
Ateliérová a průkazková fotografie, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy.  
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu 
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů, 
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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Setkání IC Jihočeského kraje v Třeboni
V pondělí 4. dubna se uskutečnilo tra-
diční setkání zástupců Informačních 
center Jihočeského kraje. Setkání se 
tentokrát konalo v  malebném městě 

Třeboň. Již od samého rána se ten den slunce třpytilo na vodní 
hladině rybníka Svět a jen o pár kroků dál ozařovalo malované 
štíty domů na Masarykově náměstí. 

Hlavním záměrem pořádání těchto setkávání je výměna 
propagačních materiálů jednotlivých měst a subjektů, výměna 
a aktualizace kontaktů, představení novinek či záměrů pro při-
cházející sezonu, získávání informací a inspirace a v neposlední 
řadě také osobní seznámení se s  jinou lokalitou i  s  ostatními 
pracovníky - kolegy působícími v cestovním ruchu v jiných re-
gionech. Z mnohaletých zkušeností a praxe v cestovním ruchu 
vím, že vstřícný osobní kontakt je jedním z důležitých stavebních 
kamenů pro spolupráci a proto jsem se tohoto setkání i tentokrát 
ráda zúčastnila a  zastupovala a  prezentovala naší turistickou 

oblast Prácheňsko a  Pošumaví. 
Během roku se koná podobných 
setkání pracovníků v  cestovním 
ruchu více.  

Celodenní program se započal 
v  Domě Štěpánka Netolického 
v  „Centru třeboňského rybníkář-
ského dědictví“. Jedná se o nově 
zrekonstruovaný a  otevřený ob-
jekt, který nyní nabízí překrásné 
historické prostory k  širokému 
využití. V domě se nachází např. 
galerie, přednáškový sál nebo 
muzeum s interaktivními doplňky 
o rybníkářství na Třeboňsku. Pro 
Blatensko velice inspirující! Něco 
takového by u nás nejen návštěv-
níci, ale i místní občané a hlavně 
školy jistě uvítali. Tematicky je to 
naší krajině velice blízké. Místní pracovníci nás kromě jiného se-
známili s novinkami pro nadcházející sezonu a byli nám skvělými 
průvodci po dalších zajímavostech. Navštívili jsme Dům přírody 
Třeboňska neboli Návštěvnické centrum chráněné krajinné  
oblasti a biosférické rezervace Třeboňsko. Prohlédli jsme si Divadlo  
J. K. Tyla, prošli zámeckým nádvořím a vystoupali jsme i na radnič-
ní věž, abychom alespoň nakrátko shlédli svět z ptačí perspektivy. 

Třeboň je krásné město. Nabízí návštěvníkovi kvalitní rybí 
restaurace, atraktivity v podobě památek i přírody a mnoho po-
učných i příjemných míst pro strávení volného času. Disponuje 
lázněmi, kde můžete strávit báječný čas plný relaxace. Ráda 
v  tomto případě proměním naše motto „Předejme si turistu“ 
v  realitu a  s  klidným svědomím Vám návštěvu Třeboně dopo-
ručuji. A nejen proto, že z našeho setkání  vyplynula příjemná 
skutečnost - díky našim dobrým letitým vztahům zase na oplátku 
pozvání do Blatné dostávají třeboňští. V loňském roce jsem se 
setkala se zaměstnancem třeboňského IC, předala mu mnoho 
propagačních materiálů o Blatné a při letošním setkání mi sdělil, 
že je rozdal turistům do posledního kousku. Této spolupráce si 
vážíme a věříme, že nám přivede do regionu více návštěvníků.

Přeji Vám příjemné jarní dny plné cestovatelských zážitků 
nejen po našich krásných Jižních Čechách!

Vendula Hanzlíková 
produktová manažerka destinace Prácheňsko a Pošumaví
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Aktual ity

Smutná zpráva z Važce
Od našich přátel z Važce přišla smutná zpráva. Na konci 

dubnba zemřel pan MUDr.  Michal Kapasný, dlouholetý 
vedoucí folklorního souboru a velký přítel Blatné.

Pan MUDr. Kapasný přišel do Važce jako mladý zubní 
lékař v  padesátých letech. Tehdy tam folklorní soubor 
neexistoval. Pan Kapasný měl k hudbě od malička velmi 
blízko, navštěvoval hudební školu v Žilině, dokonce chtěl 
studovat klavír na AMU v Brně, ale na přání rodičů vystu-
doval medicínu a hudba mu zústala jako koníček. Zpíval 
ve známém souboru Lúčnica a ve Važci se brzy po svém 
příchodu podílel spolu s Janem Ilavským Podkriváňským 
na založení folklorního souboru, kterému věnoval mnoho 
ze svého času a nadání. 

Neúnavně studoval materiály o  originálním folkloru 
a vystoupení važeckého souboru pod jeho vedením bylo 
vždy velkým zážitkem. 

Kromě toho, že nás naučil aspoň trochu opravdovému 
lidovému umění porozumět, byl i přátelským společníkem 
a na chvíle s ním strávené máme ty nejkrásnější vzpomínky.

Ve Važci máme mnoho dalších přátel, ale pan doktor Kapasný nám bude chybět.
Blanka Malinová

NETŘEBA V ČERVNU O DÉŠŤ PROSITI, 
PŘIJDE, JAK ZAČNEM KOSITI

MĚSÍC ČERVEN VONÍ DEŠTĚM

Červen se blíží, poslední měsíc školního 
roku. Možná i vy si často říkáte, že prázdniny 
jsou už cítit ve vzduchu. Čas letí, příroda do-
hání, co se dá. Vody je málo, dešťů je třeba. 
Ale jistě si také přejete, aby jich přes den 
nebylo zase tolik a hlavně, aby dětem i nám 
vyšly prázdniny!(tedy dovolené). Také pro 
zemědělství není nejlepší v  době senosečí 
a sklizní mnoho dešťů. Pro dobrý život platí  
„všeho s  mírou“,  tak snad se tam nahoře 
budou také držet tohoto pravidla!

LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA LODĚK 
V ČERVNU

Půjčovna loděk již úspěšně zahájila 
svoji činnost. Stanoviště má stále na tř. 
J. P.  Koubka 3 - Prodej českého umě-
leckého řemesla - otevřeno je převážně 
o sobotách (9.00 - 16.00 hod.) a nedělích 
(13.00 - 16.00 hod.). Kdykoliv jindy mož-
no zavolat na tel. 736765747 a loďku si 

objednat. Pokud se nelze dovolat, ještě je 
možnost o zapůjčení požádat pracovníky 
WC v budově muzea (naproti zakotvení 
loděk - vedle Kaplanky)

Na dobu prázdnin připravujeme pro 
Vás i  návštěvníky Blatné oživení naší 
nabídky řadou novinek. Jednou z nich je 
již nyní  dětská kniha od Ondřeje Fibicha 
s ilustracemi Petra Štěpána - ZE ŠUMA-
VY ŠPALÍČEK POHÁDEK A  PÍSNIČEK. 
Soubor pohádek, písniček a  hádanek 
pro nejmenší potěší i nás velké. Jednu 
z hádanek jsme vám vybrali jako ukázku.

Na mýtinu při měsíčku
vyšlo sedm jehelníčků.
Funí, chřestí, nožky dupou.
Pak se sešli před chalupou.
Malá ouška čumák smělý, opatrně oči poulí.
Když se dveře otevřely,
v trávě zbylo sedm koulí.

www.lidove-remeslo.cz, prodej@lidove-
remeslo.cz, mob. 736765747 (Fučíková)

NA  JAKOU NOTU MEDARD ZAHRAJE, 
NA TU SE BUDE CELÝ MĚSÍC TANCOVAT

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Oprava
V  minulém čísle se do  textu článku 

o  chystaném návratu Blatenského ko-
houta vloudila chyba - nepodařilo se 
nám podle požadavku autorů opravit 
původní znění:

„Nový blatenský pivovar má roční 
kapacitu více než 2 200 hektolitrů piva. 
Blatenského Kohouta zde budou vyrábět 
jako dvanáctku a polotmavou třináct-
ku", na podle „legislativy" správné znění, 
které nám poslali:

„Nový blatenský pivovar má roční 
kapacitu více než 2 200 hektolitrů piva. 
Blatenského Kohouta zde budou vyrábět 
jako světlý ležák a polotmavý ležák".

Takže se autorům omlouváme, ale 
kdoví, jestli je to označení ležák místo 
dvanáctky definitivní. Změnu by mohla 
přinést nová vyhláška, ke které se měly 
do konce loňského roku vznášet připo-
mínky. Vyhláška by měla podle důvodové 
zprávy platit od července a možná místo 
ležákem se stane dvanáctka „plným pi-
vem". Odborníkům se nelíbilo, že ležákem 
měla být značena i svrchně kvašená piva. 
Uvidíme, ale ať už to bude dvanáctka, 
ležák nebo plné pivo, hlavně ať chutná 
a Na zdraví.

ZM 

Touto cestou bychom chtěli podě-
kovat za  likvidaci požáru, který zasáhl 
15.5.2016 naší výrobní halu v Řišti.

Díky včasnému zásahu HZS Blat-
ná  a 12 jednotek sboru dobrovolných 
hasičů - Blatná, Záboří, Bělčice, Metly, 
Předmíř, Kocelovice, Lnáře, Kasejovice, 
Mladý Smolivec, Březnice, Rožmitál  pod 
Třemšínem a Hvožďany,  se podařilo za-
mezit rozšíření požáru na obytné budovy. 
Naše poděkování za  obětavý přístup 
a  ochotu pomoci patří také Obecnímu 
úřadu v  Předmíři, p.  Karlíkovi, Městu 
Blatná a všem ostatním dobrovolníkům, 
kteří se nám snažili pomoci.

Vážíme si Vás a děkujeme.
Za firmu DREVYS PRO s.r.o., 

Pavel Seidl

Domov PETRA MAČKOV                                Eva Volfová
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Zprávy
z radnice

Ze zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo města Blatná na svém 14. zasedání, které se ko-

nalo dne 11. května 2016  projednalo, mimo jiné i záležitosti týkající 
se nakládání s obecním majetkem. V této části byl schválen záměr 
prodeje části pozemku p.č. 834/1 v katastrálním území Drahenický 
Málkov. Záměr prodeje byl schválen na základě žádosti paní B.O. 
jako majitelky přilehlého objektu číslo popisné 3 v Dr. Málkově, jehož 
součástí a příslušenstvím případně prodávaný pozemek je. Záměr 
prodeje byl schválen na základě souhlasného stanoviska Osadního 
výboru Drahenický Málkov a na základě faktu, že část uvedeného 
pozemku je užíván již po  několik generací předků žadatelky, což 
dosvědčuje i císařský otisk mapy Stabilního katastru z roku 1837. 
Záměry jsou v souladu se zákonem o obcích zveřejňovány na úřední 
desce Městského úřadu Blatná a  zároveň způsobem umožňující 
dálkový přístup, tzn. na internetových stránkách města www.mes-
to-blatna.cz a občané mají v souladu se zákonem možnost záměry 
připomínkovat, či k  nim vznášet své námitky apod. (po  uplynutí 
zákonné lhůty pro zveřejnění následně zastupitelstvo projednává 
vlastní transakci s  majetkem, tzn. vlastní prodej). Dalším bodem 
majetkové části jednání zastupitelstva byl prodej části pozemku 
p.č. 46/6 o výměře 222 m2 v katastrálním území Blatenka. Prodej 
byl schválen manželům R.K. a D.K. na základě jejich žádosti a se 
souhlasem osadního výboru za cenu ve výši 50,- Kč/m2. I v tomto 
případě se jedná o  část pozemku, který slouží jako příslušenství 
k domu žadatelů (čp. 25 v Blatence). Schválen byl též prodej části 
pozemku p.č. 836/76 v katastrálním území Blatná společnosti E.ON 
Distribuce, a.s. za účelem zřízení a výstavby trafostanice v lokalitě 
nově budované ulice Za Malým vrchem v Blatné. Tato stavba umožní 
napojení plánovaných rodinných domů v této lokalitě na elektrickou 
distribuční soustavu. Původně byla výstavba trafostanice uvažována 
a schválena na jiném obecním pozemku, ale celý projekt musel být 
přepracován v  důsledku žaloby Římskokatolické farnosti Blatná 
podané na město ohledně určení vlastnického práva k celkem více 
než 6 hektarům obecních pozemků v této lokalitě a to v souvislosti 
se zákonem o  majetkovém vyrovnání s  církvemi a  náboženskými 
společnostmi. Zastupitelstvo města také projednalo a  schválilo 
odkoupení některých pozemků, které tvoří příslušenství k pozemní 
komunikaci, která vede od silnice na Skaličany směrem k rybníku 
Kaneček. Tyto pozemky jsou situovány jako meze u předmětné cesty 
a město má v plánu realizovat na těchto plochách výsadby ovocných 
dřevin v rámci projektu Zahradou poznání a navázat a uzavřít tak 
výsadby v těchto místech již provedené. V této souvislosti vyslovuje-
me poděkování manželům Marii a Václavu Tvrdým, Janu Koblihovi, 
Veronice Čotkové a  Marii Kolářové, kteří jako majitelé pozemků 
v této lokalitě souhlasili s jejich prodejem za v podstatě symbolickou 
cenu ve výši 10,- Kč/m2 a umožnili tak městu uvedenou výsadbu. 
Město do budoucna počítá s propojením jednotlivých realizovaných 
výsadeb formou zřízení např. naučných stezek či cyklostezek, pokud 
vysázené stromy přežijí řádění čtyřnohé (bohužel i dvounohé) zvěře 
a  řidičů velkých zemědělských strojů. Majetkové dispozice před 
jednáním zastupitelstva města vesměs předem projednává Komise 
pro nakládání s obecním majetkem a v případě osad i osadní výbory 
v osadách města zřizované.   

Sbor dobrovolných hasičů Blatná coby nájemce Táborové základny 
Kadov požádal ve spolupráci s městem Blatná o dotaci Jihočeský kraj 
na stavební úpravy a udržovací práce objektů tábora, které spočívají 
především v nátěrech plechových střech, nátěrech dřevěných kon-
strukcí, opravě dřevěných okenic. Vnitřní úpravy zahrnují pokládku 
lin v chatkách a provozní budově vč. výměna stávající kuchyňské 

linky a úpravy prostoru kuchyně. Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
rozhodlo na základě žádosti o přidělení dotace ve výši 150 tis. Kč při 
celkových uznatelných nákladech ve výši 203 610,70 Kč. Finanční 
prostředky ve výši 55 tis. Kč na vlastní podíl byly převedeny na účet 
nájemce SDH Blatná za  základě rozhodnutí Zastupitelstva města 
Blatná. V  současné době jsou již veškeré práce realizovány. SDH 
Blatná bude provádět úklid, drobné opravy, doplnění vybavení tábora 
a přípravu na letošní sezónu. Pro informaci uvádíme, že pro případné 
zájemce je kontaktní osobou p. Václav Tvrdý, starosta SDH Blatná 
(tel. 723 010 903).
Ceny za pobyt jsou dle ceníku SDH Blatná pro: 
 děti - 40 Kč/den

 dospělí – 50 Kč/den
k těmto cenám se připočítávají náklady na spotřebovanou elek-

trickou energii. 

Táborová základna Kadov

Jaroslav Blovský, Ing. Václav Cheníček, OMIR

Vzájemná návštěva 
partnerských měst
Blatná - Roggwil
Výměna zkušeností v umělecké činnosti

Ve dnech 1. 4. – 3. 4. 2016 navštívila delegace Blatné partnerské 
město Roggwil (Švýcarsko). Návštěva se uskutečnila na  pozvání 
partnerské obce při příležitosti založení spolku „Přátelé Blatné“ 
a koncertu hudebního orchestru „Musikgesellschaft“. Spolek má nyní 
již 80 členů. Za představitele města se zúčastnili místostarosta Blatné 
Pavel Ounický a zastupitel Josef Hospergr. Delegaci tvořili také žáci 
ZUŠ Blatná s panem ředitelem Martinem Škantou,  který nacvičil 
s Pavlem Voborníkem (klávesy a bass kytara) a Ondřejem Šimsou 
(akordeon) hudební vystoupení v Roggwilu. Vystoupili na slavnostním 
oficiálním založení spolku.

Na oplátku ve dnech 6. – 9. 5. 2016 navštívila delegace z Roggwilu 
Blatnou. Delegaci tvořili členové spolku „Přátelé Blatné“ a hudeb-
níci, ti vystoupili v rámci programu na Jazz day. V Blatné byla pro 
hosty naplánovaná exkurze do ZUŠ Blatná. Bývalý i současný ředi-
tel (Mgr. Josef Škanta a Martin Škanta) je provedli budovou školy, 
informovali hosty o historii i současnosti školy, zmínili financování 
a Martin Škanta připravil se žáky krásný koncert, který se skládal ze 
3 částí: Trio příčných fléten – Dominika Češková, Markéta Kerndlová 
a Simona Šourková, zahrály skladby Allemande Tedesca, Impromptus 
a Tanec komárů. Dále vystoupili Blatenští dudáci a na závěr koncertu 
zahrála keltská hudba –  hudební skupina Alban Aiter.

Pobyt Roggwilských byl zakončen vystoupením hudebníků v rámci 
programu Jazz day.

Evženie Bláhová
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Návštěva ve Važci
Ve dnech 13.5. - 16.5.2016 navštívili představitelé města – starostka K.  Malečková a pan J. Hospergr partnerskou obec Važec. 

Setkání se uskutečnilo v rámci výměnného projektu základních škol obou obcí. ZŚ J. A. Komenského Blatná bude o projektu podrob-
ně informovat v příštím vydání blatenských listů. Součásti bohatého programu byla účast na važeckých slavnostech "Jar vo Važci" 
spojených s tradičním pochodem omiliencov a otvíráním studánek. 

Bc. Kateřina Malečková - starostka města

Z p r á v y
T S  B l a t n á

Nabídka pronájmu nebytových prostor
Technické služby města Blatné nabízí k pronájmu nebytové prostory 

v bývalém areálu K&K v ulici Riegrova (směr z Blatné na Hajany). K dis-
pozici jsou tři samostatné jednotky (kanceláře, provozovny) s vlastním 
sociálním zařízením, každá jednotka má svůj elektroměr, možnost parko-
vání v oploceném prostorném areálu, napojení na centrální pult ochrany.

V přízemí se nachází prostor se třemi místnostmi (kanceláře) a jedna 
menší místnost (možnost malého skladu apod.). Sociální zařízení se 
sprchou je umístěno na chodbě mimo kanceláře.

V patře se nachází velká kancelář, dále menší sklad a za ním sprchy 
s WC (možnost využití také jako skladu apod.). Druhé samostatné WC 
pro tyto prostory je na chodbě mimo místnosti.

V patře se nachází i třetí jednotka, která má své sociální zařízení se 
sprchou přístupné přímo z místnosti (kanceláře).

Pro další informace o možnosti pronájmu vč. domluvení příp. pro-
hlídky prostor můžete kontaktovat jednatele TS Ing. Pavla Srba, tel.: 
777 15 88 46, email: tsblatna@seznam.cz.

Více foto na uvedeném odkazu: https://goo.gl/photos/sLn3hGkfWSk-
7Nqbn7

Činnost TS Blatná – měsíc duben, květen
V  měsíci dubnu a  květnu 

pokračovaly stavební práce 
na  úseku opravy chodníků. 
Byla zahájena oprava chodníku 
v  ulici Tyršova, kde dochází 
k přeložení kamenných desek 
včetně výměny či doplnění be-
tonových obrub. Hlavní práce 
jsou soustředěny na  zhutnění 
podkladních vrstev, aby nedo-

cházelo k nerovnostem na chodníku. Dosavadní odezva od občanů byla 
zatím kladná, dokonce jsme se dočkali i sdělení, „že by se tam dalo 
tancovat“. Doposud provedené 
práce jsou o ploše 123 m2.

Další takováto oprava ka-
menného chodníku probíhá 
u  starého hřbitova. Zde se 
jedná o  plochu cca 114 m2 
a  doufáme, že bude stejně 
kladně hodnocena.

Seznámit se s Karlem Hvížďalou můžete už před 
setkáním prostřednictvím knih, které jsou k dispozici 
v knihovně CKVB
Václav Havel, DÁLKOVÝ VÝSLECH – Rozhovor z Karlem Hvížďalou
Václav Havel, PROSÍM, STRUČNĚ – Rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, 
dokumenty
Karol Efraim Sidon, ČERVENÁ KRÁVA – Rozhovory s Karlem Hvížďalou
Karel Hvížďala, OPUSTÍŠ-LI MNE, NEZAHYNEŠ – ROZHOVORY – rozhovor 
se Z. Salivarovou a J J. Škvoreckým
Jacques Rupnik, PŘÍLIŠ BRZY UNAVENÁ DEMOKRACIE – Rozhovor s Karlem 
Hvížďalou
Karel Hvížďala, EVROPA, RUSKO, TERORISTÉ A BĚŽENCI – Profesorské 
dialogy 2015
Karel Hvížďala – FIALOVÍ JEŽCI – literatura pro děti, příběh nejen o skautech
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Jak je to s cestovními doklady 
pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí zname-
nají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit 
při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou 
do členských států Evropské unie a dalších vybraných evrop-
ských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či 

do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí 
již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, 
jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti 
cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem 
neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti do-
volená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž 
stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích,   
které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt 
nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o  cestování po   
Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evro-
py  pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat 
do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé 
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za   
vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho 
platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O  vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě 

do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí 
s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou  působností. 
K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat 
fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání 
žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz 
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný 
občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo 
rodného listu.

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí 
maximálně 30 dnů. V případě  vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů  
je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pra-
covních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn  poplatkem  ve 
výši 2 000 Kč. Bližší  informace k vyřizování osobních dokladů lze 
nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/
osobni-doklady.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme 

se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké 
jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je 
také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii 
mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu  
při  vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji  činí 
požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.

Podrobnosti  k těmto  i dalším  podmínkám (např. vízová povinnost)   
lze zjistit u  zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze 
nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci 
„Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová 
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

Bazény napouštějte pomalu a odběr předem nahlaste
Začínající teplé počasí láká k  osvěžení v  domácích zahradních 

bazénech. Většina majitelů je napouští právě v tuto dobu. Nesprávný 
postup může způsobit potíže nejen jim, ale také sousedům.

 „Při rychlé změně tlaku a vysoké rychlosti proudění vody se mo-
hou z vodovodního potrubí uvolnit sedimenty. To se projeví zákalem 
vody nejen v místě odběru, ale i  v  jeho okolí,“ upozornila mluvčí 
společnosti ČEVAK a.s. Jitka Kramářová. Navíc také hrozí pokles 
tlaku ve vodovodní síti.  

Problémy v  souvislosti s  napouštěním zahradních bazénů řeší 
vodohospodáři každoročně na  mnoha místech. „Stává se, že nám 
lidé volají kvůli tomu, že mají v bazénu po napuštění „zelenou“ vodu. 
Tento optický jev způsobují mikročástice železa, které se do bazénu 
dostalo právě při jednorázovém napouštění,“ vysvětluje provozní 
ředitel společnosti ČEVAK a.s. Lubor Tomanec. 

Přesto však si mohou být lidé jisti tím, že voda ve vodovodním 
řadu je ze zdravotního hlediska v pořádku. Není ani třeba jí z bazénu 
vypouštět, po přidání činidel (vločkovač, korekce pH) a filtraci se její 
vzhled upraví.  

V poslední době se vodohospodáři setkávají i s tím, že lidé berou 
vodu do bazénů přímo z vodovodních hydrantů. „Toto se dá kvalifi-
kovat už jako trestný čin, protože vodu z hydrantu mohou bezplatně 
odebírat pouze hasiči a to jen při záchranných a likvidačních pra-
cích,“ doplňuje Tomanec. V ostatních případech může hrozit pokuta 
až do výše 50 tis. korun. 

Jaké je tedy základní pravidlo pro bezpečné napouštění bazénů? 
Chcete-li jej naplnit z vodovodní přípojky, napouštějte bazén pomalu 
a mimo odběrovou špičku. Odběr předem oznamte na linku společnos-
ti ČEVAK a.s. 800 120 112, kde vám také poradí s dalšími možnými 
alternativami, jak svůj bazén napustit.
Kontakt: Mgr. Lenka Zimmelová, útvar marketingu a komunikace, 
tel: 387 761 302

Tajemství noci a především té jedné…

Noc muzeí v Blatné
Lange Nacht der Museen, Long Night of Museums, Nuit Blanche 

nebo Noc muzeí. Pod tolika názvy se skrývá celosvětová kulturní akce, 
která letos již po čtvrté proběhne v Blatné. Proč ale muzeum v noci? 
Kde se tato myšlenka vlastně vzala? Je to přeci jen čas, který slouží 
hospodám, kinům, divadlům nebo čajovnám, avšak kulturní objekty 
a muzea jsou většinou k večeru uzavřeny. Přítmí v daných objektech, 
a tedy onu kouzelnou hodinu nočních lamp, si vychutnávají pouze 
noční hlídači a  lupiči, tak proč neukázat i dalším, jak je muzeum 
nádherné a tajemné.

S touto myšlenkou přišlo město Berlín v roce 1997, aby tak zvýšilo 
zájem o  kulturní památky a  minulost uloženou v  muzeích. Každá 
instituce otevřela nejen své dveře po zavírací době, ale také části 
objektu, které obyčejně nejsou přístupny. Lidé se mohli jít podívat 
do sklepení muzeí nebo do věží památkově chráněné radnice. Navíc 
byl pro ně přichystán doprovodný program a to vše bezplatně. Tato 
myšlenka otevřených institucí se rychle šířila, až nakonec doputovala 
i do Prahy v roce 2004. Iniciativy se chopilo Národní muzeum. Díky 
úspěšnosti akce, která novou formou propagovala a popularizovala 
muzejní instituce, se již další rok připojila muzea v Brně, Olomouci, 
Plzni ad. 

Blatná do této řady světových muzeí vstoupila v roce 2013, kdy 
byly poprvé po cca 50 letech zpřístupněny kobky, odkazující na vě-
zeňskou minulost budovy muzea. V  rámci muzejní noci vystoupili 
šermíři doprovázeni hudbou, aby tak připomněli nejvýznamnějšího 
pána z Blatné, Jaroslava Lva z Rožmitálu. I zde byla akce úspěšná, 
a proto bylo rozhodnuto pokračovat a každý rok vymýšlet nový pro-
gram, který by překvapil a ukázal muzeum nejen jako edukační či 
antikvářskou instituci, ale i jako místo her a zábavy. 

Malí i velcí si budou moci vyzkoušet, jaké je to žít v 19. století 
na Blatensku mezi živnostníky a řemeslníky. Znovu společně přes 
jedinou noc oživíme minulost v nás a zároveň s kostelem se vás po-
kusíme vtáhnout do drobné události z prostředí blatenských kupců, 
koželuhů, ševců, malířů, kramářů, putykářů a dalších. 10. 6. 2016 
si to nenechte ujít, a pokud vydržíte až do konce, odhalíte tajemství 
blatenské noci.                                                              Petr Chlebec
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ŠLENDRIÁN
Když jsem tohle slovo jako malá holka 

z  úst dospělých slyšela, myslela jsem si, 
že Šlendrián je  nějaký drak nebo šeredná 
příšera. V dospělosti jsem rychle pochopila, 
že jsem nebyla daleko od pravdy. Šlendrián 
není sice drak, ale je tu stále, číhá a v nějaké 
podobě ho vidíme všude kolem.

O zeleň, keře a trávníky se léta i na sídlišti 
Nad Lomnicí stará paní Bláhová. Technické 
služby města Blatná nemohly mít lepší ruku 
při výběru organizátora těchto prací. Drobná 
žena sytým hlasem brzy ráno rozdělila svým 
podřízeným práci, během dne ji několikrát 
kontrolovala a sebemenší šlendrián rozhodně 
netrpěla.

Jenže před časem, možná před rokem 
či dvěma, paní Bláhová z nějakého důvodu 
očividně ztratila možnost rozhodovat o tom, 
co, kde a dokdy se udělá.

Už loni nebyla situace dobrá, letos je to 
ještě horší. Sekáče nám sem někdo pošle 
na pár hodin práce, zřejmě proto, abychom 
nenadávali, že tu vůbec nebyli, pak je odvelí 
někam jinam, pár dnů se neděje nic a poté 
pár jiných sekáčů lajdácky, narychlo a neú-
plně zase něco udělá. Kdyby takhle pracoval 
tým lékařů na operačním sále - otevřít, něco 
z nás vykuchat, pak se na pár dnů vzdálit - ve-
zou nás všechny po zašití rovnou do márnice.   

Keře před hřbitovní zdí a před domy 1102 
a 1103 loni a dodnes neprořezal nikdo, tím 
pádem v některých místech rychle prosycha-
jí, pryskyřník, který jimi prorůstá, je dnes 
vyšší než samotné roští. Suché túje u hřbi-
tovní zdi tiše „ přihlížejí“ tomu, jak se oprava 

pár metrů chodníku kolem starého hřbitova 
může, když se chce, rozložit klidně na měsíc 
nebo půlku jara. Pampelišky vesele rostou 
mezi chodníkem a silnicí, neposekaná tráva 
v prostoru kolem popelnic a parkoviště jen 
chmurně doplňuje moje slova.Vina rozhodně 
neleží jen na bedrech těch, kteří práci dělají, 
zodpovědni jsou hlavně a především ti, kteří 
ji organizují a kontrolují.

Objektivně připouštím, že sekáči, kteří 
likvidovali trávu za našimi domy, odvedli svou 
práci takřka bez chyb.Ti, kteří přišli po nich 
a „pracovali“ před domy, směrem do ulice, 
a to byla dvojice úplně jiných pracantů, byli 
jednou velkou ostudou. Trávu v  některých 
místech dodnes / 23. 5./ ještě neposekali, 
drobné terénní vlny pro ně byly takovou 
překážkou, že se jim radši vyhnuli, prostory 
kolem laviček a odpadkového koše zůstaly 
z jejich pohledu bez povšimnutí úplně. Tam, 
kde bylo potřeba z obou stran vyčistit od ple-
velu celé řady keřů, zůstal divoký porost 
nejrůznějšího rostlinného náletu.

Hanba pro toho, kdo takovou práci 
odevzdá, a především šlendrián v nejčistší 
podobě ze strany toho, kdo za to zodpovídá!

Začala jsem u  šlendriánu, a  tak u  „š“ 
zůstanu...

Je mi z toho šoufl, tahle šlamastyka by 
měla vést šéfa Technických služeb v Blatné 
k  tomu, aby svou individuální štrapaci 
za kvalitnější prací šupito presto / rychle 
rychle/ přehodnotil.  

Připouštím, že by se mohlo na  první 
pohled zdát, že mi do toho nic není. Je do-
cela dobře možné, že to leckoho i napadne. 
Jde přece o  pozemky města, proč se teda 

do  toho pletu. Problémem je, že tu bydlím 
a  vidím na  vlastní oči, v  přímém přenosu, 
jak i nekvalitní práce může být vnímána jako 
docela dobrá. V duchu se ptám sama sebe, 
je-li vůbec možné takhle pracovat zadarmo, 
natož za peníze. 

Zastávám názor, že trávit čas věčným 
sousedským nadáváním na nepořádek, který 
někdo jiný zavinil, nebo vypouštět stížnosti 
na cokoli v hospodě, ve společnosti cizích lidí, 
ve snaze „ jen“ tak si ponadávat na svět a ne-
povedený život obecně, to vážně nemá smysl.

I  z  toho důvodu bych si přála, aby byl 
tenhle text vnímán jako dobrá inspirace pro 
toho, kdo  může ovlivnit alespoň to, co je 
v kompetenci jeho práce. 

Všechny možné důvody, proč nelze zjednat 
nápravu, proč to či ono nejde, nepotřebuju 
slyšet, umím si to představit. Odmala od táty 
vím, že nejde jen chcíplá koza.  

Do příštího vydání BL by se mohlo leccos 
změnit a já doufám, že tomu tak bude. Smr-
dutý zápach   něčeho nekalého to ovšem jen 
tak neodvane. Pokud nějaká náprava přijde, 
bude to přinejmenším pozdě, bohužel. Tak už 
to chodí, šlendrián ruky mávnutím nezažene-
me, to víme docela určitě všichni.

Co zbývá? Myslím, že je důležité nenechat 
se umlčet tam, kde něco nehraje, je třeba se 
ozvat   nahlas a bez zábran vždycky, když se 
nás jakýkoli problém osobně dotýká, když 
něco není v pořádku. Byť by to byla jen skle-
nička nekvalitního vína, kterou nám někdo 
někde nabídne, nebo snaha oblbnout nás 
řečmi o  kvalitě výrobku, který nás na  pár 
vteřin zaujal, či špatně a lajdácky obhospo-

ZE ŠUMAVY ŠPALÍČEK POHÁDEK A BÁSNIČEK
Titulek tohoto příspěvku je zároveň ná-

zvem knihy, kterou v nedávné době vydalo 
Nakladatelství Hrad Strakonice. Jeho majitel 
a  spisovatel v  jedné osobě Ondřej Fibich 
opět navázal na úspěšnou předchozí spolu-
práci na několika svých dílech s hajanským 
uměleckým nezmarem Petrem Štěpánem 
a společně vytvořili knihu plnou šumavských 
pohádkových příběhů, básniček a ilustrací, 
jejíž součástí je i  „Zpěvníček pro radost 
všech školiček“. Ondřej Fibich je zkušeným 
literárním matadorem a sběratelem příběhů, 
a tak jeho nová kniha plná poutavého čtení 

a veršů zaujme nejen dětského posluchače, 
ale i osoby dospělé, což dokázal již mnoha 
svými doposud vydanými publikacemi. Petr 
Štěpán pak svým osobitým a  neotřelým 
způsobem doprovodil knihu půvabnými ilus-
tracemi. Toto dílo by nemělo chybět v žádné 
(nejen) regionální knihovničce.

Václav Cheníček
TURISTI
(Ondřej Fibich)

Nosí mezi horami
turistické salámy,
před hladem se pojistí
Kdo? No přece turisti

Zdraví honí bez cíle,
tuky pálí zmužile
a ač je to k nevíře,
pěstují si puchýře

Míří si to do dálky,
v kapsách mají horalky
Když přijdou tam, kde „chcíp pes“,
zachrání je GPS

O autorech (převzato z knihy Ze Šumavy 
špalíček pohádek a básniček): 

Ondřej Fibich – Potkáte ho nejspíš 
na Šumavě, kde hledá tajemná místa. Umí 
naslouchat řeči potoků, kamenů i  starých 
památek. Patří k rodu dávných „pohádkářů“, 
kteří chodili od chalupy k chalupě a vyprá-
věli domácím spoustu strašidelných příbě-
hů. Z  krabičky místo brouka mu vyběhne 
malinkatý koník, z kapsy vytáhne veršování 
a také občas obdaruje zpěváky všeho druhu 
svými texty k písničkám. Nosí klobouk, aby 
ho smekal před těžkými osudy rodů i před 
dobrým dílem venkovských lidí.

Petr Štěpán – Bydlí na statku s letopoč-
tem 1777. Musí chodit do  „hajan“, i  když 
je pořád v Hajanech. Okolní krajina je plná 
památek, kterým prodloužil život. Proto 
ve  svém kamenitém domově založil spolek 
Menhirostav, aby všechny památné kameny, 
křížky i  kapličky měly svou péči. Ilustruje 
pohádky, pravidelně pořádá divadelní festival 
Tlustá Tályje a vede svou kapelu Křečový žíly 
ke stále zemitějšímu zvuku. Denně dokazuje, 
že šikovnost nejsou žádné čáry, ale kus po-
ctivé práce plné lásky.
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řádavaný prostor, který vlastníkům bytů sice nepatří, ale musí v jeho 
sousedství žít.

Znova opakuju, že stěžovat si sousedovi, kamarádce, manželovi, 
babičce, v hospodě, na nádraží,..... to, jak víme, nikdy nic nevyřešilo. 
Ulevit se nám v takovém případě může tím, že potíž na někoho sice 
„ navršíme“, ale neděláme ani sebemenší pokus o skutečné řešení 
problému.  A to je svým způsobem taky trestuhodný šlendrián. 

Označit špatné počínání veřejně a na správném místě je myslím 
impulzem dobrých změn, logicky se taková úvaha minimálně nabízí.

    B. Hermannová

Výstava prací klientů Domova PETRA 
Mačkov v Galerii 9 v Praze

Na  pozvání PaedDr.  Taťjany Horké, členky rady městské části 
Prahy 9,  Domov PETRA Mačkov připravil v Galerii 9 ve Vysočanech 
výstavu výrobků ze sociálně-terapeutických dílen. Výstava nese název 
„Srdce v dlaních.“ Jedná se o díla klientů – obrazy, keramiku, malbu 
na hedvábné šátky, tkané koberečky, polštáře a různé jiné dekorace. 

V pondělí 2.5.2016 v 17 hod proběhla vernisáž výstavy, kterou 
zahájila PaedDr. Taťjana Horká a kurátorka výstavy Mgr. Eva Kořá-
nová. Pěvecký soubor „Mačkovské kočky“ předvedl pásmo lidových 
písní. Galerie je otevřena pro veřejnost do 26.5.2016. Srdečně vás 
všechny zveme!

Za Domov PETRA Mačkov Bc. Petra Očenášková,  
vedoucí úseku CHB a STD.

SWING TRIO AVALON V BLATNÉ
Vážení hudební nadšenci,
již podeváté (jak naznačuje paměť mého osobního počítače) sepisu-

ji pozvánku na koncert českobudějovického SWING TRIA AVALON. 
Po dvouleté odmlce (znáte to, produktivní věk, je nutno myslet 

na potomstvo) se chystá velký blatenský comeback tohoto uskupení, 
které navzdory prvním šedinám na skráních (vyjma bubeníka, který, 
aby nedošlo k nedorozumění, svým účesem rozhodně nevyjadřuje 
sympatie k  jakékoliv extremistické skupině) stále překypuje swin-
govou energií, jíž hodlá zavalit velectěné (jistě i tentokrát početné) 
blatenské publikum. Pokud jste dočetli až sem, aniž byste se v před-
chozích řádcích ztratili, musím Vám gratulovat k bystré mysli a slíbit, 
že teď už se trochu ukázním. Já se jen snažím psát trochu divně, abych 
Vás dostatečně připravila na to, co Vás může čekat 11. června 2016 
od 19 hodin na Blatenském zámku.

Swing Trio Avalon (Jakub Šafr – klavír, Martin Voříšek – klarinet, 
Jan Kubeš – bicí) tam bude pálit swingové hity let 30. a 40., které 
nenechají v klidu snad nikoho, kdo si právě nesedí na uších. Tuto 
výhradně pánskou sestavu tentokrát doplní dámské vokální STOP 
TRIO z Mladé Boleslavi. Tady je, myslím, na místě převyprávět historii 
tohoto hudebního spojení.

Bylo nebylo, před dávnými časy, se tři mladí chlapci, zapálení pro 
starou swingovou hudbu, vydali do světa na vyučenou. Na Letních ja-
zzových dílnách ve Frýdlantu se setkali s podobně smýšlejícími třemi 
mladými dívkami, s nimiž pak podnikli několik společných vystoupení. 
Střih. Léta plynula, tři mladí chlapci dospěli, ale hráli dál. Střih. Tři 
mladé dívky dospěly, založily rodiny, sem tam se sešly na kávě či 
víně a  jednoho dne se doma v Mladé Boleslavi společně vypravily 
na swingový koncert. Střih. Již dávno dospělí chlapci měli koncert 
v Mladé Boleslavi. Střih. No a teď si to už domyslíte. Dávno dospělé 
dívky vypadaly (prý) pořád stejně a  zkusily se po  letech k Swing 
Triu Avalon přidat. A ono to fungovalo. Blatenský koncert bude třetí 
společné vystoupení po dvaceti letech. Tak se přijďte podívat.

Vstupenky koupíte na místě nebo v předprodeji v Knihkupectví 
Kanzelsberger (vstupné 100,- Kč).    AV
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Populární kapela „Anča Band“ působí na hudební scéně už 
rovné čtvrtstoletí
„Naše začátky byly partyzánské a humorné,“ ohlíží se přes rameno zakládající člen 
Zdeněk „Strakapoud“ Říha.

A  je to tady! Fanoušky obléhaná a oblí-
bená kapela „Anča Band“ slaví! 28. května 
uplyne rovné čtvrtstoletí od jejího založení. 
Ačkoliv jim jiná hudební tělesa prorokovala 
„jepičí život“, všechno dopadlo nakonec 
jinak. Zatímco právě kapely, které nad bla-
tenským „Anča Bandem“ lámaly hůl, zmizely 
často v propadlišti dějin, správná parta mu-
zikantů z „města růží“ stále oslňuje z pódií 
početná publika a slaví další a další triumfy!

Celý příběh hudební kariéry jednoho 
spolku kamarádů se začal odvíjet poněkud 
netradičně- od svatby. „Když jsem se 
ženil, vyvstal problém, kde sehnat 
nějakou kapelu. V nouzi nejvyšší jsem 
začal obvolávat všechny přátele, kteří 
vlastnili nějaké hudební nástroje,“ 
vzpomíná zakládající člen „Anča Ban-
du“ Zdeněk „Strakapoud“ Říha, „A ti 
mně skutečně vytrhli trn z paty. Slovo 
dalo slovo, párkrát jsme se potom 
sešli v  bráchově hospodě, abychom 
se „hudebně osvěžili“, no a  pak nás 
okolní hospodští začali brát do svých 
šenků na hudební večery a odtud jsme 
plynule přešli na taneční parket.“ První 
velkou veřejnou akcí, kde o sobě mohla 
kapela „Anča Band“ dát náležitě vědět, 
se staly nově obnovené „Šibřinky“. Pak 
už následovalo každý týden několik tanečních 
zábav před početným obecenstvem, „Anča 
Band“ vévodila i odpoledním čajům. 

Hudebně naložená parta byla v počátcích 
hned v několika směrech prudce originální. 
„Třeba tím, že první řádná zkouška souboru 
proběhla až roku 1996, kdy jsme natáčeli 
své premiérové cédéčko. Do  té doby jsme 
nenazkoušené kusy mydlili, jak se dalo a pu-
blikum bylo až neobyčejně shovívavé. Pan 
režisér by ale určitě takhle shovívavý nebyl 
a zastihnout nás ve stavu hudebního rozvratu 
by mu mohlo přivodit psychické trauma,“ 
směje se dvojče Zdeňka „Strakapouda“ 
Jiří „Datel“ Říha, provozovatel blatenských 
restaurací, „Naše originalita spočívala také 
v tom, že jsme při vystoupeních tváří v tvář 
třeba i pětistovce diváků zásadně jen seděli. 
Později už jsme od toho museli ale odstoupit, 
protože někteří členové kapely začali usínat 
a kácet se ze židlí,“ královsky se baví druhý 
zakládající „šoumen“ legendárního tělesa.

Jak vlastně vznikl název kapely „Anča 
Band“? „Inu, byli jsme pohodlní lámat si 
hlavy nad nějakým super úderným titulem 
a  tak jsme prostě pojmenovali náš spolek 
po zpěvačce Anče Čadkové. Ale to má přece 
taky šťávu, ne ?,“ klade otázku Zdeněk „Stra-
kapoud“ Říha.

Kapela má dnes sedm členů plus dva 
hostující bubeníky. Kromě zmíněných dvoj-

čat Říhových /48 let/ jádro souboru tvoří 
ještě Petr „Štajner“ Kůs /basová kytara/, Jiří 
„Vokoun“ Vokoun /banjo, foukací harmonika, 
kytara/, Michala Čadková / zpěv a klávesy /, 
Lucie Kratochvílová / zpěv a saxofon /, Ond-
řej „Hulán“ Hulač /bubny/, Jindřich „Turek“ 
Říha /bubny/ a Štěpán Tuháček - toho času 
bez přezdívky /bubny/. Zakládající kádr před 
pětadvaceti lety se skládal z  Jiřího „Datla“ 
Říhy /zkušenosti sbíral v kapelách „Cerest“, 
„Faust“ a  „Metelice“/, jeho bratra Zdeňka  
„Strakapouda“ /kapely Metelke a Cerest/ 

„matky kapely“ harmonikářky Anny Čadko-
vé, Karla „Mlhy“ Šulara/ působil mimo jiné 
v  kapele „Faust“/ a  jeho bratra Františka 
„Prasete“ Šulara /kapela Cerest/.

„Anča Band“ nejprve hrála převzatý reper-
toár, postupně doplňovaný o vlastní tvorbu. 
„Jednalo se o písníčky, co jsme znali z rádia, 
ze školy a od táboráků,“ vysvětluje Zdeněk 
„Strakapoud“ Říha, „Potom jsme reprezen-
tovali čím dál tím víc svou tvorbu, která se 
k dnešnímu datu skládá z cca 70 vlastních 
písniček. My jsme jedinci, odchovaní různý-
mi hudebními směry- folkem, punkem, big 
beatem, metalem. Vyrobili jsme z  toho ze 
všeho jeden obrovitý „amaroun“, tak jak ho 
tvořili nezapomenutelní cestovatelé časem 
z televizního seriálu „Návštěvníci“. Jak bych 
to jenom vyjádřil? Náš písničkový amaroun 
sice vypadá nevzhledně až hnusně, ale sežrat 
se dá,“ škube to koutky úst provozovateli 
blatenských restaurací.

Začátky „Anča Bandu“ byly hotovou par-
tyzánštinou, a to přinášelo řadu humorných 
situací. „Sranda“ byla, jak jsme natáčeli náš 
první zvukový nosič. Tenkrát ještě nešlo 
o cédéčko, ale audiokazetu. Ta se za ohrom-
ných „porodních bolestí“ drala na  svět 
ve  sklepě základní školy J. A. Komenského 
vedle kopice uhlí. Ryze amatérskou nahrávku 
nám tenkrát dělal Pavel „Bandaska“ Bartů-
šek, právoplatný člen souboru v roli zvukaře 

a  příležitostného zpěváka. Vzniklo tehdy 
jen pár kusů a po těch se doslova zaprášilo. 
Abych nezapomněl- kazeta se jmenovala 
„Anča je vůl“,“ dává příhodu k  lepšímu 
Zdeněk „Strakapoud“ Říha. Dlužno dodat, 
že název koncertu 28. května ponese název 
„Anča band je stará kráva“, což volně nava-
zuje na hovězí slogan.

První cédéčko na  profesionální úrovni 
„Svině v  kině“ spatřilo světlo světa roku 
1996. Oficiální křest proběhl o rok později 
v Chanovicích a na 1200 nadšených fanoušků 
neváhalo se tam vypravit. Další, cédéčko „Ap-
ríl“, vzniklo roku 1999 a kmotři ho před zraky 
fanklubu stále oblíbenější kapely pokropili 

šampaňským na půdě sedlické sokolovny. 
Pak přišlo na řadu cédéčko „Cajmrsk“. To 
parta správných muzikantů nahrála roku 
2006 v  zimě, aby ho mohla představit 
v plné slávě a lesku v létě na blatenském 
zimním stadiónu. „Pak přišla doba tem-
na,“ konstatuje Jiří „Datel“ Říha, „Nějak 
jsme zčistajasna zestárli a  zlenivěli, 
přešla nás chuť znovu natáčet. Teprve 
v roce 2014 jsme se „dokopali“ k tomu, 
abychom stvořili naše čtvrté cédéčko 
„Miliarda“ a slavnostně ho pokřtili o loň-
ském květnu opět na zimním stadiónu.“

Kapela „Anča Band“ má k  dnešku 
na  svém kontě cca 1000 veřejných 
vystoupení. Členové tělesa zažili ale 
i  smutné okamžiky. To především když 

21. února 2014 zemřela po těžké nemoci zpě-
vačka Eva Dean-Jíchová -  sluníčko a dobrá 
duše souboru, po které se jejím kamarádům 
a kamarádkám bude navždycky stýskat.

Letošní oslavy 25. výročí vzniku kapely 
„Anča Band“ provází mimo jiné miniturné 
souboru, v rámci kterého už navštívil Liberec 
a  zahrál si v  proslulém pražském vagónu 
bok po boku se sesterskou kapelou „Znou-
zectnost“. Turné bude zakončeno v píseckém 
divadle „Pod čarou“.

„Anča Band“ plánuje pozvat na svůj velký 
svátek všechny hudebníky i ne- hudebníky, 
kteří se coby záskok vystřídali v jejich soubo-
ru za celou tu dlouhou řadu plodných roků. 
A  že jich bylo ohromné množství, takže je 
nereálné dostat je všechny na pódium. Ofi-
ciálními hosty budou 28. května spřízněné 
kapely „Zvlášňý škola“, „Mordors Gang“ 
a „Blatenský B. A. S.“.

Co plánuje kapela „Anča Band“ do  bu-
doucnosti ? „Chceme dál naše příznivce bavit 
tímhle stylem. A nám samým bych popřál- 
hlavně, ať to pořád baví nás,“ zní poslední 
věta na dané téma z úst Jiřího „Datla“ Říhy.

A věřme, že tahle věta v podání stejného 
aktéra zazní i  za  dalších pětadvacet let. 
„Anča Band“ je přece věčná, nikdy se neo-
mrzí a nikdy se nepřejí!

Vladimír Šavrda  

Bratři Říhové, známí veřejnosti pod přezdívkou „Strakapoud“ a „Da-
tel“, udělali pro blatenskou hudební scénu mnoho záslužného.
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BAVÍME SE SPOLECNE 
V PÁTEK 3.CERVNA 2016 

OD 16 HODIN NA “ZIMÁKU” 

 Spolek rodičů a přátel ZŠ J. A. Komenského v Blatné pořádá  
zábavné odpoledne pro děti i dospělé	  

                                                   VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ. 
                                                OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.         

…UVIDÍTE VYBRANÁ VYSTOUPENÍ 
           ŠKOLNÍ AKADEMIE 

V V 

V 

 

Základní umělecká škola Blatná 
J. P. Koubka 4 – 388 01 Blatná – tel.: 383 422 536 – e-mail: zus@blatna.net 

 
                              vyhlašuje pro školní rok 2016/2017  
            

    ZÁPIS ŽÁKŮ 
 
                               pro výuku do oboru: hudební, výtvarný a taneční 
 
 
Hudební obor -  přípravné studium                                                                 děti 5 - 6 let 
                         -  základní studium                                                                   děti od 7 let 
                            klavír, akordeon, zobcová flétna, housle, kytara, violoncello, kontrabas, 
                            trubka, trombon, klarinet, saxofon, lesní roh, dudy, bicí nástroje 
                          - sólový zpěv                                                                           děti od 6 let 
                          - sborový zpěv                                                                          
 
Výtvarný obor - přípravné studium                                                                děti 5 - 6 let 
                          - základní studium                                                                  děti od 7 let 
                          - základní studium se zaměřením na keramiku                      děti od 8 let 
                            (zájemci o tento obor přinesou s sebou výtvarné práce z MŠ, ZŠ nebo 
                              vytvořené doma) 
 
Taneční obor  - přípravné studium                                                                    děti 5 - 6 let 

   - základní studium                                                                     děti od 7 let 
     se zaměřením na klasický, moderní a společenský tanec 

                       
Zápis se koná v červnu v týdnu od 13. – 17. června 2016 

                           10:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 16:00 hodin 
v ZUŠ Blatná v ředitelně školy 1. patro, dveře č. 16 

(rodiče se dostaví s dětmi) 
 
Kritéria, podle kterých budou žáci přijímáni: 
 

Hudební obor: zazpívat píseň, zopakovat určitou výšku tónu, vytleskat rytmický motiv 
Výtvarný obor: dokázat rozlišovat barvy, prokázat představivost a schopnost využití daného 
prostoru (výkres), přinést vlastní práci libovolného výtvarného stylu 
Taneční obor: žák má rovný postoj, plynulou chůzi, prokáže cit pro rytmus a hudbu 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Ve čtvrtek 16. června 2016 Vás srdečně zveme na koncert nejmladších žáků, který 

se koná v sále ZUŠ od 17:00 hodin 
 
 
 

„Letošní „Blatenský Fest“ bude 
ve znamení trojek,“ hlásá jeho 
„prezident“ Zdeněk „Strakapoud“ 
Říha

333 korun za 3 dny. Nejedná se o žádný marketingový tahák 
pro veřejnost ze strany supermarketů, nýbrž vstupné na letošní 
23. ročník „Blatenského Festu“. Ten se bude konat ve  dnech 
17.- 18. června, na  tzv. „dojezd“ se mohou příznivci dobrého 
moku, dobrého jídla a dobré hudby těšit 19. června v blatenské 
restauraci „U Datla“. „Letošnímu „Festu“ budou prostě vládnout 
trojky,“ usmívá se „prezident“ celého velkolepého hudebního 
projektu Zdeněk „Strakapoud“ Říha. Za populárním festivalem, 
který Blatné závidí mnohem větší města, prý stojí půlrok mizerně 
placené, zato tvrdé práce: „Letos jsem si musel vzít na pomoc 
kamaráda a neplacenou dobrovolnici jako „administrativní sílu“. 
Akce bude rozšířena o dvě pódia- to hlavní se bude nacházet 
na místním zimním stadiónu / jako obvykle, jen s výjimkou dvou 
ročníků /, alternativní pak vedle beach volejbalového hřiště za so-
kolovnou. Chceme prostě oslovit co největší počet posluchačů,“ 
vysvětluje hlavní postava „Blatenského Festu“.

Zdeněk má hudební festival „pod palcem“ od roku 1999, šta-
fetový kolík převzal po manažerovi nadace PPS Štefanu Lackovi. 
„Já z pozice zedníka bojuju těžce s volným časem, ale zřejmě mi 
to na hrbu zůstane napořád, pokud budeme tuhle tradici chtít 
udržet,“ svěřuje se prezident bez ochranky a zámku v Lánech, 
„Už několik pořadatelů se chopilo pomyslného vesla místo mě, 
ale ve finále od toho dali do jednoho ruce pryč. Prostě nevděčná 
rachota, ale člověk k tomu má vztah a žije tím.“

Na „Blatenském Festu“ se vystřídaly snad všechny hvězdné 
kapely, které dnes v showbyznysu něco znamenají. Začínal tu 
i slavný „Divokej Bill“. „A řada se jich do Blatné pořád ráda vrací. 
Když už kvůli ničemu jinému, tak kvůli zdejšímu útulnému pro-
středí a zázemí. Taková zajímavá kapela pak přitáhne na festival 
návštěvníky až z druhého konce republiky,“ cítí zadostiučinění 
Zdeněk „Strakapoud“ Říha.

Po  třech hubenějších letech, kdy festivalu nepřálo počasí 
nebo na něm hrály jen domácí kapely, se letos očekává velký 
„Comeback“. Tak ať to vyjde a Blatná žije naplno!

Pořadatelé touto cestou děkují za mnohaletou podporu městu 
Blatná a všem stálým sponzorům.

Vladimír Šavrda

Zprávy z Knihovny Městského muzea Blatná

Francouzská revoluce 
v dějepisectví v Knihovně 
Městského muzea Blatná

Franҫois Simiand v  roce 1900 vydal 
krátkou esej, ve které podrobil zevrubné 
kritice dominantní směr v historiografii, tzv. 
klasický historismus neboli kritický poziti-
vismus. Jeho práce je považována za základ 
postmoderní historiografie, ke které, jako 
čeští historici, upíráme zraky jako k modle 
postmoderní historiografie. Tyto dějiny již 
nepopisují jen panovníky a  jejich války, 
bitvy a jednotlivé šlechtice, neboť události 
dějin považují jen za nicneříkající povrch 
většího celku minulosti civilizace, ve kte-
ré se nacházejí lidé, po nichž pátrá onen 
historik. Právě námi nabízená kniha Fran-
couzská revoluce v dějepisectví od Petera 
Burke, která přibyla do  sbírek  Knihovny 
Městského muzea Blatná, vám může přiblížit úchvatný vývoj histo-
riografie a snad vás i nalákat na světoznámé práce od Marca Blo-
cha, Luciena Febvra (zakladatelé školy „Annales“), přes Fernanda 
Braudela, Emannuela Le Roy Ladurie, Jacquese Le Goffa ad. Některé 
z těchto autorů naleznete i u nás přes on-line katalog na stránkách 
muzea a budete se divit, jaké poklady jsou skryty ve vašem muzeu. 
Prostřednictvím těchto odborných a  zároveň čtivých prací se lze 
přiblížit k dějinám každodennosti, kultury, hospodářství či mentality. 
Bohužel vše je jen prezenčně, neboť knihy v našich sbírkách jsou 
mnohdy unikátem, ale i přesto jsou zde pro veřejnost. 

Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná



Číslo 10 / strana 10 Blatná 27. května 2016 Ročník 27 (37)

Kulturní  kalendář
KAŽDÉ PONDĚLÍ | 19:00 |

MEDITACE V ZÁMECKÉM PARKU
Sraz u Sokolovny
Program: Královská jóga - pranajáma, dý-
chací techniky, meditace v chůzi, pozoro-
vatel, teorie i praktická cvičení. Více info 
na www.masazeslunecnice.cz nebo tel. 774 
440 062. V případě nepříznivého počasí se 
meditace nekoná.

28. 5. SOBOTA | OD 14:00 |
BLATENSKEJ TURNAJ VE STOLNÍM 
FOTBÁLKU
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor
Od 20:00| FULLSTEP WARM-UP

31. 5. ÚTERÝ | 16:00 |
ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ 
J.A.KOMENSKÉHO 
Divadelní sál, Sokolovna Blatná

1. 6. STŘEDA | 13:30 – 17:00 |
DEN DĚTÍ A SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
PLOVÁRNY: Z POHÁDKY 
DO POHÁDKY
Plavečák, Blatná
Z pohádky do pohádky se budou moci 
přenést malí návštěvníci skrze nejrůzněj-
ší soutěže a úkoly, ve kterých je budou 
doprovázet známé pohádkové postavy. 
Jelikož se zároveň otevírá také plovárna, 
doporučujeme návštěvníkům v případě 
teplého a slunečného počasí přibalit si s 
sebou plavky. Vstup na koupaliště je vol-
ný a po celé odpoledne bude možnost se 
občerstvit.
 Vstup volný.
Organizátoři: Město Blatná, CKVB, DDM 
Blatná, ZŠ TGM, ZŠ JAK, RŠ Puntík a Do-
mov pro seniory Blatná

1. 6. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Nám. Míru 212, II. patro
Na kávu zveme všechny, kteří mají zájem o 
kulturu ve městě. Jsme otevřeni vašim ná-
vrhům, připomínkám, postřehům a rádi s 
vámi prodiskutujeme kulturní dění.

3. 6. PÁTEK | 16:00 |
BAVÍME SE SPOLEČNĚ
Zimní stadion, Blatná
Spolek rodičů a přátel ZŠ JAK v Blatné po-
řádá zábavné odpoledne pro děti i dospě-
lé. Budete mít možnost zhlédnout vybraná 
vystoupení ze Školní akademie. Vstupné 
dobrovolné, občerstvení zajištěno.

6. 6. PONDĚLÍ | 17:00 |
GRILOVAČKA VEG(ETARI)ÁNSKÉHO 
VAŘENÍ
Zahrádka restaurace Podatelna
Ke grilování je zvána široká veřejnost, je 
ovšem NUTNÉ ohlásit se předem na: m.
vesela@info-office.cz, 604 123 519 nebo v 
obchodu zdravé výživy Slunečnice.

10. 6. PÁTEK | 17:00 – 22:00 |
NOC MUZEÍ A KOSTELŮ
Městské muzeum Blatná + Kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie
MUZEUM | 17:00 |
Vernisáž výstavy TEN UMÍ TO A JINÝ 
TOHLE aneb Jak se živili lidé na Blatensku
MUZEUM+KOSTEL | 18:00 - 21:00 |
Detektivní hra s četníkem Pelikánem s pře-
kvapením na závěr
AMBIT U KOSTELA | 18:00 – 22:00 |
Občerstvení
KOSTEL | 21:00 – 22:00 |
Koncert Chrámového komorního sboru 
farnosti Blatná

10. 6. PÁTEK | 17:30 |
ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ TANEČ-
NÍHO OBORU ZUŠ BLATNÁ: LETEM 
SVĚTEM
Divadelní sál, Sokolovna Blatná

11. 6. SOBOTA | 19:00 |
SWING TRIO AVALON
Starý palác, zámek Blatná
Swingový koncert.  Jako hosté vystoupí 
dámská vokální skupina „Stop trio“. 
Vstupné: 100 Kč, lístky je možné zakoupit v 
knihkupectví Kanzelsberger nebo na místě 
před koncertem.
Pořadatel: Duhové ještěrky

 

27. 5. PÁTEK | 20:00 |
NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE 
Komedie v původním znění s titulky | 
Francie / Belgie / Česko 2016 | 110 min | 
110 Kč

1. 6. STŘEDA | 19:00 |
CAROL
Drama/romantický v původním znění s 
titulky | Velká Británie/USA 2015 | 118 min 
| Nevhodný mládeži do 15 let

2. 6. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY: 
ŽENA OD VEDLE
Drama | Francie 1981 | 106 min | Režie: 
François Truffaut| 20 Kč

3. 6. PÁTEK | 20:00 |
KINO NASLEPO: 
Anglickou první třídou
Vstupné: 30 Kč

8. 6. STŘEDA | 19:00 |
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
Komedie v českém znění |ČR  2016 | 89 
min | Nevhodný mládeži do 12 let | 100Kč

Městská knihovna Blatná
Dětské oddělení

1. 6. STŘEDA | po celý den REGISTRACE 
nových dětských čtenářů na rok ZDAR-
MA

KŘÍŽOVKY PRO DĚTI
Po celý měsíc si děti mohou v knihovně 
vyluštit křížovku. Jedna ze správných od-
povědí bude odměněna malým dárkem.

Dospělé oddělení 

31. 5. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME … jídlo jako lék, jídlo 
jako jed!

7. 6. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME … a povídáme si o 
knižním veletrhu v Praze

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

7. 6. ÚTERÝ | 18:00 |
CESTOPIS: 
DOMORODÉ KMENY ETIOPIE
Kavárna, KCAŽ
Cestopisná přednáška jihočeské spisova-
telky a cestovatelky Radky Lindourkové. 
Zároveň si můžete prohlédnout výstavu 
fotografií domorodých kmenů Etiopie, kte-
rá je k vidění až do konce června v hlavní 
chodbě Komunitního centra. Vstup dobro-
volný.

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

 Akce

 Knihovna

 Kino

 Komunitní centrum
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na www.masazeslunecnice.cz nebo tel. 774 
440 062. V případě nepříznivého počasí se 
meditace nekoná.

28. 5. SOBOTA | OD 14:00 |
BLATENSKEJ TURNAJ VE STOLNÍM 
FOTBÁLKU
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor
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31. 5. ÚTERÝ | 16:00 |
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Divadelní sál, Sokolovna Blatná

1. 6. STŘEDA | 13:30 – 17:00 |
DEN DĚTÍ A SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
PLOVÁRNY: Z POHÁDKY 
DO POHÁDKY
Plavečák, Blatná
Z pohádky do pohádky se budou moci 
přenést malí návštěvníci skrze nejrůzněj-
ší soutěže a úkoly, ve kterých je budou 
doprovázet známé pohádkové postavy. 
Jelikož se zároveň otevírá také plovárna, 
doporučujeme návštěvníkům v případě 
teplého a slunečného počasí přibalit si s 
sebou plavky. Vstup na koupaliště je vol-
ný a po celé odpoledne bude možnost se 
občerstvit.
 Vstup volný.
Organizátoři: Město Blatná, CKVB, DDM 
Blatná, ZŠ TGM, ZŠ JAK, RŠ Puntík a Do-
mov pro seniory Blatná
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vrhům, připomínkám, postřehům a rádi s 
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Spolek rodičů a přátel ZŠ JAK v Blatné po-
řádá zábavné odpoledne pro děti i dospě-
lé. Budete mít možnost zhlédnout vybraná 
vystoupení ze Školní akademie. Vstupné 
dobrovolné, občerstvení zajištěno.

6. 6. PONDĚLÍ | 17:00 |
GRILOVAČKA VEG(ETARI)ÁNSKÉHO 
VAŘENÍ
Zahrádka restaurace Podatelna
Ke grilování je zvána široká veřejnost, je 
ovšem NUTNÉ ohlásit se předem na: m.
vesela@info-office.cz, 604 123 519 nebo v 
obchodu zdravé výživy Slunečnice.

10. 6. PÁTEK | 17:00 – 22:00 |
NOC MUZEÍ A KOSTELŮ
Městské muzeum Blatná + Kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie
MUZEUM | 17:00 |
Vernisáž výstavy TEN UMÍ TO A JINÝ 
TOHLE aneb Jak se živili lidé na Blatensku
MUZEUM+KOSTEL | 18:00 - 21:00 |
Detektivní hra s četníkem Pelikánem s pře-
kvapením na závěr
AMBIT U KOSTELA | 18:00 – 22:00 |
Občerstvení
KOSTEL | 21:00 – 22:00 |
Koncert Chrámového komorního sboru 
farnosti Blatná

10. 6. PÁTEK | 17:30 |
ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ TANEČ-
NÍHO OBORU ZUŠ BLATNÁ: LETEM 
SVĚTEM
Divadelní sál, Sokolovna Blatná

11. 6. SOBOTA | 19:00 |
SWING TRIO AVALON
Starý palác, zámek Blatná
Swingový koncert.  Jako hosté vystoupí 
dámská vokální skupina „Stop trio“. 
Vstupné: 100 Kč, lístky je možné zakoupit v 
knihkupectví Kanzelsberger nebo na místě 
před koncertem.
Pořadatel: Duhové ještěrky

 

27. 5. PÁTEK | 20:00 |
NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE 
Komedie v původním znění s titulky | 
Francie / Belgie / Česko 2016 | 110 min | 
110 Kč

1. 6. STŘEDA | 19:00 |
CAROL
Drama/romantický v původním znění s 
titulky | Velká Británie/USA 2015 | 118 min 
| Nevhodný mládeži do 15 let

2. 6. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY: 
ŽENA OD VEDLE
Drama | Francie 1981 | 106 min | Režie: 
François Truffaut| 20 Kč

3. 6. PÁTEK | 20:00 |
KINO NASLEPO: 
Anglickou první třídou
Vstupné: 30 Kč

8. 6. STŘEDA | 19:00 |
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
Komedie v českém znění |ČR  2016 | 89 
min | Nevhodný mládeži do 12 let | 100Kč

Městská knihovna Blatná
Dětské oddělení

1. 6. STŘEDA | po celý den REGISTRACE 
nových dětských čtenářů na rok ZDAR-
MA

KŘÍŽOVKY PRO DĚTI
Po celý měsíc si děti mohou v knihovně 
vyluštit křížovku. Jedna ze správných od-
povědí bude odměněna malým dárkem.

Dospělé oddělení 

31. 5. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME … jídlo jako lék, jídlo 
jako jed!

7. 6. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME … a povídáme si o 
knižním veletrhu v Praze

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

7. 6. ÚTERÝ | 18:00 |
CESTOPIS: 
DOMORODÉ KMENY ETIOPIE
Kavárna, KCAŽ
Cestopisná přednáška jihočeské spisova-
telky a cestovatelky Radky Lindourkové. 
Zároveň si můžete prohlédnout výstavu 
fotografií domorodých kmenů Etiopie, kte-
rá je k vidění až do konce června v hlavní 
chodbě Komunitního centra. Vstup dobro-
volný.
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ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ
Suterén, KCAŽ 
Šitý šperk s lektorkou Monikou Šourkovou. 
Zájemci ať se hlásí na tel: 603 395 160.

 Akce

 Knihovna

 Kino

 Komunitní centrum

1. 5. - 30. 6. |OK - OTEVŘENÁ
KAVÁRNA | VÝSTAVA | FOTOGRAFIE 
CESTOVATELKY RADKY 
LINDOURKOVÉ
Fotografie spisovatelky a cestovatelky z 
Třeboně, Radky Lindourkové, která v roce 
2010 podnikla cestu do Etiopie. Výstava 
fotografií, kterou zde můžete vidět, je za-
měřená na jednotlivé etnické skupiny, se 
kterými se zde setkala. 
Cestopisná přednáška s R. Lindourkovou 
na téma „Domorodé kmeny Etiopie“ 
proběhne v Komunitním centru 7. 6. 2016 
od 18:00. 

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa 17:00 ANGLIČTINA PRO 
  ZAČÁTEČNÍKY
  18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek  17:00 NĚMČINA 
  18:00 ČEŠTINA PRO CIZIN-
  CE
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

10. 6. – 31. 8. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
TEN UMÍ TO A JINÝ TOHLE aneb Jak 
se živili lidé na Blatensku
Městské muzeum Blatná
VERNISÁŽ VÝSTAVY se koná 10. června 
v 17:00 v prostorách Městského muzea 
Blatná.
Výstava, inspirovaná knihou doc. MUDr. 
Dimitrije Slonima - Jak jsem přišel do Blat-
né, vás provede Blatnou  první poloviny 
20. století.  Navštívíte krámky a řemeslné 
dílny, po kterých zbyly jen vzpomínky pa-
mětníků a staré fotografie. Součástí výsta-
vy je také putovní výstava Od alchymie k 
moderní lékárně.

Doprovodný program k výstavě 
pro veřejnost:

19. 6. NEDĚLE | 15:00 – 16:30 |
WORKSHOP V MUZEU
Městské muzeum Blatná
Práce s včelím voskem a výroba očistných 
tělových svící pod vedením lektorky Kate-
řiny Musilové.
Přihlásit se můžete do 15. 6., a to v bla-
tenském infocentru, na mail: eisenhame-
rova@ckvb.cz nebo na tel.: 605 061 161. 
Cena: 80 Kč.

23. 6. ČTVRTEK | 17:00 – 18:30 |
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Městské muzeum Blatná
Výstavou vás provedou historik blatenské-
ho muzea Mgr. Petr Chlebec a paní RNDr. 
Dana Francová, která vás zasvětí do tajů 
lékárnictví. Kapacita účastníků omezena, 
hlásit se můžete do 22. 6. v blatenském in-
focentru nebo na tel.: 605 061 161. Vstup: 
40/20 Kč.

 Těšte se
25. 6. SOBOTA | 10:00 – 23:59 |

RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI
Nábřeží zámku, Blatná
NA RYBÁŘKY PARNÍM VLAKEM! JÍZDNÍ 
ŘÁD A ROZPIS PŘÍJEZDU HISTORICKÉHO 
VLAKU DO BLATNÉ NALEZNETE NA DAL-
ŠÍ STRÁNCE A NA WWW.CKVB.CZ

PROGRAM

10: 00 | Průvod od zvonice a oficiální za-
hájení slavností na nábřeží zámku Blatná

HUDEBNÍ STAGE
10:30 – 15:00 | Vystoupení ZUŠ Blatná
16:00 | Aniby Neřekla | Anna Polívková 
a J.X. Baro 
18:00 | Gipsy.cz 
20:00 | Cirkus Problem
21:45 | Fire show
22:00 | Votvíráci 

NÁBŘEŽÍ
13:00 + 15:00 | Kuchařská show Eduarda 
Levého – Jak zpracovat kapra do poslední 
šupinky I a II
Prodej živých ryb a rybích specialit, ochut-
návky ryb
Řemeslné a farmářské trhy

NÁDVOŘÍ + PARK
7:30-12:00 | Rybník Naděje -  rybářské zá-
vody pro děti „O blatenského kapra“ | pre-
zence od 7:00
10:00 – 16:00 | Dětský program
11:00 + 15:00 | Divadlo 100 opic | předsta-
vení pro děti

SÁDKY
12:30 | Ukázky práce mladých hasičů
13:00 – 17:00 | Soutěž o pohár starostky 
města
ZPRACOVNA RYB  - Blatenská ryba | Exkur-
ze  v 11:00, 12:00, 14:00 a 16:00
LIHOVAR | exkurze 12:00 a 15:00 (vstupné 
50 Kč)

NEDĚLE | Po Blatenských rybnících III s pa-
nem Jiřím Sekerou – vycházka s výkladem

Vstupné: 100/50 Kč (důchodci, studenti, 
ZTP), děti do 12 let zdarma, VSTUPENKY 
LZE ZAKOUPIT POUZE NA MÍSTĚ

 Výstavy

                              27  28   29  
30  31   1     2    3    4     5    
 6    7     8     9   10    

05/06
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NA RYBÁŘSKÉ 
SLAVNOSTI PARNÍM 
VLAKEM!!!
na trase Strakonice - Blatná, Blatná - Březnice, Blatná - Kasejovice a zpět

25. 6. SOBOTA | 9:10 - 17:53 |

Strakonice   9 10
Řepice z    9 17
Domanice z   9 25
Radomyšl zastávka z 9 32
Radomyšl    9 37
Velká Turná z   9 43
Rojice z    9 47
Sedlice město z  9 57
Sedlice příj.   10 01
Sedlice odj.   10 22
Mačkov z     10 31
Blatná příj.   10 40
Blatná odj.   11 05
Bezdědovice z   11 11
Závišín z    11 20
Bělčice    11 37
Slavětín u Břez. z  11 44 
Hudčice z    11 51
Březnice    12 03

Březnice    12 40
Hudčice z    12 55
Slavětín u Břez. z  13 04
Bělčice    13 11
Závišín z    13 21
Bezdědovice z   13 29
Blatná příj.   13 33
Blatná odj     16 20
Mačkov z    16 30
Sedlice    16 43
Sedlice město z  16 47
Rojice z    16 55
Velká Turná z   17 00
Radomyšl příj.   17 05
Radomyšl odj.   17 30
Radomyšl zastávka z 17 34
Domanice z   17 39
Řepice z    17 46
Strakonice   17 53

Blatná    14 10
Tchořovice z   14 21
Lnáře    14 26
Hradiště u Blatné z  14 32
Kasejovice   14 40

Kasejovice   15 10
Hradiště u Blatné z  15 16
Lnáře    15 20
Tchořovice z   15 25
Blatná    15 34
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Radomyšl zastávka z 9 32
Radomyšl    9 37
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Blatná příj.   10 40
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Bělčice    11 37
Slavětín u Břez. z  11 44 
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Březnice    12 03

Březnice    12 40
Hudčice z    12 55
Slavětín u Břez. z  13 04
Bělčice    13 11
Závišín z    13 21
Bezdědovice z   13 29
Blatná příj.   13 33
Blatná odj     16 20
Mačkov z    16 30
Sedlice    16 43
Sedlice město z  16 47
Rojice z    16 55
Velká Turná z   17 00
Radomyšl příj.   17 05
Radomyšl odj.   17 30
Radomyšl zastávka z 17 34
Domanice z   17 39
Řepice z    17 46
Strakonice   17 53

Blatná    14 10
Tchořovice z   14 21
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Hradiště u Blatné z  14 32
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Kasejovice   15 10
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Tchořovice z   15 25
Blatná    15 34

RYBÁŘSKÉ 
SLAVNOSTI

OPĚT NA SÁDKÁCH A NÁBŘEŽÍ VODNÍHO 
ZÁMKU BLATNÁ 25. 6.

10:00 | Průvod od zvonice a oficiální 
zahájení slavností 

HUDEBNÍ STAGE
10:30 – 15:00 | ZUŠ Blatná

16:00 | ANIBY NEŘEKLA  
Anna Polívková a Chavier Baro 

18:00 | Gipsy.cz 
20:00| Cirkus Problem 
21:45 |  Fire show 
22:00| Votvíráci 

BOHATÝ GASTROPROGRAM  
TRADIČNÍ TRHY
NA RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI 
PARNÍM VLAKEM!!! 

NÁBŘEŽÍ
13:00 | Kuchařská show Eduarda 
Levého – Jak zpracovat kapra do 
poslední šupinky I
 15:00 | Kuchařská show Eduarda 
Levého – Jak zpracovat kapra do 
poslední šupinky II
NÁDVOŘÍ + PARK - dětský program
10:00 - 16:00 | Dětský program
11:00 + 15:00|  DIVADLO 100 OPIC 
7:30 - 12:00 | Rybářské závody pro 
děti „O blatenského kapra“ | rybník 
Naděje   

SÁDKY   | HASIČI
12:30 | Ukázky práce mladých hasičů
13:00 – 17:00 | SOUTĚŽ O POHÁR 
STAROSTKY MĚSTA BLATNÁ
ZPRACOVNA RYB  - Blatenská ryba  
Exkurze | 11:00, 12:00, 14:00 a 16:00
LIHOVAR  a nově otevíraný PIVOVAR  
exkurze | 12:00 a 15:00 (vstupné 50 Kč)
26. 6. NEDĚLE 
Putování po Blatenských rybnících III 

Vstupné: 100/50 Kč 
(důchodci, studenti, ZTP), 
děti do 12 let zdarma

••

••

••

••

••

• • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2016
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Termín:   1. – 7.8.2016  

Místo:   Envicentrum Horažďovice (1.‐ 5.8.), Blatná (5.‐ 7.8.v rodinách) 

Proč jet?  možnost intenzivně mluvit anglicky nebo německy, poznat nové přátele, zažít spousty legrace 

 při sportovních a zážitkových aktivitách… 

Cena:   2.800,‐ Kč 
 

Informační schůzka:   KCAŽ (kavárna)17.5.2016 od 16:00 (1. možnost přihlášení) 

Další informace:      tel. 606 476 903 
 

Přihlášky lze také po telefonické dohodě zaslat po 17.5. e‐mailem nebo budou k dispozici v ředitelně v ZŠ J. A. 
Komenského. Počet volných míst pouze 15!! Pro děti d 12 do 16 let! 

Božítělový průvod opět v Blatné
Rád vzpomínám, jak jsem těsně po kněž-

ském svěcení odjel se spolubratry na krát-
kou děkovnou pouť do Říma. Mezi zážitky, 
které ve mně ponechaly stopu, patřila účast 
na  slavení svátku Božího Těla. Samotnou 
oslavu jsem znal velmi dobře z  polského 
prostředí, ale právě ta zkušenost se stala 
důvodem mého údivu. V  Polsku je čtvrtek 
10 dní po Letnicích volným dnem a ani jsem 
netušil, že v  „katolické“ Itálii to může být 
jinak. A bylo. Italové totiž slaví Boží Tělo až 
v neděli, přitom Vatikán má oslavu ponecha-
nou ve čtvrtek. Aby se mohl večer uskutečnit 
slavnostný průvod, musela být Via Merulana 
(cesta z baziliky sv. Jana do baziliky Panny 
Marie Sněžné) oddělená závorami. Řím 
mimo toto uzavření žil svým životem – jezdila 
vozidla, místní a turisté chodili do kaváren 
či restaurací, všude kolem úplně normální 
hluk velkoměsta. Mezi tím kráčelo důstojné 
vatikánské procesí a  papež Jan Pavel II., 
v oné době už velmi ochablý, jel s monstrancí 
otevřeným autem. Všechno to bylo pro mne 
šokující, ale pak jsem dospěl k závěru, že tak 
tomu prostě je. I dnes Ježíš může procházet 
ulicemi – jedni se pozastaví, druzí si řeknou, 
že na to nemají čas, ostatní si ho ani nevšim-
nou. A on to bere jak to je – jeho přítomnost 
je pouze nabídkou.

Pokud budete v neděli 29. května odpole-
dne procházet ulicí Na Příkopech, nemyslete 
si, prosím, že místní katolíci chtějí něco ně-

komu vnucovat, že se církev cpe do veřejné-
ho prostředí, že procesí je pro nás jakousi 
politickou demonstrací či ekvivalentem pr-
vomájového průvodu. My prostě věříme, že 
svoboda získaná zpět (také ta náboženská) 
je neocenitelný dar a  chceme za  to Bohu 
děkovat i tím, že spolu s Ježíšem projdeme 
naším krásným městem beze strachu, že 
farář přijde o státní souhlas a pak bude čistit 
okna, někdo jiný bude vyhozen z práce nebo 
že se jeho děti nedostanou na vysokou školu. 
Zároveň chceme ukázat krásu křesťanské 
víry tou nevšední tradicí, která vznikla ve 13. 
století jako úžasný důsledek zamyšlení nad 
tajemstvím přítomnosti Ježíše Krista v  eu-
charistii (eucharistie je jiný název mše, ale 
také jejího „plodu“, tedy konsekrovaného 
chleba). Čtyři oltáře – v ambitu za kostelem, 
u kaplanky, u rybářství a na nádvoří zámku 
– nebudou sice znázorňovat čtyři světové 
strany, ale budou se podle zvyku číst úryvky 
čtyř evangelií a modlit se prosebné modlitby 
za naše potřeby. Všemu tomu bude od 14.30 
hod. předcházet slavná mše, při níž pět dětí 
poprvé přistoupí k svatému přijímání (jedná 
se zrovna o  zmíněný konsekrovaný chléb, 
jemuž říkáme Tělo Kristovo). Doufáme, že 
se obnovená starobylá tradice zakoření 
i  v Blatné a že ji přijmete jakožto nabídku 
zamyslet se nad tím, komu vlastně vděčíme 
za to, co máme.

P. Marcin Piasecki, správce farnosti

Obrázky z loňského svátku Božího těla 
v Blatné.
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sport
Velká cena města 
Blatná – 6. ročník

V sobotu 30. dubna uspořádal místní od-
díl juda v prostorách Střední odborné školy 
v  Blatné již 6. ročník turnaje Velká cena 
města Blatná.

Od brzkých ranních hodin se do Blatné 
začali sjíždět první účastníci turnaje (trené-
ři, rozhodčí, doprovod závodníků a samotní 
závodníci, kterých jsme mimochodem napo-
čítali 120 z 18 oddílů). Nejprve bylo nutné 
závodníky zvážit a rozdělit do skupin podle 
jejich hmotnosti, toho se ujal zkušený tým 
rozhodčích. 

Ještě před začátkem bojů se na žíněnce 
představila skupina děvčat z oddílu mažore-
tek Prezioso, která předvedla nově nacviče-
nou sestavu. 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 sedmičlenné zastoupení. 
Ve váhové kategorii do 31 kg se představila 
Sofie Poláková. Tato váha byla rozdělena 
na dvě skupiny, z nichž postupovali nejlepší 
dva závodníci do  bojů o  medaile. Sofie si 
ve skupině vedla velmi dobře. Ze čtyř zápasů 
hned tři vyhrála, když si poradila se závod-
níkem z Prachatic a SKPŠ Praha a  jednou 
závodnicí z Týna nad Vltavou. V semifinále 
ale byla poražena a  obsadila tak 3. místo. 
V hmotnostní kategorii do 37,7 kg se před-
stavil Tomáš Schwarz. I  Tomáš měl váhu 
rozdělenou na  dvě skupiny a  i  on si vedl 
parádně. Ve  skupině všechny své soupeře 
porazil, vítězství si následně připsal i v se-
mifinále. Svého přemožitele našel až ve fi-
nále. Tomáš tak skončil na 2. místě. Ve váze 
do 35 kg se objevili hned tři blatenští závod-
níci, a to Václav Turek, Petr Mařík a Filip 
Španihel. Nejlépe se vedlo Vaškovi, který 
si připsal vyrovnanou bilanci: 2 vítězství a 2 
porážky. To pro něj znamenalo třetí (tedy již 
nepostupové) místo ve skupině. Petr Mařík si 
připsal jedno vítězství. Filip Španihel v této 
váze sbíral hlavně zkušenosti. Stejně tak jako 

Ondřej Doležal ve váze do 26 kg a Matěj 
Budoš ve váze do 50 kg.
Kategorie mladších žáků

V kategorii mladších žáků bojovala hned 
pětice blatenských závodníků. Souhrn vý-
sledků začneme od nejlehčí váhy, která byla 
obsazena blatenským závodníkem. Byla 
to váha do  34 kg, ve  která zápasil Adam 
Španihel. Adamovi se bohužel tento turnaj 
nepovedl a před domácím publikem si připsal 
čtyři porážky. O trochu lépe se vedlo Adamu 
Piklovi. Ten si připsal ve váze do 42 kg jednu 
výhru a tři porážky. Mnohem lépe se ale vedlo 
ve váze do 46 kg Jiřímu Čadkovi. Tato vá-
hová kategorie byla také rozdělena do dvou 
skupin, z nichž první dva postupovali do boje 
o medaile. Jirka ve své skupině poslal na záda 
všechny tři soupeře a s přehledem postoupil 
do semifinále. Zde ovšem prohrál a obsadil 
tak 3. místo. Ve váhové kategorii do 50 kg se 
představil Jakub Matějka. I když s oběma 
soupeři prohrál, za  svůj výkon se stydět 
nemusí. Z této váhové kategorie mu patří 3. 
místo. Ve váze do 62 kg zápasil Jan Budoš. 
Honza porazil hned dvakrát svého soupeře 
a vybojoval tak 1. místo.
Kategorie starších žáků

V  této kategorii měla Blatná také pěti 
členné zastoupení. V  hmotnostní kategorii 
do  42 kg překvapil svým výkonem Ma-
těj Mužík. Tuto svojí váhu vyhrál, když 
s  přehledem porazil všechny své soupeře. 
Vyrovnanou bilanci jedno vítězství a  jednu 
porážku si připsal Ondřej Bubeník. Váha 
do  50 kg byla velmi vyrovnaná, a  i  když 
k prvnímu místu chybělo opravdu málo, tak 
Ondra byl i  s 2. místem spokojen. Ve váze 
do 66 kg exceloval Jan Podlešák, nedal ni-
komu sebemenší šanci a hladce si dokráčel 
pro 1. místo. Hmotnostní kategorie do 73 kg 

svedla dohromady dva blatenské závodníky. 
Úspěšnější byl Andrej Haštava, který bral 
pohár za 1. místo. Jaroslav Čadek pak v této 
váze skončil na místě druhém.
Kategorie dorostenců

V kategorii dorostenců bojovali dva bla-
tenští judisté ve váze do 81 kg (Pavel Urban, 
Ladislav Matějka) a v hmotnostní kategorii 
nad 81 kg Miloš Franc, Adam Žihla a Mi-
chal Diviš. V hmotnostní kategorii do 81 kg 
si Pavel Urban vedl suverénně. Připsal si 3 
výhry a mohl si tak při vyhlašování převzít 
pohár za 1. místo. Druhý blatenský zástupce 
ve váze do 81 kg si připsal 1 porážku a dvě 
vítězství. A na stupních vítězů se tak mohl po-
stavit hned vedle Pavla na 2. místo. Souboj tří 
Blateňáků – to byla váha nad 81 kg. A souboje 
to byly velmi vyrovnané. Každý ze závodníků 
si připsal jednu výhru a jednu prohru. O vítězi 
tak rozhodovaly vzájemné zápasy a výše vý-
hry. Na stupních vítězů to nakonec vypadalo 
takto: 1. místo – Michal Diviš, 2. místo – Miloš 
Franc a 3. místo – Adam Žihla.

Celkově se blatenským judistům domácí 
turnaj vydařil: 15x stáli na stupních vítězů, 
z toho 6x na stupni nejvyšším (1. místo), 
5x na 2. místě a 4x na 3. místě.

Děkuji všem členům oddílu juda, rodičům 
a dalším lidem, kteří se podíleli na bezproblé-
movém 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-
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 zakou-
pení 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

Václav Turek.

Petr Mařík.

Výsledky našich týmů za poslední dva víkendy a pozvánka na 
další domácí utkání mužů:
Víkend 21/5 – 22/5 2016

Muži „A“ Blatná – Větrovy 5:1 (3:1)
Peleška 2x, Šejvar, Říha Štěpán, Křivanec 
Ondřej

Muži „B“ Blatná – Civa Trans 7:1 (4:0) Soukup 2x, Peleška 2x, Hlaváč, Jícha, Písařík

Ženy Blatná  volno

Dorost  Katovice/Hoštice – Blatná 2:1 (1:1) Sedláček Marek

Žáci st. Blatná – Týn n. Vltavou 2:0 (1:0) Maleček, Antoš
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kariéra v penny

www.penny.jobs.cz

pojďte s námi prodávat hezky česky

zástupce vedoucího prodejny nástupní mzda – 22 500 Kč (40 h/týden)

poKladní nástupní mzda – 15 200 Kč (40 h/týden)

máte obchodního ducha a chcete pracovat v blízkosti domova? staňte se naším kolegou! pro naší prodejnu v Blatné 
hledáme pracovníky na tyto pozice:      

nabízíme:
• práci v blízkosti vašeho domova
• na výplatní pásce veškerý odpracovaný čas
• vysoké finanční odměny k základní mzdě
• týden dovolené navíc ihned od nástupu
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• možnost práce i na zkrácený úvazek
• možnost kariérního růstu
• stravenky v hodnotě 65 Kč

Informujte se přímo v této prodejně
nebo nás kontaktujte na:
e-mail: nabor@penny.cz
nebo volejte na tel.: 284 096 165
www.penny.cz

vzbudili jsme váš zájem?

ü
ü

Okresní přebor ve 
volejbalu žen
Tabulka soutěže po 9. kole

1. TJ Fezko „C“ Strak.  29 27 2 56
2. TJ Fezko „S“ Strak.  30 25 5 55
3. S.Radomyšl  30 24 6 54
4.	 S.Volyně	 	 31	 20	 11	 51
5.	 TJ	ČZ	„N“	Strak.	 	 31	 16	 15	 47
6. TJ S.Blatná  30 16 14 46
7.	 TJ	ČZ	„B“	Strak.	 	 31	 15	 16	 46
8.	 TJ	Záboří	Žížaly	 	 31	 13	 18	 44
9.	 SK	Řepice	 	 31	 7	 24	 38
10.	 TJ	S.Katovice	 	 31	 7	 24	 38
11.	 TJ	Borga	Horažďovice	 30	 7	 23	 37
12.	 TJ	ČZ		„A“	Strak.	 	 31	 		6	 25	 37

Blatenský pohár 2016 – spearfishing
Za velké podpory Města Blatná a společnosti Leifheit se i v letošním roce podařilo uspořádat Klubu potápěčů Blatná 1. závod Mistrovství 

republiky ve spearfishingu (lovu ryb na nádech).
Sváteční termín 7. – 8. května znamenal krásné počasí a téměř 7 metrovou viditelnost. Pro celkem 27 závod-

níků z celé ČR bylo nasazeno do lomu v Trhové Kamenici 120 kaprů. 
Nejlépe si ve vodě vedli Jiří Fleischmann z Hradce Králové – 11 ulovených kaprů, který vyhrál závod jednotlivců 

před Michalem Stružkou a Karlem Říhou st. (oba závodící za Blatnou I. – 10 a 9 kaprů). Krásným 4. místem je 
doplnil nejmladší závodník Ondřej Sedláček z Juniorského týmu Klubu potápěčů Blatná, který do posledního kola 
bojoval o „bednu“! Šance na zopakování stupňů vítězů v celkovém hodnocení všech závodů Mistrovství republiky 
si 7. místem udržel i Karel Říha ml. se 7 kapry.

Nejúspěšnějším týmem ve  více než 50. leté historii tohoto 
sportu je Blatná I., která i letos potvrdila suverenitu a ve složení 
Karel Říha st., Michal Stružka a Karel Říha ml. vyhrála závod týmů 
(26 střelených kaprů) s obrovským náskokem před Hradcem Krá-
lové I. - 18 kaprů a Pardubicemi I. – 16 kaprů. Za Pardubický tým 
závodila jediná žena z celého startovního pole – Jana Nováčková.

Budoucnost tohoto sportu v Blatné vypadá nadějně, jelikož blatenský Junior TEAM ve slo-
žení Ondřej Sedláček, David Koblih a Matěj Slováček obsadil 4. místo, čímž porazili mnohem 
zkušenější týmy např. z Českých Budějovic, Pardubic II. a České Lípy.

Ještě jednou děkujeme dlouholetým sponzorům Městu Blatná a společnosti LEIFHEIT 
a blatenským potápěčům přejeme krásné ponory v začínající sezoně a úspěchy v dalších 
závodech.              EK

TANEČNÍ 2016
Kurz společenského tance pro 

mládež bude zahájen
v sobotu 10. září 2016

pod vedením manželů Strnadových.
Bližší informace a přihlášky ke stažení 
na www.tanecni-blatna.webgarden.cz
Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu 

tanecni.blatna@centrum.cz
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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

POZVÁNKA NA IX. ROČNÍK OSLAVY 

DĚTSKÉHO DNE  VE VRBNĚ NA TÉMA 

V TRAKTORU, 
V KOMBAJNU,  

            VE ČTYŘKOLCE  
KDY, KDE: sobota 4.6.2016 na hřišti ve Vrbně 

 

 
 

 

PROGRAM: 

14.00 ZAHÁJENÍ - Mažoretky PREZIOSO 

Vystavená technika – traktory, čtyřkolky, kombajn 

SOUTĚŽE PRO DĚTI  

ZÁBAVA- jízda na koních, nafukovací hrad, dětské hřiště 

16.00 VYHODNOCENÍ, TOMBOLA 

Hudba a občerstvení 

Srdečně zvou pořadatelé: SDH Vrbno, Rodiče Vrbno, Senior Club Vrbno, VOD Kadov, Obec Kadov 

Těšíme se na Vás!   
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I nzerce

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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

Nabídka letní brigády
v Zámecké kavárně

Hledáme milou a usměvavou slečnu 

jako obsluhu do kavárny v Blatenském 

zámku. Předchozí praxe na pozici 

servírka či baristka vítána. Znalost cizí-

ho jazyka výhodou. Možnost domluvit 

si pracovní dny dle Vašich možností.

Pro více info, prosím, volejte na:

722 733 477.
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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

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Komenského 1077, 388 01 Blatná
Tel.: 383 420 168

Na vybrané modely značky

získáte 1000,- až 1500,- Kč zpět

NABÍZÍM PRO-

NÁJEM CELÉHO 

BYTU 2+1 (S 

VELKOU TERA-

SOU) V PRAZE 5 

- ZLIČÍN , 

od 1. 8. 2016,

TEL:
603 545 000
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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:

INTERNET CENTRUM 
- připojení k INTERNETU, televize
- mobilní volání, VOIP pevná linka

navštivte naši pobočku v BLATNÉ
Pivovarská 200 - budova ELEKTRO EXPERT
WWW.KONET.CZ  383 809 555  info@konet.


