
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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BLATENSKÁ POUŤ
20. + 21. srpna 2016

taneční zábava
ANČA BAND
pod sokolovnou19

. 8
. P

Á 
| 2

0:0
0 |20. 8. SO | 8:00 – 18:00 |

21. 8. NE | 8:00 – 17:00 |
TRADIČNÍ POUŤOVÁ VÝSTAVA 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ, DRŮBEŽE, EXOTICKÉHO PTACTVA A AKVARIJNÍCH RYB

sobota 8:00 – 18:00 (10:00 – 18:00 Muzika p. Kováře z Oseka)
12:00 - 13:00 ukázka králičího hopu

neděle 8:00 – 17:00 (9:00 – 17:00 DOUBRAVANKA)
12:00 – 13:00 | VYSTOUPENÍ MAŽORETEK PREZIOSO

areál u chovatelů, nábřeží Dukelské
v s t u p n é  5 0  K č ,  d ě t i  z d a r m a

51.

PIVNÍ SLAVNOSTI
Zimní  stadion
20. 8. SO | 10:00 - 03:00 |
K - BAND P. KLÍMY, MELODION  
| od 18:00 vstupné 100 Kč

21. 8. NE | 10:00 - 18:00 |
Z VRŠKU, AVENGERS, dětská skupina BENGÁL

20. 8. SO | 8:00 - 14:00 |
TRADIČNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY

N a  Př í ko p e c h

21
. 8

. N
E 

| 1
7:0

0 |

20. 8. SO | 20:00 |
P O S T Ř I Ž I N Y 
Z  P O S T Ř I Ž I N
SDO v Blatné | sokolovna | předprodej v infocentru

TEN UMÍ TO A JINÝ TOHLE aneb 
Jak se živili lidé na Blatensku | SO + NE  
10:00 – 17:00 | MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ, 1. PATRO
VÝSTAVA VE VLAKU: TEN UMÍ TO A JINÝ TOHLE 
aneb Jak se živili lidé na Blatensku | TRASA: 
STRAKONICE – BLATNÁ – BŘEZNICE  |

KŘEČOVÝ 
Ž Í LY 

koncert u Datla 

VÝ
ST

AV
Y

Centrum města, zimní i letní stadion, areál u chovatelů (nábřeží Dukelské)
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Aktual ity

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala 

panu MUDr.  Pavlu Vojtovi za  záchranu 
mé dcery Mirky. Byl první, kdo rozpoznal 
její vážný stav a poslal ji do nemocnice 
v Českých Budějovicích, kde se podrobila 
složité operaci páteře, což ji zachránilo.

Pan MUDr. Vojta mi ji svým svědomi-
tým přístupem vrátil do života. 

Děkuji,
Jana Růtová, Blatná

Dne 16. srpna oslavil své 
85. narozeniny pan 

Václav Šebek z Blatné.
Mnoho radosti ze života, spokojenosti 
a hodně zdraví mu do dalších let ze 

srdce přeje rodina.

Chvála blatenské 
kultuře

Do  Blatné, vlastně Bezdědovic, jezdím 
skoro 40 let. Kdysi to bylo především za kli-
dem, přírodou a sportem. Nyní, v důchodu, 
již jsem na chalupě víc než v Praze a užívám 
si nejen klid a přírodu, ale i úžasný kulturní 
život v Blatné. Každou sobotu ráno trh a po-
sezení s přáteli v Kaplance u vína.

Na  zámku koncerty a  výstavy, nedávno 
Indický víkend s  prodejní výstavou obrazů 
a  fotografií, módní přehlídkou indického 
oblečení a  ochutnávkou indické kuchyně. 
V Muzeu je také mnoho zajímavých výstav, 
ta poslední o  řemeslech na  Blatensku je 
úžasná, posílám tam všechny známé a  ná-
vštěvy z Prahy. V poslední době jsou zajímavé 
výstavy a koncerty i v blatenském kostele. 
Na vyhlášený Blatenský fotofestival se každé 
září sjíždějí hosté z široka daleka.

Zajímavé jsou i přednášky v Komunitním 
centru, které tam organizují Blatenské listy.

Ne, že by v Praze bylo kultury málo, ale 
v Blatné si to užívám mnohem intenzivněji.

A tak díky všem, kteří se o blatenský kul-
turní život starají.

Helena Tichá, Bezdědovice

Blatná olympijská
Srdečně Vás všechny zveme dne 

15. 9. 2016 do  areálu Střední odborné 
školy Blatná, kam zavítá olympijská 
roadshow v  rámci projektu Jižní Čechy 
olympijské 2016.  Návštěvníci si budou 
moci v  krásném prostředí sportovního 
hřiště školy vyzkoušet mnohé olympijské 
disciplíny a zažít jak pocity olympioniků, 
tak i prověřit svou sílu, rychlost, hbitost 
či rovnováhu. Přístupný bude celý areál 
školy. V  doprovodném programu čekají  
návštěvníky další soutěže v disciplínách 
olympijských i neolympijských. Nedílnou 
součástí bude také občerstvení, aby každý 
mohl doplnit energii na další sportování. 
Vstup zdarma, tedy neváhejte. Těšíme se 
na shledání v září.

Ing. Mgr. Pavel Kotrouš 
ředitel školy

AŤ  SI KDO CHCE CO CHCE ŘÍKÁ, V SRP-
NU JEŠTĚ DO RYBNÍKA!

LÉTO pokročilo, školní rok se přiblížil, 
krajina pomalinku začíná zpívat podzimní 
píseň...

V tuto dobu vždy přichází BLATENSKÁ 
POUŤ, stejně tomu tak je i v letošním roce. 
Léto, i když proměnlivé, se vydařilo. Tak snad 
bude přát i o tomto víkendu.

PROVOZ LIDOVÉHO ŘEMESLA I  PŮJ-
ČOVNY LODĚK V DOBĚ POUTI

 Upozorňujeme všechny naše zákazní-
ky, že bohužel z provozních důvodů bude 
prodejna na  tř. J. P. Koubka 3 o  tomto 
víkendu uzavřena. V následujícím týdnu 
bude opět pokračovat v běžném režimu.

PŮJČOVNA LODĚK  bude  po oba dny 
otevřena od  9.00 hodin  a  připravena 
na  veliký nápor vás zájemců. Protože 
pramice jsou jen tři, dopručujeme je vyu-
žívat i v dopoledních hodinách, kdy zájem 
nebývá tak veliký. Odpoledne  často bývá 

o loďky tak  velký zájem, že ne vždy pak 
můžeme všem vyhovět. Projížďky v době 
pouti budou jen na dobu 30 minut! Cena 
je stejná 70,- Kč za loďku.

Všem občanům Blatné přejeme krás-
nou a vydařenou pouť!

Přinášíme vám něco z  moudrosti našich 
předků:
I  KDYŽ V  SRPNU ZE STRNIŠŤAT OBČAS 
FUČÍ, HORKA NÁS PŘECE JEŠTĚ MUČÍ
SILNÉ  ROSY V  SRPNU ZADĚLÁVAJÍ 
NA DOBROU POHODU
SRPNOVÉ VĚTRY JSOU POSLOVÉ PODZIMU
SRPEN-LI NÁS MNOHO NEPOKROPÍ, PO-
LÍM MNOHO ŠKODY NENATROPÍ, ZA VELI-
KOST KRÁSNÝCH STOHŮ DĚKUJ VROUCNĚ 
PÁNU BOHU.
PO SVATÉM SMILU (14.8.), SLUNCE ZTRÁCÍ 
JIŽ SVOU SÍLU
SRPEN KLASY KLIDÍ A  OVOCE DOSPĚLÉ 
VIDÍ
ORÁČŮV POT - PRVNÍ VLÁHA POLÍ 
KDE PLUH ZAHÁLEL, TAM KLASŮ, CO 
NA PLEŠI VLASŮ
JAKMILE SE UKAZUJE POLNÍ MYŠ, ŽE MÁŠ 
O DŘEVO SE STARATI, VÍŠ
PANNA MARIA VLAŠTOVIČKY SVOLÁVÁ 
(15.8.)
O SVATÉM ROCHU, BRAMBOR JIŽ TROCHU 
(16.8.)
BARTOLOMĚJ SVATÝ ODPOLEDNE KRÁTÍ 
(24.8.)
OD  LUDVÍKA KRÁLE, BOUŘEK JE NAMÁ-
LE A  O  AUGUSTINĚ (28.8.), TÁHNOU JIŽ 
DO ZIMNÍ SÍNĚ.

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Ocenění 
Za záchranu života

V sobotu 21. května bylo v sále Centra 
hasičského hnutí v Přibyslavi oceněno 
medailemi Za odvahu a statečnost a me-
dailemi Za záchranu života šestadvacet 
pozvaných.

Za záchranu života své kamarádky byla 
oceněna i dvaadvacetiletá Veronika Souku-
pová z SDH Sedlice na Strakonicku.

Protijedoucí řidič automobilu narazil 
do dívky na kole, ta přeletěla řídítka a hlavou 
narazila do vozu.

Veronika poskytovala kamarádce s  těž-
kým poraněním hlavy první pomoc a koor-
dinovala situaci, aby nedošlo k další nehodě. 
Po  chvíli se jí podařilo přivést kamarádku 
k vědomí a starala se o ni až do příletu vr-
tulníku záchranné služby.

Řidič, který nehodu způsobil, se do  zá-
chranných aktivit vůbec nezapojil.
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Zprávy
z radnice

Informace o zahájení výstavby 
kruhového objezdu u Rychty

Vážení čtenáři,
v pondělí 29. srpna (příp. v následujících dnech) by měla být za-

hájena dlouho očekávaná stavební úprava křižovatky ul. Pivovarská, 
Čechova, Strakatého a nám. Míru na křižovatku okružní. Dokončení 
stavby je dle harmonogramu plánované do 9. prosince. 

Průměr vnějšího okraje jízdního pásu bude 25 m, šířka asfaltové 
vozovky okružního pásu bude činit 6 m, šířka dlážděného zvýšeného 
lemujícího středového prstence 3 m. Uprostřed kruhového objezdu 
bude umístěno odrazové zrcadlo pro zlepšení rozhledových podmínek 
při výjezdu z nám. Míru, kde bude také zatím ponechána značka Stop, 
dej přednost v jízdě. Součástí stavby budou též vyvolané přeložky 
inženýrských sítí, úpravy chodníků, přechodů pro chodce a veřejného 
osvětlení. 

Zhotovitelem stavby je na  základě výběrového řízení firma 
Silnice Klatovy a.s. Celkové předpokládané stavební náklady 
jsou 10  456  143,36 Kč vč. DPH, z  toho podíl Města Blatná je 
2 988 954,48 Kč, podíl Jihočeského kraje činí 7 467 188,88 Kč. 

Práce budou prováděny za úplné uzavírky provozu v celé křižovat-
ce. Pokud by byla zvolena varianta s částečným zachováním provozu, 
došlo by k  prodloužení prací nejméně o  měsíc, což by vzhledem 
k nejistým klimatickým podmínkám v  prosinci a  lednu bylo příliš 
velké riziko. I v tomto případě by byla křižovatka průjezdná pouze 
velmi omezeně (vždy jen v některých směrech a např. pouze jedním 

pruhem); opatření by se navíc neustále měnilo, což by způsobovalo 
značný chaos.

Na  konci nám. Míru zůstane po  celou dobu stavby zachována 
možnost otočení (uzavírka bude vyznačena až za obratištěm přes stře-
dový pás), po většinu doby provádění prací zůstane zachován příjezd 
k provozovně Elektro Jankovský zúženým pruhem z Pivovarské ulice.

Objízdná trasa bude vyznačena ulicemi Plzeňská, Vrbenská, V Je-
zárkách, Fügnerova, Kalinovo náměstí a Tyršova. Ve směru na Bu-
zice bude objízdná trasa vyznačena z Pivovarské ulice po trase ul. 
K Jatkám a Nad Lomnicí, z ul. Čechova pak bude vyznačena ulicemi 
Topičská a Strakatého. 

Z důvodu zajištění průjezdnosti objízdných tras směr Buzice bude 
zakázáno stání po jedné straně v ul. Nad Lomnicí, Topičská a v části 
ul. Strakatého.

Linkové autobusy budou využívat uvedené objízdné trasy, obsluha 
autobusových zastávek ve městě zůstane zachována; vlivem uzavírky 
nelze vyloučit zpoždění v řádu minut. Jedinou autobusovou zastávkou, 
která bude po dobu uzavírky dočasně zrušena, bude zastávka Blatná, 
U Sladovny, jenž je obsluhována autobusy Blatná-Kadov-Svéradice 
a některými spoji Blatná-Předmíř. 

Uvědomuji si, že přinášíme informace poměrně na poslední chvíli, 
nicméně výběrové řízení na  zhotovitele stavby bylo pravomocně 
ukončeno teprve v  tomto týdnu a  do  té doby nebylo zřejmé, kdy 
a zdali vůbec se stavba v letošním roce uskuteční. 

Za Městský úřad Blatná si závěrem dovoluji všechny občany města, 
zejména pak obyvatele na objízdných trasách, požádat o pochopení 
a trpělivost s navrženými dopravními opatřeními a omezeními. Prosím 
o respektování dočasného dopravního značení, zejména pak záka-
zových a příkazových značek. Odměnou za dočasné nepříjemnosti 
nám bude bezpečnější a přehlednější křižovatka, která patří mezi 
nejfrekventovanější ve městě. 

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná
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Zámecký pivovar 
Blatná se po  

38 letech znovu 
otevírá

Do  jihočeského města Blatná 
se vrací tradice, která započala 
už roku 1489. V pátek 12. srpna 
zde byla slavnostně otevřena zre-
konstruovaná budova Zámeckého 
pivovaru Blatná. V září tam před-
staví vlastní pivo. „Nápad obnovit 
pivovar, kde se přestalo vařit před 
38 lety, vznikl díky naší dlouhodobé 
spolupráci s distribuční společnos-
tí Premier Wines & Spirits. Malé 
pivovary jsou v Česku na vzestu-
pu, a  tedy i  obnovení pivovarské 
tradice v  Blatné je momentálně 
logickým krokem,“ vysvětluje 
Václav Šitner, mistr destilatér 
a  spolumajitel Zámecké palírny 
a pivovaru v Blatné.

Jan Hildprandt a Václav 
Šitner - majitelé společ-

nosti Liqui B při slavnost-
ním otevírání pivovaru.
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Informace o zjednosměrnění 
„vnitrobloku“ sídliště Nad 
Lomnicí

Vážení čtenáři,
jak jste již patrně zjistili, došlo na konci července na sídlišti Nad 

Lomnicí k osazení dopravních značek, které zjednosměrňují průjezd 
„vnitroblokem“ sídliště. Povolený směr jízdy je od křižovatky u kotelny 
k průjezdu pod č.p. 1261.

Důvodem tohoto opatření je umožnění legálního parkování jak 
podél domů č.p. 1107 a 1108, tak na protější straně kolmých parko-
vacích stání u zadních traktů domů č.p. 1257, 1258, 1259 a 1260. 
V těchto úsecích při podélném stání vozidel nezůstávala zákonem 
stanovená minimální šířka pro obousměrný provoz (6 m). Řidiči zde 
při míjení museli často couvat. Na problém upozorňovali i někteří 
místní obyvatelé.

Nová úprava byla projednána s Policií ČR Dopravním inspektorá-
tem Strakonice, v dopravní komisi a Radě města Blatná. Omezení se 
nevztahuje na cyklisty, jejichž provoz je i nadále povolen oběma směry.

Pevně doufám, že si na toto opatření, které je na sídlištích jiných 
měst poměrně běžné, brzy zvykneme, a že přispěje ke zvýšení bez-
pečnosti a plynulosti provozu.

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Pozor na neoficiální webové stránky 
věnující se registraci vozidel

Odbor dopravy upozorňuje žadatele na úseku registru vozi-
del, že při vyhledávání informací na internetu zobrazí po zadání 
dotazu typu „Registr vozidel Blatná“ většina prohlížečů odkazy 
nejen na oficiální stránky Města Blatná, ale též na několik ne- 
oficiálních webů, věnujících se tématu registrace vozidel. Údaje 
na takovýchto stránkách jsou ovšem bohužel často nepřesné či 
zastaralé. Některé neoficiální weby uvádí chybně úřední hodiny 
našeho úřadu, špatnou adresu pracoviště, nabízí ke stažení staré 
(již neplatné) vzory žádostí, podávají nepřesné informace o poža-
dovaných dokladech apod. 

Proto doporučujeme vyhledávat informace výhradně na pravi-
delně aktualizovaných oficiálních stránkách Města Blatná: http://
www.mesto-blatna.cz, kde pod záložkou „úřad“ je v levém sloupeč-
ku možno vyhledat položku „kontakty na MěÚ“, nebo pod odkazem 
„odbory a oddělení MěÚ“ vyhledat přímo stránky odboru dopravy 
se základními informacemi a žádostmi ke stažení. Pod položkou 
„řešení živ. situace“ pak můžete vyhledat podrobnější informace 
k úředním postupům u jednotlivých typů žádostí, vč. kontaktů, 
vyžadovaných dokladů, formulářů ke stažení, správních poplatků 
atd.                                  Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Na pozvání místostarosty města Pavla Ounického v pátek 
24. 6. přijel na návštěvu do Blatné pan Ing. Jan Mládek, 
CSc. ministr průmyslu a obchodu České republiky spolu 
s Ing. Karlem Kratochvílem, senátorem za volební obvod 
Strakonice. Při své návštěvě v Blatné se ministr Jan Mládek 
setkal s vedením města, navštívil Střední odbornou školu 
Blatná, kde besedoval se studenty o  výsledku britského 
referenda (brexitu), o postoji České republiky v Evropské 
unii zejména v  oblasti průmyslu, zemědělství a  obchodu 
a kladl důraz i na odborné a technické vzdělávání. Besedy se 
zúčastnili i žáci Středního odborného učiliště Blatná. Poté 
proběhla návštěva společnosti DURA Automotive CZ Blatná.

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

vyhlašuje dodatečný zápis žáků
školní rok 2016/2017

pro obor hudební a výtvarný

Zápis se koná poslední týden v srpnu a první týden v září.
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

Stavební práce v Blatné
Jak již bylo zmíněno v posledních Blatenských listech, probíhají 

stavební úpravy na náměstí J. A. Komenského. Část náměstí naproti 
parkovišti je již téměř hotova. Došlo k zadláždění některých částí 
trávníků, které provedla firma pana Skaly, dále byly vysázeny nové 
stromy firmou Zahradnictví Bouše a proběhly další drobné úpravy. 
Nelze také opomenout výpomoc firmy Šimsa, kdy nám svou technikou 
pomohl usadit skruže pro stromy vsazené v zadlážděné ploše. K po-
dobné úpravě dojde ještě na prostranství za schodištěm obchodního 
domu Labuť, kde vzniknou dva travnaté ostrůvky se stromy, místo 
pro kola a lavičky. Úpravy budou završeny instalací dalšího drobného 
mobiliáře (lavičky, kolostavy apod.) Věříme, že nový vzhled těchto míst 
přispěje k příjemnějšímu trávení času v centru města.

Někteří obyvatelé Blatné již mohli zaznamenat, že mezi sídlištěm 
U Čertova kamene a školkou Šilhova vznikl nový přechodový retar-
dér. Původní příčný práh byl hlučný, neustále rozbitý a proto došlo 
k  výstavbě nového přechodu. Přechodový retardér je stejný jako 
v Zahradnické ulici u „Kostky“, tzn. přechod je ze zámkové dlažby 
Best Klasiko a nájezdové plochy z obalované asfaltové směsi. Přilehlé 
chodníky byly upraveny na výšku přechodu. Retardér má přinutit auta 
zpomalit a tím samozřejmě zajistit větší bezpečnost přecházejících 
chodců a hlavně dětí, které navštěvují přilehlou mateřskou školku.

V současné době také probíhají práce na vý-
stavbě nových chodníku v  ulici Rakovnická 
a částečně v ulici Nad Vdovečkem v  lokalitě 
Vinice. Chodníky jsou budovány ze zámkové 
dlažby Best Klasiko a vznikne zde cca 280 m 
nových chodníků o výměře cca 450 m2. Dojde 
tím ke zvýšení bezpečnosti chodců, kteří byli 
nuceni v těchto místech chodit po silnici.

Letošní léto je poměrně bohaté na bouřky 
a  přívalové deště. Na  některých místech 
v Blatné došlo díky tomu k propadu někte-
rých částí chodníků. Příčinou jsou zmiňované 
prudké deště a  podloží chodníků, kdy se 
voda dostane do  nevyužívaných kanalizací, 
zasypaných jímek či šachet, vyplaví materiál 
a vytvoří kavernu, kde dojde k následnému 

propadu. V rámci možností se snažíme tyto havárie opravit v co nej-
kratší době nebo alespoň zabezpečit. K propadu došlo např. v ulici 
Vrchlického, u budovy vlakového nádraží, u zastávky na Písecké aj.

Díky výše zmiňovaným pří-
valovým dešťům se také stává, 
že dochází ke splavování písku 
z  cesty vedoucí do  vlakového 
depa za železničním viaduktem 
ve  Fügnerově ulici na  místní 
komunikaci. TS písek splavený 
pod most uklízely již několikrát. 
V  současné době se uvažuje 
o  možnostech zabezpečení uvedené cesty tak, aby se splavování 
terénu co nejvíce omezilo nebo úplně zastavilo.

Výměna stromů na třídě 
J. P. Koubka

Na třídě J. P. Koubka v Blat-
né dochází poměrně často 
k  úhynu vysazených stromů. 
Bohužel se jedná většinou 
o stromy na stejných místech. 
Nejinak tomu bylo i nyní, kdy 
musely být vyměněny dva 
suché stromy za  nové. Nové 
stromky dodala firma Zahrad-
nictví Bouše vč. substrátu, 
samotnou výměnu provedly 
zaměstnanci Technických slu-
žeb z údržby veřejné zeleně. Stromy zde určitě nemají dokonalé pěs-
tební podmínky, proto stojí za uváženou, z jakého důvodu k usychání 
dochází. Zda je to způsobeno horšími podmínkami pro růst či např. 
nevhodným zásahem člověka.

Zemřelí – červenec
Kratochvíl Josef, Blatná, nar. 1943, úmrtí 14. 7. 2016
Tichý Vladimír, Chloumek, nar. 1953, úmrtí 2. 7. 2016
Pešek František, Kasejovice, nar. 1939, úmrtí 20. 7. 2016
Roubalová Zdeňka, Blatná, nar. 1938, úmrtí 22. 7. 2016
Voříšková Marie, Újezdec, nar. 1927, úmrtí 22. 7. 2016
Malík Jindřich, Blatná, nar. 1934, úmrtí 22. 7. 2016
Říhová Jaroslava, Nestrašovice, nar. 1951, úmrtí 24. 7. 2016
Maštalíř Vladimír, Blatná, nar. 1946, úmrtí 23. 7. 2016
Dolejš Jaroslav, Tchořovice, nar. 1951, úmrtí 28. 7. 2016
Řehoř Jaroslav, Sedlice, nar. 1948, úmrtí 28. 7. 2016
Kaval František, Buzice, nar. 1953, úmrtí 27. 7. 2016

Údržba městské zeleně
Práce na údržbě veřejné zeleně jsou v letních měsících v plném 

proudu. Letošní počasí trávě obzvlášť prospívá, proto roste opravdu 
„jako z vody“. Probíhá již několikáté sečení ploch, trávy je o cca 40 % 
více než v loňském suchém létě. Blatná je rozdělena do tří pásem po-
dle priorit sečení. Podle těchto plánů sečení ploch po městě probíhá. 
Vzhledem k charakteru počasí prosíme občany o shovívavost, ne vždy 
se dá vše posíci najednou. Děkujeme také těm, kteří se bez okolků 
a ochotně starají o části městské zeleně před svými domy a pozemky.

Reakce na článek TS z června
Výsadbu vyfotografovaných stromů neprováděly technic-

ké služby, ale byly dovezeny z Německa a na místě odborně 
vysazeny firmou Okrasné zahradnictví Bouše.

Ing. Vladislav Bouše, Okrasné zahradnictví Bouše.
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KAPLIČKA V HNĚVKOVĚ - pokračování z č. 11
Stojí v centru obce, v zatáčce na vel-

mi frekventovaném místě při hlavní 
silnici č.20. V minulém čísle jsem psal, 
za jakých okolností vznikla. V součas-
nosti je opravena fasáda a vnitřní omít-
ky. Výzdoba byla pořízena obcí v době 
vzniku a  byla zasvěcena mariánské 
liturgii. Oltář byl zhotoven truhlářským 
mistrem Janem Podhráským z Blatné. 
S textem na zadní straně oltáře „Dáno 
Bohu 6. srpna 1865“. Dále byl obnoven 
lak s  drobnou truhlářskou opravou 
v červenci 2002, panem Petrem Víchem 
na  Hněvkově. Obrázky svatých jsou 

pravděpodobně původní se značně poškozenými rámy.  Zvon je datován rokem 1770 s reliéfní 
mariánskou výzdobou. V současnosti je odsvěcena a neslouží k bohoslužbě.

K úplné obnově chybí oprava dveří a pamětní desky, padlých v 1. světové válce, vsazené 
do fasády a úprava okolí kapličky.                                                          Text a foto Petr Vích

Výstava panenek
Malé povídání o sobě a o tom, jak jsem 
se k panenkám dostala.

 
Na  začátku byla malá holka, která si 

v 80. letech hrála s panenkami a už v tomto 
mladém věku sbírala panenky. Po  většinu 
toho k  dostání moc nebylo, převážná část 

byla mluvící panenky Hamiro, do kterých se 
dávala malá plastová cédéčka a která vyprá-
věla na dobrou noc pohádku nebo si s tebou 
hrála na maminku. Krásná doba a vše co jsem 
dostala, jsem střežila jako takový poklad, 
protože tenkrát panenek bylo pomálu.

Moje babička mi stále vyprávěla o plaváč-
kovi a o panenkách, které přežily okupaci. Jen 
stále nevěděla, kam se tyto krásné skvosty 

poděly. Vyprávěla mi, jak Rusové řádili u nich 
v Mladé Boleslavi, tančili jí na klavíru v jejich 
vile, brali její hračky a „hráli si“. Ač neuvěři-
telné, po tomto příběhu jsem již nedoufala, 
že takovýto skvost někdy objevím. A ehjle, 
o krásných prosluněných prázdninách v roce 
1995 babi poklízela půdu a  cosi vytáhla… 
Byly tam dvě krásné panenky, obě made in 
Czechoslovakia. Od té doby je jedna z nich 
moje první krásná stará panenka. Skvost, 
který má svoji historii a obdiv.

V roce 2006 jsem se rozhodla zkusit dát 
svůj poklad na ukázku dalším lidem a zjistila 
jsem krásný sdílený zájem. Proto jsem se za-
čala zajímat o tyto nádherné skvosty a zjistila 
jsem, že v tom nejsem sama a mohu tak dát 
štěstí a radosti i jiným.

Stala jsem se jedním z největších distri-
butorů, měla přes 1000 sběratelů, kterým 
jsem panenku podarovala nebo vyměnila. 
Cosi mne napadlo. Když už je takový úspěch, 
pojďme a  využijme sociálních sítí a  dejme 
dohromady podobné nadšence. Je nás tu 
už necelých 1000, vzájemně si pomáháme, 
vytváříme něco, kam se každý rád vrací, kde 
najde informace, přátelství. Nikdo nebude 
sám, vždy tu bude ta krásná panenkovská 
myšlenka.

Na výstavě v Blatné je k  vidění několik 
modelů. A  to jak panenek z  období našich 
babiček, maminek, nějaké ty hračky. Je zde 
na 300 kousků. Několik kočárků a postýlek. 
Podívejte se na krásnou architekturu zámku 
Blatná a moji krásnou soukromou sbírku.

Jste srdečně vítáni.
Jiřina Havlová

Bonjour Monsieur, Bonjour Madame, Bonjour  Mademoiselle
 (bonžůr mesijé, bonžůr madam, bonžůr madmazel)
Francouzi se při pozdravu na sebe podívají, usmějí a několikrát položí líc na líc s našpu-

lenými rty – v náznaku polibku. Vedle pozdravu dobrý den můžete slyšet a použít bon soár, 
bonui, salud, bon žurné – dobrý večer, noc, nazdar, den,... Často můžete při setkání ještě 
slyšet  Bonjour, ça va bien ? (bonžůr savabijen) nebo i jenom sava – jak se máš. Odpověď 
je také sava nebo savabijen. A určitě sami znáte spoustu dalších francouzských slov – zde 
už jen jejich výslovnost a český překlad: mersi boku=děkuji pěkně, dorijen= prosím, avek 
plezír= s radostí, tre bijen=velmi dobře, ui=ano, no=ne, pardon, exkuze mua=promiňte, 
a votr santé=na zdraví, dakor=souhlasím, orevoár=nashledanou,  tužůr=dnes, ažurdui=zítra, 
dman=včera, ané=rok, en=1, dé=2, troa=3, katr=4, sank=5, sis=6, set=7, uit=8, nef=9, 
dis=10, růž=červená, noá=černá, vert=zelená, blank=bílá, blů=modrá, atensió=pozor.

Taky se Vám může hodit žneparlpa francé=nemluvím francouzsky. Ale pokud se budete tro-
chu snažit, máte určitě možnost  spíš poznamenat žparlfrance anp=mluvím trochu francouzsky.

Mohlo by se Vám to hodit při Francouzském víkendu, který chystá spolek Nobiscum Hu-
manitas o víkendu 9.- 11. září na blatenském zámku. Podobně jako při předchozích akcích 
– měli jsme tu už řecký, slovenský, rakouský, švýcarský, německý, švédský víkend - bychom 
měli mít příležitost setkat se s kulturou, zvyky, uměním a přáteli, hlavně z družebního města 
Sargé-les-Le Mans.                                                                                                           ZM
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Na hasičských závodech v Drahenickém Málkově uštvali mrtvého divočáka březničtí. 
„A dáme si ho se šípkovou,“ prohlásili vzápětí.

Drahenický Málkov - Malé dilema byli 
nuceni řešit na hasičských závodech v Dra-
henickém Málkově „elegáni“ z  Březnice. 
Po  klasickém přeboru v  požárním útoku, 
kde se předvedli rovněž v  dobrém světle, 
totiž slavně zvítězili v souboji o divoké prase. 
Jednalo se o stejnou hasičskou disciplínu, jen 
odměna byla o  poznání lákavější. To Bivoj 
za časů našich praprapředků to měl horší. 
Divočáka musel nést živého na  vlastním 
hřbetě hodný kus cesty, aby se jeho vyvolená 
se svými příbuznými „mohla nasytit“. Tady 
v Drahenickém Málkově se štvalo už mrtvé 
prase. Poté, co se hasičská parta z Březnice 
dozvěděla, že jejich čas při nevšední štvanici 
byl nejlepší, a  že je čekají bohaté vepřové 
hody, zavládlo v jejich řadách bouřlivé nadše-
ní. Nicméně vyvstala otázka jako vystřižená 
z české komedie „Slavnosti sněženek“: „Se 
šípkovou nebo se zelím?“ Na rozdíl od filmo-
vého díla, kde to vzaly dvě honební společ-
nosti pěkně napůl, tady prohlásil „tiskový 
mluvčí“ sestavy po demokratickém hlasování: 
„A dáme si ho se šípkovou!“

Na rozdíl od předchozích let, kdy získaly 
výsadu rozdat si to o divočáka týmy v čele 
výsledkového žebříčku, to tentokrát orga-
nizátoři otočili a do finále poslaly ty méně 
úspěšné. Březničtí „skoronimrodi“ zvládli 
zásah za čas 18, 48. Vyfoukli tak vítr z plachet 
kolegům z Uzenic / 24, 16/. O divočákovi si 
mohli nechat jen zdát i „chráněnci svatého 
Floriána“ z Uzeniček / 26, 24/. O předposled-

ní a poslední „flek“ se podělili soutěžící ze 
Skaličan /30,09/ a Mečíchova /41,23/.

Samotný závod v požárním útoku o pohár 
starosty SDH Drahenický Málkov proběhl 
v naprosté pohodě a co představovalo skoro 
zázrak, i za příznivého počasí. „To nás fakt 
překvapilo,“ nechal se slyšet člen domácího 
„úderného jádra“ Filip Beneš, „Už jsme 
si pomalu začali zvykat na  „mokré pro-

kletí“. Bohužel 
štěstena nebyla 
tentokrát mál-
kovským mužům 
nakloněna. Jako 
jediné pánské 
družstvo zazna-
menali neplatný 
pokus a  tudíž 
diskvalifikaci. 
Tady se všechno 
točilo právě oko-
lo Filipa Beneše. 

„Mně se na levém proudu zamotal prst do ha-
dice, takže jsem ji pěkně zauzloval a ucpal,“ 
odhaluje jeden z nosných pilířů málkovského 
hasičského řemesla, kde „soudruzi z  NDR 
udělali chybu“. Upřímně také přiznal, že tré-
ninkům požárního útoku moc nedali: „Vlastně 
jsme si to nezkusili ani jednou a jak to tak 
vypadá, ani trénovat nebudeme. A ani se nám 
trénovat nechce. Přestože sbor tvoří dobrá 
polovina Drahenického Málkova, nějak to 
nevychází.“ Chuť si málkovští hasiči spravili 

alespoň v kategorii veteránů, kde konkurenci 
poslali ke dnu i v ženské kategorii, kde se 
domácí „něžné pohlaví“ zbavilo jediného 
soupeře po jeho diskvalifikaci.

Tím soupeřem bylo ženské družstvo z Me-
číchova. Potkala je smůla až neskutečná. Je-
jich zbrusu nová hadice, kterou vzaly do akce 
premiérově tady v  Drahenickém Málkově, 
při útoku praskla - a bylo vymalováno. „Je to 
nespravedlivé,“ neskrývala své rozčarování 
Pavlína Plechatá, „Byly bychom rozhodně 
lepší, protože naše děvčata dosáhla pozice 
u  terčů už za osmnáct vteřin. Navíc u nás 
v  Mečíchově pravidelně a  poctivě každou 
neděli trénujeme. A s námi i děti a muži.“

Vyhlášení výsledků proběhlo krátce před 
večerem. V kategorii mužů to vypadalo ná-
sledovně: 1. Bezdědovice /20,81/, 2. Chobot 
/23,32/, 3. Blatná /23,99/, 4. Buková /27,55/, 
5. Březnice /27,71/, 6. Uzenice / 29,88/, 7. 
Skaličany /35,23/, 8. Mečíchov /41,24/, 9. 
Uzeničky /56,84/, 10. Drahenický Málkov 
/ neplatný pokus/. Veteráni poskládali svůj 
žebříček takto: 1. Drahenický Málkov /27,96/, 
2. Skaličany /28,88/, 3. Uzenice /42,90/- „Na-
prostý debakl, ale alespoň platný pokus,“ 
poznamenal k  podanému výkonu stranou 
jeden z uzenických hasičů.

V  ženské kategorii to bylo jednoduché- 
zúčastnila se pouze dvě družstva. Zvítězil 
Drahenický Málkov /49,68/, mečíchovské 
hasičky se kvůli technické závadě propadly.

 Vladimír Šavrda

Dobrovolným hasičů šla 
práce pěkně od ruky.

„Princeznička na bále poztrácela korále…“
Sobotní odpoledne 9. července bylo jako stvořené pro dobrý skutek 

– pomoci princezně posbírat a  znovu navléknout poztrácené korálky. 
Sluníčko se občas schovalo za dešťový mrak, ale vítr mraky vždy ro-
zehnal. A tak jsme mohli v Bezděkově v pohádkové lipové aleji přivítat 
122 dětí v  doprovodu svých rodičů, prarodičů a  známých. U  vstupu 
do pohádkového světa na děti čekala princeznička, od které dostaly hrací 
kartu. Za každý splněný úkol získaly jeden ztracený korálek. Na dvanácti 
stanovištích se děti setkaly s vílami, motýlem Emanuelem a Makovou pa-
nenkou, včelkou Májou a koníkem Hopem. U loupežníků střílely na terče 
a Sněhurce pomáhaly s velkým prádlem. Dlouhý, Široký a Bystrozraký 
pomohli dětem zdolat překážkovou dráhu a další nástraha – velká pavu-

čina se spícím pavoukem je čekala i u perníkové 
chaloupky. Pro hubeňoury tam měla ježibaba 
napečené perníčky. Čerti zase potřebovali složit 
čertovské eso, aby mohli mastit pekelné karty. 
A některé děti dokonce nad čertem v kartách vy-
hrály. Krakonoš a Anče prověřili, jestli děti znají 
naše lesní zvířátka, a Ferda mravenec potřeboval 
od dětí pomoc s opravou kočáru pro Berušku. 
Chytrá Zdenička v rybárně měla pro děti připra-
venou řadu pohádkových hádanek. U vody ještě 
pomohly navléknout rozsypané perly pro Zlato-
vlásku a mohly se vydat do cíle za královskou 
rodinou. Všechny děti dokázaly svoji zručnost 

i statečnost, a tak si vysloužily odměnu – sladkou palačinku z královské 
kuchyně, také nějaké dárečky a na památku na bezděkovskou pohádkovou 
alej jim královna připnula placku. A ne ledajakou, pohádkovou.

Chtěla bych poděkovat všem, bez kterých bychom tak krásné odpole-
dne neprožili. Především všem pohádkovým účinkujícím, kteří se úžasně 
zhostili svých rolí a provázeli děti zadanými úkoly.  Děkuji své rodině 
za pomoc a trpělivost, především dceři Aničce, která všechny mé nápady 
dokázala zrealizovat a namalovat. Díky ní se u Zlatovlásky na hladině 

rybníka Velkého bezděkovského pohupoval 
na  vlnách zámeček Červená Lhota, děti se 
mohly seznámit se všemi trpaslíky nebo nakr-
mit věčně hladového Vilíka.  Také děkuji všem 
sponzorům a těm, kteří se nebáli je oslovit, 
aby získali drobné odměny pro děti. Za pomoc 
při přípravách, zajištění občerstvení a chodu 
královské kuchyně děkuji firmě MI-PAL – 
p.  Milan Palečko z  Nedřeva a  p.  Herbertu 
Zelenkovi – Kavárna u  Johanky za výborné 
palačinky. Odměny pro děti a finanční pomoc 
zajistili: Vebor s.r.o. Velký Bor, BESIP, Lyckeby Amylex a.s. Horažďovice, 
Strom Lnáře, Česká podnikatelská pojišťovna Blatná, Domácí pekárna 
Blatná Blanka Antošová, Nábytek Blatná p.  Bláha, Auto moto Blatná 
p. Bláha, Autodíly Blatná p. Chvátal, Karel Lukeš Papírnictví Horažďovice, 
Zámecký ovocný lihovar Blatná s.r.o., p. Josef Melán.

Podle reakcí zúčastněných i  vzkazů zapsaných do  naší kroniky se 
pohádková akce vydařila a  budeme se těšit zase na  další pozvánku 
do pohádky. Tak ji nepropásněte.                                        Šulcová Olga



Ročník 27 (37) Blatná 19. srpna 2016 Číslo 13 / strana 9

Divoká karta na hasičské soutěži v Chobotě lákala 
metrem piv a kilem klobás

Chobot - Stává se už nepsaným pravidlem, 
že pořadatelé zpestřují závody v  požárním 
útoku speciálním bonusem. Jedná se o finálo-
vou bitvu, kde vítězná sestava bere něco moc 
dobrého pro žaludek. Tuhle superkoncovku 
zavedli i v malé obci Chobot, která je pro dob-
rovolné hasiče tím čím byl ve středověku pro 
husity Tábor. Letos 5. července při 9. ročníku 
„Soutěže v požárním útoku o pohár starosty 
obce“ dali organizátoři „do placu“ metr piv 
a kilo domácích klobás. Skutečně perfektní 
motivace! Na tzv. „divokou kartu“ si to v su-
perfinále rozdalo tentokrát šest mužstev 
z Bezdědovic, Březnice, Pasek, Mečíchova, 
Drahenického Málkova a Blatné. Favoritem 
bylo od  začátku 
b e z d ě d o v i c k é 
mužstvo, které je 
široko daleko pro-
slulé svou rych-
lostí a  přesností 
švýcarských hodi-
nek. Pracuje jako 
dobře fungující 
perpetum mobile 
a poháry za první 
místa už nestačí 
počítat. Svou vyni-
kající pověst potvrdilo toto hasičské těleso 
i teď a klobásy spolu s národním mokem se 
staly vcuku letu jejich vlastnictvím.

Samotné závody o  pohár starosty obce 
byly nádhernou ukázkou a  demonstrací 
připravenosti, stmelenosti a  sehranosti 
hasičských sborů. „Výsledky byly vzácně 
vyrovnané, zejména v  kategorii veteránů,“ 
pochvaloval si ředitel akce Miloš Kadlec.

Mezi muži podle očekávání zvítězily Bez-
dědovice. Na stříbrnou pozici se propracoval 

tým Chobot A, bronzem si proudnice mohli 
natřít mládenci z  Březnice. Nepopulární 
bramborová medaile putovala na adresu bla-
tenského sboru. Pátá příčka patřila „rychlé 
rotě“ z Pasek, následovala mužstva z Drahe-
nického Málkova, Chobot B, Mirovice, Mečí-
chov. S desátým místem se muselo spokojit 
hasičské těleso z  Uzeniček, předposlední 
jedenáctá příčka byla souzena „chráněncům 
svatého Floriána“ z  Uzenic, kočičí pracka 
kolovala v týmu ze Skaličan.

Ženskou složku tvořila jen tři družstva. 
Nejlépe požární útok vyšvihly domácí, pří-
slušnice „něžného pohlaví“ z  Mečíchova 
skončily druhé, do Drahenického Málkova pu-

tovala vymod-
lená bronzová 
medaile.

V  katego-
rii veteránů 
obsadili ha-
sičský trůn 
borci z  Hud-
čic. Zahanbit 
se nenechali 
ani domácí, 
kteří dosáhli 

na stříbro. Me-
dailovou kolekci doplnila parta z  Uzenic. 
Mimo svět drahých kovů se ocitli soutěžící 
z Drahenického Málkova a Skaličan.

Celý den provázel velkolepou akci hudbou 
i mluveným slovem DJ Karel Zbíral z Blatné. 
Všichni zúčastnění dobrovolní hasiči i diváci 
se v Chobotě cítili jako v ráji. Protože Chobot 
představuje baštu hasičiny a  slovo dobro-
volný hasič symbolizuje bratrství, obětavost 
a upřímnost.

Vladimír Šavrda

Zběsilý úprk ze základny.

Vážení,
dovolte mi vyjádřit s  jistým časovým 

odstupem poděkování za  možnost opět se 
podívat do  Blatné při příležitosti konání 
tentokrát jubilejního 30. ročníku Jihočeských 
klavírních kurzů. Musím říct, že město Blatná 
mi učarovalo, ale samotné prostředí by to 
nedokázalo, kdyby nebylo spojeno s  lidmi, 
kteří v něm působí.  Myslím, že se zde potkalo 
množství významných osobností vytvářejících 
jedinečnou atmosféru, kterou jsou klavírní 
kurzy naplněny.  Naše dcera Anička Václaví-
ková se jich v Blatné účastnila již po třetí a já 
bych zde ráda zmínila některé skutečnosti, 
které pro nás její již tradiční účast proměňují 
v  jedinečnou událost spojenou se spoustou 
kulturních zážitků a  krásného pocitu sou-
náležitosti. 

V  první řadě je to samozřejmě zázemí, 
které poskytuje organizační tým Centra kul-

tury a vzdělávání města v Blatné a Základní 
umělecká škola města. Sama pracuji jako 
učitelka na osmiletém gymnáziu a velmi dob-
ře vím, že tak hladký průběh řady kulturních 
událostí – koncertů, přednášek a seminářů 
a  zajištění výuky tolika studentů rozhodně 
není samozřejmostí. Velký dík tedy nejen 
Vám a Vašemu týmu, ale i osobě pana ředitele 
Škanty.  Na tomto místě bych i ráda zmínila 
osobu pana místostarosty Pavla Ounického, 
který si přišel studenty poslechnout během 
jejich hodin, zúčastnil se jejich koncertů 
a sám jim vyjádřil podporu a vyslovil vůli, aby 
se Jihočeské klavírní kurzy v Blatné konaly 
i v dalších ročnících. 

S Centrem a zázemím města souvisí další 
dvě významné osobnosti, které vzaly klavír-
ní kurzy „za  své“. Paní starostka Kateřina 
Malečková a  paní baronka Jana Germenis 
Hildprandt. Velmi oceňuji a těší mě, že se tyto 
dvě dámy v  pravém slova smyslu nadšeně 

účastní nejen slavnostních koncertů kurzů, 
ale i koncertů účastníků – zahajovacího a zá-
věrečného, a děti svou účastí, vřelými slovy 
a  oceněním povzbuzují v  práci a  dodávají 
jim odvahy. Pro děti je to velmi motivující. 
Paní baronka letos dokonce nechávala park 
otevřený i  po  zavíracích hodinách, aby 
se účastníci kurzu mohli snadněji dostat 
na  ubytování. Vůbec prostředí zámku, kde 
se odehrává většina akcí, je velmi příjemné 
a povznášející a ke klasické hudbě mimořád-
ně vhodné a krásné. 

Ráda bych zmínila jedinečné akce, které 
letos v  rámci kurzů proběhly a  které jsou 
spojeny s opravdu významnými osobnostmi.  
Iva Janžurová opět navštívila kurzy. Byla 
nadšena výjimečným koncertem Miroslava 
Sekery, který přednesl svůj klavírní recitál. 
Toto byl opravdu jedinečný hudební zážitek. 
Dále přijela řada absolventů, kteří právě ten-
to jubilejní ročník navštívili (často i ze vzdá-
lených zemí) a na zámecké „Piano session“ 
si připravili svůj program. Byly uspořádány 
přednášky a semináře – pan profesor Martin 
Ballý hovořil o klavírním virtuosovi  Arthurovi 
Rubinsteinovi a spolu s Janem Bartošem (po-
sledním žákem Ivana Moravce) přednesli se-
minář „Ivan Moravec – velký český a světový 
pianista,“ - vzpomínka na nedávno zemřelého 
významného českého umělce. 

Ale ráda bych se vrátila k samotným účast-
níkům kurzů, malým a mladým klavíristům 
a hlavně jejich učitelům. Je opravdovým zážit-
kem pozorovat při práci paní profesorku Janu 
Korbelovou, která je navíc „duší“ kurzů v tom 
nejlepším a nejnamáhavějším slova smyslu, 
a  pana profesora Martina Ballýho. Sama 
jako učitelka obdivuji jejich přístup, jejich 
lektorství a mistrovské vedení ať už malých 
a začínajících dětí nebo dospívajících a tvoří-
cích se osobností. „Ovoce“ této práce zaznělo 
při dvou nádherných koncertech: prvním ob-
zvlášť motivujícím pro mladé adepty klavírní 
hudby – Slavnostním koncertu účastníků 30. 
ročníku JKK, který zaznamenal Český rozhlas 
a krásném a dojemném Závěrečném koncertu 
účastníků kurzů, kde zahráli opravdu všichni. 

Myslím, že celá tato akce, a mohla bych 
pokračovat ve  vyjmenovávání dalších pro-
tagonistů, kteří se na jejím průběhu účast-
nili, má opravdu zásadní význam. A možná 
právě v dnešní dost složité a zvláštní době. 
Dává našim dětem a  tudíž další generaci 
na srozuměnou, že jejich práce je důležitá 
a  krásná, často namáhává, ale přináší jim 
i jejich okolí krásu nevšedních zážitků. A to 
je to, co má cenu a město Blatná je pro to 
krásným prostředím. 

Velmi děkujeme a těšíme se na další roky!

Se srdečným pozdravem
Mgr. Karolina Václavíková 

učitelka na gymnáziu v Trutnově



Číslo 13 / strana 10 Blatná 19. srpna 2016 Ročník 27 (37)

Obec CEHNICE v turistické oblasti Prácheňsko a Pošumaví je 
„Vesnicí roku“ 2016 v Jihočeském kraji!

Letos probíhá již 22. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Do soutěže se přihlásilo 251 obcí 
z celé České republiky.

Udělená ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku 2016 
v Jihočeském kraji:

1. místo: Zlatá stuha – krajský vítěz
Obec: Cehnice, okres: Strakonice
2. místo:  
Obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
3. místo:
Obec: Drahonice, okres Strakonice
Bílá stuha – za činnost mládeže
Obec: Čejetice, okres: Strakonice
Modrá stuha – za společenský život
Obec: Nišovice, okres: Strakonice
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Obec: Popelín, okres: Jindřichův Hradec
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Obec: Albrechtice nad Vltavou, okres: Písek
Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a ob-
čanskou společnost v obcích
Obec: Zvíkov, okres: České Budějovice
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby 
na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova
Obec: Chlumany, okres: Prachatice
Diplom za moderní knihovnické a informační služby
Obec: Boršov nad Vltavou, okres: České Budějovice
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky
Městys: Borotín, okres: Tábor
Diplom za péči o kulturní dědictví
Obec: Roseč, okres: Jindřichův Hradec
Čestná uznání:
Běleč – Za citlivé odstranění povodňových škod
Branice – Za podporu nové výstavby v obci
Drachkov – Za zdokumentování historie obce
Dubičné – Za příkladnou činnost Sboru dobrovolných hasičů
Hajany – Za citlivé propojení historie a současnosti
Hříšice – Za podporu ekologicky šetrného vytápění objektů
Mičovice – Za citlivou rekonstrukci historického objektu obecního 
úřadu
Nerestce – Za regionální potraviny
Pištín – Za koncepční výstavbu infrastruktury
Strunkovice nad Blanicí – Za podporu kulturního a společenského 
života v obci

Do  celostátního kola postupuje 13 vítězných obcí jednotlivých 
krajských kol soutěže, kde budou hodnoceny odbornou komisí tvo-
řenou zástupci Ministerstva životního prostředí a Společnosti pro 
zahradní a krajinářskou tvorbu a budou tak soutěžit o titul „Vesnice 
roku 2016“. Vítěz celostátního kola soutěže dále postupuje do soutěže 
Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova o obnovu vesnice.

Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní 
účasti na  rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a  pestrost 
uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost 
na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich 
představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, 
ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života 
v obci. Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova 
ČR v roce 1995 pod názvem „Soutěž o nejzdařilejší program obnovy 

vesnice“. Od  roku 1996 jsou vyhlašovateli také Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR a od roku 2007 Ministerstvo 
zemědělství ČR. Spoluvyhlašovateli soutěže jsou Kancelář prezidenta 
republiky, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury 
ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků, Folklórní sdružení ČR, Sdružení místních 
samospráv ČR a  příslušné kraje v  případě krajských kol soutěže. 
Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají 
maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický 
dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo 
program rozvoje svého územního obvodu. Podrobnější informace 
o soutěži naleznete na www.vesniceroku.cz

Zajímavou a významnou novou tradicí v obci Cehnice je výsadba 
„Stromu života“ - při narození nového občánka se vysadí nový strom 
do aleje ☺

Gratulujeme obci Cehnice a držíme palce v celostátním kole!

Vendula Hanzlíková 
Prácheňsko a Pošumaví, z.s.

Kaple Nejsvětější Trojice Cehnice.
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Pohřební ústav Hořejš, 
Blatná, Žižkova 120
Zemřelí 2016:
Milada Korejčková, nar. 1927,  zemř. 1. 4., 
bydl. Kasejovice
Eleonora Obermajerová, nar, 1926, zemř. 
7.4., bydl. Lnáře
Věra Kubová, nar. 1941, zemř. 21. 4., bydl. 
Březnice
Filomena Marková, nar. 1922, zemř. 21. 4., 
bydl. Blatná
Zdeňka Pánková, nar. 1940, zemř. 22.4., 
bydl. Drhovle
Jiřina Chramostová, nar. 1930, zemř. 26. 4., 
bydl. Škvořetice
František Pelouch, nar. 1924, zemř. 28. 4., 
bydl. Sedlice
Marie Rachová, nar. 1926, zemř. 28.4., bydl. 
Hlupín
Richard Hájek, nar. 1974, zemř. 29. 4., bydl. 
Blatná
František Šular, nar. 1940, zemř. 10. 5., 
bydl. Blatná
Marie Mužíková, nar. 1934, zemř. 15. 5., 
bydl. Chloumek
Olga Slancová, nar. 1935, zemř. 23. 5., bydl. 
Kasejovice
Helena Šindelářová, nar. 1928, zemř. 27. 5., 
bydl. Myštice
Jan Bouda, nar. 1936, zemř. 31. 5., bydl. 
Blatná
Luboš Houdek, nar. 1949, zemř. 4. 6., bydl. 
Blatná
Miroslav Jindra, nar. 1930, zemř. 4. 6., bydl. 
Blatná
Božena Hanzlíková, nar. 1925, zemř. 10. 6., 
bydl. Blatná
Eduard Chromický, nar. 1928, zemř. 19. 6., 
bydl. Dobšice
Anna Holá, nar. 1929, zemř. 20. 6., bydl. 
Blatná
Zdeněk Makový, nar. 1963, zemř. 21. 6., 
bydl. Blatná
Josef Marek, nar. 1944, zemř. 25. 6., bydl. 
Paštiky
Jaroslav Zdeněk, nar. 1946, zemř. 29. 6., 
bydl. Lnáře
Irena Hanušová, nar. 1924, zemř. 30. 6., 
bydl. Praha

LÉTO NA PRÁCHEŇSKU A POŠUMAVÍ

VÝBĚR Z KULTURNÍCH AKCÍ 2016

20. – 21. srpna – Pouť a pivní slavnosti – Blatná
Tradiční pouťová veselice, atrakce pro děti, posezení s dechovkou, výstava drobného zvířectva, pestrá 
přehlídka pivovarů, ochotnické divadlo, bohatý kulturní program. www.mesto-blatna.cz

21. srpna – XXII. Běh městem Strakonice – Strakonice
Běh ulicemi města Strakonice je otevřený závod pro všechny věkové kategorie. www.strakonickybeh.cz

25. – 28. srpna – 22. Mezinárodní dudácký festival – Strakonice
Tradiční festival ve městě dudáků, přehlídka českých i zahraničních dudáckých souborů, průvod 
městem, jarmark, bohatý program v areálu hradu, letního kina, pivovaru a ulicích města. www.
dudackyfestival.cz

26. a 27. srpna – Noční prohlídky Zámku Blatná
Speciální prohlídky v běžně nepřístupných prostorách historického vodního zámku.  www.zamek-
-blatna.cz

26. srpna – Letní auto-kino – letiště Tchořovice
Romantika letního večera, film z pohodlí automobilu, nostalgie, letní láska… www.burzatchorovice.cz

27. srpna – Burza Tchořovice – letiště
Vyhlášená burza pro milovníky starých věcí a sběratele. www.burzatchorovice.cz

Malý řemeslný trh
neděle 4. září 2016

Od 10,00 hodin
V prostorách za kostelem

Nanebevzetí Panny Marie v Blatné

Pořádá Svazek obcí Blatenska
Farnost Blatná

21. srpen 1968
Praha, Václavské náměstí před muzeem. Snímkem otevřené publikace Josefa Koudelky 

„Invaze 68“ připomínáme úplně jiný srpen před 48 lety. Jak se teprve po 23 letech, v červen-
ci 1991, podařilo odsunem sovětských vojsk tuto agresi ukončit, můžete vidět na letošním 
Fotofestu a uslyšet od Michala Kocába, který bude hostem Blatenských listů v září.        ZM
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Kulturní  kalendář
PŘEDPLATNÉ KPH - SEZÓNA 2016/2017

Předplatné Kruhu přátel hudby (KPH) vám 
nabízí jedinečnou možnost setkat se s hu-
debníky světové úrovně ze všech koutů 
České republiky. Zaručujeme vám stálé a 
nejlepší místo v hledišti. Předplatitelská 
průkazka je přenosná nebo může být skvě-
lým dárkem pro vaše blízké, ať už jen pro 
potěšení nebo třeba k narozeninám. Mějte 
dobrou kulturu na dosah ruky a neztrácej-
te čas ani peníze ježděním za ní, ona přije-
de za vámi!
Předplatné KPH zahrnuje 8 koncertů, které 
se budou odehrávat v období říjen 2016 – 
květen 2017. Cena předplatného zde činí 
600 Kč/450 Kč (senioři, ZTP, studenti, děti). 
Připravili jsme pro vás vystoupení těchto 
vynikajících umělců, pocházejících z České 
republiky i ze zahraničí:

29. 10. SOBOTA | 19:00 |
POCTA FRANTIŠKU POŠTOVI
Koncert v rámci Mezinárodní kontrabaso-
vé soutěže Františka Simandla

15. 11. ÚTERÝ | 19:00 |
ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO

10. 12. SOBOTA | 19:00 |
MARIIA MIKHAILOVA, LIBOR JANE-
ČEK: FLÉTNA A KYTARA
Adventní koncert, Kostel svatého Jana 
Křtitele, Paštiky

17. 1. ÚTERÝ | 19:00 |
PRAŽSKÉ KOMORNÍ TRIO: KLARI-
NET, VIOLONCELLO, KLAVÍR

ÚNOR | 19:00 |
PÍSNĚ S LOUTNOU: HUDBA SHAKE-
SPEAROVY DOBY A NOVÉ PÍSNĚ NA 
SHAKESPEAROVY VERŠE

21. 3. ÚTERÝ | 19:00 |
KALABIS QUINTET
Zuzana Bandúrová (flétna), Jarmila Vá-
vrová (hoboj), Nela Durníková (klarinet), 
Denisa Beňovská (fagot), Adéla Triebene-
klová (lesní roh)

11. 4. ÚTERÝ | 19:00 |
FRANCOUZSKÉ BAROKO: HOBOJ, 
FAGOT, CEMBALO

8. 5. PONDĚLÍ
JAZZDAY

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 18:00 |
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.

20. – 21. 8. | SO + NE |
BLATENSKÁ POUŤ
Tř. T.G.Masaryka, stadion

20. – 21. 8. | SO + NE |
BLATENSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
Zimní stadion

26. + 27. 8. | PÁ+SO | 20:00, 20.30, 
21:00, 21:30, 22:00 | NOČNÍ PRO-
HLÍDKY: SEDMERO HŘÍCHŮ NA ZÁM-
KU BLATNÁ
Zámek Blatná
Příběh správce, kterého zkazila moc, a za-
nedbával správu panství.
Vstupné: 150 Kč dospělí/80 Kč děti
Rezervace nutná! +420 383 422 934, info@
zamek-blatna.cz

kino

24. 8. STŘEDA | 19:00 |
STAR TREK: DO NEZNÁMA | 3D 
Dobrodružný/Sci-Fi v původním znění s 
titulky | USA 2016 | 113 min | Mládeži pří-
stupný | 140 Kč

26. 8. PÁTEK | 20:00 |
PŘÍBĚH LESA
Dokumentární v původním znění s titulky 
| Francie 2015 | 97min | Mládeži přístupný 
| 80 Kč

31. 8. STŘEDA | 19:00 |
MŮJ KAMARÁD DRAK
Dobrodružný/rodinný v českém znění | 
USA 2016 | Mládeži přístupný | 120 Kč

1. 9. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY: KOLJA
Komedie/drama v českém znění | ČR, VB, 
Francie 1996 | 105min | 20Kč 

knihovna

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.

1. - 30. 9. | SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ OBRÁ-
ZEK | NAMALUJTE PRÁZDNINY
Svůj nejhezčí zážitek z letních prázdnin 
nakreslete, namalujte či vytvořte z jakého-
koliv materiálu a přineste do konce měsíce 
září. Hlasování o ten nejhezčí obrázek pro-
běhne v prvním týdnu října. Nejšikovnější 
autor bude odměněn.

komunitní centrum

25. 8. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: LINORYT 
Suterén, KCAŽ 
Tvorba barevného linorytu s Verčou Tes-

kovou. V případě zájmu se hlaste na: 603 
395 160.

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

2. 9. PÁTEK | 21:00 |
KINO NASLEPO NA TERASE
Poslední letošní letní projekce na terase, 
pokračujem ve slavných muzikálech! Roz-
hodně se máte na co těšit, skvělá pohodo-
vá letní atmosféra zaručena i v září! Vstup-
né: dobrovolné.

4. 9. NEDĚLE | LOUČENÍ S LÉTEM
KOMUNITNÍ CENTRUM | 14:00 – 22:00 |

14:00 | divadelní představení DS PIKI Voly-
ně: Čertovská babka | velký sál
15:00 | tvořivé dílny pro děti, karaoke, mu-
zikohraní, malování na obličej | kavárna, 
klubovny, terasa
17:00 | ozvěny Anifilmu - „ČEŠTÍ STU-
DENTI DĚTEM“ | 51 min | projekce šesti 
krátkých animovaných filmů | kavárna
18:00 | grilování na terase a JAM SESSI-
ON

ZEVLING ZÓNA V HUSOVÝCH SADECH 
| 10:00 – 18:00 |
10:00 | Storytelling pro děti | storytelling 
je specifická divadelní disciplína, která vy-
užívá mnoha druhů cvičení, her a přede-
vším představivosti vypravěčů, kteří jsou 
zároveň autory a interprety příběhu
15:00 + v průběhu odpoledne | Storyte-
lling pro velké
v průběhu celého dne | malování na 
plátno, slackline, žonglování, houpací 
sítě, venkovní výstava „Zaostřeno na ži-
vot“, kuličkové hřiště, venkovní kavárna a 
spousta další zábavy a aktivit
 VSTUP DOBROVOLNÝ

1. 8. – 31. 8. |OK – OTEVŘENÁ KAVÁR-
NA | VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ: HAVAJ
Výstava je přístupná po dobu konání akcí 
v Komunit¬ním centru. Program naleznete 

 Akce

na www.ckvb.cz.

1. 7. – 30. 9. | GALERIE SPEKTRUM |
10. ČLENSKÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Schodiště a 1. patro, KCAŽ
Výstava je přístupná po dobu konání akcí 
v Komunit¬ním centru. Program naleznete 
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

PO – ÚT | 08:00 – 15:00 | STŘEDY | 08:00-
12:00 | SKS TRICYKL – SOCIÁLNÍ PO-
RADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MAN-
ŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY, 
PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRACOVNĚ- 
PROFESNÍ OBLAST A OSOBNOSTNÍ 
ROZVOJ, o.p.s.
Klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte PhDr. Doleža-
lovou na tel. 724 046 602 nebo na email:  
info@manzelskaporadna-strakonice.cz

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

KAŽDÝ ČTVRTEK | 09:00 |
DĚTSKÉ DÍLNIČKY
Kavárna, KCAŽ
Tvořivé dopoledne pro dětičky a jejich ma-
minky pod vedením zkušené lektorky.
Materiál v ceně kurzu. Kurzovné 50Kč/1 
dítě (druhé dítě 20 Kč).
Více info na tel: 774 606 849.

Výstavy

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
Výstava mapuje a následně hravou for-
mou provádí návštěvníka pestrostí řeme-
slných a dalších živností na Blatensku v 
době života pana Františka Chlupsy (1877-
1961), jehož vzpomínky jsou zaznamenané 
v knize Doc. MUDr. Dimitrije Slonima Jak 
jsem přišel do Blatné. 

Doprovodný program k výstavě:

24. 8. | STŘEDA | 13:00 – 17:00 |
PROHLÍDKY S LÉKÁRNICÍ
Městské muzeum Blatná
Po dvě odpoledne v srpnu bude na výstavě 

v místnosti lékárenské přítomna lékárni-
ce Vendula Ježková, která příchozím ná-
vštěvníkům poodhalí zákulisí výroby léčiv. 
Vstupné dle ceníku muzea: 40/20 Kč.

24. 8. STŘEDA | 17:00 – 18:30 |
VÝROBA OČISTNÝCH TĚLOVÝCH 
SVÍCÍ | WORKSHOP
Městské muzeum Blatná
O očistných tělových svících a jejich léči-
vém účinku se více dozvíte na worshopu s 
Kateřinou Musilovou, která vás zasvětí i do 
jejich výroby. Každý účastník si také jednu 
takovou, vlastnoručně vyrobenou svíci, 
odnese. 
Pozor, kapacita omezená. Přihlásit se mů-
žete do pondělí, 22. 8., a to v blatenském 
infocentru či na mail: eisenhamerova@
ckvb.cz. Cena: 80Kč (zahrnuje i vstup na 
výstavu).

1. 7. – 31. 8. | TRASA: STRAKONICE – 
BLATNÁ – BŘEZNICE 
VÝSTAVA VE VLAKU TEN UMÍ TO 
A JINÝ TOHLE ANEB JAK SE ŽIVILI 
LIDÉ NA BLATENSKU
Hlavní letní výstava v Městském muzeu 
Blatná o živnostnících a řemeslnících dob 
minulých pokračuje i ve vlaku.

1. 7. – 31. 8. | VÝSTAVA PANENEK
Zámek Blatná
Na výstavě můžete zhlédnout až 300 mo-
delů panenek od starožitných až po novo-
dobé.  Vstupné: 40/20 Kč.

Těšte se

17. – 18. 9. | SO + NE |
11. BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL
Městské muzeum Blatná, zámek Blatná, 
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Komunit-
ní centrum
Třetí zářijový víkend proběhne v Blatné 11. 
ročník známého fotofestivalu, tentokrát na 
téma DOMA. Můžete se těšit na zajímavé 
přednášky, výstavy i setkání s více než 30 
fotografy, z nichž hlavní vystavující jsou 
opravdové ikony české i světové fotografie.
VŠECHNY VÝSTAVY BUDOU OTEVŘENY 
V SOBOTU I V NEDĚLI OD 09:00 DO 17:00.

17. 9. SOBOTA | doprovodný program
19:30 | OZVĚNY FOTOJATEK | Komunitní 
centrum
21:00 | KONCERT AGNES KUTAS | Komu-
nitní centrum

17. 9. – 13. 11. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
DANA KYNDROVÁ: RITUÁLY NOR-
MALIZACE, ODCHOD SOVĚTSKÝCH 
VOJSK
FRANTIŠEK DOSTÁL: VŠEDNÍ DNY 
FRANTIŠKA DOSTÁLA
Městské muzeum Blatná

17. – 18. 9. | SO+NE | 9:00 – 17:00 |
VÁCLAV NĚMEC A SKUPINA 
FOTOGRAFŮ Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC
Kobky Městského muzea Blatná

3. – 4. 9.+10. – 11. 9. | 10:00 – 17:00 | 

17. – 18. 9. | 9:00 - 17:00 |
JINDŘICH ŠTREIT: 
HLEDÁNÍ DOMOVA
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Blatná

1. – 30. 9.
JINDŘICH ŠTREIT: 
JSME ZE STEJNÉ PLANETY
Nábřeží, Na Příkopech

17. – 18. 9. | 9:00 - 17:00 |

24. - 25. 9.+1. - 2. 10. | 10:00 - 17:00  |
JOSEF PTÁČEK: ZEMĚ KRÁSNÁ
Starý palác, zámek Blatná

17. – 18. 9. | SO+NE | 9:00 – 17:00 |
MIROSLAV NĚMEČEK + ŠKOLA KRE-
ATIVNÍ FOTOGRAFIE
Konibar, zámek Blatná

7. 10. PÁTEK | 19:00 |
WILLIAM SHAKESPEARE: 
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Předprodej: infocentrum Blatná, recepce 
Městského muzea

7. 11. PONDĚLÍ | 19:00 |
WILLY RUSSELL: 
SHIRLEY VALENTINE
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
One woman show Simony Stašové.
Vstupenky v předprodeji od 12. 9.

08/16
                              19   20  21  
22  23  24  25  26   27  28  
29  30  31   1    2 
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PŘEDPLATNÉ KPH - SEZÓNA 2016/2017
Předplatné Kruhu přátel hudby (KPH) vám 
nabízí jedinečnou možnost setkat se s hu-
debníky světové úrovně ze všech koutů 
České republiky. Zaručujeme vám stálé a 
nejlepší místo v hledišti. Předplatitelská 
průkazka je přenosná nebo může být skvě-
lým dárkem pro vaše blízké, ať už jen pro 
potěšení nebo třeba k narozeninám. Mějte 
dobrou kulturu na dosah ruky a neztrácej-
te čas ani peníze ježděním za ní, ona přije-
de za vámi!
Předplatné KPH zahrnuje 8 koncertů, které 
se budou odehrávat v období říjen 2016 – 
květen 2017. Cena předplatného zde činí 
600 Kč/450 Kč (senioři, ZTP, studenti, děti). 
Připravili jsme pro vás vystoupení těchto 
vynikajících umělců, pocházejících z České 
republiky i ze zahraničí:

29. 10. SOBOTA | 19:00 |
POCTA FRANTIŠKU POŠTOVI
Koncert v rámci Mezinárodní kontrabaso-
vé soutěže Františka Simandla

15. 11. ÚTERÝ | 19:00 |
ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO

10. 12. SOBOTA | 19:00 |
MARIIA MIKHAILOVA, LIBOR JANE-
ČEK: FLÉTNA A KYTARA
Adventní koncert, Kostel svatého Jana 
Křtitele, Paštiky

17. 1. ÚTERÝ | 19:00 |
PRAŽSKÉ KOMORNÍ TRIO: KLARI-
NET, VIOLONCELLO, KLAVÍR

ÚNOR | 19:00 |
PÍSNĚ S LOUTNOU: HUDBA SHAKE-
SPEAROVY DOBY A NOVÉ PÍSNĚ NA 
SHAKESPEAROVY VERŠE

21. 3. ÚTERÝ | 19:00 |
KALABIS QUINTET
Zuzana Bandúrová (flétna), Jarmila Vá-
vrová (hoboj), Nela Durníková (klarinet), 
Denisa Beňovská (fagot), Adéla Triebene-
klová (lesní roh)

11. 4. ÚTERÝ | 19:00 |
FRANCOUZSKÉ BAROKO: HOBOJ, 
FAGOT, CEMBALO

8. 5. PONDĚLÍ
JAZZDAY

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 18:00 |
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.

20. – 21. 8. | SO + NE |
BLATENSKÁ POUŤ
Tř. T.G.Masaryka, stadion

20. – 21. 8. | SO + NE |
BLATENSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
Zimní stadion

26. + 27. 8. | PÁ+SO | 20:00, 20.30, 
21:00, 21:30, 22:00 | NOČNÍ PRO-
HLÍDKY: SEDMERO HŘÍCHŮ NA ZÁM-
KU BLATNÁ
Zámek Blatná
Příběh správce, kterého zkazila moc, a za-
nedbával správu panství.
Vstupné: 150 Kč dospělí/80 Kč děti
Rezervace nutná! +420 383 422 934, info@
zamek-blatna.cz

kino

24. 8. STŘEDA | 19:00 |
STAR TREK: DO NEZNÁMA | 3D 
Dobrodružný/Sci-Fi v původním znění s 
titulky | USA 2016 | 113 min | Mládeži pří-
stupný | 140 Kč

26. 8. PÁTEK | 20:00 |
PŘÍBĚH LESA
Dokumentární v původním znění s titulky 
| Francie 2015 | 97min | Mládeži přístupný 
| 80 Kč

31. 8. STŘEDA | 19:00 |
MŮJ KAMARÁD DRAK
Dobrodružný/rodinný v českém znění | 
USA 2016 | Mládeži přístupný | 120 Kč

1. 9. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY: KOLJA
Komedie/drama v českém znění | ČR, VB, 
Francie 1996 | 105min | 20Kč 

knihovna

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.

1. - 30. 9. | SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ OBRÁ-
ZEK | NAMALUJTE PRÁZDNINY
Svůj nejhezčí zážitek z letních prázdnin 
nakreslete, namalujte či vytvořte z jakého-
koliv materiálu a přineste do konce měsíce 
září. Hlasování o ten nejhezčí obrázek pro-
běhne v prvním týdnu října. Nejšikovnější 
autor bude odměněn.

komunitní centrum

25. 8. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: LINORYT 
Suterén, KCAŽ 
Tvorba barevného linorytu s Verčou Tes-

kovou. V případě zájmu se hlaste na: 603 
395 160.

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

2. 9. PÁTEK | 21:00 |
KINO NASLEPO NA TERASE
Poslední letošní letní projekce na terase, 
pokračujem ve slavných muzikálech! Roz-
hodně se máte na co těšit, skvělá pohodo-
vá letní atmosféra zaručena i v září! Vstup-
né: dobrovolné.

4. 9. NEDĚLE | LOUČENÍ S LÉTEM
KOMUNITNÍ CENTRUM | 14:00 – 22:00 |

14:00 | divadelní představení DS PIKI Voly-
ně: Čertovská babka | velký sál
15:00 | tvořivé dílny pro děti, karaoke, mu-
zikohraní, malování na obličej | kavárna, 
klubovny, terasa
17:00 | ozvěny Anifilmu - „ČEŠTÍ STU-
DENTI DĚTEM“ | 51 min | projekce šesti 
krátkých animovaných filmů | kavárna
18:00 | grilování na terase a JAM SESSI-
ON

ZEVLING ZÓNA V HUSOVÝCH SADECH 
| 10:00 – 18:00 |
10:00 | Storytelling pro děti | storytelling 
je specifická divadelní disciplína, která vy-
užívá mnoha druhů cvičení, her a přede-
vším představivosti vypravěčů, kteří jsou 
zároveň autory a interprety příběhu
15:00 + v průběhu odpoledne | Storyte-
lling pro velké
v průběhu celého dne | malování na 
plátno, slackline, žonglování, houpací 
sítě, venkovní výstava „Zaostřeno na ži-
vot“, kuličkové hřiště, venkovní kavárna a 
spousta další zábavy a aktivit
 VSTUP DOBROVOLNÝ

1. 8. – 31. 8. |OK – OTEVŘENÁ KAVÁR-
NA | VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ: HAVAJ
Výstava je přístupná po dobu konání akcí 
v Komunit¬ním centru. Program naleznete 

 Akce

na www.ckvb.cz.

1. 7. – 30. 9. | GALERIE SPEKTRUM |
10. ČLENSKÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Schodiště a 1. patro, KCAŽ
Výstava je přístupná po dobu konání akcí 
v Komunit¬ním centru. Program naleznete 
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

PO – ÚT | 08:00 – 15:00 | STŘEDY | 08:00-
12:00 | SKS TRICYKL – SOCIÁLNÍ PO-
RADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MAN-
ŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY, 
PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRACOVNĚ- 
PROFESNÍ OBLAST A OSOBNOSTNÍ 
ROZVOJ, o.p.s.
Klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte PhDr. Doleža-
lovou na tel. 724 046 602 nebo na email:  
info@manzelskaporadna-strakonice.cz

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

KAŽDÝ ČTVRTEK | 09:00 |
DĚTSKÉ DÍLNIČKY
Kavárna, KCAŽ
Tvořivé dopoledne pro dětičky a jejich ma-
minky pod vedením zkušené lektorky.
Materiál v ceně kurzu. Kurzovné 50Kč/1 
dítě (druhé dítě 20 Kč).
Více info na tel: 774 606 849.

Výstavy

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
Výstava mapuje a následně hravou for-
mou provádí návštěvníka pestrostí řeme-
slných a dalších živností na Blatensku v 
době života pana Františka Chlupsy (1877-
1961), jehož vzpomínky jsou zaznamenané 
v knize Doc. MUDr. Dimitrije Slonima Jak 
jsem přišel do Blatné. 

Doprovodný program k výstavě:

24. 8. | STŘEDA | 13:00 – 17:00 |
PROHLÍDKY S LÉKÁRNICÍ
Městské muzeum Blatná
Po dvě odpoledne v srpnu bude na výstavě 

v místnosti lékárenské přítomna lékárni-
ce Vendula Ježková, která příchozím ná-
vštěvníkům poodhalí zákulisí výroby léčiv. 
Vstupné dle ceníku muzea: 40/20 Kč.

24. 8. STŘEDA | 17:00 – 18:30 |
VÝROBA OČISTNÝCH TĚLOVÝCH 
SVÍCÍ | WORKSHOP
Městské muzeum Blatná
O očistných tělových svících a jejich léči-
vém účinku se více dozvíte na worshopu s 
Kateřinou Musilovou, která vás zasvětí i do 
jejich výroby. Každý účastník si také jednu 
takovou, vlastnoručně vyrobenou svíci, 
odnese. 
Pozor, kapacita omezená. Přihlásit se mů-
žete do pondělí, 22. 8., a to v blatenském 
infocentru či na mail: eisenhamerova@
ckvb.cz. Cena: 80Kč (zahrnuje i vstup na 
výstavu).

1. 7. – 31. 8. | TRASA: STRAKONICE – 
BLATNÁ – BŘEZNICE 
VÝSTAVA VE VLAKU TEN UMÍ TO 
A JINÝ TOHLE ANEB JAK SE ŽIVILI 
LIDÉ NA BLATENSKU
Hlavní letní výstava v Městském muzeu 
Blatná o živnostnících a řemeslnících dob 
minulých pokračuje i ve vlaku.

1. 7. – 31. 8. | VÝSTAVA PANENEK
Zámek Blatná
Na výstavě můžete zhlédnout až 300 mo-
delů panenek od starožitných až po novo-
dobé.  Vstupné: 40/20 Kč.

Těšte se

17. – 18. 9. | SO + NE |
11. BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL
Městské muzeum Blatná, zámek Blatná, 
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Komunit-
ní centrum
Třetí zářijový víkend proběhne v Blatné 11. 
ročník známého fotofestivalu, tentokrát na 
téma DOMA. Můžete se těšit na zajímavé 
přednášky, výstavy i setkání s více než 30 
fotografy, z nichž hlavní vystavující jsou 
opravdové ikony české i světové fotografie.
VŠECHNY VÝSTAVY BUDOU OTEVŘENY 
V SOBOTU I V NEDĚLI OD 09:00 DO 17:00.

17. 9. SOBOTA | doprovodný program
19:30 | OZVĚNY FOTOJATEK | Komunitní 
centrum
21:00 | KONCERT AGNES KUTAS | Komu-
nitní centrum

17. 9. – 13. 11. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
DANA KYNDROVÁ: RITUÁLY NOR-
MALIZACE, ODCHOD SOVĚTSKÝCH 
VOJSK
FRANTIŠEK DOSTÁL: VŠEDNÍ DNY 
FRANTIŠKA DOSTÁLA
Městské muzeum Blatná

17. – 18. 9. | SO+NE | 9:00 – 17:00 |
VÁCLAV NĚMEC A SKUPINA 
FOTOGRAFŮ Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC
Kobky Městského muzea Blatná

3. – 4. 9.+10. – 11. 9. | 10:00 – 17:00 | 

17. – 18. 9. | 9:00 - 17:00 |
JINDŘICH ŠTREIT: 
HLEDÁNÍ DOMOVA
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Blatná

1. – 30. 9.
JINDŘICH ŠTREIT: 
JSME ZE STEJNÉ PLANETY
Nábřeží, Na Příkopech

17. – 18. 9. | 9:00 - 17:00 |

24. - 25. 9.+1. - 2. 10. | 10:00 - 17:00  |
JOSEF PTÁČEK: ZEMĚ KRÁSNÁ
Starý palác, zámek Blatná

17. – 18. 9. | SO+NE | 9:00 – 17:00 |
MIROSLAV NĚMEČEK + ŠKOLA KRE-
ATIVNÍ FOTOGRAFIE
Konibar, zámek Blatná

7. 10. PÁTEK | 19:00 |
WILLIAM SHAKESPEARE: 
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Předprodej: infocentrum Blatná, recepce 
Městského muzea

7. 11. PONDĚLÍ | 19:00 |
WILLY RUSSELL: 
SHIRLEY VALENTINE
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
One woman show Simony Stašové.
Vstupenky v předprodeji od 12. 9.

08/16
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sport

Desetiboj v Drahenickém Málkově – 
švanda bez závazků

Drahenický Málkov - Nic by se nemělo 
brát příliš vážně. Přesně touhle zásadou se 
řídí organizátoři tradičního „Málkovského 
desetiboje“, který je určen pro domácí nad-
šence. Letos proběhl již jeho 16. ročník. „Jak 
jsme k  téhle recesi došli? Jako většinou to 

někoho napadlo v hospodě u piva. Slovo dalo 
slovo, ostatní se toho chytli a na světě bylo 
zase o jednu zábavu víc,“ usmívá se předseda 
osadního výboru Luboš Kylián st.

Tradiční desetiboj se skládá z  těchto 
tradičních nebo naopak netradičních disci-

Úspěchy sportovců 
z Domova PETRA 
Mačkov

Domov PETRA Mačkov přijal pozvání 
na  XXI. Ročník národního turnaje ČHSO 
v přehazované do Dřevěnice. Akce se konala 
pod společnou záštitou hejtmana Pardubic-
kého kraje Martina Netolického a hejtmana 
Královéhradeckého kraje Lubomíra France 
a za podpory Asociace poskytovatelů sociál-
ních služeb ČR.

Celkem se turnaje zúčastnilo 200 sportov-
ců z 19 zařízení. Tým Domova PETRA Mačkov 
ve  složení Jana Loužecká, Jan Wittberger, 
Olga Pešková, Jitka Lidinská a 2 partneři – 
Jana Čížková a Markéta Dušková vybojoval 
4. místo.

Pro všechny byl připraven doprovodný 
pestrý program, jednalo se o  seskok para-
šutistů, ohňostroj a diskotéka se soutěžemi. 

Další akce, které se naši sportovci 
zúčastnili a  kterou pořádalo České hnutí 
speciálních olympiád na plaveckém stadionu 
SK Slavia v Praze, byly přípravné regionální 
závody na podzimní Speciální olympiádu.  Zá-
vodů se zúčastnili tři klienti Domova PETRA 
Mačkov a to v disciplínách na 25 m a 50 m. 
Olga Pešková vybojovala první a druhé mís-
to, Jana Loužecká byla dvakrát druhá a Jan 
Wittberger skončil dvakrát na čtvrtém místě. 

Gratulujeme ke skvělým výsledkům a dě-
kujeme za  vzornou reprezentaci Domova 
PETRA Mačkov.

Za Domov PETRA Mačkov 
Bc. Petra Očenášková, 

vedoucí úseku CHB a STD

Turnaj ,,O pohár Romana Vonáška“
25.6. 2016 uspořádal  fotbalový oddíl TJ Blatná  již pátý ročník turnaje starších přípravek  

,,O pohár R.Vonáška“. Zaslouženě zvítězil TJ Šumavan Vimperk , který ve finále zdolal TJ 
Hradiště. Třetí místo obsadilly SK Klatovy . Nepopulární brambory obsadil tým Rožmitálu. 
Domácí borci obsadili  páté místo. Děkujeme tímto všem sponzorům a i všem co se na přípravě 
a bezchybném  průběhu turnaje podíleli.

Roman Vonášek předává kapitánovi vítězného týmu pohár za 1. místo. Spolu se starostkou města 
Kateřinou Malečkovou předávají vítěznému týmu i zlaté medaile.

Přinášíme konečná umístění našich týmů
Muži „A“ ukončení sezóny 1. A třída konečné 6. místo

Muži „B“ ukončení sezóny OPM konečné 8. místo

Ženy ukončení sezóny divize D konečné 5. místo

Dorost  ukončení sezóny 1. A třída konečné 3. místo

Žáci st. ukončení sezóny 1. A třída konečné 4. místo

Žáci ml. ukončení sezóny 1. A třída konečné 4. místo

Přípravka st. „A“ ukončení sezóny OPPS konečné 3. místo

Přípravka st. „B“ ukončení sezóny OPPS konečné 6. místo

Přípravka ml. „A“ ukončení sezóny OPPM  1. místo  GRATULUJEME!!!

Přípravka ml. „B“ ukončení sezóny OPPM konečné 8. místo
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plín: střelba ze vzduchovky, basketbal, skok 
do  dálky snožmo, hod dlažební kostkou, 
hod šipkami, kop na  fotbalovou branku, 
odpalování tenisáku hokejkou na cíl, pochod 
na chůdách, cyklistická jízda přes překážky 
a konečně pití piva na ex. „Tam je to ovšem 
striktně rozděleno,“ uvádí pravidelný absol-
vent žertovné akce Filip Beneš, „Velké pivo 
na čas do sebe obrací jen chlapi. Ženy malé 
a děti malou limonádu.“

Letos se „Málkovského desetiboje“ zú-
častnilo deset mužů, sedm žen a čtyři děti. 
I když si nikdo z nich nekladl za cíl dosáhnout 
nějakého rekordu, přece všichni bojovali 
jako lvi a prokázali, že mají zdravé ambice. 
„Důležité je zapomenout na chvíli na všechny 
starosti a problémy a prostě se bavit. Život 
už tak není jednoduchý,“ podotýká Luboš 
Kylián st.

Ostatně on sám se stal při domácí sportov-
ní šarádě letos hvězdou. Mezi muži nenašel 
přemožitele. „Nejvíc se mi podařila střelba, 
kde jsem čerstvým držitelem málkovského 
rekordu. Z 50 možných jsem nasázel do terče 
48. Naopak jisté problémy vyvstaly při skoku 
do dálky, kde mě porazily i děti. Inu, je mi 
pětapadesát a s tou pohyblivostí už to není 
ono,“ zpovídá se první muž Drahenického 
Málkova.

Druhé místo v pánské složce obsadil jeho 
syn Luboš Kylián ml., z bronzu se mohl těšit 
Pavel Burian. V ženách se nejlépe vedlo Pavle 
Buriánové, následovala Hana Jahodová, me-
dailovou trojku uzavřela Pavla Fíková. Dětské 
kategorii vévodila tentokrát Natálie Vlčková, 
stříbro putovalo na adresu Christiana Vlčka, 
na bednu se ještě vešel Stanislav Hořejší.

Zábavné odpoledne bylo spojeno s peče-
ním masa. Premiérově zahrálo k dobré náladě 
a pohodě všech přítomných hudební country 
těleso „Tamty“.                   Vladimír Šavrda 

Vítězové Málkovského desetiboje.

Čečelovická operace „Pouťová síť“ již počtrnácté
Čečelovice - Ne v  každé obci preferují 

jako TOP letní sport fotbal. Živým důkazem 
jsou kupříkladu Čečelovice, kde je na prvním 
místě nohejbal a na druhém pak volejbal. Pro-
stě síťové sporty. A tak není divu, že i o místní 
pouti se pořádá turnaj právě v těchto dvou 
odvětvích tělovýchovy. Letos zaplnily moder-
ní areál za vsí při této příležitosti smíšená 
družstva již počtrnácté.

Volejbal, pokud se použije napoleonské 
terminologie, znamenal letos pro čečelovické 
Waterloo. „Děláme maximum pro to, aby-
chom obstáli,“ nechal se slyšet čečelovický 
starosta Milan Stejskal, „Prakticky každou 
sobotu se scházíme na  trénink. I  v  zimě 
na sobě pracujeme- to jezdíme do tělocvičné 
haly v Záboří. A pořád je to málo! / smích/ 
Postrádáme také posily z řad mladých spor-
tovců. Většinou se formujeme dohromady 
na poslední chvíli stylem, kdo vůbec přijde.“

Protivníci z Horažďovic uchvátili stříbrnou 
pozici. Suverénně se počtvrté v pořadí stali 
šampióny volejbalisté ze Strakonic, v jejichž 
řadách řádí jako černá ruka minimálně dvo-
jice registrovaných hráčů.

Po volejbalové části přišel čas na tu no-
hejbalovou. A  tady byli čečelovičtí rázem 
na koni. I účast tříčlenných sestav nabobt-
nala na osm. Čečelovičtí nohejbalisté poslali 
na „bitevní pole“ sami čtyři celky a ti ukázali 
soupeřům, zač je u nich půllitr piva. Mladí 

dravci se prokousali hbitě na samý Olymp. 
Ostré zuby a  šikovné nohy prokázali také 
hosté ze Tchořovic, kteří si vykopali stříbro. 
Následující tři pozice nepřepustili čečelovičtí 
nikomu. Šesté místo uhájila parta „Cyklo 
team Horažďovice předměstí“, která tak 
v praxi dokázala, že nemá dolní končetiny 
jen ke šlapání do pedálů. Předposlední byly 
„příslušnice něžného pohlaví“ z Horažďovic. 
I  tato nepopulární příčka ve  výsledkovém 
žebříčku pro ně znamenala výrazný úspěch, 
protože dokázaly „převálcovat“ silnější muž-
skou složku, nadto ze stejného města.

Čečelovický turnaj v nohejbale však po-
kazil svatý Petr, který na něj a přilehlé okolí 
vyslal bouřku se silným lijákem.

Čečelovice se mohou pochlubit skvělým až 
lukrativním zázemím pro rozvoj těchto dvou 
sportů. Písčité hřiště, na  kterém se hrálo 
zhruba od roku 1995, nahradil roku 2007 mo-
derní areál s umělým povrchem v pořizovací 
ceně 500 000 korun. V současnosti k němu 
patří i požární nádrž, dětský plácek s mnoha 
hracími prvky a nejnověji tzv. „Fittness zóna“, 
za kterou obec zaplatila přes 70 000 korun. 
Krajský úřad přispěl ze svého dotačního 
šuplíku příspěvkem ve  výši 37  000 korun. 
Fittness zónou se rozumí venkovní cvičební 
sportovce nejen pro sportovce mladého 
a středního věku, ale taktéž pro seniory.

Vladimír Šavrda

Víte, co je KALISTENIKA?
Můžete se to nejen dozvědět, ale i vyzkoušet v Sokole.

TJ Sokol Blatná připravuje zahájení činnosti oddílu kalisteniky, což je kondiční, silový 
trénink, který využívá váhy vlastního těla. 

Oddíl povede školený cvičitel Jan Stoklasa, držitel certifikátu “australský kruhový 
trénink”, s dvacetiletou praxí v oboru cvičení všestrannosti, zaměřeného na silový 

a kruhový trénink.
Při přihlášení dostatečného počtu členů začne oddíl pracovat v září 2016.

Informace na tel.: 773 029 109

Letní tělocvik pro děti
TJ Sokol Blatná nabízí v posledních prázdninových dnech 29. 8. - 31. 8. opět možnost 

seznámit se s různými sportovními aktivitami v tělocvičně i na hřišti.

Cvičení je určeno pro děti ve věku 6 – 10 let, mladší děti pouze s doprovodem.

Pro členy TJ Sokol Blatná zdarma.

Cvičení bude denně od 10.00 do 12.00  a od 14.00 do 16.00 hodin.

Kontakt pro případné dotazy: 604 908 454, 603 149 505, blankama@blatna.net
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Firma INTERIORS manufacture&design a.s. 
 

hledá zájemce na následující pracovní pozice: 
 

* Montážníci na montování interiérů nábytku pro Německo 
   výborné platové podmínky 
 

* Řidič nákladního automobilu IVECO EUROCARNO 
   s řidičským oprávněním B a C + profesním průkazem řidiče 
   znalost NJ na komunikativní úrovni výhodou (cesty po ČR i Německu) 
 

* Montážní dělník/dělnice výrobků z kombinovaných materiálů v Kasejovicích 
 

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

* Čalouník nábytku 
 

* Lakýrník, přípravář v lakovně 
 
 

Pracoviště:  INTERIORS manufacture&design a.s. 
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice      

  Pracovní poměr: nástup možný ihned,  možnost zařídit zaměstnancům   
  ubytování  
 

   Kontaktní osoba: Mag.phil. Lenka Šampalíková, mobil: 734 440 523 
                               lenka.sampalikova@interiors-mnd.com 

 

Český ČESNEK !!! 
- Farma Král nabízí český česnek odrůdy Dukát 

vypěstovaný v okolí Blatné na vlastní farmě 
- Česnek vhodný na dlouhodobé uskladnění 

- Odběr možný přímo na farmě v Řečici nebo po 
domluvě dovoz až k vám domů v okolí Blatné 

- Cena 150 Kč/kg 

- Kontakt:  Petr Král ml. 
         728 165 406 

Tomáš Koubek, 6 let.



Ročník 27 (37) Blatná 19. srpna 2016 Číslo 13 / strana 17

Arabica či Robusta? Aneb letem kávovým 
světem

Arabica a Robusta jsou pojmy, na které narazíte v kávovém světě dnes 
a denně. Jaký je mezi nimi rozdíl? Které kávě dáváte přednost? Jakou mají 
ve vaší kavárně? A kde tento skvělý nápoj vlastně vznikl? To vše a ještě více 
se dozvíte v následujícím článku.

Pár slov z historie 
Za pravlast kávy se považuje Etiopie – provincie Kaffa. Zde se i v dnešní 

době nacházejí volně rostoucí keře kávovníku. Odtud byla rostlina přenesena 
ve 13. – 14. století válečníky při jejich tažení do Jemenu, kde se následně 
pěstovala a kultivovala. Až do 18. století bylo pěstování kávy výhradou pouze 
Arabského poloostrova. Její vývoz byl pod těžkými tresty zakázán. Na jejím 
rozšíření mají největší zásluhu Holanďané, kteří si z Jemenu tajně přivezli 
semena kávy a pěstovali je ve svých koloniích na Ceylonu a v Indii. Poté došlo 
k dalšímu rozšíření na ostrovy střední Ameriky, a dále pak do Brazílie, která 
je v současné době světovým lídrem v produkci kávy. Na rozdíl od pěstování 
se pití kávy rozšířilo již v 15. století z Arabského poloostrova do blízkých zemí 
Orientu. Vznikaly tady kavárny, které byly hojně navštěvovány. Počátkem  
16. století přivezla turecká vojenská výprava kávu do Cařihradu, a od té doby 
se pití kávy v Turecku stalo vášní. Z Turecka se tento zvyk postupně šířil do  
Evropy, nejprve se jednalo spíše o přístavní města jako jsou Benátky, Londýn, 
Amsterdam, Hamburk, Marseille, poté došlo k rozšíření i do vnitrozemí. První 
pražská kavárna vznikla v roce 1714. 

Legendy o kávě
O kávě se tradují mnohé pověsti v otázkách jejího objevení. Jedna z nich 

sahá až do roku 850 n. l. a vypráví o habešském pastevci koz Khaldim, který 
si všiml, že jeho zvířata vždy neobyčejně ožijí, když se po celodenním pobytu 
na etiopských pahorkatinách napasou plodů z neznámého stále zeleného keře. 
Rozhodl se bobule také ochutnat. O jejich příznivém účinku se pak svěřil opa-
tovi z nedalekého kláštera. Ten byl po požití bobulí přesvědčen, že povzbudivé 
účinky jsou dílem samotného ďábla a vhodil bobule do ohně. Tehdy poprvé 
a náhodně došlo k částečnému upražení kávových zrn, jejichž vůně přivedla 
opata ke změně názoru. Začal dále s bobulemi experimentovat, nakonec dostal 
nápad je uvařit, a tak vznikl voňavý nápoj. Rozhodl se jej vyzkoušet i na mni-
ších žijících v klášteře, a ti po jejich užití dokázali odříkávat dlouhé modlitby. 

Arabica vs. Robusta
Ve světě existuje několik druhů kávových zrn, tedy rostlin kávovníku. Ovšem 

převládají dva základní, a to kávovník arabský, zkráceně Arabica, a kávovník 
statný, tj. káva Robusta. Rozdílů mezi Arabicou a Robustou je mnoho. Oba 
druhy jsou velmi odlišné – od pěstování až po chuť v šálku. 

Kávovník typu Arabica je náročnější na pěstování, vyžaduje více péče a větší 
vlhkost, je náchylnější k chorobám a škůdcům, roste ve vyšších nadmořských 

výškách v mírnějších teplotách. Farmáři pěstující Arabicu čekají průměrně 4 
roky na svou první sklizeň, u Robusty je tato doba poloviční. Rozdílný je i typ 
sběru. Robusta se obvykle sbírá strojově, u Arabici převládá sběr ruční. Toto 
všechno se promítá do její ceny, která je u Arabici výrazně vyšší. Arabica se 
také považuje za kávu vyšší kvality, její plody dozrávají mnohem pomaleji, než 
jak je tomu u Robusty, proto je také Arabica více aromatická. 

Přestože pěstování Robusty je výrazně snazší, ve světové produkci kávy 
převládá Arabica. Jejich zrnka lze od sebe rozpoznat pouhým okem.

Arabica má větší podlouhlá zrna, zatímco zrna Robusty jsou menší a kulatá. 
Hlavní rozdíl je ovšem v jejich chuti. Arabica vyniká svou aciditou (kyselostí), 
připomínající ovocné tóny, je chuťově jemnější s větším aroma. Robusta je 
typická svou výrazně hořkou chutí, a často je v šálku cítit silné, zemité tělo. 
Proto se Arabica používá k přípravě káv více jako jednodruhová. Robusta se 
hodí do směsí, např. 70 % Arabica, 30 % Robusta. Robusta obsahuje mnohem 
větší množství kofeinu, přibližně dvakrát tolik co Arabica. Proto ti, kteří si chtějí 
chuť kávy vychutnat, dávají přednost Arabice. Naopak pro ty, pro než je káva 
pouze zdrojem energie, by dali přednost Robustě.

Zpracování kávy a pražení
Plod kávovníku, tzv. třešeň (plody jsou červené) v sobě skrývá dvě kávová 

zrna. Na odstranění slupky se využívají 3 metody – suchá (za pomoci slunce), 
mokrá (propírání v bubnu a za pomoci fermentace) a polosuchá (kombinace 
obou). Ideální chuť kávy se získává pomocí „Pravidla 3“. Toto pravidlo říká, že 
kávová zrna se musí do 3 měsíců od sklizně upražit, 3 týdny od upražení namlít 
a do 3 minut od namletí uvařit. ☺

V Zámecké kavárně se připravuje Mezzo káva z české pražírny, 
jež je 100% arabicou. Skládá se ze 7 arabic původem z Jižní 
Ameriky - Brazílie, Kolumbie, Kostariky a Peru. Praží se 
střídavým zahříváním zrna na střední stupeň, tzv. City 
Plus. Výsledkem tohoto procesu je káva vysoké  
jakosti. Vyznačuje se sametovou bohatou 
chutí, příznivou rovnováhou a je jemně 
nakyslá. Vhodná pro všechny druhy 
příprav a pro opravdové znalce 
kávového prožitku. ☺

Eva Kadlecová

…připravujeme kávu s láskou
Zámecká kavárna
ZÁKUSKY • DORTY • POHÁRY

TOASTY • SALÁTY
DOMÁCÍ LIMONÁDY

www.zameckakavarnablatna.cz

Otevřeno úterý–neděle: 1000–1800

Posezení i na zahrádce na nádvoří
Dětský koutek

Těšíme se na vaši návštěvu

NOVĚ OTEVŘENO

Akce je platná do 30. 1
0. 2

016. 

Zdarm
a je levnější 

káva.
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Pavel Sedláček

  žaluzie všech       
     typů

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

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

Každý pátek od 10.00 do 12.00
Pro každého  příchozího 20 minut  
právního poradentství zcela ZDARMA
a to v jakékoliv věci.

Hrazeno ze zdrojů realitní kanceláře 
A-Z Diamond reality s.r.o.

Adresa: I. patro, Zahradnická 38, Blatná
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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

Pečení Blatná 
Zakázkový prodej čerstvého a poctivého do-
mácího cukroví všeho druhu za slušné ceny 
(buchty, koláče, cukroví, medovníky, krem-
role, věnečky) a spoustu dalších druhů ať už 
na večírky, narozeniny, svatby nebo jen tak 
na doma. Kontaktujte nás prosím přes email 
peceniblatna@seznam.cz nebo na facebooku 
„Pečení Blatná“. Osobní odběr v Blatné.

NABÍZÍM PRONÁJEM CELÉHO 
BYTU 2+1 (S VELKOU TERASOU) 
V PRAZE 5 - ZLIČÍN , (MOŽNOST 

I PRODEJE) 
TEL: 603 545 000

PÁR HLEDÁ
DLOUHODOBÝ

PRONÁJEM BYTU 
V BLATNÉ

Zn. SPĚCHÁ

TEL.: 732 463 358
604 929 271
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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
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Přijmeme řidiče na návěs s posuvnou podlahou  
pro vnitrostátní přepravu dřevní štěpky.  
Podmínkou ŘP sk. C+E, profesní průkaz, praxe na kamionu.  
Férové jednání ‐ dlouhodobá spolupráce 
Kontakt : 602 454 019 

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

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

Pavlínka Cmuntová, 7 let.
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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.


