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Úspěšní absolventi SOŠ Blatná
Lukáš Podhrázký
Jakoby se rozzářil den, když se ve dveřích třídy Lukáš
nedávno náhle objevil. Maturoval na naší škole v roce
2010, krátce nato odešel studovat a pracovat do Skotska a před pár dny přijel nakrátko do Čech jako čerstvý
absolvent prestižní univerzity v Aberdeenu.
Lukáši, žáci
naší školy
měli již jednou možnost
s Tebou besedovat. Přesto
se zeptám,
proč ses rozhodl pro studium v zahraničí a právě ve Skotsku?
Pro studium ve Skotsku jsem se rozhodl
tak říkajíc na poslední chvíli, a to právě
v době, kdy se SOŠ Blatná účastnila mezinárodního projektu Comenius. Přijeli
za námi studenti a studentky středních
škol z Portugalska, Polska a Turecka a my
se s nimi museli nějak dorozumět. Tehdy
jsem si uvědomil, že bez znalosti anglického
jazyka to ani v Čechách nejspíš moc daleko
nedotáhnu. A to ani nemluvím o nutnosti
jazyka na všech těch vysněných dovolených
v zahraničí. A tak i přes to, že jsem měl vyřízenou přihlášku na VŠE v Praze, jsem si podal
přihlášku i na Banff & Buchan College (dnes
North East Scotland College) ve skotském
Fraserburghu.
Jakému oboru ses tam po přijetí věnoval?
Bylo to náročné?
Jako student oboru Informatika v ekonomice v Blatné jsem se rozhodoval mezi
studiem ekonomiky (Business) nebo grafiky
(Multimedia Development). Vzhledem ke své
základní znalosti angličtiny jsem se rozhodl
pro grafiku, protože jsem se domníval, že
mi to studium ve Skotsku jazykově značně
usnadní. Výuka mého oboru byla hlavně
praktická a první dokumentaci k projektu
jsem musel psát zhruba až po měsíci, kdy už
to ani pro mě takový problém nebyl.

Co tě vedlo k pokračování na Robert
Gordon University (RGU) v Aberdeenu? Jak
vypadaly přijímací zkoušky? Jak univerzita
pomáhá studentům v jejich studiu?
Pokračování na RGU byl takzvaný no-brainer, tedy taková samozřejmost. College
ve Skotsku mají smlouvy s univerzitami,
a tak po dovršení zpravidla 2. ročníku jsou
studenti automaticky přijati do 3. ročníku
na universitě. Jediná podmínka je, že úspěšně
dokončí druhý ročník College. Univerzity se
poté snaží pro studenty tento přechod co nejvíce usnadnit, aby si na nové prostředí i styl
výuky co nejrychleji zvykli. RGU je navíc díky
podpoře od zdejších firem ropného průmyslu
docela bohatou institucí. V době, kdy jsem
byl na College, právě dokončovala stavbu
jedné z jejích nových budov (mé budoucí)
v Aberdeenu, která je přišla na úctyhodné 4,5
miliardy korun. RGU jsem si vybral i z důvodu, že už několik let za sebou se stala vůbec
nejlepší britskou univerzitou z hlediska
úspěšnosti jejích absolventů (97,7 % absolventů každý rok získá práci v oboru během
6 měsíců od dokončení studia).
Pokud jsem slyšel správně, vysokoškolské
studium v Čechách funguje tím způsobem,
že VŠ naberou spoustu studentů do prvního
ročníku a v některých případech jich 70-80 %
na konci roku vyřadí. Osobně tento přístup
nechápu a college a university ve Skotsku
takhle opravdu nefungují. V obou případech
se snaží si studenty udržet, a to v ideálním
případě na 4 (bakalář), nebo i všech 5 let
(magistr). Ale ano, najdou se tu lidé, kteří
například jeden z předmětů ve druhém nebo
třetím ročníku nezvládnou, ale i tak mají
možnost si ho přes prázdniny opravit, nebo
si ho dokonce přenést a dodělat v ročníku
následujícím.

Školy jsou tu studentům oporou, a to jak
ve vysokoškolském, tak i v osobním životě.
Má „Uni“ má kolem 16000 studentů a 2500
zaměstnanců, a tak se řadí mezi ty menší.
Ale i přesto nabízí studentům služby jako
např. Student helpdesk, Dyslexia centrum,
kariérní centrum, psychologická poradna,
studijní poradna, finanční centrum, 24/7
knihovna, studijní prostory, kaplanství, školka a mnoho dalších. Škola má i posilovnu
s bazénem a studentskou unii, která pro
studenty organizuje studentské párty zvané
„Freshers Week“ a mnoho „eventů“ (akcí)
a mimoškolních aktivit. Sám jsem například
u nás před školou skákal bungee jumping
a pomohl jsem tak vybrat 2100 liber (cca
75000 Kč) pro dětskou charitu během jediného odpoledne.
Jsi čerstvý absolvent s diplomem Master
of Science. Pověz nám více o oboru, který
jsi vystudoval.
RGU byla první univerzita ve Skotsku,
která loňský rok zahájila výuku Digitálního
Marketingu. Využil jsem proto příležitosti
a bez problémů jsem po dokončení mého
bakalářského studia na počítačové fakultě
přešel na fakultu ekonomickou pro studium
právě tohoto oboru. Digital Marketing je
v současné době jeden z nejperspektivnějších
oborů, a proto o svoji budoucí kariéru obavy
nemám. Učili jsme se vše od základů SEO,
HTML a použitelnosti stránek, přes inbound,
content a social media marketing, digitální
PR, segmentaci a zacílení marketingu, metody pro analýzu dat, až po plánování celkové
digitální marketingové strategie. Některé
naše projekty byly individuální a některé
skupinové, přičemž většina z nich byla pro
reálné firmy z Aberdeenu a okolí. Takže výuka byla i zde praktická. Biflování se na ústní
zkoušky se tu opravdu neděje, protože ony
tu ani neexistují.
Magisterský rok, tedy Masters (MSc),
netrvá ve Skotsku roky dva, ale v podstatě
jeden a půl. První dva semestry jsou plné
praktické výuky, přes léto pak studenti pracují na své diplomové práci (dissertation)
a do školy už nechodí.
(pokrač. na str. 5)
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 A k t u a l i t y

DOKUD NEVYPADAJÍ PAŠIJE, DOTUD ZIMA
JEŠTĚ NESKONČILA (SNĚHOVÉ PŘEHÁŇKY)
JARO LENOCHY NECHVÁLÍ, ALE PRACOVITÉ VELEBÍ.

PODĚKOVANÍ

V měsíci únoru jsme s dětmi z naší
mateřské školy přijali milé pozvání do Lékarny Poliklinika Blatná. Tuto nabídku
jsme využili v rámci našeho výchovně-vzdělávacího procesu. Naším hlavním
tématem pro měsíc únor byla právě
prevence ke zdraví, lékařské prostředí,
první pomoc a péče o nemocné.
Děti se dozvěděly mnoho užitečných
rad v oblasti zdravotnictví, získaly vědomosti o službách lékárny, o širokém
sortimentu nabízeného zboží. Děti se
zájmem poslouchaly zajímavé vyprávění,
zapojovaly se do rozhovoru, kladly otázky
a také odpovídaly. Velice „výživnou“ přednášku nám poskytla Mgr. Jana Bláhová.
Za její ochotu, vstřícnost a milé vyprávění
mockrát děkujeme!
A ještě jedno poděkování, neméně
důležité, patří zdravotnické záchranné službě Blatná. S dětmi jsme měli
možnost důkladně si prohlédnout vnitřní
vybavení sanitních vozů, defibrilátor,
nejnovější transportní techniku, resuscitační brašny a batohy pro záchranáře,
vysílací zařízení apod. Děti si obohatily
své vědomosti o transportu nemocných
(sanitní vůz či letecká záchranná služba),
o funkčnosti nosítek pro nemocné, o složení sanitní posádky a jejich povinnostech.
Za tuto návštěvu, spoustu zajímavých
informací a za ochotu děkujeme p. Gregorovi a p. Koubkovi.
Mateřská škola Blatná, Šilhova
H.P.
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JARO KRÁSNÉ KVÍTKY VYNÁŠÍ, SVLAŽUJE
A TEPLO PŘINÁŠÍ.

NA SVATÉHO ŘEHOŘE (12.3.) V KOŽICHU JE PŘEDOBŘE, NA SVATÉHO
JÁCHYMA (20.3.), UŽ NE TAK DOCELA,
NA SVATÉHO JIŘÍ (24.4.), KOŽICH
DO KOMORY MÍŘÍ.
První jarní den je přede dveřmi, počasí
tomu zatím příliš nenasvědčuje. Sluníčko
se před námi schovává, snad nás překvapí
v příštím týdnu, kdy oslavíme Velikonoce!
Ano, před námi již je PAŠIJOVÝ TÝDEN
- Modré (v některých krajích Žluté) pondělí,
Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek,
poté svátky Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle- Boží hod velikonoční a Velikonoční pondělí, (také Červené pondělí.)
Jistě se již všichni chystáte, připravujete
a zdobíte své domovy! Jsme tu pro vás,
pokud vám ještě něco k výzdobě i průběhu
svátků chybí.
PRODEJ NA TŘ. J. P. KOUBKA 3 - TRADICE LIDOVÝCH VELIKONOC - PŘÍCHOD
JARA
POZOR - ZÍTRA V SOBOTU 19. března
máme ZAVŘENO! Jsme na Velikonočním
jarmarku v Rožmitále pod Třemšínem.
V příštím týdnu bude otevřeno:
úterý - pátek 10.00 - 16.00 hod. (22. 3.
- 25.3.), sobota 26. 3. 9.00 - 12.00 hod.
Jistě jste již zjistili, že TRHY v ul. Na Příkopech jsou opět v provozu a zatím budou
pokračovat každou další sobotu.
Tip na březen:
- keramická velikonoční ovečka - zvoneček
- kraslice ve stylu modrotisku (foto)

BYŤ BY BYL PRVNÍ JARNÍ DEN JAK NA ZAKÁZKU, PŘECE NECHOĎ JEŠTĚ NA PROCHÁZKU, AŤ TVÉ ZDRAVÍ NEZTRATÍ SVOU
SÁZKU.
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Úspěch studentů
v okresním kole soutěže
„Finanční gramotnost“

Studenti SOŠ a VOŠ Březnice, kteří se
umístili na prvním, druhém a třetím místě
školního kola celostátní soutěže „Finanční
gramotnost“ vyhlášené Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR a společností
COFET, a. s., se jako tým zúčastnili okresního kola soutěže. V tomto kole se trojice
studentů, jmenovitě Matěj Buriánek třídy 4.
AV oboru Informační technologie, Jaroslav
Kostínek třídy 3. AV oboru Agropodnikání
a Petra Bezděková třídy 4. BS oboru Sociální
činnost, umístili na třetím místě. Za vzornou
reprezentaci školy převzali studenti v ředitelně školy ceny a diplomy.
Ing. Jaroslava Hájková

Fotoskupina Spektrum Blatná
si dovoluje pozvat veřejnost
na zahájení výstavy fotografií

Jaroslav Škalda

– S fotoaparátem přírodou
zahájení výstavy v sobotu
2.4. 2016 od 14,00hod.
výstava potrvá do 30.06.
otevřeno denně mimo neděli
od 9,00 do 17,00 hod.

V dubnu budeme znovu
otevírat kurz pro děti -

POHÁDKOVÁ JÓGA,

který je zaměřen na rozvoj
hrubé motoriky, jemné
motoriky a kreativitu dítěte.
Bližší informace najdete
na www.odlehcovaci-pobyty.cz,
v případě zájmu volejte 606 655 713, 602 303 083.

Všem čtenářům i občanům Blatenska
přejeme krásné slunečné svátky a radost
z přicházejícího nového ročního období. Také
ať se vám vydaří velikonoční beránek, jidáše,
perníky, preclíky a všechny dobroty, které
budete připravovat.

Krejčovství

u parkoviště Tesly
bude přemístěno od 1. dubna
do budovy naproti MěÚ.
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Z právy

z radnice
NAŠE ODPADY

Nakládání s odpady je v současné době aktuální téma. Letos v únoru vyhlásil závaznou část Plánu odpadového hospodářství Jihočeský
kraj a nyní bude plán odpadového hospodářství na příštích 10 let
vypracovávat také Město Blatná.
Chtěli bychom Vám touto cestou postupně něco sdělit o našich
odpadech. Kolik jich vyprodukujeme, jak s nimi nakládáme a kde
nakonec skončí. V pár následujících číslech Blatenských listů vyjdou
články o jednotlivých druzích odpadů, s kterými se musí město Blatná
vypořádat.
Hlavním cílem všech strategických dokumentů je předcházení
vzniku odpadů. U komunálních odpadů je to navýšení množství
vytříděných odpadů a významné omezení skládkování směsného
komunálního odpadu. V zákoně o odpadech již nyní máme zákaz
skládkování směsného komunálního odpadu, a to k roku 2024.
Komunální odpad tedy nebude možné na skládky ukládat. Co bude
v roce 2024, můžeme pouze odhadovat. Ale již nyní je jasné, že je
nutné snížit množství „zbytkového“ odpadu ukládaného do popelnic.
V Blatné tento odpad odváží Technické služby města Blatné
na skládku odpadu u Hněvkova. Tato skládka je v provozu od roku
1993. Skládka je ve vlastnictví města a provozují ji technické služby.
Nyní bude realizována čtvrtá, konečná etapa skládky. Odpadový vůz
technických služeb nasbírá odpad z našich popelnic případně kontejnerů a odveze ho na skládku u Hněvkova. Tam je zvážen a následně
vjíždí přímo do skládky, kde vysype svůj obsah. Obsluha kompaktoru
(obřího hutnícího stroje o hmotnosti 30 tun) odpad trochu rozprostře
a provede vizuální kontrolu, při které se snaží odstranit zejména
nebezpečné odpady (plechovky od barev, obaly od olejů, ...), ale také
větší kusy odpadu, které lze vytřídit. Následně se vysypané odpady
průběžně hutní kompaktorem a zapracovávají do skládkového tělesa.
Není to jen takové „přejíždění“ odpadů, jak by se mohlo zdát. Musí
se to umět. Musí být zajištěna stabilita vlastního tělesa skládky a s ní
spojených konstrukcí, zejména aby se zabránilo sesuvům. Pro ukládání odpadu je využívána vždy co nejmenší plocha skládky („aktivní
plocha“). Po navršení max. 2 m vrstvy odpadů, je překryta vrstvou
materiálu k technickému zabezpečení skládky (stavební a demoliční
odpady, zemina, kamení). Tato vrstva zajišťuje zejména ochranu proti
prašnosti, úletům, šíření zápachu či přemnožení hlodavců. Kromě
aktivní plochy je zbylá část skládky překryta biologicky aktivním materiálem (zeminou a našimi vytříděnými bioodpady z kompostárny).
Pod skládkou je vybudován drenážní systém průsakových vod, které
jsou používány na kropení tělesa skládky k zamezení prašnosti. Pro
zajištění ochrany zdraví lidí, zvířat a životního prostředí jsou prováděny pravidelné kontroly. Sleduje se jakost a množství průsakových,
výluhových, podzemních a povrchových vod. V tělese skládky je
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vybudován odplyňovací systém a skládkový plyn je ventilován přes
kokso-kompostové filtry. Provádí se monitoring jakosti a množství
skládkového plynu.
Z odpadové evidence města je zřejmé, že množství směsného komunálního odpadu mírně klesá. V roce 2015 jsme vyprodukovali cca
310 kg veškerého odpadu na osobu, směsného komunálního odpadu
(tedy toho, co nám zbyde po vytřídění) cca 163 kg na osobu (1098 tun).
Máme vytvořenou síť sběrných nádob na tříděné odpady, máme
i sběrný dvůr. Máme možnost třídit i bioodpady. Právě biologicky rozložitelné odpady však stále tvoří velkou část našich popelnic. (Příští
příspěvek k odpadům bude právě na téma bioodpadů.)
Jana Šustrová, odbor životního prostředí, MěÚ Blatná

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí je příjmem obce, ale správu (daňové přiznání, výběr) provádí finanční úřady. V roce 2015 město obdrželo z této
daně do rozpočtu 7 mil. Kč, tj. 5 % celkových příjmů, což odpovídá
průměru českých obcí.
Na platbu je poplatník zpravidla upozorněn zaslanou složenkou
do 31. 5. Na Územním pracovišti v Blatné není již od 1. 9. 2015 možné
platit daň v hotovosti na pokladně. Od 1. 3. 2016 byly obnoveny tzv.
„daňové složenky“ – je možné uhradit bez poplatků daň na poště.
5. 2. 2015 byla vyhlášena novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitých věcí, podle níž se bude většinou postupovat poprvé
v roce 2016. Změny jsou spíše legislativně-technického rázu.
Obec má možnost zavést nebo změnit koeficienty ovlivňující
daňovou sazbu a od roku 2009 stanovením místního koeficientu
i výslednou výši daně. Obec může též osvobodit zemědělské pozemky
a nemovitosti dotčené přírodní (živelní) pohromou.
Město Blatná obecně závaznou vyhláškou č. 4/2008, o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, podle § 11 odst. 3) písm.
b) zákona o dani z nemovitých věcí stanovilo pro celé území obce,
že základní sazba daně se u zákonem stanovených druhů zdanitelných staveb a jednotek (např. pro individuální rekreaci, samostatně
vystavené garáže, stavby užívané pro podnikatelskou činnost a jednotky užívané jako garáž nebo pro podnikání) v celé obci násobí
koeficientem 1,5. Koeficient zohledňující počet obyvatel v obci podle
§ 11 odst. 3) písm. a) zákona u budov obytných domů a bytů město
neupravovalo – zákonem stanoven ve výši 1,6. Město také nestanovilo
místní koeficient podle § 12 zákona, kterým má možnost zdvojnásobit
až zpětinásobit výnos daně z vybraných nemovitých věcí na celém
území obce.

Údaje pro zaplacení daně z nemovitých věcí
bankovní účet - Finanční úřad pro Jihočeský kraj - číslo:
7755-77627231/0710
konstantní symbol: 1148 – platba převodním příkazem, 1149 – platba
poštovní poukázkou
variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ
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Rozpočet města Blatná 2015

Rozpočet na rok 2015 byl schválen jako
schodkový s příjmy ve výši 114 013 tis. Kč,
výdaji ve výši 121 484 tis. Kč a schodkem
ve výši 7 471 tis. Kč. Příjmy upraveného
rozpočtu (128 622 tis. Kč) byly naplněny

Údaje o ročním hospodaření města se
zpracovávají do závěrečného účtu, který je
po zveřejnění projednáván na zasedání zastupitelstva města. Měsíčně jsou aktualizována
data rozklikávacího rozpočtu na interneto-

na 105 %, výdaje upraveného rozpočtu
(136 093 tis. Kč) byly čerpány na 91 %. Bylo
dosaženo přebytku ve výši 10 678 tis. Kč.
Splátky úvěru činily 1 327 tis. Kč.

vých stránkách města www.mesto-blatna.cz.
Ing. Dagmar Malečková, vedoucí odboru
finančního a školství

Program

13. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se bude konat dne
23. března 2016 od 17:00 hodin ve velké zasedací síni MěÚ Blatná
1. Kontrola plnění minulých usnesení
2. Návrh usnesení
3. Rozpočet k 31. 12. 2015
4. Změny rozpočtu 2016
5. Dodatek ke smlouvě příkazní
6. Převod pozemku p.č. 855/12 v katastrálním území Blatná do majetku města – uzavření smlouvy o bezúplatném převodu č. 13/
CST/2016
7. Prodej pozemku p.č. 9/3 v katastrálním území Blatenka
8. Prodej části pozemku p.č. 645/2 (KN) v katastrálním území
Hněvkov u Mačkova
9. Prodej části pozemku p.č. 839/3 v katastrálním území Čekanice
a zřízení služebnosti
10. Možnost odkoupení pozemků podél cesty ke Kanečku, katastrální
území Blatná
11. Možnost odkoupení objektu čp. 20 v katastrálním území Skaličany
12. Realizace směny pozemků v ul. Jiráskova a v ul. Plzeňská, katastrální území Blatná
13. Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hněvkov
u Mačkova
14. Návrh na parcelaci v lokalitě Sahara, Blatná
15. Název nové ulice v Blatné – „Za Malým vrchem“
16. Návrh závazných finančních podílů z celkové částky kvóty dle
Rozpisu v Programu regenerace MPR a MPZ a z rozpočtu města
pro rok 2016
17. Provedená kontrola KV ZM Blatná
18. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Blatné za rok 2015
19. Žádost o schválení „dotace pro jednotku SDH obce Blatná“ na rok
2017 v rámci reprodukce požární techniky
Informace: a) Zápis z jednání komise pro nakládání s obecním
majetkem ze dne 17. 2. 2016
b) Anketa na svoz komunálního odpadu Hněvkov
c) Zpráva o pořizování nového územního plánu Blatná
d) Návrh na odvolání člena KV ZM Blatná
Bc. Kateřina Malečková v.r. - starostka města

Město Blatná si Vás dovoluje pozvat na veřejné
setkání s odborníky na téma

BLATNÁ
BEZPEČNÉ MĚSTO
Přijďte diskutovat se zástupci města, Policie ČR, Městské policie Blatná a pracovníky
OS PREVENT Strakonice.

ǀ 30. 3. 2016
ǀ 16:00 h.
ǀ zasedací místnost MěÚ (tř. T. G. Masaryka 322)

MEOS – B, spol. s. r. o.

U Sladovny 277 (areál SOU) 388 01 Blatná
VÁM NABÍZÍ STÁČENÉ OLEJE DO VAŠICH NÁDOB :

M6AD
7ADS III
PP80W
HM46 hydraulický
10 W-40 polosyntetika
5 W-40 plná syntetika
R2 vývěvový
Antifreeze extra

52 ,00Kč/litr
58,00 Kč/litr
53,00 Kč/litr
59,00 Kč/litr
96,00 Kč/litr
136 ,00Kč/litr
69,00 Kč/litr
60,00Kč/litr

TECHNICKÉ PLYNY firmy Linde Gas a.s.
PROPAN BUTAN – 10kg – 365,-Kč
Kontakt : 383 423413 , 724832630
Kromě uvedených druhů lze objednat i další produkty.
Kontakt a informace pro objednání: 606 614 355
Platnost ceníku od 1.3.2016
Množstevní slevy.
Otevírací doba: Po-Pá 6:00 - 14,00
TECHNICKÉ PLYNY firmy Linde Gas a.s.
PROPAN BUTAN – 10kg – 365,-Kč
Kontakt : 383423413 , 724832630
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Úspěšní absolventi SOŠ Blatná (pokr. ze str. 1)
Já jsem se ve své diplomce soustředil na použitelnost webových
stránek ve skotské státní
správě a problematiku používání digitálního přístupu k informacím pro lidi
v důchodovém věku (Téma: Online Delivery
of Government Services and Participation
Challenges for Older Adults).
Spolupracoval jsem celé léto se skotskou
vládou a několika charitami, abych tohle
všechno vůbec dal dohromady.
Měl jsi také nějaké mimoškolní aktivity?
Pravděpodobně více než těch školních.
Jak už jsem se zmínil, naše studentská unie
pořádá spoustu aktivit, kterých se studenti
mohou účastnit. Kromě posilovny a charitativních akcí je tu i více než 40 societies, což je
velký hit jak u nás, tak i na školách v Americe.
Societies jsou v podstatě kroužky, které si organizují sami studenti, protože se chtějí něco
naučit, nebo jen prostě trávit čas s lidmi se
stejnými zájmy. Je tu Language society (kde
se studenti navzájem učí své mateřské jazyky), Photography society, Computer society
(kde jsme si hráli s Raspberry Pi, Arduno kity
a létajícími drony), ale třeba i Harry Potter,
Fashion nebo Feminist society.
Mimo aktivit v naší unii jsem byl zástupcem své třídy (Class representative) a posléze i studentským zástupcem své fakulty
(Student Faculty Officer) trenérem zástupců tříd (Class Rep Trainer) a zástupcem
všech studentů univerzity pro komunikaci
se studentskou podporou školy a i mimo ni
(Student Services Liaison Officer). To už ale
hraničilo s placenou prací, protože jsem kromě různých ocenění na konci roku dostával
i symbolickou finanční odměnu. Byla to pořád
ale dobrovolnická práce, díky níž jsem mimo
jiné jezdil a létal po konferencích v celé Velké Británii Jednou jsem dokonce přednášel
i před více než 350 lidmi.
Pobyt i studium v zahraničí jsou mimořádně finančně náročné. Jak jsi to zvládal? Pomáhali ti rodiče?
Do Skotska jsem šel s tím, že se o sebe
postarám, a tudíž jsem si od rodičů peníze
brát nechtěl. Rodiče mi pomohli v posledním
ročníku, kdy jsem měl výdaje díky školnému
mnohem vyšší a samozřejmě jsem už nemohl
tolik pracovat.
Naprostá většina studentů tu má brigádu
v restauraci nebo v nějakém baru na 20-25
hodin týdně. Já jsem pracoval v restauraci,
a to nejprve jako barman a poté i jako číšník.
Výhoda je, že kromě minimální mzdy, která
ve Skotsku činí kolem 250 korun na hodinu,
jsem měl i spropitné, které mi samo o sobě
za měsíc v pohodě zaplatilo celý nájem.
V prváku jsem dokonce pracoval na plný
úvazek a ve druháku vůbec, protože jsem měl
dostatečně velké úspory. Ve třeťáku jsem pak
práci v restauracích nadobro opustil a začal
jsem pracovat pro svou univerzitu. Pracoval
jsem jako E-learning Assistant a vyvíjel jsem

různé webové aplikace a online materiály pro
studenty naší školy.
Na stránkách univerzity je o tobě několik článků. Pochlub se, prosím, jakého
největšího úspěchu jsi za studií dosáhl.
Čeho si cením nejvíce, je určitě národní
ocenění zvané The Herald Higher Institution Award pro nejlepší akademickou podporu studentů na univerzitách ve Skotsku, které
jsme spolu s kolegy v práci získali loňský rok.
Jako student jsem získal několik ocenění za své mimoškolské aktivity, jako např.
Student Contribution and Involvement
Award a Saltire Award. Dobrovolnické práce jsem nedělal pro ta ocenění, ale protože
jsem jako student mohl v rámci univerzity
i mimo ni spoustu věcí změnit a pro studenty
vylepšit. Ve třetím ročníku nás učili jeden
(pro náš obor) zbytečný předmět, a tak jsme
ho posléze z osnov pro další ročníky odstranili, vybojovali jsme si lepší ceny studentské
dopravy v rámci města a nechali postavit
zastávku hned vedle naší školy. Přesvědčili
jsme univerzitu, aby nám nechali knihovnu
otevřenou 24/7 (tedy 24 hodin denně), aby
nám vybudovali více studijních prostorů,
postavili více studentských kolejí, aby zlepšili sortiment stravování ve všech budovách
školy a spoustu dalších drobností, které
nám studentům usnadnily nebo zpříjemnily
život. Takže díky reprezentaci na škole jsem
byl schopný si koupit levnější permanentku
na autobus, který mě třeba o půlnoci dovezl
až na campus školy, abych si mohl pracovat
na projektu a popíjet si u toho Costa Coffee
a jíst Subway. Nic z toho by se asi nestalo,
kdybychom studentskou reprezentaci na škole neměli.
Jak tě ke studiu připravila naše škola,
SOŠ Blatná?
Asi to nebude velké překvapení, ale co
se týká výuky, tak mi nejvíc na střední škole
pomohla výuka jazyků a posléze výuka grafiky a HTML. Z jazyků jsem byl pokročilý
v němčině a úplný začátečník v angličtině.
V obou jazycích mi pomohl způsob, jakým
nás učili pravidla, gramatiku, skloňování,
časy a tak dále. Když jsem přijel do Skotska,
tak jsem sice mluvit moc nedokázal, ale
postupem času jsem se rozmluvil a začal
jsem si vzpomínat na gramatiku, kterou jsem
v hodinách angličtiny v Blatné pochytil. Bez
základů gramatiky by to pro mě v zahraničí
bylo daleko těžší, protože já se z knížky učit
nedokážu a učitelé v Blatné nám gramatiku
vysvětlovali perfektně.
SOŠ Blatná mě ale připravila i na život,
který jsem ve Skotsku opravdu našel a dokázal jsem se v něm i uchytit. Bylo to hlavně
díky projektu Comenius, který mi pomohl si
uvědomit, že svět je větší než naše republika,
naše kultura, naše politika, naše školství
a naše nefungující ekonomika. Uvědomil
jsem si, že mým nejvyšším cílem nemusí být
najít si dobrou práci v Praze, ale že mám
možnost studovat na prestižních univerzitách
kdekoliv na světě a něco ze sebe opravdu
vybudovat.
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Setkal ses v Aberdeenu, popř. ve Fraserburghu s dalšími českými studenty?
Je Aberdeen multikulturní?
Rád bych nejprve řekl, že všechna větší
města ve Skotsku a v Anglii jsou velice multikulturní. Denně na ulici, ve škole a v práci
potkávám desítky národností a to mi pomáhá si rozšířit objektivní pohled na svět
a i na současné politické problémy v Evropě
i ve světě. Myslím si, že v Čechách nejsme
moc tolerantní k ostatním národnostem.
Já to ale nechápu, u nás na univerzitě jsou
studenti ze 132 zemí světa a nikdy jsme tu
s tím neměli problém.
V Aberdeenu a i v mnoha dalších městech
ve Skotsku je i celkem velká česko-slovenská komunita. Máme tu různé facebookové
skupiny, kde si navzájem radíme, pomáháme
a organizujeme srazy. Rozhodně tu nejsem
sám. Například facebooková skupina Aberdeen CZSK má přes 1200 členů a jsou to
lidé, kteří žili, žijí a nebo přemýšlejí o tom,
že za prací nebo za studiem do Aberdeenu
odejdou. Když jsem studoval bakaláře, měl
jsem ve třídě kolem 20 spolužáků, a z toho
jsme tam byli dva Češi a jeden Slovák.
Studovat v cizině si mohou dovolit jen ti
nejodvážnější, samostatní a cílevědomí
jedinci. Jsi takový?
Studium ve Skotsku si může zkusit skoro
každý, protože za bakalářské studium se
tam v současné době neplatí žádné školné,
respektive ho za studenty z EU hradí skotská
vláda. Je ale pravda, že je potřeba být odhodlaný, mít nějaký cíl, alespoň základní znalost
angličtiny a trochu úspor, aby se člověk mohl
v klidu uchytit.
V současné době je lepší mít maturitu
z angličtiny, IELTS nebo TOEFL testy. College
jsou většinou shovívavější v požadavcích
na angličtinu než jsou University, ale o všech
požadavcích těchto škol je možné se dočíst
na jejich internetových stránkách, nebo se
jich konkrétně zeptat přes email. Měl jsem
spolužáky na College, kteří po prvním nebo
po druhém roce odešli zpět do Čech. Jeden
si neuvědomil, že vařit a prát si bude muset
sám, druhému se nelíbila práce po nocích
v baru a další se (poměrně neúspěšně) dva
roky snažil vydělávat na nájem a na jídlo
internetovou brigádou z Čech.
Jde to ale i jinak. Já jsem si vzal 1000 liber
a ke konci léta odletěl do (přes Facebook
smluveného) dočasného ubytování. Po dvou
týdnech jsem začal chodit 3x týdně do školy
a po měsíci od příletu našel stálé ubytování
v bytě s dalšími Čechy. Asi po třech týdnech
jsem našel práci v restauraci, kam jsem 3-4x
týdně chodil večer pracovat. Na škole jsem
se snažil vnímat a odevzdávat včas projekty.
Přitom jsem se začínal porozhlížet po dobrovolnické práci pro školu a pro charity (a tyto
pracovní zkušenosti mi posléze pomohly
získat práci u nás na škole). Zhruba jednou
ročně se stěhuju za lepším nebo výhodnějším
bydlením a jednou nebo dvakrát za rok letím
na dovolenou do Čech. Posledních 5,5 roku
mi uteklo daleko rychleji, než první dva roky
na střední škole. Nebylo to sice jednoduché,
ale stálo to za to! Děkuji za rozhovor.
Lukáše Podhrázkého se ptala Marie Švehlová
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Eva Erban-Drucker

(26. 3. 1928 – 30. 1. 2016)
(dokončení z minulého čísla)
Do dobytčího vlaku je cpali, dokud se tam
vlezli. S patnáctiletou Evou jela její matka,
otec, sestra a babička Druckerová. Jako záchod sloužil jeden kbelík pro cca 50 vězňů.
Nedali jim ani jídlo, ani vodu. Když dojeli
v noci do tábora, příslušníci SS separovali
muže od žen. Před vstupem do baráku pro
ženy s dětmi, nazvaném „Kinderhaus,“ dostali všichni vytetované číslo na levou ruku
a museli se osprchovat. Během toho jim
bylo zabaveno všechno oblečení a dostali
jiné. Ve sprše museli zůstat celou noc
i s malou sestřičkou,
takže se vůbec nevyspali. Dozorci na některé řvali a dokonce
je bezdůvodně bili.
Otec byl na jiném baráku s muži, a tak jej
potkávaly jenom někdy při cestě do školy.
Esesáci prohledávali
domy někdy i dvakrát
denně. Během těchto
prohlídek museli všichni nastoupit a nehnutě
čekat na dokončení prohlídky. Eva jednou
udělala, chybu a pohnula se, čehož si všimla jedna žena z řad SS. „Víš, co znamená
Appell?! Víš, že se nesmíš pohnout!“ poté
ji uhodila do tváře a nepřestala, dokud se
neunavila.
V roce 1944 zemřela babička Druckerová
a v březnu onemocněla a zemřela maminka.
Eva s Hanou zůstaly samy. V táboře byly i další děti a hodně dvojčat, ale nikdo jim neřekl,
co se děje na klinice tábora. „V polovině roku
přijel další transport, asi 10 000 lidí, ale ti
prostě zmizeli.“ Nakonec v červnu 1944 byli
Druckerové odvedeni k selekci. Všechny
ženy mezi 16. a 45. rokem a muži mezi 16.
a 50. rokem, byli posláni na práci. „Nechtěla
jsem odejít, a tak jsem řekla tomu esesákovi,
že chci zůstat.
On mi odpověděl, že nemám
mluvit, když
nejsem tázána!“ vzpomíná
na ten den Eva
Erban-Druck e r. B y lo t o
příliš rychlé.
Šestnáctiletá
Eva měla alespoň možnost
říci své sestře a otci sbohem. Tatínek ji
ještě řekl, že pokud to přežijí, tak se sejdou
v Blatné. Poté byli odesláni do baráku, kde
za nimi přišel doktor Josef Mengele, který
provedl druhou selekci. Esesáci, u kterých
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Eva během toho seděla, se normálně smáli
a vtipkovali. Odvedli je do ženského tábora (Frauenlager), kde je svlékli a nahnali
do sprch. „Smrdělo to tam plynem. Nechali
nás tam 3-4 hodiny, a pak pustili vodu. Umyla jsem si tvář a vlasy. Kontrolovali, jestli
nemáme vši.“ Nakonec znovu přišel doktor
Mengele a provedl poslední selekci nahých
žen. Za tři dny je odeslali vlakem do Hamburku na nucené práce.
První den na novém místě dostali k jídlu
rybu, avšak to byla výjimka a ostatní dny už
měli jen chleba a chudou polévku. Vstávalo se
ve čtyři ráno a šlo se odklízet trosky po bombardování, které neustále probíhalo. „Někdy
nás poslali do bunkru, velkého cementového
boxu, ale my jsme museli být vždy ve vrchním
patře… Byla jsem unavená, a tak jsem někdy
při bombardování spala. Bomby mi nevadily.
Také esesáci byli mírnější, protože se třásli…
Jednoho dne nás zbombardovali. Vrátili jsme
se z práce a náš barák byl zničen. Zemřelo
v něm asi 20 žen.“ Trestem pro vězenkyně
bylo často bití gumovým obuškem a příčina
mohla být paradoxně nulová, např. rozhovor
s jiným vězněm.
V dubnu 1945 byli opět znovu všichni
nahnáni do dobytčího vozu a odvezeni
do Berlína. Tuto příležitost někteří využili
k útěku, avšak Eva pokračovala dál s ostatními vězni. Z Berlína museli všichni pochodovat
do Bergen-Belsen. Po cestě bylo vidět mnoho
těl vězňů, kteří už nemohli dál a zemřeli vysílením. Tábor byl uprostřed lesa, takže byl
skryt všem očím. Zde při vstupu do tábora
proběhlo stejné rozdělení podle pohlaví jako
v předchozích případech. „Všude bylo mnoho
mrtvých lidí, tvořili asi 3 m vysokou kopu.
Byli všude. Nedali nám vodu ani jídlo snad
14 dnů. V baráku jsme se mačkali na zemi,
takže se nedalo spát.“ Vysvobození konečně
přišlo 15. dubna s britskou armádou, která
všechny ošetřila a pokusila se je nakrmit.
Bohužel i přes jejich snahu lidé dále umírali
na podvýživu, černý tyfus nebo jiné nemoci.
Esesáci byli nahnáni do skupin a museli vyko-
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pat hrob pro všechny mrtvé v táboře a nakonec také pietně postát nad jámou. Britové se
ptali obyvatel blízkého městečka, zdali o tom

věděli, ale ti jen zapírali. V krátké době poté
byla Eva dopravena přes Kolín nad Rýnem,
Prahu až do Blatné, kde zjistila onu hroznou
skutečnost. Z 31 blatenských židů se vrátil
z Terezína pouze Josef Svozil a Rudolf Fischl.
V Blatné válku přečkala Elsa Hálová, která
posílala rodině Druckerové balíčky s jídlem
do Terezína i Auschwitzu. Eva si u sousedů
vyzvedla ukryté cennosti a v následujících
letech se rozhodla využít možnost vrátit se
do Palestiny. Zde potkala svého muže, Ludvíka Erban, který bojoval v druhé světové válce. Válka je ovšem dohnala i v nově vzniklém
státě Izrael, a tak se nakonec i s dvěma syny
Joe a Dany odstěhovali do Kanady.
Možná teď hledáte ten význam v příspěvku, který nemá dát paní Evě Erban-Drucker
pouhou nálepku „žena, která přežila.“ Jako
i jiní čelila za druhé světové války smrti
s odvahou a o svém zážitku povyprávěla
v roce 1997 bez bázně či hněvu. Možná sem
tam při vzpomínce na své milované ukápla
nějaká ta slza. Co tedy z jejího příběhu pro
nás plyne? Odvaha jednotlivce může změnit
budoucnost celé společnosti, která díky Evě
Erban-Drucker nezapomene, že slepá nenávist podpořená mlčícím davem může probudit
v lidech bestii ničící vše, i je samé. Paní Eva
Erban-Drucker žila i po zbytek let v míru,
který tak dlouho hledala. Čest její památce.
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

Pro všechny, kteří rádi vyměňují, prodávají, nebo nakupují.

BLATENSKÝ BLEŠÍ TRH
V sobotu 16. 4. 2016
od 8 – 12h v parčíku u školy J.A.Komenského

Děláte jarní úklid a potřebujete uvolnit místo ve skříni nebo doma?

REZERVUJTE SI PRODEJNÍ MÍSTO NA TEL : 606 207 257
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Řezník usnul během masopustního průvodu na voze. Plameňáci byli taky unavení

Chlum - Spící řezník na voze v „plné polní“- to se hned tak nevidí. Ale v obci Chlum se
takový výjev naskytl. Konkrétně během masopustního průvodu, který vsí procházel 13.
února. Zřejmě těch štamprlat u jednotlivých
stavení vyprázdnil dočasný řezník kapánek
přes míru a tak si na voze za traktorem,
který jel v čele chumlu maškar, „dal
dvacet“. „Taky plameňáci byli unavení,“
neodpustil si štiplavou poznámku na adresu dalších „tvrdou měnou“ posílených
tvorů v průvodu současný starosta obce
Radim Paulus, „Ke cti všech jmenovaných nutno podotknout, že obchůzku
zastavěné oblasti absolvovali až do konce. Řeznický mistr se také v průběhu
„folklorní mise“ vzpamatoval a měl se
k světu,“ směje se Radim Paulus. Žádná
z maškar na trase „nepadla za vlast“
a všem pirátům, sněhulákům, hroznovému vínu, kuřeti, jeptišce, klaunovi i ostatním rozdováděným postavám se podařilo
bez úhony dostat do „bezpečí“ místní hospody, kde pokračovala zábava dál. „Na voze
se přepravovali muzikanti a také děti, které
tvořily minimálně třetinu formace,“ podotýká
chlumský starosta, který tentokrát nechal

převlek doma a vyšlápl v civilu, „Moc mě
potěšilo, že se v průvodu objevila řada nových
tváří.“ Cesta necesta, kdy maškary dorazily
i do nové zástavby, byla poměrně náročná.
„Poctivě obejít všechny občany nám trvalo
čtyři a půl hodiny,“ zdůrazňuje starosta Ra-

V průvodu nechyběl ani statný kat mydlář.

dim Paulus, „Případné útrapy nám bohatě
vynahradila nestrojená radost lidí a jejich
ohromná pohostinnost. Připadali jsme si jako
v „Jiříkově vidění“. Posvícení hadr. Sousedé
a sousedky nám doslova cpali buchty, řízky,

koblihy, obložené chlebíčky….,“ vypočítává
první muž obce, čítající 194 obyvatel.
Tradice masopustních průvodů byla vzkříšena před třemi roky. Tehdy spojili své síly
občané Chlumu a blízkých Hajan a původní
trasa vedla okolo obou vesnic. Šlo o společné
dílo, o společně sdílené radosti i strasti.
Letos si však v Chlumu udělali masopust
jen a jen svůj. V sousedních Hajanech
také. „Důvodem byla obtížnost a náročnost společného podniku,“ vysvětluje
Radim Paulus.
Vedení obce Chlum se obávalo, že
rozdělení společné cesty s hajanskými
ochudí masopustní průvod. Opak se však
stal pravdou. „Mile mě překvapilo, že se
na návsi sešlo 51 nadšenců. To předčilo
i mou představivost. Takže bych řekl, že
se tahle veselice v našem prostředí výborně zaháčkovala,“ netají se potěšením
Radim Paulus.
Chlumský masopust tedy vykročil směrem k budoucnosti pravou nohou. A není divu.
Lidé dnes stále více potřebují veselou mysl
a odklon od přemíry starostí. A masopust je
zaručený recept na bolavou duši i na bolavá
záda.
Vladimír Šavrda

Děti se na svém bále v Chlumu nejvíc pobavily výrobou mumií
Chlum - Sál v horním patře chlumského kulturního zařízení tentokrát při dětském karnevalu skoro nedostačoval. Odpoledne plné
zábavných soutěží, svěžího tance a veselých melodií přilákalo 73
chlapců a děvčat. A to nejen domácích. Pobavit se a odnést si domů
nějakou tu hračku, ovoce a sladkost přijela a přišla i kupa „potěru“
z kilometr vzdálené Blatné a okolních vesnic. „Zájem byl skutečně
mimořádný. Dokonce jsme museli vypustit i některé soutěže,“ říká
kulturní referentka Chlumu Pavla Fousová, která mimořádně zdařilou akci zorganizovala spolu s místními maminkami a dobrovolnými
hasiči.
Děti se rozdělily u vchodu do sálu
na kluky a holky. Každý z malých návštěvníků obdržel na uvítanou pitíčko
a lístek do bohaté tomboly. V té trůnily
kupříkladu pálky na líný tenis, vodní pistole, plyšová zvířata, dva ovocné koše,
pět nádherných dortů a mnoho jiných
lákavých cen. Dva z dortů věnovala
do tomboly paní Blanka Punčochářová,
dva paní Marcela Šimůnková a ten poslední paní Hana Merhautová. Ta kromě
toho napekla pro přítomné ratolesti i jejich rodiče fantastické koláče, kterými
ozdobila prostřené stoly.
Soutěží bylo na vybranou. Rozdováděná drobotina v maskách
si vyzkoušela slalom mezi kuželkami s míčkem na lžíci, prolézala
obručemi, předávala si ve dvojicích klobouky i balónky. Tancovalo
se v kruhu, na řadu přišla stále půvabná hra „Kuba řekl“ a samozřejmě legendární mašinka. Co přítomné školáky a předškoláky ale
fascinovalo nejvíc, byla tzv. „výroba mumií“. Při obtáčení postavy
svého společníka nebo společnice toaletním papírem si děti užily
vážně spoustu legrace.
Pohled na parket, kde v záři barevných světel a v rytmu pomalém
i rychlém kroužily desítky postaviček, musel nutně naladit na veselou notu i člověka rozmrzelého. Ale takový tu tentokrát nebyl. A ani

být nemohl. Při všeobecně kamarádské atmosféře padaly všechny
zábrany a špatné nálady. Piráti, princezny, Elza z Ledového království, čarodějnice, Spiderman, víly, malá sovička, Ferda mravenec,
Pipi- dlouhá punčocha, indiánka, lidojed- ti všichni představovali „čas
her a malin nezralých“, kterým si prošli všichni dospěláci a dodnes
na něj nezapomněli.
Masky prokázaly i talent a zdravou chuť k práci. „Zpestřily stanovený program přednesem básniček a zpěvem lidových písniček.
Moc se jim kulturní vložka povedla,“ poznamenává Pavla Fousová,
„Navíc nám ochotně pomohly po skončení karnevalu s úklidem sálu.“
Zvláštní potěšení přinesl chlumský maškarní bál domácí Karolině
Maškové, která stejně jako loni vyhrála ohromný dort. „Nejvíc jsem
se pobavila při slalomu mezi kuželkami,“ nechala se slyšet Anička
Krýdová z Kocelovic v kostýmu indiánky.
Dětské maškarní bály mají v obci Chlum dlouholetou tradici. „Začínalo se s nimi někdy v roce 1965, ještě v prostorách staré hospody,
když tu nestál kulturní dům,“ uvádí bývalý starosta obce ing. František Zrostlík, „A ta karnevalová šňůra se pak táhla bez přerušení dál
až po současnost. Pevně věřím, že přitom také zůstane.“
A po letošním super úspěchu je nad slunce jasné, že zůstane. Tím
spíše, že tuto vděčnou podívanou, ale i další činnost pro děti, o kterou
v Chlumu není nouze, štědře dotuje Obecní úřad.
Vladimír Šavrda
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 K u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
19. 3. SOBOTA | 20:00 |

ZOUVÁCI BOŽÍ | 19 let Hospody U
Datla
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

20. 3. NEDĚLE | 15:00 |

NEDĚLNÍ POHÁDKY NA ZÁMKU
ČESKÝ HONZA

Divadlo Lokvar
Starý palác, zámek Blatná
Loutková pohádka pro děti od tří let, která
začíná na peci a končí královskou svatbou.

20. 3. NEDĚLE | 17:00 |

EVROPSKÉ STABAT MATER: VIVALDI-BOCCHERINI-ZELENKA-ROSSINI
-BODOROVÁ-DVOŘÁK

Velikonoční koncert
Kostel svatého Jana Křtitele, Paštiky
Stabat Mater je považována za jednu ze
sedmi největších latinských sekvencí všech
dob, kterou zhudebnilo více než 600 skladatelů.
Evropské Stabat Mater je projekt, který
klasickou hudební formu naplňuje hudbou
evropských autorů. Každá část této hudební formy je od jiného autora, čímž se vytváří
pomyslné hudební přátelství jako symbol,
který má v současné napjaté situaci v Evropě aktuální význam a chce ukázat cestu
vzájemného přátelství a porozumění.
Odvoz zajištěn. Odjezdy od ubytovny
Tesla v 16:00 a v 16:30.
Účinkují: Eva Garajová (zpěv), Jiří Emmer
(varhany) a Písecký komorní orchestr.
Dirigent: Oldřich Vlček.
Předprodej: infocentrum, recepce Městského muzea, www.ckvb.cz
Vstupenky: 200/150 Kč (plná cena/studenti, děti, senioři, ZTP) – k sezení
100 Kč – ke stání

23. 3. STŘEDA | 17:00 |

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ pro veřejnost

ZUŠ Blatná, sál

26. 3. SOBOTA | 20:00 |
UŽ JSME DOMA

PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

26. 3. SOBOTA | 22:00 |

ELEQTRONIQ NIGHT

Od 16:00 – Blatenskej turnaj ve stolním
fotbálku
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

4. 4. PONDĚLÍ | 18:00 |

KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)ÁNSKÉHO VAŘENÍ
ZŠ J. A. Komenského
Cvičná kuchyňka

5. 4. ÚTERÝ | 19:00 |

ŠPANĚLSKÉ NÁLADY

Jana Bezpalcová (akordeon)
Dominika Weiss Hošková (violoncello)
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Komorní duo Jany Bezpalcové a Dominiky
Weiss Hoškové založené v roce 2005 vystupuje s koncertním programem nazvaným
Španělské nálady. Vedle španělských autorů (de Falla, Granados) nabízí ve svém
repertoáru i hudbu barokní (J.S.Bach),
skladby Astora Piazzolly či díla violoncellového virtuóza přelomu 19. a 20. století
Davida Poppera.
Předprodej: infocentrum, recepce Muzea a
na www.ckvb.cz.
Vstupenky: 120/80 Kč, děti ZUŠ – 20 Kč.

Kino
KINO (NEJEN) PRO SENIORY | KAŽDÝ 1.
ČTVRTEK V MĚSÍCI | 14:00 | 20KČ |

Kino (nejen) pro seniory je určeno především
seniorům, ale i dalším zájemcům o to, zajít si
do kina jak na klasiku, tak na novinky ze světa
kinematografie. Výběr programu je primárně
přizpůsoben starší generaci, stejně jako čas i
cena projekce.

KINO NASLEPO | KAŽDÝ 1. PÁTEK
V MĚSÍCI | 20:00 | 30KČ

Kino Naslepo je vlastně takovou projekcí s
překvapením. Prozradíme vám dopředu téma
projekce, ale už neprozradíme, co konkrétně
budeme promítat. Abyste ale nebyli úplně
ztraceni, jeden až dva dny před promítáním vyvěsíme na Facebooku CKVB malou nápovědu
k titulu filmu. Projekce jsou určeny všem generacím diváků a můžete se těšit jak na filmy ze
zlatého fondu české i světové kinematografie,
tak na snímky komorního ražení, které obohatí
váš rozhled v kinematografii.

18. 3. PÁTEK | 20:00 |
DVOJNÍCI

Komedie v českém znění | ČR 2016 | Mládeži přístupný | 120 Kč

23. 3. STŘEDA | 19:00 |
AVE, CAESAR!

Komedie / Drama / Muzikál v původním
znění s titulky | USA 2016 | 106 min | 110 Kč

27. 3. NEDĚLE | 15:00 |
KUNG FU PANDA 3

Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie / Rodinný v českém znění | USA, Čína
2016 | 94min | Mládeži přístupný | 125 Kč

30. 3. STŘEDA | 19:00 |

BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT
SPRAVEDLNOSTI

Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi
v původním znění s titulky | USA 2016 |
151min | 120 Kč

1. 4. PÁTEK | 20:00 |
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KINO NASLEPO: ZAČÁTKY AMERICKÉHO SVÉRÁZU
Vstupné: 30 Kč

Knihovna
BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY

Po celý měsíc REGISTRACE NOVÝCH ČTENÁŘŮ NA ROK ZDARMA a AMNESTIE
UPOMÍNEK pro zapomnětlivé čtenáře.

SCHRÁNKA – od března nově umístěna před

vchodem do knihovny.
Máte nápad, jak vylepšit knihovnu? Máte
typ na knihu, kterou v knihovně postrádáte? Jste příznivci naší knihovny? Je něco,
co se Vám líbí či nelíbí? Rádi využijeme
osobního sdělení, ale kdykoliv i v naší nepřítomnosti můžete v naší schránce zanechat své vzkazy, přání, připomínky, nápady
či postřehy.

Dětské oddělení

25. 3. PÁTEK | 14:00 – 16:00 |

VELIKONOČNÍ ČTENÍ aneb Za dveřmi jsou Velikonoce

Výroba a malování papírových vajíček,
spojeno s povídáním a kvízem o Velikonocích.

1. 4. PÁTEK | NOCOVÁNÍ S ANDERSENEM

Od 23. 3. se mohou děti ve věku 6 – 10 let
přihlásit na pohádkové nocování v knihovně. Počet míst je omezen. Přihlášky naleznete v knihovně.

KŘÍŽOVKY PRO DĚTI

Po celý měsíc si děti mohou v knihovně vyluštit křížovku. Jedna ze správných odpovědí bude odměněna malým dárkem.

Dospělé oddělení

22. 3. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME… a vyměňujeme si
velikonoční recepty

29. 3. ÚTERÝ | 08:00 |

KNIHOVNICKÝ ZÁJEZD – PÍSECKO

Odjezd v 08:00 od ubytovny Tesly. Předpokládaný příjezd je okolo 17:00.
Návštěva města Písku a okolí – prohlídka
hřebčince, elektrárny, procházka městem a
návštěva obce Kestřany, které jsou proslulé komplexem několika tvrzí. Cena zájezdu
včetně dopravy a vstupu 200Kč.
Informace a přihlášky najdete v Městské
knihovně.

Komunitní centrum
ZVEME K NÁVŠTĚVĚ NOVĚ OTEVŘENÉ KAVÁRNY V KOMUNITNÍM CENTRU. KAVÁRNA
TUREK JE PRO VÁS OTEVŘENA OD PONDĚLÍ
DO SOBOTY, OD 09:00 DO 17:00. ČEKÁ NA VÁS
PŘÍJEMNÉ NEKUŘÁCKÉ PROSTŘEDÍ, DĚTSKÝ
KOUTEK, FAIR TRADE KÁVA PURO I ZÁKUSKY
DOMÁCÍ VÝROBY.

20. 3. NEDĚLE | 16:00 |

PŘEDNÁŠKA: FENG SHUI
Kavárna, KCAŽ
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Feng Shui znamenalo ve staré Číně umění
udržovat ve správné rovnováze vodu (shui)
a vítr (feng). Feng Shui umožňuje nastolit
harmonii energií, zlepšit naši životní situaci, zdraví a mezilidské vztahy.
Do tajů starého čínského umění vás zasvětí Iveta Stupková.
Vstupné: 80/50 Kč.

24. 3. ČTVRTEK | 17:00 |
ATELIÉR: MALBA

Suterén, KCAŽ
Malba akrylovými barvami s výtvarnicí
Lenkou Pálkovou. Zájemci ať se hlásí na
tel: 603 395 160.

25. – 26. 3. | PÁ+SO |

EXPEDIČNÍ KAMERA

Filmový festival
Velký sál+kavárna, KCAŽ
25. 3. | 17:00 – 22:00 | promítání filmů o dobro
družství, přírodě, extrémních zážitcích i
sportech
26. 3. | 15:00 | promítání filmových bonusů
| 16:00 | CESTOPIS: KAZACHSTÁN – pro
mítání fotografií a vyprávění Josefa Hornáta
Po oba dva dny je vstupné dobrovolné.

30. 3. STŘEDA | 18:00 |

SCIENCE CAFÉ S ING. PAVLEM PAVLEM: VELIKONOČNÍ OSTROV
Kavárna, KCAŽ
Ing. Pavel Pavel před třiceti lety naučil chodit tajemné sochy Moai na Velikonočním
ostrově…V březnu se odtud vrátí ze své deváté cesty. Přiblíží vám minulost i současnost tohoto jedinečného tichomořského
ostrova. Vstup volný.

31. 3. ČTVRTEK | 18:00 |

ATELIÉR: SOCHAŘSTVÍ

Suterén, KCAŽ
Sochaření s lektorkou Jitkou Křivancovou.
V případě zájmu se hlaste na: 603 395 160.

3. 4. NEDĚLE | 15:00 |

NEDĚLNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI

Velký sál, KCAŽ
15:00 | představení divadelního spolku
Kaktus z DDM: Petr versus Maxmilián
15:30 | koncert - Pískomil se vrací: dovádivá koncertní show pro děti a rodiče
Vstup volný

1. 2. – 31. 3. |OK – OTEVŘENÁ KAVÁRNA | VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ, KTERÉ TVOŘILY V LÉTĚ NA SÝPCE BLATNÁ

Výstava je otevřena pouze po dobu konání akcí
v Komunit¬ním centru. Program naleznete na
www.ckvb.cz.

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa
Čtvrtek
Pátek

17:00 ANGLIČTINA PRO
ZAČÁTEČNÍKY
18:00 ANGLIČTINA
17:00 NĚMČINA
18:00 ČEŠTINA PRO
CIZINCE
17:00 FRANCOUZŠTINA

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 15:00 – 17:00 |

DRAMATICKÝ KROUŽEK

Velká klubovna, KCAŽ

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 17:00 – 18:00 |
TRÉNINK PAMĚTI 55+

Klubovna, KCAŽ
V případě zájmu se hlaste na tel: 603 395
160

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, PRACOVNĚPROFESNÍ OBLAST A OSOBNOSTNÍ
ROZVOJ, o.p.s.

Klubovna, KCAŽ
Kontakt: PhDr. Doležalová, tel. 724 046
602 email: info@manzelskaporadna-strakonice.cz

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ | 14:00 – 18:00 |
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA PREVENT

Klubovna, KCAŽ
Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha, tel.: 725 373
863.

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

KAŽDÝ ČTVRTEK | 09:00 |
DĚTSKÉ DÍLNIČKY
Kavárna, KCAŽ

KAŽDÝ LICHÝ PÁTEK | 15:00 - 16:00 |
PŘEDŠKOLÁČEK

Malá klubovna, KCAŽ
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková, tel. 602
303 083.

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

16. 2. – 3. 4. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
LUBOŠ VINŠ A VÁCLAV MALINA:
ÚTĚKY DO KRAJINY

Městské muzeum Blatná
Básník a malíř ... a jejich společné dílo
Doprovodný program k výstavě:

19. 3. SOBOTA | 14:00 |

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY S VÝTVARNÍKEM VÁCLAVEM
MALINOU
Výstavou vás provede samotný autor vystavených obrazů – Václav Malina – a
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zavzpomíná při této příležitosti také na
svého přítele a spoluautora výstavy – Luboše Vinše. Prohlídku hudebně doprovodí
Ladislav Pohořalý hrou na akordeon.
Vstupné dobrovolné.

Těšte se
23. 4. SOBOTA | BLATNÁ TANČÍ

| 10:00 – 12:30 | TANEČNĚ-POHYBOVÝ WORKSHOP S JÚLII HADI

FitnessOne, Blatná
Tanečně-pohybový workshop s mezinárodně uznávanou tanečnicí Júlií Hadi vás
zavede do světa pohybové divadla a tance.
Workshop bude mít 15min pauzu, sportovní oblečení s sebou. Je nutné předem
si rezervovat místo na tel.: 734 274 292,
workshop je maximálně pro 20 účastníků. Cena za workshop: 100Kč/2,5h

| 19:00 | KOMPÁNIA THEATRE STUDIO: PENELOPE RETROSPECTIVE –
Etudy o přežití 12ti služek

Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Představení v rámci Divadelního předplatné
„Jako když dlouhokřídlí drozdi nebo holubice se zapletou do pasti,
tak hlavy žen rychle za sebou, se smyčkami kolem jejich krku,
se zhouply k nejžalostnějšímu konci.
Chvilku jejich nohy sebou škubaly, ale ne
moc dlouho.“
(Odyssea, Kniha 22)
Hudebně – pohybové experimentální divadlo s živou hudbou na jevišti, zabývající
se tématem exilu, odchodu, samoty a ženskou strategií, jak v takové situaci přežít.
Představení se inspiruje dílem Margaret
Atwoodové – významné a současně nejvíce ceněné kanadské spisovatelky a básnířky – Penelopiáda. Toto dílo je moderní
adaptací mýtu o Odysseovi a jeho cestě z
pohledu Penelopy, která je odsouzena být
věrnou manželkou.
Představení zkoumá známý příběh Odyssea z hlediska Penelope. Oživuje obvinění dvanácti služebných, které Odysseus
pověsil jako zrádce a hříšníky poté, co se
vrátil do vlasti. Penelope se ale nedokáže
smířit se smrtí svých milovaných služek.
Retrospektivní jakoby výstava ukazuje náhled Penelopiných nočních můr a snových
obrázků na pozadí vizuálního uměleckého
divadla beze slov a koncertu. Šibeniční humor, hraní a krajky doprovázejí různé formy ženské existence při hledání strategie
přežití.
Představení je v cizím jazyce, podrobný
program a anotace pro porozumění budou k dispozici.
Předprodej: infocentrum, recepce Muzea
a na www.ckvb.cz.
Vstupenky: 150/100 Kč (plná cena/senioři, studenti, ZTP, děti)
BALÍČEK WORKSHOP + PŘEDSTAVENÍ:
200/180 Kč
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Porotu na dětském karnevalu v Buzicích nejvíc oslnil tříletý Krakonoš

Buzice - Za celá ta dlouhá léta, co se
ve staročeském hostinci v Buzicích „U Čiláka“ pořádají dětské maškarní bály, nepřekročil její práh Krakonoš. Až letos. A okamžitě si
získal srdce všech přítomných, protože / slovy
jednoho z porotců / byl tak roztomilý, „až byl
k sežrání“. V originálním převleku legendárního pána hor se skrýval teprve tříletý Tomáš
Hanzlík z Blatné. Cenu za nejlepší masku
v podobě dortu jednohlasně přisoudila porota
jemu, protože prostě neměl konkurenci.
Jeho rodiče byli pochopitelně z úspěchu
svého synka nadšení: „Paráda, to je prostě
bomba! Však jsme si nechali jaksepatří
záležet na tom, aby to Tomáškovi slušelo.
Kabátek mu šila babička, vousy jsme mu vyrobili z koudele, klobouček vznikl sestříháním
větší pokrývky hlavy a pro větší půvab jsme
na něj nalepili pravá sojčí pírka a sojku z polystyrénu. Na půdě se našla i malá nůše- ta
u garderoby Krakonoše nemohla chybět. Přidali jsme do ní atrapy hub, mrkví a zvířátek.“
Hanzlíkovi na dětské karnevaly v Buzicích
chodí moc rádi: „Synek tu s námi byl letos
potřetí. Předtím jsme ho vystrojili za včelku
Máju a mechanika.“ Vyhraný dort si rodina
Hanzlíků nenechala jen pro sebe. Pozvali
na tuto dobrotu i další dětské masky s rodiči,
což od nich bylo velmi hezké a nezištné.
Celkem pořadatelé odměnili deset nejhezčích masek, ale ani ostatní děti nepřišly
zkrátka. Každý, kdo v rámci veselého odpoledne „U Čiláka“ změnil vizáž, obdržel
nějakou cenu za snahu a projevenou fanta-

zii. Mimoto sladkou pozornost získal každý
školáček a předškoláček, který se zúčastnil
připravených zábavných soutěží- tančení
dvojic s balónky mezi čely, podlézání lana,
populární stoličkové a pojídání obřího koláče
ze čtyř stran směrem k minci uprostřed. Veškeré dění na taneční a soutěžní ploše vtipně
komentoval majitel útulné hospůdky Petr

Tříletému vládci hor těžko mohl někdo
konkurovat.

Samec, který „splynul s davem“ kostýmem
večerníčkové postavy pana Krbce.
Zásluhou přízně a solidarity řady sponzorů z Blatné nashromáždili organizátoři

buzického karnevalu úctyhodné množství
hraček a pamlsků. A to bylo moc dobře,
protože počet návštěvníků dětského bálu
se vyšplhal na rekordní hranici více jak sta
jedinců. Z toho dobrých padesát až šedesát
duší tvořili právě malí piráti, víly, čarodějnice, lidožrout, nevěsta, Pipi- dlouhá punčocha,
klaun, dráček, závodník, červená Karkulka
a další pohádkové a nadpřirozené bytosti.
„Škoda, že ta hospoda není nafukovací“, zalitoval pan Krbec alias Petr Samec při pohledu
na početný dav, kde by ani jehla nepropadla.
Karneval si náramně užila osmiletá Karolinka Pauknerová z Blatné. Už proto, že
se dostala na stříbrnou pozici v TOP desítce
nejhezčích masek a odnášela si k rodinnému
stolu malý dortík, ztvárňující pejska. Ale i jinak si vedla skvěle. „Vyhrála jsem v soutěži
„židličková“, pochlubilo se mistrně vyfešákované děvče v přestrojení za klauna. Líbivý
kostým ji prý koupila maminka jako odměnu
za pěkné vysvědčení. Kromě buzického karnevalu také navštěvuje totožné akce v Blatné,
Chlumu a Bezdědovicích.
Všechno pěkné jednou končí, a tak i karnevalové hrátky s příchodem soumraku
utichly. Jako důkaz, že to tady opravdu „bylo
velký“, zůstaly na podlaze barevné konfety
a prasklé balónky. Hlavně ale z útrob hospůdky nevyprchal hezký dojem z toho, kolik
dětských očí se podařilo rozzářit a kolik
dětských pusinek roztáhnout do úsměvu.
Takový pocit hřeje kolikrát víc než rozpálená
kamna……		
Vladimír Šavrda

ZELENÝ CTVRTEK
v Hajanské hospodě

OZNÁMENÍ

24. 3. 2016 od 17:00 hodin

Ředitelství Mateřské školy Blatná, Šilhova

Zelené pivo

a Mateřské školy Blatná, Vrchlického

Domácí uzené
Hudba zajištěna
!!! Pro každého, kdo dorazí v zeleném outfitu panák zelené zdarma

vyhlašují zápis dětí pro školní rok 2016/2017.
!!!

Zápisy se budou konat

Ve středu 27.4.2016 od 8-16 hodin

Velikonoční

ANČA BAND
Kde: Hajanská hospoda
Kdy: neděle 27. března 2016
od 20,00 hodin

a budou probíhat:
pro MŠ Šilhova: v budově MŠ Šilhova č.822
pro MŠ Vrchlického a Husovy sady: v budově Vrchlického č.726
K zápisu si s sebou vezměte k nahlédnutí: OP zákonného zástupce
rodný list dítěte
Přerostová Vladimíra, Havlenová Věra
ředitelky MŠ
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 s p o r t
Vítěz „Jižanského poháru“
v mariáši zavzpomínal při
vyhlášení v Buzicích, jak
na vojně s kamarády zcela
„ošoupali karty“

Buzice - Buzická staročeská hospůdka
„U Čiláka“ se pomalu, ale jistě stává rájem
karbaníků. Mariáš tu už skutečně zdomácněl.
Majitel provozovny Petr Samec byl viditelně
potěšen tím, že si jeho království letos vybrali
„přátelé žaludského esa“, aby právě zde
slavnostně vyhlásili výsledky „Jižanského
poháru“ v této lidové hře. A mariášnická
komunita měla dvojnásobný důvod se sem
těšit- slavnostní akt byl totiž spojen s nefalšovanou domácí zabijačkou. „Myslím, že si
všichni přišli na své. Menu bylo více než štědré,“ podotýká Petr Samec, „Jako předkrm se
podávala domácí paštika s cibulí, následovala
černá polévka, ovar s křenem a hořčicí, zlatý
hřeb představovaly jitrnice a jelita.“
Ceremoniál vyhlášení výsledků „Jižanského poháru“ se stal velkým dnem pro ostříleného a všemi mastmi mazaného mariášníka
Václava Kučeru / 70 let / ze Stráže u Mirotic. Ziskem 406 bodů se právě on zmocnil
mariášového „Oskara“ v podobě putovního
poháru, poháru vítěze a finanční odměny. „Tu
peněžní výhru utopím ve sportu, ani koruna
z toho nepůjde na pivo,“ prohlásil šťastný
sedmdesátník, který vedle vášně pro „čertovy obrázky“ hoří jako vatra pro sportovní
střelbu. A v obou směrech je zatraceně dobrý.
Jak vlastně vybudoval základy pro svou pozdější mariášovou kariéru ? „Nejdřív mě učil
jeden řezník, to se hrálo ještě pouze o sirky,“
usmívá se nestárnoucí nadšenec, „Na vojně
jsme mariáš mazali s kamarády tak divoce,
že jsme dočista „prošoupali“ karty, až byly
na vyhození. Závodně mastím listy nějakých
třináct let. Pár jednotlivých turnajů jsem
vyhrál, ale celkově pohár teď poprvé a musím říci, že jsem takový kauf nečekal ani já,
ani mí soupeři. Do posledních okamžiků to
bylo vzácně vyrovnané. Hodně mi pomohlo
poslední kolo,“ poznamenává Václav Kučera,
který považuje mariáš za sport jako každý
jiný. „Není to sice o fyzické kondici, ale zato
musí člověk dost používat malé šedé buňky
mozkové- jak říká slavný belgický detektiv
Hercule Poirot. Je třeba zvolit vhodnou
taktiku, důležité je snímání z balíčku a podobně. To ovšem nezasvěcenému jedinci nic
nenapoví,“ vysvětluje hráč s velkým „H“.
Důležité podle něho je, že při mariáši bývá
legrace: „A obvykle ten, co se povyšuje a naparuje nad ostatní, shoří jako troud,“ zdvihá
významně prst zkušený mariášník, který ví,
o čem mluví. Pohár mariášnické obce s ob-
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libou přirovnává k cyklistickému pelotonu:
„Samozřejmě to chce štěstí a dobrou kartu,
nicméně kdo chce vyniknout, musí jako cyklistický závodník vydržet až do finiše a hlídat si
okolí a krýt záda,“ produkuje životní moudro
reprezentant rodiště Mikoláše Alše, který si
sáhl na medailovou pozici i v „Rokycanském
poháru“, kde loni skončil třetí.
Stříbrné ohodnocení v „Jižanském poháru
2015- 2016“ putovalo na adresu Miroslava
Aschenbrennera / 403 bodů /, z bronzu se
radovala „šajba“ ve vedení mariášnické
organizace Jiří Lis z Blatné / 402 bodů /.
Za zmínku ještě stojí umístění tří dalších
mariášníků z Blatenska: 7. František Hokr
z Blatné / 387 bodů /, Václav Leština z Kadova
dobyl 23. pozici / 302 bodů /, Václav Vokáč
z Blatné se ziskem 260 bodů atakoval hranici
34. příčky.
H n e d
po vyhlášení výsledků
„Jižanského
poháru“ se
shromážděných 52 karbaníků znovu
pustilo chutě
do díla. Následoval totiž
přátelský, odlehčený turMariášnický mistr Václav
Kučera se mohl pyšnit hned naj o věcné
dvěma poháry.
ceny ze zásob
štědrých sponzorů regionu: Klenoty MaM
Blatná, Autodíly- Jiří Bláha Blatná, AutodílyMarek Chvátal Blatná, EXPERT Jankovský
Blatná, Drogerie Blovský Blatná, Jan Janota- řeznictví a uzenářství Blatná, Tesla a.
s. Blatná, FOTO- ART Pavel Hanzlík Blatná
a samozřejmě buzická hospůdka „U Čiláka“.

Průběžní výsledky soutěže
ŽENY-OP-2015/2016 ve
volejbalu

Tabulka soutěže

1. TJ Fezko „C“ Strak.

23

21

2

43 : 8

44

2. S.Volyně

24

19

5

41 : 12

43

3. S.Radomyšl

24

18

6

39 : 15

42

4. TJ Fezko „S“ Strak.

23

18

5

37 : 16

41

5. TJ ČZ „N“ Strak.

25

13

12

30 : 25

38

6. TJ S.Blatná

24

13

11

30 : 26

37

7. TJ Záboří Žížaly

25

12

13

28 : 33

37

8. TJ ČZ „B“ Strak.

24

12

12

27 : 29

36

9. SK Řepice

25

6

19

15 : 40

31

10. TJ S.Katovice

25

5

20

12 : 42

30

11. TJ Borga Horažďovice 23

5

18

17 : 37

28

12. TJ ČZ „A“ Strak.

3

22

11 : 47

28

25

Za hráčské stoly usedli borci z Plzně, Blatné, Myštic, Pacelic, Blovic, Klatov, Číčova,
Myslína, Makova, Vlčic, Zdemyslic, Dožic,
Točníku, Bílov, Kadova, Rokycan, Příbrami,
Bohutína, Rožmitálu pod Třemšínem, Nebílov, Šťáhlav, Těnovic, Milošova a Tojic. Mezi
„pány tvorstva“ se vyjímala jako „růže mezi
trním“ jediná dáma- paní učitelka ve výslužbě
z Příbrami.
Nejmladším účastníkem na buzické půdě
byl tentokrát Zdeněk Malkovský / 38 let /
z Blatné. „Skončil jsem skoro až na chvostu,
ale to se dalo čekat. Jsem jen skutečně malá
rybka mezi těmi všemi přítomnými mistry
listu. Oni vévodí pohárům a ligám, já si jen zahraju s kamarády v hospodě, a to posledních
deset let. Občas si pro rozptýlení „hodíme“
taky poker, sedmu nebo prší.“ Zdeněk Malkovský přijel na mariášový turnaj do Buzic
teprve podruhé a prý ho jiné přebory na jiných místech nelákají.
Přátelský „srandamač“ v Buzicích nakonec tentokrát měl svého šampióna v osobě
Josefa Lehečky z Točníku. Pro cenu za druhou příčku si přišel Jiří Dražan z Bohutína.
Už jednou dekorovanému Václavu Kučerovi
ze Stráže u Mirotic přálo štěstí i napodruhé
a z doprovodného turnaje si odnášel hezký
počin za ulovený bronz. Do TOP pětky se vešli
ještě Václav Hobl z Vlčic a ředitel turnaje Jiří
Lis z Blatné.
Hospůdka „U Čiláka“ tak zažila další
rušný mariášnický den ve své krátké historii.
A rozhodně nebyl poslední. Už 16. dubna
se sem „přátelé žaludského esa“ vrátí, aby
uctili památku průkopníků této lidové zábavy Vladimíra Samce a Jiřího Himla, kteří už
s nimi nemohou být sice v jedné místnosti, ale
v srdcích kamarádů a rodiny žijí dál.
Vladimír Šavrda
SCV Blatná, hospoda U ČILÁKA
a obec Buzice

zvou srdečně všechny příznivce
cykloturistiky všech věkových kategorií
na

CYKLISTICKÉ ODEMYKÁNÍ
STUDÁNEK
které se uskuteční v neděli 10. 4. 2016
Sraz cyklistů 13.00-13.30 hod. a start
ve 13.30 hod. na dvoře buzické
hospody U ČILÁKA

Trasa:
Buzice - Skaličany - Vahlovice Střížovice - Chobot - Skaličany - Buzice
Pro každého účastníka je připraveno
bezplatné občerstvení v podobě
knedlíčkové polévky a výtečné domácí
klobásy.
První tři jedinci v každé kategorii
získají zajímavé věcné ceny.
Vítaným zpestřením bude vystoupení
tanečního tělesa ŘEPICKÉ BABČI.
Účast opět přislíbili majitelé
historických kol.
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NAŠE SLUŽBY PRO VÁS

Rodinný kolektiv
hospody
U ČILÁKA v Buzicích

pořádá v sobotu
16. 4. 2016

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

na půdě svého šenku
turnaj ve voleném mariáši

„MEMORIÁL VLADIMÍRA
SAMCE A JIŘÍHO HIMLA“
První list bude vynesen
přesně ve 12.00 hodin.
Mistři voleného mariáše
se mohou těšit na řadu
pěkných cen, vynikající
občerstvení a příjemnou
obsluhu.

26. 3. 2016 od 20.00 hod.
hospoda U DATLA
http://www.rock-jazz.cz/kapela/ujd

Eurookna,dveře a podlahy

nabízíme : - výrobu a montáž dřevěných eurooken

a vchodových dveří
- renovaci dřevěných podlah
- pokládku všech druhů podlah
- výroba dřevěných interiérových dveří
včetně obložek
- zakázková výroba od A do Z

Truhlářství - Milan Trhlík, Vrbno 5
tel: 775 984 307,608 984 307
e-mail:o.trhlik@gmail.com

OBALY BLATNÁ s.r.o.

výrobce dřevěných obalů na ovoce a zeleninu

přijme

řidiče pro vlastní podnikovou
mezinárodní kamionovou dopravu
Nabízíme: zajímavé finanční ohodnocení + benefity,
trvalý nebo i krátkodobý prac. poměr (letní sezona)
Požadujeme: aktivní přístup, flexibilita, řidičský průkaz C-E,
profesní průkaz, praxe v mezinárodní dopravě není podmínkou
Bližší informace a kontakt: Dan Málek, tel. 602 454 543
e-mail: malek.dan@seznam.cz
Adresa: OBALY BLATNÁ s.r.o , Lapač 216, 388 01 Blatná
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BLATENSKÁ RYBA

ZJEDNODUŠ. KAPR
menší rozměry výřezu

VISHAY Electronic spol. s r. o.
hledá pro svůj závod
ESTA Blatná pracovníky na
pozice:

● dělník ve výrobě (ženy i muže)
● svářeč
● elektrikář
Jedná se o hlavní pracovní poměr. Praxe
je výhodou.
Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní společnosti, odpovídající mzdové
ohodnocení a firemní benefity:

19.3. 2016
od 20.00 hod.

Hospoda U Datla Blatná

Příspěvek na životní kapitálové pojištění.
Příspěvek na dovolenou a Vánoce.
Příspěvek na dopravu.
Dodatkovou dovolenou.
Příspěvek na stravování.
Příspěvek na dětský tábor.
Školní praxe pro děti zaměstnanců.
Zájemci mohou volat 383 455 516, životopis
na: Zdena.Erbenova@vishay.com.

AKCE BŘEZEN 2016

PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY
BLATENSKÁ RYBA
Ryby mražené:
PSTRUH kuch.s hl. VAC bal. 139,-/kg
KAPR filet bez kosti VAC bal. 195,-/kg
Mimořádná akce
LOSOS norský - ořez na polévku 15,- /kg
Ryby uzené:
TOLSTOLOBIK
MAKRELA
KAPR

13,50/100g
11,90/100g
15,90/100g

Drůbež mražená:
FARMÁŘSKÉ KUŘE cca 2,5kg 89,50/kg
KACHNA BD 1,6 kg
64,90/kg
Kuřecí stehenní řízek 2kg
69,90/kg
Kuřecí prsní řízek (balení 2 kg) 105,-/kg
Kuřecí křídla (balení 1kg )
29,90/kg
Ovoce a zelenina:
ŠPENÁT protlak 450 g
8,90/ks
JAHODY mr. – balení 2,5kg
44,50/kg
Zelenina pod svíčkovou 350g 10,90/ks
Zelenina polévková 350g
9,90/ks
Ostatní:
SÝR EIDAM 30%, cca 2kg 84,50/kg
VEPŘ. KRKOVICE mr. bez kosti 75,- /kg
Hranolky 6*6 balení 2,5kg
24,50/kg
Kořenící směsi
45,- / ks
Uvedené ceny včetně DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.

PROVOZNÍ ÚDRŽBÁŘ
KOTELNY
Náplň práce:
● Údržbářské práce a opravy na provozu kotelny

JARNÍ ČAJE
U DATLA

2016

Vishay Electronic spol. s r.o.,
závod 23 Blatná – SFERNICE
přijme pracovníka na pozici:

seřizovač - mechanik

pracovní náplň:
– obsluha výrobních strojů a zařízení
– údržba a čištění strojů a výrobních zařízení
– seřizování parametrů strojů dle listu nastavení
– zajišťování kvality výroby dle technických listů
– vytváření jednoduchých přípravků

požadujeme:
– znalost pneumatických a elektrických zařízení
– zručnost, technické znalosti
nabízíme:
– stabilní zaměstnání v zavedené společnosti
– zajímavé finanční ohodnocení, nadstandardní
příplatky
– firemní benefity (příspěvek na stravování, dopravu
do zaměstnání, dovolenou a vánoce, životní
pojištění)
kontakt: VISHAY Electronic spol. s r. o., Paštická 1096,
388 01 Blatná
tel.: 383 455 611 – Martina Říhová
e-mail: martina.rihova@vishay.com

Kvalifikační a odborné požadavky:
● Technická znalost systému topení, výměníkových
stanic, vodovodního a kanalizačního řádu apod.
● Svářečské oprávnění autogen a elektřina
● Praxe na obdobné pozici
● Topičský průkaz na středotlaké parní kotle na tuhá
paliva výhodou
Osobnostní předpoklady:
● Zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost,
důslednost, pečlivost, všestrannost
● Loajalita, bezúhonnost, flexibilita
Nabízíme:
● Zázemí prosperující společnosti
● Finanční ohodnocení odpovídající pracovnímu
zařazení a výkonu
● 4 týdny dovolené
● Firemní benefity
Nástup: ihned
Místo výkonu práce: SUBLIMA CZ, s.r.o.,
Borská 332, 262 72 Březnice
Zájemci o uvedenou pozici, zasílejte své životopisy
na adresu sublima@sublima.cz nebo osobně
doručit do sekretariátu společnosti. V případě, že
postoupíte do užšího výběru kandidátů, budeme
Vás kontaktovat, abychom Vás pozvali k osobnímu pohovoru. Nebudete-li zařazeni mezi vybrané
kandidáty, budeme s Vašimi materiály zacházet
v souladu s ustanovením zákona 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů.

Číslo 5 / strana 14

 I n z e r c e

Blatná 18. března 2016

Ročník 27 (37)

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
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

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

UKLÍZEČKA

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává
slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve
všech barvách. Stáří 14- 19 týdnů.
Cena 149-180,- Kč/ ks.

Bytový dům - Nerudova 728
hledá (spolehlivou ) pani na úklid
domu.
3x týdně,
Nástup od 1.4. 2016
Bližší info na tel. 606127687

Vyměním městský byt 1+1 za městský
byt 3+1
Kontakt 605 170 233

KostKa od a do Z
smíšené zboží

Prodej se uskuteční: 19. března 2016
Blatná – u restau. Na myslivně – 12.30 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena dle poptávky.

Nabízíme Vám cenové bomby

Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Provozní doba po-pá: 8.00-19.00
so-ne: 8.00-16.00

Vedoucí: Hana Hamáková

KOSTKA
S M Í Š E N É ZB O Ž Í
od A do Z

Přijte se podívat - těšíme se na Vaši návštěvu
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&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER

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

NABÍZÍ:

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt

REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

ˇ
ELEKTROMONTÁZE
Petr Hrubý
Provádíme bytové a průmyslové elektroinstalace,
hromosvody, rozvaděče, přihlášky E.ON., servis,
opravy a údržby el. zažízení včetně revizí.

TELEFON: 383 809 555 - INFO@KONET.CZ - WWW.KONET.CZ
- PŘIPOJENÍ K INTERNETU, TELEVIZE - MOBILNÍ VOLÁNÍ, VOIP PEVNÁ LINKA -

INTERNET CENTRUM KONET
BLATNÁ - Pivovarská 200 (budova Elektro Expert)

mobil: 605 463 400

email: hruby.elektro@seznam.cz

Firma Interiéry a schodiště s. r. o.

hledá zájemce na následující pracovní pozice:
* Montážníci na montování interiérů nábytku pro Německo a Anglii.
Zajímavé pracovní ohodnocení.
* Přípravář / technik pro výrobu nábytku - min. vzdělání VOŠ
* Obsluha CNC strojů
Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných
výrobků
* Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční)
Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

Pracoviště: Interiéry a schodiště s. r. o., Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
Pracovní poměr: nástup možný ihned, možnost zařídit zaměstnancům
ubytování
Kontaktní osoba: Mag.phil. Lenka Šampalíková, 734 440 523
lenka.sampalikova@interiery-schodiste.cz

2015-05-04-sporknet-190x60-blatenske-listy-orez.pdf 1 4.5.2015 16:07:29
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ
e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

tel.: 383 422 040, 724 186 423, fax: 383 422 039

PRODEJ hnědé uhlí BÍLINA
- ořech, ořech II, kostka

BRIKETY - Union 3,5“ (Německo)
- dřevěné 10 kg - bukové

stavební materiály
střešní krytiny
 OSB desky
 dveře, zárubně
 kotevní a spojovací technika
štěrk – vel. 4-8 / 8-16 / 16-32

písek – praný
– kopaný




 Nový
sortiment - střešní latě

 

DOPRAVA na místo určení
Iveco s hydraulickou rukou/Avie/Multicar
SKLÁDÁNÍ UHLÍ pásovým dopravníkem
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Jankovský

Blatná,


Pivovarská
200,

Tel.: 383 422 554



Strakonice,
Katovická 1307 (u Kauflandu),

Tel.: 383 321 305


 www.expert.cz

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

Z160049_EXP_inzerce_Blatna_170x100mm.indd 1



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


STAVEBNINY
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:

18.01.16 13:10

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

Elektroinstalace pro všechny typy objektů
Projektování el. přípojek a elektroinstalací
Elektropřípojky od A do Z
Montáže a opravy hromosvodů
Revize elektro a hromosvodů

Dále nabízíme:
- zemní a výkopové práce strojní
- protlaky pod komunikacemi, řezání povrchů

Kontakt na tel.: 602112400, 602132227
e-mail: info@elektromontaze-blatna.cz



LETÁKY, PLAKÁTY, PROSPEKTY, ČASOPISY,
KNIHY, SPISOVÉ DESKY atd.

Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná
Tel.: 383 422 044
E-mail: info@blatenskatiskarna.cz
www.blatenskatiskarna.cz


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.
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