
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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V pátek  9.9. večer  Koncert „Vzpomínka na Edith Piaf”
 Eva Kriz-Lifková
 Po koncertu společenské setkání

Sobota 10.9. celý den  Na nádvoří  zámku:
 ZUŠ Blatná,
 kankán, mažoretky
 Eva Cendros-zpěv
 Divadlo Bořivoj: Nejkrásnější příběh
 a Smrt ve službách loutkového divadla
 Divadlo ToTeM: Legenda o svatém Mikuláši
 Pásmo bretaňských tanců ZUŠ Prachatice
 Francouzský trh
 Vystoupení přátel ze Sargé
 Ukázka elektromobilu Citroen
 s nabíječkou Schneider

 Vprostorách zámku:
 Výstava  fotogra í Ynny Dalli
 včetně kabinetu fotogra í a dokumentů
 z muzea Julese Verna  v Nantes
 Výstava  fotogra í Karla  Steinera
 Výstava  obrazů  z Bretaně Josefa Synka
 Výstava  knih  francouzských autorů
 Přednáška a diskuze o životním prostředí
 Francouzská vína a další programy
 s osobnostmi umění
 Přednáška a beseda o  nanční
 gramotnosti - KB

Neděle  11.9.  dopoledne na nádvoří  opakovaná vystoupení některých  
 účastníků, vyhodnocení soutěží
 Přednáška o francouzském umění
 Ukončení Francouzského víkendu
 a rozloučení s hosty

V pátek  9.9. večer  Koncert „Vzpomínka na Edith Piaf”
 Eva Kriz-Lifková
 Po koncertu společenské setkání

Sobota 10.9. celý den  Na nádvoří  zámku:
 ZUŠ Blatná,
 kankán, mažoretky
 Eva Cendros-zpěv
 Divadlo Bořivoj: Nejkrásnější příběh
 a Smrt ve službách loutkového divadla
 Divadlo ToTeM: Legenda o svatém Mikuláši
 Pásmo bretaňských tanců ZUŠ Prachatice
 Francouzský trh
 Vystoupení přátel ze Sargé
 Ukázka elektromobilu Citroen
 s nabíječkou Schneider

 Vprostorách zámku:
 Výstava  fotogra í Ynny Dalli
 včetně kabinetu fotogra í a dokumentů
 z muzea Julese Verna  v Nantes
 Výstava  fotogra í Karla  Steinera
 Výstava  obrazů  z Bretaně Josefa Synka
 Výstava  knih  francouzských autorů
 Přednáška a diskuze o životním prostředí
 Francouzská vína a další programy
 s osobnostmi umění
 Přednáška a beseda o  nanční
 gramotnosti - KB

Neděle  11.9.  dopoledne na nádvoří  opakovaná vystoupení některých  
 účastníků, vyhodnocení soutěží
 Přednáška o francouzském umění
 Ukončení Francouzského víkendu
 a rozloučení s hosty

Úvodní koncert  
začíná v pátek 9. 9. 2016  

v 19.00 hodin,
hlavní program  

v sobotu 10. 9. 2016 
v 10.00 hodin.

Přijďte se 
potěšit kouskem 
“Sladké Francie”

Spolek Nobiscum Humanitas 
pro vás připravil další z oblíbených 
“víkendů”, tentokrát Francouzský.

Ve spolupráci s Velvyslanectvím 
Francouzské republiky v  Pra-
ze, partnerským městem Blatné 
Sargé-les-Le Mans, za  podpory 
Města Blatná, Jihočeského kraje, 
Zámku Blatná, podniků Schneider 
Electric, Vishay Electric, Komerční 
banky a dalších, se zámek, nádvoří 
i park promění v “malou Francii”. 

Návštěvníkům nabízíme mož-
nost ji poznat všemi smysly: bude 
hudba, zpěv, tanec, poezie, vzdělá-
vání, zábava, sport, pokrmy, víno, 
výstavy, hry, …

Účastníky budou hosté z Fran-
cie, kteří se těší na setkání s vámi.  

Těšíme se i my ze spolku Nobis-
cum Humanitas.

Blanka Malinová
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Aktual ity
Indie v Blatné

Děkuji všem, kteří se podíleli na orga-
nizaci výstavy indického malíře a Víkendu 
s Indií, především Pavle Eisenhamerové   
z  CKVB. Řady návštěvníků podpořiliy-
koupí obrazu Rameshvarana Sharmu 
a  chudému malíři tak do  Indie přivezu 
přes 75 000 korun.

Kamila Berndorffová

OD SVATÉHO JILJÍ (1. 9.) KAŽDÝ TEPLÝ 
DEN JE MILÝ

A  je tu opět ZÁŘÍ! Prázdninám jsme již 
zamávali na  rozloučenou, dětem nastávají 
povinnosti. Ještě jsou plné letních zážitků, 
ostatně my dospělí, často také...

Letošní letní sezóna se dostává do  ko-
nečné fáze, městem teď procházejí poslední 
turisté. V září a v říjnu znovu ožívají víkendy.

Jaké byly letošní prázdniny v  Blatné? 
Červenec byl  hned od počátku bouřlivý, měs-
tem proudilo mnoho návštěvníků. Na  pře-
lomu měsíců se ruch zmírnil a  srpen byl 
letos slabším měsícem, prázdniny se dostaly 
do „normálních blatenských kolejí“. Léto se 
podle našeho názoru „povedlo“. Slunečních 
dní byla většina a i když hlavně v červenci 
nechyběly ani dešťové kapky, nedocházelo 
k žádnému výraznému ochlazení.

A tak si přejeme, aby v podobném duchu 
proběhl i závěr sezóny a čekalo tedy na nás 
ještě krásné BABÍ LÉTO!
PRODEJ LIDOVÉHO ŘEMESLA A  PŮJ-
ČOVNA LODĚK V ZÁŘÍ

V září nás na třídě J. P. Koubka 3 na-
jdete už jen v sobotu od  9.00 do 16.00 
hod. Půjčovna loděk však bude v provozu 
stále jako o  prázdninových měsících, 
tedy denně od  9.00 do  16.30 hodin. 
Stále platí, že lze telefonicky domluvit 
i pozdější hodinu. (736765747 - E. Fu-
číková) Zavolat nebo mailovat můžete 
také pokud máte v průběhu týdne zájem 
o nějaké zboží z naší nabídky. www.lido-
ve-remeslo.cz, fucikova.eva @email.cz

NÁŠ TIP NA ZÁŘÍ - novinkou letoš-
ního léta byly KERAMICKÉ HRNEČKY 

S  ORIGINÁLNÍ KRESBOU LUČNÍCH 
KVĚTŮ (viz foto) LÉTO PŘICHÁZÍ SKÁKAVĚ, ZIMA POKRA-

DMU, HLAVU KLONÍC

KDO NEZORAL DO  SVATÉHO MATOUŠE 
(21. 9.), NEMÁ-LI STARÉHO, Z  NOVÉHO 
NEKOUŠE

SRPEN VAŘÍ, ZÁŘÍ SBÍRÁ

KDO PRACOVAL V LÉTĚ, TOMU POVÍ ZÁŘÍ, 
TUČNÁ BUDE JESEŇ, TĚŠ SE HOSPODÁŘI

PANNY MARIE NAROZENÍ (8. 9.), VLAŠTO-
VIČEK ROZLOUČENÍ

  Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Zprávy
z radnice

Výběrové řízení
Město Blatná, třída T. G. Masaryka 322, 388 11  Blatná

Město Blatná vyhlašuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve  znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na 
ředitele / ředitelku PO Centrum kultury a vzdělávání v Blatné.

Náplň práce: řízení příspěvkové organizace, právní a personální 
řízení a koordinace kultury v Blatné

Místo výkonu práce: Blatná
Předpokládaný termín nástupu: nástup možný od 1. 11. 2016
Pracovní poměr: pracovní poměr na plný úvazek, na dobu určitou, 
po dobu mateřské a rodičovské dovolené, maximálně však na dobu 
3 let 
Platové rozmezí: 30 – 35 tisíc Kč

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
– VŠ vzdělání
– manažerské schopnosti ve vedoucí funkci
– psychická odolnost
– kulturní a všeobecný přehled
– komunikativnost, bezvadné vystupování
– řidičský průkaz skupiny B
– dokonalá znalost práce na PC včetně internetových aplikací
– znalost cizích jazyků výhodou
– občanská bezúhonnost

Přihláška do výběrového řízení v písemné formě  musí obsa-
hovat:

a) jméno a příjmení, titul uchazeče,
b) datum a místo narození uchazeče,
c) státní příslušnost uchazeče,
d) místo trvalého pobytu uchazeče,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k po-

bytu, jde-li o občana cizího státu,
f) datum a podpis uchazeče,
g) souhlas se zpracováním osobních údajů (formulář na webových 

stránkách města)

K přihlášce je nutné zvlášť přiložit tyto následující doklady:
– životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměst-

náních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se 
výše uvedených požadavků 

– zpracování koncepce fungování a rozvoje CKVB v návaznosti 
na dosavadní směr a to pro všechny složky CKVB s výhledem 
na tři až pět let

– výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích 
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát 
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
– doklad o splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 

Sb., v platném znění (lustr. osvědčení  + čestné prohlášení dle 
§ 20 zák. 422/2000 Sb., u občanů narozených před 2. 12. 1971)

Písemné přihlášky do výběrového řízení lze podávat v termínu 
do 9. 9. 2016 nejdéle do 12:00 hodin, na adresu:  Městský úřad 
Blatná, tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná nebo osobně na po-
datelnu MěÚ Blatná. Obálku označte heslem: „Výběrové řízení 
– ředitel/ředitelka PO CKVB“ a slovem NEOTEVÍRAT, dále ji 
opatřete jménem příjmením a adresou odesílatele. 

Informace podává Bc. Kateřina Malečková – starostka města, tel. 
383 416 114 a Mgr. et MgA Berenika Políčková PhD., tel. 383 311 257.

Na přihlášky v obálkách neoznačených nebo označených jiným 
způsobem či doručených po uvedeném termínu nebude brán zřetel. 
Dříve podané žádosti o zaměstnání nejsou považovány za přihlášky 
podle této výzvy a nebude na ně brán zřetel.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v libovolné 
fázi bez udání důvodů.

V Blatné dne 19. 8. 2016
Bc. Kateřina Malečková v.r. 

starostka města Blatná

Výběrové řízení
Tajemník Městského úřadu Blatná vyhlašuje v souladu se záko-

nem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, 
ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na úředníka/úřednici 
odboru finančního a školství. 
Druh práce: samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví
Místo výkonu práce: Blatná
Předpokládaný termín nástupu: 1. 12. 2016
Pracovní poměr: HPP na dobu určitou – zástup po dobu mateřské 
a rodičovské dovolené, pevně rozvržená týdenní pracovní doba 40 
hodin
Požadavky na uchazeče

 vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouš-
kou ekonomického směru

 znalost podvojného účetnictví podmínkou, praxe ve vedení 
účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. výhodou

 řidičský průkaz skupiny B 
 uživatelská znalost práce s  PC, znalost práce v  programu 

GINIS vítána
 zkouška podle vyhlášky č. 512/2002, o zvláštní odborné způso-

bilosti úředníků ÚSC, výhodou 
Platové zařazení v 9.  tarifní třídě (podle přílohy č. 4 nařízení vlády č. 
564/2006 Sb. v rozmezí od 15 170 do 22 810 Kč podle započitatelné 
praxe), osobní ohodnocení po zapracování.
Přihlášku je možno předkládat pouze v písemné formě a musí 
obsahovat:

 jméno, příjmení a titul uchazeče
 datum a místo narození uchazeče
 státní příslušnost uchazeče
 místo trvalého pobytu uchazeče
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k po-

bytu, jde-li o občana cizího státu
 datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutné přiložit
 životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměst-

náních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se 
výše uvedených požadavků a náplně práce

 výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích 
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhon-
nost vydaný domovským státem

 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemné přihlášky do výběrového řízení musí být doručeny poštou 
nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Blatná na adrese Tř. T. 
G. Masaryka 322, 388 11 Blatná nejpozději do 12:00 hodin dne 14. 
9. 2016. Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – úředník/
úřednice OFŠ“ a slovem NEOTEVÍRAT, dále ji opatřete jménem, 
příjmením a adresou odesílatele. 
Informace podává Ing. Dagmar Malečková, vedoucí odboru finanč-
ního a školství, tel. 383416142. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v libo-
volné fázi bez udání důvodů nebo nevybrat žádného uchazeče.

V Blatné 23. 8. 2016
Ing. Jana Kroupová v. r. - tajemník MěÚ Blatná   
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Mezinárodní 
zážitkový tábor 
mládeže 2016

V  neděli 31.července jsme odpoledne 
přivítali návštěvu z  našeho partnerského 
německého města Vacha (13 děvčat a  2 
vedoucí) před SOŠ Blatná, kde jsme se 
následně všichni ubytovali. Deštivé počasí 
nám rozhodně nebránilo v tom, abychom za-
hraniční návštěvu seznámili s naším městem 
prostřednictvím zábavných pracovních listů, 
které jsme společně při procházce městem 
vyplňovali. První táborový večer jsme pak 
strávili na kuželně. 

V  pondělí jsme obdivovali krásy soch 
z  písku i  historické centrum města Písek, 
jehož návštěvu jsme zakončili velkými bi-
tvami v  laser aréně. Tento večer jsme se 
ubytovali v krásně zrekonstruovaném mlýně, 
v Envicentru PROUD v Horažďovicích. Zde 
jsme si v podvečer nenechali ujít ještě jízdu 
na koloběžkách. 

V úterý jsme šli po stopách českých králů 
v našem hlavním městě. Malá odbočka z Krá-
lovské cesty na  Petřín se všem moc líbila, 
ale „shopping byl shopping“. Po  návratu 
z Prahy zavládlo nadšení, když děvčata (19 
z 21 účastníků) zjistila, že si budou malovat 
batůžky barvami na textil. Ještě více radosti 
způsobilo malování henou na ruce. Tato ak-
tivita vydržela některým až do konce tábora. 

Ve středu jsme brzy ráno nasedli do vlaku 
směr Sušice, odkud jsme pluli na  raftech 
do  Žichovic. Jízda to byla opravdu veselá. 
Německý vedoucí Mike má rád vodní rado-
vánky, a tak téměř všechny účastníky výletu 
i  za  tak krátkou dobu jízdy stihl vykoupat 
v  Otavě, která měla cca 15°C. Po  doplutí 
do cíle byla všem samozřejmě taková zima, 
že se plánovaný výšlap na hrad Rabí nekonal 
a jelo se zpět domů. Tam jsme ovšem neza-
háleli a připravili posezení u ohně. Němečtí 
přátelé nás navíc naučili připravovat jejich 
specialitu „stockbrot“. Zadělali těsto (podob-
né na pizzu) a vytvořili z něj provázky, které 
poté namotali na opékací vidlice. Kdo si těsto 
nepřipálil, ten si pochutnal. 

Další den nás čekal pravý adrenalin. Opět 
jsme jeli ranním vlakem do  Sušice. Odtud 
jsme statečně vyšlápli na rozhlednu Svato-
bor. Z kopce jsme však už pěšky nemuseli!! 
Čekaly na nás terénní koloběžky, na kterých 
jsme doslova „sesvištěli“ dolů. Až na drobné 
odřeniny vše dobře dopadlo a my pak plni 

zážitků z rychlojízdy odjeli pomalým vlakem 
zpět do Horažďovic. Večer jsme po horkém 
dnu zchladili svá těla v místním bazénu. 

V pátek ráno jsme si zabalili kufry a odjeli 
do Blatné, kde nás opět přivítaly déšť a zima. 
Naštěstí teplé a vlídné přijetí nám přichys-
tala paní starostka Bc. Kateřina Malečková 
ve velkém sále radnice. S mladými účastníky 
prohodila několik milých slov a předala jim 
upomínkové předměty našeho města. Poté 
nás čekal sportovní trojboj. Na stadionu jsme 
se utkali s  tenisovou školou E. Vyskočila. 
Přestože byli všichni úplně promočení, vládla 
dobrá nálada a mohli jsme zhlédnout kvalitní 
sportovní výkony, většinou německé mládeže. 
Odpoledne jsme navštívili keramickou dílnu 
v DDM Blatná, kde nám K. Jánská ukázala, 
jak se vyrábí misky a hrnky na hrnčířském 
kruhu. Práci na hrnčířském kruhu si všichni 
mohli vyzkoušet na  vlastní kůži. Vypálené 
výrobky našich zahraničních přátel brzy 
zašleme do  Německa. Večer jsme strávili 

společně s  rodiči českých účastníků v  pří-
jemném prostředí kavárny KCAŽ, kde jsme 
také povečeřeli. Následoval víkend v českých 
rodinách. Každá rodina se postarala o dvě 
německá děvčata. V neděli dopoledne jsme 
se v naději, že se brzy uvidíme a někteří se 
slzami v očích, rozloučili. Myslím, že celou 
cestu do Vachy bylo o čem vyprávět. 

Ráda bych touto cestou poděkovala 
městu Blatná za finanční příspěvek na tento  
mezinárodní tábor, který sbližuje mládež 
dvou národů. Je vždy pěkné sledovat, jak 
„mládežníci“ zpočátku ostýchavě hovoří 
a na konci pobytu už se spolu domluví všemi 
možnými dorozumívacími prostředky. Větši-
na z nich jsou přáteli i na sociálních sítích 
a mohou používat a učit se cizí jazyk denně. 
S  německými vedoucími jsme předběžně 
domluvili tábor na  příští rok první týden 
v srpnu, tentokrát ale v Německu. Tak ne-
váhejte a pojeďte s námi. ☺

vedoucí J. Španihelová, R.Červenková

Třicetiletá Blatná
S končícím školním rokem a příchodem 

léta si již po dvacet let nedokáži představit 
červenec bez Jihočeských klavírních kurzů. 
Tento dnes již hudební svátek spočívající 
ve výuce mladých i dospělých, amatérských 
i  profesionálních 
pianistů, kteří se 
věnují jak klasic-
ké, tak popové a ja-
zzové hudbě, dále 
v  koncertech a  též 
v  přednáškách, je 
pro mě každoročně 
mocným zdrojem 
energie do další prá-
ce. Mám to veliké 
štěstí, že jsem jako 
dřívější frekventant 
těchto kurzů zván 
k sólovým klavírním recitálům a mohu se tak 
dále setkávat s lidmi blízkými mému srdci. 

Blatná, kam se kurzy v minulých letech 
přesunuly a  již zde definitivně zakotvily, je 
nesmírně inspirativním prostředím. Trojice 
patronek této nádherné akce, reprezento-
vaná paní baronkou Janou Hildprandt-Ger-
menis, dále dnes zřejmě nejvýznamnější 
českou divadelní a filmovou herečkou, paní 
Ivou Janžurovou, a starostkou města Blatná 
paní Kateřinou Malečkovou dává celým 
kurzům nádech velké noblesy. Všechny 
tyto skutečnosti jsou však výsledkem tvrdé 
práce a  hlavně velké empatie mnoha lidí, 
kteří se na realizaci klavírních kurzů podílí. 
První veliké poděkování patří paní baronce 
Janě Hildprandt-Germenis, která navázala 
na rodinnou tradici vždy ctící kulturu, a s ote-
vřenou náručí přijala nejen kurzisty, ale 
i klavír do svého nádherného zámku. Nebýt 
tohoto kouzelného prostředí, obklopeného 
skvostnou oborou a daňky, chybělo by nám 
místo pro odpočinek a hlavně ten důležitý 

kus historie, který nám vždy připomíná, 
že bez šlechtických rodů a  osvícených lidí 
by díla, která na  kurzech interpretujeme, 
nikdy nemohla existovat. U paní baronky se 
tento šlechetný čin dále promítá i v  téměř 
každodenní účasti na  akcích pořádaných 
v rámci kurzů. 

Druhé díky smě-
řují do  Centra kul-
tury a  vzdělávání 
Blatná. Nebýt vel-
korysé podpory dam 
Bereniky Políčkové, 
Michaely Sikorové, 
Růženy Spourové 
a  jaksi z  povzdálí 
i Bronislavy Winkle-
rové, a pana Jannise 
Corakidise, nebylo 
by vůbec možné po-
mýšlet na  realizaci 

tak složitého a  náročného projektu sestá-
vajícího ze šesti koncertů, dvou přednášek 
a  každodenního vyučování. Díky CKVB je 
do  kurzů a  přidružených aktivit vtaženo 
téměř celé město Blatná a  například hoj-
ná účast místního publika na  koncertech 
pořádaných v  Rytířském sále blatenského 
zámku je důkazem, že je tento hudební svátek 
v Blatné žádán. 

Jsem si jist, že nejen tato skutečnost, ale 
i každoroční obrovský zájem studentů a té-
měř okamžité zaplnění kurzových kapacit je 
tou nejlepší vizitkou organizace. Hladký prů-
běh kurzů by se dále neobešel bez mladých 
dam Zrostlíkových, které jsou vždy naladěny 
k pomoci.

Nejpevnější základ staveb vždy dávají tři 
pilíře, a  tak by se Jihočeské klavírní kurzy 
neobešly bez podpory města Blatná, a to v za-
stoupení paní starostky Kateřiny Malečkové, 
která uvedla zahajovací i závěrečný koncert 
kurzů v Základní Umělecké Škole. 

(pokračování na str. 8)
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás informovala o aktivitách, 

které v našem městě proběhly během letních 
měsíců a které nás v nejbližším období čekají.  

V minulém vydání Blatenských listů jste 
byli informováni vedoucím odboru dopravy 
Ing. Valáškem o úpravě křižovatky „u Rych-
ty“. Úmyslně nebudu užívat čísla silnic 
a odborné názvy, ale raději zažité označení, 
které všichni používáme. Již jsem obdržela 
jak pozitivní, tak negativní reakce na  zmi-
ňovanou akci. Ráda bych tedy objasnila, že 
úprava křižovatky je dlouhodobě plánována 
jejím vlastníkem, Jihočeským krajem. Úprava 
křižovatky získala vysokou prioritu v  Kon-
cepci optimalizace dopravní sítě na  území 
Jihočeského kraje, kterou zpracovávají 
odborníci. Jednání ohledně rekonstrukce 
křižovatky byla vedena již minulým vedením 
města a  já jsem velmi ráda, že akce bude 
konečně realizována. Možná, že řidiči nevní-
mají křižovatku jako nebezpečnou, ale rodiče 
dětí žijících na  sídlišti nad Lomnicí trnou 
pokaždé, když děti křižovatkou procházejí. 
Samozřejmě, že nás stavební úpravy budou 
obtěžovat, ale věřím, že chápete, že bez nich 
není možné nic realizovat a že za zlepšení 
bezpečnosti chodců a plynulost dopravy těch 
pár týdnů stojí. 

Zmiňovaná křižovatka určitě není jedi-
nou, která nás ve městě trápí. Bohužel např. 

u  křižovatky „na  Myslivně“, „u  Sladovny“, 
„na Vrbenské“ jsme limitováni vlastníkem ko-
munikace, kterým je Ředitelství silnic a dál-
nic. S  ředitelkou Správy České Budějovice 
Ing. Hruškovou vedeme velmi konstruktivní 
jednání. V  současné době je zpracovávána 
dopravně - urbanistická studie humanizace 
průjezdních úseků silnice I/20. O navržených 
opatřeních Vás budu informovat. Bohužel, 
kdy bude realizace provedena, vedení města 
neovlivní.

Rada města Blatná schválila zavedení 
služby SMS parkovné, a to od 1.9.2016. Pla-
cení parkovného pomocí zprávy z mobilního 
telefonu je běžným standardem. Příští týden 
budou parkovací automaty označeny praktic-
kým návodem, jak službu použít. 

Asi nejvíce Vás zajímá objekt ubytovny 
Tesly. Usuzuji tak ze zaručených informací, 
které jdou městem. Od měsíce června 2016 
probíhala jednání s  vedením firmy Tesla 
Blatná a  já si velmi vážím jejich přístupu. 
Záměr prodeje ubytovny zvažovalo vedení 
firmy dlouhodobě, nicméně tento rok oslovilo 
se svým záměrem vedení města. Zároveň 
jsme obdrželi informaci, že zájem o ubytovnu 
projevila agenturní firma, která ve  městě 
a  v  okolí ubytovává cizí státní příslušníky. 
Osobně jsem navštívila některá česká a mo-
ravská města, v  jejichž centrech takováto 
ubytovna funguje, a ve většině případů mě 
jako turistu tato lokalita spíše odrazovala, 

a  to se nedokážu vžít do  běžného života 
ve  městě. Možná zbytečně předjímám, ale 
možná také ne. Zastupitelé města tedy jedno-
hlasně záměr odkupu podpořili. V současné 
době se připravují smlouvy k podpisu a dle 
předběžné dohody město ubytovnu převezme 
na konci roku 2016. Zároveň probíhají jed-
nání ve věci dalšího využití a provozování. 
Z  ekonomických důvodů bude po  určitou 
dobu zachován stávající stav.

Úplně na závěr mi dovolte krátkou úvahu 
vyvolanou stížnostmi některých občanů, kte-
ré znepokojuje nárůst cizích státních přísluš-
níků v našem městě. Ti většinou přicházejí 
do Blatné za prací a pobyt zde jim zprostřed-
kovávají agentury. Ve svých stížnostech mě 
občané žádají, abych okamžitě zakročila. Já 
ale nevím jak, přičemž pokud bude na druhé 
straně stále se rozšiřující nabídka těch, kteří 
své byty, domy či rekreační objekty ochotně 
nabídnou k pronájmu, tak opravdu nevidím 
řešení. 

Možná, že jsem Vám neodpověděla 
na všechny Vaše otázky, ale pokud máte zá-
jem se mnou probrat konkrétní připomínky 
či náměty, ráda tak učiním při osobní schůzce 
či mailovou korespondencí. 

Přeji Vám hezký zbytek léta.

Bc. Kateřina Malečková 
starostka města Blatná

Rekonstrukce veřejného osvětlení
Tak jako v  předchozích 

letech dochází i  tento rok 
k částečné obměně zařízení 
veřejného osvětlení. Stávající 
světelné zdroje, které jsou 
zastaralé a  dávno nesplňují 
požadavky na spotřebu elek-
trické energie, jsou postupně 
vyměňovány za zdroje nové. 
Nové LED světelné zdroje 
jsou stejně účinné při mno-
hem menší spotřebě elek-

trické energie, mají delší životnost a jsou tím šetrnější k životnímu 
prostředí. K výměně světelných těles došlo např. v ulicích Vrchlického, 
Průchova či Smetanova.

Osvětlení 
povodňového 
valu

Město Blatná získalo dotaci na osvětle-
ní povodňového valu, který vede od kostela 
kolem tenisových kurtů k letnímu stadionu. 
Val je obyvateli Blatné hojně využíván 

ke  zkrácení cesty z  náměstí k  Sokolovně 
a na nádraží nebo jen k víkendovým procház-
kám. Ve večerních a nočních hodinách, kdy 
povodňový val nebyl osvětlený, se stávala 
chůze po  této cestě nepříjemnou a nebez-
pečnou. V  současné době byl již uložen 
do  země nový kabel, jsou osazovány nové 
lampy a osvětlovací tělesa. Osvětlení bude 
funkční v nejbližší možné době. Věříme, že 
nové osvětlení zpříjemní chodcům cestu 
těmito místy a že se budou cítit v nočních 

hodinách bezpečněji. Níže přikládáme foto z prováděných prací.

Opravy výtluků a překopů
Začátkem měsíce srpna 

byly Technickými službami 
zaasfaltovány výtluky a  překo-
py po  opravách vodovodních 
potrubí v ulicích města Blatná 
(např. ul. B. Němcové, sídliště 
Nad Lomnicí, Šilhova ad.). K po-
sunutí oprav výtluků do letních 
měsíců došlo z důvodu odstávky 

Strakonické obalovny, 
kde probíhala moderni-
zace výrobního zařízení 
pro výrobu asfaltových 
směsí. Omlouváme se 
za  předešlé zhoršené 
podmínky při průjezdu 
městem a děkujeme Vám 
za pochopení situace.
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Pečovatelská 
služba
Poskytovatel Domov pro 
seniory

Vážení čtenáři, rádi bychom Vás infor-
movali o novinkách v Pečovatelské službě. 

Úvodem si dovolíme malé zhodnocení 
činnosti pečovatelské služby. Řady našich 
uživatelů se rozrůstají, v  současné době 
využívá některou z  nabízených služeb 111 
uživatelů. Poskytujeme pomoc tak, aby lidé 
dokázali zvládat těžkosti, které přináší stáří 
a zdravotní problémy a mohli zůstat co nej-
déle ve svých domovech a žít život, na který 
jsou zvyklí. 

Od  dubna tohoto roku máme zbrusu 
novou kancelář, za  kterou vděčíme vedení 
Města Blatná. Stále sídlíme v  Domě s  pe-
čovatelskou službou, kancelář však máme 
mnohem větší a prostornější. Uživatelé, ža-
datelé i návštěvníci tak s námi mohou jednat 
v důstojnějším prostředí a my zaměstnanci 

máme pro svoji práci příjemné zázemí s do-
statkem místa. 

Dále jsme se na  základě kalkulací zá-
kladních a  fakultativních služeb rozhodli 
upravit sazebník. Nově je základní časovou 
jednotkou 5 minut. Je to zejména z důvodu, že 
kalkulovaný čas je pak mnohem přesnější, ne-
dochází tedy ke zbytečnému zaokrouhlování 
na původní čtvrthodiny. Sice se u některých 
služeb částečně zvýšily úhrady, ale zároveň 
účtujeme přesněji skutečně strávený čas 
na poskytované službě. Úhrady za základní 
úkony jsou limitovány právním předpisem. 
V rámci tohoto limitu máme stále rezervu, 
snažíme se, aby pro Vás byly služby ceno-
vě dostupné. U  fakultativních služeb je to 
poněkud odlišné. Ty jsou stanovené nad 
rámec zákona. Takové služby pak musíme 
kalkulovat do výše skutečných nákladů. Proto 
je u nich zdražení o něco vyšší. Věříme, že 
naše důvody ke  změně sazebníku jsou pro 
Vás srozumitelné. 

Je důležité vědět, že pečovatelskou služ-
bu můžeme poskytovat pouze na  základě 

uzavřené smlouvy a pouze tomu, kdo má sní-
ženou soběstačnost a potřebuje některou ze 
základních služeb. Nelze totiž využívat pou-
ze služby fakultativní. Jak již bylo napsáno, 
jsou to služby doplňkové, které poskytujeme 
navíc. Občas se na nás obrátí žadatelé, kteří 
potřebují zajistit pouze dopravu k lékařům. 
Protože námi nabízené základní služby nepo-
třebují, nemůžeme s nimi smlouvu uzavřít, 
jelikož to zákon nedovoluje. 

Přikládáme upravený sazebník. Budete-
-li mít jakékoli dotazy nebo uznáte, že byste 
již potřebovali pomoc pečovatelské služby, 
můžete se na  nás obrátit na  uvedených 
kontaktech. 

Rádi Vám poradíme.
Dům s pečovatelskou službou
Tyršova 436, 388 01 Blatná
tel. 383 422 653
pecovatelska.dsblatna@seznam.cz 
Vedoucí pečovatelské služby
Kateřina Jandečková, DiS. tel. 773 497 591
Sociální pracovnice 
Bc. Michaela Valášková, tel. 775 196 343

ZÁKLADNÍ ÚKONY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY úhrada

1.   Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 8 Kč 5 min.
2.   Pomoc při oblékání, svlékání, včetně speciálních pomůcek 8 Kč 5 min.
3.   Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 8 Kč 5 min.
4.   Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 8 Kč 5 min.

5.   Pomoc při úkonech osobní hygieny (včetně celkové koupele v domácnosti) 8 Kč 5 min.
6.   Pomoc při celkové koupeli v Domově pro seniory (ambulantní služba) 10 Kč 5 min.
7.   Pomoc při základní péči o vlasy a nehty (včetně holení) 8 Kč 5 min.
8.   Pomoc při použití WC 8 Kč 5 min.

9.    Zajištění oběda/večeře odpovídající věku, zásadám racionální výživy a dietě 57/46 Kč oběd/večeře
10. - 11.  Vydání oběda/večeře v jídelně DS 57/46 Kč oběd/večeře
12. - 13.  Dovoz oběda/večeře 15 Kč 1 úkon
14. - 15.  Dovoz oběda/večeře do DPS 10 Kč 1 úkon
16. Pomoc při přípravě jídla a pití 8 Kč 5 min.
17. Příprava a podání jídla a pití 8 Kč 5 min.

18. Běžný úklid, údržba domácnosti 9 Kč 5 min.
19. Pomoc při zajištění velkého úklidu (např. sezónní úklid) 10 Kč 5 min.
20. Donáška vody 8 Kč 5 min.
21. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 8 Kč 5 min.
22. Běžné nákupy, max. ve 3 obchodech (max. 10 kg) 8 Kč 5 min.
23. Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení 
       domácnosti, nákup nad 10 kg (max. 15 kg) nebo ve více jak 3 obchodech
24. Pochůzky 8 Kč 5 min.
25. Praní a žehlení osobního/ložního prádla (při větším množství zprostředkování jiné 
        služby) drobné opravy (přišití knoflíku, výměna prádelní gumy v kalhotách, …)

26. Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 8 Kč 5 min.
27. Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány 8 Kč 5 min.
FAKULTATIVNÍ ÚKONY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY úhrada

28. Dohled nad uživatelem 10 Kč 5 min.
29. Příprava uživatele k převozu na vyšetření nebo do zdravotnického zařízení 10 Kč 5 min.
30. Nácvik pohybu 10 Kč 5 min.

31. Použití úklidových pomůcek poskytovatele (saponáty na okna, nádobí, aj.) 5 Kč 1 úkon
32. Pomoc při údržbě hrobů 10 Kč 5 min.
33. Péče o domácího mazlíčka včetně venčení psů 10 Kč 5 min.

34. Doprava vozidlem PS po Blatné, zpravidla spojená s úkonem „Doprovod“ 16 Kč 1 km
35. Doprava vozidlem PS mimo Blatnou, zpravidla spojená s úkonem „Doprovod“ 16 Kč 1 km
36. Přeprava věci včetně zpáteční cesty na středisko PS (max. zátěž 15 kg) 16 Kč 1 km

37. Ztráta, zničení nebo poškození jídlonosiče
38. Nájem jídlonosiče (sada 2 ks) 20 Kč 1 měsíc
39. Telefonování telefonem Pečovatelské služby na žádost uživatele 5 Kč 1 úkon
40. Vyřizování úředních záležitostí mimo základní poradenství 10 Kč 5 min.
41. Kopírování listin (A4) – jednostranný tisk 2 Kč 1 kopie
42. Kopie jídelního lístku 3 Kč 1 kopie

Ostatní úkony
do výše skutečné ceny

Sazebník základních a fakultativních úkonů Pečovatelské služby

50 Kč do 1 kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Další péče o uživatele

Zajištění dalších potřeb uživatele

Doprava

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

80 Kč 1 úkon

Komu čest ...
Když jsem před časem psala článek 

o tom, jak může šlendriánská práce taky vy-
padat, nebyl to výbuch okamžité zloby. Skoro 
dva roky jsem sledovala, že se děje něco ne-
dobrého, teprve pak jsem se rozhodla napsat. 
Krátce poté, co článek v Blatenských listech 
vyšel, mi někteří zaměstnanci Technických 
služeb v Blatné nemohli přijít na jméno, což  
jsem se známými blatenskými kanály brzy 
dozvěděla. Jiní mě naopak zastavovali s tím, 
že je dobře, že se konečně někdo ozval. To 
se dalo čekat. To, co bude dál, se předvídat 
nedalo.

Věci se ale obrátily k lepšímu ještě dřív, 
než článek vyšel. Na internetu jeho text visel 
už několik dnů předem a někdo z Technic-
kých služeb si toho všiml. Mohla jsem tak 
z balkonu sledovat, jak v pozdních odpoled-
ních hodinách mizí suché túje a hned druhý 
den i nepořádek kolem keřů. Chlapík, který 
likvidoval dávno mrtvé stromy, informoval 
kolemjdoucího:„Nějaká bába si stěžovala, 
proto tu smrdím ještě teď.“ Bylo velmi pozdní 
odpoledne a já jsem se mu upřímně řečeno 
ani nedivila. Chvilku jsem váhala, jestli 
za ním nemám dojít a přiznat se, kdo je ta 
bába, ale pak jsem zbaběle zalezla do svého 
soukromí se slabošskou výmluvou, že mu 
moje přiznání v ničem nepomůže. 

Pravdou je, že si v  současné době ne-
máme na  co stěžovat. Máme posekanou 
trávu, upravené keře, zmizelo i  podivné 
čekání na to, kdy nám zbytek terénu upraví. 
Rozhodně se sluší poděkovat a  zřetelně 
vyjádřit uznání postupu, který Technické 
služby zvolily.

Spravedlivé bude střílení i do vlastních 
řad. Někteří z nás se zjevně domnívají, že 
kontejnery na odpad a jejich bezprostřední 
okolí jsou místem pro cokoli. Objevuje se 
kolem nich odpad, který patří do sběrného 
dvora, i  věci, o  kterých si vlastník naivně 



Ročník 27 (37) Blatná 2. září 2016 Číslo 14 / strana 7

Rozchechtaný kuchtík, přezdívaný „pan Klíště“, na gulášování v Buzicích 
projevil hluboké „sociální cítění“. Svůj segedín zdarma rozdal „bližním svým“.

Buzice - Těžko by si někdo dokázal 
představit letošní 6. ročník tradiční soutěže 
o nejlepší guláš, pořádanou na půdě rodinné 
staročeské hospůdky „U Čiláka“ v Buzicích, 
bez věčně rozesmátého a  blahobytnou po-
hodou oplývajícího příležitostného „pana 
plotýnky“ Vlasty Renče z  Pacelic. Ten tu 
ostatně na gulášování nechyběl ani jednou. 
A jeho výtečný segedín- prostě jedna báseň! 
V  tom byl vždycky dřevorubec se zlatýma 
rukama, kterému nikdo neřekne jinak než 
„pan Klíště“ nebo „pan Kůrovec“, originální. 
A co víc- Vlasta Renč se stal jakousi počeš-
tělou matkou Terezou, když se rozhodl svůj 
kulinářský výtvor servírovat „bližním svým“ 
zcela zadarmo. Není divu, že se po něm jen 
zaprášilo. Za své hluboké „sociální cítění“, již 
zmiňovanou originalitu a nezpochybnitelnou 
kvalitu segedínské pochoutky si tentokrát 
vysloužil od poroty hezké čtvrté místo.

Byli tu ale i jiní a žádný z nich se nemusel 
za produkt své práce stydět. Nad travnatým 
dvorkem, kde v  potu tváře konkurovalo 
zdatně takovým kuchařským veličinám, 

jakými jsou tře-
ba Jiří Babica 
nebo Zdeněk Po-
hlreich, sedme-
ro soutěžících, 
vystupovalo tak 
mohutně lahodné 
aroma, že se sli-
ny sbíhaly lidem 
až na druhé stra-
ně okresu. A dost 
d o b ř e  m o ž n á 
část  dráždivě 
lákavého ozónu 
z  buzického gu-
lášování polech-

tala nosní dírky i pánů z pražského hradu, 
kterým pak jejich luxusní tabule připadaly 
jako umělé hnojivo.

„Gulášníci“ tvořili lidové dobroty dílem 
na  vařičích, dílem na  sporácích. Velké va-
ření vypuklo úderem čtrnácté hodiny, závěr 
kulinářské akce byl vyhlášen na  hodinu 
sedmnáctou. Protože však sporák jednoho 
z  favoritů soutěže hned v  úvodu „vyhlásil 
stávku“ a musel být nahrazen jiným, časová 
hranice se nakonec protáhla téměř o hodinu.

Premiéru si tady v Buzicích letos odbyl 
Dušan Vaněk z  Hněvkova, který připravil 
pro veřejnost srnčí guláš. Značnou výhodu 
poskytl Dušanovi kamarád, který mu maso 
daroval. „Takže mi zbývalo dokoupit jen 
ingredience, což znamenalo osobní investici 
cca 300 korun,“ uvedl kulinářský nadšenec, 
kolem kterého bylo také pořádně veselo, 
protože mu pomáhala celá jeho rodina. Du-
šan se prý specializuje na zvěřinu a podobné 
výjimečné krmě. „Vařit „obyčejná jídla“ jako 
rajskou nebo koprovou omáčku mě nebaví, 
u toho ať si špiní zástěru ženské,“ ohrnul nos 
gurmán nevelké postavy, zato objemného ža-
ludku. Prozradil i rodinné tajemství výborné 
chuti guláše: „My si děláme jíšku sami. Pěkně 
černou s  paprikou.“ Jediné, co ho během 
buzického gulášování zamrzelo, byl fakt, že 
si na elektrický vařič přinesl příliš ohromný 
hrnec. Tuto nepatrnou bolístku na kuchař-
ském majestátu však posléze smazal fakt, že 
ho porota poslala na stupně vítězů.

Stálice „Čilákovských“ gulášových pó-
dií- truhlář Miroslav Vylita ze Škvořetic- byl 
v  minulosti velmi úspěšným soutěžícím. 
A  také rozmanitým. Za  hovězí, vepřovou 
a  zabijačkovou klasiku si připsal na  konto 
dvě stříbra a dvě zlata. „Loni se to už moc 
nepovedlo,“ konstatoval gulášový paganini, 
„To jsem vyrukoval s  kotlíkovým gulášem, 
ten se přece jen dost odlišoval a asi hlavně 
zelenina porotě nesedla. Takže jsem se musel 
spokojit se šestým místem.“ Pro letošní roč-
ník opět Miroslav Vylita obměnil repertoár 
a vykouzlil guláš kančí. „Nikterak jsem nešet-
řil a za suroviny jsem utratil asi 700 korun,“ 
poznamenal Miroslav Vylita, „Při dvaceti 
porcích z dvou a půl kilogramu masa se mi 
vložené prostředky pochopitelně nemohou 
vrátit, ale člověk si přece může dovolit sem 
tam nějakou tu srandičku a relax. Tady vůbec 
nejde o peníze.“ Přední pozice z toho nakonec 
nebyla, kančí guláš vynesl škvořetickému 
mistrovi znovu šestou pozici jako loni.

Uznání přítomných patřilo i  domácímu 
Danu Málkovi, který se rozhodl připravit 
guláše dva. A  to se mu skutečně podařilo. 
Oba jeho exponáty se dokonce dočkaly oce-
nění poroty.

K překvapení všech novinka na „čilákov-
ském jídelníčku“- uherský guláš s klobásou 

v chlebové misce- spadl až na předposlední 
místo. Favorizovaný profesionální kuchař 
Miroslav Petráš z Blatné, loňský vítěz, nedo-
kázal skrýt své zklamání. Mimoto do přípravy 
náročného produktu vložil nemalou částku.

Poté, co více jak 150 diváků kulinářské 
show „spráskalo“ vše, co bylo navařeno 
i přivařeno, přistoupili organizátoři k vyhlá-

šení výsledků. 
Vyhrálo sester-
ské duo Hany 
a  Jany Krejcár-
kových z Hrád-
ku u  Rokycan 
se svým kan-
čím gulášem 
se ziskem 159 
bodů. Stříbrnou 
vařečku za exe-
lentní buřtgu-
l á š  s i  domů 
odnášel místní 
borec Dan Má-
lek a s ní i 156 

bodů. Bronzový post přiřkla porota Dušanu 
Vaňkovi z Hněvkova za srnčí pochoutku a do-
stal pouze o bod méně než jeho přemožitel. 
Pro „bramborovou medaili“ a  154 bodů si 
došel Dan Málek za  svého „pobledlejšího 
bratříčka“ klasického buřtguláše. Pro cenu 
za páté místo a 142 bodů ze šenku víceméně 
přinesli Vlastu Renče z Pacelic alias „pana 
Klíště“, který už dopředu slavil, aniž by věděl 
co. Prostě slavil „porod segedínu“. Šesté 
místo a 135 bodů porotci za kančí specialitu 
přiznali Miroslavu Vylitovi ze Škvořetic. 
Na předposledním patře výsledkového žeb-
říčku zůstal se 117 body Miroslav Petráš 
s  výjimečností soutěže- uherským gulášem 
s  klobásou v  chlebové misce. Černý Petr 
zůstal nejstaršímu účastníkovi soutěže Fran-
tišku Šilhavému ze Skaličan / 74 let /, který 
nazval svůj vepřový guláš pro větší efektivitu 
a  vznešenost „Skaličanským speciálem“. 
Zvláštní cenu za  originalitu obdržel Dan 
Málek z Buzic.

Napřesrok už nebude platit volný výběr 
gulášů. Soutěžící budou vařit jednotně jen 
jeden druh, a to sice tu nejklasičtější klasiku.

Vladimír Šavrda 

Jeden z mála okamžiků, 
kdy se pan Kůrovec na gu-
lášiádě huronsky nesmál.

Sestry Krejcárkovi, které 
uvařily vítězný guláš, měly 

i nejhezčí garderobu.

myslí, že by se mohly ještě někomu hodit. 
Hadry, boty, krabice, kusy nábytku a kdoví co 
ještě „zdobí“ okolí kontejnerů, kolem kterých 
denně procházíme. 

V  pozdních večerních hodinách jsem 
jednoho dne z okna sledovala skupinku tří 
lidí, kteří se, vybaveni baterkami, dobývali 
do kontejneru na drobný elektronický odpad. 
Domnívala jsem se, že tam někomu spadly 
klíče. Ráno, když jsem odnášela vlastní od-
pad, jsem rychle pochopila, kdo byl strůjcem 
nepořádku, který přes noc vznikl. Ztracené 
klíče důvodem jejich barbarského počínání  
docela určitě nebyly. Jsou i tací, kteří přijedou 

bůhví odkud, obrovský pytel nepořádku pro-
stě položí vedle kontejneru a s potěšením, že 
nezatížili vlastní popelnici, odjíždějí.

Jak proboha přemýšlíme? Nejsme schop-
ni domyslet, že ti, kteří kontejnery odvážejí, 
mají spoustu práce s tím, co bychom vůbec 
nemuseli dělat? Nebo je nám vážně jedno, 
co se děje v  našem bezprostředním okolí?  
Zavřeme za sebou dveře bytu a tím náš zájem 
o okolí končí? To by spíš svědčilo o tom, že 
nemyslíme vůbec.

Vracíme se z ciziny a uraženě říkáme, že 
jsme pro své vyspělejší západní sousedy stále 
takovým zanedbaným východem Evropy. 

V Rakousku je ovšem i ve výšce dva tisíce 
metrů posekaná tráva, lavička, na kterou si 
můžete sednout, aniž byste se o cokoli ušpi-
nili, sebemenší nepořádek prostě neuvidíte. 
Zjevně vědí, co se dělá a co je lidově řečeno 
už „přes čáru“. 

My máme, zdá se, pořád rezervy, tu čáru 
prostě nevidíme. Úporně hledáme chyby 
jinde než ve vlastním domě a to je možná tou 
největší potíží, se kterou se zatím neumíme 
srovnat.

B. Hermannová
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Dům dětí a mládeže v Blatné, Palackého 652, Blatná,
tel. 383422134, www.ddmblatna.cz

Cvičení pro dospělé ve šk. roce 2016/2017
Pondělí	 –	10.00	–	Rehabilitační	cvičení	s	Vlastou	Šabatkovou
Pondělí	 –	19.00	–	Fitness	cvičení	s	Milenou	Kratochvílovou
Úterý	 –	10.00	–	Zdravotní	cvičení	s	Vlastou	Šabatkovou
Úterý	 –	19.00	–	Powerjoga	s	Aničkou	Čadkovou
Středa	 –	17.30	–	Orientální	tance	s	Kateřinou	Štěpánkovou
Středa	 –	19.00	–	Balanční	cvičení	s	overballem	s	Milenou
	 																	Kratochvílovou
Čtvrtek	 –	17.30	–	Joga		s	Vlastou	Šabatkovou
Čtvrtek	 –	19.30	–	Cvičení	na	redukci	nadváhy	s	Hankou	Šimečkovou

           Seznam kroužků a klubů DDM Blatná
                                    Palackého 652

                                Rozvrh pro školní rok 2016 / 2017
den kroužek vedoucí časový rozvrh poznámka místo začínáme

Pondělí Rehabilitační cvičení Šabatková Vlasta 10.00 senioři DDM 
Paličkování Vrbová Emilie 14.30 2.tř-dospělí DDM
Florbal Synek A., Srb Luboš 17.00 od 6. tř. Těl. SOŠ
JUDO Kocourek L., Vacek Vl., Mls J. 17.45 od 7 let Sokolovna 19.9.
Fitnes Kratochvílová Milena 19.00 mládež, dospělí DDM
Sportovky pro kluky a holky Janků Jana 15.00 od 6 let DDM
Výtvarný ateliér Janků Jana 16.30 děti,mládež,dospělí DDM
Šipky Mašek P., Kilián Zd. 16.30 od 1. tř., mládež, dospělí DDM

Úterý Zdravotní cvičení Šabatková Vlasta 10.00 senioři DDM
Patchwork Hůrková Ivana 15.00 děti, dospělí DDM
Klub Obzor /hry,sport,táboření/ Srb L., Janků J. 15.30 od 3. Tř. DDM
Beruška I. Zemanová Martina 16.15 od 2 let DDM
Beruška II. Zemanová Martina 17.15 od 2 let DDM
Powerjoga Čadková Anna 19.00 mládež, dospělí DDM
Atletika Mlsová J.,Loudová I. 17.00 děti  od 11-ti let letní stadion

Středa Rybářský Šebková M., Benedikt.P. 13.30 od 2. tř. DDM
Kytara , Klávesy Šebek Vladimír 13.30 od 2. tř. DDM
Počítače Hlinka Karel 14.30 od 1. tř. DDM
Keramický Jánská Klára 14.30 od 3. Tř. DDM
Dramatický Janků Jana 14.30 od 2tř., mládež, dosp. DDM
Keramický Jánská Klára 16.00 od 3. Tř. DDM
Hasičský Vaněk Vladimír 16.00 od 1. Tř. Has. zbroj.
Florbal Srb Luboš 20.00 mládež Těl. SOŠ
Balanční cvičení Kratochvílová Milena 19.00 mládež, dospělí DDM
Astronomický Hlinka Karel 16.00 od 1.tř. DDM
Orientální tance Štěpánková Kateřina 17.30 dospělí, mládež,děti DDM
Fotokroužek + fotoklub BlaFo Šebková Marcela 16.00 děti,mládež,dospělí DDM
Youtubering 15.00-16.00,16.00 od 4. tř. SOŠ

Čtvrtek Klub Kapřík 09.00 0 - 6 let DDM
Výtvarné tvoření Zbíralová Šárka 14.00 od 1. tř. ZŠ Sedlice
Rybářský Šebková Marcela 13.30 od 2. tř. DDM
Aerobic Peršínová Lenka 16.00 od 2. tř. DDM
Florbal Michalová M. ,Synek A. 16.30 1.-3. tř. Těl. ZŠ JAK
Judo Kocourek L., Vacek V., Mls J.  17.45 od 7 let Sokolovna 
Jóga Šabatková Vlasta 17.30 dospělí DDM
Atletika Mlsová J., Loudová I. 17.00 od 5-ti let Letní stadion 
Florbal Bělčice Mašek Pavel 16.00 od 1. tř. sokolovna Bělčice  
Patchwork pro holky Hůrková Ivana 15.00 od 3. tř. -1x14dnů DDM
Cvičení na redukci nadváhy Šimečková Hana 19.30 věk neomezen DDM

Pátek Výtvarný 1.-4.tř. Voborníková Pavla 14.30 1.-4.tř. DDM
Radiotechnický Etlík Josef 15.00 od 3. Tř. DDM
Rybářský Šebková Marcela 13.30 od 1.tř DDM
Taneční školička Ratajová Iva 16.00 4-8 let DDM
Stolní tenis Rojík M., Ounický P. 17.30 od 3. Tř. Těl. JAK
Hasičský Hajany Zíková Edita 16.00 od 1. tř. klubovna Hajany
Turistický výletník Marcela Šebková 16.00 od 3. tř. DDM

Přihlášky k vyzvednutí v DDM Blatná, Palackého 652 tel. 383422134, 723235058
  ke stažení na  www.ddmblatna.cz

Pokud není uvedeno jinak……...První schůzky začínají v týdnu od 26. 9. 2016 

telefon: 383 422134

neděle 4. září 2016
od 10.00 do 15.00 hod

Ambit v areálu kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Blatné

MALÝ ŘEMESLNÝ TRH

S UKÁZKAMI
TRADIČNÍCH 

ŘEMESEL

Svazek obcí Blatenska 
a Farnost Blatná pořádá:

Třicetiletá Blatná (pokrač. ze str. 5)
Velmi si vážím i  návštěvy místostarosty města Blatná, pana 

Pavla Ounického, a to na koncertu Miroslava Sekery a především 
na závěrečném koncertu kurzů, kde frekventantům, společně s paní 
baronkou, předal za vedení města krásné dary. Jeho upřímné přání 
o  pořádání klavírních kurzů v  Blatné i  v  budoucích letech je pro 
organizátory nádherným příslibem. 

Stejným přínosem jakým je zapůjčení zámeckých sálů pro konání 
větších oficiálních akcí v  rámci kurzů, je i otevřenost a velkorysé 
zapůjčení prostor Základní Umělecké Školy v Blatné pro individuální 
výuku a cvičení frekventantů. Tímto patří veliký dík řediteli školy 
panu Martinu Škantovi, a to nejen za perfektní připravu prostoru, 
ale i nástrojů. 

Dvě nejdůležitější osoby celých kurzů si však dovolím zmínit až 
v závěru seznamu poděkování. Nebýt totiž celoroční aktivity paní 
profesorky Jany Korbelové, která od července do července zařizuje 
a komunikuje s vedením CKVB každý, byť sebemenší detail, nebylo 
by možné tyto Jihočeské klavírní kurzy vůbec realizovat. S obrovskou 
energií sobě vlastní na sebe a pana profesora Martina Ballýho pře-
nesla nevšední závazek tradice, kterou vytvořila jedna z největších 
českých klavírních pedagožek, paní Zdena Janžurová. Kurzy, které 
letos oslavily třicáté výročí, a to v nepřerušené kontinuitě, byly a jsou 
mimořádnou událostí. Duch kurzů však nespočívá jen ve vynikající 
pedagogické práci Martina Ballýho a Jany Korbelové. Atmosféra, kte-
rou tito dva vynikající kantoři vytvářejí, je plná tvůrčí chuti, přátelství 
a je oproštěna od rivality. Poslední ze zmíněných prvků mi vždy přišel 
jako ten nejdůležitější, protože pouze v pohodovém prostředí se dá 
dělat poctivé umění, a to na všech úrovních od amatérských hráčů až 
po vynikající umělce. Díky tomu osobně vděčím za dlouholetá pevná 
přátelství a výjimečné umělecké zážitky. Jedním z vrcholů letošních 
kurzů se tak pro mě stala, vedle skvělého recitálu Miroslava Sekery, 
Zámecká Jam session, na kterou se sjela z České republiky i ze za-
hraničí většina současných i bývalých účastníků kurzů. Session se 
tak stala živým důkazem, že se díky práci profesorů Jany Korbelové 
a Martina Ballýho podařilo vychovat obrovskou řadu pianistů, jazz-
manů a především lidí milujících umění. 

Doufám, že v tomto perfektně nabraném směru budou moci Jiho-
české klavírní kurzy v Blatné dále pokračovat a řady jejich úspěšných 
absolventů se budou nadále rozrůstat.

S pozdravem MgA. Pavel Voráček, klavírista a pedagog GMHS

Jana Bauerová | Housebound 
Housebound je anglické slovo označující člověka, který je vázán na domov a nevychází ven – z důvodu nemoci, invalidity, 
stáří. Překáţky jsou reálné (např. schody), ale někdy se jedná téţ o bariéry ve vlastní hlavě… 
 

Kateřina Červená | Aneţka a Matyáš 
Fotografie ze souboru Anežka a Matyáš, které vznikly v průběhu let 2015 a 2016, zachycují momenty ze ţivota dětí autorky. 
 

Michal Dvořák | Blatná hledáčkem náplavy 
V Blatné je doma od roku 2004, odkdy „své doma“ fotografuje do souboru Blatná hledáčkem náplavy. Postupně se soubor 
rozrostl o část s názvem Na mši, kde do svých fotografií nechal vstoupit i člověka, kterému se spíše vyhýbal. 
 

Eva Faltusová | My dreamlike day 
Zasněná praţská periférní krajina s nádechem mystiky. Pohled na fotografie můţe vyvolat u diváka fantazijní představy a na 
chvíli se zamyslet a zastavit v kaţdodenním shonu. 
 

Tomáš  Hurský | Krok za krokem 
Cyklus fotografií Krok za krokem je zaměřen na spojení domova a rodiny v ní, zároveň však má poukazovat také na celkový 
koloběh ţivota. 
 

Kajetán Adler Jablonský | PANK 
Pankrác a jeho okolí jsou pro mě jedním z mých domovů, kterých se za můj nomádský ţivot nasčítalo víc. Ačkoliv z názvu 
autobusové zastávky „Sídliště Pankrác“ plyne, ţe se jedná o sídliště, toto místo ve mně sídlištní pocit nezanechává.  
 

Šárka Klímová | Šumice 
Navštívila jsem Rumunsko, ale od první chvíle jsem věděla, ţe jsem DOMA. Nejen český jazyk, české zvyky, česká 
kuchyně, dobrosrdečnost místních obyvatel a krásná příroda, ale i moţnost sáhnout si při toulkách po okolních lukách sám 
do sebe, zastavit se, přemýšlet, dýchat, cítit… 
 

Barbora Knobová | Kdyţ nemůţeš usnout 
Fotografie vyjadřují autorčinu zkušenost s půlroční nespavostí. 
 

Michael Komm | Kde je Franck? 
Devět fotografií je snahou o charakterizaci člověka, který měl být mým učitelem fotografie, ale se kterým jsem se nakonec 
nikdy nesetkal. Je to hledání jeho hypotetického domova napříč zeměmi a kontinenty. Je moţné pochytit identitu člověka, 
kterého neznáme? 
 

Michaela Koleková | Hľadám 
Som študentkou fotografie na VŠVU v Bratislave a v rámci svojho semestrálneho projektu hľadám ţeny a muţov, ktorí by 
boli ochotní sa nechať vyfotografovať u seba doma, ako akt, alebo poloakt. 
 

Věra Machková | Zrození 
Soubor zachycuje první „domov“ nového člověka, tajemnou krajinu jeho vzniku, prostor plný pohybu a tvoření, obklopený 
láskou a pozorností budoucí matky (budoucích rodičů). 
 

Pavel Matela | Doma jsi tam  kde se oběsíš  
Copak je skutečnost stejně vzdálená a prázdná jako ta nesnesitelně hladká plocha? Tak těţké bylo vše zptřetrhat, a tak 
nemoţné je cokoliv vrátit. Cokoliv vidět. 
 

Jan Němeček | Reynkovi – Petrkov  
Na Nový rok 2012 jsem vyrazil do Petrkova poprvé. Naslepo. Bez ohlášení, jen veden touhou poznat místo a krajinu, o které 
jsem dlouho snil, a kterou jsem snad znal z jemných grafik a veršů Bohuslava Reynka… 
 

Vlasta Nýdlová | Genius loci 
Opuštěný dům jen v náznacích ukazuje čísi ţivot. Tváře zůstanou skryty, smích či pláč uţ také neuslyšíte. Dává to prostor 
naší fantazii vytvářet vlastní příběhy a duch tohoto místa převzal nad událostmi svou moc. 
 

Stanislav Odvářka | Poličkování 
Ve fotobazaru jsem objevil zajímavý násobič a rozhodl jej pouţít na letošní téma DOMA. 
 

Karel Prskavec | Stopy civilizace 
Zajímá mě, jak se člověk podepisuje svou činností na krajině. Na souboru je pro mě důleţité i obrazové zpracování, kde se 
projevy činnosti člověka vznáší jakoby mimo prostor. 
 

Dagmar Skořepová | Ztráty a nálezy 
Interakce mezi obyčejnými domácími věcmi a venkovním prostředím má vyvolat vzpomínky na doma a dětskou hravost.   
 

Renáta Süssová | Prázdno doma i v duši 
Většina z nás zaţila ten pocit, kdyţ nás opustila naše milovaná osoba a zbylo uţ jen prázdno doma i v duši… 
 

Zdeněk Vajner | VOID 
Fotografie míst cizích lidí, které nevidíme, ale máme moţnost si je představovat, pořízené skrz cizí web-kamery, zachycující 
jejich soukromá místa - domovy. 
 

Kateřina Vojtová | Odkaz 
Časosběrný dokument o odkazu působení předsedkyně jednoho SVJ (Společenství vlastníků jednotek) uvnitř domu. 
 

Marta Wojciechowska | Návrat? 
Po třech operacích, které odstranily nádory na plicích a ledvinách, vrátila se domů, kde na ni nikdo nečekal. Je to stejný 
člověk, ale je jí jako by méně. Moje teta, vţdy s cigaretou v ruce, pohybuje se trochu jako duch v bytě plném bílého kouře… 

 

 

DOMA 
11. ROČNÍK BLATENSKÉHO FOTOFESTIVALU  

17. - 18. září 
Otevřeno: SO + NE | 17. - 18. září | 9:00 –17:00 

Pokud není uvedeno jinak  jsou výstavy otevřené jen o festivalovém víkendu 
Informační centrum pro Fotofestival: J. P. Koubka 6, Blatná 

VÝSTAVY  
ZÁMEK BLATNÁ / HLAVNÍ VÝSTAVY 
Josef Ptáček - Země krásná  - Starý palác, II. patro / pouze víkendy 17. 9. - 2. 10. 
Josef Sudek / Starý palác - rytířský sál, II. patro 
Honza Sakař - Tiché portréty / Rejtův palác, I. patro  
Zuzana Zbořilová a studenti FDU Ladislava Sutnara ZČU - 7 x o domově  / Rejtův palác, II. patro  
OTEVŘENÁ SCÉNA / Pavel Matela - Doma jsi tam, kde se oběsíš / Rejtův palác, II. patro 
Škola kreativní fotografie - 15 let / Starý palác, přízemí  
OTEVŘENÁ SCÉNA / Vlasta Nýdlová - Genius loci / Rejtův palác, I. patro  

U BÍLÉHO LVA / OTEVŘENÁ SCÉNA / I. patro  
Barbora Knobová - Kdyţ nemůţeš usnout… 
Kateřina Červená - Aneţka a Matyáš 
Eva Faltusová -  My dreamlike day 
Tomáš Hurský - Krok za krokem 
Kajetán Adler Jablonský – PANK  
Šárka Klímová - Šumice 
Michaela Koleková – Hľadám 
Michael Komm – Kde je Franck? 
Věra Machková – Zrození 
Stanislav Odvářka-  Poličkování 
Karel Prskavec -  Stopy civilizace  
Dáša Skořepova - Ztráty a nálezy 
Kateřina Vojtová - Odkaz 
Zdeněk Vajner - VOID 
Marta Wojciechowska - Návrat? 
 
MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ / HLAVNÍ VÝSTAVY  
Dana Kyndrová - Rituály normalizace, Odchod Sovětských vojsk / I. patro / 17. 9. – 13.11    
František Dostál - Všední dny Františka Dostála / I. patro / 17. 9. – 13.11    
Projekt Domov - Bedřich Benek  Jiřina Hankeová  Michael Kratochvíl, Václav Němec  Šimon Pikous  
Lenka Puţmanová, Filip Singer, Jan Vermouzek, Martin Wágner / šatlava 
 
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
HLAVNÍ VÝSTAVY / Jindřich Štreit - Hledání domova / kostel / pouze víkendy 3. 9. - 18. 9.  
OTEVŘENÁ SCÉNA / Renáta Süssová - Prázdno doma i v duši / kaple sv. Michaela 

NÁBŘEŢÍ  NA PŘÍKOPECH 
HLAVNÍ VÝSTAVY / Jindřich Štreit  - Jsme ze stejné planety / 1. – 30.9. 
 
J. P. KOUBKA 6 / OTEVŘENÁ SCÉNA  
Jana Bauerová - Housebound 
 
KAPLANKA / OTEVŘENÁ SCÉNA  
Jan Němeček - Reynkovi – Petrkov  
 
INFORMAČNÍ CENTRUM / OTEVŘENÁ SCÉNA/ 1. 9. – 30.9. 
Michal Dvořák - Blatná hledáčkem náplavy 
 



Jana Bauerová | Housebound 
Housebound je anglické slovo označující člověka, který je vázán na domov a nevychází ven – z důvodu nemoci, invalidity, 
stáří. Překáţky jsou reálné (např. schody), ale někdy se jedná téţ o bariéry ve vlastní hlavě… 
 

Kateřina Červená | Aneţka a Matyáš 
Fotografie ze souboru Anežka a Matyáš, které vznikly v průběhu let 2015 a 2016, zachycují momenty ze ţivota dětí autorky. 
 

Michal Dvořák | Blatná hledáčkem náplavy 
V Blatné je doma od roku 2004, odkdy „své doma“ fotografuje do souboru Blatná hledáčkem náplavy. Postupně se soubor 
rozrostl o část s názvem Na mši, kde do svých fotografií nechal vstoupit i člověka, kterému se spíše vyhýbal. 
 

Eva Faltusová | My dreamlike day 
Zasněná praţská periférní krajina s nádechem mystiky. Pohled na fotografie můţe vyvolat u diváka fantazijní představy a na 
chvíli se zamyslet a zastavit v kaţdodenním shonu. 
 

Tomáš  Hurský | Krok za krokem 
Cyklus fotografií Krok za krokem je zaměřen na spojení domova a rodiny v ní, zároveň však má poukazovat také na celkový 
koloběh ţivota. 
 

Kajetán Adler Jablonský | PANK 
Pankrác a jeho okolí jsou pro mě jedním z mých domovů, kterých se za můj nomádský ţivot nasčítalo víc. Ačkoliv z názvu 
autobusové zastávky „Sídliště Pankrác“ plyne, ţe se jedná o sídliště, toto místo ve mně sídlištní pocit nezanechává.  
 

Šárka Klímová | Šumice 
Navštívila jsem Rumunsko, ale od první chvíle jsem věděla, ţe jsem DOMA. Nejen český jazyk, české zvyky, česká 
kuchyně, dobrosrdečnost místních obyvatel a krásná příroda, ale i moţnost sáhnout si při toulkách po okolních lukách sám 
do sebe, zastavit se, přemýšlet, dýchat, cítit… 
 

Barbora Knobová | Kdyţ nemůţeš usnout 
Fotografie vyjadřují autorčinu zkušenost s půlroční nespavostí. 
 

Michael Komm | Kde je Franck? 
Devět fotografií je snahou o charakterizaci člověka, který měl být mým učitelem fotografie, ale se kterým jsem se nakonec 
nikdy nesetkal. Je to hledání jeho hypotetického domova napříč zeměmi a kontinenty. Je moţné pochytit identitu člověka, 
kterého neznáme? 
 

Michaela Koleková | Hľadám 
Som študentkou fotografie na VŠVU v Bratislave a v rámci svojho semestrálneho projektu hľadám ţeny a muţov, ktorí by 
boli ochotní sa nechať vyfotografovať u seba doma, ako akt, alebo poloakt. 
 

Věra Machková | Zrození 
Soubor zachycuje první „domov“ nového člověka, tajemnou krajinu jeho vzniku, prostor plný pohybu a tvoření, obklopený 
láskou a pozorností budoucí matky (budoucích rodičů). 
 

Pavel Matela | Doma jsi tam  kde se oběsíš  
Copak je skutečnost stejně vzdálená a prázdná jako ta nesnesitelně hladká plocha? Tak těţké bylo vše zptřetrhat, a tak 
nemoţné je cokoliv vrátit. Cokoliv vidět. 
 

Jan Němeček | Reynkovi – Petrkov  
Na Nový rok 2012 jsem vyrazil do Petrkova poprvé. Naslepo. Bez ohlášení, jen veden touhou poznat místo a krajinu, o které 
jsem dlouho snil, a kterou jsem snad znal z jemných grafik a veršů Bohuslava Reynka… 
 

Vlasta Nýdlová | Genius loci 
Opuštěný dům jen v náznacích ukazuje čísi ţivot. Tváře zůstanou skryty, smích či pláč uţ také neuslyšíte. Dává to prostor 
naší fantazii vytvářet vlastní příběhy a duch tohoto místa převzal nad událostmi svou moc. 
 

Stanislav Odvářka | Poličkování 
Ve fotobazaru jsem objevil zajímavý násobič a rozhodl jej pouţít na letošní téma DOMA. 
 

Karel Prskavec | Stopy civilizace 
Zajímá mě, jak se člověk podepisuje svou činností na krajině. Na souboru je pro mě důleţité i obrazové zpracování, kde se 
projevy činnosti člověka vznáší jakoby mimo prostor. 
 

Dagmar Skořepová | Ztráty a nálezy 
Interakce mezi obyčejnými domácími věcmi a venkovním prostředím má vyvolat vzpomínky na doma a dětskou hravost.   
 

Renáta Süssová | Prázdno doma i v duši 
Většina z nás zaţila ten pocit, kdyţ nás opustila naše milovaná osoba a zbylo uţ jen prázdno doma i v duši… 
 

Zdeněk Vajner | VOID 
Fotografie míst cizích lidí, které nevidíme, ale máme moţnost si je představovat, pořízené skrz cizí web-kamery, zachycující 
jejich soukromá místa - domovy. 
 

Kateřina Vojtová | Odkaz 
Časosběrný dokument o odkazu působení předsedkyně jednoho SVJ (Společenství vlastníků jednotek) uvnitř domu. 
 

Marta Wojciechowska | Návrat? 
Po třech operacích, které odstranily nádory na plicích a ledvinách, vrátila se domů, kde na ni nikdo nečekal. Je to stejný 
člověk, ale je jí jako by méně. Moje teta, vţdy s cigaretou v ruce, pohybuje se trochu jako duch v bytě plném bílého kouře… 

 

 

DOMA 
11. ROČNÍK BLATENSKÉHO FOTOFESTIVALU  

17. - 18. září 
Otevřeno: SO + NE | 17. - 18. září | 9:00 –17:00 

Pokud není uvedeno jinak  jsou výstavy otevřené jen o festivalovém víkendu 
Informační centrum pro Fotofestival: J. P. Koubka 6, Blatná 

VÝSTAVY  
ZÁMEK BLATNÁ / HLAVNÍ VÝSTAVY 
Josef Ptáček - Země krásná  - Starý palác, II. patro / pouze víkendy 17. 9. - 2. 10. 
Josef Sudek / Starý palác - rytířský sál, II. patro 
Honza Sakař - Tiché portréty / Rejtův palác, I. patro  
Zuzana Zbořilová a studenti FDU Ladislava Sutnara ZČU - 7 x o domově  / Rejtův palác, II. patro  
OTEVŘENÁ SCÉNA / Pavel Matela - Doma jsi tam, kde se oběsíš / Rejtův palác, II. patro 
Škola kreativní fotografie - 15 let / Starý palác, přízemí  
OTEVŘENÁ SCÉNA / Vlasta Nýdlová - Genius loci / Rejtův palác, I. patro  

U BÍLÉHO LVA / OTEVŘENÁ SCÉNA / I. patro  
Barbora Knobová - Kdyţ nemůţeš usnout… 
Kateřina Červená - Aneţka a Matyáš 
Eva Faltusová -  My dreamlike day 
Tomáš Hurský - Krok za krokem 
Kajetán Adler Jablonský – PANK  
Šárka Klímová - Šumice 
Michaela Koleková – Hľadám 
Michael Komm – Kde je Franck? 
Věra Machková – Zrození 
Stanislav Odvářka-  Poličkování 
Karel Prskavec -  Stopy civilizace  
Dáša Skořepova - Ztráty a nálezy 
Kateřina Vojtová - Odkaz 
Zdeněk Vajner - VOID 
Marta Wojciechowska - Návrat? 
 
MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ / HLAVNÍ VÝSTAVY  
Dana Kyndrová - Rituály normalizace, Odchod Sovětských vojsk / I. patro / 17. 9. – 13.11    
František Dostál - Všední dny Františka Dostála / I. patro / 17. 9. – 13.11    
Projekt Domov - Bedřich Benek  Jiřina Hankeová  Michael Kratochvíl, Václav Němec  Šimon Pikous  
Lenka Puţmanová, Filip Singer, Jan Vermouzek, Martin Wágner / šatlava 
 
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
HLAVNÍ VÝSTAVY / Jindřich Štreit - Hledání domova / kostel / pouze víkendy 3. 9. - 18. 9.  
OTEVŘENÁ SCÉNA / Renáta Süssová - Prázdno doma i v duši / kaple sv. Michaela 

NÁBŘEŢÍ  NA PŘÍKOPECH 
HLAVNÍ VÝSTAVY / Jindřich Štreit  - Jsme ze stejné planety / 1. – 30.9. 
 
J. P. KOUBKA 6 / OTEVŘENÁ SCÉNA  
Jana Bauerová - Housebound 
 
KAPLANKA / OTEVŘENÁ SCÉNA  
Jan Němeček - Reynkovi – Petrkov  
 
INFORMAČNÍ CENTRUM / OTEVŘENÁ SCÉNA/ 1. 9. – 30.9. 
Michal Dvořák - Blatná hledáčkem náplavy 
 



 
PROGRAM FOTOFESTIVALU 
Sobota 17. září 
10:00  J. P. Koubka 6 - Zahájení - setkání s Janou Bauerovou 

10:20   Městské muzeum Blatná - povídání o Daně Kyndrové a jejich fotografiích, setkání   
  s Františkem Dostálem     

11:00  Městské muzeum Blatná, šatlava - setkání s Bedřichem Benkem  Jiřinou Hankeovou   
  Václavem Němcem  Šimonem Pikousem  Lenkou Puţmanovou  Filipem Singerem,   
  Janem Vermouzkem a Martinem Wágnerem 

11:25  Kaplanka - setkání s Janem Němečkem 

13:30  Zámek - Starý palác, přízemí - setkání se Školou kreativní fotografie 

14:00  Zámek - Starý palác, II. patro - setkání s Josefem Ptáčkem  

14:15  Zámek - Starý palác - rytířský sál, II. patro - povídání o Josefu Sudkovi 

14:30  Zámek - Rejtův palác, I. patro – setkání s Honzou Sakařem 

15:00  Zámek - Rejtův palác, I. patro - přednáška Josefa Ptáčka: Země krásná 

16:00  Zámek - Rejtův palác, I. patro - setkání s Vlastou Nýdlovou 

16:30  Zámek - Rejtův palác, I. patro - přednáška Josefa Mouchy: Paměť české fotografie 

19:30  Komunitní centrum - Ozvěny FOTOJATEK - uvádí Honza Flaška 

21:00  Komunitní centrum - koncert Agnes Kutas 

Neděle 18. září 

10:00  Informační centrum - setkání s Michalem Dvořákem 
 
10:15  U Bílého lva – setkání s Evou Faltusovou  Kateřinou Červenou  Kajetánem Adlerem  
  Jablonským  Tomášem Hurským  Šárkou Klímovou  Michaelou Kolekovou    
  Michaelem Kommem, Barborou Knobovou , Věrou Machkovou Stanislavem   
  Odvářkou, Karlem Prskavcem, Dagmar Skořepovou  Zdeňkem Vajnerem  Kateřinou  
  Vojtovou, Martou Wojciechowskou 

11:30  Kostel, kaple sv. Michala - setkání s Renatou Süssovou 

11:45  Kostel - setkání s Jindřichem Štreitem 

12:15   Nábřeţí, Na Příkopech - setkání s Jindřichem Štreitem 

13:55  Zámek, nádvoří - společná fotografie 
14:00  Zámek - Rejtův palác, I. patro - fotografický projekt členů Skupiny [28] - Vesnice objektivem [28] 
15:00  Zámek - Rejtův palác, I. patro - přednáška Jindřicha Štreita 
16:00         Zámek - Rejtův palác, I. patro - setkání se Zuzanou Zbořilovou a Ninou Budošovou, Matějem
  Jurkáčkem, Annou Martiňukovou, Nonnou Postolenko, Markétou Roubíčkovou, Annou  
  Ryantovou, setkání s Pavlem Matelou 
18:30   Komunitní centrum - HOST BLATENSKÝCH LISTŮ: Michael Kocáb 
 
Blatenský fotofestival moderuje Honza Flaška a hudebně doprovází Agnes Kutas. 
Na nádvoří zámku se můţete vyfotit u našeho domácího fotografického ateliéru. 
Vstupné na všechny výstavy je dobrovolné. 
Více informací o autorech a výstavách najdete v katalogu Blatenský fotofestival 2016, který můţete zakoupit 
v ulici J. P. Koubka 6, v Městském muzeu Blatná a v zámku Blatná. 
 
Pořadatelé fotofestivalu: Centrum kultury a vzdělávání a KAMFO Blatná děkují partnerům a sponzorům: Městu 
Blatná, Zámku Blatná, Vendule Ţílové, MAKU Blatná, Blatenské rybě s. r. o., Blatenským listům, Ivaně a Liborovi 
Mertlovým, Ivě Capouškové a Olze Tůmové. 

 
PŘEDSTAVUJEME VYSTAVUJÍCÍ: 
 
František Dostál | Všední dny Františka Dostála 
František Dostál získal první fotoaparát roku 1955 díky sázení stromků v Jizerských horách. Jeho první fotografii otiskly 
Květy v roce 1964 a brzy začal spolupracovat s dalšími časopisy. Stál u zrodu fotoskupiny MĚSTO. Díky výstavní aktivitě se 
stal členem mnoha fotoklubů (Argentina, Brazílie, Jugoslávie, Německo, Polsko, Anglie). Vydal desítku knih a na dalších se 
podílel. Kromě mnoha cen v roce 2008 obdrţel také cenu ministerstva kultury za celoţivotní přínos amatérské fotografii. 
Dosud je členem redakční rady časopisu Československá fotografie. Jeho fotografie jsou uloţeny v 10 muzejních sbírkách. 
 
Dana Kyndrová | Rituály normalizace  Odchod Sovětských vojsk 
Dana Kyndrová je dokumentární fotografka se zaměřením na humanistickou fotografii. Je také významnou kurátorkou 
výstav černobílého humanistického dokumentu. Uspořádala např. retrospektivu díla Miloně Novotného, sestavila 
výstavu Jan Palach zachycující událostí kolem jeho smrti a pohřbu či expozici 1945 Osvobození … 1968 Okupace. 
Cyklus fotografií Rituály normalizace zahrnuje fotografie z období 70. a 80. let, kdy se systematicky věnovala zachycení 
atmosféry masových komunistických slavností v Praze, které se konaly na Letenské pláni (První máje), na Staroměstském 
náměstí (výročí VŘSR a Vítězného února, Mírový kongres) a na Strahovském stadionu (spartakiády).  
V cyklu Odchod Sovětských vojsk (1990 - 1991) dokumentovala ukončení pobytu sovětských vojsk na území 
Československa. 
 
Projekt Domov | Bedřich Benek, Jiřina Hankeová  Michael Kratochvíl, Václav Němec  Šimon Pikous  Lenka 
Puţmanová, Filip Singer, Jan Vermouzek, Martin Wágner 
„S kamarády, kteří se mnou studovali na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, jsme založili skupinu, která nemá zatím žádný 
název. Bereme ji jako pokračování naší školy, jako vzdor tomu, že končíme a už se nebudeme scházet...“, řekl v roce 2013 
pro portál Komorní scény Aréna v Ostravě fotograf Martin Wágner. V roce 2016 se členové „skupiny-neskupiny“ rozhodli 
fotograficky ztvárnit Domov. Téma natolik široké, ţe dalo moţnost ve vystavovaném souboru rozprostřít celou škálu 
fotografických stylů jednotlivých autorů od ryze dokumentaristického aţ po spíše výtvarné subjektivní výpovědi.  
 
Josef Ptáček | Země krásná 
Josef Ptáček se narodil v roce 1946 v Počátkách. Vystudoval uměleckou fotografii na FAMU, kde později také působil jako 
pedagog. Od roku 1975 je fotografem na volné noze. Soubor Země krásná představuje černobílé fotografie, mimořádné 
kompozičně i technickou kvalitou, které defilují od velkoprostorových panoramat po intimní přírodní zátiší. Ve starobylých 
zámeckých zahradách a promyšlených přírodně krajinářských scenériích autor nachází otisky času, vyvanulé emoce, stopy 
zmizelých příběhů, vepsaných do prasklin stromů i zdí, do raněných soch či vyvrácených a odumřelých velikánů. Vidíme 
obrazy nestylizované, třeba i drsné, avšak nezbavené krásy, estetičnosti, vnitřního souladu, náboje, napětí. 
 
Honza Sakař | Tiché portréty 
Fotografuje především portrét, dokument a krajinu. Tiché portréty je soubor velkoformátových fotografií, jeţ jsou průřezem 
autorovy portrétní tvorby za několik posledních let. Samotné snímky jsou pořízené historickým fotografickým procesem na 
tzv. mokré kolodiové desky a následně digitálně zvětšené na speciálně upravené černobílé tiskárně. 
 
Jindřich Štreit / Hledání domova  Jsme ze stejné planety 
Jindřich Štreit je dokumentární fotograf, který se ve své tvorbě zaměřuje na dokumentování vesnice, na těţkou práci 
v továrnách či se věnuje mnoha sociálním tématům o drogově závislých, handicapovaných, nevidomých, starých lidech, 
cizincích, kuřácích, lidech bez domova. 
Soubor Jsme ze stejné planety vznikl se záměrem obeznámit českou společnost s osudy těch, kdo do Čech přišli z jiných 
zemí, seznámit nás s motivací jejich příchodu a důvody setrvání v ČR. 
V souboru Hledání domova se Jindřich Štreit nesnaţí analyzovat příčiny bezdomovectví, avšak přináší zasvěcenou 
obrazově silnou zprávu ze světa, do kterého se neodvaţujeme ani v myšlenkách dobrovolně vstoupit. 
 
Josef Sudek je nejvýznamnější československý a zároveň jeden z nejvýznamnějších světových uměleckých fotografů 
vůbec. Jeho talent a pracovitost, výrazná osobitost a spousta štěstí, které ho ţivotem provázelo, jej dovedlo do zlatého 
fundu světové fotografie. Jeho cykly Zátiší, Labyrinty, Praha panoramatická, Okno mého ateliéru, Portréty, speciálně 
adjustované fotografie - tzv. "Puřidla" a pouţití ušlechtilých fotografických technik mu navţdy zabezpečily uměleckou 
nesmrtelnost. 
Letošní rok je časem dvojitého Sudkova výročí. Uplynulo sto dvacet let narození a čtyřicet od úmrtí. Rozsáhlá retrospektivní 
výstava jeho díla téţ v současné době probíhá v Paříţi a několik dalších menších projektů v Praze. Skromná ukázka z 
rozsáhlého fotografického díla Josefa Sudka je spíše pozvánkou na jeho výstavu v listopadu tohoto roku do Strahovského 
kláštera, kterou organizuje České centrum fotografie.  
 
Škola kreativní fotografie v Praze | 15 LET    
Bilanční výstava u příleţitosti 15 let od zaloţení Školy kreativní fotografie v Praze představuje veřejnosti výběr z nejlepších 
prací jejich současných studentů, úspěšných absolventů i lektorů. 
 
Zuzana Zbořilová + Studenti předmětu Digitální fotografie na Fakultě designu a umění L. Sutnara ZČU  
(N. Budošová  M. Jurkáček  A. Martiňuková  N. Postolenko, M. Roubíčková  A. Ryantová) | 7 x o domově 
Téma domova je pestré a zahrnuje mnoho ţánrů od portrétu, zátiší přes dokument aţ ke krajině. 



 
PROGRAM FOTOFESTIVALU 
Sobota 17. září 
10:00  J. P. Koubka 6 - Zahájení - setkání s Janou Bauerovou 

10:20   Městské muzeum Blatná - povídání o Daně Kyndrové a jejich fotografiích, setkání   
  s Františkem Dostálem     

11:00  Městské muzeum Blatná, šatlava - setkání s Bedřichem Benkem  Jiřinou Hankeovou   
  Václavem Němcem  Šimonem Pikousem  Lenkou Puţmanovou  Filipem Singerem,   
  Janem Vermouzkem a Martinem Wágnerem 

11:25  Kaplanka - setkání s Janem Němečkem 

13:30  Zámek - Starý palác, přízemí - setkání se Školou kreativní fotografie 

14:00  Zámek - Starý palác, II. patro - setkání s Josefem Ptáčkem  

14:15  Zámek - Starý palác - rytířský sál, II. patro - povídání o Josefu Sudkovi 

14:30  Zámek - Rejtův palác, I. patro – setkání s Honzou Sakařem 

15:00  Zámek - Rejtův palác, I. patro - přednáška Josefa Ptáčka: Země krásná 

16:00  Zámek - Rejtův palác, I. patro - setkání s Vlastou Nýdlovou 

16:30  Zámek - Rejtův palác, I. patro - přednáška Josefa Mouchy: Paměť české fotografie 

19:30  Komunitní centrum - Ozvěny FOTOJATEK - uvádí Honza Flaška 

21:00  Komunitní centrum - koncert Agnes Kutas 

Neděle 18. září 

10:00  Informační centrum - setkání s Michalem Dvořákem 
 
10:15  U Bílého lva – setkání s Evou Faltusovou  Kateřinou Červenou  Kajetánem Adlerem  
  Jablonským  Tomášem Hurským  Šárkou Klímovou  Michaelou Kolekovou    
  Michaelem Kommem, Barborou Knobovou , Věrou Machkovou Stanislavem   
  Odvářkou, Karlem Prskavcem, Dagmar Skořepovou  Zdeňkem Vajnerem  Kateřinou  
  Vojtovou, Martou Wojciechowskou 

11:30  Kostel, kaple sv. Michala - setkání s Renatou Süssovou 

11:45  Kostel - setkání s Jindřichem Štreitem 

12:15   Nábřeţí, Na Příkopech - setkání s Jindřichem Štreitem 

13:55  Zámek, nádvoří - společná fotografie 
14:00  Zámek - Rejtův palác, I. patro - fotografický projekt členů Skupiny [28] - Vesnice objektivem [28] 
15:00  Zámek - Rejtův palác, I. patro - přednáška Jindřicha Štreita 
16:00         Zámek - Rejtův palác, I. patro - setkání se Zuzanou Zbořilovou a Ninou Budošovou, Matějem
  Jurkáčkem, Annou Martiňukovou, Nonnou Postolenko, Markétou Roubíčkovou, Annou  
  Ryantovou, setkání s Pavlem Matelou 
18:30   Komunitní centrum - HOST BLATENSKÝCH LISTŮ: Michael Kocáb 
 
Blatenský fotofestival moderuje Honza Flaška a hudebně doprovází Agnes Kutas. 
Na nádvoří zámku se můţete vyfotit u našeho domácího fotografického ateliéru. 
Vstupné na všechny výstavy je dobrovolné. 
Více informací o autorech a výstavách najdete v katalogu Blatenský fotofestival 2016, který můţete zakoupit 
v ulici J. P. Koubka 6, v Městském muzeu Blatná a v zámku Blatná. 
 
Pořadatelé fotofestivalu: Centrum kultury a vzdělávání a KAMFO Blatná děkují partnerům a sponzorům: Městu 
Blatná, Zámku Blatná, Vendule Ţílové, MAKU Blatná, Blatenské rybě s. r. o., Blatenským listům, Ivaně a Liborovi 
Mertlovým, Ivě Capouškové a Olze Tůmové. 

 
PŘEDSTAVUJEME VYSTAVUJÍCÍ: 
 
František Dostál | Všední dny Františka Dostála 
František Dostál získal první fotoaparát roku 1955 díky sázení stromků v Jizerských horách. Jeho první fotografii otiskly 
Květy v roce 1964 a brzy začal spolupracovat s dalšími časopisy. Stál u zrodu fotoskupiny MĚSTO. Díky výstavní aktivitě se 
stal členem mnoha fotoklubů (Argentina, Brazílie, Jugoslávie, Německo, Polsko, Anglie). Vydal desítku knih a na dalších se 
podílel. Kromě mnoha cen v roce 2008 obdrţel také cenu ministerstva kultury za celoţivotní přínos amatérské fotografii. 
Dosud je členem redakční rady časopisu Československá fotografie. Jeho fotografie jsou uloţeny v 10 muzejních sbírkách. 
 
Dana Kyndrová | Rituály normalizace  Odchod Sovětských vojsk 
Dana Kyndrová je dokumentární fotografka se zaměřením na humanistickou fotografii. Je také významnou kurátorkou 
výstav černobílého humanistického dokumentu. Uspořádala např. retrospektivu díla Miloně Novotného, sestavila 
výstavu Jan Palach zachycující událostí kolem jeho smrti a pohřbu či expozici 1945 Osvobození … 1968 Okupace. 
Cyklus fotografií Rituály normalizace zahrnuje fotografie z období 70. a 80. let, kdy se systematicky věnovala zachycení 
atmosféry masových komunistických slavností v Praze, které se konaly na Letenské pláni (První máje), na Staroměstském 
náměstí (výročí VŘSR a Vítězného února, Mírový kongres) a na Strahovském stadionu (spartakiády).  
V cyklu Odchod Sovětských vojsk (1990 - 1991) dokumentovala ukončení pobytu sovětských vojsk na území 
Československa. 
 
Projekt Domov | Bedřich Benek, Jiřina Hankeová  Michael Kratochvíl, Václav Němec  Šimon Pikous  Lenka 
Puţmanová, Filip Singer, Jan Vermouzek, Martin Wágner 
„S kamarády, kteří se mnou studovali na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, jsme založili skupinu, která nemá zatím žádný 
název. Bereme ji jako pokračování naší školy, jako vzdor tomu, že končíme a už se nebudeme scházet...“, řekl v roce 2013 
pro portál Komorní scény Aréna v Ostravě fotograf Martin Wágner. V roce 2016 se členové „skupiny-neskupiny“ rozhodli 
fotograficky ztvárnit Domov. Téma natolik široké, ţe dalo moţnost ve vystavovaném souboru rozprostřít celou škálu 
fotografických stylů jednotlivých autorů od ryze dokumentaristického aţ po spíše výtvarné subjektivní výpovědi.  
 
Josef Ptáček | Země krásná 
Josef Ptáček se narodil v roce 1946 v Počátkách. Vystudoval uměleckou fotografii na FAMU, kde později také působil jako 
pedagog. Od roku 1975 je fotografem na volné noze. Soubor Země krásná představuje černobílé fotografie, mimořádné 
kompozičně i technickou kvalitou, které defilují od velkoprostorových panoramat po intimní přírodní zátiší. Ve starobylých 
zámeckých zahradách a promyšlených přírodně krajinářských scenériích autor nachází otisky času, vyvanulé emoce, stopy 
zmizelých příběhů, vepsaných do prasklin stromů i zdí, do raněných soch či vyvrácených a odumřelých velikánů. Vidíme 
obrazy nestylizované, třeba i drsné, avšak nezbavené krásy, estetičnosti, vnitřního souladu, náboje, napětí. 
 
Honza Sakař | Tiché portréty 
Fotografuje především portrét, dokument a krajinu. Tiché portréty je soubor velkoformátových fotografií, jeţ jsou průřezem 
autorovy portrétní tvorby za několik posledních let. Samotné snímky jsou pořízené historickým fotografickým procesem na 
tzv. mokré kolodiové desky a následně digitálně zvětšené na speciálně upravené černobílé tiskárně. 
 
Jindřich Štreit / Hledání domova  Jsme ze stejné planety 
Jindřich Štreit je dokumentární fotograf, který se ve své tvorbě zaměřuje na dokumentování vesnice, na těţkou práci 
v továrnách či se věnuje mnoha sociálním tématům o drogově závislých, handicapovaných, nevidomých, starých lidech, 
cizincích, kuřácích, lidech bez domova. 
Soubor Jsme ze stejné planety vznikl se záměrem obeznámit českou společnost s osudy těch, kdo do Čech přišli z jiných 
zemí, seznámit nás s motivací jejich příchodu a důvody setrvání v ČR. 
V souboru Hledání domova se Jindřich Štreit nesnaţí analyzovat příčiny bezdomovectví, avšak přináší zasvěcenou 
obrazově silnou zprávu ze světa, do kterého se neodvaţujeme ani v myšlenkách dobrovolně vstoupit. 
 
Josef Sudek je nejvýznamnější československý a zároveň jeden z nejvýznamnějších světových uměleckých fotografů 
vůbec. Jeho talent a pracovitost, výrazná osobitost a spousta štěstí, které ho ţivotem provázelo, jej dovedlo do zlatého 
fundu světové fotografie. Jeho cykly Zátiší, Labyrinty, Praha panoramatická, Okno mého ateliéru, Portréty, speciálně 
adjustované fotografie - tzv. "Puřidla" a pouţití ušlechtilých fotografických technik mu navţdy zabezpečily uměleckou 
nesmrtelnost. 
Letošní rok je časem dvojitého Sudkova výročí. Uplynulo sto dvacet let narození a čtyřicet od úmrtí. Rozsáhlá retrospektivní 
výstava jeho díla téţ v současné době probíhá v Paříţi a několik dalších menších projektů v Praze. Skromná ukázka z 
rozsáhlého fotografického díla Josefa Sudka je spíše pozvánkou na jeho výstavu v listopadu tohoto roku do Strahovského 
kláštera, kterou organizuje České centrum fotografie.  
 
Škola kreativní fotografie v Praze | 15 LET    
Bilanční výstava u příleţitosti 15 let od zaloţení Školy kreativní fotografie v Praze představuje veřejnosti výběr z nejlepších 
prací jejich současných studentů, úspěšných absolventů i lektorů. 
 
Zuzana Zbořilová + Studenti předmětu Digitální fotografie na Fakultě designu a umění L. Sutnara ZČU  
(N. Budošová  M. Jurkáček  A. Martiňuková  N. Postolenko, M. Roubíčková  A. Ryantová) | 7 x o domově 
Téma domova je pestré a zahrnuje mnoho ţánrů od portrétu, zátiší přes dokument aţ ke krajině. 

 
PROGRAM FOTOFESTIVALU 
Sobota 17. září 
10:00  J. P. Koubka 6 - Zahájení - setkání s Janou Bauerovou 

10:20   Městské muzeum Blatná - povídání o Daně Kyndrové a jejich fotografiích, setkání   
  s Františkem Dostálem     

11:00  Městské muzeum Blatná, šatlava - setkání s Bedřichem Benkem  Jiřinou Hankeovou   
  Václavem Němcem  Šimonem Pikousem  Lenkou Puţmanovou  Filipem Singerem,   
  Janem Vermouzkem a Martinem Wágnerem 

11:25  Kaplanka - setkání s Janem Němečkem 

13:30  Zámek - Starý palác, přízemí - setkání se Školou kreativní fotografie 

14:00  Zámek - Starý palác, II. patro - setkání s Josefem Ptáčkem  

14:15  Zámek - Starý palác - rytířský sál, II. patro - povídání o Josefu Sudkovi 

14:30  Zámek - Rejtův palác, I. patro – setkání s Honzou Sakařem 

15:00  Zámek - Rejtův palác, I. patro - přednáška Josefa Ptáčka: Země krásná 

16:00  Zámek - Rejtův palác, I. patro - setkání s Vlastou Nýdlovou 

16:30  Zámek - Rejtův palác, I. patro - přednáška Josefa Mouchy: Paměť české fotografie 

19:30  Komunitní centrum - Ozvěny FOTOJATEK - uvádí Honza Flaška 

21:00  Komunitní centrum - koncert Agnes Kutas 

Neděle 18. září 

10:00  Informační centrum - setkání s Michalem Dvořákem 
 
10:15  U Bílého lva – setkání s Evou Faltusovou  Kateřinou Červenou  Kajetánem Adlerem  
  Jablonským  Tomášem Hurským  Šárkou Klímovou  Michaelou Kolekovou    
  Michaelem Kommem, Barborou Knobovou , Věrou Machkovou Stanislavem   
  Odvářkou, Karlem Prskavcem, Dagmar Skořepovou  Zdeňkem Vajnerem  Kateřinou  
  Vojtovou, Martou Wojciechowskou 

11:30  Kostel, kaple sv. Michala - setkání s Renatou Süssovou 

11:45  Kostel - setkání s Jindřichem Štreitem 

12:15   Nábřeţí, Na Příkopech - setkání s Jindřichem Štreitem 

13:55  Zámek, nádvoří - společná fotografie 
14:00  Zámek - Rejtův palác, I. patro - fotografický projekt členů Skupiny [28] - Vesnice objektivem [28] 
15:00  Zámek - Rejtův palác, I. patro - přednáška Jindřicha Štreita 
16:00         Zámek - Rejtův palác, I. patro - setkání se Zuzanou Zbořilovou a Ninou Budošovou, Matějem
  Jurkáčkem, Annou Martiňukovou, Nonnou Postolenko, Markétou Roubíčkovou, Annou  
  Ryantovou, setkání s Pavlem Matelou 
18:30   Komunitní centrum - HOST BLATENSKÝCH LISTŮ: Michael Kocáb 
 
Blatenský fotofestival moderuje Honza Flaška a hudebně doprovází Agnes Kutas. 
Na nádvoří zámku se můţete vyfotit u našeho domácího fotografického ateliéru. 
Vstupné na všechny výstavy je dobrovolné. 
Více informací o autorech a výstavách najdete v katalogu Blatenský fotofestival 2016, který můţete zakoupit 
v ulici J. P. Koubka 6, v Městském muzeu Blatná a v zámku Blatná. 
 
Pořadatelé fotofestivalu: Centrum kultury a vzdělávání a KAMFO Blatná děkují partnerům a sponzorům: Městu 
Blatná, Zámku Blatná, Vendule Ţílové, MAKU Blatná, Blatenské rybě s. r. o., Blatenským listům, Ivaně a Liborovi 
Mertlovým, Ivě Capouškové a Olze Tůmové. 

 
PŘEDSTAVUJEME VYSTAVUJÍCÍ: 
 
František Dostál | Všední dny Františka Dostála 
František Dostál získal první fotoaparát roku 1955 díky sázení stromků v Jizerských horách. Jeho první fotografii otiskly 
Květy v roce 1964 a brzy začal spolupracovat s dalšími časopisy. Stál u zrodu fotoskupiny MĚSTO. Díky výstavní aktivitě se 
stal členem mnoha fotoklubů (Argentina, Brazílie, Jugoslávie, Německo, Polsko, Anglie). Vydal desítku knih a na dalších se 
podílel. Kromě mnoha cen v roce 2008 obdrţel také cenu ministerstva kultury za celoţivotní přínos amatérské fotografii. 
Dosud je členem redakční rady časopisu Československá fotografie. Jeho fotografie jsou uloţeny v 10 muzejních sbírkách. 
 
Dana Kyndrová | Rituály normalizace  Odchod Sovětských vojsk 
Dana Kyndrová je dokumentární fotografka se zaměřením na humanistickou fotografii. Je také významnou kurátorkou 
výstav černobílého humanistického dokumentu. Uspořádala např. retrospektivu díla Miloně Novotného, sestavila 
výstavu Jan Palach zachycující událostí kolem jeho smrti a pohřbu či expozici 1945 Osvobození … 1968 Okupace. 
Cyklus fotografií Rituály normalizace zahrnuje fotografie z období 70. a 80. let, kdy se systematicky věnovala zachycení 
atmosféry masových komunistických slavností v Praze, které se konaly na Letenské pláni (První máje), na Staroměstském 
náměstí (výročí VŘSR a Vítězného února, Mírový kongres) a na Strahovském stadionu (spartakiády).  
V cyklu Odchod Sovětských vojsk (1990 - 1991) dokumentovala ukončení pobytu sovětských vojsk na území 
Československa. 
 
Projekt Domov | Bedřich Benek, Jiřina Hankeová  Michael Kratochvíl, Václav Němec  Šimon Pikous  Lenka 
Puţmanová, Filip Singer, Jan Vermouzek, Martin Wágner 
„S kamarády, kteří se mnou studovali na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, jsme založili skupinu, která nemá zatím žádný 
název. Bereme ji jako pokračování naší školy, jako vzdor tomu, že končíme a už se nebudeme scházet...“, řekl v roce 2013 
pro portál Komorní scény Aréna v Ostravě fotograf Martin Wágner. V roce 2016 se členové „skupiny-neskupiny“ rozhodli 
fotograficky ztvárnit Domov. Téma natolik široké, ţe dalo moţnost ve vystavovaném souboru rozprostřít celou škálu 
fotografických stylů jednotlivých autorů od ryze dokumentaristického aţ po spíše výtvarné subjektivní výpovědi.  
 
Josef Ptáček | Země krásná 
Josef Ptáček se narodil v roce 1946 v Počátkách. Vystudoval uměleckou fotografii na FAMU, kde později také působil jako 
pedagog. Od roku 1975 je fotografem na volné noze. Soubor Země krásná představuje černobílé fotografie, mimořádné 
kompozičně i technickou kvalitou, které defilují od velkoprostorových panoramat po intimní přírodní zátiší. Ve starobylých 
zámeckých zahradách a promyšlených přírodně krajinářských scenériích autor nachází otisky času, vyvanulé emoce, stopy 
zmizelých příběhů, vepsaných do prasklin stromů i zdí, do raněných soch či vyvrácených a odumřelých velikánů. Vidíme 
obrazy nestylizované, třeba i drsné, avšak nezbavené krásy, estetičnosti, vnitřního souladu, náboje, napětí. 
 
Honza Sakař | Tiché portréty 
Fotografuje především portrét, dokument a krajinu. Tiché portréty je soubor velkoformátových fotografií, jeţ jsou průřezem 
autorovy portrétní tvorby za několik posledních let. Samotné snímky jsou pořízené historickým fotografickým procesem na 
tzv. mokré kolodiové desky a následně digitálně zvětšené na speciálně upravené černobílé tiskárně. 
 
Jindřich Štreit / Hledání domova  Jsme ze stejné planety 
Jindřich Štreit je dokumentární fotograf, který se ve své tvorbě zaměřuje na dokumentování vesnice, na těţkou práci 
v továrnách či se věnuje mnoha sociálním tématům o drogově závislých, handicapovaných, nevidomých, starých lidech, 
cizincích, kuřácích, lidech bez domova. 
Soubor Jsme ze stejné planety vznikl se záměrem obeznámit českou společnost s osudy těch, kdo do Čech přišli z jiných 
zemí, seznámit nás s motivací jejich příchodu a důvody setrvání v ČR. 
V souboru Hledání domova se Jindřich Štreit nesnaţí analyzovat příčiny bezdomovectví, avšak přináší zasvěcenou 
obrazově silnou zprávu ze světa, do kterého se neodvaţujeme ani v myšlenkách dobrovolně vstoupit. 
 
Josef Sudek je nejvýznamnější československý a zároveň jeden z nejvýznamnějších světových uměleckých fotografů 
vůbec. Jeho talent a pracovitost, výrazná osobitost a spousta štěstí, které ho ţivotem provázelo, jej dovedlo do zlatého 
fundu světové fotografie. Jeho cykly Zátiší, Labyrinty, Praha panoramatická, Okno mého ateliéru, Portréty, speciálně 
adjustované fotografie - tzv. "Puřidla" a pouţití ušlechtilých fotografických technik mu navţdy zabezpečily uměleckou 
nesmrtelnost. 
Letošní rok je časem dvojitého Sudkova výročí. Uplynulo sto dvacet let narození a čtyřicet od úmrtí. Rozsáhlá retrospektivní 
výstava jeho díla téţ v současné době probíhá v Paříţi a několik dalších menších projektů v Praze. Skromná ukázka z 
rozsáhlého fotografického díla Josefa Sudka je spíše pozvánkou na jeho výstavu v listopadu tohoto roku do Strahovského 
kláštera, kterou organizuje České centrum fotografie.  
 
Škola kreativní fotografie v Praze | 15 LET    
Bilanční výstava u příleţitosti 15 let od zaloţení Školy kreativní fotografie v Praze představuje veřejnosti výběr z nejlepších 
prací jejich současných studentů, úspěšných absolventů i lektorů. 
 
Zuzana Zbořilová + Studenti předmětu Digitální fotografie na Fakultě designu a umění L. Sutnara ZČU  
(N. Budošová  M. Jurkáček  A. Martiňuková  N. Postolenko, M. Roubíčková  A. Ryantová) | 7 x o domově 
Téma domova je pestré a zahrnuje mnoho ţánrů od portrétu, zátiší přes dokument aţ ke krajině. 



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

7. 9. 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.

9. -11. 9. | PÁ – NE |
FRANCOUZSKÝ VÍKEND
Zámek Blatná – nádvoří, Starý palác, park

9. 9. PÁTEK | 19:00 | zahajovací koncert: 
Edith Piaf Revival | Starý palác
10. 9. SOBOTA | 10:00 – 20:00 | celodenní 
kulturní program ve francouzském duchu 
– výstavy, hudba, tanec a mnoho dalšího
11. 9. NEDĚLE | 10:00 – 12:00 | kulturní 
program
Pořadatel: Nobiscum Humanitas
Vstupné dobrovolné

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

7. 9. STŘEDA | 19:00 |
HLEDÁ SE DORY
Animovaný /dobrodružný / komedie / ro-
dinný v českém znění | USA 2016 | 103min | 
Mládeži přístupný | 80 Kč

9. 9. PÁTEK | 20:00 |
ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ
Drama v českém znění | ČR 2016 | 90min 
| 110 Kč

14. 9. STŘEDA | 19:00 |
NERVE: HRA O ŽIVOT
Dobrodružný /krimi /mysteriózní / Sci-Fi 
/thriller v původním znění s titulky |USA 
2016 | 96min | Nevhodný mládeži do 12 let 
| 120 Kč

16. 9. PÁTEK | 20:00 |
NICK CAVE: ONE MORE TIME 
WITH FEELING 
Dokumentární/hudební  v původním znění 
s titulky | VB 2016 |

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.

Dospělé oddělení

20. 9. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME … a vzpomínáme 
na léto
Opět nastávají pravidelná setkávání všech 
těch, kterým je v knihovně dobře. Tento-
krát si budeme povídat o tom, co všechno 
jsme o letních prázdninách zažili a kde 
nám bylo dobře.

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. UPOZORNĚNÍ: PROJEKCE 
PROBĚHNE POUZE ZA PŘÍZNIVÉHO PO-
ČASÍ, TZN. BEZ DEŠTĚ, BEZ MRHOLENÍ A 
S TEPLOTOU NAD 15 STUPŇŮ.

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

7. 9. STŘEDA | 18:00 |
CESTOPIS: PROCHÁZKA 1200km
Kavárna, KCAŽ
Marek Cvach pohovoří o své cestě pěšky 
z Horažďovic do italských Benátek ve 30 
dnech. Vstupné dobrovolné.

10. 9. SOBOTA | 10:00 – 18:00 |
WORKSHOP: VÝROBA BAREFOOT 
SANDÁLŮ
Klubovna, KCAŽ
S Bohumilou Brůnovou máte možnost 
vyrobit si pár vlastních barefoot sandálů. 

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum

Jana Bauerová | Housebound 
Housebound je anglické slovo označující člověka, který je vázán na domov a nevychází ven – z důvodu nemoci, invalidity, 
stáří. Překáţky jsou reálné (např. schody), ale někdy se jedná téţ o bariéry ve vlastní hlavě… 
 

Kateřina Červená | Aneţka a Matyáš 
Fotografie ze souboru Anežka a Matyáš, které vznikly v průběhu let 2015 a 2016, zachycují momenty ze ţivota dětí autorky. 
 

Michal Dvořák | Blatná hledáčkem náplavy 
V Blatné je doma od roku 2004, odkdy „své doma“ fotografuje do souboru Blatná hledáčkem náplavy. Postupně se soubor 
rozrostl o část s názvem Na mši, kde do svých fotografií nechal vstoupit i člověka, kterému se spíše vyhýbal. 
 

Eva Faltusová | My dreamlike day 
Zasněná praţská periférní krajina s nádechem mystiky. Pohled na fotografie můţe vyvolat u diváka fantazijní představy a na 
chvíli se zamyslet a zastavit v kaţdodenním shonu. 
 

Tomáš  Hurský | Krok za krokem 
Cyklus fotografií Krok za krokem je zaměřen na spojení domova a rodiny v ní, zároveň však má poukazovat také na celkový 
koloběh ţivota. 
 

Kajetán Adler Jablonský | PANK 
Pankrác a jeho okolí jsou pro mě jedním z mých domovů, kterých se za můj nomádský ţivot nasčítalo víc. Ačkoliv z názvu 
autobusové zastávky „Sídliště Pankrác“ plyne, ţe se jedná o sídliště, toto místo ve mně sídlištní pocit nezanechává.  
 

Šárka Klímová | Šumice 
Navštívila jsem Rumunsko, ale od první chvíle jsem věděla, ţe jsem DOMA. Nejen český jazyk, české zvyky, česká 
kuchyně, dobrosrdečnost místních obyvatel a krásná příroda, ale i moţnost sáhnout si při toulkách po okolních lukách sám 
do sebe, zastavit se, přemýšlet, dýchat, cítit… 
 

Barbora Knobová | Kdyţ nemůţeš usnout 
Fotografie vyjadřují autorčinu zkušenost s půlroční nespavostí. 
 

Michael Komm | Kde je Franck? 
Devět fotografií je snahou o charakterizaci člověka, který měl být mým učitelem fotografie, ale se kterým jsem se nakonec 
nikdy nesetkal. Je to hledání jeho hypotetického domova napříč zeměmi a kontinenty. Je moţné pochytit identitu člověka, 
kterého neznáme? 
 

Michaela Koleková | Hľadám 
Som študentkou fotografie na VŠVU v Bratislave a v rámci svojho semestrálneho projektu hľadám ţeny a muţov, ktorí by 
boli ochotní sa nechať vyfotografovať u seba doma, ako akt, alebo poloakt. 
 

Věra Machková | Zrození 
Soubor zachycuje první „domov“ nového člověka, tajemnou krajinu jeho vzniku, prostor plný pohybu a tvoření, obklopený 
láskou a pozorností budoucí matky (budoucích rodičů). 
 

Pavel Matela | Doma jsi tam  kde se oběsíš  
Copak je skutečnost stejně vzdálená a prázdná jako ta nesnesitelně hladká plocha? Tak těţké bylo vše zptřetrhat, a tak 
nemoţné je cokoliv vrátit. Cokoliv vidět. 
 

Jan Němeček | Reynkovi – Petrkov  
Na Nový rok 2012 jsem vyrazil do Petrkova poprvé. Naslepo. Bez ohlášení, jen veden touhou poznat místo a krajinu, o které 
jsem dlouho snil, a kterou jsem snad znal z jemných grafik a veršů Bohuslava Reynka… 
 

Vlasta Nýdlová | Genius loci 
Opuštěný dům jen v náznacích ukazuje čísi ţivot. Tváře zůstanou skryty, smích či pláč uţ také neuslyšíte. Dává to prostor 
naší fantazii vytvářet vlastní příběhy a duch tohoto místa převzal nad událostmi svou moc. 
 

Stanislav Odvářka | Poličkování 
Ve fotobazaru jsem objevil zajímavý násobič a rozhodl jej pouţít na letošní téma DOMA. 
 

Karel Prskavec | Stopy civilizace 
Zajímá mě, jak se člověk podepisuje svou činností na krajině. Na souboru je pro mě důleţité i obrazové zpracování, kde se 
projevy činnosti člověka vznáší jakoby mimo prostor. 
 

Dagmar Skořepová | Ztráty a nálezy 
Interakce mezi obyčejnými domácími věcmi a venkovním prostředím má vyvolat vzpomínky na doma a dětskou hravost.   
 

Renáta Süssová | Prázdno doma i v duši 
Většina z nás zaţila ten pocit, kdyţ nás opustila naše milovaná osoba a zbylo uţ jen prázdno doma i v duši… 
 

Zdeněk Vajner | VOID 
Fotografie míst cizích lidí, které nevidíme, ale máme moţnost si je představovat, pořízené skrz cizí web-kamery, zachycující 
jejich soukromá místa - domovy. 
 

Kateřina Vojtová | Odkaz 
Časosběrný dokument o odkazu působení předsedkyně jednoho SVJ (Společenství vlastníků jednotek) uvnitř domu. 
 

Marta Wojciechowska | Návrat? 
Po třech operacích, které odstranily nádory na plicích a ledvinách, vrátila se domů, kde na ni nikdo nečekal. Je to stejný 
člověk, ale je jí jako by méně. Moje teta, vţdy s cigaretou v ruce, pohybuje se trochu jako duch v bytě plném bílého kouře… 

 

 

DOMA 
11. ROČNÍK BLATENSKÉHO FOTOFESTIVALU  

17. - 18. září 
Otevřeno: SO + NE | 17. - 18. září | 9:00 –17:00 

Pokud není uvedeno jinak  jsou výstavy otevřené jen o festivalovém víkendu 
Informační centrum pro Fotofestival: J. P. Koubka 6, Blatná 

VÝSTAVY  
ZÁMEK BLATNÁ / HLAVNÍ VÝSTAVY 
Josef Ptáček - Země krásná  - Starý palác, II. patro / pouze víkendy 17. 9. - 2. 10. 
Josef Sudek / Starý palác - rytířský sál, II. patro 
Honza Sakař - Tiché portréty / Rejtův palác, I. patro  
Zuzana Zbořilová a studenti FDU Ladislava Sutnara ZČU - 7 x o domově  / Rejtův palác, II. patro  
OTEVŘENÁ SCÉNA / Pavel Matela - Doma jsi tam, kde se oběsíš / Rejtův palác, II. patro 
Škola kreativní fotografie - 15 let / Starý palác, přízemí  
OTEVŘENÁ SCÉNA / Vlasta Nýdlová - Genius loci / Rejtův palác, I. patro  

U BÍLÉHO LVA / OTEVŘENÁ SCÉNA / I. patro  
Barbora Knobová - Kdyţ nemůţeš usnout… 
Kateřina Červená - Aneţka a Matyáš 
Eva Faltusová -  My dreamlike day 
Tomáš Hurský - Krok za krokem 
Kajetán Adler Jablonský – PANK  
Šárka Klímová - Šumice 
Michaela Koleková – Hľadám 
Michael Komm – Kde je Franck? 
Věra Machková – Zrození 
Stanislav Odvářka-  Poličkování 
Karel Prskavec -  Stopy civilizace  
Dáša Skořepova - Ztráty a nálezy 
Kateřina Vojtová - Odkaz 
Zdeněk Vajner - VOID 
Marta Wojciechowska - Návrat? 
 
MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ / HLAVNÍ VÝSTAVY  
Dana Kyndrová - Rituály normalizace, Odchod Sovětských vojsk / I. patro / 17. 9. – 13.11    
František Dostál - Všední dny Františka Dostála / I. patro / 17. 9. – 13.11    
Projekt Domov - Bedřich Benek  Jiřina Hankeová  Michael Kratochvíl, Václav Němec  Šimon Pikous  
Lenka Puţmanová, Filip Singer, Jan Vermouzek, Martin Wágner / šatlava 
 
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
HLAVNÍ VÝSTAVY / Jindřich Štreit - Hledání domova / kostel / pouze víkendy 3. 9. - 18. 9.  
OTEVŘENÁ SCÉNA / Renáta Süssová - Prázdno doma i v duši / kaple sv. Michaela 

NÁBŘEŢÍ  NA PŘÍKOPECH 
HLAVNÍ VÝSTAVY / Jindřich Štreit  - Jsme ze stejné planety / 1. – 30.9. 
 
J. P. KOUBKA 6 / OTEVŘENÁ SCÉNA  
Jana Bauerová - Housebound 
 
KAPLANKA / OTEVŘENÁ SCÉNA  
Jan Němeček - Reynkovi – Petrkov  
 
INFORMAČNÍ CENTRUM / OTEVŘENÁ SCÉNA/ 1. 9. – 30.9. 
Michal Dvořák - Blatná hledáčkem náplavy 
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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

7. 9. 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.

9. -11. 9. | PÁ – NE |
FRANCOUZSKÝ VÍKEND
Zámek Blatná – nádvoří, Starý palác, park

9. 9. PÁTEK | 19:00 | zahajovací koncert: 
Edith Piaf Revival | Starý palác
10. 9. SOBOTA | 10:00 – 20:00 | celodenní 
kulturní program ve francouzském duchu 
– výstavy, hudba, tanec a mnoho dalšího
11. 9. NEDĚLE | 10:00 – 12:00 | kulturní 
program
Pořadatel: Nobiscum Humanitas
Vstupné dobrovolné

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

7. 9. STŘEDA | 19:00 |
HLEDÁ SE DORY
Animovaný /dobrodružný / komedie / ro-
dinný v českém znění | USA 2016 | 103min | 
Mládeži přístupný | 80 Kč

9. 9. PÁTEK | 20:00 |
ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ
Drama v českém znění | ČR 2016 | 90min 
| 110 Kč

14. 9. STŘEDA | 19:00 |
NERVE: HRA O ŽIVOT
Dobrodružný /krimi /mysteriózní / Sci-Fi 
/thriller v původním znění s titulky |USA 
2016 | 96min | Nevhodný mládeži do 12 let 
| 120 Kč

16. 9. PÁTEK | 20:00 |
NICK CAVE: ONE MORE TIME 
WITH FEELING 
Dokumentární/hudební  v původním znění 
s titulky | VB 2016 |

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.

Dospělé oddělení

20. 9. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME … a vzpomínáme 
na léto
Opět nastávají pravidelná setkávání všech 
těch, kterým je v knihovně dobře. Tento-
krát si budeme povídat o tom, co všechno 
jsme o letních prázdninách zažili a kde 
nám bylo dobře.

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. UPOZORNĚNÍ: PROJEKCE 
PROBĚHNE POUZE ZA PŘÍZNIVÉHO PO-
ČASÍ, TZN. BEZ DEŠTĚ, BEZ MRHOLENÍ A 
S TEPLOTOU NAD 15 STUPŇŮ.

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

7. 9. STŘEDA | 18:00 |
CESTOPIS: PROCHÁZKA 1200km
Kavárna, KCAŽ
Marek Cvach pohovoří o své cestě pěšky 
z Horažďovic do italských Benátek ve 30 
dnech. Vstupné dobrovolné.

10. 9. SOBOTA | 10:00 – 18:00 |
WORKSHOP: VÝROBA BAREFOOT 
SANDÁLŮ
Klubovna, KCAŽ
S Bohumilou Brůnovou máte možnost 
vyrobit si pár vlastních barefoot sandálů. 

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum

Jana Bauerová | Housebound 
Housebound je anglické slovo označující člověka, který je vázán na domov a nevychází ven – z důvodu nemoci, invalidity, 
stáří. Překáţky jsou reálné (např. schody), ale někdy se jedná téţ o bariéry ve vlastní hlavě… 
 

Kateřina Červená | Aneţka a Matyáš 
Fotografie ze souboru Anežka a Matyáš, které vznikly v průběhu let 2015 a 2016, zachycují momenty ze ţivota dětí autorky. 
 

Michal Dvořák | Blatná hledáčkem náplavy 
V Blatné je doma od roku 2004, odkdy „své doma“ fotografuje do souboru Blatná hledáčkem náplavy. Postupně se soubor 
rozrostl o část s názvem Na mši, kde do svých fotografií nechal vstoupit i člověka, kterému se spíše vyhýbal. 
 

Eva Faltusová | My dreamlike day 
Zasněná praţská periférní krajina s nádechem mystiky. Pohled na fotografie můţe vyvolat u diváka fantazijní představy a na 
chvíli se zamyslet a zastavit v kaţdodenním shonu. 
 

Tomáš  Hurský | Krok za krokem 
Cyklus fotografií Krok za krokem je zaměřen na spojení domova a rodiny v ní, zároveň však má poukazovat také na celkový 
koloběh ţivota. 
 

Kajetán Adler Jablonský | PANK 
Pankrác a jeho okolí jsou pro mě jedním z mých domovů, kterých se za můj nomádský ţivot nasčítalo víc. Ačkoliv z názvu 
autobusové zastávky „Sídliště Pankrác“ plyne, ţe se jedná o sídliště, toto místo ve mně sídlištní pocit nezanechává.  
 

Šárka Klímová | Šumice 
Navštívila jsem Rumunsko, ale od první chvíle jsem věděla, ţe jsem DOMA. Nejen český jazyk, české zvyky, česká 
kuchyně, dobrosrdečnost místních obyvatel a krásná příroda, ale i moţnost sáhnout si při toulkách po okolních lukách sám 
do sebe, zastavit se, přemýšlet, dýchat, cítit… 
 

Barbora Knobová | Kdyţ nemůţeš usnout 
Fotografie vyjadřují autorčinu zkušenost s půlroční nespavostí. 
 

Michael Komm | Kde je Franck? 
Devět fotografií je snahou o charakterizaci člověka, který měl být mým učitelem fotografie, ale se kterým jsem se nakonec 
nikdy nesetkal. Je to hledání jeho hypotetického domova napříč zeměmi a kontinenty. Je moţné pochytit identitu člověka, 
kterého neznáme? 
 

Michaela Koleková | Hľadám 
Som študentkou fotografie na VŠVU v Bratislave a v rámci svojho semestrálneho projektu hľadám ţeny a muţov, ktorí by 
boli ochotní sa nechať vyfotografovať u seba doma, ako akt, alebo poloakt. 
 

Věra Machková | Zrození 
Soubor zachycuje první „domov“ nového člověka, tajemnou krajinu jeho vzniku, prostor plný pohybu a tvoření, obklopený 
láskou a pozorností budoucí matky (budoucích rodičů). 
 

Pavel Matela | Doma jsi tam  kde se oběsíš  
Copak je skutečnost stejně vzdálená a prázdná jako ta nesnesitelně hladká plocha? Tak těţké bylo vše zptřetrhat, a tak 
nemoţné je cokoliv vrátit. Cokoliv vidět. 
 

Jan Němeček | Reynkovi – Petrkov  
Na Nový rok 2012 jsem vyrazil do Petrkova poprvé. Naslepo. Bez ohlášení, jen veden touhou poznat místo a krajinu, o které 
jsem dlouho snil, a kterou jsem snad znal z jemných grafik a veršů Bohuslava Reynka… 
 

Vlasta Nýdlová | Genius loci 
Opuštěný dům jen v náznacích ukazuje čísi ţivot. Tváře zůstanou skryty, smích či pláč uţ také neuslyšíte. Dává to prostor 
naší fantazii vytvářet vlastní příběhy a duch tohoto místa převzal nad událostmi svou moc. 
 

Stanislav Odvářka | Poličkování 
Ve fotobazaru jsem objevil zajímavý násobič a rozhodl jej pouţít na letošní téma DOMA. 
 

Karel Prskavec | Stopy civilizace 
Zajímá mě, jak se člověk podepisuje svou činností na krajině. Na souboru je pro mě důleţité i obrazové zpracování, kde se 
projevy činnosti člověka vznáší jakoby mimo prostor. 
 

Dagmar Skořepová | Ztráty a nálezy 
Interakce mezi obyčejnými domácími věcmi a venkovním prostředím má vyvolat vzpomínky na doma a dětskou hravost.   
 

Renáta Süssová | Prázdno doma i v duši 
Většina z nás zaţila ten pocit, kdyţ nás opustila naše milovaná osoba a zbylo uţ jen prázdno doma i v duši… 
 

Zdeněk Vajner | VOID 
Fotografie míst cizích lidí, které nevidíme, ale máme moţnost si je představovat, pořízené skrz cizí web-kamery, zachycující 
jejich soukromá místa - domovy. 
 

Kateřina Vojtová | Odkaz 
Časosběrný dokument o odkazu působení předsedkyně jednoho SVJ (Společenství vlastníků jednotek) uvnitř domu. 
 

Marta Wojciechowska | Návrat? 
Po třech operacích, které odstranily nádory na plicích a ledvinách, vrátila se domů, kde na ni nikdo nečekal. Je to stejný 
člověk, ale je jí jako by méně. Moje teta, vţdy s cigaretou v ruce, pohybuje se trochu jako duch v bytě plném bílého kouře… 

 

 

DOMA 
11. ROČNÍK BLATENSKÉHO FOTOFESTIVALU  

17. - 18. září 
Otevřeno: SO + NE | 17. - 18. září | 9:00 –17:00 

Pokud není uvedeno jinak  jsou výstavy otevřené jen o festivalovém víkendu 
Informační centrum pro Fotofestival: J. P. Koubka 6, Blatná 

VÝSTAVY  
ZÁMEK BLATNÁ / HLAVNÍ VÝSTAVY 
Josef Ptáček - Země krásná  - Starý palác, II. patro / pouze víkendy 17. 9. - 2. 10. 
Josef Sudek / Starý palác - rytířský sál, II. patro 
Honza Sakař - Tiché portréty / Rejtův palác, I. patro  
Zuzana Zbořilová a studenti FDU Ladislava Sutnara ZČU - 7 x o domově  / Rejtův palác, II. patro  
OTEVŘENÁ SCÉNA / Pavel Matela - Doma jsi tam, kde se oběsíš / Rejtův palác, II. patro 
Škola kreativní fotografie - 15 let / Starý palác, přízemí  
OTEVŘENÁ SCÉNA / Vlasta Nýdlová - Genius loci / Rejtův palác, I. patro  

U BÍLÉHO LVA / OTEVŘENÁ SCÉNA / I. patro  
Barbora Knobová - Kdyţ nemůţeš usnout… 
Kateřina Červená - Aneţka a Matyáš 
Eva Faltusová -  My dreamlike day 
Tomáš Hurský - Krok za krokem 
Kajetán Adler Jablonský – PANK  
Šárka Klímová - Šumice 
Michaela Koleková – Hľadám 
Michael Komm – Kde je Franck? 
Věra Machková – Zrození 
Stanislav Odvářka-  Poličkování 
Karel Prskavec -  Stopy civilizace  
Dáša Skořepova - Ztráty a nálezy 
Kateřina Vojtová - Odkaz 
Zdeněk Vajner - VOID 
Marta Wojciechowska - Návrat? 
 
MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ / HLAVNÍ VÝSTAVY  
Dana Kyndrová - Rituály normalizace, Odchod Sovětských vojsk / I. patro / 17. 9. – 13.11    
František Dostál - Všední dny Františka Dostála / I. patro / 17. 9. – 13.11    
Projekt Domov - Bedřich Benek  Jiřina Hankeová  Michael Kratochvíl, Václav Němec  Šimon Pikous  
Lenka Puţmanová, Filip Singer, Jan Vermouzek, Martin Wágner / šatlava 
 
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
HLAVNÍ VÝSTAVY / Jindřich Štreit - Hledání domova / kostel / pouze víkendy 3. 9. - 18. 9.  
OTEVŘENÁ SCÉNA / Renáta Süssová - Prázdno doma i v duši / kaple sv. Michaela 

NÁBŘEŢÍ  NA PŘÍKOPECH 
HLAVNÍ VÝSTAVY / Jindřich Štreit  - Jsme ze stejné planety / 1. – 30.9. 
 
J. P. KOUBKA 6 / OTEVŘENÁ SCÉNA  
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Materiál je třísločiněná hovězí kůže, kterou 
si nabarvíte do vybraného odstínu (vzor-
ník asi 14 barev). Cena včetně veškerého 
materiálu a pomůcek je 900 Kč. V případě 
zájmu JE NUTNÉ SE NAHLÁSIT do 5. 9. na 
mail: mrazova@ckvb.cz, nebo na tel.: 604 
723 646.

14. 9. STŘEDA | 17:00 – 19:00 |
JEŽKOVÁNKY
Kavárna, KCAŽ
Chcete se dozvědět, jak pomoci ježkům 
na podzim, vyrobit si vlastního sladkého, 
zdravého ježečka z ovoce nebo si pohladit 
ježka živého? Není nic snazšího než se při-
dat k nám a zúčastnit se Ježkovánek. Na 
hodné a šikovné děti se těší ježčí slečna 
Yuki. V případě zájmu se prosím hlaste do 
12. 9. na mail: mrazova@ckvb.cz, nebo na 
tel.: 604 723 646.

15. 9. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: SOCHAŘSTVÍ 
Suterén, KCAŽ 
V případě zájmu se hlaste na: 603 395 160.

16. 9. PÁTEK | 18:00 |
BESEDA S HYNKEM BOČANEM
Velký sál, KCAŽ
Povídání s významným českým filmovým 
režisérem Hynkem Bočanem, nejen o fil-
mu. Večerem bude provázet Bohunka Her-
mannová. Vstupné: 50/30 Kč.

18. 9. NEDĚLE | 18:30 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ: 
MICHAEL KOCÁB
Velký sál, KCAŽ

20. 9. ÚTERÝ | 18:00 |
SCIENCE CAFÉ: 
ZABÍJÍ NÁS NAŠE JÍDLO?
Kavárna, KCAŽ
Jakou souvislost má způsob stravování s 
výskytem civilizačních chorob? Je rakovi-
na dědičná? Můžeme se zbavit cukrovky a 
chránit se před infarktem pomocí stravy? 
Na co přišli vědci zkoumající jídelníček lidí 
v různých koutech světa? Přednáší Ing. Jan 
Juráš ze strakonické Ekoporadny. Vstup 
dobrovolný.

19. 9. – 31. 10. |OK – OTEVŘENÁ
KAVÁRNA | VÝSTAVA ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY TGM
Výstava související s akcí Maraton přání, 
která se uskutečnila v květnu na letním 
stadionu. Výstava je přístupná po dobu 
konání akcí v Komunitním centru. Program 
naleznete 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 
Komunitním 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 CIZIN-
  CE

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.

KAŽDÁ STŘEDA | NÁPRAVA ŘEČI |
Klubovna, KCAŽ
Sudé středy | 16:00 - 17:00 | od 21. 9.
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková,  
tel.: 602303083
Liché středy | 15:00 - 17:00 | od 14. 9.
Kontakt: Mgr. Květa Zbíralová  
tel. 606 655 713

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 50 Kč/1 
dítě (druhé dítě 20 Kč).
Více info na tel: 774 606 849.

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

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 | 09:00 – 17:00 |
PROJEKT DOMOV  
Bedřich Benek, Jiřina Hankeová, Michael 
Kratochvíl, Václav Němec, Šimon Pikous, 
Lenka Pužmanová, Filip Singer, Jan Ver-
mouzek, Martin Wágner
Kobky Městského muzea Blatná

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

17. – 18. 9. | SO+NE | 09:00 – 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. | SO+NE | 09:00 – 17:00 |
24. – 25. 9. + 1. – 2. 10. | SO+NE |

| 10:00 – 17:00 |
JOSEF PTÁČEK: ZEMĚ KRÁSNÁ
Starý palác, zámek Blatná

17. – 18. 9. | SO+NE | 09:00 – 17:00 |
MIROSLAV NĚMEČEK + ŠKOLA 
KREATIVNÍ FOTOGRAFIE | 15 let
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.

SEZNAMTE SE SE STORYTELLINGEM
V rámci Loučení s létem se poprvé v Blat-
né objeví v programu Storytelling v podání 
Dominiky Šindelkové, jedné ze členek ne-
ziskové organizace Storytelling o.s. 

Co to ale ten Storytelling vlastně je?
STORYTELLING je ve zkratce řečeno vyprá-
vění příběhů. Je to návrat a znovuobjevo-
vání hluboce zakořeněné tradice vyprávě-
ní. Je to ta nejpřirozenější lidská činnost i 
umění zároveň. 
STORYTELLING je specifická divadelní dis-
ciplína, která využívá mnoha druhů cviče-
ní, her a především představivosti vypravě-
čů, kteří jsou zároveň autory a interprety 
příběhu. Vyprávíme všichni a často. I tuto 
schopnost můžeme ovšem jako každou ji-
nou rozvíjet, zdokonalovat a používat.

09/16

 Výstavy
 Něco o(d) nás

 Těšte se
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sport
Přinášíme výsledky prvních zápasů 
našich týmů v nové sezoně
Zveme vás na další utkání našeho A týmu a to v sobotu 3/9 2016 od 17 hodin, 
soupeřem budou fotbalisté SK Vacov.

Muži „A“ Týn n.Vltavou – Blatná 1:5 (1:4) Mišiak 2x, Kůst, Čadek Filip, Nový

Muži „B“ Blatná – Bavorov 5:2 (2:1)

Ženy Borovany – Blatná 2:2 (2:2) Vajsová, Šebková

Dorost 
Blatná/Bělčice- Zdíkov/
Stachy 11:0 (6:0)

Sedláček 3x, Houzar 2x, Míka, Levý, 
Vala, Chlanda, Bláha, Mach

Minulé kolo:
Muži „A“ Blatná – Chýnov 2:1 (1:0) Peleška, Stulík

Muži „B“ Doubravice – Blatná 3:2 (1:0) Sedláček Marek, Písařík

SCV Blatná a obec Škvořetice pořádají v neděli 18. 9. 2016
4. ročník závodu v přespolním běhu pro děti a mládež

PACELICKÁ TRETRA
Start ve 13.00 hodin u pacelického hřiště

Kategorie:
C -   6-  8 let, B -   9-11 let, A - 12-14 let

Občerstvení zajištěno, připraveny jsou hodnotné věcné ceny.

PREZIOSO úspěšně 
reprezentovalo 
Město Blatná 
na MS v Praze

Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná v srp-
nu místo odpočívání pilně trénovaly a díky 
skvělým výsledkům  a mnoha titulům Mistra 
ČR 2016 reprezentovaly ČR na Mistrovství 
světa v  mažoretkovém sportu. Mistrovství 
se konalo 24.-27.8. v pražské sportovní hale 
Královka. Velké formace kadetek i juniorek 
se v  mezinárodní konkurenci nenechaly 
zahanbit a vybojovaly dvě stříbrné a  jednu 
zlatou medaili. Stříbrné medaile získaly 
také miniformace kadetek pom-poms (Úžas-
ňákovi) a juniorek baton (Mimové).  V první 
desítce soutěžících se umístily také naše 
pilné sólistky Natálka Troníčková, Kateřina 
Čapková, Evelínka Matějovská a Lucie Pecha-
rová.  Touto soutěží jsme uzavřely soutěžní 
sezonu 2016 a už se těšíme na nové sestavy 
a jejich trénování pro příští rok.. :-)

Juniorky pom-poms - bowling. Kadetky pódio baton - Cirkus.

Evelínka Matějovská -  
Víla Zvonilka.

Kateřina Čapková - pavouk. Rozhovor s vítězkami.

DĚKUJEME MĚSTU BLATNÁ ZA FINANČNÍ PODPORU, DÍKY KTERÉ JSME SE SOUTĚŽE MOHLY ZÚČASTNIT.
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Cyklistický velikán Christian Battaglia by měl radost
Jeho kamarádi a následovníci uctili památku „Železného 
Kristy“ pietní jízdou po  místech, hlásajících skromnost 
a lásku ke sportu.

Baron z bratronického zámku 
Christian Battaglia se nesma-
zatelně vryl do  dějin závodní 
cyklistiky. Své o  tom vypovídá 
fakt, že jej zvěčnil ve své knize 
o  sportovních recích spisovatel 
Ota Pavel. Legendárního jezdce, 
kamarády přezdívaného „Krista“, 
byla plná celá republika i zahra-
ničí. Poctivě šlapal do  pedálů 
za každého počasí a během své-
ho života dokázal „zlomit vaz“ 
bezmála miliónu kilometrů, což 
by mu mohla závidět většina 
řidičů autobusů. Pětadvacetkrát 
zdolal náročný cyklomaratón 
„Praha- Karlovy Vary- Praha“- to 
nedokázal nikdo před ním ani 
po něm. Komunistický režim ho 
uvrhl do  vězení, ze kterého se 
dostal jen díky statečnému vy-
stoupení bratronických obyvatel 

na  jeho obranu. Následně vzdělaného muže, ovládajícího několik 
cizích řečí, degradoval na pomocného dělníka a závozníka. Přesto 
Christian nezatrpkl. Nikdy se neoženil- jeho celoživotní láskou se 
stalo kolo. Mnoho lidí mu předpovídalo, že stejně jako na bicyklu 
žil, na něm také zemře. A to se  skutečně stalo 24. srpna 1991 u lesa 
Tisovíku za Strakonicemi, kdy ho ze sedla srazila na silnici zubatá 
kmotra s kosou rychlostí blesku. Na místě, kde dotlouklo jeho zlaté 
srdce, Christianovi kamarádi vztyčili dřevěný křížek.

A smrtelné lože Christianovo bylo u příležitosti pětadvacátého 
výročí skonu výjimečného člověka, který nikdy nevystavoval na odiv 
svůj šlechtický původ a proslul nevídanou skromností, jednou ze zastá-
vek pietní jízdy pestrobarevného pelotonu jeho přátel a obdivovatelů, 
který vystartoval od vrat rodinné staročeské hospůdky „U Čiláka“ 
v Buzicích v sobotu 20. srpna. Akci, přiléhavě pojmenovanou „Tour 
de Battaglia 2016“, připravil kolektiv Kristových spolubojovníků 
na kolech v čele s bývalým reprezentantem Pavlem Zemanem a Fran-
tiškem Šestákem. Na okruh, dlouhý 52 kilometrů, vyrazilo sedmdesát 
vyznavačů ekologické jízdy. Nejstarším účastníkem byl Jaroslav Vej-
voda z Prahy / 81 let /, který se znal s bratronickým baronem od roku 
1949: „Závodili jsme ve stejném oddíle. Často jsem ho navštěvoval 
na jeho zámku. Tam člověk neviděl česky psané noviny nebo časopisy. 
Jelikož on i jeho sestra Blanka ovládali cizí řeči / Blanka Battagliová se 
rovněž dala na dráhu závodní cyklistiky a slavila významné úspěchy. 
Slibně nastartovanou kariéru bohužel ukončilo auto, které ji srazilo 
v Blatné a utrpěná zranění znemožnila Blance dále závodit. / Krista 
byl veselá kopa, nic neřešil. Byli jsme dobří kamarádi, dokonce mi 
koupil kolo,“ vzpomíná s dojetím v hlase stále vitální a energický 
pamětník, co dokázal letos „spolykat“ 4000 kilometrů v sedle kola.

Karel Novák / 65 let / z Velké Turné v osudný den, kdy „Železnému 
Kristovi“ puklo srdce, jel spolu s ním ze závodů ve Strakonicích. Byl 
to on, kdo mu bleskově poskytoval první pomoc, která se bohužel 
minula účinkem. Byl to on, kdo věrného kamaráda držel v náručí 
v  jeho posledním okamžiku. „Vraceli se s  námi ještě dva písečtí 
cyklisté, ale ti už také nežijí,“ líčí jediný svědek závěrečných chvil 
Christianova bohatého života, „Na Christianovi tehdy nebylo vidět 
nic, co by svědčilo o  tom, že zanedlouho zemře. Snad jen oteklé 
nohy, které byly způsobeny nedostatečnou činností srdce. Když zá-
vody na strakonickém Podsrpu skončily, dohodli jsme se s píseckými 
cyklisty, že Christiana vyprovodíme do Bratronic. Pamatuji si, jako 

by to bylo dnes, že Krista ještě před dojezdem k Tisovíku píchnul 
a já mu vyměňoval duši. Potom jsem na něm už pozoroval, že otáčí 
nohama vyloženě silou vůle. Ale normálně jsme si povídali, Krista 
ještě žertem bědoval, že ho zítra budou bolet nohy. A pak vyslovil 
svou poslední větu: „Já mám takový hrozný hlad!“ Chtěl jsem mu 
nabídnout alespoň tatranku, ale vtom Krista udělal na kole oblouk 
a zhroutil se na silnici. Zastavil jsem a pospíchal k němu. „Je ti špat-
ně ?“, ptal jsem se ho. Z posledních sil kývl. Okamžitě jsem zastavil 
protijedoucí auto a spolu s řidičem jsme Christiana naložili a rychle 
uháněli do nemocnice. Tam padl nemilosrdný ortel: Christian zemřel! 
Mrtvý byl už zřejmě na sedadle auta.

Zamířil jsem na  bratronický zámek, abych smutnou zprávu 
oznámil jeho sestře Blance. Když jsem to udělal, zareagovala Blanka 
skutečně zvláštně. Otočila se, došla k velkým hodinám a zastavila je. 
Potom vyslovila větu: „Karle, to kolo, co na něm Kristián zemřel, už 
nechci nikdy vidět! Nechte si ho!“

To kolo si potom vzal někdo jiný. Já mám na kristovu památku jen 
pedály, ve kterých zesnul.“

Členové cyklistické formace zamířili nejprve do Záboří ke hro-
bu Christiana a  Blanky Battagliových, který příbuzní z  Rakouska 
proměnili z prostého kopečku hlíny a březového křížku ve skutečně 
důstojné místo posledního odpočinku obou sourozenců. Tam je přiví-
tal starosta obce ing. Jan Kurz a tam také za všechny ostatní položil 
kytici Pavel Zeman. Následovala jízda do samotných Bratronic, kde 
má baron Christian Battaglia od roku 2002 hezký pomník na návsi. 
Tam už čekal emeritní senátor a někdejší poradce českého preziden-
ta Václava Klause ing. Josef Kalbáč z Třebohostic, jehož rodina se 
s Battagliovými důvěrně přátelila. Nejen o Christianovi, ale o celé 
rodině pak pohovořil veřejně a  jeho výklad a prožitky posluchače 
velice nadchly. V Bratronicích také zdejší Obecní úřad připravil ob-
čerstvovací stanici, která všem přišla náramně vhod. A odtud se už 
také někteří jezdci vydali zpět do Buzic. Většina ale pokračovala až 
k Tisovíku na prostranství, kde křesťanský symbol připomíná smrt 
krále. Krále, který sice nikdy nevyhrál žádný prestižní závod, ale 
dokázal tisíckrát vyhrát sám nad sebou, což je mnohem záslužnější. 
Odtud už peloton zamířil přes Chrašťovice a Sedlici do cíle.

Při této příležitosti nechali zhotovit organizátoři sadu triček s po-
dobiznou bratronického hrdiny, po kterých se jen zaprášilo.

Při pietní jízdě byla také položena kytička k pomníčku tragicky 
zesnulého kamaráda Luboše Hajny z Blatné. Ten u Záboří zahynul 
po osudovém střetu s autem.

Baron Christian Battaglia by měl radost. I když od jeho skonu 
uplynulo už čtvrtstoletí, jeho odkaz nezemřel a stále se k němu hlásí 
noví a noví následovníci. Jeho jméno je neustále vyslovováno s úctou 
a vřelostí. To je to nejkrásnější, co si mohl přát.

Vladimír Šavrda

Cyklistický nadšenec  
Ch. Battaglia se s kolem  

doslova oženil.

Společné foto u pomníku Ch. Battaglii v jeho rodných Bratronicích.
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Autodíly –    
    železářství

MAREK CHVÁTAL

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

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

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

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

OZNÁMENÍ
Zájemnci o kurz PŘEDŠKOLÁČEK

(tel. - 602 303 083) 
a POHÁDKOVÁ JÓGA PRO DĚTI 

(tel. - 606 655 713) 
volejte prosím na uvedená telefonní 

čísla.

Těšíme se na viděnou.
 Petra Tuháčková a Květa Zbíralová.

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

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

Účetní kancelář SUPER, s.r.o. 
se sídlem v Blatné

hledá účetní (ho)
Pozice je vhodná pouze pro spolehlivé, 

svědomité a loajální zájemce. 
Rozsah pracovní doby po vzájemné 

dohodě, nástup možný ihned.
Pro podrobnější informace volejte 

603 149 505.
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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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POLYGRAPH INTERNATIONAL, tiskárna, s.r.o.
Sadová 66, Blatná

P Ř I J M E
- skladníka – řidiče vysokozdvižného vozíku

na jednosměnný provoz

- vedoucího pracovníka na zpracování a odbavování zakázek
Požadujeme: znalost německého jazyka a práci na PC

- ženy na dvousměnný provoz
- pracovníky na domácí práci

(vhodné pro důchodce, ženy na mateřské)

- nabízíme také možnost výdělku studentkám
(jednoduchá práce s papírem – po domluvě ve všední den i v sobotu)

INFORMACE OSOBNĚ NEBO NA  TEL. ČÍSLE: 383 422 301, 605 244 434

kariéra v penny

www.penny.jobs.cz

pojďte s námi prodávat hezky česky

zástupce vedoucího prodejny nástupní mzda – 23 500 Kč (40 h/týden)

poKladní nástupní mzda – 17 500 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.: 724 621 556
www.penny.cz

vzbudili jsme váš zájem?

ü
ü
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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.


