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BLATENSKÉ LISTY O PÁR DNÍ DŘÍV NEŽ VÝTISK A VŠECHNY STRÁNKY V BARVĚ NA http://blat.listy.ch.sweb.cz/

Francouzský víkend 9. – 11. 9. 2016
na zámku Blatná

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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 A k t u a l i t y

které lidské tělo v současné době velmi
potřebuje. Pomáhá proti celé řadě neduhů
a je velmi dobrou prevencí. Obsahuje obrovskou dávku vitamínu C, více než některé
ovoce, také velké množství železa a dalších
látek jako např. antibakteriální allicin.

Pozvánka

na dny otevřených Ateliérů
17. - 18.9. 2016
v Jihočeském kraji - Blatná
a okolí:
Josef Synek - malba, kovová plastika
Dlouhá 869, Blatná, telefon 723 017 440,
oba dny 14:00 - 17:00

Pavel Hanzlík EFIAP - fotografie
T.G.Masaryka 270, Blatná, telefon
603 515 141 17.9. 14:00 - 17:00, 18.9.
9:00 - 11:00
MgA. Jan Jírovec - malba, socha
Tchořovice 27
telefon 777825 111
17.9. 14:00 - 21:00

Setkání

zaměstnanců bývalého
PODNIKU SLUŽEB
se uskuteční 7. 10. v 17.00 hodin
v hotelu Beránek
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OD LUDMILY SVĚTICE, OBOUVEJ JIŽ
STŘEVÍCE (16.9.)
Letní teploty nám letos přejí, snad bychom chtěli i o něco méně, ale určitě jsme
všichni spokojeni, že slunce stále hodně svítí,
i když je patrno z jeho šikmých paprsků, že
se babí léto i podzim jako každoročně blíží...
LIDOVÉ ŘEMESLO - PRODEJ NA TŘ. J.
P. KOUBKA 3 - ZÁŘÍ A ŘÍJEN
Jak již jsme se v minulém čísle
zmínili, od září bude náš prodej omezen
opět jen na soboty od 9.00 hodin cca
do 16.00 hodin. Přesto však jsme tu
pro vás po celý týden pokud byste měli
o naše některé zboží zájem. Můžete telefonovat 736765747, mailovat obchod@
lidove-remeslo.cz nebo přímo nakoupit
na našem e-shopu www.lidove-remeslo.
cz a vyzvednout během prodeje v sobotu.
PŮJČOVNA LODĚK
je dosud v provozu téměř denně. Pokud
by nastal nějaký problém volejte 736765747,
rádi vám pomůžeme (E. Fučíková)
MEDVĚDÍ ČESNEK - ZÁZRAČNÁ BYLINA
Pěstujete mědvědí česnek nebo jste ho
alespoň zařadili do svého jídelníčku? Že ne?
Chyba!
Tuto bylinku, která proto dostala i své
jméno, náruživě zjara vyhledávají medvědi,
protože jim po dlouhém zimním spánku
dodává sílu, energii a svěžest.
Bylo zjištěno, že medvědí česnek je jednou z nejvýraznějších detoxikačních potravin,

Vycházka Festival ptactva 2016

M E DV Ě D Í Č E S N E K V Ř Í J N OV É M
PRODEJI
V posledních letech se v naší
nabídce medvědí česnek objevuje zjara
i na podzim. V letošním roce jsme
jarní sadbu neprodávali, ale podzimní
u nás bude možno získat v průběhu
října. Česnek se vysazuje v trsech cca
10ks malých hlízek, které se vkládají
do jamek cca 10 cm hlubokých, tak
aby nad nimi byla ještě asi 5 cm zem.
Místo mají rádi stinné a po zasazení
občasnou zálivku. Zjara, někdy už koncem února, vás překvapí nadílkou listů
podobných konvalince, které se přidávají
do pokrmů nejlépe v syrovém stavu, tak
jsou nejúčinější. (do salátů, pomazánek,
přidáním do polévek nebo jen tak
na chléb třeba s máslem) Koncem května
vykvétá a pomalu ztrácí svoji sílu. Později
žloutne a zatahuje. Na zbývající měsíce
roku ho lze nejlépe zamrazit. V současné
době se používá také rozmixovaný s trochou olivového oleje jako oblíbené pesto.
NÁŠ TIP NA ŘÍJEN: MEDVĚDÍ ČESNEK
(jedna sadba 10 ks hlízek - 25,- Kč)
Pokud máte o medvědí česnek zájem,
třeba i o větší množství, je dobré nás zkontaktovat, stačí jen SMS nebo objednat při
sobotním prodeji. Přesný termín prodeje
(pravděpodobně v polovině října) zveřejníme
na našich stránkách a na vratech na tř. J
P. Koubka 3.
SVATÝ MATOUŠ (21.9.) DNY ZKRÁTÍ
I ZCHLADÍ
PO SVATÉM MATOUŠI, OVOCE SE OKOUŠÍ
NA SVATÉHO VÁCLAVA, BABÍ LÉTO NASTÁVÁ (28.9.)
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Přijďte si užít podzimní vycházku s pozorováním ptáků „Festival ptactva
2016“ proběhne jako již tradičně i na Blatensku. Pro zájemce ji uspořádají
ornitologové (členové České společnosti ornitologické a její jihočeské pobočky
Jihočeského ornitologického klubu) ze ZO ČSOP 20/04 Blatná.
Vycházka k rybníku Labuť se koná v neděli 2. 10. 2016 a sraz je v 9:00
v obci Chobot u Blatné u hřiště ( GPS 49°27‘42.201“N, 13°56‘9.330“E ), je
to po příjezdu od Blatné doprava na Střížovice (je možné přijít či přijet třeba
i na kole i od Myštic či Vahlovic a přijít podél rybníka). Vycházka povede podél
rybníka Labuť (největšího na Blatensku) směrem ke Střížovicím. Bude možné
zhlédnout ukázku kroužkování (v rámci dlouhodobého výzkumu ptačích populací
na Blatensku) a tedy vidět některé ptáky z bezprostřední blízkosti. Rybník by měl
pravděpodobně být alespoň z části upuštěný před výlovem a s velkou pravděpodobností bude možné pozorovat mimo jiné volavky popelavé i bílé, kormorány,
racky, různé kachny a bahňáky a možná i orlovce či orly mořské. Dalekohledy a obuv odolávající mírnému vlhku lze doporučit, k dispozici
budou i velké stativové dalekohledy a mnoho informačních materiálů o ptácích a jejich ochraně, vycházka potrvá maximálně do půl jedné.
Kontakt na organizátory: csopblatna@seznam.cz kontaktní osobou je Petr Pavlík a ukázky kroužkování zajistí kroužkovatelé Petr a Martina
Loudovi a Jaroslav Fořt. Podrobnosti i z minulých akcí najdete na webu www.csop.cz/blatna nebo www.blatna-ornitologie.cz
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ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost – Blatná, část Skaličany čp. 46
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu –
městská část:
Skaličany

Z právy

z radnice
*MUBLX007PION*
MUBLX007PION

Městský úřad Blatná
třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
tel.: 383 416 111
V Blatné dne 31.08.2016
Č.j. MUBL8170/2016/OSŽÚ/7

Oznámení

o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Starostka města Blatná podle § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva kraje Jihočeského se uskuteční:
- v pátek dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
- v sobotu dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost - Základní umělecká škola, tř. J. P. Koubka čp. 4,
Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:
Chelčického, Jiráskova, K Jatkám, Lapač, Masná, Mlýnská, Na Příkopech, Nad Lomnicí, nábřeží Husovo, náměstí Míru, Pivovarská,
Písecká, Plzeňská, Polní, Rybářská, tř. J. P. Koubka, U Sladovny,
V Jamkách, V Podzámčí, Vorlíčkova, Za Sladovnou
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost - Městský úřad, tř. T. G. Masaryka čp. 1520, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:
Na Bílé husi, Nerudova, Šilhova
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost – Komunitní centrum aktivního života, Nádražní
čp. 661, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:
9. května, Böhmova, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Husovy sady,
Chlumská, Lhotka, Malá, Na Obůrce, Na Růžových plantážích, nábřeží Dukelské, nábřeží Havlíčkovo, Nádražní, náměstí Kalinovo,
Palackého, Podskalská, Průchova, Riegrova, Řečice, Řečická, Sádlov,
Sadová, Smetanova, Tichá, tř. T. G. Masaryka, Tyršova, Tylova, U Jeslí,
V Jezárkách, Ve Škalí, Vrbenská, Vrchlického
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost – Základní škola J. A. Komenského, nám. J. A.
Komenského čp. 387, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:
Akátová, Blýskavky, Brigádnická, Buzická, Čechova, Habrová, Javorová, Lipová, Malý vrch, Na Blýskavkách, Na Tržišti, náměstí J. A.
Komenského, Purkyňova, Řeznická, Spálená, Strakatého, Topičská,
U Čertova kamene, Zahradnická, Žižkova
ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost – Základní škola Holečkova, Holečkova čp. 1060,
Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:
Alšova, B. Němcové, Bezdědovická, Dlouhá, Hálova, Holečkova, Jana
Wericha, Krátká, Na Hřebeni, Nad Vdovečkem, Paštická, Pod Vinicí,
Rakovnická, Velký vrch, Za Pustým

ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost – Blatná, část Drahenický Málkov čp. 41
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu –
městská část:
Drahenický Málkov
ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost – Blatná, část Čekanice čp. 12
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu –
městská část:
Čekanice
ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost – Blatná, část Blatenka čp. 9
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu –
městská část:
Blatenka, Jindřichovice
ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost – Blatná, část Hněvkov čp. 17
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu –
městská část:
Hněvkov
ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost – Blatná, část Milčice čp. 10
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu –
městská část:
Milčice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Bc. Kateřina Malečková v. r.
starostka města

Akce podpořené z Dotačních programů
Jihočeského kraje
Město Blatná realizovalo v letních měsících dva projekty
dotované z grantů Jihočeského kraje.
První akcí byla „Oprava hřbitovní zdi v ulici Buzická“. Náklady na celé dílo byly 63 458,45 Kč, z toho dotace činí 40 000 Kč.
„Starý hřbitov“ je v současné době nedílnou součástí veřejné
zeleně v blízkosti sídliště Nad Lomnicí. Obnovou poškozených
omítek se zvýšila pieta místa i celková kulturnost prostředí
sousedního sídliště
Druhá akce se uskutečnila pod názvem Silniční retardér – ul.
Neurudova. Cena za hotové dílo je 102 972,21 Kč, z toho dotace
činí celých 82 000 Kč.
Výstavbou retardéru došlo ke zvýšení bezpečnosti silničního
provozu a chodců na pozemní komunikaci a především došlo
k zajištění bezpečné cesty do blízké školky.
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Ještě několik fotografií z francouzského víkendu na zámku Blatná

Zprávy
TS Blatná

Vandalismus

Technické služby města Blatné provádí pravidelné činnosti
ve městě, jako např. svoz odpadů a odpadkových košů, údržbu veřejné zeleně, různé stavební činnosti a mnohé další. Mimo to musí
řešit i různé nenadálé situace, např. propadlé chodníky, úklid odpadu
uložený mimo sběrný dvůr nebo velmi často po víkendech různé
opravy na městském mobiliáři (poničené koše, ohnuté značky apod.).
Nejinak tomu bylo i po posledním víkendu, kdy si někdo ze spoluobčanů posiloval zřejmě své slabé ego a možná dokazoval své hrdinství
před nějakou slečnou. Způsobené škody Technické služby napravují
a vznikají tím městu zbytečné výdaje, na které doplácíme všichni.

Na svých spolupracovnících si
nejvíce vážím spolehlivosti, čestnosti
a pracovitosti. Přesně tyhle vlastnosti
Pavel Ounický má, proto se mi s ním dobře
pracuje.
Přeji mu, aby v krajských volbách uspěl
a jsem přesvědčená, že pro Blatnou udělá
vždy to nejlepší.
Kateřina Malečková,
starostka města

Zemřelí – srpen
Fousová Miloslava, Blatná, nar. 1950, úmrtí 5. 8. 2016
Blažek Jaroslav, Katovice, nar. 1930, úmrtí 9. 8. 2016
Stichenwirthová Danuše, Pačejov, nar. 1936, úmrtí 12. 8. 2016
Borovičková Bohumila, roz. Pojžárková - Frymburk, t. č. Děčín, nar.
1931, úmrtí 19. 8. 2016
Janovská Anna, Blatná, nar. 1921, úmrtí 20. 8. 2016
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P ro g ram
17. zasedání Zastupitelstva města Blatná,
které se bude konat dne 21. září 2016
od 17.00 hodin ve velké zasedací síni
MěÚ Blatná
1. Kontrola plnění minulých usnesení
2. Návrh usnesení
3. Plnění rozpočtu k 30. 6. 2016
4. Změny rozpočtu 5/2016
5. Organizace blatenské poutě 20. 8. - 21. 8. 2016
6. Záměr prodeje pozemků v areálu Českého zahrádkářského svazu Blatná, k.ú. Blatná
7. Majetkové vypořádání se společností TESLA Blatná,
a.s. - záměr směny pozemků
8. Záměr prodeje části pozemku p.č. 584/10 v k.ú. Blatenka
9. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1117/2 v k.ú. Blatná,
lokalita Sahara
10. Prodej částí pozemků p.č. 80/2 a p.č 79 v k.ú. a obci
Blatná

Historie téměř
detektivní

Po stopách blatenského výročního trhu.
V roce 1938 vydal Městský úřad Blatná
drobnou brožurku nazvanou „Tržní řád pro
výroční a týdenní trhy obce města Blatné“,
v němž se neopomněl připomenout na starší
trhová privilegia sahající do počátku 16.
století. Nezapomeňme, že v této době již
habsburská monarchie neexistuje a králové či
šlechtici jsou v moderní době věcí minulosti.
Přesto rok před zánikem Československa
se ve městě objeví právě tento dokument,
uložený dnes v Knihovně Městského muzea
Blatná, kde je omíláno privilegium z pozdního
středověku vydané králem Vladislavem Jagellonským a pozměněné císařem Ferdinandem
I. Habsburským. Důvod této „nostalgie“ nehledejme v lásce obyvatelstva k dobám minulým, ale v potřebě zákonů Rakouska-Uherska,
které nemohly jen tak ze dne na den skončit,
neboť by vznikla holá anarchie. Tak i město
Blatná tedy pokračovalo v nařízeních, která
neodporovala nové československé ústavě.
Tuto kontinuitu podtrhují raně novověké
konfirmace privilegií, opisy z let 1577 a 1603
z města Horažďovice nebo také opis vydaný
Marií Terezií. Nás v dnešním příspěvku bude
zajímat především listina císaře Ferdinanda
I. Proč v roce 1529 musel být přeložen jeden
z výročních trhů? Které město by mohlo v této
době zasahovat do termínu konání tohoto
trhu? Kdo popravdě stojí za vznikem listiny?
Jako i v předchozích krátkých příspěvcích
nesmíme ani tentokrát opomenout heslo „Ad
fontes“, a proto se i my vrátíme k nejstarší
zmínce o trhu a to do roku 1489. V této listině píše Zdeňěk Lev z Rožmitálu: „Ktoz czo
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11. Prodej části pozemku p.č. 836/77 v k.ú. a obci Blatná
12. Převod pozemku p.č. 2143 v katastrálním území Blatná
do majetku města
13. Možnost odkoupení pozemků v k.ú. Milčice u Čekanic
- neúčast města ve VŘ
14. Převod pozemku st.p.č. 2850 v k.ú. Blatná do majetku
města - zamítnutí kupní smlouvy
15. Nabídka na využití předkupního práva - prodej stavby
v zahrádkářské kolonii Jezárky
16. Postup ve věci odkoupení objektu čp. 30 v Blatné - ubytovna společnosti Tesla, a.s.
17. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hněvkov u Mačkova a v navazujících částech sousedních k.ú. –
soupis nároků
Informace: a) Zápis z jednání komise pro nakládání s obecním majetkem ze dne 5. 9. 2016
Bc. Kateřina Malečková v.r.
starostka města

(výsada krále), a proto přišlo vhod mít za svéproda w trhowy den nebo strzedu nediele
ho pána Zdeňka Lva z Rožmitálu, nejvyššího
prziweza na woze ma dati z každého konie“ tři
purkrabího pražského. Jeho nákladný úřad
haléře…“ Mimo to nás listina informuje o rozjej nutil ústupkům
šířeném prodeji
vůči blatenským
piva, který spadá
měšťanům, a proto
do nejstarších prohojně rozmnožil
dejních komodit.
privilegia svého
Tato listina však
městečka Blatná.
vznikla ještě před
Svého postaveutvořením tržních
ní využil i v roce
okruhů, jak je sou1502. Král Vladihrnně označuje
slav udělil měsMartin Čapský dle
tečku Blatná dva
německé historiovýroční jarmarky
grafie. Do těchto
podle vzoru práv
plánovitě rozvržejiných měst v Kráných okruhů spaKasejovice, Výroční trh 1911.
lovství českém. Oba měly trvat osm dní a to
daly teprve jarmarky, neboli výroční trhy,
ode dne Božího vstoupení
jak je označujeme v našem příspěvku. Právo
(pokrač. na str. 6)
udílet výroční trh spadal do královské regálu

Pozvánka na diskusi

Diskuse s Michaelem Kocábem o odchodu
sovětských vojsk a ruské stopě 25 let poté. Jak
se tehdy vyjednávalo a jaké problémy se musely
překonat? Co předcházelo a jaké byly následky?
Je třeba se Ruska stále obávat a proč?

Číslo 15 / strana 6

Blatná 16. září 2016

Historie téměř detektivní (pokr. ze str. 5)
(Nanebevstoupení páně, 5. 5.1502 1)
a od čtvrtku před Ondřejem apoštolem (24.
11. 15021).
Pouhých 27 let poté se objevuje nová
žádost k panovníkovi a to na přeložení
jarního termínu jarmarku. Ferdinand I. jim
samozřejmě vyhověl a přeložil jej na druhý
čtvrtek v půstu (18. 2. 15291). Jako důvod se
uvádí křížení termínů s jiným městem, což
se v případě vrchnostenského města mohlo
snadno stát, vezmeme-li na zřetel, že právě
v době Jagellonské vzniklo v Čechách 135
nových jarmarků a že jejich termíny nebyly
centrálně řešeny jako v případě dřívějších
1) G. Friedrich: Rukověť křesťanské chronologie. Praha,
Litomyšl 1997. Tento den je pohyblivý, neboť spadá na 39.
den po Velikonocích, a tudíž je pohyblivý. Datum je uvedeno
jen pro rok 1502 pro orientaci.

donací. Pohlédneme-li na Klaudyánovu mapu
Čech z roku 1518, nalezneme v okolí Blatné pouze jediné město Březnici, avšak její
výroční trhy nijak nezasahovaly do termínu
Blatné. V blízkosti našeho města je typologicky podobná pouze Sedlice, která svůj
výroční trh obdržela taktéž od Ferdinanda
I. v roce 1539, a městečko Kasejovice, které
získalo právo na dva výroční trhy v roce 1530.
A právě Kasejovice jsou dostatečně blízko
(cca 12 km) a jejich termín spadal na třetí
sobotu po Velikonocích (7. 5. 1530). Trh je
doložen sice rok po přeložení daného trhu,
avšak je pravděpodobné, že se tyto aktivity
odbývali v rámci města i dříve?
Na to již těžko dohledáme přesnou
odpověď, a tudíž můžeme zůstat stát na nej-
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možnější hypotéze vlivu okolních městeček
v regionální tržní síti v rámci plánovitých
tržních okruhů. Tento vymezený ekonomický
systém umožňoval nejefektivnější směnný
systém v pozdním středověku, kdy kupec
na cestě z Písku do Plzně měl možnost prodat
část zboží v lokálních centrech a tím i více
vydělat. Oproti tomu stáli na druhé straně
měšťané a jejich pán, kteří pobírali platy
z krámů a míst, z měr a vah, z pokut a z cel
a mýt. Právě tyto poplatky dostali do své
správy v roce 1541 od zadluženého Adama
Lva z Rožmitálu blatenští měšťané, dozajista
na oplátku za nějaký finanční obnos, který
mladému šlechtici ulehčil cestu na Moravu.
Stejně tak přecházela tržní ekonomika do rukou městeček, která se díky toho mohla snáze
oprostit od moci své vrchnosti.
Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná

Po stopách blatenských židů
Návštěva Josefa Erbana na Blatensku.
Dne 1. září 2016 se setkali Helena a Chris
Underhill z Velké Británie s Ivanou Hlavníčkovou a především s Josefem Erbanem,
synem poslední přeživší židovky z Blatné
Evy Erban–Drucker, aby započali svou
společnou cestu za kořeny Josefovy rodiny.
O příběhu Evy Erban-Drucker jsme již psali
v Blatenských listech i v SOBáčku, a tak
již více nebudeme rozebírat pochmurnou
historii této židovské rodiny, která nalezla
svou smrt v koncentračních táborech Terezín
a Osvětim.
Josef se narodil manželům Erbanovým
v Izraeli, avšak na nátlak svého otce Ludvíka
se přestěhovali všichni do Kanady. Důvod
je prostý. Ludvík Erban bojoval v druhé
světové válce, a také v několika Izraelských
válkách, kdy strážil Izraelsko-Jordánskou
hranici. Byl prostě unavený a nebyl takovým
sionistou jako jeho manželka, a tak ji nabídl
dvě možnosti: Vstup do armády nebo odchod

do Kanady. Eva si vybrala mírovou cestu pro
sebe i svou rodinu. Snad i díky toho jsme se
mohli onoho dne setkat s Josefem v Blatné
v hotelu Beránek, jehož součástí byl dříve
i obchod rodiny Druckerů.
K setkání se přidali i manželé Slonimovi.
Dimitrij Slonim se totiž již dlouhá léta zabývá
historií židů na Blatensku a díky jeho práci
jsou osudy židovských rodin dobře zmapovány. Po krátké konverzaci u jídla, kdy jsme
se od Josefa dozvěděli, např. že Eva Drucker
nesnášela psy, protože právě ti byli přítomni
v Osvětimi v momentě setkání s doktorem
Mengelem, když ji oddělili od její rodiny,
jsme pod vedením Dimitrije Slonima pokračovali do Slatiny u Chanovic. Právě zde se
nachází ve skrytu lesa malý židovský hřbitov,
kde byli uloženi Druckerové z Kadova. Přes
zchátralost některých náhrobků bylo možné
nalézt hrob prapradědy Josefa Druckera,
který byl jako jeden z mála nadepsaný i česky oproti ostatním,
které jsou psány
jen německy a hebrejsky. Mimo něj
jsme odhalili i hroby Marcuse a Barbary Druckerových
taktéž z Kadova.
Pokročilá hodina mne již hnala zpět do Blatné
do muzea, avšak
skupinka pod vedením Dimitrije
Slonima pokračovala dále do Kadova podívat se
Setkání v hotelu Beránek (Na fotce Petr Chlebec, Josef Erban
na domy, kde žila
a Dimitrij Slonim).

Josef Erban nad hrobem prapradědy
Josefa Druckera.

rodina Druckerů. Následující den pokračovala pouť Josefa Erbana po Blatné, tentokrát
již pouze v doprovodu manželů Slonimových.
Ti mu ukázali dům, kde žila jeho matka Eva
Druckerová a několik fotografických snímků
obchodu Druckerů. Nakonec navštívili ještě
jednou budovu CKVB, aby se setkali s Berenikou Políčkovou, která je spoluorganizátorkou
každoročního Jom ha-Šoa v Blatné. Tím byla
završena pouť Josefa Erbana po stopách
vlastní rodiny, kdy mohl kráčet po stejných
ulicích jako jeho matka Eva. Znovu vstoupit
do obchodu, kde jeho dědeček Josef Drucker
prodával střižné zboží. A nakonec zavzpomínat nad hrobem prapradědy Josefa Druckera.
Děkujeme všem zúčastněným a budeme se
těšit na další návštěvu.
Chris Underhill - Petr Chlebec
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ANGLICKY ? !

Hodilo by se, říkáme si my,
kteří jsme ještě neměli angličtinu ve škole. Ale i my se chceme
domluvit, porozumět smart
věcičkám, informacím v internetu, nebo cestovat. Stačilo by
jednoduše, třeba jenom několika
větami, frázemi podle situace.
Možná nevíte, že tato možnost tady je. Anglické konverzace pokračují už čtvrtým rokem
a to v téměř neměnné skupině.
Rozmluvily jsme se, nestydíme
se mluvit s případnými chybami a dobře se doplňujeme. Letos jsme se scházely i o prázdninách.
Loni v listopadu jsme přidaly další hodinu pro ty, které s konverzací začínaly, ale už
se kdysi anglicky učily. (Ta tvrdá Y proto, že jsme tu všechny rodu ženského).
Protože jste projevily zájem i vy, kterým základy jazyka chybí, zkusíme rozšířit lekce
i pro vás. Tím se omlouvám hezké mladé paní, která za mnou přišla ve středu do K centra
a já jí to rozmlouvala. Pokusíme se, přijďte ve středu v 17 hodin do malé klubovny. Podmínkou je účast nejméně tří zájemců a poplatek 50 Kč za lekci. To stojí za pokus, co říkáte?
Scházíme se v Komunitním centru, začátečníci a mírně pokročilí každou středu od
17 hodin, pokročilí každou středu od 18 hodin.
Miluše Šindelářová
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Hajanskému „Loučení
s prázdninami“
dominovali hasiči školou
povinní i škole odrostlí
Hajany - Jaké by to bylo loučení s prázdninami v obci, z níž vyrostla za poslední léta
hotová hasičská velmoc, kdyby mu neudávali
takt právě „chráněnci svatého Floriána“!
Nejen tím, že spolu s místním Obecním úřadem tuto akci letos již počtvrté zorganizovali
a zaštítili, ale hlavně tím, že jako zlatý hřeb
programu připravili soutěže v požárním
útoku pro děti i dospělé.
Letos bylo podle slov starosty obce Miroslava Bláhy hajanské loučení s prázdninami
za dobu trvání tradice nejzdařilejší, nejhojněji navštívené a nejrozsáhlejší, co se do počtu
jednotlivých atrakcí týče. Ve velkém stylu
„jeli“ samozřejmě dobrovolní hasiči, jejichž
skvělá technická dovednost a souhra poutala
pozornost stovek párů očí.

Soutěž v požárním útoku o pohár
místostarosty města Blatná
Téměř tradicí se již stává noční soutěž
v požárním útoku O pohár místostarosty
města Blatná, která se na počátku září odehrává na blatenské „umělce“ jako zakončení
hasičské soutěžní sezóny. V sobotu 10. září

2016 zápolilo celkem 10 mužských týmů
v kategorii na 3B. Nejlepším družstvem
byly Bezdědovice „B“ s časem 19,37 s, druhé místo obsadilo SDH Jehnědno (u Písku)
(20,91 s), bronzový post
získal k radosti přítomných domácí tým (21,58
s), bramborová medaile
patřila Sedlici (25,74
s), páté místo obsadili
chobotští hasiči s časem
26,74, šesté bezdědovické áčko (36,76 s),
sedmé místo Kocelovice
(39,50 s), osmé Skaličany (55,00 s), deváté Hajany (67,58 s) a „černý

petr“ zůstal neplatným pokusem Starému
Rožmitálu. Tento tým si spravil chuť v kategorii žen, kde časem 29,35s porazil druhé
Bezdědovice (47,84 s). Kategorie veteráni
se stejně jako kategorie ženy běžela na 2B
a skaličanským hasičům
se podařilo obhájit svůj
zdejší loňský triumf časem 26,09 s a své vítězství opět oslavili domácí
noční koupelí v rybníčku.
Velkou radost z druhého místa měli domácí
blatenští veteráni s časem 29,32 s, kteří byli
vydatně povzbuzováni
velice slušnou návštěvou diváků i kvalitním
cateringovým zázemím.
Třetí místo obsadili Hajany (38,27 s) a čtvrté
Chobot (56,87 s). Na závěr ještě poděkování
sponzorům a celé jednotce SDH Blatná.
V.Ch.

Hajanští Soptíci opouštějí startovní čáru.

Odpoledne bylo ve znamení požárních
útoků dětských kolektivů. Vedle domácích
borců předvedly perfektní ukázku hasičského
umění manšafty z Chlumu, Tchořovic a Blatné v kategoriích přípravka, mladší žáci a starší žáci. Namydlené blesky byly ve srovnání
s ukázkovou prací rukou a nohou zástupců
mladé hasičské krve při samotném zásahu
na louce za vsí chůzí uštvané želvy. Mládež
se doopravdy vyznamenala a právem sklidila
bouřlivý potlesk diváků i svých instruktorů.
„Všechny útoky byly zdárně a kvalitně dokončené. Žádný neplatný pokus,“ konstatovala
po ukončení odpoledního kola závodů Edita
Zíková z Hajan, která spolu s Kateřinou
Šimůnkovou připravuje domácí „potěr“
na nelehkou dráhu bojovníků s živelnými
pohromami, „Jsem moc ráda, že se naše děti
oproti loňsku ještě zlepšily. Ostatně rozdíly
mezi všemi zúčastněnými družstvy byly minimální a moc dobré,“ dodala.
Mládežnický hasičský život pulsuje v Hajanech sedmým rokem. Aktivních „soptíků“ je
momentálně sedmnáct. „Celoročně se s dětmi scházíme na přípravných schůzkách každý
pátek. V létě pořádáme týdenní hasičské soustředění,“ popisuje fungování družstva svých
svěřenců Edita Zíková, „Soutěžíme v rámci
okresu, nechybíme na jarním ani podzimním
okresním kole.
(pokrač. na str. 12)
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 K u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
PŘEDPLATNÉ KPH - SEZÓNA 2016/2017
| PRODEJ ABONENTEK POTRVÁ DO
27. ŘÍJNA

Předplatné Kruhu přátel hudby (KPH) vám
nabízí jedinečnou možnost setkat se s hudebníky světové úrovně ze všech koutů
České republiky. Zaručujeme vám stálé a
nejlepší místo v hledišti. Předplatitelská
průkazka je přenosná nebo může být skvělým dárkem pro vaše blízké, ať už jen pro
potěšení nebo třeba k narozeninám.
Program a cenu předplatného naleznete
na www.ckvb.cz

17. – 18. 9. | SO + NE |

11. BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL

Městské muzeum Blatná, zámek Blatná,
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Komunitní centrum
Třetí zářijový víkend proběhne v Blatné 11.
ročník známého fotofestivalu, tentokrát na
téma DOMA. Můžete se těšit na zajímavé
přednášky, výstavy i setkání s více než 30
fotografy, z nichž hlavní vystavující jsou
opravdové ikony české i světové fotografie.
Všechny výstavy budou otevřeny v sobotu i v neděli od 9:00 do 17:00.
17. 9. SOBOTA | doprovodný program
19:30 | OZVĚNY FOTOJATEK | Komunitní
centrum
21:00 | KONCERT AGNES KUTAS | Komunitní centrum

24. 9. SOBOTA | 19:00 |

Cimrman/Svěrák/Smoljak: ČESKÉ
NEBE
DIVADLO JÁRY CIMRMANA
Divadelní sál, Sokolovna Blatná

24. 9. SOBOTA | 21:00 |

DANGER ACOUSTIC + U2 REVIVAL
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

28. 9. STŘEDA | 14:00 – 17:00 |

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

Nádvoří zámku Blatná
Již tradiční Svatováclavské slavnosti se i
letos odehrají na nádvoří zámku Blatná.
Program začíná ve 14:00 Selskou jízdou
od zvonice kostela Nanebevzetí Panny Marie na nádvoří zámku, kde je připraven pestrý kulturní program. Vstupné dobrovolné.
Pořadatel: Nobiscum Humanitas

2. 10. NEDĚLE | 09:00 |

VYCHÁZKA S POZOROVÁNÍM PTACTVA: FESTIVAL PTACTVA 2016

Chobot u Blatné, rybník Labuť a okolí
Pořadatel: ZO ČSOP 20/04 Blatná a Jihočeský ornitologický klub
Sraz je v 9:00 v obci Chobot u Blatné u hřiště. Více informací na www.csop.cz/blatna
nebo na www.blatna-ornitologie.cz

3. 10. PONDĚLÍ | 18:00 |

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

Kino
UPOZORNĚNÍ! PROJEKCE 16. 9. – NICK
CAVE: ONE MORE TIME WITH FEELING –
JE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠENA.
JAKO OMLUVU ZA NEUSKUTEČNĚNÉ
PROMÍTÁNÍ VÁM 28. 9. V 19:00 PROMÍTNEME V TUZEMSKÉ PREMIÉŘE FILM
ANTHROPOID.

21. 9. STŘEDA | 19:00 |

MECHANIK ZABIJÁK: VZKŘÍŠENÍ

Akční /krimi /thriller v původním znění
s titulky | USA 2016 | 98min | Nevhodný
mládeži do 15 let | 120 Kč

23. 9. PÁTEK | 20:00 |

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ

Komedie /romantický v původním znění
s titulky | VB, Francie, Irsko, USA 2016 |
120 Kč

28. 9. STŘEDA | 19:00 |
ANTHROPOID

Historický / Thriller / Válečný / Životopisný
v původním znění s titulky | Velká Británie
/ Česko / Francie 2016 | 121 min | Nevhodný mládeži do 12 let | 120 Kč
Snímek Anthropoid vychází z výjimečného
skutečného příběhu vojenské operace za
druhé světové války, jejímž cílem byl atentát na obergruppenführera SS Reinharda
Heydricha. Heydrich byl po Hitlerovi a
Himmlerovi třetím nejvýznamnějším mužem Třetí říše, hlavním strůjcem Konečného řešení a vůdcem nacistických okupačních sil v Československu. Vražedná a
brutální vláda tohoto muže, přezdívaného
„pražský řezník“, přiměla spojenecké síly v
Londýně k naplánování přísně tajné mise s
kódovým označením Operace Anthropoid,
která se měla navždy zapsat do historie.

30. 9. PÁTEK | 20:00 |

VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD

Komedie /drama v českém znění | ČR 2016
| 75min | 100 Kč

Knihovna
Dětské oddělení

KŘÍŽOVKY PRO DĚTI

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

1. - 30. 9. | SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ OBRÁZEK | NAMALUJTE PRÁZDNINY

Svůj nejhezčí zážitek z letních prázdnin
nakreslete, namalujte či vytvořte z jakéhokoliv materiálu a přineste do konce měsíce
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září. Hlasování o ten nejhezčí obrázek proběhne v prvním týdnu října. Nejšikovnější
autor bude odměněn.

Dospělé oddělení

20. 9. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME …

...a vzpomínáme na léto
Opět nastávají pravidelná setkávání všech
těch, kterým je v knihovně dobře. Tentokrát si budeme povídat o tom, co všechno
jsme o letních prázdninách zažili a kde
nám bylo dobře.

4. 10. ÚTERÝ | 07:00 |

KNIHOVNICKÝ ZÁJEZD:
BEROUNSKO - krajem Oty Pavla

Odjezd od ubytovny Tesly v 7:00.
Přihlašovat se lze v Městské knihovně.

Komunitní centrum
16. 9. PÁTEK | 18:00 |

BESEDA S HYNKEM BOČANEM

Velký sál, KCAŽ
Povídání s významným českým filmovým
režisérem Hynkem Bočanem, nejen o filmu. Večerem bude provázet Bohunka Hermannová. Vstupné: 50/30 Kč.

18. 9. NEDĚLE | 18:30 |

HOST BLATENSKÝCH LISTŮ:
MICHAEL KOCÁB

Velký sál, KCAŽ

20. 9. ÚTERÝ | 18:00 |

SCIENCE CAFÉ:
ZABÍJÍ NÁS NAŠE JÍDLO?

Kavárna, KCAŽ
Jakou souvislost má způsob stravování s
výskytem civilizačních chorob? Je rakovina dědičná? Můžeme se zbavit cukrovky a
chránit se před infarktem pomocí stravy?
Na co přišli vědci zkoumající jídelníček lidí
v různých koutech světa? Přednáší Ing. Jan
Juráš ze strakonické Ekoporadny. Vstup
dobrovolný.

22. 9. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: LINORYT

Suterén, KCAŽ
V případě zájmu se hlaste na: 603 395 160.

27. 9. ÚTERÝ | 19:00 |

KINOKAVÁRNA: OZVĚNY FESTIVALU
ZEMĚ NA TALÍŘI
Pálí nás Palmový olej?

Režie: Emilie Lançon, Francie, 2013, francouzsky / české titulky, 52 min
Snímek nás zavede z jídelny jedné francouzské rodiny přes továrnu na výrobu sušenek až na plantáže v Indonésii, která je
největším světovým producentem palmového oleje. Vstupné dobrovolné.

29. 9. ČTVRTEK | 16:00 – 18:00 |

PŘÍRODOVĚDNÁ PROCHÁZKA:
BLATNÁ OČIMA BOTANIKY

Zámecký park
Procházka s Mgr. Janem Šaškem zámeckou oborou, sraz v 16:00 na nádvoří zámku.

Ročník 27 (37)
Společně provedeme botanický průzkum
podzimní tváře zámecké obory. Čekají nás
hlavně vlhkomilné lesy s prastarými stromy a mokřadní rostliny. Trasa bude nenáročná a výklad uzpůsoben složení osazenstva. Doporučujeme pevnější obuv.

29. 9. ČTVRTEK | 18:00 |

ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ

Suterén, KCAŽ
Zájemci ať se hlásí na tel: 603 395 160.

1. 10. SOBOTA | 13:00 – 20:00 |
BLATENSKÝ BLEŠÁK

Komunitní centrum + Husovy sady
Program:
13:00 – 17:00 | Bleší trh | terasa, velká klubovna, KCAŽ
13:00 – 15:00 | workshop výroby květinové vody | terasa, velká klubovna, KCAŽ
16:00 | improvizovaná módní přehlídka
prodejců a jejich skvostů | terasa, KCAŽ
19:00 | Tajuplný včelí svět | stínové divadlo | Husovy sady
Zavítejte na blešák v Komunitním centru,
ať už jako návštěvníci nebo jako prodejci. Máte-li doma produkty vlastní výroby,
oblečení, kterého se chcete zbavit, starožitnosti a jiné cetky, přijďte je nabídnout
ostatním.
Pokud byste měli zájem o prodejní místo, je NUTNÉ SE NAHLÁSIT NEJPOZDĚJI
DO 30. ZÁŘÍ NA MAIL: mrazova@ckvb.cz
nebo na tel: 604 723 646. Vstupné dobrovolné

4. 10. ÚTERÝ | 18:00 |

LiStOVáNí: KAFE A CIGÁRKO
(Marie Doležalová)
Historky z hereckého podsvětí

Kavárna, KCAŽ
Celorepublikový projekt LiStOVáNí je cyklem scénických čtení, který představuje
každý měsíc zajímavé a aktuální knihy.
Marie Doležalová (Divadlo na Fidlovačce
/ Comeback / Stardance), autorka knihy
Kafe a cigárko, si začala psát blog, jen tak
pro radost a pro své kolegy z divadla, aby
je pobavila. Ale záhy Kafe a cigárko začalo bavit lidi mnohem víc, než by se Marie
nadála…
Účinkují: Barbora Jánová a Gustav Hašek.
K prodeji kniha podepsaná Marií Doležalovou (z ceny 320 Kč jde 20 Kč na Nadační
fond Pomozte dětem). Vstupné: 70/50 Kč.

19. 9. – 31. 10. |OK – OTEVŘENÁ

KAVÁRNA | VÝSTAVA ZÁKLADNÍ
ŠKOLY TGM

Výstava související s akcí Maraton přání,
která se uskutečnila v květnu na letním
stadionu. Výstava je přístupná po dobu konání akcí v Komunit¬ním centru. Program
naleznete na www.ckvb.cz.

1. 7. – 30. 9. | GALERIE SPEKTRUM |

10. ČLENSKÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Schodiště a 1. patro, KCAŽ
Výstava je přístupná po dobu konání akcí
v Komunit¬ním centru. Program naleznete
na www.ckvb.cz.
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JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa
Čtvrtek

17:00 ANGLIČTINA PRO
ZAČÁTEČNÍKY
18:00 ANGLIČTINA
17:00 NĚMČINA
18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE
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Kobky Městského muzea Blatná

3. – 4. 9. + 10. – 11. 9. + 17. – 18. 9. |
SO+NE | 10:00 – 17:00 |
JINDŘICH ŠTREIT:
KDE DOMOV MŮJ?

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Blatná

PO – ÚT | 08:00 – 15:00 | STŘEDY | 08:0012:00 | SKS TRICYKL – SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

1. – 30. 9.

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY,
PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRACOVNĚPROFESNÍ OBLAST A OSOBNOSTNÍ
ROZVOJ, o.p.s.

17. – 18. 9. + 24. – 25. 9. + 1. – 2.
10. |

Malá klubovna, KCAŽ

Klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte PhDr. Doležalovou na tel. 724 046 602 nebo na email:
info@manzelskaporadna-strakonice.cz

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

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

KAŽDÝ ČTVRTEK | 09:00 |
DĚTSKÉ DÍLNIČKY

Kavárna, KCAŽ
Tvořivé dopoledne pro dětičky a jejich maminky pod vedením zkušené lektorky.
Materiál v ceně kurzu. Kurzovné 50 Kč/1
dítě (druhé dítě 20 Kč).
Více info na tel: 774 606 849.

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

17. 9. – 13. 11. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
DANA KYNDROVÁ:
RITUÁLY NORMALIZACE, ODCHOD
SOVĚTSKÝCH VOJSK
FRANTIŠEK DOSTÁL:
VŠEDNÍ DNY FRANTIŠKA DOSTÁLA
Městské muzeum Blatná

17. – 18. 9. | SO+NE | 09:00 – 17:00 |
PROJEKT DOMOV

Bedřich Benek, Jiřina Hankeová, Michael
Kratochvíl, Václav Němec, Šimon Pikous,
Lenka Pužmanová, Filip Singer, Jan Vermouzek, Martin Wágner

JINDŘICH ŠTREIT:
JSME ZE STEJNÉ PLANETY
Nábřeží, Na Příkopech

SO+NE | 10:00 – 17:00 |
JOSEF PTÁČEK: ZEMĚ KRÁSNÁ

Starý palác, zámek Blatná

17. – 18. 9. | SO+NE | 10:00 – 17:00 |
MIROSLAV NĚMEČEK + ŠKOLA
KREATIVNÍ FOTOGRAFIE

Konibar, zámek Blatná

Těšte se
KAŽDÉ PONDĚLÍ | 17:00 |
TRÉNINK PAMĚTI 55+

Velká klubovna, KCAŽ
3. října začínají další lekce tréninku paměti s lektorkou Annou Langmajerovou, pro
muže i ženy starší 55-ti let. Cena: 50 Kč/
hod. Zájemci ať se hlásí na mail spourova@ckvb.cz nebo na tel: 603 395 160.

7. 10. PÁTEK | 19:00 |

WILLIAM SHAKESPEARE: SEN NOCI
SVATOJÁNSKÉ

Divadlo A. Dvořáka, Příbram
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Předprodej: infocentrum Blatná, recepce
Městského muzea

28. - 30. 10. | PÁ – NE |

MEZINÁRODNÍ KONTRABASOVÁ
SOUTĚŽ FRANTIŠKA SIMANDLA

Komunitní centrum (KCAŽ) + zámek Blatná
Program:
28. 10. | 18:00 | Robert Balzar – Dílna
jazzového kontrabasu s ukázkami | KCAŽ
Blatná
28. 10. | 19:30 | Koncert 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 | Krysztof 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 Mezinárodní kontrabasové soutěže Fr. Simandla | zámek Blatná
Kompletní program sledujte na
www.ckvb.cz
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sport

„Ježišmarjá, ti jsou nějací
mladí, ti budou určitě běhat,“

byl na infarkt ještě před kadovským
turnajem v malé kopané „princ“
z Nové Růže.

Kadov - V legendárním románu Miroslava Švandrlíka „Černí baroni“ byl „pánko
velkomožný“ major Terazky u vytržení, když
viděl na fotbalovém zápase běhat útvarového šaška vojína Kefalína. „Bože, on behá,“
vyrážel ze sebe nadšeně.
Na turnaji v malé kopané v Kadově přesně tohle vadilo „princi“ z týmu „Nová Růže“
Drahenice / No nezní tenhle přídomek jako
jméno šlechtického rodu, příbuznému Yorkům ve středověké Anglii ? Přece známá válka růží…. /. Jeho nálada spadla na bod mrazu,
když spatřil mladé bouřliváky z elitního
manšaftu / J / Elita Vacíkov+ Hvožďany. „Ježišmarjá, ti jsou nějací mladí, ti budou určitě
běhat,“ byl na infarkt představitel imaginární
modré krve, který běh dvakrát nemusel.
Obával se právem. Ačkoliv tým „Nová Růže“
vypotil litry slaného tělního odpadu a nechal
na trávníku
duše, nebylo
to nic platné. / J / Elita
jim naložili,
co se do nich
vešlo. „Až
do stavu 1:1
to šlo, ale
pak se to
u nás změnilo v hotovou střelnici.
Hráč týmu Nová růže urputně
Mladíci nás
pronásleduje balon.
vyprovodili
z hřiště s tristní nadílkou 5:1,“ povzdychl
si po „kanonádě“ táta fotbalového kolektivu Petr Kalát / 50 /. Pak dal do placu
super hlášku: „Hrajeme jako Španělé, ale
zakončení máme jako český nároďák.“ Nic
naplat, i na burze bývá černý den. „Hrabata“ z Drahonic tentokrát museli vydýchat
poslední flek.
Lehkonozí „draci“ se oproti tomu koupali
ve zlatě a pili šampaňské z poháru vítězů. Byli
prostě fakt dobří, i když sami sebe charakterizovali jako „pouliční směs“- „Co jsme cestou
sem našli, to jsme nabrali“. Ve skutečnosti
byla / J / Elita zformována a připravena už
tři týdny před turnajem v Kadově. „To se
nedá tvrdit o ostatních, kterým jsme museli
půjčovat hráče,“ zkritizoval jemně povadlou
disciplínu konkurence borec Pavel Tomášek
/ 18 let / z Hvožďan, který jinak kope za I. B
třídu ve Starém Smolivci. Kluci se prý znají
odmala: „Spíš se sejdem ale v hospůdce
u stolního fotbálku. Tomu se říká „alkoholová

Blatná 16. září 2016

Ročník 27 (37)

liga“, zasmál se Pavel Tomášek. Tak jako by
se platila v Česku daň z demokracie, kdyby
v něm nějaká demokracie existovala, tak
Pavel zaplatil osobní daň z úspěchu týmu
v podobě pořádného monoklu kolem oka: „To
nic není. Kamarád si jednou odnesl z fotbalového mače roztržené čelo. Spravilo to sedm
stehů,“ nesl to statečně „tiskový mluvčí“
sloučené formace. / J / Elita nastoupila v Kadově už popáté a s jednou výjimkou vždycky
vybojovala cenné kovy.
Domácí měli želízko v ohni v podobě
zkušeného gólmana Václava Leštiny / 67 let /.
Sice ho museli k angažmá mezi dvěma břevny
kapánek nutit / když nepřijdeš, nebudeme
s tebou hrát karty /, ale účel světí prostředky
a historie se na takový „detail“ určitě ptát
nebude. Každopádně se to vyplatilo. Kadovští
mohli slavit druhé místo v turnaji a Václav
Leština zase titul nejlepšího brankáře dnepustil pouhopouhé dva kousky. „Zato jsem
odřený jako hovado,“ ulevil si po vyhlášení
výsledků originál každým coulem, co běhá
za kulatým nesmyslem plných 30 let a od patnácti let sebou prý „mlátí v bráně“. „Na to,
že jsme se dávali dohromady v půl třetí ráno
v hospodě, je stříbro fakt senzační,“ zhodnotil
výsledek týmového snažení Václav Leština,
který na domácí půdě chytal naposledy před
deseti lety.
Na turnaji v malé kopané byl středem
pozornosti nejmladší hráč Matyáš Kočovský /
11 let / z FC Malešice. Rozhodně nezapřel, že
bere vážně disciplínu i technickou a fyzickou
přípravu.

Ač malého vzrůstu, obratně se proplétal
mezi o dvě hlavy vyššími soupeři a podal
skvělý výkon. Turnaj měl i tu zvláštnost, že
zde nastoupil zahraniční účastník. Sice jen ze
slovenských Košic, ale i to se počítá.
Je výhodné a uvážlivé si sebou brát na fotbal talismany.Čím více, tím lépe. Na to jsou
„přeborníci“ v Nové Růži, kteří pravidelně

Václav Leština - vlevo si na domácí půdě
zachytal po deseti letech.

transportují na místo určení spolu s fotbalisty pejsky. Tentokrát jim sice živé talismany
štěstí nepřinesli, ale o to lepší to může být
příště. Kdyby ani příště nezabrali, jsou prý
v záloze ještě čtyři kocouři.
Pohár za bronzovou pozici putoval
na adresu „Okresních tvrďáků“ z Běšin.
Nepopulární bramborovou medaili vykopalo
těleso FC Malešice. To je tvořeno chalupáři.
Za nejproduktivnějšího střelce byl vyhlášen
už citovaný Pavel Tomášek z týmu / J / Elita.
Jelikož na turnaj přijelo jen pět manšaftů,
konec přišel už okolo patnácté hodiny.
Vladimír Šavrda

Přinášíme výsledky dalších zápasů
našich týmů v nové sezoně

Zveme vás na další utkání našeho Á týmu a to v sobotu 24/9 2016 od 16.30 hodin,
soupeřem budou fotbalisté TJ Hradiště.
Muži „A“

Prachatice – Blatná

0:0

Muži „B“

Blatná – Katovice B

1:1 (0:1)

Ženy

Blatná – Mokré

0:5 (0:2)

Dorost

Blatná/Bělčice – Katovice/
Hoštice

4:1 (2:1)

Žáci st.

Slavia ČB – Blatná

2:0 (0:0)

Žáci ml.

Slavia ČB – Blatná

neděle 11.9.

15,45 hod

Říha Jiří 2x, Míka 2x

Minulé kolo:
Muži „A“

Blatná – Vacov

1:2 (0:1)

Čadek Filip

Muži „B“

Čestice – Blatná

1:8 (0:4)

Míka 3x, Soukup 3x, Voborník, Cvach

Ženy

Blatná

volno

Dorost

Poříčí – Blatná/Bělčice

0:7 (0:2)

Míka 2x, Bláha Vojtěch 2x, Vala, Říha
Jiří, Maleček

Žáci st.

Blatná – Rudolfov

7:0 (3:0)

Pícha 2x, Fořt Lukáš 2x, Outlý
František, Potůček Josef, Habada
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Svět kolem nás

Asi před dvěma roky se objevila zpráva, že pouhé 1 procento nejbohatších
lidí vlastní víc než zbylých 99% obyvatel
na Zemi. A tento trend obrovských rozdílů
bohatství lidí rychlým tempem stoupá.
Podle zdrojů ze začátku roku, už dnes
jen 62 miliardářů vlastní tolik, jako celá
polovina světa! Podle dřívějších údajů
vlastnilo bohatství poloviny světa v roce
2010 388 lidí, v roce 2014 už jen 88 a letos 62 boháčů… Škoda, že zprávy z novin
neuvádějí také jména těchto vlastníků pro
nás nepředstavitelného jmění.
Jediná možnost, která člověku napadá,
jsou velkobankéři. V krizovém roce 2008
jsem mohl sledovat její průběh v ekonomickém časopise Euro a tak osobně bych
tuto krizi nazval „bankovní loupeží světového rozměru.“ Myslím, že velké světové
banky získaly obrovské sumy peněz prodejem podloudně vyrobených, bezcenných
derivátů jiným bankám ve světě. Tím způsobem – po oznámení bezcennosti těchto
„cenin“, byly oloupeny všechny nakupující
banky ve světě, včetně USA. Opakoval
se skoro do detailu průběh světové krize
v roce 1929 – tzv. černý pátek, se známými hospodářskými důsledky až do druhé
světové války. Tehdy ale vyšel v roce 1933
v Americe zákon, zamezující možnosti
bank k provádění rizikových manipulací.
Tento zákon byl ale v roce 1999 zrušen
presidentem Clintonem. Proč? Je pouze
dohadem, zda nebyl Clinton k tomuto kroku donucen v průběhu jeho známé kauzy
milostného poměru s mladou černovlasou
stážistkou, která si k jeho usvědčení
uschovala i jeho sperma… Tak se otevřela
hráz k provádění nezákonných finančních
operací a k novému okradení světa v roce
2008… Pomáhal k tomu příznivý rating
těchto nových vymyšlených produktů, jakými byly třeba hedgeové fondy, deriváty
a podobně, slibující vysoké zisky.
(Dokončení v příštím čísle).
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Hajanskému „Loučení
s prázdninami“... (pokr. ze str. 7)
Zatím se držíme zhruba v polovině soutěžního pole. Neklademe si žádné přehnané
cíle, nestavíme vzdušné zámky- jsme rádi, že
hasičina děti vůbec baví. A že netráví veškerý
volný čas u televize a počítačů,“ zdůrazňuje
Edita Zíková.
Podobně to vidí i Vladimír Vaněk, který
má spolu s Evou Černou a Petrem Bláhou
na starosti blatenské „soptíky“: „Určitě nevyznáváme prioritu za každou cenu vyhrát.
Hlavně se snažíme zapojit do hasičského
ruchu všechny naše svěřence bez výjimkyžádná diskriminace! Děti se s námi schází každou středu, před okresní soutěží pracujeme
dvakrát nebo i třikrát týdně. V současnosti
uvažujeme o založení družstva dorostenců,“
říká. Hasičskému sportu se teď pod blatenskou standartou věnuje 25 dětí. Stejně jako
hajanský „potěr“ obdrželi blatenští letos
formou sponzorského daru kolekci krásných
dresů od DDM Blatná.
V kategorii přípravka nakonec dosáhlo
lepšího času družstvo z Chlumu / 0: 36 /.
S časem 1: 03 jim neúspěšně konkurovalo
spojené družstvo tchořovických a hajanských
dětí. Mezi mladšími hasiči opět s časem 0:
21 zaujalo zlatou pozici chlumské těleso.
V závěsu ponechali Blatnou / 0: 23 /, bronz
putoval na konto domácích / 0: 24 /. S nepopulární bramborovou medailí se musel
spokojit mladý kolektiv ze Tchořovic / 0: 26
/. Za starší „soptíky“ vévodila výsledkové
tabulce tchořovická mládež / 0: 21 /. Stříbrný
déšť osvěžil hajanské šikuly / 0: 23 /, bronz
vybojoval blatenský manšaft / 0: 27 /.
S příchodem tmy byla připravena scéna
pro noční hasičskou soutěž dospělých dob-
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rovolných hasičů. Mělo to svoje kouzlo i romantiku. Tyto manévry pod rouškou hvězd
si nenechalo ujít šestnáct týmů. V ženské
kategorii nenašly přemožitelky zástupkyně
„něžného pohlaví“ ze Tchořovic, následované
hasičkami z mateřských Hajan. Pro bronz
si přijel ženský kolektiv z Chlumu, na dně
tabulky se ocitly soutěžící z Litochovic.
Chlouba dobrovolného hasičstva- muži- byla
zastoupena deseti manšafty. Tady si spravili
chuť Litochovičtí, vynikajícího stříbrného
úspěchu dosáhli zástupci Lažánek, na medaili dosáhli i borci z kolektivu Tchořovice B.
Domácí trefili krásný čistý střed, tedy páté
místo. Za veteránskou složku se utkaly v požárním útoku dvě party- z Hajan a Chlumu.
Tady domácí dokázali, že je pro ně mateřské
prostředí výhodou a přišli, viděli a zvítězili.
Znamenitou hudební kulisu poskytla
večerním hasičským manévrům skupina

Dětští hasiči z Hajan jsou výbornou partou.

„Anča Band“. Dětské odpoledne odmoderoval
s jiskrou a veselou notou blatenský DJ Karel
Zbíral. Srdečné poděkování patří vedle Obce
Hajany a SDH Hajany blatenským hasičům
za zapůjčení časomíry, za sponzorskou podporu generálnímu partnerovi akce ŠKODA
AUTO a všem dobrovolníkům a hostům.
Vladimír Šavrda

Třicátý jubilejní ročník klavírních kursů v Blatné
Když se tak ohlížím za letošním jubilejním
ročníkem klavírních kursů, tentokrát již potřetí v malebné Blatné, vyvstane mi na mysli
mnoho nádherných vzpomínek.
V první řadě je to přátelsko-dělná atmosféra, kterou nás Blatná obklopuje. Zde
je třeba zmínit perfektní „servis“ze strany
ředitelky Bereniky Políčkové a jejího týmu,
vstřícnost zdejší základní umělecké školy
vedené ředitelem Martinem Škantou a nevšední zájem ze strany starostky Kateřiny
Malečkové, která se osobně účastní mnohých
pořadů, které kurs nabízí.
Tradiční setkání mladých pianistů z celé
naší země, jejich pedagogů a rodičů nabídlo
i tentokrát skutečnou „hostinu“ sestávající
z mnoha chodů. Vedle každodenních lekcí to
byly i tři koncerty účastníků kursů, na nichž
se vystřídali skutečně všichni frekventanti.
A to není na tomto typu kursů běžné.
Stejně tak není běžný další bohatý program. Především chci zmínit dvě přednáškysemináře. První z nich, věnovaný velkému
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pianistovi Arthuru Rubinsteinovi (130.výročí
narození), měl dva účely. Nejen vzpomenout
tohoto genia světové hudby, ale i přinést
nám všem podněty a inspiraci pro naši práci
u klavíru.
Druhý pořad byl asi v rámci celé naší
země unikátní. Vzpomínka na nedávno zesnulého velkého českého klavíristu Ivana
Moravce byla poučná i dojemná současně.
Osobní účast ak.malíře Daniela Václavíka,
autora památníku věnovaného I. Moravcovi,
který bude umístěn v oblasti Prahy 6, i jeho
vyznání z obdivu k velkému umělci, nás
hluboce zasáhlo. Poslední Mistrův žák Jan
Bartoš pak svými vzpomínkami na spolupráci
s Prof. Moravcem, na výuku u něj i na poslední dny Ivana Moravce pak jenom umocnil
jímavost okamžiku.
Zbývá zmínit tři další koncerty. Pianista
Pavel Voráček nadchnul početné obecenstvo
svým beethovenovským recitalem a Miroslav
Sekera doslova uchvátil přeplněný zámecký
sál svým mistrovským výkonem. Slavnostnost

tohoto koncertu podtrhla účast naší nadšené
hostitelky paní baronky Jany Hildprandt-Germenis, která vždy najde pro naše „děti“
pár oceňujících a inspirativních slov. Také
velká česká herečka Iva Janžurová nás opět
strhla svým hluboce lidským proslovem
a vzpomínkou na prof. Zdenu Janžurovou,
která jihočeské kursy založila.
Koncert na nádvoří zámku v režii Martina
Plase byl jakousi sladkou tečkou naší 13-denní hostiny. Nejen muzika, tentokrát na lehčí
notu, ale i účast mnohých absolventů kursů
v publiku rozradostnily nás všechny.
Netřeba zmiňovat, že i všichni shora
uvedení klavíristé, dnes již etablovaní umělci,
jsou „dětmi“ našeho kursu.
A přece! Tu největší radost nám přináší
vědomí, kolik nadšenců-amatérských hráčů
a zanícených posluchačů těmi třiceti lety
Pískem a Blatnou prošlo.
Parafrázujíc Mozarta volám : „Naši blatenští nám opět rozuměli“. Děkuji.
MgA. Martin Ballý
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OSL AVA SVÁTKU ČESKÉ

STÁTNOSTI A SV. VÁCLAVA

programu zahr
V rámci bohatého
la
Bluesrocková kape

aje

THE VILLAINS
NÁDVOŘÍ ZÁMKU BLATNÁ

středa 28. 9. 2016 ve 14:00 hod.
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Autodíly –
železářství

Provozní doba:

Po-Pá
So

M

Y

CM

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

MY

CY

CMY

K

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

Firma KOVO KASEJOVICE MONT s.r.o.
hledá vhodné kandidáty na pozici

administrativní pracovník/ce.





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

Požadujeme: středoškolské vzdělání
znalost PC (Word, Excel, Outlook, …)
časová flexibilita
samostatnost, pečlivost
aktivní přístup k práci
znalost cizího jazyka výhodou (Nj, Aj)
Nabízíme:

odpovídající finanční ohodnocení
zázemí stabilní firmy
- nástup možný ihned
- vhodné i pro absolventy
Kontakt:

17:24

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

C

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

Pavel Sedláček

30.11.15

Adresa: I. patro, Zahradnická 38, Blatná

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

1

Ing. Lenka Zajíčková
tel.: 774 525 183
e-mail: zajickova@kovokasejovice.cz

VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o.,

francouzská divize – závod 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
- práce převážně na ranní směnu
- 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
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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

• 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

POLYGRAPH INTERNATIONAL, tiskárna, s.r.o.

ˇ
ELEKTROMONTÁZE

Sadová 66, Blatná
PŘIJME

- skladníka – řidiče vysokozdvižného vozíku
na jednosměnný provoz

Petr Hrubý

- vedoucího pracovníka na zpracování a odbavování zakázek

Provádíme bytové a průmyslové elektroinstalace,
hromosvody, rozvaděče, přihlášky E.ON., servis,
opravy a údržby el. zažízení včetně revizí.
mobil: 605 463 400

NABÍZÍ:

Požadujeme: znalost německého jazyka a práci na PC

- ženy na dvousměnný provoz
- pracovníky na domácí práci

(vhodné pro důchodce, ženy na mateřské)

- nabízíme také možnost výdělku studentkám

email: hruby.elektro@seznam.cz

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

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

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

Firma INTERIORS manufacture&design a.s.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:
* Montážníci na montování interiérů nábytku pro Německo
výborné platové podmínky

* Řidič nákladního automobilu IVECO EUROCARNO

s řidičským oprávněním B a C + profesním průkazem řidiče
znalost NJ na komunikativní úrovni výhodou (cesty po ČR i Německu)

* Montážní dělník/dělnice výrobků z kombinovaných materiálů v Kasejovicích
* Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční)
truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
* Čalouník nábytku
* Lakýrník, přípravář v lakovně

Pracoviště: INTERIORS manufacture&design a.s.
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
Pracovní poměr: nástup možný ihned, možnost zařídit zaměstnancům
ubytování
Kontaktní osoba: Mag.phil. Lenka Šampalíková, mobil: 734 440 523
lenka.sampalikova@interiors-mnd.com

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
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ
e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

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

NABÍDKA





stavební materiály
střešní krytiny
OSB desky
dveře, zárubně
kotevní a spojovací
technika

štěrk – vel. 4-8 /
8-16 / 16-32
písek – praný
– kopaný
střešní latě
dřevěné brikety (BUK)

ZAHÁJEN PRODEJ
 UHELNÝCH BRIKET


UNION
3,5 - Německo




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

INTERNET CENTRUM
Z160049_EXP_inzerce_Blatna_170x100mm.indd 1

18.01.16 13:10



- 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.



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:

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



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.

Blatenské listy – čtrnáctideník – vydává Spolek Blatenské listy zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského
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tel. 731 367 507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení: KB, a. s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100.
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