
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 BLATNÉ MÁME ŠIKOVNÉ DĚTI

Tanečníci ze ZUŠ Blatná uspěli v Klatovech

V  sobotu 22.10. se v  Klatovech konala 
taneční soutěž, které se zúčastnili i žáci ze 
ZUŠ Blatná. Byl to již 7. ročník této soutěže 
napříc všemi tanečními styly. Diváci mohli 
celý den sledovat 65 choreografií. Tento rok 
se přihlásil rekordní počet šestiset třiceti ta-
nečníků, mezi kterými se naši žáci rozhodně 
neztratili. 

Skupina juniorek krásně zvládla přestup 
do starší kategorie a předvedla slušný výkon. 

Nejstarší žáci se v Klatovech předsta-
vili již potřetí a potřetí si také odvezli 
stříbrnou medaili. Největším překvape-
ním však byla nejmladší skupina dětí 
s choreografií „Malý princ“, která byla 
na této soutěži poprvé. Přestože tyto 
děti jely na  soutěž teprve sbírat po-
třebné zkušenosti, nakonec se ve velké 
konkurenci osmi týmů umístily 
na  nádherném druhém místě! 
Za všechny skupiny mám velkou 
radost a chtěla bych poděkovat 
rodičům žáků, kteří celý den 
poctvivě fandili a  obstarali 

dopravu dětí i převoz kulis na soutěž.
Závěrem bychom Vás chtěli pozvat 

na představení, které opět připravu-
jeme s hudebním oborem. V loňském 
roce jsme pro vás připravili muzikál 
„O dvanácti měsíčkách“, který se se-
tkal s velkým zájmem. V letošním roce 
jsme se rozhodli udělat něco zcela 
jiného, proto nyní již pilně nacvičuje-

me představení „ADDAMSOVA RODINA“ 
na  motivy amerického komediálního 
muzikálu pro celou rodinu. Premiéra se 
bude konat v pátek 16.12. 2016 od 17:30 
v divadelním sále sokolovny. Budeme se 
na Vás těšit!

V. Loukotová, učitelka TO

Ondřej Bubeník bronzový na PČR starších žáků!!
V sobotu 22. 10. proběhl v Jičíně vrcholný 

turnaj kategorie starších žáků. Na turnaj se 
kvalifikovali i dva naši závodníci. 

Ondřej Bubeník ve váze do 50 kg hned 
v  prvním zápase narazil na  favorita této 
váhy. Protivníka se však nezalekl, zvítězil 
a zadělal na první velké překvapení této váhy. 
Postupně se svým výkonem propracoval až 
do semifinále. V tomto zápase však prohrál 
a soupeř ho tak poslal do boje o třetí místo. 
Zápas o  bronz byl neuvěřitelně napínavý 
do poslední vteřiny. Ondra po většinu zápasu 
proti nahecovanému soupeři prohrával, ale 
12 sekund před koncem se mu povedlo využít 
chvilkové nepozornosti soupeře a ukázkově 
ho poslal na  záda. Vybojoval tak skvělé 3. 
místo. 

Ve váze do 66 kg bojoval Jan Podlešák. 
Skvěle procházel turnajem až do semifiná-

le, kde svedl těžkou bitvu se závodníkem 
z Karviné. Bitva to byla vyrovnaná, ale body 
získával Honzovo protivník. Ten nakonec zá-
pas na dvě juka vyhrál a postoupil do finále, 
kde následně zvítězil. Honza musel do boje 
o  bronzovou medaili. Proti němu stál jeho 
občasný tréninkový parťák a kamarád - pří-
bramský Vilda Kuba. Tenhle zápas Honzovi 
vyloženě nesednul. Svoji roli sehrálo vysílení 
a možná i menší motivace než měl soupeř. 
Každopádně zápas skončil Honzovo poráž-
kou. Ten tak obsadil místo těsně pod stupni 
vítězů - 5. místo.

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
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DEN VŠECH SVATÝCH JE POSLEDNÍ, KTE-
RÝ ZIMU ZAHÁNÍ
UDEŘÍ-LI ZIMA BRZY, HNEDLE JI TO MRZÍ
OD  SVATÉHO MARTINA, ZAHŘEJE JEN 
PEŘINA

V příštím týdnu otvírá  dveře LISTOPAD 
- v pořadí již jedenáctý měsíc roku, který zá-
roveň napovídá, že doba ADVENTU a konce 
roku, je tu coby dup. Příroda se viditelně 
ukládá k zimnímu spánku, zatímco my lidé 
ve dnech krátkých a často ponurých, rozjí-
máme a hodnotíme, co uplynulé dny přinesly. 
Advent má být časem očekávání, ale i setká-
vání, narovnání vztahů i porozumění, hledání 
cesty jeden k druhému. Pokusme se ten čas 
do vánočních svátků zbavit zbytečného shonu 
a neklidu.

„PŘIJDE ZIMA, PŘIJDE MRÁZ...“- STARO-
ČESKÉ VÁNOCE

Jsme nazvali letošní vánoční prodej na tř. 
J. P Koubka 3, který pořádáme každoročně, 
abychom alespoň částečně připomněli zimní  
vánoční čas našich předků, tradice a kouzlo 
posledních dnů v  roce, oslav slunovratu,  
z  křesťanského pohledu narození Ježíše 
Krista. Krásu a  rozmanitost drobných oz-
dob i předmětů, kterými si lidé dříve nejen 
zkrášlovali  obydlí, ale i  obdarovávali své 
nejbližší.

Čas vánoční je jedním z mála časů v roce, 
kdy si uvědomujeme běh času i smysl našeho 
bytí.

Již od  počátku listopadu začneme 
doplňovat vánoční nabídku tak, aby brzo 
byla kompletní a vy jste tak měli dostatek 
času - několik týdnů do Vánoc - se k nám 
podívat.

V  letošním roce jsme připravili kolekci 
různých pohledů i přání, které potěší vaše 
blízké jistě větší měrou než pouze odeslaná 
SMS. Vánoce a zima Jiřího Trnky je námětem 
některých z nich. Kouzelné obrázky našeho 
velkého výtvarníka i animátora vás jistě na-
dchnou. Stejně tak jeho staročeský papírový 
betlém, který je doplněn notami nejzná-
mějších koled. Pokud budete posílat přání 
za  hranice naší země,  můžeme vám také 
nabídnout přání s paličkovanou krajkou nebo 
slaměnými ozdobami aj. (již nyní v prodeji)
OTEVŘENO -  LISTOPAD soboty 9.00 - 14.00 
hodin                       www.lidove-remeslo.cz

TIP NA LISTOPAD - KOVANÉ ZVONKY
O VŠECH SVATÝCH VĚTRY-LI JSOU, ZNA-
MENAJÍ ZIMU MĚNLIVOU, PŘIJDOU-LI 
VŠAK S ONDŘEJEM (30. 11.), DOBRÉ ZIMY 
SE NADĚJEM

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Technické služby města Blatné s.r.o.
Hledají zájemce na následující pracovní pozici:

Pracovník na úseku veřejné zeleně 
a čištění města

Náplň práce: Zakládání a ošetřování zeleně
 Znalost řezových prací
 Úklidové práce
 Sečení travních ploch
 Řízení zaměstnanců na úseku čištění  
 města a veřejné zeleně
 Obsluha nosiče kontejnerů, sekaček
Požadujeme: Řídící schopnosti a samostatné  
 uvažování
 Manuální zručnost
 Časovou flexibilitu
 Řidičský průkaz  sk. B   
 Bezúhonnost
 Základní znalost práce na PC
 Praxe výhodou 
Nabízíme:  Zázemí stabilní firmy
 Možnost seberealizace a odborného  
 růstu
 Odpovídající platové ohodnocení
 Zaměstnanecké benefity
Nástup možný od 1. 2. 2016

Kontakt: Ing. Pavel Srb – jednatel
777/158846, email:  tsblatna@seznam.cz

CASH SAVAGE
AUS

HOSPODA
U DATLA

5.11.2016
20:00 hod
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Zprávy
z radnice

Město Blatná a Státní fond životního prostředí ČR vás zvou na  
bezplatný seminář

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ PODPORY Z PROGRAMU 
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 
3. listopadu 2016 /17:00/Blatná

Komunitní centrum aktivního života, 
Nádražní 661, Blatná

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Stát-
ním fondem životního prostředí ČR je zaměřen na podporu opatření 
ke  snížení energetické náročnosti budov, na  podporu efektivního 
využití zdrojů energie a na podporu výstavby budov s velmi nízkou 
energetickou náročností.

Zajímají vás úspory energie a chcete dotaci na  investice 
do vašeho bydlení? Poradíme vám jak na to!

Státní fond životního prostředí ČR a město Blatná zvou všechny 
zájemce o úspory energií, zateplení nebo změny způsobu vytápění 
ve svých rodinných domech na seminář.

Na semináři se dozvíte aktuální informace o vyhlášené výzvě k po-
dání žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Odborníci ze 
Státního fondu životního prostředí ČR vám kromě obecných informací 
poskytnou také individuální konzultace a poradenství.

Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihla-
šování. Seminář je bezplatný.

Poskytnuté dotace na podporu 
mezinárodní spolupráce s městem 
BLATNÁ v roce 2016

V roce 2016 byly podány celkem 4 žádosti (projekty) o dotace 
na mezinárodní spolupráci s městem Blatná a zastupitelstvo města 
na základě přijatých žádostí schválilo částku 200 000,- korun do roz-
počtu pro rok 2016.

Projekt č. 1 - Výměna zkušeností a prezentace v umělecké činnosti 
mezi Blatnou a švýcarským Roggwilem.
Garant projektu - paní Evženie Bláhová
Počet účastníků projektu - 16

Tato akce proběhla v období 1. – 3. 4. 2016 v Roggwilu při příle-
žitosti založení spolku

„Přátelé Blatné“ a koncertu „Musikgesellschaft“. Z Blatné zde 
vystoupili žáci ZUŠ Blatná pod vedením pana ředitele Martina 
Škanty. Ve dnech 6. – 9. 5. 2016 navštívili z Roggwilu město Blatná 
hudebníci a  členové spolku „Přátelé Blatné“ a  vystoupili v  rámci 
programu Jazz day.

Celkové skutečné náklady (dotace) na tento projekt činily 32 042,- 
korun.

Projekt č. 2 -  Návštěva partnerské školy ve Važci
Garant projektu -  ZŠ J. A. Komenského Blatná
Počet účastníků projektu - 44

Tato akce proběhla v období 13. – 16. 5. 2016, kdy žáci ZŠ J. A. 
Komenského navštívili partnerskou školu ve  Važci za  účelem vy-
hodnocení celoročního projektu „Školní život očima žáků – slovem 
a fotografií“. 

Celkové skutečné náklady (dotace) na tento projekt činily 50 000,- 
korun formou příspěvku na dopravu autobusem.
Projekt č. 3 -  Mezinárodní zážitkový tábor Blatná – Vacha
Garant projektu -  paní Jana Španihelová
Počet účastníků projektu - 25

Tato akce proběhla v  období 30. 7. – 7. 8. 2016, kdy mládež 
z našeho partnerského německého města Vacha navštívila Blatnou 
za účelem sblížení mládeže dvou národů a seznámení s našim měs-
tem a okolím.

Celkové skutečné náklady (dotace) na tento projekt činily 41 440,- 
korun.
Projekt č. 4 – Francouzský víkend
Garant projektu  -  spolek Nobiscum Humanitas
Počet účastníků projektu - 12

Tato akce proběhla v období 8. – 11. 9. 2016, kdy přátelé ze Sargé 
– les – Le Mans přicestovali do Blatné a byli ubytování v rodinách. 
V sobotu 10. 9. probíhal po celý den program, na němž se podíleli 
naši umělci i umělci z Francie včetně dětí ze ZUŠ a Sokola.

Celkové skutečné náklady (dotace) na tento projekt činily 39 186,- 
korun a částka 30 000,- korun byla převedena na PO CKVB k finan-
cování hudebních produkcí francouzského víkendu.

Všechny výše uvedené projekty probíhaly ve  velmi příjemné 
atmosféře a přispěly k upevnění vztahů mezi městem Blatnou a part-
nerskými městy Roggwilem, Važcem, Vachou a Sargé – les – Le Man. 

V neposlední řadě patří poděkování všem garantům projektů a ve-
dení města, paní starostce Bc. K. Malečkové a panu místostarostovi 
P. Ounickému, kteří tyto akce podporovali svou účastí.

Ing. Jana Kroupová - tajemnice MěÚ

Vyhlášení výsledků soutěže významná 
společnost, živnostník, osobnost a rodák 
roku 2016 

Jihočeská hospodářská komora, oblastní kancelář Strakonice již 
od  roku 2003 vyhlašuje soutěž ve  čtyřech kategoriích: významná 
společnost roku, významný živnostník roku, významná osobnost roku 
a významný rodák roku. Návrhy na ocenění podávají městské úřady, 
živnostenské úřady, úřady práce, firmy a jednotlivci. Kritériem pro 
hodnocení navržené společnosti a živnostníka je přínos pro region, 
kvalita výrobků a služeb, dynamický rozvoj firmy, ovlivnění životního 
prostředí a etika v podnikání. Významnou osobností roku je oceněna 
osobnost, která se významnou měrou podílela na dění v regionu nebo 
na jeho propagaci. Významným rodákem roku je oceněna osobnost, 
která se v regionu narodila. 

Vyhodnocení jednotlivých 
kategorií proběhlo 20. října 2016 
v Rytířském sálu hradu Strakoni-
ce v rámci fóra podnikatelů Stra-
konicka. Součástí slavnostního 
programu bylo vystoupení taneč-
ního klubu Čtyřlístek Strakonice 
a  operetního zpěváka Romana 
Škody, sólisty Hudebního divadla 
Karlín.

Za správní obvod Městského 
úřadu Blatná ocenění významná společnost roku 2016 převzala firma 
Blatenské strojírny Blatná s.r.o., se sídlem Ve Škalí 324, Blatná, 

Foto: Jarka Krejčová.
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Informace odboru správního a živnostenského úřadu

Vítání občánků 13. října 2016 na Zámku Blatná

Foto:Martina Ředinová
V obřadní síni blatenského zámku se 13. října 2016 uskutečnily tradiční slavnosti vítání občánků města.  Pod vedením paní učitelky 

Bc. Gabriely Petlánové s recitací vystoupily děti z Mateřské školy Šilhova, Blatná. Pan místostarosta Pavel Ounický přivítal do života 19 
občánků Blatné: 

Elsa Krejčířová nar. 09.03.2016  Tomáš Vokroj  nar. 05.05.2016
Jan Havelka nar. 28.03.2016  Jakub Hrubeš  nar. 06.05.2016
Lucie Hrachovcová nar. 01.04.2016  Matouš Kohout  nar. 08.05.2016
Dominik Tomek nar. 12.04.2016  Amálka Řezáčová  nar. 08.05.2016
Gabriela Chárová nar.19.04.2016  Eliška Řezáčová  nar. 08.05.2016
Matěj Ounický   nar. 21.04.2016  Dorka Jíchová  nar. 27.05.2016
Ondřej Braun nar. 27.04.2016  Daniel Kaprál  nar. 10.06.2016
Emma Regušová nar.28.04.2016  Jiří Šimánek  nar. 21.06.2016
Jakub Straka nar. 29.04.2016  Ondra Kohout  nar. 29.06.2016
Filip Náhlík nar. 30.04.2016

Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města Blatná, byly předány poukázky pro výplatu příspěvku v hodnotě 4. 000 Kč. 
Ing. Hana Valachová, odbor správní a živnostenský úřad

významným živnostníkem roku byl vy-
hlášen pan Roman Koubka z Hajan, 
podnikatel ve stavebnictví. Významnou 
osobností roku byla oceněna paní 
Mgr. Jiřina Karlíková, bývalá ředitel-
ka ZŠ J. A. Komenského v Blatné. Paní 
Mgr.  Zdena Gutwirthová, učitelka 
a bývalá ředitelka ZŠ T. G. Masaryka 
v  Blatné převzala ocenění významný 
rodák roku. Obě ženy byly oceněny 

za jejich dlouho-
letou přínosnou 
pedagogickou 
činnost.  Mezi 
prvními gratu-
lanty oceněným 
byla paní sta-
rostka Kateřina 
Malečková.

Ing. Hana Valachová, vedoucí odboru správního a živnostenského 
úřadu MěÚ Blatná

Pozvánka
k uctění památky u příležitosti vzniku samostatného

československého státu
Slavnostní vzpomínka k 98. výročí vzniku samostatného  

Československa se uskuteční dne

28. října 2016 ve 14.00 hodin u sochy Svobody. 
Program:

státní hymna
proslov místostarosty města

položení věnce u sochy Svobody

Nové osvětlení přechodů
V průběhu měsíce října bylo realizováno nové nasvícení některých pře-

chodů v Blatné. Ve spolupráci s firmou BiEsse, která zpracovala projekty 
na nové LED osvětlení, byl nasvícen přechod před školou J. A. Komenského 
a přechod u nově vybudovaného retardéru v Nerudově ulici u  školky. 
U  školy byla přidána kompletně nová 
lampa, u školky bylo částečně využito stá-
vajícího osvětlení (výměna osvětlovacího 
tělesa lampy) a také přidána jedna nová 
lampa. Osvětlení bylo projektováno dle 
platných předpisů a přechody tak splňují 
předpoklady pro bezpečné přecházení 
chodců a především našich dětí při cestě 
do školy a do školky.

V příštím roce se uvažuje o stavebních úpravách přechodů na tř. T. 
G. Masaryka, v rámci kterých by také došlo ke zlepšení osvětlení a tím 
k bezpečnějšímu přecházení chodců a dětí do školy v této lokalitě.

Foto: Jarka Krejčová.

Foto: Jarka Krejčová.

Výměna kontejnerů na drobný elektroodpad
Od 27. 9. 2016 jsou v Blatné umístěny dva nové 

kontejnery na  drobný elektroodpad. Naleznete je 
na  stejných místech, jako původní menší kontejnery 
(červené „zvony“).

Jedná se o  tato umístění: ulice Nad Vdovečkem, 
u  kontejnerů na  separovaný odpad, vedle Blatenské 
tiskárny, sídliště Nad Lomnicí, u horního kontejneru 
na směsný komunální odpad

Využijte tyto kontejnery pro uložení drobných vyřa-
zených elektrozařízení. Do kontejnerů nevhazujte zaří-

zení, kde by mohlo dojít k rozbití křehké části. Nevhazujte tedy televizory, 
monitory, zářivky, úsporné žárovky, tonery apod. Taková elektrozařízení, 
stejně jako všechna ostatní, přijímáme na sběrném dvoře.



Ročník 27 (37) Blatná 28. října 2016 Číslo 18 / strana 5

Doma v Blatné
V Blatné jako doma potkali se koncem září vyznavači fotogra-

fického umění na dalším ročníku Blatenského fotofestivalu. Jestliže 
loňské téma kromě úvah o cestách, poutích a všelikém přemísťování 
po povrchu zemském přineslo zejména zprávu o stavu světa, letošní 
nás dovedlo tam, kde putování začíná a končí, nechalo nás nahléd-
nout do soukromí domovů a nejrůznějších privatissim obydlí a duše, 
ohlédnulo se za nedávnými i dávno zašlými časy, avšak znamenalo 
také důvod k oslavám. Ano, letošní téma znělo Doma!

Návštěvníkům výstav minulých ročníků netřeba připomínat, že 
chtějí-li se podívat na dílo fotografů všeobecně známých, je třeba 
zamířit do Městského muzea. Pravidelně tu totiž vystavují ti, kteří 
většinu svého života prožili a své první fotografické pokusy veřejnosti 
představili dávno před sametovou revolucí. Nejinak tomu bylo letos. 
V prvním patře muzea jsou ještě do 13. listopadu k vidění výstavy 
na dané téma pocházející z fotoaparátů Františka Dostála a Dany 
Kyndrové. 

Humorné fotografie prvého autora jistě mnozí pamatují z četných 
časopisů té doby, zejména pak z Mladého světa let sedmdesátých. 
Výběr fotografií z  oněch časů nese název Všední dny Františka 
Dostála, mohl by se však třeba jmenovat Život obyčejných lidí 
v Československu za  normalizace. Kdo tu dobu pamatuje z  jejích 
radostnějších stránek, toho výstava jistě potěší. Volně navazující 
Rituály normalizace dokumentaristky Dany Kyndrové chmurně při-
pomínají masové veselí nadiktované stranou a vládou: prvomájové 
průvody, shromáždění k  výročí VŘSR, spartakiády… Naštěstí nic 
netrvá věčně, takže autorka časem mohla nasnímat soubor Odchod 
sovětských vojsk. Příležitost dovědět se, jak to tehdy doopravdy bylo, 
měli pamětníci stejně jako mladší ročníky na besedě s Michaelem 
Kocábem, která se, žel, konala až v nedělní podvečer.

Nepřehlédnutelnou postavou nejen české fotografické scény, 
jedním z  letošních jubilantů a autorem vystavujícím už na prvním 
ročníku Blatenkého fotofestivalu je Jindřich Štreit. Také tentokrát 
se do  Blatné – k  radosti mnohých – dostavil osobně, doprovázen 
hloučkem svých studentů, aby do programu přispěl hned na několik 
způsobů s tématy, která patří k těm nejcitlivějším. Na nábřeží v blíz-
kosti blatenského zámku bylo možno do nedávných dnů prohlížet 
fotografické plakáty z cyklu Jsme ze stejné planety, který má také 
knižní podobu, jenž autor vytvořil pro Českou charitu. Jedná se 
o  civilní portréty lidí původem z  nejrůznějších koutů světa, kteří 
již před mnoha lety, často v souvislosti se studiem nebo odbornou 
prací, našli svůj domov a nejednou také životního partnera v naší 
republice. O klikatém života běhu fotografovaných jsme se mohli 
dočíst v doprovodném textu. O tom, že téma (i)migrace jde v této 
době někomu proti srsti, svědčí fakt, že několik plakátů bylo poni-
čeno ještě před vernisáží. Tomuto osudu naštěstí uniknul, snad díky 
tomu, že byl vystaven na posvátné půdě kostela, soubor fotografií 
z cyklu Hledání domova zabývající se s vysokou citlivostí a hlubokým 
porozuměním bezdomovectvím. Dnes již legendární momentky ze 
života za normalizačního bezčasí v zapadlém koutu Moravy připomněl 

autor při besedě spojené s projekcí. Jako kurátor cyklu Vesnice ob-
jektivem [28] představil rovněž pohled na vesnický život současnosti 
objektivem další generace reprezentované autory ze Skupiny [28]. 
Svou přednášku zakončil několika prostými radami určenými těm, 
kteří své fotografické téma teprve hledají. Odměnou mu byl mohutný 
potlesk následovaný četnými gratulacemi a dortem, který bez váhání 
rozparceloval na  minikousky, aby nikdo ze zcela zaplněného sálu 
neodešel s prázdnou.

Dalším z fotografů jubilantů, dobře známý v Čechách i v zahra-
ničí a osobně přítomný letos v Blatné, tedy i dortem, gratulacemi 
a  ovacemi další obdarovaný, byl Josef Ptáček. K  tématu přispěl 
souborem Země krásná, rovněž knižně zpracovaným a završujícím 
autorovu knižní trilogii Toulky zámeckými parky Čech a  Moravy 
a Praha – procházka staletími.

Někdejší student a později i profesor na FAMU, který nikdy ne-
rezignoval na vlastní tvorbu, je znám svou znalostí asijských zemí 
a buddhismu, stejně jako tichou vášní pro krásy architektury a kulti-
vované přírody. Na rozdíl od ostatních fotografů však, jak na vernisáži 
přiznal, začíná fotit, když ostatní fotografové už balí. Výsledkem jeho 
trpělivosti a hledačství jsou zadumané a   tajemstvím zahalené pohle-
dy do dávno opuštěných zákoutí zámeckých parků, zahrad a listím či 
sněhem zavátých schodišť a teras, jejichž zašlá krása nás však stále 
uchvacuje. Snad i tuhle výstavu si mnozí stihli prohlédnout, končila 
totiž teprve s koncem prvního říjnového víkendu. Návštěvníci verni-
sáže se mohli s autorem setkat na přednášce komentující vystavený 
soubor. Volně pak přednáškou na téma Paměť české fotografie navázal 
fotograf, historik a teoretik fotografie a zasvěcený kurátor mnoha 
fotografických výstav Josef Moucha.

Letošní rok však má však mezi tuzemskými fotografy i další osla-
vence, a nejsou to jen jednotlivci: před pětadvaceti lety byl založen 
Institut tvůrčí fotografie v Opavě, škola s akreditovaným bakalář-
ským a magisterským studiem, jejímž vedoucím a skutečnou vůdčí 
osobností je Vladimír Birgus, který v Blatné vystavoval a přednášel 
už před rokem. ITF své výročí oslavil rozsáhlou výstavou v pražském 
Domě fotografie sestavenou z prací bývalých i současných studentů, 
z nichž mnozí vystavují nebo v minulosti vystavovali také v Blatné.

Škola kreativní fotografie založená před patnácti lety v  Praze 
Miroslavem Němečkem oslavila své výročí výstavou přivezenou 
přímo do Blatné. Zakladatel a provozovatel školy, stejně jako pražské  
Galerie Juliska a soutěže amatérské fotografie Fotostart, rovněž ně-
kdejší student ITF, ale také strojní fakulty ČVUT, přijíždí na podzim 
do Blatné každoročně a s ním i  jeho studenti a vystavující. Mnozí 
z nich jsou dnes již lektory školy (připomeňme si třeba Markétu Ku-
bačákovou, Hadise Medenčeviče nebo Jaromíra Santlera).  O tom, že 
lektoři školy vedou své žáky k důkladné znalosti technických postupů, 
ale zároveň kladou důraz na přemýšlení o obsahu, přičemž ponechá-
vají prostor jejich vlastnímu názoru, svědčí výsledné dílo. Technicky 
výsostně zvládnuté fotografie současně zaujmou výraznou výtvarnou 
stránkou a mnohého diváka pobaví, vyprovokují nebo možná naštvou 
svým sdělením. Takový byl i letošní reprezentativní výběr fotografií, 
z nichž některé jsme mohli vidět v Blatné již dříve. (pokr. na str. 7)
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Nemohu nereagovat na článek pana Vlastimila Váně v Blatenských listech 
č.17. „Tři výročí a volby bez imigrantů“

Tři výročí pominu - nechci se pouštět 
do politických debat.

Chci reagovat jen na tu část o volbách. 
Volby do krajů jsou něco jiného, než volby 
do parlamentu. Lidé volí hlavně osobnosti, 
protože kraje nemohou ovlivnit politiku státu.

Názory občanů se projeví až při volbách 
parlamentních. Nemyslím si ale, že lidé ne-
mají obavy z uprchlické krize.

Islám se středověkými praktikami JE 
velký strašák pro celou Evropu. Máme 
zatím štěstí, že  imigranti chtějí „kupodi-
vu“zatím jen do  tzv.vyspělejších západních 
zemí. Pokud ale dostanou v  těchto zemích 
občanství-mohou se svobodně pohybovat 
po  celé Evropské unii.  Když se podíváme 
do historie-můžeme současnou invazi jiných 
kontinentů do Evropy připrovnat k osidlování 
Ameriky, kde bylo téměř vyhlazeno původní 
obyvatelstvo. V Evropě to ale může klidně být 
i beze zbraní. Stačí počkat dvě generace a při 
porodnosti imigrantů budou mít v parlamen-
tech většinu a příslušné zákony si pohodlně 
odhlasují. Naštěstí si dnes většina občanů 

může přečíst na  internetu - nebo zjistit 
od přátel a známých v cizině jaké tam mají 
problémy a nemusí se spoléhat na to, co nám 
předloží Česká televize. Nechci totiž, aby se 
moji prapotomci museli bát o svoji kulturu, 
aby se u každé kulturní nebo sportovní akce 
báli, jestli někde něco nebouchne.

Nebo radši naše zvyky změníme a nebu-
deme radši pořádat nic? Necháme si sem 
zanést kulturu jinou?  Myslím, že hodně 
toho už musíme bránit dnes. Ráda bych se 
mýlila-já už jsem starší ročník, takže většina 
toho se mě už netýká, ale naši potomci nám 
můžou dávat vinu, že jsme proti tomu nic 
neudělali. To není totiž netolerance, ale pud 
sebezáchovy.

Úmyslně  se zmiňuji jen o  imigrantech, 
protože uprchlíci by zůstali v  první zemi 
a nechtěli pouze do Německa nebo Anglie.

Bohužel ale další generace  „vděčných“ 
uprchlíků se nám může odvděčit radikalizací 
jako ve Francii a Belgii. 

Dále pan Váně píše, že jsme sobečtí, 
uzavření před vším cizorodým. Myslím že 

výborné soužití s Vietnamci nebo Ukrajinci 
dokazuje, že tomu tak není. Ti se ale při-
způsobili naší kultuře, jako naši emigranti 
za komunistické éry v cizině.

Také různé sbírky, kde jsme hodnoceni 
jako jedni z  nejlepších, dokazují že nejme 
sobečtí a  lhostejní. A platy a důchody jsou 
podstatně nižší, než v  jiných-vyspělejších 
zemích.

Hrozbu plíživé rekolonizace ze strany 
Ruska také nepociťuji. Pociťuji spíše koloniza-
ci v rámci Evropské unie. Nevím jestli se ještě 
přes všechny nesmyslná nařízení mám cítit 
jako svobodný občan v demokratickém státě, 
kdy jenom poslouchám co nesmím, co musím, 
že mám mít globální myšlení atd. Bojím se, 
že mi jednou přijde do bytu kontrola na to, 
co vařím.

Chtěla bych, abychom už konečně byli 
Češi se svojí tradicí a kulturou a nepodbízeli 
se ani na východ, ale ani na západ.

Eva Korcová, Blatná, Šilhova 304

Studenti SOŠ Blatná ve Vídni
Každoročně připravuje SOŠ Blatná zajímavou jednodenní exkurzi 

do některé z německy mluvících zemí. Využívá i jazykově – vzděláva-
cích pobytů v zemích mluvících německy nebo anglicky. Minulý školní 
rok měli studenti možnost navštívit Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Ang-
lii. V rámci jednodenní exkurze si prohlédli metropoli Bavorska, Mni-
chov. Tentokrát jsme zvolili Vídeň. První cesta vedla do Schönbrunnu, 
letního císařského sídla. Naše velká skupina (téměř 60 studentů) 

se rozdělila. Část zamířila 
do samotného zámku, někteří 
navštívili tamní ZOO s evrop-
ským unikátem pandou bílou 
a zbytek naší výpravy vystou-
pal na  kopec Gloriet, odkud 
je za  hezkého počasí výhled 
na celou Vídeň. Další zastávkou 
byl zajímavý architektonický 
komplex Hundertwasserhaus. 
Následovala vyhlídková jízda 
po Vídni. Viděli jsme Vídeňskou 
operu, Burgtheater, ve kterém 
hrál Pavel Landovský, sochy 
Marie Terezie, básníků Goetha 
a  Schillera, komplex vídeň-
ských muzeí, slavný Sacherův 

hotel, vyhlášenou literární kavárnu Hawelka aj. Historické centrum 
města jsme absolvovali pěšky a naše trasa končila před katedrálou 
sv. Štěpána.  Po  řadě informací, zajímavostí a  samozřejmě ochut-
návky vídeňské kuchyně – Wiener Schnitzel und Sachertorte jsme 

Tak tu máme dva různé názory na tento problém a tím 
diskuzi k tomuto tématu v Blatenských listech ukončíme. 
Ale doporučuji přijít 4. listopadu do Komunitního centra na besedu 
s hostem Blatenských listů, kterým bude tentokrát Petr Pelikán 
a určitě se o tématu islámu a uprchlíků hodně dozvíme.  Petr Peli-
kán bude už šestým hostem Blatenských listů po Karlu Hvížďalovi, 

Alexeji Kelinovi ,,Petrušce Šustrové, Michaelovi Kocábovi a Vác-
lavu Žákovi. Mimochodem,  problematice věrohodnosti informací 
v digitálních médiích - díky vzniku „bublin“ filtrováním informací 
podle aktivity účastníka a  řízeným dezinformačním kampaním - 
jsme  se při těchto besedách také věnovali. 

Z.Malina
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zakončili naši exkurzi zábavou. Krátkou zastávku jsme udělali v jednom 
z nejstarších zábavních parků, v Prateru, ke kterému neodmyslitelně 
patří vyhlídková jízda na obřím vídeňském kole. Den se opravdu vydařil.

studenti SOŠ Blatná
Naší další plánovanou exkurzí je německý Regensburg, město králů 
a císařů, a plavba lodí po Dunaji.

Evženie Bláhová

Státní okresní archiv Strakonice 

si dovoluje pozvat na výstavu 

 
 

 

 

 

 

 

 

Významní rodáci regionu  
ve světle archivních pramenů 

 

 

 

 

 

 

 

 

František Ladislav Čelakovský, Rudolf Beran, Josef Šmidinger, Jan Pavel Hille a 
další významné osobnosti regionu ve světle dochovaných archivních 

dokumentů. 

Kde: Státní okresní archiv Strakonice, Smetanova 351, Strakonice  

Kdy: 1. 11. 2016 – 31. 1. 2017, pondělí – pátek, 8:00 – 14:00 

Doma v Blatné (pokr. ze str. 5)
Jsou to třeba snímky obyvatel balkonů 

z  cyklu Veřejné soukromí ozdobené cenou 
Czech Press Photo udělenou v  roce 2013 
Zdeňkovi Vajnerovi nebo Santlerův vtipný 
soubor Pravda nebo fikce? zobrazující mý-

tické či his-
t o r i c k é 
p o s t a v y 
p ó z u j í c í 
v   soudo -
bém foto-
a t e l i é r u , 
stejně jako 
snímky Jit-
ky Krejčo-
vé z  cesty 
vozíčkářů 
na   Al ta j . 
O s t a t n ě 
z a h a n b i t 
se  nene -
c h a l  a n i 
s a m o t n ý 
M i r o s l a v 
Němeček, 

jehož kýčovitě krásné zobrazení nahé dvojice 
muže a ženy balancující v objetí nad hrozivým 
vodopádem jistě rozbouřilo divokými otáz-
kami mysl nejednoho návštěvníka výstavy…

Také zakladatel české umělecké fotogra-
fie Josef Sudek se narodil i zemřel v roce 
končícím šestkou. Díky tomuto dvojímu 
výročí se Blatná dočkala výjimečného dárku, 
totiž zapůjčení rozsahem a formátem nevel-
kého souboru Sudkových zátiší, která – ač 
známá – představil František Dostál, jenž 
přidal několik osobních vzpomínek na Mis-
tra. Důstojnou společnost těmto nádherným 
klasickým fotografiím spoluvytvářel soubor 
velkoformátových černobílých portrétů 

a  ateliérových fotografií, vytvořených byť 
mladým, přesto stále žádanějším fotografem 
Janem Sakařem za použití znovuobjeveného 
koloidního procesu. 

Co znamená pojem Doma, však nejdů-
kladněji a  nejobsáhleji prozkoumali autoři 
Volné scény. Je to soubor bot na rohožce před 
vchodem do  bytu (Tomáš Hurský – Krok 
za krokem) nebo nevšední postřehy z Blatné 
(Michal Dvořák – Blatná hledáčkem nápla-
vy), či snad soubor křesel a pohovek, z nichž 
právě kdosi vstal (znovu Zdeněk Vajner 
a jeho VOID)? Mohou to být výseče krajiny 
kousek za  Zličínem, malebné jak krajinky 
od dávných holandských mistrů  (Eva Fal-
tusová – My Ddreamlike Day) nebo dojemné 
obrázky z nového domova českých rolníků 
v rumunském Banátu (Šárka Klímová – Šu-
mice) stejně jako prchavé vzpomínky na dět-
ství (Dagmar Skořepová – Ztráty a nálezy) 
nebo stopy po lidské činnosti v pusté krajině 
(Karel Prskavec – Stopy civilizace).

Téma spojilo i  devět autorů projektu 
Domov nebo skupinu studentů předmětu di-
gitální fotografie na Západočeské univerzitě 
v Plzni. Ke smutným, ale důvěrně známým 
pojednáním o tématu patřilo zamyšlení Re-
naty Süsové nad odchodem milované bytosti 
(Prázdno doma i v duši) nebo momentky de-
tailů z domácnosti dlouhodobě invalidní ženy 
smířeně odmítající vykročit ze svého vězení 
(Jana Bauerová – Housebound). 

K  nejmilejším  pak patřila vzpomínka 
na bratry Daniela a  Jiřího Reynkovy, které 
v  jejich petrkovském domově v  kuchyni 
u kamen, kde kdysi do kovových destiček ryl 
své obrázky otec Bohumil Reynek, a u okna 
v  pokoji, kde své křehké básně spřádala 
matka Suzanne Renaud, ve společnosti čet-
ných koček na  poslední chvíli zaznamenal 
redaktor Českého rozhlasu a  také student 
ITF Jan Němeček.

Bohužel tu nelze vyjmenovat všechny 
a vzpomenout na všechno, vždyť letos v Blat-
né vystavovalo na padesát fotografů. Zmiňme 
už jen tolik, že taky letos s humorem sobě 
vlastním všechny vernisáže uváděl a Ozvěny 
Fotojatek sestavil a komentoval Honza Flaška 
za doprovodu rovněž osvědčené houslistky 
a zpěvačky Agnes Kutas. 

Další vydařený ročník Blatenského 
fotofestivalu je za námi. Z přebohaté foto-
grafické úrody (je přece teprve podzim…) 
se mohou radovat pořadatelé, vystavující 
i  návštěvníci. Co pro mnohé mladé autory 
znamená možnost vystavovat na tomto místě 
v atmosféře laskavé konkurence zkušených 
a  často proslulých autorů, můžeme zjistit 

z biografií na jejich internetových stránkách. 
Že se s  blatenským svátkem fotografie už 
napevno počítá nejen v místním, ale i celore-
publikovém kulturním kalendáři, vůbec není 
málo. Díky všem!

Pro Blatenské listy v říjnu 2016  
napsala Iva Capoušková

Fotografie Dany Kyndrové ze 
souboru Rituály normalizace.

Fotografie od Františka Dostála.

Výstavu fotografií Františka Dostá-
la a Dany Kyndrové můžete zhléd-
nout v Městském muzeu Blatná až 

do 13.11. 2016. 
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Kulturní  kalendář

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: KONCERT SOUBORŮ 
KELTSKÉ HUDBY
Zámek Blatná
Vystoupí soubory blatenské ZUŠ Alban 
Eiler a Samhain a soubor ZUŠ Prachatice 
Beltina.
Na koncert zvou: ZUŠ Blatná, Rodičovská 
rada ZUŠ Blatná a CKVB

2. 11. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Nám. Míru 212, II. patro

5. 11. SOBOTA | 20:00 |
CASH SAVAGE (Aus)
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

5. 11. SOBOTA | 21:00 |
PATHEROYE ROYE + PŘÍSUN POVO-
LEN
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

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

7. 11. PONDĚLÍ | 19:00 |
WILLY RUSSELL: SHIRLEY VALEN-
TINE
Městská divadla pražská
Divadelní sál, Sokolovna Blatná

12. 11. SOBOTA | 20:00 |
KOHOUT PLAŠÍ SMRT + ABSOLUTNÍ 
BEZMOC
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

12. 11. SOBOTA | 21:00 |
ONI
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

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

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

2. 11. STŘEDA | 19:00 |
TENKRÁT V RÁJI 
Drama v českém znění | ČR/SR 2016 | 
99min | Mládeži přístupný | 120 Kč

3. 11. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY: JE 
TŘEBA ZABÍT SEKALA
Drama v českém znění | Česko / Francie / 
Polsko / Slovensko  1998 | 109min | 20Kč |

4. 11. PÁTEK | 20:00 |
KINO NASLEPO: OSCAROVÉ FILMY

9. 11. STŘEDA | 19:00 |
JACK REACHER: NEVRACEJ SE
Akční / krimi / drama / mysteriózní / 
thriller v původním znění s titulky | USA 
2016 | 116min | Nevhodný mládeži do 12 
let | 120 Kč

11. 11. PÁTEK | 20:00 |
HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY
Drama / válečný / životopisný v původním 
znění s titulky | USA/Austrálie 2016 | 131 
min | 120 Kč

13. 11. NEDĚLE | 15:00 |
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 
Animovaný / komedie v českém znění | 
USA 2016 | 87min | Mládeži přístupný

1. 11. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME … a povídáme si

8. 11. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME …a jdeme na 
výstavu do muzea

Pro děti:
KŘÍŽOVKY PRO DĚTI

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

11. 11. PÁTEK | 15:00 – 16:00 |
MALÁ TVŮRČÍ DÍLNA: 
PODZIMNÍ KOUZLENÍ
Tvůrčí dílna pro děti, které si chtějí vytvořit 
něco zajímavého z barevného listí.

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.

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum
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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: KONCERT SOUBORŮ 
KELTSKÉ HUDBY
Zámek Blatná
Vystoupí soubory blatenské ZUŠ Alban 
Eiler a Samhain a soubor ZUŠ Prachatice 
Beltina.
Na koncert zvou: ZUŠ Blatná, Rodičovská 
rada ZUŠ Blatná a CKVB

2. 11. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Nám. Míru 212, II. patro

5. 11. SOBOTA | 20:00 |
CASH SAVAGE (Aus)
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

5. 11. SOBOTA | 21:00 |
PATHEROYE ROYE + PŘÍSUN POVO-
LEN
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

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

7. 11. PONDĚLÍ | 19:00 |
WILLY RUSSELL: SHIRLEY VALEN-
TINE
Městská divadla pražská
Divadelní sál, Sokolovna Blatná

12. 11. SOBOTA | 20:00 |
KOHOUT PLAŠÍ SMRT + ABSOLUTNÍ 
BEZMOC
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

12. 11. SOBOTA | 21:00 |
ONI
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

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

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

2. 11. STŘEDA | 19:00 |
TENKRÁT V RÁJI 
Drama v českém znění | ČR/SR 2016 | 
99min | Mládeži přístupný | 120 Kč

3. 11. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY: JE 
TŘEBA ZABÍT SEKALA
Drama v českém znění | Česko / Francie / 
Polsko / Slovensko  1998 | 109min | 20Kč |

4. 11. PÁTEK | 20:00 |
KINO NASLEPO: OSCAROVÉ FILMY

9. 11. STŘEDA | 19:00 |
JACK REACHER: NEVRACEJ SE
Akční / krimi / drama / mysteriózní / 
thriller v původním znění s titulky | USA 
2016 | 116min | Nevhodný mládeži do 12 
let | 120 Kč

11. 11. PÁTEK | 20:00 |
HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY
Drama / válečný / životopisný v původním 
znění s titulky | USA/Austrálie 2016 | 131 
min | 120 Kč

13. 11. NEDĚLE | 15:00 |
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 
Animovaný / komedie v českém znění | 
USA 2016 | 87min | Mládeži přístupný

1. 11. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME … a povídáme si

8. 11. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME …a jdeme na 
výstavu do muzea

Pro děti:
KŘÍŽOVKY PRO DĚTI

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

11. 11. PÁTEK | 15:00 – 16:00 |
MALÁ TVŮRČÍ DÍLNA: 
PODZIMNÍ KOUZLENÍ
Tvůrčí dílna pro děti, které si chtějí vytvořit 
něco zajímavého z barevného listí.

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.

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum

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

1. 11. ÚTERÝ | 18:00 |
CESTOPIS: 
POTÁPĚNÍ NA MALEDIVÁCH
Kavárna, KCAŽ
Další část volného cyklu Mgr. Josefa Šin-
deláře. Vypravíme se mezi žraloky a obří 
manty, necháme se unášet nebezpečnými 
proudy a podíváme se na korálové útesy v 
noci. Doplněno fotografiemi a originálními 
filmy autora.
Vstup volný.

3. 11. ČTVRTEK | 17:00 |
SEMINÁŘ: MOŽNOSTI ČERPÁNÍ 
PODPORY Z PROGRAMU NOVÁ 
ZELENÁ ÚSPORÁM
Kavárna, KCAŽ
Zajímají vás úspory energie a chcete dota-
ci na investice do vašeho bydlení? Poradí-
me vám, jak na to! Státní fond životního 
prostředí ČR a Městský úřad Blatná zvou 
všechny zájemce o úspory energií, zateplení 
nebo změny způsobu vytápění ve svých ro-
dinných domech na seminář.  Vstup volný.

3. 11. ČTVRTEK | 17:00 |
ATELIÉR: MALBA 
Suterén, KCAŽ 
Malba akrylovými barvami s výtvarnicí 
Lenkou Pálkovou. Zájemci ať se hlásí na 
tel: 603 395 160.

4. 11. PÁTEK | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ: 
RNDr. PETR PELIKÁN
Velký sál, KCAŽ
Petr Pelikán je známý orientalista, hono-
rární konzul Súdánu, překladatel, analytik, 
veterán z války v Perském zálivu. Věnuje se 
problematice islámu. Vstup volný.

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

8. 11. ÚTERÝ | 17:00 |
TVOŘENÍ SE ZVÍŘÁTKY
Kavárna, KCAŽ
Přijďte si vyrobit trochu jinou dekoraci z 
přírodnin. Společně strávíme příjemné, 
kreativní odpoledne plné tvoření, básni-
ček, zvířátek a zábavy. Na hodné a šikov-
né děti se těší i morčátko Lentilka. Vstup 
volný.

9. 11. STŘEDA | 18:00 |
BACHOVY ESENCE A HLUBINNÁ 
REGRESIVNÍ TERAPIE
Kavárna, KCAŽ
Během tohoto setkání se dozvíte, co to 
vlastně Bachovy esence jsou a co si
představit pod pojmem hlubinná regresní 
terapie. Vstupné: 80/50 Kč.

10. 11. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: SOCHAŘSTVÍ 
Suterén, KCAŽ 

12. 11. SOBOTA | 13:00 – 17:00 |
BLATENSKÝ BLEŠÁK
Komunitní centrum
Pokud byste měli zájem o prodejní místo, 
je NUTNÉ SE NAHLÁSIT NEJPOZDĚJI DO 
11. 11. NA MAIL: mrazova@ckvb.cz nebo 
na tel: 604 723 646.
Prodejní místo je zdarma, stejně jako vstup 
na Blešák. 

1. 11. – 31. 12. | OK – OTEVŘENÁ 
KAVÁRNA | OZVĚNY ČASU
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Blatná, 
třída J. Křivancové.
VERNISÁŽ VÝSTAVY: 1. LISTOPADU 
V 17:00. Vystoupí žáci flétnové třídy paní 
učitelky Markéty Slavíkové.

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 CIZINCE

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, 
MANŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY, 
PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRACOVNĚ- 
PROFESNÍ OBLAST A OSOBNOSTNÍ 
ROZVOJ, o.p.s.
Klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte PhDr. 
Doležalovou na tel. 724 046 602 nebo na 
email:  info@manzelskaporadna-stra-
konice.cz

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ | 14:00 – 18:00 |
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA 
PREVENT
Klubovna, KCAŽ 
Kontakt: Mgr. Nikola Brandová, tel.: 773 
232 343.

KAŽDÉ LICHÉ PONDĚLÍ | 15:00 - 16:00 |
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 
maminky pod vedením zkušené lektorky.
Materiál v ceně kurzu. Kurzovné 50Kč/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 také hlavním tématem letošního Bla-
tenského fotofestivalu.

16.11. - 31.12. | JINDŘICH KRÁTKÝ: 
BLATENSKÉ POTULOVÁNÍ
Infocentrum, Blatná 
Nové kresby z okolí Blatné od známého vý-
tvarníka Jindřicha Krátkého.
V infocetru navíc můžete zakoupit nástěn-
ný kalendář obsahující vystavené kresby 
nebo nové pohlednice, které též pocházejí 
z dílny J. K.

 Výstavy
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sport

Z historie stolního tenisu v Blatné
Oddíl stolního tenisu TJ Blatná byl za-

ložen roku 1989 a  zakládajícími členy byli 
Milan Žíla, Josef Lehečka, Miroslav Strnad, 
Milan Prček, Bohuslav Valach a  Luboš 
Kallmünzer, který ještě stále aktivně hraje. 
V 70- tých letech existoval oddíl STS Blatná 
hrající okresní přebor ve  složení Ota Kall-
münzer, Josef Trefný, Jindřich Hájek. Další 
blateňáci hráli stolní tenis za kluby v Záboří 
, Třebohosticích a  Lnářích.  Vzpomeňme 
Petra Šatavu, Milana Poskočila, Miroslava 
Slavíčka, Jaroslava Kostera… Po vzniku klubu 
TJ Blatná se postupně připojovali k prvním 
zakladatelům Pavel Mls ml., Josef Hornát, Pa-
vel Mls st., Jiří Mls, hrající v Třebohosticích. 
Po prvotním nadšení se okamžitě postoupilo 
z  okresní soutěže do  okresního přeboru 
a poté i do krajské soutěže.  Následně vzniklo 
B mužstvo a začalo se pracovat s mládeží. 
V  první generaci se nejvíce prosadil Aleš 
Langer, který hrál II. ligu v Boru u Tachova 
a  Pavel Ounický, který je stabilní oporou 
s  divizními zkušenostmi. Další generace 
mládí byla ještě úspěšnější. Tehdy žáci Jan 
Duspiva, Jiří Černý a Filip Kallmünzer vyhráli 
kraj a postoupili na republikový turnaj. Mezi 
dospělými se Honza Duspiva dostal do extra-

ligového týmu Vršovic a momentálně hraje 
v   Linzi III.  Rakouskou ligu. Jirka Černý 
s Alešem Langerem a s dalšími odchovanci 
Danielem Maňhalem a Matějem Vavřincem 
vybojovali pro Blatnou před 3-mi lety účast 
ve III. lize. I když se po roce spadlo do divize, 
je to největší úspěch blatenského stolního 
tenisu. Z nejmladší generace vyčnívá 13-ti 
letý Jan Vonášek, který již nakukuje do kraj-
ské soutěže mužů. Blatenský pinčesový potěr 
se líhne pod dohledem zkušeného trenéra 
Marka Rojíka.  Kroužek stolního tenisu za-
střešuje DDM Blatná a již po mnoho let se 
těší velkému zájmu malých sportovců. L.K.

Výsledky stolní tenis.
Divize:
9.10. TJ Blatná A – OST Velešín B 10:3 body: 

Černý 3, Maňhal 2, Vavřinec 2, Kost-
ner 0, WO 3.

16.10. TJ Blatná A  – Hluboká nad Vltavou 
A 9:9 body: Černý 3, Vavřinec 3, Kost-
ner 1, Ounický 0, 2 čtyřhry.

14.10. DDM Soběslav Banes A – TJ Blatná B 
10:4 body: Rojík 3, Trefný 1, Fleissig 0.

15.10. VS Tábor A – TJ Blatná B 10:7 body: 
Špeta 3, Fleissig 2, Trefný 1, Rojík 1.

Martin Stošek to měl 
v cyklistické sezóně 2016 
jako soutěžící v televizním 
milionáři. Padesát 
na padesát.

Martin Stošek / 22 let / z  Blatné patří 
dlouhodobě ke  špičce závodní cyklistiky 
u nás. Dotáhl to v mladém věku tak daleko, 
že kamarádí s mediálními hvězdami pelotónů 
typu Ondřeje Cinka, Jana Škarnicla nebo 
dokonce Jaroslava Kulhavého. „No, s Jardou 
jsme byli loni v Itálii na zmrzlině,“ připouští 
skromně jezdící reklama na pohodu. A ještě 
skromněji zmiňuje fakt, že dal tomuto ostří-
lenému profíkovi v závodě MTB kritériu Brno 
na  frak. Stejně tak několika dalším esům. 
Bezva jízda mu tentokrát vynesla velice 
ceněný bronz.

Jenže první 
polovina cykli-
st ické sezóny 
2016 nebyla zda-
leka tak idylická. 
Martin se celou 
dobu vyloženě 
trápil. Na  vině 
byly vleklé zdra-
votní problémy 
střevního půvo-
du. Jako správný 
Stošek se ale bla-
tenský borec ne-
dal zlomit a neu-
stoupil. Pořádně 

se do  toho obul. Děkoval bohu, že závody 
a tréninky alespoň objel a že je přežil. Ale 
pořád jezdil. A jeho statečnost a silná vůle by 
zasloužila zvěčnit v čítankách. Nebo vytesat 
do kamene.

Nejvíc ho soužilo, že není O. K., na Mis-
trovství světa v Novém Městě na Moravě, 
kde si kladl původně vysoké cíle. „Nakonec 
jsem byl rád, že jsem se dostal do cíle jako 
šedesátý.“ Chuť si spravil na exhibici „Praž-
ské schody“, kde se umístil na fantastické 12. 
pozici. Zároveň se stal v obrovské mezinárod-
ní konkurenci pátým nejlepším Čechem. „Zú-
častnil jsem se ještě dvou závodů Světového 
poháru, několika závodů Českého poháru, ale 
nebyl jsem to já. Nemoc mě hrozně svazovala 
a  omezovala,“ nerad vzpomíná na kritické 
období své slibné kariéry Martin.

Stal se nedobrovolným vězněm cyklis-
tické obdoby televizního milionáře. Tam si 
soutěžící ale volí nápovědu „padesát na pa-
desát“ sami a svobodně. Martin dostal tohle 
„věno“ z vůle všemohoucího. Zřejmě to tak 
muselo být. Možná zkouška- kdo ví?

Na Martina Stoška v akce je 
vždy strhující pohled.

Od poloviny července se houževnatému 
mladíkovi začalo dařit, zdravotní problémy 
se vypařily, opět šel nahoru. Fantastický únik 
profi polobohům v Brně byl jen třešničkou 
na dortu. Mistrovství republiky v Bedřichově 
pro něho znamenalo čtvrtou pozici v elitní 
kategorii do  23 let. „Na  Zadově v  seriálu 
„Kolo pro život“ jsem si sáhl na  stříbro,“ 
vypráví Martin se zaujetím, „Dva týdny nato 
následoval bronz ve stejném seriálu v Karlo-
vých Varech. Za další dva týdny jsem vyhrál 
Akademické Mistrovství republiky v silniční 
časovce. „Kolo pro život“ mi nosilo štěstí 
i dál- v Plzni jsem se propracoval na čtvrtou 
příčku, ve  Znojmě jsem vybojoval bronz. 
Nejvíc šťastný jsem ale byl nakonec v Brně 
na  kritériu. Teď ale trošku zaúřadovala 
smůla, když mi při posledním závodě spadl 
řetěz. To mě tak otrávilo, že už jsem malinko 
rezignoval a dojel devátý.“

Aby nezůstal co do výbavy s cyklistickou 
špičkou pozadu, pořídil si v sezóně Martin 
vodítko na  řetěz. „Dobrá, ale drahá věc,“ 
upozorňuje blatenská závodní hvězda, „Navíc 
jsem na  mistrovství republiky tuhle „mo-
dernu“ ohnul a ztratil kvůli pobytu v depu 
medaili.“

Martin začal loni po roční pauze od ukon-
čení střední školy / zmíněný rok se živil 
cyklistikou, kombinovanou prací v obchodě 
a skladu svého chlebodárce / studovat v Čes-
kých Budějovicích fyzioterapii. Čekají ho ješ-
tě dva roky vysoké školy, pokud….. „Když mi 
nabídnou profi smlouvu, vážně bych uvažoval 
o tom, že kývnu,“ říká čerstvý reprezentant 
stáje SYMBIO+CANNONDILE, který pečlivě 

dbá celý rok o svou fyzickou kondici a kvalit-
ní sebepéči. „Dieta je blbost,“ má v tomhle 
ohledu jasno mladík s  jasně narýsovanou 
sportovní budoucností, „Já toho sním fakt 
hodně, ale vařím si sám to, co potřebuju 
a držím hodnotnou úroveň stravy.“ Má vůbec 
čas na nějaké záliby mezi kolem a studiem? 
„Největší kůň je samozřejmě cyklistika. Jinak 
jsem se omezil na to, že jsem se před třemi 
lety začal učit hrát na kytaru,“ nechává se 
slyšet Martin.

Martin měl odmalička dobrou cyklistic-
kou školu. Vlastně tu nejlepší. Spolu s brá-
chou Viktorem, který dnes učí biologii, fyziku 
a tělocvik a závodění v sedle už bere spíš jako 
životní doplněk, ho na  kole proháněl táta. 
„Dneska, když si s tátou vyjedeme, honím já 
jeho,“ směje se borec s poctivými sportovními 
základy. V rodné Blatné si Martina považují 
a jsou na něho pyšní. Když se dostal do potí-
ží, vypomohli mu tamní podnikatelé a firmy 
sponzorskými dary. Ať už šlo o BP- SERVICE 
Romana Pojera, CM SECURITY manželů 
Mašínových, ELEKTRO- MONTÁŽE Rubáš 
a samozřejmě blatenskou radnici.

Martin je samozřejmě jenom člověk, 
a  tak se v  jeho sportovní kariéře vyskytly 
momenty, kdy měl chuť se závodním pojetím 
cyklistiky „praštit“. To už je daň z úspěchu 
a úděl výjimečných osobností. Šťastně však 
takové krize překonal a proto může stát před 
životním rozhodnutím- stát se profesionálem. 
„Dokázal jsem si, že můžu závodit s českou 
špičkou. Teď už jen se správně rozhodnout,“ 
říká Martin. A on se jistě správně rozhodně.

Vladimír Šavrda
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  1. Vodňany A 4 4 0 0 0 40:4 12

  2. RUFA Bechyně A 4 4 0 0 0 40:17 12

  3. Blatná A 4 3 1 0 0 39:20 11

  4. Přídolí A 4 2 0 2 0 32:33   8

  5. Hluboká n. Vlt. A 4 1 2 1 0 32:34   8

  6. KST Orel A 4 2 0 2 0 29:33   8

  7. OST Velešín B 4 2 0 2 0 24:30   8

  8. DDM Soběslav BANES A 4 1 1 2 0 24:33   7

  9. TTC Libín Prachatice B 4 1 0 3 0 26:33   6

10. Blatná B 4 1 0 3 0 26:34   6

11. VS Tábor A 4 1 0 3 0 22:37   6

12. OST Kardašova Řečice A 4 0 0 4 0 14:40   4

Krajská soutěž:
7.10. Cehnice A – TJ Blatná C 4:10 body: Ounický 3, Kallmünzer 3, 

Lukáš 2, Mach 1, čtyřhra.
14.10. Elektrostav Strakonice C – TJ Blatná C 10:6 body: Ounický 2, 

Kallmünzer 2, Lukáš 1, Hornát 0, čtyřhra.
15.10. TJ Blatná D – Sokol Písek A 10:3 body: Mls J. 3, Kostner 3, Mls 

P. 1, Vonášek 1, 2 čtyřhry.
16.10. TJ Blatná D – Mirotice A 8:10 body: Mls J. 3, Kostner 3, Vonášek 

1, Mls P. 0, čtyřhra.
1. Blatná C 4 3 0 1 0 36:25 10

2. Třebohostice A 3 3 0 0 0 30:10 9

3. Elektrostav Strakonice C 3 3 0 0 0 30:14 9

  4. Mirotice A 4 2 0 2 0 31:30 8

  5. TJ Osek A 4 1 1 2 0 29:34 7

  6. Blatná D 3 1 0 2 0 23:23 5

  7. Cehnice A 3 1 0 2 0 16:25 5

  8. Vimperk A 2 1 0 1 0 15:17 4

  9. Sokol Písek A 4 0 0 4 0 12:40 4

10. SKP Prachatice A 2 0 1 1 0 15:19 3

Okresní přebor:
12.10. TJ Sokol Strakonice C – TJ Blatná E 6:12 body: Hornát 4, Jánský 

4, Pavel 3, Schmitd 0, čtyřhra.
19.10. TJ Blatná F – TJ Sokol Vodňany E 10:8 body: Vonášek 4, Šišková 

3, Sedláčková 2, čtyřhra.
  1. TJ ZD Záboří 5 5 0 0 0 64:26 15

  2. Elektrostav Strakonice D 4 4 0 0 0 55:17 12

  3. TJ Sokol Vodňany E 5 3 1 1 0 62:28 12

  4. TJ Lnáře A 5 2 1 2 0 45:45 10

  5. TJ Sokol Strakonice B 4 2 1 1 0 44:28   9

  6. TJ Blatná E 4 2 0 2 0 42:30   8

  7. TTC Sokol Volyně 4 2 0 2 0 40:32   8

  8. Cehnice B 5 1 1 3 0 41:49   8

  9. TJ Třebohostice B 4 2 0 2 0 28:44   8

10. TJ Sokol Vodňany D 5 1 0 4 0 39:51   7

11. TJ Blatná F 4 1 2 0 1 28:44   7

12. TJ Sokol Strakonice C 4 1 0 3 0 23:49   6

13. TJ Lnáře B-Kasejovice 5 0 0 5 0 11:79   5

Zveme všechny fandy stolního tenisu na mistrovská utkání (tělocvična 
ZŠ Komenského).
29.10. 17:00 TJ Blatná B – Vodňany A
2.11. 18:00 TJ Blatná F – TJ Třebohostice B
9.11. 18:00 TJ Blatná E – Cehnice B

Fotbalové výsledky
Minulé kolo

Muži „A“ Vimperk – Blatná 2:0 (1:0)

Muži „B“ Blatná – Cehnice 1:1 (0:1) Rubáš David 

Ženy Protivín – Blatná 1:3 (0:2) Vajsová 3x

Dorost  Vl. Březí – Blatná/
Bělčice

1:3 (0:0) Míka 2x, Mach

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

Poslední kolo

TJ Blatná oddíl kopané hledá touto cestou nového kolegu, který 
by byl ochoten zajišťovat funkci hlavního pořadatele při domácích 
zápasech mužů A a B.

Kontaktní osoba p. Vanduch tel.: 724005209 a p. Míka tel.: 728595441. 

Muži „A“ Blatná – Vodňany 1:2 (0:1) Motyka z pen., 

Muži „B“ Vodňany B – Blatná 5:3 (3:1) Písařík, Hlaváč, Míka

Ženy Blatná – Kaplice 0:4 (0:3)

Dorost  Blatná/Bělčice volno

Žáci st. Blatná – Strakonice B 1:1 (0:0) 
p.k.3:4

Slavíček

Šipkařské těleso z klubu DC VIKINGS Blatná se 
na Českém poháru neztratilo

Na Českém poháru v Bělčicích si 15. října skvěle vedli zástupci 
šipkařského „ potěru“ z klubu DC VIKINGS Blatná, když po výbor-
ných výkonech zcela opanovali stupně vítězů. A to v tomto pořadí: 1. 
místo- Denisa Thorovská, 2.místo- Tereza Taterová, 3. místo- Čeněk 

Jan Pernt. Jak vidno, odrostlejší a věko-
vě zralejší mistři bystrého oka a pevné 
ruky z  blatenské party mají důstojné 
následovníky. Dost dobře možná své 
učitele v budoucnosti překonají.

V  ženské kategorii uhájila pěkné 
páté místo také zástupkyně DC VI-
KINGS Blatná Alena Vestfálová. Jen 
o vlásek jí unikla obhajoba bronzu z Par-
dubic, když podlehla nejzdatnější české 

juniorce Báře Hospodářské. Zpočátku ale pro ni všechno vypadalo 
nadějně, když vedla 3:1. Situace se obrátila po tuhém boji, když se 
soupeřce podařilo zvrátit na konečných 3:4.

Jestli po historickém milníku bělčických šipkařů bouchaly zátky 
od šampaňského, se v kuloárech nehovoří.               Vladimír Šavrda

Rytíři DC Vikings Blatná 
za sebou mají historický 

úspěch.
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5. 11. sobota  CASH SAVAGE (AUS.)

12. 11. sobota
 Kohout plaší smrt
     + Absolutní bezmoc

ZAČÁTKY AKCÍ   I  20.00

Masáže 
Bc. Sabina Vacková 
tel: +420 737 434 296 
email: sabina.vackova11@seznam.cz 
- klasická (švédská) masáž 
- sportovní  
- klasická relaxační  
- aromaterapeutická masáž 
(výběr z aromaterapeutické kosmetiky SALOOS dle přání) 
- medová masáž + zábal 
- čokoládová masáž + zábal 
- Masáž proti celulitidě, formování postavy 
- Dornova masáž 
- Breussova masáž 
- indická masáž hlavy 
- masáž lávovými kameny – strečink v masérské praxi 

 
 

Kosmetický salon 
Manikúra 
Pedikúra 
Marie Šímová 
tel: +420 605 206 092 
email: vedoma.marie@seznam.cz 
 

Pracovní doba (dle telefonické domluvy) Po - So   8 - 20 hod. 
388 01 Blatná, Tyršova 437 

Masáže 
Bc. Sabina Vacková 
tel: +420 737 434 296 
email: sabina.vackova11@seznam.cz 
- klasická (švédská) masáž 
- sportovní  
- klasická relaxační  
- aromaterapeutická masáž 
(výběr z aromaterapeutické kosmetiky SALOOS dle přání) 
- medová masáž + zábal 
- čokoládová masáž + zábal 
- Masáž proti celulitidě, formování postavy 
- Dornova masáž 
- Breussova masáž 
- indická masáž hlavy 
- masáž lávovými kameny – strečink v masérské praxi 

 
 

Kosmetický salon 
Manikúra 
Pedikúra 
Marie Šímová 
tel: +420 605 206 092 
email: vedoma.marie@seznam.cz 
 

Pracovní doba (dle telefonické domluvy) Po - So   8 - 20 hod. 
388 01 Blatná, Tyršova 437 

V HOSPODĚ 
U ČILÁKA BUDE 

„PRŠET“
Děti i dospělí jsou srdečně  

zváni na zábavný turnaj v ka-
retní hře Prší, který se  

uskuteční v buzické hospodě 
U ČILÁKA 

v sobotu 5. 11. 2016
První list bude vynesen 

ve 13.00 hodin

Těší se na Vás pořadatelé - 
rodinný kolektiv staročeského 

hostince

 
 

Srdečně zveme na prodejní vánoční výstavu 
prací žáků ZŠ TGM Blatná, která se uskuteční ve dnech 

 
24. 11. a  25. 11. 2016 
od 9,00 do 16,00 hod 

v hale školy 
 

Výstava bude zahájena 24. 11. 2016 v 9,00 hodin 
vystoupením dětí z II. A a kytarového kroužku. Součástí 

výstavy bude soutěž O nejkrásnější vánoční ozdobu. 
Soutěžní výrobky odevzdávejte v ŠD III. do 22. 11. 2016. 

                                     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Střední škola a Základní škola, Oselce

si vás dovoluje pozvat na

X. ROČNÍK KOVÁŘSKÉHO DNE
Sobota 19. listopadu 2016 od 9.00 do 15.00

p r á c e m i s t r ů ř e m e s l a u v ý h n í

         d e n o t e v ř e n ý c h d v e ř í - i n f o r m a c e o n a b í z e n ý c h o b o r e c h

          v ý s t a v a s t u d e n t s k ý c h m a t u r i t n í c h p r a c í a k o v á ř s k ý c h v ý r o b k ů

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:
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 !

 

Fotoklub BlaFo při DDM Blatná vyhlašuje 

 

 Fotosoutěž pro děti a dospělé 

   Podzimní stromy 
 

Podmínky fotosoutěže:  

Fotografie můžete odevzdat v papírové podobě v DDM Blatná nebo digitální podobě zaslat  

e-mailem na adresu:  ddmblatna@iol.cz  

Fotografie v papírové podobě musí být ve velikosti alespoň 20x30. Zhotovíte v MAKU Blatná 
nebo na adrese: www.24print.eu 

 

 

 

 

 

Uzávěrka fotosoutěže:  30. 11. 2016.  
Vítězné fotografie obdrží věcné ceny a budou vystaveny v Galerii Fotoklubu BlaFo 

 

Fotoklub BlaFo při DDM Blatná vyhlašuje

Fotosoutěž pro děti a dospělé

Podzimní stromy
Podmínky fotosoutěže:

Fotografie můžete odevzdat v papírové podobě v DDM Blatná nebo digitální 
podobě zaslat

e-mailem na adresu:ddmblatna@iol.cz

Fotografie v papírové podobě musí být ve velikosti alespoň 20x30. 
Zhotovíte v MAKU Blatná

nebo na adrese: www.24print.eu

Uzávěrka fotosoutěže: 30. 11. 2016.
Vítězné fotografie obdrží věcné ceny a budou vystaveny v Galerii Fotoklubu BlaFo
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www.koop.czKooperativa nabízí:
▶ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA

▶ POJIŠTĚNÍ MAJETKU

▶ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VÁS I VAŠICH RODINNÝCH 

PŘÍSLUŠNÍKŮ

▶ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VÁS I VAŠICH RODINNÝCH 

PŘÍSLUŠNÍKŮ

S Kooperativou si 
můžete sjednat:
▶ HYPOTEČNÍ ÚVĚR

▶ DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ

▶STAVEBNÍ SPOŘENÍ Kontakt
Pavlína Plechatá
tel.: 728 127 741
e-mail: 
pavlina.plechata@kooperativa.cz

Michal Štěpánek
tel.: 722 758 140
e-mail: 
michal.stepanek@kooperativa.cz

Kooperativa v Blatné od 
1. listopadu na nové adrese!
Nově nás najdete na náměstí 
Míru 206, Blatná.

Zastavte se u nás - dárek máme pro každého.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v SOŠ Blatná
Střední odborná škola Blatná zve žáky devátých tříd a jejich rodiče i ostatní zájemce o studium 
k osobní návštěvě a prohlídce areálu školy spojené s informacemi o oborech (ekonomickém 
a „počítačových“ elektrotechnickém a informatickém) a o přijímání nových žáků pro příští školní 
rok, blíže na webu www.blek.cz
Další dny otevřených dveří budou v pátek 11.11. 2016 a v pátek 20.1. 2017 (celý den do 16:00) 
a škola je zájemcům otevřena i kterýkoli jiný pracovní den (po telefonické či mailové domluvě). 
Škola se rovněž prezentuje na burzách škol například v Písku, v Blatné, ve Strakonicích, v Klato-
vech, ve Stodu, v Prachaticích i jinde (v případě zájmu i přímo v jednotlivých ZŠ např. na třídních 
schůzkách – mnohde již domluveno či proběhlo). 
Doporučujeme seznámit se se školou i při osobní návštěvě.
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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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O B R A Ť T E  S E  N A  A K R E D I T O V A N O U  
V Ý Ž I V O V O U  P O R A D K Y N I  B C .  L U D M I L U  

M A T O U Š K O V O U  T E L . :  7 7 7 9 4 5 4 1 4  

.: masáže 
  

.:poradenství a prodej

.:diagnostika přístrojem EAV 

.:bezbariérový přístup

.:krátké objednací lhůty

.:dárkové poukazy i na Vánoce

.:po předání tohoto výstřižku k masáži dárek

lávové kameny, 
poctivé, cenově dostupné

.:spec. bylinné přípravky 
  dle principů čínské medicíny

Jana Drobníková

732 957 008, po 19 h i 383 423 654
Jana.Drobnikova@seznam.cz

http://masaze-reiki-blatna.wz.cz
sídliště Nad Lomnicí 1102, 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

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

Provozovna: Tyršova 437,   388 01 Blatná

www.masaze-vackova.cz
- masáž lávovými kameny,   prodej dárkových poukazů
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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.


