
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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Den české státnosti 28. 9. 2016
Při letošní oslavě Dne české státnosti byl veřejnosti představen 

a slavnostně požehnán krásný prapor, který má zajímavou historii.
Farníci ho našli při úklidu kostela v roce 2015 a jednak ho nechali 

zrestaurovat, jednak se zajímali o jeho původ. 
V Blatenských listech číslo 13 z roku 1933 stojí:
Svěcení praporu Sdružení katolické mládeže v Blatné. V neděli 
dne 25. června 1933 se konala slavnost svěcení praporu Sdružení 
katolické mládeže v Blatné. Průvod vyšel o půl 9. hodině ze spolkové 
místnosti „U Hájků“ na Topiči s hudbou p. Klímy z Klatov. Svinutý 
prapor nesl zástup družiček. Matkou praporu byla vážená manželka 
lesmistra a starosty města Blatné paní Marie Ptáčková. Před svěce-

ním měl vzletnou promluvu k mládeži Msgre. Antonín Melka, ředitel 
kněžského semináře v Č. Budějovicích, načež vykonáno bylo svěcení 
praporu a zatloukání hřebů. Po mši sv. se průvod vrátil do spolkových 
místností, kde pak byla odpoledne zahradní veselice s případnými 
sólovými výstupy. Prapor je skvostná ruční práce (vyšívaná) školních 
sester v Horažďovicích. Na jedné straně v poli bílém je obraz P. Marie 
blatenské, na druhé straně v poli červeném obraz sv. Václava. Účast 
vzdor studenému a přeprchavému počasí byla hojná.

Podle knihy Z pamětí města Blatné 1914 – 1933 bylo sdružení 
katolické mládeže založeno 19.4.1931.
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Aktual ity

Vzpomínka
Dne 19. října 2016 tomu budou tři roky,

co mě náhle opustil pan
Jiří  Suchý

z Neradova. 

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte se 
mnou.

Brožová Jarka

PODĚKOVÁNÍ
Na  konci  letních měsíců probíhala 

v naší mateřské škole úprava školní zahra-
dy. Děkujeme Technickým službám města 
Blatná za  ochotnou spolupráci a  skvěle 
provedenou práci. Děkujeme paní Mirosla-
vě Bláhové a jejím svěřencům za přípravu 
školní zahrady do začátku školního roku  
a za pravidelnou údržbu zeleně a likvidaci 
spadaného listí.

Díky pravidelné péči Technických 
služeb města Blatná je naše zahrada pro 
děti i pro nás příjemným prostředím pro 
relaxaci, k poznávání živé a neživé přírody, 
k setkávání se s  rodiči a dětmi, k hraní 
a sportování.

Děkujeme a  těšíme se na  úspěšnou 
spolupráci.

V. Přerostová, ředitelka 
MŠ Šilhova Blatná

SVATÁ TEREZIE ŠEDIVÁ, LOUKY SVÝM 
VLASEM ZDOBÍVÁ

Sychravé dny bez slunce, chlad, silné vě-
try, noční mrazíky i ranní mlhy s jinovatkou, 
to už jsou jasné symboly podzimu, který říjen 
přináší. Pomalu a  jistě se všichni zavíráme 
do teplých domovů.

Kolem svatého Havla (16. 10.) však ještě 
často nastává několik teplých dní
HAVLA DEN KDYŽ V SUCHU CHODÍ, JEŠTĚ 
TEPLÝCH DNÍ K NÁM VODÍ

LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA LODĚK
Prodej lidového řemesla na  třídě J. 

P. Koubka 3 jsme v říjnu již omezili pou-
ze na  soboty dopoledne od  9.00 hodin 
do  14.00 hodin. Sortiment začínáme 
doplňovat o vánoční nabídku.

Půjčovna loděk pomalu čeká na své 
uzavření. Definitivně její činnost ukon-
číme ale až koncem měsíce. Pokud by 
se do té doby počasí ještě vylepšilo, je 
tu reálná možnost se rozloučit s letošní 
letní sezónou...

PODZIM A ZIMA jsou časem umělého 
světla, světýlek, svíček a rozličných vůní. 
Vůní nenahraditelnou je přímo rajská 
vůně svíček ze VČELÍHO VOSKU, které 
jsou nejen zdravé, ale přinášíme si s nimi 
do interiérů i kousek letní louky. Proto 
jsme opět doplnili nabidku výrobků ze 
včelího vosku, které také budou součástí 
vánočního prodeje.

Tip na  říjen: Podzimní a  zimní říkadla  
ilustrovaná Jiřím Trnkou

SVATÝ HAVEL, DEVĚT ČASŮ ZA DEN
SVATÝ HAVEL ZDE - ZIMA ZA HUMNY
DO SVATÉHO LUKÁŠE (18. 10.), KDE CHCEŠ 
RUCE MĚJ, A PO SVATÉM LUKÁŠI ZA ŇA-
DRY JE HŘEJ!
SVATÁ VORŠILA (21. 10.), JÍNÍ NASILA
NA SVATÉHO ŠIMONIŠE  (28. 10.), PŘIKLU-
ŠE K NÁM ZIMA TIŠE
ŠIMONA A JUDY, TUHNOU NA POLI HRUDY.
Nezapomeňte ale, že  je před námi POSVÍ-
CENÍ
ŘÍJEN - NOVÉ VÍNO PIJEM
NA  HAVLA A  LUKÁŠE, NAPEKOU SE KO-
LÁČE
www.lidove-remeslo.cz

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Najdu Majdu?
Kdo koncem září našel 3 barevnou 

drobnou kastrovanou kočičku, 
dobré zprávy posílejte/volejte 

na 604 123 519. Díky. Odměna jistá.

Vážení občané,

rád bych vám poděkoval už jako 
zvolený krajský zastupitel za účast 

ve volbách i za podporu mojí osoby 
a strany,

za kterou jsem kandidoval.

Pavel Ounický,
místostarosta města Blatná

Kateřina Malečková, starostka 
Blatné na  obálce říjnového čísle periodika 
„PRO města a  obce“. Uvnitř čísla je s  ní 
publikován rozhovor, kde se může čtenář 
dočíst, jak se jí daří plnit její představy a jaké 
problémy pokládá za palčivé. Dále o významu 
a spolupráci s blatenským zámkem, o svazku 
obcí Blatenska a MAS Blatensko, o akcích 
spolufinancovaných z  evropských dotací, 
o spolupráci s partnerskými městy a trochu 
informací i z jejího soukromí.

ZM

Ing. Robert Flandera
kandidát za ODS 

Vážení spoluobčané, 
nyní po volbách bych Vám rád poděko-

val za Vaši podporu.
Vážím si Vašich preferenčních hlasů 

a podpory celé Občanské demokratické 
strany. Děkuji za Vaši účast ve volbách 

a udělám vše pro to, abych měl Vaši 
důvěru i nadále.
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Zprávy
z radnice

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB 
DO ZASTUPITELSTVA JIHOČESKÉHO KRAJE
Ve  volbách do  zastupitelstva Jihočeského kraje konaných 
ve  dnech 7. a  8. 10. 2016, byly podle výsledků převzatých 
od okrskových volebních komisí zjištěny následující výsledky 
voleb:

Počet volebních okrsků 1 260.
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování 
1 260.
Celkový počet osob, zapsaných ve  výpisech ze stálých seznamů 
voličů 513 857.
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 186 590.
Celkový počet odevzdaných úředních obálek 186 357.
Celkový počet platných hlasů 183 064.

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva Jihočeského 
kraje

Občanská demokratická strana
1 Jan Zahradník 
2 Pavel Eybert 
3 Jan Váňa 
4 Martin Kuba 
5 Tomáš Hajdušek
6 Jan Bauer 
7 Petr Eliáš 
8 Pavel Souhrada 

Česká strana sociálně demokratická
  1 Jiří Zimola 
  2 Ivana Stráská 
  3 Jaromír Novák 
  4 Jaromír Slíva 
  5 Antonín Krák 
  6 Miroslav Joch 
  7 Jiří Žižka 
  8 Stanislav Mrvka 
  9 Bohumil Bezemek 
10 Olga Bastlová 
11 Pavel Ounický 
12 Zdeněk Mráz 
13 Jana Krejsová 
14 Petr Podhola 
15 Jaroslav Kupsa 

PRO JIŽNÍ ČECHY - Starostové, HOPB a TOP 09
1 Jiří Švec 
2 Pavel Klíma 
3 Josef Knot 
4 Ivo Moravec 
5 Tomáš Bouzek 

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
1 Zuzana Roithová 
2 Jan Bartošek 
3 Jaromír Talíř 
4 Pavel Talíř 

ANO 2011
  1 Radka Maxová 
  2 Lucie Kozlová 
  3 Jan Kubík 
  4 Jiří Svoboda 
  5 Vladimír Pešek 
  6 Radek Hloušek 
  7 František Konečný 
  8 Petr Kalina 
  9 Marcela Vlčková 
10 Petr Novák 
11 Andrea Nádravská 
12 Roman Kubíček 

Komunistická strana Čech a Moravy
1 Petr Braný 
2 Tomeš Vytiska 
3 Hana Tůmová 
4 Václav Kučera 
5 Radek Springer 
6 Luboš Dvořák 
7 Vilém Klapsia 

JIHOČEŠI 2012
1 Pavel Hroch 
2 Martin Doležal 
3 Jiří Fišer 
4 Pavel Pavel 

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Jihočeský
Okres: Strakonice
Přebírací místo: Blatná

Okrsky Voliči
v se-

znamu

Vydané
obálky

Volební
účast 
v %

Ode-
vzdané
obálky

Platné
hlasy

% 
plat-
ných
hlasů

celkem zpr. v %

43 43 100 11 161 3 733 33,45 3 733 3 677 98,5

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %

1 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 5 0,13
2 Občanská demokratická strana 482 13,1

12 Česká str.sociálně demokrat. 1 083 29,45
13 PRO J.ČECHY-STAN, HOPB, TOP 09 248 6,74
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 187 5,08
30 ANO 2011 620 16,86
35 Politické hnutí PRO 2016 0 0
37 Komunistická str.Čech a Moravy 388 10,55
38 JIHOČEŠI 2012 162 4,4
39 Strana soukromníků ČR 33 0,89
41 Národní demokracie 3 0,08
44 JIHOČEŠTÍ HASIČI 56 1,52
45 Moravané 1 0,02
49 NOVÁ GENERACE 9 0,24
54 DSSS-NE imigr.nepřizp.dikt.EU! 32 0,87
57 Strana zelených 40 1,08
62 Strana svobodných občanů 36 0,97
67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 13 0,35
70 SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK 7 0,19
78 Koalice SPD a SPO 141 3,83
81 SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. 6 0,16
82 Česká pirátská strana 121 3,29
89 Úsvit - Národní Koalice 4 0,1

Bližší informace lze získat ze stránek ČSU www.volby.cz
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

Příběh Michala, trpícího svalovou dystrofií, 
dojal stovky lidí. Benefiční akce v Mačkově 
to jen potvrdila

Mačkov - Desetiletý Michal Fencl z Blatné nemůže trávit bez-
starostné dětství jako většina jeho vrstevníků. Ve 22 měsících mu 
lékaři diagnostikovali progresivní svalovou dystrofii duchenova typu. 
Děsivý ortel potvrdily následně genetické testy. Zákeřná choroba ho 
přikovala na invalidní vozík. Přesto nerezignoval a nepřízni osudu čelí 
hrdinsky. „Je to bojovník,“ říká o něm jeho maminka Jitka Fenclová, 
která ho spolu se zbytkem rodiny zahrnuje péčí a láskou, „Zvládá to 
všechno lépe než my ostatní a dokonce mi dolévá optimismu do žil, 
když mi s nezlomnou vírou opakuje: „Maminko, až se uzdravím, budu 
zase chodit!“ Míša je pro nás sluníčkem, které vysílá životodárné 
paprsky,“ po té větě se obětavé ženě zalesknou v očích slzy.

Jeho příběh dojal stovky lidí a vzed-
mul vlnu solidarity. Loni v prosinci se 
na benefiční akci vybral obnos 100 000 
korun, za který byl pro Míšu pořízen to-
lik potřebný invalidní vozík. Díky firmě 
Ramissio získala rodina pro nemocného 
chlapce polohovací postel a  Míša si 
navíc mohl užít dlouhé, mimořádné 
prázdniny u moře na řeckém Rhodosu.

Firma Ramissio, která se angažuje 
v mnoha charitativních projektech pod 
společným názvem programu „Falcon“ 
(např. „Dům plný koleček“ pro podporu 
vozíčkářů), zastřešila i zářijovou bene-
fiční akci na  pomoc Míšovi, konanou 
tentokrát na půdě sportovního areálu 
v obci Mačkov. V jejím rámci ředitelka 
firmy paní Romana Plačková veřejně 
Michalu Fenclovi předala šek na část-
ku 12 000 korun. Mimoto se podařilo 
naplnit další  cíl – z výtěžku ocenění-

hodného podniku zaplatit Míšovi zdravotní matraci. Návštěvníci 
„Dětského dne s Míšou“ tak dali jasně najevo, že jim osud kluka, 
kterému los osudu znemožnil žít pravý klukovský život, není lhostej-
ný a že mají srdce na pravém místě. Stejné sociální cítění projevily 
desítky podnikatelů a zástupců firem. Doslova zahrnuly statečného 
rukojmího bestiální choroby dary a nabídly pomocnou ruku i v mnoha 
jiných směrech.

„Dětský den s Míšou“ v Mačkově si rozhodně nekladl za cíl propa-
dat depresím. Právě naopak. Celoodpolední program byl laděn do ve-
selé noty. Diváci mohli shlédnout fantastické vystoupení mažoretek 
z Blatné i neméně fantastické představení tanečního souboru, jinak 
také pečlivě vypilované pásmo písní v podání klientek mačkovského 
„Domova Petra“ a další pohybové i hudební prvky mladých nadějí.

Na celém hřišti čekala na soutěživé jednotlivce řada disciplín, 
např. stříhání bonbónů poslepu, hod míčkem do otevřených úst klau-
na, skákání v pytlích, balancování na chůdách apod. Nechyběl ani 
skákací hrad, což kvitovali s povděkem hlavně ti nejmenší.

K průběhu charitativní akce se vyjádřila i mačkovská starostka 
Hana Míková: „Těší mě, že se něco takového uskutečnilo právě v naší 
obci. Jde o  výsledek velice chvályhodné a  časově náročné dobro-
činné práce, na kterou si udělaly volno dvě místní ženy a  fyzicky 
ji zorganizovaly skoro sami. Tím bych chtěla Petře Šmídové a Janě 
Křemenové moc a moc poděkovat. Obdivuji je, s  jakým elánem se 
toho chopily a se ctí kompletně projekt dotáhly do úspěšného konce. 
Chci poděkovat i  všem ostatním dobrovolníkům a  dobrovolnicím, 
zapojeným do této akce.“

Prostřednictvím dobročinné tomboly se výtěžek vyšplhal až 
na konečných 13 120 korun. „Po dohodě s rodinou nemocného a jeho 
ošetřujícím lékařem jsme se domluvili na tom, že zakoupíme Míšovi 

Míša Fencl, doprovázený 
maminkou.

Zemřelí – září
Šťastná Jarmila, nar. 1946, Koupě, úmrtí 6. 9.2 016
Prošková Marie, nar. 1933, Skaličany, úmrtí 7. 9. 2016
Vondrová Eliška, nar. 1936, Blatná, úmrtí 9. 9. 2016
Rokycký Josef, nar. 1928, Blatná, úmrtí 12. 9. 2016
Šejvar Jaroslav, nar. 1949, Blatná, úmrtí 13. 9. 2016
Vránová Marta, nar. 1927, Buzice, úmrtí 14. 9. 2016
Ing. Toninger Karel, nar. 1938, Blatná, úmrtí 21. 9. 2016
Procházková Anna, nar. 1937, Blatná, úmrtí 22. 9. 2016
Šampalíková Otilie, nar. 1928, Blatná, úmrtí 28. 9. 2016

Poslední úprava na nám. J. A. Komenského
Na náměstí J. A. Komenského, v místech kolem podloubí a scho-

diště u Labutě, dochází k posledním úpravám zdejšího prostranství. 
Se zemními pracemi pomohla 
svou technikou firma p. Šimsy, 
další přípravné práce, betono-
vání obrub, pokládka dlažby 
v chodníku a další práce pro-
vádí zaměstnanci Technických 
služeb. V současné době pro-
bíhají dlažební práce, které 
provádí opět p. Skala. Vznikly 

zde také dva travnaté ostrůvky, ve  kterých budou vysázeny ještě 
dva stromy – katalpy. Dodání stromků a  jejich výsadbu provede 
Zahradnictví Bouše. V průběhu výstavby byly odstraněny také staré 
nevzhledné vývěsky, které byly nahrazeny novými u schodiště ob-
chodního domu Labuť. Plocha bude ještě osazena odpadkovými koši, 
lavičkami a stojany na kola.

Úpravami vznikne nový zajímavý vzhled náměstí, přemístěním 
vývěsek a  úpravou zeleně je plocha náměstí celkově otevřenější 
a vzdušnější.

Čištění kanalizačních vpustí
V  průběhu roku také probíhají 

pravidelná čištění kanalizačních vpus-
tí, které jímají povrchovou dešťovou 
vodu. Při deštích se do nich splavují 
veškeré nečistoty z  povrchu (písek, 
štěrk, listí, odhozené odpadky apod.). 
Tím se postupně zanášejí a může dojít 
k jejich ucpání. Proto je nutné prová-
dět jejich pravidelné čištění.

Vandalismus
Není v Blatné mnoho víkendů, po kterých bychom se mohli projít 

po městě a mít radost z toho, že je vše v pořádku. Je skoro pravidlem, 
že každé pondělí se objevují různě po městě stopy po nočních víken-
dových řáděních – ať jsou to počmárané kontejnery, zohýbané značky, 
rozbité lampy či vytrhané lavičky apod. Je však bohužel zarážející, že 
demolující vandalové, opilci a podobná individua jsou mnohdy nejen 
„náctiletí“ puberťáci, ale i  „dospělí“ 
jedinci. O  inteligenci těchto lidí nemá 
smysl se dále rozepisovat, na jejich po-
čínání však doplácíme bohužel všichni. 
Veškeré opravy po  jejich konání jsou 
hrazeny městem a přitom by se dané pe-
níze mohly využít mnohem smysluplněji.
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Na hajanském „Loučení s prázdninami“ 
nechyběly koně ani airsoft

Hajany - Každé dítě si tam našlo to své. 
Řeč je o „Loučení s prázdninami“, které při-
lákalo do Hajan na louku za obecní hospodou 
více než sto ratolestí. Program vskutku zda-
řilé a velkolepé akce, připravené již počtvrté 
Obecním úřadem, Sborem dobrovolných 
hasičů a  partou nadšených dobrovolníků, 
neměl chybičku a uspokojil každého malého 
i většího človíčka. Nikdo neodešel neobdaro-
ván a nikdo neodešel zklamaný. Stačilo jen se 
záznamovou kartičkou obejít veškerá stano-
viště a sladké i věcné odměny jen „pršely“.

Největší nával zaznamenalo trio správ-
ných mládenců, holdujících airsoftové střel-
bě- tj. kuličkové střelbě. Na jejich stanovišti 
se zejména malí kluci do sytosti vyřádili a pod 
odborným dozorem kropili terče jako cister-
na rozpálené ulice. Oči jim mohly doslova 

vypadnout z důlku při pohledu na vystavený 
arzenál, mající podle šéfa skupiny Davida 
Müllera hodnotu cca 20 000 korun. „Airsoft 
se stává velmi oblíbenou a módní záležitostí. 
Je to sport- a není to sport. Taková „chytrá 
horákyně“ mezi koníčky mladých lidí,“ 
říká David Müller. Jejich trojka bydlí dílem 

v Blatné, dílem v Hněvkově. „Už od šesti let 
jsme blbli s  pistolkami v  lesích,“ směje se 
David při vzpomínce na  dobu her a  malin 
nezralých, „To nám zůstalo napořád. Jen teď 
máme možnost pěstovat odvěkou aktivitu 
naší party na  vysoké úrovni a  s  kvalitními 
kvéry. Šíleně nás to baví a člověk se skvěle 
odreaguje,“ dodává.

Rodiče kvitovali s povděkem, že součás-
tí propracovaného a  nápaditého systému 
bylo i  stanoviště zdravovědy, kde se jejich 
mladí páni a  slečny učily poskytovat první 
pomoc. Samozřejmě převažovaly hrací dis-
ciplíny- prolézání obří rourou, hod míčkem 
na plechovky, balancování po umělých klo-
boučkách, posunování se pomocí chůd, ak-
robacie na dřevěném prkénku, podloženém 
válečkem a další zábavné prvky. Pořadatelé 
také kladli důraz na  sportovní vyžití dětí, 
a tak se mimo jiné střílelo ze vzduchovky, jez-
dilo na miničtyřkolce po uzavřeném okruhu 
a s mimořádným zájmem se setkala lukostřel-
ba z čarokrásného modelu do balíků slámy.

Sladkou „třešničku na  dortu“ předsta-
vovala přítomnost živých koní, které pro 
tuto příležitost zapůjčil pan Václav Kobliha 
z Chlumu. Dvojici ušlechtilých zvířat chová 
prý výhradně pro rekreační účely. Děti mohly 
po celé odpoledne zadarmo za asistence ši-
kovné „koňařky“ Michaly Šafaříkové z Hajan 
poznávat prastarou pravdu, že nejkrásnější 
pohled na svět je z koňského hřbetu a připa-
dat si alespoň chvíli jako legendární hrdinové 
z mayovek.

Pro pobavení zejména těch nejmladších 
jedinců byl také přistaven nafukovací hrad.

Dvanáctiletý Honza Kolár z  Blatné byl 
nejvíc očarován lukostřelbou. A  jak strávil 

letní prázdniny? „Většinou jsem byl u babičky 
ve Štěkni, odkud jsme podnikali výlety po Če-
chách,“ uvádí energický klučina. A nemrzí 
ho návrat do školních lavic a konec blaho-

bytného ob-
dobí, plného 
dobrodruž-
ství? „Beru 
to sportov-
ně. I   když 
je  pravda, 
že teď bude 
míň času,“ 
lituje trochu 
Honza.

To  p r o 
Járu Poštu /9 
let/ ze Lnář 
prý zname-
n a l  s k o r o 
zapomenutý 

pohled na zelenou tabuli menší „šok“. Tím 
spíš, že zažil neuvěřitelně bohaté a rozmanité 
prázdniny: „Toulali jsme se po  Slovensku, 
užíval jsem si tábora v indiánském městečku 
Fort Harry v Jaroticích. Část volna jsem strá-
vil na Šumavě u tety, byl jsem taky u babiček 
na  Budeči,“ vypočítával Jára bezstarostné 
etapy školní odluky. Tady v Hajanech zazářil 
při střelbě ze vzduchovky, kde podal fan-
tastický výkon: „Dokonce mi byla udělena 
pochvala,“ pochlubil se lnářský borec.

Generálním sponzorem „Loučení s prázd-
ninami“ v Hajanech byla společnost ŠKODA 
AUTO.

Akce, doplněná o  hasičskou soutěž 
v  útoku, kde přítomný „potěr“ předvedl 
obdivuhodnou zručnost a  rychlost, se tak 
stala jednou z nejúspěšnějších svého druhu 
na Blatensku. A dětem umožnila bezbolestný 
přechod k jejich školním povinnostem.

Vladimír Šavrda

Na některé děti byl indiánský 
luk docela velký.

Parta správných airsoftových nadšenců měla 
na svém stanovišti největší nával.

produkty firmy Ramissio, které by měly zlepšit kvalitu jeho života. 
Půjde o Imunity, což jsou přírodní betaglukany. Kolagen proti bolestem 
těla a Impulse, přírodní Wobenzym.

Přála bych si, aby se takových 
úspěšných setkání lidí dobré vůle 
konalo v naší obci víc.“

Poděkování patří i všem, kteří se 
stali součástí zábavného programu 
coby účinkující. Za bezplatné ozvučení 
celého prostoru a  nápadité modero-
vání akce bez nároku na  honorář si 
zaslouží srdečné díky i DJ Martin Dráb.

Dobří andělé charitativního pro-
jektu chtějí ve  svém záslužném díle 
pokračovat. Rádi by podobnou be-
nefiční akci uspořádali pro holčičku 
z Blatenska, která trpí vzácnou nemocí 
motýlích křídel. Čekají jen na souhlas 
dívčiných rodičů.

Podobné projekty jako právě „Dět-
ský den s Míšou“ názorně demonstrují, 
že všude kolem nás tluče spousta 

zlatých srdíček a pojmy jako pomoc, solidarita, láska, soudržnost 
určitě neztratila mezi lidmi na vážnosti a významu. Je ale smutné, 

že náš rádobydemokratický stát není 
schopen nebo spíše ochoten se o vážně 
nemocné děti a jejich těžce zkoušené 
rodiny adekvátním způsobem posta-
rat. To by měl být základní kámen 
každého systému, který se odvažuje 
nazývat sám sebe právním. Na druhé 
straně nečiní našim mocným problém 
vyhazovat ročně desítky miliard 
na  sociální dávky nepřizpůsobivým 
a  poctivé práce se štítícím živlům, 
nehorázně vysoké platy poslancům, 
senátorům a  dalším prospěchářům 
či zlaté padáky parazitům ve státních 
službách. Tatíček Masaryk, který celý 
život prosazoval s  manželkou Char-
lotte principy sociálního státu s účin-
nou pomocí nemocným a slabým, se 
musí obracet v hrobě.          

Vladimír Šavrda
Na charatativní akci v Mačkově převzal  

Míša šek na 12.000 Kč.
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Studenti SOU Blatná navštívili interaktivní výstavu K jádru vědy
Dne 22. září 2016 se studenti Středního odborného učiliště v Blatné 

vypravili do Českých Budějovic. Na Výstavišti probíhá od 21. 9. 2016 do 10. 1. 2017 
interaktivní výstava „Accelerating science“. Výstavy se zúčastnili dobrovolní zájemci 
ze tříd 1. E, 2. E a 3. E oboru Elektrikář, 3.  AE oboru Autoelektrikář, 1. A a 3. A oboru 
Automechanik a několik studentů z 2. O oboru Opravář zemědělských strojů.

Putovní výstavu přináší do Českých Bu-
dějovic Jihočeský kraj. Jihočeská metropole 
je po Ženevě, Barceloně, Athénách aj. evrop-
ských velkoměstech další zastávkou.

Populárně naučná interaktivní výstava 
byla vytvořená a  zapůjčená Evropskou 
organizací pro jaderný výzkum CERN a pre-
zentuje její nejvýznamnější objevy. Součástí 
výstavy jsou interaktivní exponáty organi-
zací Jaderná elektrárna Temelín, Hvězdárna 
a  planetárium České Budějovice, Vysoká 
škola technická a  ekonomická, Jihočeská 
univerzita. Českobudějovické vysoké školy 
poskytly výstavě příjemné a fundované prů-
vodce z řad studentů.

V pavilonu B4 jsme se rozdělili na 2 sku-
piny po 20 lidech. Nejdříve studenti na kole 
připojeném k  alternátoru sami vyrobili 
elektrickou energii a sledovali svůj aktuál-
ní výkon ve  wattech. Jednomu studentovi  
z 1. A se podařilo stanovit rekord. 

Pak skupina, kde jsem byl, dostala při-
děleného studenta, který CERN navštívil 
v  rámci odborné exkurze. CERN byl jako 
mezinárodní projekt založen v r. 1955. V r. 
1957 je uveden do provozu první urychlovač. 
Ukázal nám stav CERNU v současnosti, vy-
světlil nám funkci pomocných urychlovačů 
i hlavního urychlovače protonů (jader vodíku) 
v kruhovém tunelu o obvodu 27 km, 50 až 
150 m pod zemí. Tunel přechází mezi hra-
nicemi Francie a Švýcarska, od obou států 
odebírá velké množství elektrické energie. 

Na  povrchu se nachází budovy, kde jsou 
čerpadla vakua, ventilace, chlazení supravo-
divých magnetů, ovládací stanice. 

V urychlovači se vytváří protonové svaz-
ky, které se urychlují na rychlosti blízké rych-
losti světla a pouští proti sobě. V detektorech 
probíhá 20 srážek na 200 miliard vystřele-
ných částic, 30 milionů srážek za sekundu. 
Též se urychlují těžké ionty se záměrem 
prokázat existenci kvark gluonové plazmy, 
která vyplňovala Vesmír několik mikrosekund 
po Velkém třesku.

Srážky částic jsou snímány on-line a za-
znamenávány na obrovská datová uložiště. 
Program superpočítače pomáhá najít zají-
mavé srážky částic, které se potom pomocí 
jiného programu vyhodnocují. Studenty 
zaujalo, že na stránkách http://www.cern.ch 
se může každý dobrovolník přihlásit, nainsta-
luje si aplikaci, kterou dává při internetovém 
připojení CERNU k dispozici část výpočetní 
kapacity svého počítače. V  CERNU pak 
v superpočítači dají dohromady zpracovaná 
data superpočítačem i  od  mnoha tisíc lidí 
připojených on-line. To urychlí zpracování 
dat. Tím se i obyčejní lidé zapojí do nejno-
vějšího výzkumu.

Průvodce sdělil, že svazek protonů obí-
há až 10 hodin, urazí dráhu 10 miliard km. 
Energie svazku odpovídá vlaku jedoucímu 
rychlostí přes 200 km/h. Po  vystavení va-
kuového tunelu při prvních zkouškách byl 
špatný kontakt dodávající elektřinu supra-
vodivým elektromagnetům s  teplotou 1,9 
K, které svazky urychlují a fokusují. Chyba 
způsobila vychýlení svazku a poničení části 
urychlovacího tunelu. 

Když skončí experiment, tak se svazek 
protonů odvede z  tunelu a  cíleně narazí 
do stěny, kde působí přeměnu atomů na ra-
dioaktivní atomy.

Výstava byla zaměřena i na Vesmír, jeho 
vznik, teorii Velkého třesku, vznik Sluneční 
soustavy, otazníky vzniku života na Zemi.

Bylo vysvětleno, jak souvisí Vesmír s mik-
ročásticemi. Při srážkách částic v urychlovači 
na kratičký okamžik vznikají podmínky, které 
byly ve  Vesmíru těsně po  Velkém třesku, 
kdy byly pří-
tomny částice 
hmoty i  anti-
hmoty. Právě 
při srážkách 
mohou vznik-
nout částice 
a n t i h m o t y 
a   z k o u m a -
j í  se jej ich 
v l a s tnos t i . 
Některé čás-
tice se rozloží 
na  podčásti-
ce  kvarky, 
které se zkoumají. V  CERNU pátrají i  po   
Higgsově bosonu, částicích tvořících temnou 
hmotu aj. částicích, které mají na svědomí 
síly elektrické, gravitační, jaderné i slabé.

Zajímavý byl panel, který připomněl tech-
nologie, které dal CERN světu k dispozici: 

Základy internetu v CERNu položil Tim 
Berners-Lee a rozběhl první webový server, 
který je umístěn v muzeu CERN. 

Magnetická rezonance je technika uží-
vaná podobně jako CT ve zdravotnictví k 3D 
zobrazení vnitřních orgánů lidského těla.

I ČR přispívá ze státního rozpočtu na pro-
voz CERNu, čeští vědci se účastní vědeckého 
výzkumu. Když je třeba vyrobit nějaké nové 
zařízení, přednostně se osloví přispěvovatel-
ské státy a zapojené firmy včetně firem z ČR.

Na konci výstavy byli studenti rozděleni 
na 2 skupiny, které proti sobě soutěžily v AZ 
kvízu, kde kontrolními otázkami byla témata 
z fyziky mikročástic a jaderné fyziky.

Výstava byla přínosná v tom, že seznámila 
studenty s  tím, jak člověk hledá odpovědi 
na otázky vzniku a vývoje Vesmíru, struktury 
hmoty, vzniku života a seznámila s některý-
mi moderními technologiemi a  vědeckými 
poznatky. 

Nakonec nás autobus pana Vohryzky 
z Hajan vesele odvezl zpět do Blatné.

Aleš Drobník, SOU Blatná

Historie téměř detektivní.

Kníže z vrchu u Dobšic
Lesní úřad blatenského velkostatku se roku 1902 rozhodl o poně-

kud brzkém zahájení štětování lesní cesty u Dobšic. Ten rok byla totiž 
mírná zima, a proto bylo možné zahájit práce již v lednu. Potřebný 
materiál, tedy drobné a větší kameny měly být naváženy z přilehlého 
kopce a právě díky tomu byl následně učiněn jeden z velkých objevů, 
který zachytil blatenský učitel a amatérský archeolog Josef Siblík. 
Popravdě to byl místní občan Leroch z Bezdědovic, který kopal pro 
potřebné kameny o něco hlouběji. Spolu s hlínou se z prohlubně vy-
sypaly tři hroty kopí a jedna kůstka. Svůj nález odevzdal panu učiteli.

Josef Siblík ihned zamířil na lokalitu a sledoval probíhající práce, 
které sice necitlivě ničily jednotlivé hroby překryté mohylami, ale 

zároveň mu usnadňovaly archeologický výzkum. 
Podařilo se mu detailně zachytit celou lokalitu, 
kde se nacházelo 13 hrobů. Nás dnes bude zají-
mat pouze onen první hrob.  V něm se nacházely 
tří hroty kopí, kování řetězu udidla, nůž a šest 
keramických nádob. Takový popis čtenáři jistě 
nic moc nepřibližuje, ale my víme podle analogií, 
že se jednalo o nálezy jihočeské kultury z doby 
halštatské (stupeň HC-LTA, tzn. 7.-6. stol. př.n.l.). 
Díky specifickému způsobu pohřbívání je tato 
kultura označována jako halštatská mohylová, 
neboť své zpopelněné mrtvé přikrývala cca 2-3 m 

vysokými mohylami, jejichž obvod byl ohraničen kamenným prsten-
cem. Někdy byl celý plášť mohyly z kamene. Představte si to jako 

Nádoba z hrobu u 
Dobšic (J. P. Hille).
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Blatenská ryba, spol. s r.o.,
Na Příkopech 747, 
388 01 Blatná,
Tel.: 00420 383 422 511, fax : 00420 383 423 161
www. blatenskaryba.cz
e-mail : blatenska.ryba@blatna.net

Pozvánka na podzimní výlovy rybníků

Vybrané rybníky naší firmy vhodné k návštěvě:
15.10.  Podkostelní (Putim)
17.10.  Topič zadní (Blatná)
19.10.  Hajanský (Hajany)
21.10.  Horčápský (Horčápsko u Březnice)
24.10.  Zátavský (Zátaví u Písku)
26. – 28.10.  Labuť (Myštice)
31.10.  Cunát (Zbenice)
  1. – 3.11.  Milava (Velká Turná)
  7.11.  Prostřední (Putim), Dražský Pacelice
  8.11.  Pančál (Radobytce)
  9.11.  Málkovský Velký (Drahenický Málkov)
10.11. Kocanda (Horčápsko u Březnice)
16.11. Vilímec (Buzice)
24.11. Jezera Velká (Třebohostice)

Akce pro veřejnost budou probíhat ve  svátečních dnech 
v  Putimi na  Podkostelním rybníce a  zejména na  rybníce 
Labuť nedaleko Blatné.
Kompletní program výlovů včetně malých rybníků je zveřejněn 
na našich webových stránkách.

Ve všech případech si rybáři vyhrazují možnost změny 
termínu výlovu !

TŘI VÝROČÍ A VOLBY BEZ IMIGRANTŮ
Dne 5. října 2016 by náš první polistopadový český prezident 

Václav Havel oslavil 80. narozeniny. Dva až tři dny nato proběhly 
volby do krajských zastupitelstev a ve třetině míst České republiky 
i první kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky. Dne 28. 
září 1944 se narodil náš současný prezident Miloš Zeman. Ve státní 
svátek na  Den české státnosti 28. září 2016 se na  náměstí Míru 
v Praze uskutečnila demonstrace proti imigrantům. A nyní k některým 
možným souvislostem.

Václav Havel na rozdíl od svých dvou nástupců nebyl profesionální 
ekonom a pragmatický individualista. Věděl, že všude vzývaný hospo-
dářský růst a prosperita jedince i celých společenství bez dodržování 
základních mravních hodnot nepovedou k společenské spokojenosti 
a k zdravému fungování všech orgánů státu, odtud též naše pověstná 
„blbá nálada“. I proto za hodnoty jako pravda, svoboda a spravedl-
nost bojoval, a to už od 50. let 20. století, tedy dlouhou dobu v čase, 
kdy za svoje názory a postoje opakovaně končil ve vězení. Dnes se 
jeho stoupencům a  pokračovatelům, anebo prostě jen těm, kteří, 
zjednodušeně řečeno, usilují o vítězství uvedených hodnot společně 
s dalšími jako jsou solidarita, slušnost, tolerance a samozřejmě láska 
hanlivě říká sluníčkáři.

I sluníčkáři byli terčem posměchu na demonstraci proti Islámu, 
kterou pořádal Úsvit - Národní koalice společně s Blokem proti isla-
mizaci na náměstí Míru v Praze dne 28. září 2016. Z pódia, většinou 
z úst protiuprchlických kandidátů do zastupitelstev krajů, byly jako 
mocná zaklínadla opakovány fráze o  hrdé vlasti, ohrožené české 
suverenitě a národní identitě, veleben byl prezident Miloš Zeman, 
který se snad jako jediný politik, kromě nich, nebojí tyto hodnoty 
otevřeně hájit nejen proti kolaborantské vládě premiéra Sobotky, 
ale např. i na půdě OSN.

Islám je holt velký strašák a křížová tažení a boj s turkem lákavé, 
i když zcestné paralely pro tyto náhle procitnuvší vlastence srdnatě 
odhodlané bránit národní bezpečnost a integritu, kterým na druhou 
stranu, zjevně a paradoxně, nevadí např. hrozba plíživé rekolonizace 
ze strany Ruska. Zatímco Havel bojoval za ty nejvznešenější lidské 
hodnoty, Zeman apeluje na ty nejpudovější, na strach a chtíč.

Celou předvolební svatováclavskou demonstraci pečlivě monito-
rovala Policie České republiky, kterou zase důkladně a organizovaně 
monitorovali fotografové a kameramani demonstrujících aktivistů. 
Posluchačů nebylo mnoho, oficiální odhady hovořily maximálně 
o 250 občanech, alespoň však šlo - dle jednoho bystrého pódiového 
řečníka - o  to nejlepší z českého národa. Novináři a  jiní zvědavci 
lačnící po senzaci byli v menšině. Když se však mezi nezúčastněnými 
fotografy objevil snědší muž provokující už jen tím,  že vypadal jak 
Arab, musela zasáhnout policie, neboť se části posluchačstva tento 
„černej“ vůbec nelíbil, a to i přesto, že další bystrý řečník z pódia me-
zitím právě pravil, že v žádném případě nejsou xenofobové či rasisti.

Přestože z  23 kandidujících subjektů do  zastupitelstva kraje 
v Jižních Čechách měly 2 přímo v názvu a dalších alespoň 5 na čele 
svého programu odpor k imigrantům, zvolen nebyl ani jeden a náš kraj 
se ukázal jako mírumilovnější než většina ostatních, ačkoliv i jinde 
se ukázalo, že protiuprchlické řinčení zbraněmi nám není vlastní. 
O tom rozhodli voliči i nevoliči, protože i ti druzí měli z čeho vybírat.

Snažím se, abych zvítězil nad vlastním strachem z neznámého, 
nad vlastní zbabělostí přijmout rozhodnutí a odpovědnost, nad vlastní 
omezeností volící jednoduchá pseudořešení, nad vlastní netolerant-
ností vůči odlišnému, nad vlastní sobeckostí hájící jen svůj zájem 
a prospěch, nad vlastními předsudky o jediném správném a dobrém, 
nad vlastní uzavřeností před vším cizorodým, nad vlastní pohodlností 
nehnout prstem pro druhé. A je to občas pořádná dřina.

Vlastimil Váně

jistou chudší obdobu pohřbívání pod pyramidami. Uprostřed takové 
mohyly se často nacházela dřevěno-kamenná skřínka, do  níž byly 
uloženy zdobné nádoby a milodary. U žen se většinou jednalo o šperky 
jako např. náramky, korále, prstýnky či jehlice a u mužů o zbraně.

V našem případě byl hrob doza-
jista překryt mohylou s kamennými 
prvky v  konstrukci a  byl uložen 
do kamenné skřínky, což nalákalo 
právě pana Lerocha, hledajícího 
vhodný materiál na štětování cesty. 
Chceme-li blíže identifikovat nebož-
tíka, musíme prozkoumat detailněji 
všechny nalezené artefakty. Zmíně-
né udidlo určilo našeho neznámého 
jako jezdce. Kůň byl drahý, a proto 
musel nebožtík pocházet z  vyšší 
společenské vrstvy. Tento bojovník nebyl opatřen jednou, ale rovnou 
čtyřmi zbraněmi, což pouze dotváří představu o „pravěkém rytíři“. 
Otázka zůstává viset nad dvěma železnými puklicemi a  úlomkem 
plechu. Jestli se jednalo o kus zbroje nebo štítu, se již díky fragmen-
tálnímu dochování nedozvíme. 

Bohužel v průběhu let se díky špatnému stavu muzea nedocho-
valy ani mnohé keramické nálezy jako např. nádoba na  fotografii 
J. P.  Hilleho. Z  neuceleného souboru artefaktů si můžeme pouze 
představovat jezdce na koni v lehké zbroji s třemi kopími a sekáčem 
u boku, jak vyráží na lov nebo do boje. Aby tyto příběhy mohly zno-
vuožívat, musíme je chránit, a proto bychom chtěli všechny občany 
z Blatenska požádat o informace o případných nálezech či stavbách. 
Nutná je přesná lokace daných artefaktů. Bez ní samotný artefakt 
nemá žádnou ani historickou hodnotu. Možná právě vy odhalíte nové 
sídliště nebo pohřebiště knížete.

Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná

Železné udidlo, dvě puklice, 
kovový plát, tři kopí z hrobu  

u Dobšic.
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Kulturní  kalendář

15. 10. SOBOTA | 20:00 |
S.A.S + Absolutní všechno
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

15. 10. SOBOTA | 21:00 |
Koncert: DROPS
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

21. 10. PÁTEK | 19:00 |
OÁZA KLIDU
DS Radomyšl
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Komediálně laděný příběh o pětici dříve 
narozených občanů naší republiky, jež 
prožívají svůj podzim života v domově pro 
seniory.
Předprodej (od 26. 9.): infocentrum Blatná, 
recepce Městského muzea

22. 10. SOBOTA | 20:00 |
LACO DECZI & CELULA NEW YORK
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

28. 10. PÁTEK | 20:00 |
POLETÍME?
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

29. 10. SOBOTA | 21:00 |
Koncert: KANAFAS
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

28. - 30. 10. | PÁ – NE |
MEZINÁRODNÍ KONTRABASOVÁ 
SOUTĚŽ FRANTIŠKA SIMANDLA
Komunitní centrum (KCAŽ) + zámek Blat-
ná
Program:
28. 10. | 18:00 | Robert Balzar – Dílna 
jazzového kontrabasu s ukázkami | KCAŽ 
Blatná
28. 10. | 19:30 | Robert Balzar Trio - Kon-
cert One day - u příležitosti vydání nového 
DVD One day | KCAŽ Blatná
29. 10. | 19:00 | Koncert: Kontrabasový 
recitál k poctě Františka Pošty a Zdeňka 
Bendy | Krzysztof Firlus, Filip Waldmann, 
Rastislav Sokol a orchestr Akademie sv. 
Václava hrají skladby G. Bottesiniho, J. K. 
Vaňhala, S. Kusevického | zámek Blatná | 
KONCERT KPH
30. 10. | 14:00 | Koncert vítězů Mezinárod-
ní kontrabasové soutěže Fr. Simandla | zá-
mek Blatná
Kompletní program sledujte na www.
ckvb.cz

31. 10. PONDĚLÍ | 18:00 |
SAMHAIN
Zámek Blatná
Vystoupí soubory blatenské ZUŠ Alban 
Eiler a Samhain a soubor ZUŚ Prachatice 

Beltina.
Pořádá: ZUŠ Blatná

14. 10. PÁTEK | 20:00 |
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Komedie v českém znění | ČR 2016 | 120 
Kč

16. 10. NEDĚLE | 15:00 |
STRAŠIDLA
Rodinný / komedie / pohádka v českém 
znění | ČR 2016 | 113min | Mládeži přístup-
ný | 90 Kč

19. 10. STŘEDA | 19:00 |
INFERNO
Mysteriózní / Thriller v původním znění 
s titulky |  USA 2016 | 122min | Nevhodný 
mládeži do 12 let | 120 Kč

26. 10. STŘEDA | 19:00 |
INSTALATÉR Z TUCHOVIC
Komedie v českém znění | ČR 2016 | 85min 
| Nevhodný mládeži do 12 let

28. 10. PÁTEK | 20:00 |
BUCHTY A KLOBÁSY
Animovaný / komedie původním znění 
s titulky | USA 2016 | 89min | Nevhodný 
mládeži do 15 let | 100 Kč

30. 10. NEDĚLE | 15:00 |
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Animovaný / komedie v českém znění | 
USA 2016 | 90min | Mládeži přístupný | 
110 Kč

25. 10. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME… a tvoříme ze 
starého nové 
Pokud máte doma nějakou starou, 
zdánlivě nepotřebnou věc, přijďte si z ní 
vykouzlit něco nového.

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

14. 10. PÁTEK | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ: 
VÁCLAV ŽÁK
Evropská unie mezi USA a Ruskem
Velký sál, KCAŽ
Václav Žák je publicista, signatář Charty 
77, bývalý poslanec a místopředseda Čes-
ké národní rady a do května 2009 zastával 
post předsedy Rady pro rozhlasové a tele-
vizní vysílání. Vstup volný.
Vstup volný.

18. 10. ÚTERÝ | 19:00 |
KINOKAVÁRNA: CO SE NENOSÍ
Kavárna, KCAŽ

19. 10. STŘEDA | 18:00 |
CESTOPIS: KŘESŤANÉ V INDII
Velký sál, KCAŽ
Setkávání fotografky Kamily Berndorffové 
s křesťanskou menšinou při jejích cestách 
po Indii. Vstup volný.

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

25. 10. ÚTERÝ | 16:00 |
JAK SE NESTAT ZHUNTOVANOU 
MATKOU
Kavárna, KCAŽ
Odpoledne pro mladé slečny, nastávající 
matky i matky. Kosmetická poradna, tipy 
na líčení, drbárna, odpočinek, prostě hol-
čičí odpoledne… Vstup volný.

26. 10. STŘEDA | 18:30 |
JIŘÍ ZEMÁNEK: CESTA VESMÍRU - 
O PROBUZENÍ KOSMU V NÁS A 
SKRZE NÁS
Kavárna, KCAŽ
V posledních letech došlo k ohromnému 
posunu v poznání vesmíru, jenž dokládá, 
že po éře odkouzlené vědecké objektiviza-
ce dnes lidstvo znovu začíná vstupovat do 
hlubšího vztahu s kosmem. Představíme si 
hnutí astronautů Overview efekt se slav-
ným Edgarem Mitchelem a novou kosmo-
logii „epiky evoluce“ Thomase Berryho a 
Briana T. Swimma, která nahlíží kosmolo-
gii jako cestu iniciace člověka do tvořivého 
spojení s vesmírem. Promítneme si doku-
mentární film, Cesta vesmíru, který ukazu-
je, že náš lidský příběh je s kosmickou tkání 
života propojen od samých jejích počátků. 
Vstupné: 50/30 Kč.

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum

JAK SE NESTAT 
ZHUNTOVANOU 
MATKOU
Odpoledne pro mladé slečny, nastávající matky i 
matky. Kosmetická poradna, tipy na líčení, drbárna, 
odpočinek, prostě holčičí odpoledne…

25. 10. ÚTERÝ | 16:00 |
Kavárna, KCAŽ

26. – 27. 10. | ST – ČT |
KOMUNITNÍ PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Kavárna, KCAŽ + Husovy sady
26. 10. | 14:00 | TURNAJ V KULIČKÁCH | 
Husovky
27. 10. | POKÉMON PÁRTY | Kavárna, KCAŽ
14:00 | Turnaj v pokémoním pexesu | 
soutěžní kategorie: 1. Poraž v pexesu své 
rodiče!, 2. děti, 3. dospělí 
V průběhu turnaje bude probíhat hon na 
pokémony. Chyť pokémona a dostaneš 
sladkou odměnu!
17:00 | Projekce Pokémon filmů
Vstup volný.

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

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. 10. – 30. 12. | GALERIE SPEKTRUM |
JARMILA ŠMERHOVÁ | NATURA
Schodiště a 1. patro, KCAŽ
Výstava je přístupná po dobu konání akcí 
v Komunitním centru. Program 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 

PORADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

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

KAŽDÉ LICHÉ PONDĚLÍ | 15:00 – 17:00 |
PŘEDŠKOLÁČEK
Malá klubovna, KCAŽ
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková, tel. 602 
303 083.

NÁPRAVA ŘEČI
Klubovna, KCAŽ
Sudé středy | 15:00 - 17:00 |
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková,  
tel.: 602303083
Liché úterý | 15:00 - 17:00 |
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
Výstava fotografií dvou předních českých 
představitelů dokumentární fotografie.

11. 10. - 11. 11. | ARTWALL 
STRAKONICE: DOMA 
Infocentrum, Blatná
Výstava fotografií od sedmi autorů ze Stra-
konicka ve spolupráci s pouliční galerií 
Artwall Strakonice. Fotografové se zapoji-
li do veřejné výzvy na téma DOMA, které 
bylo hlavním tématem letošního Blaten-
ského fotofestivalu.

15. 11. ÚTERÝ | 19:00 |
ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Čtyři saxofony v podání Romana Fojtíčka, 
Radima Kvasnicy, Otakara Martinovského 
a Michala Kostiuka. V rámci listopadového 
koncertu zařadí Saxofonové kvarteto do 
svého repertoáru také hudbu slavného jaz-
zového akordeonisty a skladatele Kamila 
Běhounka, blatenského rodáka, od jehož 
narození letos uplynulo sto let. Prasynovec 
Kamila Běhounka – Otakar Martinovský – 
je zároveň členem Saxofonového kvarteta.
Předprodej: infocentrum Blatná, 120/80 Kč

6. 11. NEDĚLE | 14:00 |
OD MAMINKY CHUTNÁ NEJLÍP 
-  II. ročník
Kavárna, KCAŽ
II. ročník soutěže v pečení pro babičky, ma-
minky s dětmi, zkrátka pro každého, kdo 
rád peče. Upečte buchtu, koláč nebo zá-
kusek a přijďte si zasoutěžit. Soutěžíme ve 
více kategoriích o zajímavé ceny!
Začátek: 15:00. Evidence uchazečů od 
14:00.
Pro více informací volejte na: 603 395 160.
Pořádá: CKVB + ZŠ TGM + Domov pro se-
niory Blatná

 Výstavy

16/10/14

 Těšte se

OD MAMINKY CHUTNÁ 
NEJLÍP! Kavárna, KCAŽ

6. 11. NEDĚLE | 14:00 |

         II. ročník soutěže v pečení pro babičky, maminky s dětmi, zkrátka 
pro každého, kdo rád peče. 

Upečte buchtu, koláč nebo zákusek a přijďte si zasoutěžit. 
Soutěžíme ve více kategoriích o zajímavé ceny!

Začátek: 15:00. Evidence uchazečů od 14:00.
Pro více informací volejte na: 603 395 160.

+ ZŠ TGM + Domov pro seniory

II. ročník
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15. 10. SOBOTA | 20:00 |
S.A.S + Absolutní všechno
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

15. 10. SOBOTA | 21:00 |
Koncert: DROPS
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

21. 10. PÁTEK | 19:00 |
OÁZA KLIDU
DS Radomyšl
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Komediálně laděný příběh o pětici dříve 
narozených občanů naší republiky, jež 
prožívají svůj podzim života v domově pro 
seniory.
Předprodej (od 26. 9.): infocentrum Blatná, 
recepce Městského muzea

22. 10. SOBOTA | 20:00 |
LACO DECZI & CELULA NEW YORK
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

28. 10. PÁTEK | 20:00 |
POLETÍME?
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

29. 10. SOBOTA | 21:00 |
Koncert: KANAFAS
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

28. - 30. 10. | PÁ – NE |
MEZINÁRODNÍ KONTRABASOVÁ 
SOUTĚŽ FRANTIŠKA SIMANDLA
Komunitní centrum (KCAŽ) + zámek Blat-
ná
Program:
28. 10. | 18:00 | Robert Balzar – Dílna 
jazzového kontrabasu s ukázkami | KCAŽ 
Blatná
28. 10. | 19:30 | Robert Balzar Trio - Kon-
cert One day - u příležitosti vydání nového 
DVD One day | KCAŽ Blatná
29. 10. | 19:00 | Koncert: Kontrabasový 
recitál k poctě Františka Pošty a Zdeňka 
Bendy | Krzysztof Firlus, Filip Waldmann, 
Rastislav Sokol a orchestr Akademie sv. 
Václava hrají skladby G. Bottesiniho, J. K. 
Vaňhala, S. Kusevického | zámek Blatná | 
KONCERT KPH
30. 10. | 14:00 | Koncert vítězů Mezinárod-
ní kontrabasové soutěže Fr. Simandla | zá-
mek Blatná
Kompletní program sledujte na www.
ckvb.cz

31. 10. PONDĚLÍ | 18:00 |
SAMHAIN
Zámek Blatná
Vystoupí soubory blatenské ZUŠ Alban 
Eiler a Samhain a soubor ZUŚ Prachatice 

Beltina.
Pořádá: ZUŠ Blatná

14. 10. PÁTEK | 20:00 |
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Komedie v českém znění | ČR 2016 | 120 
Kč

16. 10. NEDĚLE | 15:00 |
STRAŠIDLA
Rodinný / komedie / pohádka v českém 
znění | ČR 2016 | 113min | Mládeži přístup-
ný | 90 Kč

19. 10. STŘEDA | 19:00 |
INFERNO
Mysteriózní / Thriller v původním znění 
s titulky |  USA 2016 | 122min | Nevhodný 
mládeži do 12 let | 120 Kč

26. 10. STŘEDA | 19:00 |
INSTALATÉR Z TUCHOVIC
Komedie v českém znění | ČR 2016 | 85min 
| Nevhodný mládeži do 12 let

28. 10. PÁTEK | 20:00 |
BUCHTY A KLOBÁSY
Animovaný / komedie původním znění 
s titulky | USA 2016 | 89min | Nevhodný 
mládeži do 15 let | 100 Kč

30. 10. NEDĚLE | 15:00 |
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Animovaný / komedie v českém znění | 
USA 2016 | 90min | Mládeži přístupný | 
110 Kč

25. 10. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME… a tvoříme ze 
starého nové 
Pokud máte doma nějakou starou, 
zdánlivě nepotřebnou věc, přijďte si z ní 
vykouzlit něco nového.

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

14. 10. PÁTEK | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ: 
VÁCLAV ŽÁK
Evropská unie mezi USA a Ruskem
Velký sál, KCAŽ
Václav Žák je publicista, signatář Charty 
77, bývalý poslanec a místopředseda Čes-
ké národní rady a do května 2009 zastával 
post předsedy Rady pro rozhlasové a tele-
vizní vysílání. Vstup volný.
Vstup volný.

18. 10. ÚTERÝ | 19:00 |
KINOKAVÁRNA: CO SE NENOSÍ
Kavárna, KCAŽ

19. 10. STŘEDA | 18:00 |
CESTOPIS: KŘESŤANÉ V INDII
Velký sál, KCAŽ
Setkávání fotografky Kamily Berndorffové 
s křesťanskou menšinou při jejích cestách 
po Indii. Vstup volný.

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

25. 10. ÚTERÝ | 16:00 |
JAK SE NESTAT ZHUNTOVANOU 
MATKOU
Kavárna, KCAŽ
Odpoledne pro mladé slečny, nastávající 
matky i matky. Kosmetická poradna, tipy 
na líčení, drbárna, odpočinek, prostě hol-
čičí odpoledne… Vstup volný.

26. 10. STŘEDA | 18:30 |
JIŘÍ ZEMÁNEK: CESTA VESMÍRU - 
O PROBUZENÍ KOSMU V NÁS A 
SKRZE NÁS
Kavárna, KCAŽ
V posledních letech došlo k ohromnému 
posunu v poznání vesmíru, jenž dokládá, 
že po éře odkouzlené vědecké objektiviza-
ce dnes lidstvo znovu začíná vstupovat do 
hlubšího vztahu s kosmem. Představíme si 
hnutí astronautů Overview efekt se slav-
ným Edgarem Mitchelem a novou kosmo-
logii „epiky evoluce“ Thomase Berryho a 
Briana T. Swimma, která nahlíží kosmolo-
gii jako cestu iniciace člověka do tvořivého 
spojení s vesmírem. Promítneme si doku-
mentární film, Cesta vesmíru, který ukazu-
je, že náš lidský příběh je s kosmickou tkání 
života propojen od samých jejích počátků. 
Vstupné: 50/30 Kč.

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum

JAK SE NESTAT 
ZHUNTOVANOU 
MATKOU
Odpoledne pro mladé slečny, nastávající matky i 
matky. Kosmetická poradna, tipy na líčení, drbárna, 
odpočinek, prostě holčičí odpoledne…

25. 10. ÚTERÝ | 16:00 |
Kavárna, KCAŽ

26. – 27. 10. | ST – ČT |
KOMUNITNÍ PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Kavárna, KCAŽ + Husovy sady
26. 10. | 14:00 | TURNAJ V KULIČKÁCH | 
Husovky
27. 10. | POKÉMON PÁRTY | Kavárna, KCAŽ
14:00 | Turnaj v pokémoním pexesu | 
soutěžní kategorie: 1. Poraž v pexesu své 
rodiče!, 2. děti, 3. dospělí 
V průběhu turnaje bude probíhat hon na 
pokémony. Chyť pokémona a dostaneš 
sladkou odměnu!
17:00 | Projekce Pokémon filmů
Vstup volný.

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

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. 10. – 30. 12. | GALERIE SPEKTRUM |
JARMILA ŠMERHOVÁ | NATURA
Schodiště a 1. patro, KCAŽ
Výstava je přístupná po dobu konání akcí 
v Komunitním centru. Program 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 

PORADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

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

KAŽDÉ LICHÉ PONDĚLÍ | 15:00 – 17:00 |
PŘEDŠKOLÁČEK
Malá klubovna, KCAŽ
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková, tel. 602 
303 083.

NÁPRAVA ŘEČI
Klubovna, KCAŽ
Sudé středy | 15:00 - 17:00 |
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková,  
tel.: 602303083
Liché úterý | 15:00 - 17:00 |
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
Výstava fotografií dvou předních českých 
představitelů dokumentární fotografie.

11. 10. - 11. 11. | ARTWALL 
STRAKONICE: DOMA 
Infocentrum, Blatná
Výstava fotografií od sedmi autorů ze Stra-
konicka ve spolupráci s pouliční galerií 
Artwall Strakonice. Fotografové se zapoji-
li do veřejné výzvy na téma DOMA, které 
bylo hlavním tématem letošního Blaten-
ského fotofestivalu.

15. 11. ÚTERÝ | 19:00 |
ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Čtyři saxofony v podání Romana Fojtíčka, 
Radima Kvasnicy, Otakara Martinovského 
a Michala Kostiuka. V rámci listopadového 
koncertu zařadí Saxofonové kvarteto do 
svého repertoáru také hudbu slavného jaz-
zového akordeonisty a skladatele Kamila 
Běhounka, blatenského rodáka, od jehož 
narození letos uplynulo sto let. Prasynovec 
Kamila Běhounka – Otakar Martinovský – 
je zároveň členem Saxofonového kvarteta.
Předprodej: infocentrum Blatná, 120/80 Kč

6. 11. NEDĚLE | 14:00 |
OD MAMINKY CHUTNÁ NEJLÍP 
-  II. ročník
Kavárna, KCAŽ
II. ročník soutěže v pečení pro babičky, ma-
minky s dětmi, zkrátka pro každého, kdo 
rád peče. Upečte buchtu, koláč nebo zá-
kusek a přijďte si zasoutěžit. Soutěžíme ve 
více kategoriích o zajímavé ceny!
Začátek: 15:00. Evidence uchazečů od 
14:00.
Pro více informací volejte na: 603 395 160.
Pořádá: CKVB + ZŠ TGM + Domov pro se-
niory Blatná

 Výstavy

16/10/14

 Těšte se

OD MAMINKY CHUTNÁ 
NEJLÍP! Kavárna, KCAŽ

6. 11. NEDĚLE | 14:00 |

         II. ročník soutěže v pečení pro babičky, maminky s dětmi, zkrátka 
pro každého, kdo rád peče. 

Upečte buchtu, koláč nebo zákusek a přijďte si zasoutěžit. 
Soutěžíme ve více kategoriích o zajímavé ceny!

Začátek: 15:00. Evidence uchazečů od 14:00.
Pro více informací volejte na: 603 395 160.

+ ZŠ TGM + Domov pro seniory

II. ročník
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sport
10. ročník kocelovického 
běhu
Běžeckou trasu v Kocelovicích „spolkli 
jako malinu“ i  stařešina pelotonu se-
dmasedmdesátiletý Jaroslav Putschögl 
a teprve devítiletý benjamínek František 
Vetešník.

Kocelovice - Se silným lijákem a nároč-
nou trasou o výměře 6, 7 kilometrů si na 10. 
ročníku populárního kocelovického běhu 
hravě poradil i stařešina pelotonu Jaroslav 
Putschögl /77 let/. Nejstarší účastník závodu, 
kde se na  startovní čáru navzdory „hněvu 
bohů“ postavilo 44 nadšenců, totiž „zná“ 
utíkat- zkušeně rozvrhuje síly mezi nožní 
svalstvo a plíce už od roku 1957: „V mezičase 
ovšem přišel pětiletý výpadek. Naštěstí se mi 
podařilo navázat na přetrženou nit a vrátit 
se zpátky na  běžeckou dráhu. S  veterány 

jsem závodil i v zahraničí- hostila nás kupří-
kladu Itálie, Rakousko, Německo, Polsko…. 
Kdy a kde jsem podal svůj nejlepší výkon? 
Ve Švédsku při halovém běhu roku 1996 - to 
se mi podařilo dát 1500 metrů za čas 4:52: 
08. Deseti kilometrům jsem rekordně „zval-
choval hřbet“ výsledkem 35:15, trasa o délce 
25 kilometrů „padla jako Bastila“ po 1:34: 
48,“ utírá si hřbetem ruky bohatě orosené 
čelo po přetnutí pomyslné cílové pásky v Ko-
celovicích nestárnoucí „živel“ z  Písku. Jak 
cenné trofeje si přivezl ze svých zahraničních 
výprav? „Cenné poháry jsem získal hlavně 
na  rakouské půdě,“ odpovídá věrná kopie 
Emila Zátopka ve formě po čtyřiceti letech 
jeho slávy, „Takový kousek byl tenkrát ceněn, 
bratru, na nějakých 750 šilinků !“

Na kocelovické „utíkání“ do Hornosína 
a zpět přijel fenomenální veteránský běžec 
již popáté: „Moc se mi tady líbí. Trať byla 
zvolena výborně a s nutnou dávkou zátěže 
a náročnosti.“

Běží celá rodina - tak by se mohla jmeno-
vat obdoba socialistické soutěže „zpívá celá 
rodina“. A jejími hrdiny by byli Vetešníkovi. 
Chalupáři, kteří v  Kocelovicích našli „svůj 
kout“ na odpočinek od ruchu velkoměsta. Aby 
ještě lépe vyjádřili svou soudržnost s venko-

vem, absolvovali běžecký podnik vedle hlavy 
rodiny i  dva synové. Obdiv si vysloužil ze-
jména devítiletý František, který se stal nej-
mladším účastníkem závodu a skvěle zdolal 
i kopcovité pasáže, které dokázaly pořádně 
zatopit starším a zkušenějším běžcům. Bě-
žecká premiéra Františka pořádně nadchla 
a už teď si umiňuje, že napřesrok vystartuje 
na totožné akci v obci Mačkov. „Myslím, že 
jsem byl dobře výkonostně připravený. Na-
vštěvuju totiž kroužky atletiky a basketbalu,“ 
nechal se slyšet před vyhlášením výsledků 
machr školou povinný.

Dobře se uvedl i jeho desetiletý bráška 
Honza. Táta Aleš /45 let/ fyzickou zátěž také 
zvládl bravurně, a  to přes handicap, který 
představovala jeho zraněná noha. Ta mu 
v sezóně bránila v  trénincích, takže výkon 
nebyl rozhodně stoprocentní. Aleš Vetešník 
je ale bojovník, takže napočtvrté po splnění 
obvyklých tréninkových dávek určitě zazáří 
jako to slunce zlaté….

Příjemně překvapil všechny přítomné bla-
tenský závodník Zdeněk Zeman /23 let/, který 
si doběhl pro pohár vítěze. A to, jak přiznal 
dodatečně, běhá jen pro radost. „No, navíc 
tady v Kocelovicích jsem poprvé,“ zdůraznil 
nový miláček publika. Trať mu náramně sed-
la: „Naprosto ideální, střední náročnost, pro 

mě jako šitá na míru.“ A sedlo mu kupodivu 
i  psí počasí: „Pořád lepší, než když se má 
člověk péct na slunci. Nemám rád horko,“ 
paroduje slavnou hlášku šmouly Mrzouta.

Běh není jen sport, ale hlavně pocit 
svobody a nespoutané volnosti. Činí člověka 
jiným, lepším. A toho jsou si v Kocelovicích 
dobře vědomi.

Vladimír Šavrda

Slabá nervozita na startu.

Elitní trojka běžců dala trasu takřka s prstem 
v nose.

Česká asociace oddíl Sport pro všechny tělovýchovné jednoty Blatná

Aby vás tělo mělo rádo a srdce sílu poslouchat
přijte si zacvičit!

Dívky a ženy mladší i dříve narozené máte do závodních sportovců daleko? Chcete se cítit 
mladší a duševně i fyzicky svěží? Využít volný čas, zahnat nudu a pobavit se v kolektivu?

VŽDYŤ POHYB JE ŽIVOT!
Česká asociace Sport pro všechny tělovýchovné jednoty Blatná 

nabízí pro ženy cvičení uvolňovací, balanční, protahovací a posilovací s využitím náčiní:
overbalů, činek, balančních podložek i aerobic bandů.

Členský příspěvek TJ Blatná 500,- + 100,-Kč oddílový – na kalendářní rok

Cvičíme v tělocvičně základní školy Komenského
boční vchod z Purkyňovy jednosměrné ulice, vrátky - přes školní dvůr

PONDĚLÍ     19,30 - 20,30 hodin
ČTVRTEK      19.00 - 20,00 hodin

Po prázdninovém lenošení vás do tělocvičny zvou kvalifikované cvičitelky: Eva a Milena

„Kostky jsou vrženy, hrej !“ Prastará 
hláška ožila i v Buzicích

Buzice  -  Kdys i , 
před mnoha stovkami 
let, vyřkl slavný vládce 
a vojevůdce římské říše 
Ceasar památný výrok: 
„Kostky jsou vrženy!“ 
A pak s armádou překro-
čil Rubikon. Aby se tri-
umfálně navrátil domů.

Tehdy šlo o  pomyslné kostky osudu. 
V  dnešních časech se klade důraz spíš 
na  kostky hmotné, přesněji řečeno na  hru 
s nimi. Mezi ostatními sporty jsou spíš „po-
pelkou“. Ale například kluci z  blatenského 
podniku „Dura“ utvořili báječnou partu, kde 
na „kostkovanou“ nedají dopustit. Čím jsou 
pro mariášníky karty a  dvacetníky, tím je 
v každé volné chvíli pro ně hrstička kostek 
a  sametová podložka. Obliba této nevinné 

„Kosky jsou vrženy, 
hrej“.
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zábavy u nich vykrystalizovala do takových 
rozměrů, že se rozhodli jednou v roce uspo-
řádat turnaj v  kostkách o  poháry. A  jak si 
usmysleli, tak se taky stalo.

První ročník proběhl loni v  útrobách 
sedlického hostince „Na kufru“. Náramně se 
povedl. Pro letošní rok si „duráčtí kostkaři“ 
vybrali za  místo s  velkým „M“ pro turnaj 
s velkým „T“ buzickou staročeskou hospůdku 
„U Čiláka“. A  ten večer, noc i  ráno patřily 
jen a  jen klukům z Dury a  jejich kostkám. 
„Protože pracujeme všichni v  jedné firmě 
na  třísměnný provoz, moc se nevidíme,“ 
objasňuje smysl turnaje jeho ředitel Miroslav 
Petráš, „A tak jsme si vyhradili jednu sobotu 
v roce, kdy se potkáme najednou u našeho 
oblíbeného koníčka. Samozřejmě, že to pravé 
veselí vypukne po turnaji samém a protáhne 
se. Ale bez následků, protože přece platí, 
že kdo si hraje, nezlobí,“ směje se Miroslav 
Petráš.

Turnaj má dokonce i svůj oficiální název- 
„FIESTA CUP“. „To proto, že my všichni 
děláme na dílech Fordu Fiesta,“ vysvětluje 
„třídní vtipálek“ party kostkařů a  jedním 
dechem dodává: „Nám nejde o vítězství, ale 
o  to vypustit páru a  relaxovat. Fakt je, že 
nám kostky učarovaly, ve  volných chvílích 
se v Duře nehraje nic jiného. Dokonce jsme 

ochotni téhle milé neřesti, která v podniku 
propukla v  epidemii, obětovat i  přestávky 
na  svačinu. Zpočátku jsme jen okukovali, 
jak to hrají ostatní, učili se pravidla a pak 
jsme rozšířili kastu tzv. „neškodných bláznů“, 
uculuje se rodák z Buzic.

Náklady do  výše 3000 korun se hradí 
z vybraného startovného. Do nákladů spadá 
vynikající guláš z kuchyně paňmaminky Sam-
cové pro všechny hráče, nefalšované uzené 
z  komína a  samozřejmě poháry. Jediným 
letošním sponzorem druhého dílu „FIESTA 
CUPU“ se stal majitel buzické hospůdky Petr 
Samec, který dal „do placu“ tři lahve vína.

Za  stoly tentokrát usedlo šestnáct vr-
hačů kostek plus čtyři rozhodčí / pět osob 
u  jednoho stolu /. Nechyběl mezi nimi ani 

Patrik Pokorný z Blatné, který si domů od-
nášel nejen pohár za čtvrté místo, ale i cenu 
za  tzv. „nejvyšší náběh“. „Tohle mi k  na-
prosté spokojenosti docela stačí,“ prohlásil 
Patrik závěrem, „Hlavně, že můžu „zapařit“ 
s kamarády. A pak- je to příznivější výsledek 
než loni v Sedlici, tam jsem byl osmý.“ Sám 
sebe označuje Patrik jako hravého člověka: 
„Nepohrdnu ani kartami, ale alfou a  ome-
gou mé hravosti zůstávají kostky. Všechno 
samozřejmě v  normě,“ chystá se přísahat 
„vysmátý“ sympaťák.

Nakonec přinesly zlaté štěstí kostky 
Pavlu Šrůtovi z Březnice. V závěsu ponechal 
blatenského Zdeňka Nechybu. Na medailo-
vou paletu se vešel ještě Roman Schaffarz 
ze Škvořetic.

Závěrečné slovo nemohlo patřit nikomu 
jinému než řediteli turnaje Mirkovi Petrášovi: 
„Nebylo to jednoduché dát dohromady, o to 
větší díky vám všem. Všichni jste prokázali 
kvalitu, nasbíranou za léta, strávená společ-
ně v podniku „DURA“. Sportu zdar a kostkám 
zvlášť!“

Každá sportovní disciplína má moc stme-
lovat lidi v báječný kolektiv. O kostkách to 
možná platí dvojnásobně. Parta „Hic“ z DURY 
je toho názorným příkladem.

Vladimír Šavrda

Koskaři z DURY se nechali vyfotit u Čiláka.

Muži „A“ Blatná – Sezimovo Ústí 2:3 (0:2) Křivanec Ondřej, Mišiak

Muži „B“ Malenice – Blatná 1:4 (0:3) Uldrich Radek 3x, Prokopec

Ženy Blatná – Hradiště 2:1 (1:0) Vajsová 2x

Dorost  Blatná/Bělčice – Volyně 15:0 (3:0) Říha Jiří 2x, Vala 2x, Kareš 2x, Gyevát 2x, 
Mach, Levý, Šimůnek (p.k.), Hrádek Filip, 
Uldrich Michael

Žáci st. Vodňany – Blatná 1:3 (0:1) Pícha 2x, Habada

Minulé kolo:
Muži „A“ Milevsko B – Blatná 3:1 (3:0) Stulík

Muži „B“ Blatná – Lom 1:0 (1:0) Martínek

Ženy Jindřichův Hradec – 
Blatná

1:0 (0:0)

Dorost  Vitějovice/Strunkovice – 
Blatná/Bělčice

1:5 (0:3) Míka 3x, Říha Jiří, Levý

Žáci st. Blatná – Týn n.Vltavou 5:0 (1:0) Fořt Lukáš 2x, Říha Vítek, Potůček Josef, 
Habada

15.10 – Vimperk – Blatná A
16.10 – Blatná B – Cehnice-  od 15:30 hod.
22.10 – Blatná A – Vodnany – Od 15:30 hod.

Fotbalové výsledky našich týmů

Vítězný turnaj 
Českého poháru 
v judu v Teplicích

O prvním říjnovém víkendu (1. a 2. 10. 
2016) se uskutečnil v Teplicích turnaj Čes-
kého poháru. Tento turnaj byl posledním 
kvalifikačním kláním před jednotlivými 
vrcholy věkových kategorií – Přebory České 
republiky.

Z Blatné vyrazilo na turnaj 6 závodníků. 
V  kategorii mladších žáků přijel na  velký 
turnaj hlavně sbírat zkušenosti Jiří Čadek. 
Souboj se závodníkem z Ostravy začal tra-
dičně velmi pěkně, když využíval pevného 
postoje. Technicky se však úplně nedařilo 
a soupeř Jirku nakonec těsně udolal.

Kategorie starších žáků se stala parád-
ním představení blatenských borců. Ve váze 
do  50 kg zápasil Ondřej Bubeník. Ondra 
ukázal, že se momentálně může spolehnout 
na dobrou formu. První zápas zakončil vítěz-
ně během několika sekund. Dalšího soupeře 
ale přemohl až po tuhém boji, kdy prokázal 
lepší obratnost v  boji na  zemi. Následné 
čtvrtfinále proměnil v  jasnou záležitost, 
porážka se však dostavila v semifinále. Pro-
tivník z Mladé Boleslavi prokázal lepší práci 
v boji o úchop a Ondrovi prakticky nic nedo-
volil. V boji o třetí místo už Ondra zaváhání 
nepřipustil a zvítězil. Obsadil tak 3. místo.

Ještě lepší jízdu předvedl ve váze do 66 kg 
Jan Podlešák. Turnajem procházel jako nůž 
máslem až do semifinále.

(pokrač. na str. 12)
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Výsledky stolní tenis
Divize:
25.9. Přídolí A – TJ Blatná A 6:10 body: Černý 3, Maňhal 3, Kostner  1, 
čtyřhra, 2 WO.
30.9. TTC Libín Prachatice B – TJ Blatná A 2:10 body: Maňhal 3, Černý 
3, Vavřinec 2, 2 čtyřhry.
24.9. TJ Blatná B – OST Kardašova Řečice A 10:4 body: Trefný 3, Špeta 
3, Fleissig 1, Rojík 1,2čtyřhry.
2.10. TJ Blatná B – KST Orel Č.B. A 5:10 body: Špeta 2, Trefný 1, 2 čtyřhry.
 1. Vodňany A 2  2 0 0 0 20:3 6
  2. Blatná A 2 2 0 0 0 20:8 6
  3. OST Velešín B 2 2 0 0 0 20:10 6
  4. RUFA Bechyně A 2 2 0 0 0 20:12 6
  5. Hluboká n. Vlt. A 2 1 1 0 0 19:15 5
  6. KST Orel A 2 1 0 1 0 12:15 4
  7. Blatná B 2 1 0 1 0 15:14 4
  8. DDM Soběslav BANES A 2 0 1 1 0 14:19 3
  9. Přídolí A 2 0 0 2 0 12:20 2
10. VS Tábor A 2 0 0 2 0 11:20 2
11. TTC Libín Prachatice B 2 0 0 2 0 8:20 2
12. OST Kardašova Řečice A 2 0 0 2 0 5:20 2

Krajská soutěž:
24.9. TJ Blatná C – SKP Prachatice A 10:6 body: Ounický 3, Kallmünzer 
3, Mach 2, Lukáš 1, čtyřhra.
25.9. TJ Blatná C – Vimperk A 10:5 body: Ounický 3, Kallmünzer 3, Mach 
2, Lukáš 1, čtyřhra.
7.10. Cehnice A – TJ Blatná C 4:10 body: Ounický 3, Kallmünzer 3, Lukáš 
2, Mach 1, čtyřhra.
28.9. TJ Osek A – TJ Blatná D 10:5  body: Kostner 2, Štědroňský 2, čtyřhra.
  1. Blatná C 3 3 0 0 0 30:15 9
  2. Elektrostav Strakonice C 2 2 0 0 0 20:8 6
  3. TJ Osek A 3 1 1 1 0 22:24 6
  4. Cehnice A 3 1 0 2 0 16:25 5
  5. Mirotice A 2 1 0 1 0 17:12 4

  6. Třebohostice A 1 1 0 0 0 10:3 3
  7. SKP Prachatice A 2 0 1 1 0 15:19 3
  8. Sokol Písek A 2 0 0 2 0 6:20 2
  9. Vimperk A 1 0 0 1 0 5:10 1
10. Blatná D 1 0 0 1 0 5:10 1

Okresní přebor:
28.9. TJ Záboří – TJ Blatná E 10:8 body: Jánský 3, Balík 3, Pavel 1, 
čtyřhra.
5.10. TJ Blatná E – Elektrostav Strakonice D 11:7 body: Balík 4, 
Hornát 3, Jánský 1, Pavel 1,2 čtyřhry.
28.9. TJ Blatná F – TTC Volyně 0:18 WO.
5.10. TJ Sokol Strakonice B – TJ Blatná F 9:9 body: Šišková 3, Sed-
láčková 3, Vonášek 3, čtyřhra.
  1. TJ Lnáře A 3 2 1 0 0 37:17 8
  2. TJ Sokol Vodňany E 3 2 1 0 0 40:14 8
  3. TJ Blatná E 3 2 0 1 0 35:19 7
  4. TJ ZD Záboří 2 2 0 0 0 25:11 6
  5. Cehnice B 3 1 1 1 0 29:25 6
  6. TJ Sokol Strakonice B 2 1 1 0 0 23:13 5
  7. TTC Sokol Volyně 3 1 0 2 0 24:30 5
  8. TJ Třebohostice B 3 1 0 2 0 18:36 5
  9. Elektrostav Strakonice D 2 1 0 1 0 21:15 4
10. TJ Sokol Vodňany D 2 1 0 1 0 21:15 4
11. TJ Blatná F 3 0 2 0 1 18:36 4
12. TJ Lnáře B-Kasejovice 3 0 0 3 0 8:46 3
13. TJ Sokol Strakonice C 2 0 0 2 0 7:29 2

Zveme příznivce stolního tenisu na další mistrovská utkání (tělocvična 
ZŠ Komenkého).
15.10. 17:00 TJBlatná A – OST Velešín B
15.10. 13:00 TJ Blatná D – Sokol Písek A
16.10. 10:30 TJ Blatná A – Hluboká nad Vltavou A
16.10. 14:00 TJ Blatná D – Mirotice A
19.10. 18:00 TJ Blatná F – TJ Sokol Vodňany E
26.10. 18:00 TJ Blatná E – TJ Sokol Vodňany D

Vítězný turnaj... (pokr. ze str. 11)
Zde na  něj čekal neoblíbený soupeř 

z pražského USK. Vyrovnaný souboj rozhodl 
dobře provedený přechod do boje na zemi 
a následné úspěšné držení. Ve finále na Hon-
zu čekal další soupeř z hlavního města, ten-
tokrát z  oddílu Sokol 
Žižkov. I v tomto zápase 
předvedl svou dobrou 
připravenost a zvítězil. 
Vybojoval tak 1. místo 
a získanými body si při-
pravil výhodnější pozici 
pro nasazení na Přebo-
ru České republiky.

Ve  váze do  73 kg 
zápasil Jaroslav Ča-
dek. Zápas prvního 
kola Jarda začal velmi 
aktivně a  jeho soupeř 
byl zatlačen do  pasi-
vity. Nic však z  tlaku 
nevytěžil a postupně začal přebírat iniciativu 
soupeř. Ten zakončil souboj krásným hodem. 
V dalším zápase prohrál, a  i když nakonec 
postupoval v opravách až ke třetímu místu, 
Jardu dál neposunul.

V  neděli se na  tatami představili do-
rostenci. Pavel Urban ve  váze do  81 kg 
vstoupil do turnaje suverénně, když soupeře 

poslal krásným hodem na záda. Pak na něj 
však čekal pozdější vítěz a reprezentant ČR 
a  ten poslal Pavla do  opravek. Zde Pavel 
svedl velmi vyrovnaný souboj se soupeřem 
z Chlumce nad Cidlinou, ale nakonec po tu-
hém boji prohrál.

Ve váhové kategorii 
do  66 kg bojoval An-
drej Haštava. Ten měl 
velmi silný los. Hned 
v prvním zápase na něj 
totiž čekal spolufavorit 
celé váhové kategorie. 
Andrej se však nene-
chal zahanbit a  před-
vedl v  postoji celkem 
slušný výkon. Markant-
ní rozdíl však byl v boji 
na zemi, kde ho soupeř 
převálcoval. V  dalším 
kole však jeho přemo-
žitel prohrál a  Andrej 

tak nedostal šanci podívat se do  opravné 
části pavouka.

Oddíl juda děkuje rodičům, kteří ve svém 
volném čase zajistili dopravu na turnaj.

Více informací o  oddíle juda v  Blatné 
a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz, 
o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.

Lukáš Kocourek

Zleva Ondřej Bubeník, Jan Podlešák.

Dům dětí a mládeže pořádá

Kytarový kurz
Pro mírně pokročilé

Ve dnech 10. – 12. 11. 2016 se uskuteční v DDM 
Blatná kytarový kurz pro mírně pokročilé pod 
vedením Michala Plachty. 

Kurz je určen těm, kteří někdy drželi kytaru v ruce, 
by zahrají jen pár akordů a základní rytmy.

Naučíte se nebát akordů, jejichž názvy zní „složitě 
a těžce“. Hrát barré akordy. Umět využít kapodastr 
= zahrát si písničku tak, „aby se mi dobře zpívala 
a hrála“. Doprovázet různé písničky a styly růz-
nými doprovody. Zvládnout „vybrnkávání“ jako 
doprovod. Dokázat si vytvořit doprovod k písničce, 
kterou znáte.

Bližší info: Cena 2800,-Kč. Začátek v pátek 
ve 14.00, konec v neděli v 16.00. Výuka bude 
probíhat 2 hodiny dopoledne a 2 odpoledne.

Dům dětí a mládeže Blatná
Palackého 652, 388 01 Blatná

www.ddm.blatna.cz
janajanku3@seznam.cz

tel: 603354702
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Firma INTERIORS manufacture&design a.s. 
 

hledá zájemce na následující pracovní pozice: 
 

* Montážníci na montování interiérů nábytku pro Německo 
   výborné platové podmínky 
 

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

* Montážní dělník/dělnice výrobků z kombinovaných materiálů v Kasejovicích 
 

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

* Čalouník nábytku 
 

* Lakýrník, přípravář v lakovně 
 
 

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

  Pracovní poměr: nástup možný ihned,  možnost zařídit zaměstnancům   
  ubytování  
 

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

CASH SAVAGE
AUS

HOSPODA
U DATLA

5.11.2016
20:00 hod

15. 10. sobota
 S.A.S. + TBN + THE TWO EGGS

22. 10. sobota  Laco Deczi

5. 11. sobota  CASH SAVAGE (AUS.)

12. 11. sobota
 Kohout plaší smrt
           + Absolutní bezmoc

ZAČÁTKY AKCÍ   I  20.00

Laco Deczi &
CELULA NEW YORK

HOSPODA U DATLA BLATNÁ

Předprodej - Hospoda U Datla a Infocentrum

22.10.
0020

Laco Deczi &
CELULA NEW YORK

HOSPODA U DATLA BLATNÁ

Předprodej - Hospoda U Datla a Infocentrum

22.10.
0020

Laco Deczi &
CELULA NEW YORK

HOSPODA U DATLA BLATNÁ

Předprodej - Hospoda U Datla a Infocentrum

22.10.
0020

Laco Deczi &
CELULA NEW YORK

HOSPODA U DATLA BLATNÁ

Předprodej - Hospoda U Datla a Infocentrum

22.10.
0020

Jelikož je tento koncert již vyprodaný 
a hlásí se další zájemci, je zde možnost 
ještě jednoho vystoupení ten samý den 

od 17.00 hod. A to pouze při znovu 
naplněné kapacitě.

Případné dotazy a rezervace na
tel. 602 46 14 10.
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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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CM

MY

CY

CMY

K

BL_listy_v2.pdf   1   30.11.15   17:24

Pavel Sedláček

  žaluzie všech       
     typů

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

BAR HLEDÁ PRONÁJEM BYTU V BLATNÉ 
A OKOLÍ

(1+0, 1+1, 1+2)

Tel.: 732 463 358
604 929 271
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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

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

POLYGRAPH INTERNATIONAL, tiskárna, s.r.o.
Sadová 66, Blatná

P Ř I J M E
- vedoucího pracovníka na zpracování a odbavování zakázek

Požadujeme: znalost německého jazyka a práci na PC

- ženy na dvousměnný provoz
INFORMACE OSOBNĚ NEBO NA  TEL. ČÍSLE: 383 422 301

- pracovníky na domácí práci
(vhodné pro důchodce, ženy na mateřské)

INFORMACE OSOBNĚ NEBO NA  TEL. ČÍSLE: 739 691 440
- nabízíme také možnost výdělku studentkám

(jednoduchá práce s papírem – po domluvě ve všední den i v sobotu)

VISHAY Electronic spol. s r. o. hledá pro svůj závod ESTA
Blatná pracovníka na pozici:

● výrobní technolog - strojař
- hlavní pracovní poměr,
- VŠ strojního zaměření, 
- praxe výhodou,
- komunikativní znalost AJ nebo NJ,
- ochota a možnost cestovat do zahraničí. 

Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní společnosti, firemní benefity a odpovídající mzdové 
ohodnocení. Zájemci mohou volat 383 455 516, životopis na Zdena.Erbenova@vishay.com.

  ODDLUŽENÍ

OSOBNÍ BANKROTY  ODDLUŽENÍ

OSOBNÍ BANKROTY  ODDLUŽENÍ

OSOBNÍ BANKROTY

WWW.G-INVEST.CZ
HYPOTÉKA JIŽ OD  1.29 %

775 124 900

UNIVERSAL - PLUS s.r.o.
Sádlov 1360, Blatná

Přijme pracovníky/brigádníky do
výroby na pozice:

► čalouník
► truhlář
► pomocný dělník

Informace osobně nebo na tel. čísle
383 412 310, 603 142 319
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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
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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.


