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Blatenské jaro jsme odstartovali veletrhem v Pasově 
U  našich bavor-

ských sousedů se 5. 
– 13. března konal již tradiční veletrh 3 
zemí – Drei Länder Messe. Zúčastnili se 
ho zástupci z Německa, Rakouska a České 
republiky. Pasov, město na soutoku Dunaje, 
Innu a  Ilzu, je známý pořádáním veletrhů 
Passauer Frühling. Rozlehlé výstaviště nabízí 
15 výstavních hal. A protože Jižní Čechy jsou 
jako první – samozřejmě včetně Blatenska 
- zapojeny v  novém celostátním projektu 
Turistické oblasti, byla naše účast na ve-
letrhu samozřejmostí. Prezentovali jsme zde 
oficiálně certifikovanou turistickou oblast 
Prácheňsko a Pošumaví. Blatensko je součás-
tí této turistické destinace a naše expozice 
tedy – stejně jako v  letech, kdy společnost 
Ciao… působila v blatenském informačním 
centru – prezentovala i naše město a region 
jako celek. Smyslem činnosti a naším cílem 
je přivést do naší oblasti turisty.  Ti zde utratí 
peníze a profit má tak město i podnikatelé. 
Společně s  dalšími jihočeskými regiony 
a městy jsme představovali Blatensko na vel-
kolepém výstavním stánku Jižních Čech, 

který byl motivován v  barvách loga Jižní 
Čechy olympijské. Veletrh 3 zemí není 
pouze o cestovním ruchu, mezi vystavovateli 
byli např. vinaři, prodejci kožených výrob-
ků, výrobci kuchyní i  jiných interiérových 
doplňků, zlatníci s nabídkou šperků z opálů, 
výrobci sýrů a uzenin, automobilky, kosme-
tické služby i  produkty a  mnoho dalších. 
Naše pozvání na  veletrh přijal i  starosta 
Sedlice Ing.  Jiří Rod společně s  šikovnou 
krajkářkou paní Emilií Vrbovou. Přímo 
pod světly veletržních reflektorů paličkovala 
paní Vrbová krajky a přihlížející obdivovali 
její umění a  zručnost. Doslova jí všichni 
koukali pod ruce, jak vytváří jednu ze svých 
mnoha překrásných krajek. Pro zájemce byla 
samozřejmě možnost si sedlickou krajku 
i zakoupit a všichni přítomní obdrželi pozvání 
na Krajkářské slavnosti, které se uskuteční 6. 
srpna. Zájem návštěvníků ukázal, že pros-
tě do Sedlice přijedou. Ranč Hoslovice pro 
změnu nabízel návštěvníkům možnost vyfotit 
se na „dřevěném koni“, což byla pro všechny 
velká atrakce. Pomocí tištěných materiálů, 
které jsme na  veletrhu rozdávali, jsme se 

snažili poukázat na krásná a zajímavá místa 
v regionu, představit všechny atraktivity, po-
zvat je k návštěvě a strávení dovolené u nás. 
Věříme, že naše účast na veletrhu přinese své 
ovoce a budeme se těšit i v  letošní sezóně 
oblíbenosti naší turistické oblasti Prácheň-
sko a  Pošumaví. Nově fungující destinační 
společnost mohou jednoduše zkontaktovat 
všichni zájemci o finanční podporu rozvoje 
podnikání a propagace v turismu, tedy města, 
obce a zejména podnikatelé, kteří budou mít 
zájem o prezentaci svých obchodních zájmů 
či turistických atraktivit. Mohou tak snadno 
s námi využít známé skutečnosti, že turista 
je „otevřená peněženka“ a profit obcí i firem 
tak postupně zvyšovat. Dočkají se tak přímé 
finanční podpory Jihočeského kraje, která 
je věnována rozvoji turismu na území kraje.

Vendula Hanzlíková 
Produktová manažerka destinace 

Prácheňsko a Pošumaví, z.s.
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Aktual ity
Vzpomínka

Škoda dobrého člověka, napadá mne vždy, 
když na věčnost odejde ten, který během své 
pozemské existence zanechal otisk svých 
stop v podobě dobrých vzpomínek těch, kteří 
zde zůstali a nezapomenou na působení toho, 
který zde s námi již nemůže být. Podobnou 
vzpomínku bych rád prostřednictvím Blaten-
ských listů vyslovil na pana Karla Suchého, 
blatenského ochotníka, který nám ostatním 
členům Spolku divadelních ochotníků v Blat-
né byl jedním ze vzorů poctivého amatérské-
ho hereckého řemesla. I v pokročilém věku 
dokázal Karel bravurně sehrát mnoho zdánli-
vě menších, ale podstatných rolí (na prknech, 
co znamenají svět, však není malých rolí), 
s klidem a rozvahou sobě vlastní. Karle, bylo 
nám ctí s  Tebou spolupracovat, děkujeme 
a za všechny blatenské ochotníky posíláme 
poslední aplaus. Snad na nás z hůry nebeské 
budete společně s Františkem Šatavou a dal-
šími blatenskými herci a režiséry shovívavě 
hledět v  našich dalších ochotnických ana-
bázích a pokusech o divadlo. Zde bych rád 
pro naše příznivce uvedl ještě jednu zprávu. 
Se zmíněným Františkem, který nás před 
rokem opustil, jsme připravovali a zkoušeli 
hru „Dámský krejčí“ a vzájemně si vyslovili 
slib, že z úcty k Fandovi dotáhneme tento kus 
k premiéře. Zatím se tak nestalo a prozatím 
ani nestane, neb jsme hru po dlouhodobém 
zkoušení na  neurčito odložili. Bez Tebe se 
nám prostě šije špatně a nějak nám to nejde… 

Václav Cheníček

Karel Suchý a Alena Vlčková ve hře Lucerna, 
rok 2006 (foto archiv SDO)

                           

                                                         

                                    Pro všechny, kteří rádi vyměňují, prodávají, nebo nakupují.
  

                                                

BLATENSKÝ BLEŠÍ TRH
                                   

 V sobotu 16. 4. 2016 

od 8 – 12h  v parčíku u školy J.A.Komenského

Děláte jarní úklid a potřebujete uvolnit místo ve skříni nebo doma?

REZERVUJTE SI PRODEJNÍ MÍSTO NA TEL : 606 207 257

BŘEZEN - ZA KAMNA VLEZEM, DUBEN 
- JEŠTĚ TAM BUDEM

Velikonoční svátky se nakonec vydařily - 
byly sluncem prozářené. Jaro jsme tak všichni 
přívítali s  radostí a  chutí do  nové sezóny, 
která se o minulém víkendu otevřela téměř 
na všech hradech a zámcích. Můžeme již zase 
plánovat nové cesty za poznáním a krásami 
naší vlasti.

Jaké počasí nás však v měsíci dubnu čeká? 
Aprílové nebo už opravdu jarní? Ať tak nebo 
tak, probouzející se příroda nás již  k výletům 
stejně láká.

LIDOVÉ ŘEMESLO - PRODEJ V DUBNU

V dubnu bude lidové řemeslo v průjez-
du na třídě J. P. Koubka 3 otevřeno zatím 
každou sobotu od  9.00 - 16.00 hodin. 
Snad jen nepřízeň počasí nás může od to-
hoto záměru odradit. K výrobkům české-
ho uměleckého řemesla přidáme i další 
drobné sevenýry určené pro návštěvníky 
našeho města. Postupně s dalším otep-
lením bude opět otevřena i naše druhá 
součást -  PŮJČOVNA LODĚK.

 Jistě vám neuniklo, že informační cent-
rum znovu obnovilo svoji činnost a  sezóna 
tedy byla zahájena tak, jak má být.

Náš tip na duben:
Hrnečky a zvonky s motivem Blatné

HURÁ NA BYLINY!
Rostliny, které z  jara nově vyrůstají 

ze země, mají tu největší sílu. Proto 
opět vyrážíme na sběr jarních bylinek, 
abychom jimi obohatili náš jídelníček 
a  načerpali tak po  dlouhém zimním 
období nové síly! Pro sběr i sušení bylin 
vám můžeme nabídnout řadu košíčků, 
košů i ošatek. (viz foto)

HODNĚ-LI V DUBNU VÍTR DUJE - STODOLA 
SE NAPLŇUJE

V  DUBNU HROM - NEBOJÍ SE MRAZU 
STROM

JIŘÍ  A MAREK, MRAZEM NÁS ZALEK
MRAZY NEUŠKODÍ, CO PO  JIŘÍM CHODÍ 
(24. 4.)

Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Zprávy
z radnice

Informace o pořizování nového 
Územního plánu Blatná

Práce na  novém územním plánu dále pokračují. Po  společném 
jednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi a ostatními účastníky 
nyní dochází k úpravám návrhu územního plánu, které zahrnují mimo 
jiné i  vypracování dokumentace vyhodnocení vlivů na  udržitelný 
rozvoj území. Veřejnost měla během zveřejnění (ke společnému jed-
nání) první „oficiální“ možnost návrh územního plánu připomínkovat. 
Vyhodnocení připomínek bude obsaženo v návrhu územního plánu 
pro veřejné projednání, které představuje druhou „oficiální“ možnost 
připomínkování projednávané dokumentace. Veřejné projednání bude 
s nejvyšší pravděpodobností konáno v červnu tohoto roku. O datu, 
místě a čase konání bude veřejnost s dostatečným předstihem infor-
mována prostřednictvím internetových stránek města Blatná, úřední 
desky, tisku či městského rozhlasu. Případné další informace poskytne 
pracovník odboru výstavby a  územního plánování, Mgr.  Vlastimil 
Peterka (tel. 383 416 155).   Mgr. Vlastimil Peterka

Město Blatná podporuje 
strakonickou nemocnici

Za přítomnosti první náměstkyně hejtmana paní Mgr. Ivany Strás-
ké obdržel ředitel Nemocnice Strakonice, a.s. Tomáš Fiala od sta-
rostky města Blatná paní Bc. Kateřiny Malečkové šek na 30.000,- Kč, 
který je darem od městem založené organizace Technické služby 
města Blatné s.r.o.

Uvedená částka bude použita na vylepšení jednotlivých ordinací, 
které v blatenské poliklinice provozuje strakonická nemocnice.

MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA 
předseda představenstva

Informace ze zasedání 
Zastupitelstva města Blatná

Zastupitelstvo města projednalo na svém zasedání dne 23. 3. 2016 
mimo jiné i  záležitosti týkající se nakládání s obecním majetkem. 
V  této části vzalo zastupitelstvo na  vědomí převod pozemku p.č. 
855/12 v katastrálním území Blatná do majetku města. Pozemek se 
nachází v ulici Šilhova a tvoří veřejnou zeleň, přístupové chodníky 
a jiné zpevněné plochy u 3 přilehlých bytových domů, jejichž maji-
telé neměli o tento pozemek zájem. Převod do majetku města byl 
realizován od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
a to bezúplatnou formou. Dále byl schválen prodej části pozemku 
p.č. 645/2 (KN) v katastrálním území Hněvkov u Mačkova majitelům 
přilehlého domu čp. 28, prodej pozemku p.č. 9/3 v katastrálním území 
Blatenka majitelům domu čp. 10 (tento pozemek je součástí zahrady 
u uvedeného domu), prodej části pozemku p.č. 839/3 v katastrálním 
území Čekanice majiteli přilehlého domu čp. 26, přičemž k prodávané 
části pozemku bylo zřízeno věcné břemeno (služebnost) k existují-
címu kanalizačnímu řadu. Schváleny byly i výkupy nemovitostí a to 
některých pozemků podél cesty ke  Kanečku v  Blatné za  účelem 
umožnění další výsadby dřevin v rámci projektu Zahradou poznání, 
bylo schváleno odkoupení domu čp. 20 ve  Skaličanech pro účely 
činnosti této osady a byla odsouhlasena realizace směny pozemku 
st.p.č. 281/2, který tvoří příslušenství k domu čp. 310 v ul. Plzeňská 
v Blatné za část pozemku p.č. 229/1 v ul. Jiráskova, který se nachází 
pod chodníkem v této části Blatné. Zastupitelstvu byly dále podány 
informace o probíhající komplexní pozemkové úpravě v katastrálním 
území Hněvkov u Mačkova, schválen byl návrh na parcelaci obecních 
pozemků v lokalitě Sahara za účelem jejich zainvestování s přípravou 
následného prodeje těchto pozemků vhodných k výstavbě rodinných 
domů. Celkem bude v této lokalitě do budoucna připraveno cca 25 
parcel vhodných k zástavbě. Zastupitelstvo města rovněž schválilo 
název nové ulice v připravované zástavbové lokalitě za podnikem 
Vishay v  Paštické ulici jako novou ulici s  názvem „Za  Malým vr-
chem“. Majetkové dispozice vesměs předem projednala Komise pro 
nakládání s  obecním majetkem a  v  případě osad i  osadní výbory 
v osadách zřizované.   

Ing. Václav Cheníček, vedoucí oddělení majetku

OZNÁMENÍ  

Ředitelství Mateřské školy Blatná, Šilhova 

a Mateřské školy Blatná, Vrchlického 

vyhlašují zápis dětí pro školní rok 2016/2017. 

Zápisy se budou konat 

Ve středu 27.4.2016 od 8-16 hodin 

a budou probíhat: 

pro MŠ Šilhova: v budově MŠ Šilhova č.822 

pro MŠ Vrchlického a Husovy sady: v budově Vrchlického č.726 

      K zápisu si s sebou vezměte k nahlédnutí: OP zákonného zástupce 

                                                                         rodný list dítěte 

 

Přerostová Vladimíra, Havlenová Věra 

                                                                       ředitelky MŠ 
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RÁDIO BLATNÁ POMÁHÁ
Rozhodli jsme udělat sbírku plastových víček pro Aličku, 14 letou 

dívenku z Prahy, která onemocněla rakovinou stehenní kosti. Její 
příběh jste mohli nedávno slyšet v našem pořadu „Píseň na 10 slov“. 
Rádi bychom, kdybyste se do pomoci přidali i vy. 
Čím víc nás bude, tím rychleji víčka nasbíráme. 

Sbírají se nejen všechna víčka od PET lahví, 
ale všechna víčka, na kterých je uveden recy-
klační trojúhelník anebo vyznačení materiálu: 
HDPE/LDPE/PE/PP/PS. Tedy víčka od  pracích 
a čisticích prostředků, aviváží, šampónů, spr-
chových gelů, deodorantů, různých krémů, víčka 
od kávy, mléka, oleje, mléčných a jogurtových 
nápojů, šlehačky a také žloutky z dětských kin-
der vajíček.

Vím, že je spousta jiných možností jak po-
moci, ale když pomůžou i víčka, proč je házet 
do koše??? Shledala jsem se s názory, že sbírání 
víček je nesmysl a že přímá finanční pomoc má 
smysl větší, ale co když někdo penězi přispět 
nemůže? Víčka od běžné kosmetiky či potravin 
máme doma všichni, a tak může pomoci opravdu 
každý a nic to nestojí.

Budeme rádi za  každý váš příspěvek. Víčka můžete nosit na   
adresu: Palackého 26, Blatná, naproti parkovišti v centru. 

Alička je již po  operaci, kdy jí vyměnili celou stehenní kost 
a dali jí nový kolenní kloub. Ještě ji čeká asi 7 chemoterapií a pak 
rehabilitace. Alička má 6 sourozenců a její rodina se také potře-
buje přestěhovat, aby měla Alička svůj vlastní pokoj. Dále Alička 
potřebuje léky jako Tamaryškové kapky, Ostropestřec, Wobenzym, 

Mycelcaps, kosmetické přípravky pro citlivou 
pokožku, dezinfekci na ruce a na povrchy a inte-
riér (např. incidur, incidin ,desam, desprej , ba-
coban) a podpůrnou výživu v podobě nutridrinků 
a nutripudinků. Tyto věci bude Alička potřebovat 
ještě minimálně půl roku po ukončení léčby.

Aličce můžete pomoci buď s  námi sběrem 
plastových víček, které se pak odvezou do výku-
pu a rodina za ně dostane peníze, nebo koupením 
a  zasláním potřebných věcí mamince Aličky 
na adresu: Lenka Brodcová, Leopoldova 
2042/26, Praha4-Chodov, 149 00, a nebo fi-
nančním příspěvkem na účet: 284539808/0300 
(do zprávy pro příjemce napsat ,, pro Aličku“ ).

Jakkoliv se rozhodnete pomoci, děkujeme 
Vám! A Aličce přejeme hodně sil a štěstí a věří-
me, že se brzo uzdraví a že už bude jenom líp.

Za Rádio Blatná Renáta Tomášková

Zima jako na Sibiři a legiovlak ve Strakonicích
V  úterý 15. 3. proběhla na  Strakonic-

kém nádraží zvláštní akce, na  které jsme 
nemohli chybět. Přijel zde legiovlak i s šesti 
ruskými legionáři, kteří po úvodních slovech 
předsedy Strakoniceké obce legionářské 
Zdeňka Hrušky obsadili svá stanoviště 
v přistavených vagónech. Poté v dobových 

interiérech ochotně zodpovídali všechny 
otázky zvědavých návštěvníků, jež si mohli 
poprvé prohlédnout zrekonstruované vagóny 
legionářského vlaku. Přiblížili jsme si tak 
polní podmínky československých vojáků 
na transsibiřské magistrále. Vlak se skládal 
nejen z obrněného vozu osázeného kulomety, 
ale také z poštovního, velitelského či zdravot-

ního vozu. Mnohé překvapila malá kovárna 
nebo dobový film promítaný v nově osazeném 
kinovoze. Celou scénu dokreslovalo počasí, 
neboť nám nadělilo bílou peřinu, takže jsme 
si připadali opravdu jak na Sibiři. Vlak toto 
nádraží opustil v  neděli 20. 3. Budeme se 

těšit na další setkání se zástupci Českoslo-
venské obce legionářské, se kterou také naše 
muzeum navázalo spolupráci.

Petr Chlebec 
Městské muzeum Blatná 

Velitelský vůz.

Důstojníci na kontrole vlaku.

Poštovní vůz.

Legio vlak ve Strakonicích.
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Historie téměř detektivní.

Červené pondělí neboli o červených 
vejcích…

Po  dlouhé zimě se těšíme na  příchod 
jara, na oslavu života, na připomínku zmrt-
výchvstání Ježíše Krista, a  také na šupání, 
šlehání. šmigrustování, mrskačku, šmerkost 
atd. Právě během Velikonočního pondělí se 
v  celém Česku odehrávají prapodivné reje 
a  hony s  vrbovým proutím, poléváním či 
s jalovcem. Dopoledne chodí muži a odpole-
dne ženy nebo na přestupný rok chodí ženy 
nebo v  pondělí se mrskají navzájem nebo 
se jen obdarovávají všichni navzájem. Tato 
tradice je specifikem západních Slovanů 
a  navíc v  každém regionu se liší. Bohužel 
nemáme dostatek prostoru, abychom vám 
mohli vykreslit všechny lidové zvyky, které 
se odehrávaly o Velikonočním pondělí, a tak 
se zaměříme pouze na jižní Čechy.

Tradice šlehání, pomlázky a vajíček nevy-
chází z žádného násilnického zvyku našich 
předků. Dokonce katolický kazatel Konrád 
Waldhauser (†1369) ve svém kázání s libostí 
vzpomněl na  házení ospalých a  lenivých 
do vody nebo na zvyk, kdy se manželé nebo 
milenci navzájem mrskají metlami o  Veli-
konočním pondělí. Zahraničním divákům 
to přijde jako barbarství, avšak právě toto 
vzájemné škádlení se týká především jara, 
mládí a  zamilovaných. Chlapci i  děvčata 

tímto způsobem vyjadřují svou přízeň, kdy 
pomlázka slouží spíše k omlazení a voda je 
ono zkrášlení. 

A právě jižní Čechy jsou specifické, neboť 
zde není doložena pomlázka a  vyplácení 
proutkem až do 17. stol. Místo toho je zdůraz-
něn onen akt lásky již v názvu Velikonočního 
pondělí, které je označováno jako Červené 
pondělí nebo také „o červených vejcích“. Vět-
šinou v podvečer o Velikonoční neděli1 přišli 
1  Nezapomínejme, že den kdysi končil po západu slunce, 
takže Velikonoční pondělí začínalo v neděli po západu 
slunce.

chlapci ke  stavení, kde prozpěvovali a  ko-
ledovali. Od  domácích panen (nezadaných 
dívek) za to dostali malý dárek. Většinou se 
jednalo o „straky, rejsky nebo párky“. Pokud 
se jednalo o milovaného nápadníka, dostal 
od dívky uzlík. 

„Straka“ se dělala z vajíčka. Nejprve se 
na  syrové vajíčko namalovaly svislé čáry 
rozpuštěným voskem, poté se vejce obar-
vilo na červeno a nakonec se uvařilo. Díky 
toho vzniklo červené vejce s  bílými pruhy, 
tedy strakaté. „Rejsek“ byl složitější, neboť 
na červené vajíčko byly vyryty různé obrázky 
nebo milostné básně. Jediný „párek“ se vy-
ráběl z malého vyfouklého vejce obvinutého 
dracounem. Na  špičkách bylo ozdobeno 
stužkami, které byly spojeny barevnou 
stužkou v tzv. párek. Jediný uzlík nebyl blíže 
specifikovaný. Byl to prostě dárek zabalený 
v šátku, který byl osobním majetkem dané 
dívky, takže měl velkou citovou hodnotu.

Velikonoční šlehání není tedy žádnou bar-
barskou tradicí, ale další oslavou mládí, jara 
a vítězství nad smrtí. Dívky i chlapci si na-
vzájem vyjadřují svou přízeň touto škádlivou 
hrou, kdy se vzájemně prohánějí a polévají. 
Dívky jsou omlazovány čerstvými proutky, 
aby byly i  nadále překrásné, a  muži zase 
polévání, když se vrátí z práce, aby byli čistí, 
upravení a hlavně zdraví. Přece i dnes známe 
přísloví: „Co se škádlívá, to se rádo mívá.“

Petr Chlebec 
Městské muzeum Blatná

Škrábané kraslice neboli rejsky.

Vintage pointing hand

Městské muzeum žádá o pomoc 
lid Blatenský

Velevážení pánové, ctěné dámy a paní!
Nápomocni nám můžete býti při chystání výstavy letní s názvem „TEN UMÍ TO 
A JINÝ TOHLE“ aneb jak se živili lidé na Blatensku“. Výstava zobrazovati 

bude živnosti pradávné v čase 1. pol. století dvacátého.
Tímto bychom vás převelice prositi chtěli, zda-liž dobové fotografie či pohlednice 
zachycující krámky a obchůdky v ulicích města Blatná z toho období zapůjčiti nám 

můžete. Radost nám učiní i laskavé zapůjčení předmětů pojících se k živnosti - 
ševcovské, kupecké, pekařské, řeznické, krejčovské, klo-
boučnické, koželužské, tesařské, mydlářské a voskařské, 

pivovarnické, pohostinské, malířské a lakýrnické a i jiných.
Přinášeti k zapůjčení můžete do kanceláře Městského muzea Blatná do 2. května či 

nás kontaktujte telefonicky 605 061 161.
V uctivosti se poroučíme a předem za cennosti donesené děkujeme!
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Vším, čím Jiří Mádl je, je rád a užívá si to
Jeho svět se skládá z herectví, režie, scénáristiky, ale také ze sportu a pořádného 

adrenalinu. Široké srdce mladé hvězdy bije i pro charitu a dobročinnost
potřebným.

„Jirka je 
typ absolut-
ně dokonalé-
ho neherce, 
kterej hraje 
kolikrát líp 
než herci.“ 
Tohle licho-
tivé hodno-
cení  z   úst 
r e ž i s é r a 
Karla Janáka 
bylo jakýmsi 
„v s tupn ím 
vízem“ pro 
tehdy ještě 

neznámého teenagera Jiřího Mádla do vel-
kolepého a  pestrého světa české „továrny 
na  sny“. Zaznělo při konkursu, vypsaném 
Českou televizí na film „Snowborďáci“, které-
ho se mezi 700 adepty zúčastnil právě i Jirka. 
Učinil tak na  maminčino naléhání a  jeho 
rozhodnutí ještě podnítilo vážné zranění ruky, 
kvůli kterému musel po devíti letech opustit 
slibně rozjetou hokejovou kariéru.

Režisér Karel Janák šel najisto a  svým 
rozhodnutím změnil Jiřímu Mádlovi radikál-
ně celý život, aniž by to tehdy ještě někdo 
tušil. „Snowborďáci“ se stali takřka přes noc 
šlágrem a představitelé hlavních rolí tehdy 
osmnáctiletý Jiří Mádl a jeho filmový parťák 
Vojtěch Kotek hvězdami.

Netrvalo dlouho a  oba mladé objevy 
s prostředím okolo filmových kamer splynuly 
jako duše s  tělem. Jejich popularita vzrůs-
tala raketovým tempem, začali nevídaným 
tempem rozšiřovat okruh svého působení 
v showbyznysu.

Dnes už nezdobí Jirku Mádla jen titul 
„pana herce“, kterého mohla divácká obec 
vidět kupříkladu v pohádce „Peklo s princez-
nou“ nebo historickém kultovním velkofilmu 
„Bathory“. Stal se během umělecké kariéry 
i  režisérem a  scénáristou. Především však 
zůstal skromným a  přátelským „věčným 
klukem“, tak jak ho už 29 let znají a  mají 
rádi / nejen / lidé z Českých Budějovic, kde 
se v roce 1986 narodil a kde absolvoval Bis-
kupské gymnázium J. M. Neumanna. A kam 
se vždycky rád vrací.

„Vrátil“ se i  onoho slunečného podzim-
ního dne, kdy místní kino uvedlo slavnostní 
premiéru jeho nového snímku „Celebrity 
s. r. o.“. A ještě předtím jsme spolu zasedli 
do útulného prostředí kavárny proti Samso-
nově kašně na centrálním náměstí Přemysla 
Otakara II., abychom si s „rodákem z jihu“ 
v klidu popovídali.
V. Š: „Ptát se vás, Jirko, na osobní vztah 
k Českým Budějovicím by bylo nošením 
dříví do lesa, protože jste se tady narodil 

a strávil v jihočeské metropoli řadu let. 
Ale co jiné oblasti Jižních Čech, konkrét-
ně Strakonicko a ještě konkrétněji region 
Blatenska, kde vychází naše noviny? 
Máte tam nějaké vazby, ať už osobní nebo 
pracovní?“

J. M.: „První, co mě napadne, když se 
řekne Strakonice, je hokejový stadión. Neměl 
jsem bohužel jinou možnost jak tohle město 
poznat než skrz zmíněný sport, kdy jsem tam 
několikrát hrál. Mám tam i několik kamará-
dů, ale to bude tak všechno. To třeba město 
Písek je jiná káva. Šlo by o povídání na delší 
téma, protože tam znám víc lidí a točil jsem 
v Písku tři filmy. S Blatenskem vás zklamu - 
tam jsem snad nikdy ani nebyl.“
V. Š: „Studoval jste na Biskupském gym-
náziu J. N. Neumanna v Českých Budě-
jovicích. Co vás přivedlo právě na  tuto 
vzdělávací instituci a  na  co z  tohoto 
období nejraději vzpomínáte?“

J. M.: „Tak on tam tehdy studoval už můj 
brácha a navíc jsem to měl hrozně blízko, 
protože dojít do školy pro mě znamenalo pou-
ze přejít náměstí. Kromě toho na mě tlačila 
i moje rodina, a to z jednoduchého důvodu- 
tohle gymnázium totiž založil můj děda, což 
jsem se ale dozvěděl, až když jsem odmaturo-
val. Na co nejraději vzpomínám? Snad úplně 
na všechno. My jsme měli a máme skvělou 
třídu a pořád jsme všichni spolu v kontaktu. 
Za úplně nejsilnější momenty bych označil 
přátelství s Adamem Vojtěchem, se kterým 
jsme osm let seděli - ježiš, ne v  base, ale 
v jedné lavici / smích / a pak moji první lásku 
Ivetku.“
V. Š.: „Mohl byste teď prozradit něco 
o  vašem účinkování v  mládežnických 
divadlech? Prý jste vyhrál na „prknech, 
které znamenají svět“ i jednu soutěž!“

J. M.: „To bylo právě s  Adamem Vojtě-
chem, když jsme spolu udělali scénku pro 
školní talentový večer. Ta scénka se jmeno-
vala „Flíček a Mlíček“. Setkala se s velkým 
úspěchem, potom jsme s ní objížděli i nějaké 
další soutěže. Na to konto jsem byl požádán, 
abych napsal ještě další krátkou hru. Tou se 
stala adaptace na „Trautenberka“- „Krakonoš 
a Trautenberk“. Jezdili jsme různě na soutě-
že, za všechny bych zmínil festival církevních 
škol v Odrách.

Bylo to něco, co hodně provázelo ten 
gympl. My jsme s Adamem kupříkladu psali 
i písničky. Když je dnes s odstupem času po-
slouchám, vnímám je občas jako jednoduché, 
ale některé mají pořád to zvláštní kouzlo, jsou 
hrozně upřímné a jsou prostě naše. Patřily 

zkrátka k tomu zlatému věku, který jsme si 
na gymnáziu odžívali.“
V. Š: „Neberte to vůbec jako zásah 
do soukromí, ale podle informací na in-
ternetu jste neudělal napoprvé zkoušky 
na FAMU. Co následovalo potom a v čem 
myslíte, že tenkrát tkvěla příčina vašeho 
neúspěchu?“

J. M.: „To je poměrně jednoduché. Příčina 
byla v tom, že jsem si nepodepsal test a tudíž 
se nemohl počítat. Navíc jsme ho nepodepsali 
tři, takže se nedalo určit, co kdo vypracoval. 
Ale já jsem vlastně na produkci ani nechtěl, 
šlo jen o jakousi záchytnou stanici. Mým cí-
lem byla buď žurnalistika nebo mezinárodní 
právo.“
V.  Š.: „Nejste jen hercem, bavičem a mo-
derátorem, ale také autorem divadelních 
her, scénáristou a  režisérem. Jak se 
dá v praxi tohle všechno stíhat? Která 
z uvedených profesí je pro vás stěžejní?“

J. M.: „Tak divadelní hry nepíšu, abych 
to uvedl na správnou míru. V minulosti šlo 
výhradně o dětské divadelní hry. Píšu scénáře 
ke svým filmům, občas někomu tímhle způso-
bem vypomůžu a právě tahle činnost má pro 
mě mimořádný význam. Už na gymplu jsem 
si umínil stát se novinářem a spisovatelem. 
A tím, že jsem šťastně zakotvil u filmu se cca 
po deseti letech v téhle branži přelila moje 
touha psát do podoby vytváření scénářů.“
V. Š: „Teď bych se soustředil na vaše první 
role ve filmech „Snowborďáci“ a „Rafťá-
ci“, kde jste spolu s Vojtou Kotkem ztvár-
nili postavy bouřliváckých teenagerů. 
Tyhle úlohy se pro vás staly „odrazovým 
můstkem“ do pozice ideálů naší mládeže. 
Tyhle snímky vyžadovaly plno pohybové 
zdatnosti, lze u nich vypozorovat s tro-
chou nadsázky akční prvky. Vy dva jste 
se divácké obci představili jako dokonalí 
šoumeni. Určitě jste si tuhle adrenalino-
vou erupci náramně užívali?“

J. M.: „Tak mladí lidé se poměrně dost 
hýbou, tyhle aspekty k sobě tak nějak patří. 
Já vlastně celý život holduji sportu. Na druhé 
straně nemyslím, že bych byl nějaký divočák 
nebo neřízená střela.“
V. Š.: „Prý vás zajímají vědy jako psycho-
logie, astrologie a  grafologie. Můžete 
k tomu prozradit něco bližšího?“

J. M.: / Smích / „S tímhle nemám vůbec nic 
společného. To je nějaká chyba na internetu, 
která se tam vyskytuje už několik let. Vůbec 
nevím, jak to mohlo vzniknout.“
V. Š.: „Diváci vás mají neodmyslitelně 
spojeného s dalším mladým hercem Voj-
těchem Kotkem. Ve filmových snímcích 
vystupujete jako nerozluční kamarádi- 
určitě tomu tak je i v běžném životě, když 
jste toho spolu tolik prožili. Jak dlouho 
se vlastně znáte a kolik jste natočili spo-
lečných filmů?“

J. M.: „Já si myslím, že lidé už nás jako 
věrnou dvojku dávno nevnímají, spíš mě 
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překvapí, když to tak někdo posuzuje. Ale 
ani jednomu z nás to nevadí. Netočili jsme 
spolu už osm let. Teď Vojta točil jako začína-
jící režisér svůj první film, kam mě obsadil 
do takové malinké role. Jedná se skutečně jen 
o mihnutí mojí maličkosti, jistou vzpomínku 
a nostalgii na období našeho mládí. Vidíme 
se strašně málo, zhruba tak dvakrát za půl 
roku, ale v kontaktu jsme- on ví, co dělám já 
a já zase, co dělá on. Určitě naše kamarádství 
přetrvává dál.“
V. Š.: „Sám jste poznamenal, že děláte 
celý život hned několik sportů. Takže 
adrenalin vás provází de facto na každém 
kroku, před kamerami i mimo ně. Který 
sport je váš nejoblíbenější ?“

J. M: „Určitě hokej a  fotbal, taky rád 
běhám.“
V. Š.: „Máte něco společného s populár-
ním fotbalovým klubem herců a zpěváků 
„Amfora“?

J. M.: „To ne. Ale my máme taky svoje 
fotbalové těleso, které se jmenuje „REALTO 
PRAHA“. Tvoří ho rovněž herci, pak i režiséři 
a  sem tam nějaký ten zpěvák. Ovšem my 
jsme jiná generace. Zatímco „Amfora“, co 
je především o zábavě, patří do 90. let, my 
se honíme za balónem „teprve“ deset let.“
V. Š.: „Získal jste na umělecké půdě řadu 
ocenění. Které z nich má pro vás zvláštní 
hodnotu?“

J. M.: „Pro mě jako herce byla nejvýznam-
nější cena, udělená mi v Karlových Varech 
za nejlepší herecký výkon ve snímku „Děti 
noci“. Zajímavé je, že coby režisér jsem zís-
kal za jeden film víc ocenění než za veškeré 
herecké počiny dohromady. Tady vzpomenu 
festival v Montrealu, Soulu - prostě nejvzdá-
lenější státy, kde má pro mě takové zhodno-
cení režisérské práce představovalo skvělé 
vysvědčení.“
V. Š.: „Když byste měl jmenovat své he-
recké vzory z prostředí domácí a zahra-
niční scény- kdo by to byl ?“

J. M.: „No, to je dost těžké. Mezi český-
mi herci bych označil Ladislava Mrkvičku, 
Oldřicha Kaisera, Jiřího Lábuse, Ondřeje 
Vetchého. Ze zahraničních uznávám třeba 
Leonarda di Capria.“
V. Š.: „Angažujete se v  oblasti charity 
a dobročinnosti a jak konkrétně ?“

J. M.: „Máme s bráchou občanské sdružení 
„Pomáháme sportem“, jehož nejvýraznější 
aktivitou jsou fotbalové exhibice tady v Čes-
kých Budějovicích. U  zrodu stálo několik 
kamarádů, dnes už to přerostlo v  jednu 
z  největších akci svého druhu v  Jižních 
Čechách vůbec. Jinak se snažím maximálně 
spolupracovat s  „ARPIDOU“, což je místní 
rehabilitační ústav pro mentálně a zdravotně 
postižené jedince. Také jsem patronem dne 
„Dětské onkologie“.
V. Š.: „Který tip filmových rolí vás nejvíc 
přitahuje?“

J. M.: „Na to se nedá jednoznačně odpo-
vědět. Chce to obměny, jestli mi rozumíte. 
Po sérii komediálních rolí přijde vhod úloha 
ve vážnějším žánru a naopak. On průměrný 
český divák nejraději sleduje stejně komedie.“
V. Š.: „Kterou z vašich rolí herecké kari-
éry byste označil za kultovní ?“

J. M.: „To je taky těžké. Já to mám vlastně 
tak nějak podobně jako s holkama. Herec má 
mít nejraději film, na  kterém zrovna dělá, 
který je jeho součástí. Kdybyste se mě zeptal, 
kterou z holek, se kterou jsem chodil, mám 
nejradši, tak řeknu, že tu, se kterou chodím 
teď. A totéž je to s filmy.“
V. Š.: „Stěžejní osobou vaší kariéry byl re-
žisér Karel Janák, který si vás vybral pro 
snímek „Snowborďáci“ a odstartoval tak 
vaši cestu do hereckého labyrintu. Jak 
pokračovala po natočení „Snowborďáků“ 
vaše další spolupráce a  co byste řekl 
o spolupráci s dalšími režiséry?“

J. M.: „Měl jsem štěstí, že jsem si mohl 
vyzkoušet různé žánry a točit s různými re-
žiséry. Lichotivé pro mě bylo, že jsem mohl 
s některými z nich potom pracovat i znovu. 
Hřálo mě u srdce, když si mě některý z nich 
vybral potom znovu na jiný snímek. Nejčastě-
ji jsem dělal s Milošem Šmudlerem, Tomášem 
Vorlem a právě s Karlem Janákem. S každým 
z nich jsem natočil, jestli dobře počítám, tři 
filmy - s Karlem vlastně čtyři. Těžko určit, 
kdo z nich mi dal nejvíc. Teď naposled se mi 
hrozně dobře dělalo s Jirkou Strachem. Ale 
i při krátké věci, na které jsme teď pracovali 
s Janem Pachlem, jsem si najednou uvědomil, 
že právě on je člověk, se kterým chci točit 
a stát se tak kvalitním režisérem jako je on. 
Náramně mi vyhovuje.“
V. Š.: „Vy sám jste se upsal režisérské 
branži. Když byste se jako „rejža“ sám 
sebekriticky zhodnotil - jste hodný „šéf 
na place“ nebo spíš přísnější ?“

J. M.: „Snažím se být především důsledný. 
Ona ta důslednost se neprojevuje ani tak 
na  place jako spíš v  přípravě. Zároveň si 
nemyslím, že bych byl přísný. Když lidem 
vysvětlíte, co po  nich chcete a  dobře si 
vyberete tým, tak to ani není třeba. U nás 
jsou moc dobří herci jako i  další zástupci 
profesí okolo natáčení, my jako filmaři jsme 
skutečně supervelmoc, takže všechno určitě 
dobře funguje.“
V. Š.: „Je vám vaše popularita někdy 
na obtíž?“

J. M.: „To víte, že ano. Ona je to věc, na kte-
rou si vlastně nemůžete zvyknout. Člověk se 
s tím naučí pracovat, ale to není přivyknutí. 
Když jdu s kamarády na pivo, je to něco jiné-
ho, jsem uvolněný a beru případné  žádosti 
o autogram nebo společnou fotku v pohodě. 
Když ale potřebuji třeba něco vyřídit na poště 
a  jsem časově limitován, tak se to zrovna 
moc nehodí.“
V. Š: „Všiml jsem si, že jste vystupoval 
i v pořadu České televize „Hledání před-

ků“. Bohužel jsem neměl možnost ho 
sledovat. Čili bych se chtěl zeptat, jak jste 
byl úspěšný při hledání svých kořenů, 
minulosti svého rodu ?“

J. M.: „Česká televize v  této souvislosti 
oslovila pět osobností, mezi jinými i mě. Na-
bídku jsem přijal se zájmem i notnou dávkou 
zvědavosti. Došli jsme k tomu, že moji předci 
milovali Jihočeský kraj. A neopustili ho třeba 
pět set let. Zato já mám v  sobě obsažené 
kočovné tendence, které mě nutí poznávat 
jinou mentalitu a jiné národy. Přemýšlel jsem 
o tom, proč já jsem takový a oni byli usedlí. 
Pak jsem si uvědomil, že oni byli vystaveni 
vlivu jiných států a že tu touhu po poznání 
jiných krajů tedy máme společnou. Tento 
pořad „Hledání předků“ byl tedy pro mě 
důležitý v tom, že jsem se v něm poznal.“
V. Š.: „Poslední otázka- na čem v součas-
né době pracujete a co nového a pěkného 
chystáte pro diváckou veřejnost ?“

J. M.: „Teď doputovaly do kin „Celebrity, 
s. r. o“ - což je odvážná česká komedie, 
kterou dělal stejný režisér jako kupříkladu 
snímek „Probudím se včera“. V létě příštího 
roku bych rád  se stejným režisérem natočil 
novou komedii „Kozel zahradníkem“ a na co 
se soustředím úplně maximálně, je film 
„Na  střeše“, který chci zrežírovat sám. To 
ostatní je pro mě teď nepodstatné, když budu 
úplně upřímný. Hlavně chci udělat dobrý film. 
Mám už za sebou jako „rejža“ nějaké dobré 
kousky, nějaké špatné kousky. Ve výběru rolí 
si dovolím trochu riskovat, ale jako režisér 
nechci dělat chyby.“
V. Š.: „Chtěl bych vám poděkovat za váš 
čas, vstřícnost a popřát vám, aby o vás 
diváci jako o herci a režisérovi slyšeli co 
nejčastěji a jen to nejlepší.“   

Vladimír Šavrda
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Kulturní  kalendář

4. 4. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)ÁN-
SKÉHO VAŘENÍ
ZŠ J. A. Komenského
Cvičná kuchyňka

5. 4. ÚTERÝ | 19:00 |
ŠPANĚLSKÉ NÁLADY: Jana Bezpal-
cová (akordeon) a Dominika Weiss 
Hošková (violoncello)
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Komorní duo Jany Bezpalcové a Dominiky 
Weiss Hoškové založené v roce 2005 vystu-
puje s koncertním programem nazvaným 
Španělské nálady. Vedle španělských au-
torů (de Falla, Granados) nabízí ve svém 
repertoáru i hudbu barokní (J.S.Bach), 
skladby Astora Piazzolly či díla violonce-
llového virtuóza přelomu 19. a 20. století 
Davida Poppera.
Předprodej: infocentrum, recepce Muzea a 
na www.ckvb.cz. 
Vstupenky: 120/80Kč, děti ZUŠ – 20Kč.

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

9. 4. SOBOTA | 20:00 |
KNÍRY+TWIST AND SHOUT
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

9. 4. SOBOTA | 21:00 |
SCEPTION
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

13. 4. STŘEDA | 17:00 |
PUTOVÁNÍ 2016: AKCE NA PODPORU 
OSVĚTY AUTISMU
Městská knihovna Blatná
Putování je čtvrtý ročník osvětové akce – 
putování dospělých autistů po České re-
publice od města
k městu. Na konci většiny dní je uspořá-
dána beseda o životě lidí s autismem jako 
příležitost se putujících na cokoli zeptat. 
Vstup volný.

KINO NASLEPO | KAŽDÝ 1. PÁTEK V MĚ-
SÍCI | 20:00 | 30KČ
Kino Naslepo je vlastně takovou projekcí s 
překvapením. Prozradíme vám dopředu téma 
projekce, ale už neprozradíme, co konkrétně 
budeme promítat. Abyste ale nebyli úplně 
ztraceni, jeden až dva dny před promítáním vy-
věsíme na Facebooku CKVB malou nápovědu 
k titulu filmu. Projekce jsou určeny všem gene-
racím diváků a můžete se těšit jak na filmy ze 
zlatého fondu české i světové kinematografie, 

tak na snímky komorního ražení, které obohatí 
váš rozhled v kinematografii.

1. 4. PÁTEK | 20:00 |
KINO NASLEPO: 
ZAČÁTKY AMERICKÉHO SVÉRÁZU
Vstupné: 30 Kč

6. 4. STŘEDA | 19:00 |
JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
Drama / Historický v českém znění | Česko 
/ Polsko / Francie / Slovensko 2016 | 105 
min | Nevhodný mládeži do 15 let | 110 Kč

7. 4. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY: 
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
Muzikál / Romantický / Komedie v původ-
ním znění s titulky | USA 1952 | 103 min | 
Mládeži přístupný | 20 Kč

8. 4. PÁTEK | 20:00 |
DEADPOOL
Akční / Dobrodružný / Komedie / Sci-Fi v 
původním znění s titulky | USA / Kanada 
2016 | 108 min | Nevhodný mládeži do 15 
let | 110 Kč

10. 4. NEDĚLE | 15:00 |
PAT A MAT VE FILMU
Animovaný / Rodinný v původním znění | 
Česko 2016 | 80 min | Mládeži přístupný | 
100 Kč

13. 4. STŘEDA | 19:00 |
BROOKLYN
Drama / Romantický v původním znění 
s titulky | Irsko / Velká Británie / Kanada 
2015 | 111 min |

15. 4. PÁTEK | 20:00 |
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Komedie v původním znění | Česko 2016 | 
120 Kč

SCHRÁNKA 
Od března nově umístěna před vchodem 
do knihovny. 
Máte nápad, jak vylepšit knihovnu? Máte 
typ na knihu, kterou v knihovně postrádá-
te? Jste příznivci naší knihovny? Je něco, 
co se Vám líbí či nelíbí? Rádi využijeme 
osobního sdělení, ale kdykoliv i v naší ne-
přítomnosti můžete v naší schránce zane-
chat své vzkazy, přání, připomínky, nápady 
či postřehy.

Dětské oddělení
KŘÍŽOVKY PRO DĚTI

Po celý měsíc si děti mohou v knihovně vy-
luštit křížovku. Jedna ze správných odpo-
vědí bude odměněna malým dárkem.

Dospělé oddělení

5. 4. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME … a těšíme se z burzy 

oblečení módních doplňků

12. 4. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME … a povídáme si o 
všem, co nás zajímá

3. 4. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI
Velký sál, KCAŽ
15:00 | představení divadelního spolku 
Kaktus z DDM: Petr versus Maxmilián
15:30 | koncert - Pískomil se vrací: dovádi-
vá koncertní show pro děti a rodiče
Vstup volný

6. 4. STŘEDA | 18:00 |
LITERÁRNÍ ČTENÍ: napsali o Šuma-
vě…
Kavárna, KCAŽ
Oblíbeným literárním večerem vás zasvě-
ceně provedou Marie Pavlíková a Zdeňka 
Šlapáková. Novinkou bude fotoprojekce 
během pořadu. 
Vstupné: 50 Kč.

7. 4. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: LINORYT 
Suterén, KCAŽ 
Tvorba barevného linorytu s Verčou Tes-
kovou. V případě zájmu se hlaste na: 603 
395 160.

8. 4. PÁTEK | 18:00 |
LIKÉRY A DESTILÁTY
Kavárna, KCAŽ
Degustační přehlídka portfolia Zámeckého 
ovocného lihovaru Blatná za hudebního 
doprovodu skvělého Dua HARHOU. Na 
závěr se můžete těšit na bonusové vzorky. 
Vstupné: 150 Kč
Účast možná pouze po předchozí rezervaci 
na tel. 777 141 180 (počet míst omezen).

13. 4. STŘEDA | 18:00 |
START DO ŽIVOTA A METAMORFNÍ 
TECHNIKA
Kavárna, KCAŽ
Prenatální období je velmi důležitým 
úsekem našeho života, ve kterém jsme 
se zformovali, a to nejen fyzicky, ale také 
psychicky. Metamorfní technika je metoda 
pro uvolnění starých duševních traumat, 
strachů a stresů, které nevědomě ovlivňují 
naše životy a blokují a omezují náš přiro-
zený stav bytí. Projdeme se po časové ose 
našeho života, seznámíte se s principy me-
tamorfní techniky a prakticky provedeme 
ošetření metamorfní technikou. Vstupné: 
150/80 Kč (důchodci, ZTP, děti).

14. 4. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ
Suterén, KCAŽ 
Šitý šperk s lektorkou Monikou Šourkovou. 
Zájemci ať se hlásí na tel: 603 395 160.

17. 4. NEDĚLE | 15:00 |
HOMEOPATIE
Velký sál, KCAŽ

 Akce

 Knihovna

 Kino

 Komunitní centrum

Přednáška MUDr. Tomáše Lebenharta, au-
tora knih Svlékl jsem bílý plášť a Bez pláš-
tě, tentokrát na téma homeopatie. Vstup-
né 100/50 Kč (důchodci, ZTP, děti).

1. - 30. 4. |OK – OTEVŘENÁ KAVÁRNA | 
VÝSTAVA | PRÁCE DĚTÍ, KTERÉ TVO-
ŘILY V LÉTĚ NA SÝPCE BLATNÁ
Výstava je otevřena pouze po dobu konání 
akcí v Komunitním centru. Program nalez-
nete na www.ckvb.cz.

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

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 15:00 – 17:00 |
DRAMATICKÝ KROUŽEK 
Velká klubovna, KCAŽ

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

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MAN-
ŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY, 
PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRACOVNĚ- 
PROFESNÍ OBLAST A OSOBNOSTNÍ 
ROZVOJ, o.p.s.
Klubovna, KCAŽ
Kontakt: PhDr. Doležalová, tel. 724 046 
602 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.

KAŽDÁ STŘEDA | NÁPRAVA ŘEČI 
Klubovna, KCAŽ
Sudé středy | 15:00 - 16:00 |
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková,  
tel.: 602303083
Liché středy | 14:00 - 16:00 |
Kontakt: Bc. Květa Zbíralová,  
tel. 606 655 713

KAŽDÝ ČTVRTEK | 9:00 |
DĚTSKÉ DÍLNIČKY
Kavárna, KCAŽ

KAŽDÝ LICHÝ PÁTEK | 15:00 - 16:00 |
PŘEDŠKOLÁČEK
Malá klubovna, KCAŽ
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková, tel. 602 
303 083.

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

VSTUP DO MUZEA ZDARMA

16. 2. – 3. 4. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
LUBOŠ VINŠ A VÁCLAV MALINA: 
ÚTĚKY DO KRAJINY
Městské muzeum Blatná
Básník a malíř ... a jejich společné dílo - 
Útěky do krajiny. Výstava obrazů Václava 
Maliny doprovázející básně Luboše Vinše 
je vzpomínkou na předčasně zemřelého 
blatenského básníka.

12. 4. - 22. 5. | ÚT -NE | 10:00 - 17:00 |
13. ROČNÍK CYKLU PŘÍRODA 
BLATENSKA – PROMĚNY
Městské muzeum Blatná
Na výstavě se můžete potěšit fantazií a 
uměním děvčat a kluků ze škol i školek, 
kteří zde představí svá výtvarná a fotogra-
fická díla společně s učiteli ZUŠ Blatná. 
Autorem výstavy je Svazek obcí Blatenska.
VERNISÁŽ VÝSTAVY | 12. 4. v 16:00 v pro-
storách Městského muzea Blatná

18. 4. PONDĚLÍ | od 18:00 |
MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK
Trasa nasvícených památek: Od nám. 
Míru dále po Masné, Na Příkopech a zpět 
na J. P. Koubka až ke staré Spořitelně
Kde v Blatné stál dům Jana Hály? Kde 
byla umístěna židovská škola a synagoga? 
Čemu se říkalo židovská čtvrť a kde se na-
cházely ony slavné „blatenské Benátky“? 
Nejen na tyto otázky se budeme zaměřo-
vat v letošním Mezinárodním dni památek. 
Odhalíme zaniklé domy, které stály pod 
obchodním domem Labuť a pod Lidlem. 
Znovuobnovíme vzhled města, jež nezmě-
nilo svou podobu a parcelaci od středově-
ku. Za pomocí digitální projekce připome-
neme tvář zmizelé Blatné. 
Blatnou vás provede Mgr. Jiří Sekera. 
Sraz pro komentovanou prohlídku v 
19:00 u Mariánského sloupu na nám. 
Míru.

23. 4. SOBOTA | BLATNÁ TANČÍ |
10:00 – 12:30 | TANEČNĚ-POHYBOVÝ 

WORKSHOP S JÚLII HADI
FitnessOne, Blatná
Tanečně-pohybový workshop s meziná-
rodně uznávanou tanečnicí Júlií Hadi vás 
zavede do světa pohybové divadla a tance. 
Workshop bude mít 15min pauzu, spor-
tovní oblečení s sebou.  Je nutné předem 
si rezervovat místo na tel.: 734 274 292, 
workshop je maximálně pro 20 účastníků.
Cena za workshop: 100Kč/2,5h

19:00 | KOMPÁNIA THEATRE STUDIO: 
PENELOPE RETROSPECTIVE – Etudy 
o přežití 12ti služek
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Představení v rámci Divadelního předplatné
„Jako když dlouhokřídlí drozdi nebo holu-
bice se zapletou do pasti,
tak hlavy žen rychle za sebou, se smyčka-
mi kolem jejich krku,
se zhouply k nejžalostnějšímu konci.

 Těšte se

Chvilku jejich nohy sebou škubaly, ale ne 
moc dlouho.“
(Odyssea, Kniha 22)
Hudebně – pohybové experimentální di-
vadlo s živou hudbou na jevišti,  zabývající 
se tématem exilu, odchodu, samoty a žen-
skou strategií, jak v takové situaci přežít. 
Představení se inspiruje dílem Margaret 
Atwoodové – významné a současně nej-
více ceněné kanadské spisovatelky a bás-
nířky – Penelopiáda. Toto dílo je moderní 
adaptací mýtu o Odysseovi a jeho cestě z 
pohledu Penelopy, která je odsouzena být 
věrnou manželkou.
Představení zkoumá známý příběh Ody-
ssea z hlediska Penelope. Oživuje obvině-
ní dvanácti služebných, které Odysseus 
pověsil jako zrádce a hříšníky poté, co se 
vrátil do vlasti. Penelope se ale nedokáže 
smířit se smrtí svých milovaných služek. 
Retrospektivní jakoby výstava ukazuje ná-
hled Penelopiných nočních můr a snových 
obrázků na pozadí vizuálního uměleckého 
divadla beze slov a koncertu. Šibeniční hu-
mor, hraní a krajky doprovázejí různé for-
my ženské existence při hledání strategie 
přežití.
Představení je v cizím jazyce, podrobný 
program a anotace pro porozumění bu-
dou k dispozici.
Předprodej: infocentrum, recepce Muzea 
a na www.ckvb.cz.
Vstupenky: 150/100 Kč (plná cena/senioři, 
studenti, ZTP, děti)
BALÍČEK WORKSHOP + PŘEDSTAVENÍ: 
200/180Kč

 Výstavy
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4. 4. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)ÁN-
SKÉHO VAŘENÍ
ZŠ J. A. Komenského
Cvičná kuchyňka

5. 4. ÚTERÝ | 19:00 |
ŠPANĚLSKÉ NÁLADY: Jana Bezpal-
cová (akordeon) a Dominika Weiss 
Hošková (violoncello)
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Komorní duo Jany Bezpalcové a Dominiky 
Weiss Hoškové založené v roce 2005 vystu-
puje s koncertním programem nazvaným 
Španělské nálady. Vedle španělských au-
torů (de Falla, Granados) nabízí ve svém 
repertoáru i hudbu barokní (J.S.Bach), 
skladby Astora Piazzolly či díla violonce-
llového virtuóza přelomu 19. a 20. století 
Davida Poppera.
Předprodej: infocentrum, recepce Muzea a 
na www.ckvb.cz. 
Vstupenky: 120/80Kč, děti ZUŠ – 20Kč.

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

9. 4. SOBOTA | 20:00 |
KNÍRY+TWIST AND SHOUT
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

9. 4. SOBOTA | 21:00 |
SCEPTION
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

13. 4. STŘEDA | 17:00 |
PUTOVÁNÍ 2016: AKCE NA PODPORU 
OSVĚTY AUTISMU
Městská knihovna Blatná
Putování je čtvrtý ročník osvětové akce – 
putování dospělých autistů po České re-
publice od města
k městu. Na konci většiny dní je uspořá-
dána beseda o životě lidí s autismem jako 
příležitost se putujících na cokoli zeptat. 
Vstup volný.

KINO NASLEPO | KAŽDÝ 1. PÁTEK V MĚ-
SÍCI | 20:00 | 30KČ
Kino Naslepo je vlastně takovou projekcí s 
překvapením. Prozradíme vám dopředu téma 
projekce, ale už neprozradíme, co konkrétně 
budeme promítat. Abyste ale nebyli úplně 
ztraceni, jeden až dva dny před promítáním vy-
věsíme na Facebooku CKVB malou nápovědu 
k titulu filmu. Projekce jsou určeny všem gene-
racím diváků a můžete se těšit jak na filmy ze 
zlatého fondu české i světové kinematografie, 

tak na snímky komorního ražení, které obohatí 
váš rozhled v kinematografii.

1. 4. PÁTEK | 20:00 |
KINO NASLEPO: 
ZAČÁTKY AMERICKÉHO SVÉRÁZU
Vstupné: 30 Kč

6. 4. STŘEDA | 19:00 |
JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
Drama / Historický v českém znění | Česko 
/ Polsko / Francie / Slovensko 2016 | 105 
min | Nevhodný mládeži do 15 let | 110 Kč

7. 4. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY: 
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
Muzikál / Romantický / Komedie v původ-
ním znění s titulky | USA 1952 | 103 min | 
Mládeži přístupný | 20 Kč

8. 4. PÁTEK | 20:00 |
DEADPOOL
Akční / Dobrodružný / Komedie / Sci-Fi v 
původním znění s titulky | USA / Kanada 
2016 | 108 min | Nevhodný mládeži do 15 
let | 110 Kč

10. 4. NEDĚLE | 15:00 |
PAT A MAT VE FILMU
Animovaný / Rodinný v původním znění | 
Česko 2016 | 80 min | Mládeži přístupný | 
100 Kč

13. 4. STŘEDA | 19:00 |
BROOKLYN
Drama / Romantický v původním znění 
s titulky | Irsko / Velká Británie / Kanada 
2015 | 111 min |

15. 4. PÁTEK | 20:00 |
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Komedie v původním znění | Česko 2016 | 
120 Kč

SCHRÁNKA 
Od března nově umístěna před vchodem 
do knihovny. 
Máte nápad, jak vylepšit knihovnu? Máte 
typ na knihu, kterou v knihovně postrádá-
te? Jste příznivci naší knihovny? Je něco, 
co se Vám líbí či nelíbí? Rádi využijeme 
osobního sdělení, ale kdykoliv i v naší ne-
přítomnosti můžete v naší schránce zane-
chat své vzkazy, přání, připomínky, nápady 
či postřehy.

Dětské oddělení
KŘÍŽOVKY PRO DĚTI

Po celý měsíc si děti mohou v knihovně vy-
luštit křížovku. Jedna ze správných odpo-
vědí bude odměněna malým dárkem.

Dospělé oddělení

5. 4. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME … a těšíme se z burzy 

oblečení módních doplňků

12. 4. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME … a povídáme si o 
všem, co nás zajímá

3. 4. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI
Velký sál, KCAŽ
15:00 | představení divadelního spolku 
Kaktus z DDM: Petr versus Maxmilián
15:30 | koncert - Pískomil se vrací: dovádi-
vá koncertní show pro děti a rodiče
Vstup volný

6. 4. STŘEDA | 18:00 |
LITERÁRNÍ ČTENÍ: napsali o Šuma-
vě…
Kavárna, KCAŽ
Oblíbeným literárním večerem vás zasvě-
ceně provedou Marie Pavlíková a Zdeňka 
Šlapáková. Novinkou bude fotoprojekce 
během pořadu. 
Vstupné: 50 Kč.

7. 4. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: LINORYT 
Suterén, KCAŽ 
Tvorba barevného linorytu s Verčou Tes-
kovou. V případě zájmu se hlaste na: 603 
395 160.

8. 4. PÁTEK | 18:00 |
LIKÉRY A DESTILÁTY
Kavárna, KCAŽ
Degustační přehlídka portfolia Zámeckého 
ovocného lihovaru Blatná za hudebního 
doprovodu skvělého Dua HARHOU. Na 
závěr se můžete těšit na bonusové vzorky. 
Vstupné: 150 Kč
Účast možná pouze po předchozí rezervaci 
na tel. 777 141 180 (počet míst omezen).

13. 4. STŘEDA | 18:00 |
START DO ŽIVOTA A METAMORFNÍ 
TECHNIKA
Kavárna, KCAŽ
Prenatální období je velmi důležitým 
úsekem našeho života, ve kterém jsme 
se zformovali, a to nejen fyzicky, ale také 
psychicky. Metamorfní technika je metoda 
pro uvolnění starých duševních traumat, 
strachů a stresů, které nevědomě ovlivňují 
naše životy a blokují a omezují náš přiro-
zený stav bytí. Projdeme se po časové ose 
našeho života, seznámíte se s principy me-
tamorfní techniky a prakticky provedeme 
ošetření metamorfní technikou. Vstupné: 
150/80 Kč (důchodci, ZTP, děti).

14. 4. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ
Suterén, KCAŽ 
Šitý šperk s lektorkou Monikou Šourkovou. 
Zájemci ať se hlásí na tel: 603 395 160.

17. 4. NEDĚLE | 15:00 |
HOMEOPATIE
Velký sál, KCAŽ

 Akce

 Knihovna

 Kino

 Komunitní centrum

Přednáška MUDr. Tomáše Lebenharta, au-
tora knih Svlékl jsem bílý plášť a Bez pláš-
tě, tentokrát na téma homeopatie. Vstup-
né 100/50 Kč (důchodci, ZTP, děti).

1. - 30. 4. |OK – OTEVŘENÁ KAVÁRNA | 
VÝSTAVA | PRÁCE DĚTÍ, KTERÉ TVO-
ŘILY V LÉTĚ NA SÝPCE BLATNÁ
Výstava je otevřena pouze po dobu konání 
akcí v Komunitním centru. Program nalez-
nete na www.ckvb.cz.

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

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 15:00 – 17:00 |
DRAMATICKÝ KROUŽEK 
Velká klubovna, KCAŽ

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

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MAN-
ŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY, 
PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRACOVNĚ- 
PROFESNÍ OBLAST A OSOBNOSTNÍ 
ROZVOJ, o.p.s.
Klubovna, KCAŽ
Kontakt: PhDr. Doležalová, tel. 724 046 
602 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.

KAŽDÁ STŘEDA | NÁPRAVA ŘEČI 
Klubovna, KCAŽ
Sudé středy | 15:00 - 16:00 |
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková,  
tel.: 602303083
Liché středy | 14:00 - 16:00 |
Kontakt: Bc. Květa Zbíralová,  
tel. 606 655 713

KAŽDÝ ČTVRTEK | 9:00 |
DĚTSKÉ DÍLNIČKY
Kavárna, KCAŽ

KAŽDÝ LICHÝ PÁTEK | 15:00 - 16:00 |
PŘEDŠKOLÁČEK
Malá klubovna, KCAŽ
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková, tel. 602 
303 083.

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

VSTUP DO MUZEA ZDARMA

16. 2. – 3. 4. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
LUBOŠ VINŠ A VÁCLAV MALINA: 
ÚTĚKY DO KRAJINY
Městské muzeum Blatná
Básník a malíř ... a jejich společné dílo - 
Útěky do krajiny. Výstava obrazů Václava 
Maliny doprovázející básně Luboše Vinše 
je vzpomínkou na předčasně zemřelého 
blatenského básníka.

12. 4. - 22. 5. | ÚT -NE | 10:00 - 17:00 |
13. ROČNÍK CYKLU PŘÍRODA 
BLATENSKA – PROMĚNY
Městské muzeum Blatná
Na výstavě se můžete potěšit fantazií a 
uměním děvčat a kluků ze škol i školek, 
kteří zde představí svá výtvarná a fotogra-
fická díla společně s učiteli ZUŠ Blatná. 
Autorem výstavy je Svazek obcí Blatenska.
VERNISÁŽ VÝSTAVY | 12. 4. v 16:00 v pro-
storách Městského muzea Blatná

18. 4. PONDĚLÍ | od 18:00 |
MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK
Trasa nasvícených památek: Od nám. 
Míru dále po Masné, Na Příkopech a zpět 
na J. P. Koubka až ke staré Spořitelně
Kde v Blatné stál dům Jana Hály? Kde 
byla umístěna židovská škola a synagoga? 
Čemu se říkalo židovská čtvrť a kde se na-
cházely ony slavné „blatenské Benátky“? 
Nejen na tyto otázky se budeme zaměřo-
vat v letošním Mezinárodním dni památek. 
Odhalíme zaniklé domy, které stály pod 
obchodním domem Labuť a pod Lidlem. 
Znovuobnovíme vzhled města, jež nezmě-
nilo svou podobu a parcelaci od středově-
ku. Za pomocí digitální projekce připome-
neme tvář zmizelé Blatné. 
Blatnou vás provede Mgr. Jiří Sekera. 
Sraz pro komentovanou prohlídku v 
19:00 u Mariánského sloupu na nám. 
Míru.

23. 4. SOBOTA | BLATNÁ TANČÍ |
10:00 – 12:30 | TANEČNĚ-POHYBOVÝ 

WORKSHOP S JÚLII HADI
FitnessOne, Blatná
Tanečně-pohybový workshop s meziná-
rodně uznávanou tanečnicí Júlií Hadi vás 
zavede do světa pohybové divadla a tance. 
Workshop bude mít 15min pauzu, spor-
tovní oblečení s sebou.  Je nutné předem 
si rezervovat místo na tel.: 734 274 292, 
workshop je maximálně pro 20 účastníků.
Cena za workshop: 100Kč/2,5h

19:00 | KOMPÁNIA THEATRE STUDIO: 
PENELOPE RETROSPECTIVE – Etudy 
o přežití 12ti služek
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Představení v rámci Divadelního předplatné
„Jako když dlouhokřídlí drozdi nebo holu-
bice se zapletou do pasti,
tak hlavy žen rychle za sebou, se smyčka-
mi kolem jejich krku,
se zhouply k nejžalostnějšímu konci.

 Těšte se

Chvilku jejich nohy sebou škubaly, ale ne 
moc dlouho.“
(Odyssea, Kniha 22)
Hudebně – pohybové experimentální di-
vadlo s živou hudbou na jevišti,  zabývající 
se tématem exilu, odchodu, samoty a žen-
skou strategií, jak v takové situaci přežít. 
Představení se inspiruje dílem Margaret 
Atwoodové – významné a současně nej-
více ceněné kanadské spisovatelky a bás-
nířky – Penelopiáda. Toto dílo je moderní 
adaptací mýtu o Odysseovi a jeho cestě z 
pohledu Penelopy, která je odsouzena být 
věrnou manželkou.
Představení zkoumá známý příběh Ody-
ssea z hlediska Penelope. Oživuje obvině-
ní dvanácti služebných, které Odysseus 
pověsil jako zrádce a hříšníky poté, co se 
vrátil do vlasti. Penelope se ale nedokáže 
smířit se smrtí svých milovaných služek. 
Retrospektivní jakoby výstava ukazuje ná-
hled Penelopiných nočních můr a snových 
obrázků na pozadí vizuálního uměleckého 
divadla beze slov a koncertu. Šibeniční hu-
mor, hraní a krajky doprovázejí různé for-
my ženské existence při hledání strategie 
přežití.
Představení je v cizím jazyce, podrobný 
program a anotace pro porozumění bu-
dou k dispozici.
Předprodej: infocentrum, recepce Muzea 
a na www.ckvb.cz.
Vstupenky: 150/100 Kč (plná cena/senioři, 
studenti, ZTP, děti)
BALÍČEK WORKSHOP + PŘEDSTAVENÍ: 
200/180Kč

 Výstavy



Číslo 6 / strana 10 Blatná 1. dubna 2016 Ročník 27 (37)

VOŠ a SOŠ Březnice již posedmé  pořádala  Kurz pro výkon 
obecných zemědělských činností

Dne 27. února 2016 byl na naší škole 
ukončen Kurs pro výkon obecných země-
dělských činností. Celkem 12 přihlášených 
účastníků absolvovalo v podzimním období 
roku 2015 a v předjaří roku 2016 celkem 
120 hodin přednášek, 
zbývající část do  cel-
kového počtu 300 ho-
din činilo samostudium 
a  praxe vykonávaná 
na zvolené farmě nebo 
v  zemědělském druž-
stvu.  

P ř e d n á š k y  b y l y 
rozděleny mezi násle-
dující předměty: Pěs-
tování rostlin, Chov 
zvířat, Ekologické ze-
mědělství, Ekonomika, 
Základy zemědělské 
techniky, Informační 
technologie, Právo. 
Účastníci kurzu byli 
seznámeni i  se zása-
dami bezpečnosti prá-
ce a  ochrany zdraví 
v  zemědělství a  několik přednášek bylo 
věnováno i  metodice vyhotovení absol-
ventského projektu. Přednášky vedli zku-
šení učitelé VOŠ a SOŠ Březnice a jeden 
externista ze SZIF v Praze. 

Kromě provozní praxe, kterou zúčast-
nění písemně vykonali a následně zazna-
menali v deníku praxe, museli vyhotovit 
i již zmíněný absolventský projekt. V něm 
se nejčastěji zabývali vlastní zemědělskou 

činností na  farmě a  možnostmi jejího 
rozvoje. 

Závěrečných zkoušek konaných 27. 
února 2016 se nakonec zúčastnilo 11 
posluchačů.  Nejdříve proběhlo přezkou-
šení formou didaktického testu, kde byly 

prověřeny znalosti z  výše uvedených 
odborných předmětů.  Potom následovala 
ústní zkouška před zkušební komisí, kde 
obhajovali svůj absolventský projekt.

Všichni zúčastnění v závěrečném pře-
zkoušení uspěli a  zís-
kali potřebný certifikát 
pro výkon obecných 
zemědělských činností.  

Absolventi získali 
kromě nových poznat-
ků pro svou práci i po-
třebné osvědčení pro 
výkon zemědělských 
činností, které je dále 
i  potřebné pro získání 
některých zeměděl-
ských dotací a možnos-
tí čerpání prostředků 
z  fondů. Kurz byl tra-
dičně i  přínosem pro 
samotné učitele, kteří 
již nyní mohou vychá-
zet v  tomto směru ze 
sedmiletých zkušenos-
tí.  Budeme moc rádi, 

když nám bude umožněno v  této tradici 
pokračovat i v příštím roce.

Ing. Ladislav Pivoňka 
VOŠ a SOŠ Březnice

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE
V  letošním roce se někteří stateční 

studenti SOŠ a  VOŠ Březnice odhodlali 
a  zúčastnili se školního kola olympiády 
v  anglickém jazyce, které se konalo 
5.2.2016. Účast nebyla nikterak oslnivá, 
přišli tři žáci 1. ročníku a  jedna žákyně 
ročníku třetího. Dostavili se i  čtvrťáci, 
ovšem soutěž byla určena pouze pro 1.-3. 
ročníky, takže jejich snaha se zapojit ten-
tokráte nepadla na úrodnou půdu. 

Ve školním kole se na 3. místě umístila 
Adéla Kolářová (3.BS), na 2. místě Kryštof 
Kušmirek (1.A) a na 1. místě Pavl Soukal 
(1.A). Prváci tedy jednoznačně zabodovali 
a patří jim náležitý obdiv, jelikož test, který 
psali, byl výběrem z maturitního didaktic-
kého testu. Pavel Soukal v něm dokonce 
uspěl na 100% a postoupil tedy právem 
do okresního kola.

To se konalo v  Příbrami 24.2.2016 
na Gymnáziu, Legionářů 402. Sešlo se zde 
osm vítězů ze školních kol, kteří se nejprve 
utkali v písemném testu založeném na po-
slechu, use of English a slovní zásobě. Test 

byl koncipován tak, aby odpovídal úrovni 
CAE, tzn. C1, tedy druhé nejvyšší! (Pro 
srovnání maturitní testy odpovídají úrovni 
B1). Druhou část olympiády pak předsta-
vovala ústní zkouška, ve které žáci hovo-
řili s rodilým mluvčím Martinem z Velké 
Británie. Témata byla různá, od životního 
prostředí po  sport. Pavel si vytáhl téma 
Zdraví a  nemoc, zvládl jej velice dobře 
a porotu navíc ještě rozesmál. 

Pavel se nakonec umístil na  krásném 
5. místě - hned za čtyřmi studenty gym-
názií, kteří mají v porovnání se středními 
odbornými školami mnohem větší počet 
hodin angličtiny týdně, navíc se jednalo 
převážně o  studenty vyšších ročníků. 
Za  Pavlem pak skončili ostatní studenti 
z dalších odborných škol. Přestože se ne-
podařilo vybojovat jedno z „medailových“ 
míst, myslím, že můžeme být na našeho 
studenta náležitě pyšní a  Pavel sám se 
sebou může být velmi spokojen.
Mgr. Eliška Houzimová, učitelka angličtiny 

a češtiny na SOŠ a VOŠ Březnice

Úspěch studentů 
v okresním kole 

soutěže „Finanční 
gramotnost“

Studenti SOŠ a VOŠ Březnice, kteří 
se umístili na prvním, druhém a třetím 
místě školního kola celostátní soutěže 
„Finanční gramotnost“ vyhlášené Mi-
nisterstvem školství mládeže a tělový-
chovy ČR a  společností COFET, a. s., 
se jako tým zúčastnili okresního kola 
soutěže. V  tomto kole se trojice stu-
dentů, jmenovitě Matěj Buriánek třídy 
4. AV oboru Informační technologie, 
Jaroslav Kostínek třídy 3. AV oboru 
Agropodnikání a Petra Bezděková třídy 
4. BS oboru Sociální činnost, umístili 
na třetím místě. Za vzornou reprezen-
taci školy převzali studenti v ředitelně 
školy ceny a diplomy.

Ing. Jaroslava Hájková
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sport
SCV Blatná, hospoda U ČILÁKA  

a obec Buzice
zvou srdečně všechny příznivce 

cykloturistiky všech věkových kategorií 
na

CYKLISTICKÉ ODEMYKÁNÍ 
STUDÁNEK

které se uskuteční v neděli 10. 4. 2016
Sraz cyklistů 13.00-13.30 hod. a start 

ve 13.30 hod. na dvoře buzické 
hospody U ČILÁKA

Trasa:
Buzice - Skaličany - Vahlovice - 

Střížovice - Chobot - Skaličany - Buzice

Pro každého účastníka je připraveno 
bezplatné občerstvení v podobě 

knedlíčkové polévky a výtečné domácí 
klobásy.

První tři jedinci v každé kategorii 
získají zajímavé věcné ceny.

Vítaným zpestřením bude vystoupení 
tanečního tělesa ŘEPICKÉ BABČI.

Účast opět přislíbili majitelé 
historických kol.

Rodinný kolektiv 
hospody  

U ČILÁKA v Buzicích
pořádá v sobotu  

16. 4. 2016
na půdě svého šenku 

turnaj ve voleném mariáši

„MEMORIÁL VLADIMÍRA 
SAMCE A JIŘÍHO HIMLA“
První list bude vynesen 
přesně ve 12.00 hodin.

Mistři voleného mariáše 
se mohou těšit na řadu 
pěkných cen, vynikající 
občerstvení a příjemnou 

obsluhu.

,,TESLA CUP 2016“ MUŽI – 11. ROČNÍK 
KONEČNÉ POŘADÍ

POŘADÍ TÝM

1 STŘ. HOŠTICE

2 LIT. BOHUTÍN ,,B“

3 TJ DRAŽEJOV

4 LIT. BOHUTÍN ,,A“

5 S. HVOŽĎANY

6 S. VEŘECHOV

7 BLATNÁ B

8 MALÝ BOR

Odjezd
(auta)

14 27.3. Sedlice - Blatná 15,00 Ne

15 3.4. Čestice - Blatná 15,30 Ne

16 10.4. Blatná - Malenice 16,00 Ne

17 17.4. Střelské Hoštice - Blatná 16,00 Ne Odjezd
18 24.4. Blatná - Bavorov 16,00 Ne (auta)
19 1.5. Katovice B - Blatná 16,30 Ne 15 3.4. Lažiště - Blatná 14,00 Ne

20 8.5. Blatná - Cehnice 16,30 Ne 16 9.4. Blatná - Bernartice 16,30 So

21 15.5. Junior ST - Blatná 16,30 Ne 17 16.4. Mirovice - Blatná 17,00 So

22 22.5. Blatná - CivaTrans 17,00 Ne 18 23.4. Blatná - Protivín 17,00 So

23 29.5. Dražejov - Blatná 17,00 Ne 19 30.4. Vacov - Blatná 17,00 So

24 5.6. Blatná - Poříčí 17,00 Ne 20 7.5. Blatná - Týn n.Vlt. 17,00 So

25 12.6. Blatná - Lnáře 17,00 Ne 21 14.5. Sezimovo Ústí - Blatná 17,00 So

26 19.6. Lom - Blatná 17,00 Ne 22 21.5. Blatná -Větrovy 17,00 So

23 29.5. Milevsko B - Blatná 17,00 Ne

Odjezd 24 4.6. Blatná - Osek B 17,00 So

(tranzit) 25 11.6. Blatná - Chýnov 17,00 So

10 26.3. Blatná - Borovany 14,00 So 26 18.6. Vimperk - Blatná 15,00 So

11 3.4. Sez.Ústí - Blatná 14,00 Ne

12 9.4. Blatná - Mokré 12,00 So

13 16.4. Blatná - VS Plzeň 14,00 So

14 23.4. Jindřichův Hradec - Blatná
15 30.4. Blatná - Protivín 14,00 So

16 7.5. Hradiště - Blatná 17,00 So

17 14.5. Blatná - Kaplice 15,00 So

18 28.5. MABAPA - Blatná

Více informací na 

www.blatnafotbal.cz

Den

Kolo Datum Ženy        Čas Den

Den TJ Blatná - fotbal
rozlosování soutěží - jaro 2016

Kolo Datum Muži "A" Čas

Kolo Datum Muži "B" Čas

Odjezd
(auta)

14 27.3. Sedlice - Blatná 15,00 Ne

15 3.4. Čestice - Blatná 15,30 Ne

16 10.4. Blatná - Malenice 16,00 Ne

17 17.4. Střelské Hoštice - Blatná 16,00 Ne Odjezd
18 24.4. Blatná - Bavorov 16,00 Ne (auta)
19 1.5. Katovice B - Blatná 16,30 Ne 15 3.4. Lažiště - Blatná 14,00 Ne

20 8.5. Blatná - Cehnice 16,30 Ne 16 9.4. Blatná - Bernartice 16,30 So

21 15.5. Junior ST - Blatná 16,30 Ne 17 16.4. Mirovice - Blatná 17,00 So

22 22.5. Blatná - CivaTrans 17,00 Ne 18 23.4. Blatná - Protivín 17,00 So

23 29.5. Dražejov - Blatná 17,00 Ne 19 30.4. Vacov - Blatná 17,00 So

24 5.6. Blatná - Poříčí 17,00 Ne 20 7.5. Blatná - Týn n.Vlt. 17,00 So

25 12.6. Blatná - Lnáře 17,00 Ne 21 14.5. Sezimovo Ústí - Blatná 17,00 So

26 19.6. Lom - Blatná 17,00 Ne 22 21.5. Blatná -Větrovy 17,00 So

23 29.5. Milevsko B - Blatná 17,00 Ne

Odjezd 24 4.6. Blatná - Osek B 17,00 So

(tranzit) 25 11.6. Blatná - Chýnov 17,00 So

10 26.3. Blatná - Borovany 14,00 So 26 18.6. Vimperk - Blatná 15,00 So

11 3.4. Sez.Ústí - Blatná 14,00 Ne

12 9.4. Blatná - Mokré 12,00 So

13 16.4. Blatná - VS Plzeň 14,00 So

14 23.4. Jindřichův Hradec - Blatná
15 30.4. Blatná - Protivín 14,00 So

16 7.5. Hradiště - Blatná 17,00 So

17 14.5. Blatná - Kaplice 15,00 So

18 28.5. MABAPA - Blatná

Více informací na 

www.blatnafotbal.cz

Den

Kolo Datum Ženy        Čas Den

Den TJ Blatná - fotbal
rozlosování soutěží - jaro 2016

Kolo Datum Muži "A" Čas

Kolo Datum Muži "B" Čas

Odjezd
(auta)

14 27.3. Sedlice - Blatná 15,00 Ne

15 3.4. Čestice - Blatná 15,30 Ne

16 10.4. Blatná - Malenice 16,00 Ne

17 17.4. Střelské Hoštice - Blatná 16,00 Ne Odjezd
18 24.4. Blatná - Bavorov 16,00 Ne (auta)
19 1.5. Katovice B - Blatná 16,30 Ne 15 3.4. Lažiště - Blatná 14,00 Ne

20 8.5. Blatná - Cehnice 16,30 Ne 16 9.4. Blatná - Bernartice 16,30 So

21 15.5. Junior ST - Blatná 16,30 Ne 17 16.4. Mirovice - Blatná 17,00 So

22 22.5. Blatná - CivaTrans 17,00 Ne 18 23.4. Blatná - Protivín 17,00 So

23 29.5. Dražejov - Blatná 17,00 Ne 19 30.4. Vacov - Blatná 17,00 So

24 5.6. Blatná - Poříčí 17,00 Ne 20 7.5. Blatná - Týn n.Vlt. 17,00 So

25 12.6. Blatná - Lnáře 17,00 Ne 21 14.5. Sezimovo Ústí - Blatná 17,00 So

26 19.6. Lom - Blatná 17,00 Ne 22 21.5. Blatná -Větrovy 17,00 So

23 29.5. Milevsko B - Blatná 17,00 Ne

Odjezd 24 4.6. Blatná - Osek B 17,00 So

(tranzit) 25 11.6. Blatná - Chýnov 17,00 So

10 26.3. Blatná - Borovany 14,00 So 26 18.6. Vimperk - Blatná 15,00 So

11 3.4. Sez.Ústí - Blatná 14,00 Ne

12 9.4. Blatná - Mokré 12,00 So

13 16.4. Blatná - VS Plzeň 14,00 So

14 23.4. Jindřichův Hradec - Blatná
15 30.4. Blatná - Protivín 14,00 So

16 7.5. Hradiště - Blatná 17,00 So

17 14.5. Blatná - Kaplice 15,00 So

18 28.5. MABAPA - Blatná

Více informací na 

www.blatnafotbal.cz

Den

Kolo Datum Ženy        Čas Den

Den TJ Blatná - fotbal
rozlosování soutěží - jaro 2016

Kolo Datum Muži "A" Čas

Kolo Datum Muži "B" Čas

TJ Blatná - fotbal
rozlosování soutěží - jaro 2016

Odjezd Odjezd
(auta) (auta)

1 3.4. Blatná "A" - Vodňany 10,00 Ne 1 2.4. Štěkeň - Blatná "B" 9,00 So

2 9.4. Dražejov - Blatná "A" 11,45 So 2 9.4. volno
3 17.4. Blatná "A" - Junior B 10,00 Ne 3 17.4. Blatná "B" - Vodňany 11,30 Ne

4 24.4. Volyně - Blatná "A" 11,00 Ne 4 23.4. Dražejov - Blatná "B" 11,45 So

5 27.4. volno 5 28.4. Blatná "B" - Junior B 17,00 Čt

6 1.5. Blatná "A" - Štěkeň 10,00 Ne 6 1.5. Volyně - Blatná"B" 10,00 Ne

7 7.5. Blatná "B" - Blatná "A" 10,30 So 7 7.5. Blatná "B" - Blatná "A" 10,30 So

8 14.5. Vodňany - Blatná "A" 10,00 So 8 15.5. Blatná "B" - Štěkeň 13,00 Ne

9 21.5. Blatná "A" - Dražejov 12,30 So 9 21.5. volno
14 22.5. Blatná "A" - Blatná "B" 14,00 Ne 14 22.5. Blatná "A" - Blatná "B" 14,00 Ne

10 28.5. Junior B - Blatná "A" 10 29.5. Vodňany - Blatná "B" 10,00 Ne

11 5.6. Blatná "A" - Volyně 14,30 Ne 11 4.6. Blatná "B" - Dražejov 14,00 So

12 11.6. volno 12 11.6. Junior B - Blatná "B"
13 15.6. Štěkeň - Blatná "A" St 13 16.6. Blatná "A" - Volyně 17,00 Čt

Odjezd Odjezd
(auta) (auta)

1 3.4. Blatná "A" - Volenice 11,30 Ne 1 3.4. Blatná "B" - Lnáře 13,00 Ne

2 10.4. Blatná "A" - Volyně 13,00 Ne 2 9.4. Osek - Blatná "B"
3 16.4. Dražejov - Blatná "A" 10,00 So 3 17.4. Blatná "B" - Junior B 13,00 Ne

4 23.4. Blatná "A" - Sedlice/Doubravice 10,30 So 4 23.4. Vodňany - Blatná "B" 11,30 So

5 1.5. Katovice/Hoštice - Blatná "A" 10,00 Ne 5 1.5. Blatná "B" - Chelčice 11,30 Ne

6 8.5. Volenice - Blatná"A" 14,45 Ne 6 7.5. Lnáře - Blatná "B" 14,30 So

7 15.5. Volyně - Blatná "A" 10,00 Ne 7 15.5. Blatná "B" - Osek 14,30 Ne

8 21.5. Blatná "A" - Dražejov 14,00 So 8 21.5. Junior B - Blatná "B"
9 29.5. Sedlice/Doubr. - Blatná "A" 13,00 Ne 9 28.5. Blatná "B" - Vodňany 10,30 So

10 4.6. Blatná "A" - Katovice/Hoštice 12,30 So 10 4.6. Chelčice - Blatná "B"

Den

Den

Den Kolo Datum Přípravka mladší B  ČasKolo Datum Přípravka mladší A   Čas

Kolo Datum Přípravka starší "A"  Čas Den Kolo Datum Přípravka starší "B"  Čas

(starší, mladší) (tranzit) (starší, mladší) (bus)
15 2.4. Blatná - Osek 9,30 So 18 16.4. Volyně - Blatná 10,00 So

16 10.4. Týn n.Vltavou - Blatná 10,00 Ne 10 24.4. Blatná - Vlachovo Březí 9,30 Ne

17 16.4. Blatná - Volyně 9,30 So 11 volno   

18 24.4. Zdíkov/Stachy - Blatná 10,00 Ne 12 8.5. Blatná - Protivín 9,30 Ne

19 30.4. Blatná - Strunkovice 9,30 So 13 15.5. Zliv/Hluboká n.Vlt. - Blatná 9,30 Ne

20 7.5. Čkyně/Vimperk - Blatná 10,00 So 14 22.5. Blatná - Týn n.Vltavou 9,30 Ne

21 15.5. Blatná - Vlach.Březí 9,30 Ne 15 29.5. Hradiště - Blatná 10,00 Ne

22 21.5. Stř.Hoštice/Katovice - Blatná 13,30 So 16 5.6. Blatná - Katovice/Junior B 9,30 Ne

23 28.5. Protivín - Blatná 10,00 So 17 12.6. Blatná - Vacov 9,30 Ne

24 4.6. Blatná - Vacov 9,30 So

25 11.6. Sedlice - Blatná 10,00 So

26 19.6. Blatná - Netolice 9,30 Ne

naše hlášenka Odjezd

hlášenka soupeř (auta)
9.4. Kasejovice SG-Blatná SG 13,30 so

Víkendové akce na stadiónu 11.6. 35 + 13,00

14.5. Memoriál Jana Janovského
18.6. KOVO-CUP
25.6. Turnaj Romana Vonáška

8,00 - 13,00
celý den
celý den

DenDatum 35+ Čas

Žáci Čas
Odjezd

DenKolo Datum Dorost Čas
Odjezd

Den Kolo Datum

VÍKENDOVÉ AKCE
na stadionu
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Vishay Electronic spol. s r.o.,  
závod 23 Blatná – SFERNICE
přijme pracovníka na pozici: 
seřizovač - mechanik 

pracovní náplň: 
– obsluha výrobních strojů a zařízení
– údržba a čištění strojů a výrobních zařízení
– seřizování parametrů strojů dle listu nastavení
– zajišťování kvality výroby dle technických listů
– vytváření jednoduchých přípravků 

požadujeme: 
– znalost pneumatických a elektrických zařízení
– zručnost, technické znalosti  

nabízíme:
– stabilní zaměstnání v zavedené společnosti
– zajímavé finanční ohodnocení, nadstandardní 

příplatky
– firemní benefity (příspěvek na stravování, dopravu 

do zaměstnání, dovolenou a vánoce, životní 
pojištění)        

kontakt: VISHAY Electronic spol. s r. o., Paštická 1096, 
388 01 Blatná
tel.: 383 455 611 – Martina Říhová
e-mail: martina.rihova@vishay.com

Blatná - naproti Lidlu   

Nově v nabídce
kvalitní dětské bačkory - gymnastické cvičky

české výroby, certifikované ŽIRAFOU  
od 169,-Kč 

Dále nabízíme:
dětská bavlněná trička a leginy od 59,-

kvalitní čepice - od 99,-  
gumovky přírodní kaučuk od 249,-

potřeby pro miminka

VELKÉ SLEVY AŽ 70%

Novinky z TC Vitality Březnice z.s.
Přelom března a  dubna je každoročně 

v  Tenisovém a  sportovním clubu Vitality 
Březnice z.s. spojen s přípravou všech členů 
a hráčů klubu na blížící se letní sezónu. Ne-
jinak je tomu i tento rok. Venkovní tenisové 
dvorce se již brzy znovu začervenají novou 
„voňavou“ antukou a srdce každého správné-
ho tenisty zatouží po prvních jarních úderech 
do míčku na čerstvém vzduchu. 

V TC Vitality Březnice z.s. se jako každý 
rok vše důkladně připravuje již s předstihem. 
„Tenisové léto“ bude opět plné různých 
sportovních akcí, kempů a  turnajů (tenis, 
fotbal, zumba, nohejbal, florbal aj.). Klubová 
členská základna se každým rokem rozrůstá 
a současně s  tím stoupá i zájem o závodní 
tenis. V nadcházející letní sezóně bude proto 
v týmových soutěžích klub a město Březnici 
reprezentovat úctihodných 9  družstev (mini-
tenis, babytenis, mladší žactvo, starší žactvo, 
dorost a dospělí). 

V  Tenisové škole Jiřího Veselého, která 
s klubem úzce spolupracuje, se pod vedením 

zkušených a kvalifikovaných trenérů  pravi-
delně věnuje tenisu okolo ca. 100 dětí a tre-
nérský tým bude od  letní sezóny „posílen“ 
o  dalšího velmi zkušeného trenéra Davida 
Veselého (trenéra tenisu 1. třídy).

Před začátkem letní sezóny, v  neděli 
03.04.2016 od 10.00 do 12.00 hod., proběhne 
v klubové tenisové hale nábor dětí a mládeže 
do  tenisové školy. Nábor je určen hlavně 
pro děti od 4 do 12ti let, ale zúčastnit se ho 

mohou i starší zájemci o pravidelný tenisový 
trénink. 

V  letošní letní sezóně, stejně jako v mi-
nulých letech, bychom opět rádi uspořádali 
tenisový turnaj rekreačních hráček „Vitality 
ladies cup“ a v případě většího zájmu tentýž 
turnaj zorganizujeme i pro rekreační hráče.

Všem členům klubu, závodním i  re- 
kreačním hráčům, přeji úspěšnou a pohodo-
vou letní tenisovou sezónu 2016.

Mgr. Jiří Veselý  
TC Vitality Březnice z.s., předseda klubu

JARNÍ ČAJE
      U DATLA
2016
9. 4. sobota KNÍRY
               + TWIS
               SHOUT 
                     ǀ movembr v dubnu

ZAČÁTKY AKCÍ ǀ 20.00
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   Eurookna,dveře a podlahy 
nabízíme : - výrobu a montáž dřevěných eurooken 
             a vchodových dveří 
  - renovaci dřevěných podlah 
  - pokládku všech druhů podlah 
  - výroba dřevěných interiérových dveří           
                           včetně obložek 
  - zakázková výroba od A do Z  
     Truhlářství - Milan Trhlík, Vrbno 5 
       tel: 775 984 307,608 984 307 
         e-mail:o.trhlik@gmail.com 
 

NAŠE SLUŽBY PRO VÁS
Provádíme:

● ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav, interiérů 
aut – mokrou i suchou cestou

● RENOVACI DŘEVĚNÝCH PODLAH – broušení, 
drátkování, voskování, pastování, lakování  
VŠE ZA PŘÍZNIVÉ CENY

Čistící stroje též k zapůjčení.

Objednávky na adrese: Petr Maňaska, Krátká 1174,
                     mobil 776 270 415
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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

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

Kocelovice 76, 387 42 Lnáře
tel.: 721 310 480

KostKa od a do Z
                  s m í š e n é  z b o ž í 
                   Vedoucí: Hana Hamáková 

Nabízíme Vám cenové bomby

Provozní doba po-pá: 8.00-19.00 
so-ne: 8.00-16.00

K

O

S

T

K

A

S M Í Š E N É ZB O Ž Í 

od A    do Z

Přijte se podívat - těšíme se na Vaši návštěvu

Pro jihočeský kraj hledáme
komunikativní spolupracovníky,
kteří již mají zkušenost a povědomost 
o možnostech investic. Patříme mezi 

top firmy v oblasti prodeje ryzího zlata. 
Služební auto i pro soukromé účely. 

Možnost kariérového růstu.
Benefit pro první měsíc 10.000,- Kč.

Zájemci volejte na 607 021 127

Pro jihočeský kraj hledáme 
spolupracovníky na pozici

energetického poradce pro RWE. 
Předpokladem je komunikativnost 
a pracovitost. Služební auto i pro 

soukromé účely.
Výdělek od 30.000,- Kč.

Tel. 607 021127
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 - PŘIPOJENÍ K INTERNETU, TELEVIZE -
 - MOBILNÍ VOLÁNÍ, VOIP PEVNÁ LINKA -

 INTERNET CENTRUM KONET
BLATNÁ - Pivovarská 200 (budova Elektro Expert)

          

TELEFON: 383 809 555 - INFO@KONET.CZ - WWW.KONET.CZ
ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Provádíme bytové a průmyslové elektroinstalace, 
hromosvody, rozvaděče, přihlášky E.ON., servis, 
opravy a údržby el. zažízení včetně revizí. 

ˇ

Provádíme bytové a průmyslové elektroinstalace, 

mobil: 605 463 400       email: hruby.elektro@seznam.cz

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

olivy, vinné i ovocné mošty
Novinky z vinař. BMV, Šabata, Rajhrad, F. Mádl

Meducínka, Šláftruňk, syrob 4 druhy, 
Medovina a Šumav. bylinné od fy Kittl

20 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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2015-05-04-sporknet-190x60-blatenske-listy-orez.pdf   1   4.5.2015   16:07:29

Pavel Sedláček

  žaluzie všech       
     typů

  sítě proti hmyzu
Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz

MEOS – B, spol. s. r. o.
U Sladovny 277 (areál SOU) 388 01 Blatná 

VÁM NABÍZÍ STÁČENÉ OLEJE DO VAŠICH NÁDOB : 
M6AD                                         52 ,00Kč/litr
7ADS III                                     58,00 Kč/litr
PP80W                                        53,00 Kč/litr
HM46 hydraulický                    59,00 Kč/litr
10 W-40 polosyntetika             96,00 Kč/litr
5 W-40 plná syntetika           136 ,00Kč/litr
R2 vývěvový                               69,00 Kč/litr
Antifreeze extra                         60,00Kč/litr
TECHNICKÉ PLYNY firmy Linde Gas a.s. 
PROPAN  BUTAN – 10kg – 365,-Kč
Kontakt : 383 423413 , 724832630 
Kromě uvedených druhů lze objednat i další produkty.
Kontakt a informace pro objednání: 606 614 355 
Platnost ceníku od 1.3.2016
Množstevní slevy.
Otevírací doba: Po-Pá 6:00 - 14,00

TECHNICKÉ PLYNY firmy Linde Gas a.s. 
PROPAN  BUTAN – 10kg – 365,-Kč
Kontakt : 383423413 , 724832630 
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Nad Vdovečkem 1123

388 01 Blatná

Tel.: 383 422 044

E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

www.blatenskatiskarna.cz





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

PRODUKČNÍ STROJ KONICA MINOLTA
BIZHUB PRO C5501 do formátu 320x450 mm
MALONÁKLADOVÝ TISK KALENDÁŘŮ,
FOTOKNIH, NAVŠTÍVENEK, POZVÁNEK atd.

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

Jankovský

www.expert.cz

Blatná,
Pivovarská 200,
Tel.: 383 422 554
Strakonice, 
Katovická 1307 (u Kaufl andu), 
Tel.: 383 321 305

Z160049_EXP_inzerce_Blatna_170x100mm.indd   1 18.01.16   13:10

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
po - st 8-11   12-14 hod.
čt - pá 8-11   12-18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)

Hajany 80
Tel.: 732 236 153

www.spanekvperi.cz


 


  
 
 











 





SSTTAAVVEEBBNNIINNYY  
pod rybníkem Pustý 




 Nabídka: 
  stavební materiály  
  tónování barev  
  barvy Eternal, Het, Roko, JUB 
Otevřeno: Po – Pá  7:00 – 17:00 
                           So  7:00 – 12:00            
Tel:mobil:
Mail:
Web:


