZNICE 1918

Velké finále E.ON Junior Cupu 2015 se
uskuteční 4. – 6. září v Roudném u Českých
Budějovic. 15 týmů si vybojuje nominaci
na kvalifikačních turnajích a další mužstva
dostanou automatickou pozvánku - budou
to týmy s ligovou příslušností. Mezi jistými
účastníky nechybí AC Sparta Praha, SK Slavia Praha, FC Baník Ostrava a FC Viktoria
Plzeň.
Kvalifikační turnaj v Blatné měl rozhodně vysokou úroveň a byl výborně zajištěn.
Upřímně doufáme, že podobných akcí (ať
už u nás v Blatné nebo v jiných městech)
bude do budoucna přibývat. Byla to krásná
prezentace mládežnického fotbalu.
Žádný turnaj se neobejde bez organizátorů a lidí v pozadí. Poděkování proto patří:
Energetické skupině E.ON, která je generálním partnerem těchto kol.
Městu Blatná za finanční podporu; starostce města Blatná Kateřině Malečkové
za morální i slovní podporu během turnaje.
Pavlu Krátkému za organizaci a zajištění
celé akce v Blatné.
Davidu Flanderovi za vynikající moderátorský výkon hodný „Oscara“.
Miroslavu Šimůnkovi za profesionální
natočení a nafocení celé akce.
Našim rozhodčím, kteří ve čtyřech lidech
zvládli, na vysoké úrovni, odpískat 46 utkání,
což je úctyhodný výkon. Byli to: Miroslav

Zadní řada zleva: Šimon
Vávra, Jan Barabáš, Jakub
Outlý, Vojtěch Bulka, Aleš
Bláha, Michal Fejtl, Matyáš
Prokopius, Jakub Potůček.
Spodní řada zleva: Vojtěch
Koman, Natálie Kostohryzová, Pavel Krátký, Zdeněk
Merhaut.

Šimon Keaskés
Vojtěch Žiška
Michal Mařík
Petr Zemek
Tomáš Sharč
Štěpán Voříšek
Zuzana Prokopiusová
Michal Fejtl
Tomáš Němec
Adam Bártík
David Mašek
Lukáš Němec

- Matěj Čechal
- Alexandr Hořánek - 18 gólů
- Rostislav Baďura
- Radek Vácha

Vaněček, Jiří Peroutka, Michal Hovorka
a Miroslav Kostohryz.
Pavlu Bulkovi a Miroslavu Maškovi za
bezchybnou evidenci výsledků a plynulý tok
turnaje.
Mladým blatenským fotbalistům za skvělou pořadatelskou činnost, za kterou přišel
osobně poděkovat vedoucí Faktor Týmu
E.Onu. Za dobu 4 let, co organizuje atrakce
pro E.ON, se ještě nesetkal s takovou ochotou
a pomocí od mladých pořadatelů. Některé
z maminek dojala jeho slova k slzám. Mladými pořadateli byli: Josef Potůček, David
Fiřt, Adam Šejvar, František Outlý, Ondřej
Krátký a Víťa Říha.
Monice Potůčkové, Heleně Kostohryzové,
Martině Hovorkové, Michaele Outlé a Monice Siblíkové za přípravu občerstvení pro
účastníky turnaje.
Všem výše nejmenovaným kamarádům za
pomoc při přípravě a bezproblémový, plynulý
chod celé akce.
Všem týmům za účast a skvělé výkony.
Rodičům a fanouškům za podporu.
Odkaz na fotogalerii pořízenou z turnaje:
http://blatenska-pripravka.rajce.idnes.
cz/E.on_Junior_Cup_2015_Blatna
Na závěr přikládám foto domácího týmu TJ
Blatné:
S přátelským pozdravem
Fotbalový oddíl TJ Blatná
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Cyklojízda směr Plzeň
letos znovu, ale
jinak – pozvánka na
27. června 2015

30. ročník tradiční cyklistické dálkové
jízdy Západočeským regionem, jehož byli
cyklisté z Blatné pravidelnými účastníky,
v minulém roce skončil. Neskončila však
aktivita organizátorů. Připravili další zajímavou cyklistickou akci, od které očekávají,
že v různých obměnách vznikne nová tradice
cykloturistických jízd pro široký okruh vyznavačů pohybu na kole.
Cílem nebude tentokrát Plzeň, ale jihozápadní část Brd.
Společný odjezd je stanoven na 8.00
hodinu od obchodního domu Labuť (COOP)
- náměstí v Blatné.
Trasa: Lnáře – Mladý Smolivec – Radošice –
Chynín – Pod Maráskem – Míšov – rozhledna
Železný Újezd.
Cesta zpět bude volitelná. Bude podřízena
zájmu a výkonnosti
Těšíme se na setkání se všemi, kteří
s námi pravidelně nebo i občas jezdili, zvláště
potom na všechny nové účastníky.
Přehled dalších zajímavých cykloturistických akcí v r. 2015:
12.–14. 6. Strakonice, Strakonická 100
a Po stopách Švandy dudáka
Tel. 723 537 573
20. 6. Doudleby, Doudlebskem na kole
Tel. 724 166 169, email doudleby@volny.cz
27. 6. Drahonice, Na kole, kam až oko ze
Zlaté hory dohlédne
Tel. 389 603 900,
email zlatyvrch@zlatyvrch.cz
18. 7. Čížová, Jihočeskou krajinou za
šunkovou vidinou
Tel. 602 113 600 carek.roman@cizova.cz
5. 9. Protivín, Cesta k Protivínu
Tel. 605 010 145, svatavane@centrum.cz
12. 9. Trhové sviny, S kolem kolem
Trhosvinenska
Tel. 386 301 488, email kic@tsviny.cz
4. 10. Kestřany Ukončení cyklistické
sezóny
Poznej svůj kraj – po stopách husitské historie
Tel. 606 795 061,
email severni.pisecko@iol.cz
František Šesták,
Karel Veselý
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90 LET BLATENSKÉHO FOTBALU
SOBOTA 27. ČERVNA 2015 OD 9.00 HODIN
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Přípravka st. „A“

Blatná –
Junior B

2:1 (0:1) Fiřt
na penalty

Přípravka st. „B“

Blatná –
Chelčice

4:2 (2:0)

Fejtl 3x, Bulka V.

Krátký 6x, Outlý 5x,
– 0:20 (0:7) Hovorka 3x, Říha P. 2x,
Přípravka ml. „A“ Chelčice
Blatná
Kafka 2x, Kostohryzová, Hůrka
–
Přípravka ml. „B“ Blatná
Junior B

8:4 (6:2)

Říha T 5x, Fišer, Čížek,
Sýbková

4. ROČNÍK TURNAJE STARŠÍCH PŘÍPRAVEK

„O POHÁR ROMANA VONÁŠK A‘‘
SOBOTA 27. ČERVNA 2015 OD 16.00 HODIN

T J B L A T N Á „A‘‘ - T J B L A T N Á (SG)
(SOUČASNÝ TÝM) (KLUCI, KTEŘÍ HRÁLI V ROCE 2001- 03 KP)
18 – 21 HOD. POSEZENÍ Z HUDBOU - VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

NEDĚLE 28. ČERVNA 2015 OD 10.30 HODIN

T J B L A T N Á (ŽENY) --- A M F O R A P R A H A
(FOTBALOVÝ TÝM SLOŽENÝ Z POPULÁRNÍCH HERCŮ A ZPĚVÁKŮ)
O PŘESTÁVCE ZÁPASU SOUTĚŽE PRO DĚTI O ZAJÍMAVÉ CENY
OD 14.30 HODIN SEHRAJÍ SVÁ PŘÁTESKÁ UTKÁNÍ
PŘEDPŘÍPRAVKY A MLAŠÍ PŘÍPRAVKY
V NEDĚLI SKÁKACÍ HRAD A OBŘÍ SKLUZAVKA PRO DĚTI
PO OBA DNY OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO – EDA FINĚK – KLOBÁSKY, HAMBURGERY AJ.
+ TOČENÁ ZMRZLINA, LEDOVÁ TŘÍŠŤ
Zveme tímto všechny bývalé hráče a činovníky blatenského fotbalu
VSTUPNÉ 50 Kč, DĚTI DO 15 LET A DŮCHODCI ZDARMA
10% Z VÝTĚŽKU TÉTO AKCE BUDE POUŽITO NA CHARITATIVNÍ ÚČELY
…
Chceme touto cestou oslovit blatenské firmy a podnikatele, kteří by měli zájem sponzorsky tuto víkendovou akci podpořit. Nabízíme umístění loga, či názvu fy. na plakátech, na letácích, které budou rovněž prezentovány na webových stránkách blatenského fotbalu
(www.blatnafotbal.cz), na stránkách jihočeského fotbalu (jcfotbal.cz), v Blatenských listech, v Listech Strakonicka a na Jihočeské televizi.

TJ Lom slaví fotbalové

„Abrahámoviny“
Pojďte slavit s ním !

Kulaté narozeniny - rovných 50 let
existence a činnosti- oslaví v sobotu
27. června fotbalisté a příznivci TJ Lom
na zeleném trávníku v Neradově. A jak
jinak, než ryze fotbalovým způsobem.
Odpolední program bude složen ze tří
zápasů: Nejprve proti sobě nastoupí
staré gardy TJ Lom a Sokola Sedlice,
poté se utkají hráči, kteří prošli lomským
klubem, s hráči Sokola Mirotice a velkolepá oslava vyvrcholí nástupem aktivního
mužského celku TJ Lom proti bývalým
reprezentantům AC Sparta Praha. Bouřlivé odpoledne zakončí taneční zábava na
přírodním parketu tamtéž.
Vladimír Šavrda

TANEČNÍ 2015

Kurz společenského tance bude zahájen

v sobotu 12. září 2015

Kontaktní osoby: Michal Vanduch – předseda FO Míka Pavel – místopředseda FO
Tel.: 724005209 Tel.: 728595441

v sále Komunitního centra
aktivního života

…
POSLEDNÍ DVA DOMÁCÍ ZÁPASY NAŠEHO Á TÝMU:
V SOBOTU 30. 5. 2015 OD 10.15 SEHRAJE „A“ TÝM MISTROVSKÉ UTKÁNÍ NA DOMÁCÍ PŮDĚ S MIROVICEMI
A POSLEDNÍ MISTROVSKÉ UTKÁNÍ NA DOMÁCÍ M HŘIŠTI SEHRAJE 7. 6. 2015 OD 10.15 HODIN S TÝMEM HRADIŠTĚ

Bližší informace
najdete na

Muži „A“

Milevsko B – Blatná

0:2 (0:0)

Muži „B“

Blatná – Lnáře

4:2

Viták, Hrubý

Ženy

Blatná

volno

Dorost

Protivín – Blatná

2:4

Žáci st.

Zliv – Blatná

3:2 (0:2) na penalty

Chovanec 2x

Žáci ml.

Protivín – Blatná
Zliv – Blatná

3:3 (3:2)
6:2 (3:1)

Potůček, Fořt L., Cheníček
Krátký, Potůček

Přípravka st. „A“

Blatná

volno

Přípravka st. „B“

Chelčice – Blatná

4:7 (1:2)

Bulka V. 3x, Fejtl, Drnek, Vávra, Bláha

Přípravka ml. „A“

Blatná – Volyně

4:3 (3:1)

Outlý 4x

Přípravka ml. „B“

Volenice – Blatná

4:15 (2:8)

Hamplová 3x, Šimůnek 3x, Šimeček 2x, Vaněček 2x, Fišer 2x, Čížek 2x, Fejtl

Petrášek

MINULÉ KOLO
Muži „A“

Blatná – Katovice

1:2 (0.0)

Muži „B“

Malenice – Blatná

nehráno

Ženy

VS Plzeň – Blatná

3:0 (1:0)

Dorost

Hradiště – Blatná

5:4 (1:3) na penalty

Cvach, Hejl, Hrádek, Janota

Žáci st.

Protivín – Blatná

0:3 (0:1)

Chovanec 2x, Maleček

Žáci ml.

Blatná

volno

www.tanecni-blatna.webgarden.cz
tanecni.blatna@centrum.cz
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Cukrárna Kavárna Segafredo
V Blatné – firma Anna Fišerová

PěIJME

PRODAVAýKY
MČsíþní pĜíjem od 14 000 ÷ 16 000,- Kþ
x Nevyuþené v oboru zauþíme.
x Možnost ubytování na dvoulĤžkovém pokoji. Po delší vzájemné
spolupráci možnost užívání služebního bytu 1+0.
x PĜi špatné dostupnosti do zamČstnání, možnost svozu.
x PĜijmeme brigádnice pro letní provoz a víkendy, tj. SO a NE.
x Možnost pĜivýdČlku na vedlejší pracovní pomČr.

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

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
ČESKÉ POJIŠŤOVNY
Akční slevy, komplexní zajištění:

Pojištění domácnosti a nemovitosti

SLEVA OD 30 %
Okamžité plnění škodních událostí

Kontakt:
Náměstí Míru 105, Blatná
Martina Vachušková tel.: 606 330 660
Jiří Dobřemysl tel.: 737 350 639
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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
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

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

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

CAFE PORTO
2. 6. 2015
AKCE 1+1 KÁVA ZDARMA

* akce platí na všechny druhy kávy
Turecká káva, Espresso, Cappuccino,
Káva latte, Vídeňská káva, Alžírská
káva, Ledová káva, Káva bez kofeinu
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO - ČT 8.00 - 24.00 hod.
PÁ - SO 8.00 - 03.00 hod.
NE
8.00 - 24.00 hod.
Adresa: náměstí Míru 102, Blatná 388 01
(vedle second handu nahoře na náměstí)

► Pracovník klientského servisu
Do kanceláře v centru Strakonic hledáme nového kolegu/kolegyni. Plat min.
15000 Kč. Středoškolské vzdělání podmínkou. Volejte 725 448 571.
► Oblastní manažer
Pro tým stabilních a úspěšných obchodníků
hledáme Oblastního manažera pro oblast
Klatovy – Strakonice. Požadujeme maturitu
a zkušenost s vedením týmu. Mzda od
25.000 Kč dle zkušeností.
Volejte 725 448 571

ß
ELEKTROMONTÁZE
Petr Hrubý
3URYiGtPHE\WRYpDSUĤP\VORYpHOHNWURLQVWDODFH
KURPRVYRG\UR]YDGČþHSĜLKOiãN\(21VHUYLV
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&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER

Vína, dárková balení,

NABÍZÍ:

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt

olivový olej, franc. paštiky, káva
olivy, vinné punče, mošty

16 druhů stáčených vín


výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

Nově - Crianza, Vranac, Irsai Oliver
B. Němcové 36 proti zastávkám AD
Út-Pá 10.15-11.45, 12.30-16.30
So 9.00-12.00

KRAMEŠ 777 815 005

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,

English on the Skype
or Face to face

mob. 604 566 214, 732 236 153
www.spanekvperi.cz

pavlinariska@seznam.cz

Pavlína Říská
tel.: 602 105 434

JARNÍ AKCE
PRODLOUŽENA DO 30.

6. 2015

cena od 41 Kč/10 kg s DPH
DŘEVĚNÉ BRIKETY
DŘEVĚNÉ PELETY

REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

Se soutěží „Co nakoupíš,
to vyhraješ“
Navštivte naši prodejnu BIOMAC:
BLATNÁ: Laciná 21, 388 01 Blatná
tel.: 383 490 084, mob.: 606 117 609
e-mail: prodejna.blatna@biomac.cz

více na www.biomac.cz

Hledám podnájem
menšího bytu
v Blatné.
Jsem slušná,
pracující, nekuřačka,
maminka se 2 dětmi.
Spěchá.

Tel: 737634504“

MÜLLER 777 815 003
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ
e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

tel.: 383 422 040, 724 186 423, fax: 383 422 039

AKCE
lektromontáže
E

Jarní sleva
BÍLINSKÉHO UHLÍ
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Blatná, spol. s r.o.

S T A VE B N I N Y
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

Elektroinstalace pro všechny typy objektů
Projektování el. přípojek a elektroinstalací
Elektropřípojky od A do Z
Montáže a opravy hromosvodů
Revize elektro a hromosvodů

Dále nabízíme:
- zemní a výkopové práce strojní
- protlaky pod komunikacemi, řezání povrchů

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