
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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Veletrhy cestovního ruchu jsou v plném proudu 
Ve dnech 19. až 22. ledna probíhal na brněnském výstavišti 

veletrh Regiontour – Mezinárodní veletrh turistických možností 
v regionech. Na prvním letošním tuzemském veletrhu se prezentovaly 
především kraje a regiony ČR, zastoupené byly i regiony ze zahraničí, 
dále regionální instituce, zajímavé přírodní oblasti a lokality, kulturně 
historické památky, lázně a další turistické atraktivity. Velké oblibě se 
vždy těší stánky s regionálními produkty a potravinami a aktivně tu 
fungovala i cyklistická vesnička – specializovaná prezentace vybavení 
pro cyklisty a cykloturistických možností. Souběžně s Regiontourem 
vždy probíhá veletrh GO - Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního 
ruchu. Zde se prezentují hlavně národní centrály cestovního ruchu, 
touroperátoři nebo třeba informační technologie v cestovním ruchu 
a další. Počet návštěvníků veletrhu přesahuje 30 tisíc! Nemohli jsme 
si nechat uniknout tuto skvělou příležitost a aktivně jsme se veletrhu 
zúčastnili. S výstavním stánkem naší turistické oblasti Prácheňsko 
a Pošumaví jsme se stali součástí velkolepé expozice Jihočeského 
kraje, jejímž středobodem byl obrovský „strom fantazie“. Letošní rok 
je tematicky pojatý jako „Jižní Čechy pohodové“. Kromě nových 
propagačních materiálů tu návštěvníci našli a osobně využili odpo-
činkové zóny, pohodový bar, mohli ochutnat regionální potraviny 
nebo si vyzkoušet virtuální realitu. Expozici Jižních Čech ve čtvrtek 
slavnostně otevřel hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, který 
tu pokřtil knihu fotografa Pavla Radosty o jihočeském baroku – „Jižní 
Čechy – perla nepravidelného tvaru“.

Na stánku turistické oblasti Prácheňsko a Pošumaví jsme po celé 
4 dny návštěvníkům nabízeli cyklo-turistické mapy Blatenska, pro-
pagační brožurky města a okolí i přehled chystaných kulturních akcí 
jak v Blatné, tak i v celé turistické oblasti. Největší zájem byl o mapy 
a velká poptávka byla po kapesních kalendářících ze strany sběrate-
lů. Osobní doporučení toho, co je možné v Blatné a okolí navštívit, 

všichni velmi vítali a bylo vidět, že se jim nabídka našeho regionu líbí. 
Někteří z nich nám sdělovali své zážitky z dovolených u nás a všichni 
nás potěšili tím, že se jim tu líbilo. Turistická oblast Prácheňsko 
a Pošumaví má velký potenciál pro cestovní ruch a toho je dobré využít. 

Návštěvníci mají na výběr mnoho turistických cílů i aktivit, požadují 
však také kvalitní služby. Myslíme si, že se propagace na veletrhu 
povedla a doufáme, že přitáhne na Blatensko a do celé oblasti nové 
návštěvníky a znovu také i ty, kteří ji už někdy v minulosti navštívili. 

Na veletrhu jsme představili novou propagační brožuru 
o Prácheňsku a Pošumaví, ve které je stručně představen celý region, 
jednotlivá města – samozřejmě i Blatná či Sedlice včetně paličkované 
krajky, Radomyšl nebo třeba Bělčice se svou sklárnou, dále významné 
památky i tipy na aktivní dovolenou nebo výlety s dětmi. Tuto brožuru 
budeme distribuovat nejen na veletrzích, ale také do všech infocenter 
v našem regionu i do širšího okolí či do ubytovacích kapacit. Cílem 
je propagace turistické oblasti, přilákat a udržet si turistu na více než 
jeden den a podpořit tak i subjekty, které provozují služby cestovního 
ruchu – ubytování, stravování, cykloservisy apod.  

16. – 19. února se koná další velkolepý veletrh cestovního ruchu 
v Praze - Holiday World. I zde budeme příznivcům cestování na našem 
stánku předávat inspiraci na výlety či dovolené. 

Již nyní Vás srdečně zveme na veletrh jihočeský – TRAVEL CON/
FEST v Českých Budějovicích, který se uskuteční 6. - 8. dubna. 
Cestovní veletrh známý v minulosti pod názvem Kompas najdete letos 
nově na výstavišti a bude spojený s konferencí cestovního ruchu, Gas-
trofestem a Febiofestem. Máte se rozhodně na co těšit, tak určitě přijďte!

Vendula Hanzlíková, produktová manažerka destinační společnosti 
Prácheňsko a Pošumaví

Otevření expozice hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou.

Stánek turistické oblasti Prácheňsko a Pošumaví..
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Aktual i ty

JE -LI NA SVATÉHO MATĚJE (24. 2.) 
MRÁZ, TAK HO JEŠTĚ ČTYŘICET-
KRÁT MÁŠ!

ÚNOR - jako poslední, nejkratší měsíc 
zimního období, by pomalu měl ztrácet na své 
intenzitě. Přesto však, také z pranostik našich 
předků víme, že tomu vždy tak není. Bývaly 
i roky, kdy se zima své vlády ne a ne vzdát!
SVATÝ MATĚJ LEDY LÁME, KDYŽ JE 
NEMÁ, NADĚLÁ JE.

Všichni si však uvědomujeme, že dny 
rozjasněné slunečnými paprsky se pomalinku 
blíží a první jarní poslové, i když krajinu stále 
ještě pokrývá sněhová peřina, už jsou skoro 
na dohled.

PRODEJ LIDOVÉHO ŘEMESLA V PRŮ-
JEZDU NA TŘ. J. P. KOUBKA 3  ZAHÁ-
JEN

Minulou sobotu jsme se konečně roz-
hodli, i když počasí stále ještě mrazivé nám 
příliš nepřálo, a zahájili  letošní prodej. 
Každou sobotu tak zde  budeme opět nabí-
zet české výrobky lidové řemeslné tvorby. 

Ať si to připouštíme nebo ne, pomalu 
se všichni vracíme  ke kořenům a tradicím, 
přírodním materiálům. Objevujeme znovu 
dávno již objevené.

Dřevo různých druhů jako materiál s duší 
nás okouzluje od nepaměti.
LÍPA - strom slovanské vzájemnosti, symbol 
české státnosti, je stromem existujícím na naší 
planetě  přes dvacet miliónů let. Je symbolem, 
který od pradávna uctívali Slované spolu 
s dubem jako posvátný strom, jako nábožen-
ský symbol. Její koruna zastiňovala nejednu 
kapličku, chaloupku či náves. Lipové aleje  
se vysazovaly při významných událostech, 

koncích válek a ničících katastrof. Jednotlivé 
stromy se také vysazovaly při narození nové-
ho potomka. Lidé věřili, že strom je ochrání, 
dodá síly a rozkvětu při cestě životem. Je to 
strom medonosný, který se v červnu promění 
v jednu obrovskou voňavou kytici, obalenou 
množstvím včel a lípa tak zpívá...

Její květy jsou léčivé, používaly se také 
od pradávna v lidovém léčitelství, z lipového 
lýka si naši předkové zhotovovali střevíce. 
Dřevo, které je lehké a dobře opracovatelné, 
se stávalo materiálem řezbářů i umělců. Drob-
né nástroje i kuchyňské nádobí je oblíbené 
dodnes.

NÁŠ TIP NA ÚNOR:
Nabízíme vám proto celou řadu ručně 

řezaných lžic i lžiček, slánek menších i vět-
ších z lipového dřeva, kterých lze použít také 
jako mističek třeba na drobné oříšky, či dnes 
oblíbená i pro zdravou výživu, různá semena 
(dýňová, lněná, konopná, sezamová aj.) Jsou 
přírodní, bez jakékoli povrchové úpravy (viz 
foto). Jako dárek jsou naše slánky také vhod-

né, ukrývají v sobě již zmíněnou symboliku.  
A co víc? Vzácné návštěvy se vždy v českých 
zemích vítaly chlebem a solí.  Ručně řezané 
pak v sobě navíc skrývají ještě kus duše 
autora...

www.lidove-remeslo.cz

SVATÝ MATĚJ ZIMU OTVÍRÁ, JINDY 
ZAVÍRÁ

SVATÝ MATĚJ LEDY SEKÁ, NEBO JEN 
TAK PŘED ZIMOU SMEKÁ

NEUSPĚJE-LI MATĚJOVA PILA, USPĚJE 
DOZAJISTA JOSEFOVA (19. 3.) ŠIROČINA

SVATÝ MATĚJ PŘIVÁDÍ POZIMEK
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Tříkrálová sbírka 
2017 byla úspěšná

Tříkrálová sbírka 2017 
byla navzdory počasí ve-
lice úspěšná. Na Strako-
nicku a Blatensku vybra-
li koledníčci do kasiček 
30 6837 Kč.

Celá částka byla odeslána na centrální 
konto Tříkrálové sbírky. Do Oblastní charity 
Strakonice se vrátí 65 % z této částky, tedy 
199 444 Kč. Tyto finance budou použity na ná-
kup automobilu pro terénní služby.

Koledníčci to letos neměli vůbec jedno-
duché. Trápil je sníh a mráz. I přesto zpívali 
jako oživot a snažili se přinést lidem skuteč-
nou radost a požehnání. Konali dobro, co jim 
síly stačily.

Nutno podotknout, že lidé na nás byli 
letos skutečně vlídní. Otevírali s úsměvem, 
dokázali ocenit snahu koledníčků a zahřát 
vlídným slovem a někdy i čajem.

Poděkování patří všem, kteří koledníčky 
vlídně přijali a přispěli na dobrý účel. Ob-
rovský dík patří také koledníčkům a jejich 
rodičům, vedoucím skupinek, organizátorům 
a farnostem. Je nutné také vyzdvihnout velkou 
zásluhu účinkujících na tříkrálových koncer-
tech v Blatné a Strakonicích.

Děkujeme všem, kteří poslání sbírky 
pochopili a dopřáli koledníčkům radost z ko-
ledování nezkaženou negativními zážitky.

Všem Vám přejeme, tak, jak naši tři krá-
lové, hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání 
do roku 2017.

Olga Medlínová, 
ředitelka Oblastní charity Strakonice
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Zprávy
z radnice

Schválený rozpočet města 
na rok 2017

Rozpočet na rok 2017 schválilo Zastupitelstvo města Blatná na 19. 
zasedání 14. prosince 2016 usnesením č. 89/16. Rozpočet byl schválen 
jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 132 300 800 Kč. Splátky 
úvěru 1 344 tis. Kč budou hrazeny finančními prostředky z přebytků 
minulých let. 

Do výdajů byly zařazeny mimo jiné tyto stavební akce:
Komunikace Topičská    4 200 tis. Kč
Komunikace a chodník U Čertova kamene  1 700 tis. Kč
Zadláždění před ZŠ TGM     1 470 tis. Kč
Komunikace a chodník Řečická   1 050 tis. Kč
ČOV - zařízení na srážení fosforu   1 000 tis. Kč
Zateplení MŠ Vrchlického      900 tis. Kč
Inž. sítě Za Malým vrchem      800 tis. Kč
Zateplení fasády Steko      800 tis. Kč

Součástí rozpočtu jsou příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:

Organizace
Neinvestiční 

příspěvek  
zřizovatele

Investiční 
příspěvek 
zřizovatele 

Centrum kultury a vzdělávání celkem 12 239 000,00 Kč 100 000,00 Kč

na provoz 8 589 000,00 0,00

infocentrum 988 000,00 0,00

komunitní centrum 2 662 000,00 100 000,00

Domov pro seniory celkem 2 621 000,00 Kč 0,00

na pobytové služby 1 858 000,00 0,00

Informace k ptačí chřipce
Na základě NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY bylo 

dne 26.01.2017 stanoveno mimořádné veterinární opatření k zamezení 
šíření nebezpečné nákazy ptačí chřipky (subtyp H5N8), jejíž výskyt 
byl potvrzen v katastrálním území Blatná. Obcím v ochranném pásmu 
(k.ú. Blatná, Hněvkov u Mačkova a část obce Skaličany) bylo nařízeno 
provedení soupisu všech hospodářství, kde je chována či držena drů-
bež, dále podat informaci veřejnosti o výskytu ptačí chřipky a zajistit 
kontejnery k bezpečnému uložení uhynulých ptáků a drůbeže. Rád 
bych poděkoval za spolupráci a pomoc při sčítání SDH Blatná, za-
městnancům městského úřadu a předsedům osadních výborů, městské 
policii a všem občanům za součinnost. 

Dne 06.02.2017 byl potvrzen další výskyt nákazy a stanovena 
opatření shodná s opatřeními v ochranném pásmu uvedenými v nařízení 
Státní veterinární správy ze dne 26.01.2017 s výjimkou povinnosti obcí 
vytvořit soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež 
nebo jiní ptáci chovaní v zajetí. Opatření v ochranném pásmu mohou 
být zrušena nejdříve po uplynutí 21 dní po provedení předběžného 
čištění a dezinfekce v ohnisku nákazy. Na základě výsledku posouzení 
rizik jsou dle potřeby provedeny klinické kontroly a odběry vzorků 
v souladu s rozhodnutím komise. 
Zásady pro drobnochovatele drůbeže:

– ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před 
kontaktem s volně žijícím ptactvem,

– slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží,
– v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, 

přijmout opatření, která v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu 
s volně žijícími ptáky,

– krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod 
přístřešek,

– pokud možno zamezit drůbeži pobyt na vodních plochách, kde 
jsou i volně žijící vodní ptáci,

– nenapájet drůbež neošetřenou vodou z povrchových vodních 
nádrží, ke kterým mají přístup volně žijící ptáci,

– venkovní vodní nádrže dle možnosti chránit před volně žijícími ptáky,
– zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků,
– oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků 

veterináři,
– nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků.
Na závěr chci ještě upozornit občany, aby v případě nálezu uhynu-

lého ptactva neprodleně informovali městskou policii, tel. 777 285 254 
a v žádném případě se uhynulého opeřence nedotýkali. Rodiče žádáme, 
aby v tomto smyslu informovali své děti.

Veškeré informace k nařízení Státní veterinární správy, doporučení 
atd. naleznete na informační desce nebo na webu města Blatná –  
www.blatna.eu                  Pavel Ounický, místostarosta města Blatná

na pečovatelskou službu 693 000,00 0,00

na půjčovnu kompenzačních pomůcek 70 000,00 0,00

Mateřská škola Šilhova 1 360 000,00 Kč 0,00

Mateřská škola Vrchlického 1 565 000,00 Kč 0,00

Základní škola J.A.Komenského celkem 3 591 000,00 Kč 0,00

na provoz 3 511 000,00 0,00

prevence soc. patolog. jevů 10 000,00 0,00

na návštěvu ve Važci 70 000,00 0,00

Základní škola T.G.Masaryka celkem 3 224 000,00 Kč 0,00

na provoz 3 154 000,00 0,00

prevence soc. patolog. jevů 10 000,00 0,00

oslava výročí školy 60 000,00 0,00

Příspěvkové organizace celkem 24 600 000,00 Kč 100 000,00 Kč

Při schvalování rozpočtu bylo rozhodnuto i o podaných žádostech 
o individuální dotaci na rok 2017. V oblasti sportovní a kulturní bylo 
rozděleno 990 tis. Kč, v oblasti životního prostředí 40 tis. Kč, v oblasti 
sociální a školství 60,8 tis. Kč, na mezinárodní spolupráci je určeno 
200 tis. Kč.
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Jak to u nás všechno začalo 
aneb od podzimu do zimy…

… od září se u nás ve školce dějí samé krásné věci. Začalo to  
1. 9, kdy se v naší školce rozsvítila světla, odemkly dveře, zazněl první 
dětský smích a bylo nám všem hned veseleji.

Ve třídě Motýlků to zavonělo štrúdlem z jablíček, na kterém si 
všichni pochutnali.

Navštívila nás 
strašidýlka z dýní 
a skřítkové Pod-
zimníčkové z pří-
rodnin. 

Bylo to i tro-
chu strašidelné, 
ale nebojte se, my 
jsme se také nebá-
li.  ☺

Naši předško-
láčkové ze třídy 

Motýlků udělali před Vánocemi radost mnoha lidem a zpestřili jim čas, 
kdy se má každý usmívat a nebýt sám. Zpívali a přednášeli na členské 
schůzi Svazu tělesně postižených v KCAŽ a jako každý rok vykouz-
lili úsměvy na všech tvářích v pečovatelském domě i v domově pro 
seniory ☺.

Všechny děti - Motýlci, Myšky i naše nejmenší Koťátka navštívily 
krásnou a inspirativní vánoční výstavu žáků v ZŠ TGM.

… a nesmí chybět čerti. Ano, ano i nás navštívili pekelníci s Mi-
kulášem a Andílkem.

Všechno dobře dopadlo, děti čertům zazpívaly a slíbily, že budou 
hodné. Děkujeme Duhovým ještěrkám a budeme se na Vás těšit… 

Ale zase až v prosinci.
A jak už to u nás bývá zvykem, tak jsme před Vánocemi připravo-

vali besídky a vánoční posezení s dílnou a koledami. V každé třídě se 

14. 12. zpívalo, hrálo a tančilo. Všude byl slyšet smích a velký potlesk. 
Děti nadšeně předvedly vše, co se naučily a patří jim velká pochvala.

Den po besídkách nás navštívil Ježíšek a přinesl do každé třídy 
nadílku a v ní samé krásné hračky ☺.

Jako každý rok jsme s dětmi nazdobili vánoční stromeček na vý-
stavu do Městského muzea v Blatné. 

Žáci ze ZŠ TGM pozvali děti z Motýlků na Vánoční tvořivou 
dílnu do školy. Před prázdninami přišli žáci ze ZŠ k nám a vykouzlili 
krásnou atmosféru zpěvem koled a vánočních písní. 

…Ale teď už je dávno po Vánocích. Je leden a s ním přišel i nový 
rok, ve kterém nás čeká mnoho dalších dobrodružství, her, čar, kouzel, 
smíchu, výrobků, výletů a hezkých chvil v naší školce, s našimi dětmi 
a jejich rodiči.

Vaše Mateřská škola Blatná, 
Vrchlického se všemi zaměstnanci
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Údržba veřejné zeleně – 
střihání lip, kácení stromů

Práce na veřejné ze-
leni začínají každý rok 
v závislosti na počasí již 
v lednu či v únoru. Po celý 
leden nám zima ukazova-
la svou sílu, proto se moh-
lo s některými pracemi 
na úseku veřejné zeleně 

začít až nyní v únoru, kdy počasí trochu polevilo. Jedná se zejména 
o pravidelné střihání lipových alejí po Blatné, které se nacházejí např. 
v ulicích T. G. Masaryka, Tyršova, Werichova, Šilhova ad.

V době vegetačního 
klidu také probíhá kácení 
stromů na území města. 
Práce probíhají na zákla-
dě povolení a pověření 
odboru životního pro-
středí v Blatné. Jedná se 
většinou o stromy staré, 
nemocné, různě poškoze-
né nebo deformované (větrem, vandaly, špatným růstem apod.) a ty 
jsou pak svému okolí nebezpečné – hrozí jejich vyvrácení, zlomení 

a pád na zem. Jsou 
proto odstraňovány 
na základě jejich prů-
zkumu a vyhodnocení 
za nebezpečné. Snižuje 
se tím riziko, že způ-
sobí újmu na majetku 
nebo v horším případě 
na zdraví lidí.

Stavební práce na úpravě 
prostor pro Městskou policii

V minulém čísle Blatenských listů jsme informovali o úpravě pro-
stor v ubytovně, které budou sloužit jako služebna pro Městskou policii. 
Byla vyměněna okna, upravena elektroinstalace, provedena výmalba, 
stavební úpravy sociálního zařízení, provedeny nové obklady, dále je 
pokládána nová dlažba na podlahy atd. Níže přikládáme fotografie 
z prováděných prací.

Zemřelí – leden
Kučera Bohumír, Uzenice, nar. 1929, úmrtí 4. 1. 2017
Harantová Marie, Hudčice, nar. 1936, úmrtí 5. 1. 2017
Mocová Jarmila, Metly, nar. 1921, úmrtí 5. 1. 2017
Mašková Michaela, Blatná, nar. 1996, úmrtí 8. 1. 2017
Pangrác Zdeněk, Mačkov, nar. 1943, úmrtí 11. 1. 2017
Bláhová Josefa, Hradiště, nar. 1928, úmrtí 12. 1. 2017
Průchová Jaroslava, Plzeň, nar. 1957, úmrtí 16. 1. 2017
Černý František, Čečelovice, nar. 1942, úmrtí 16. 1. 2017
Procházka Vladimír Radko, Blatná, nar. 1929, úmrtí 17. 1. 2017
Sedláková Anna, Polánka, nar. 1930, úmrtí 23. 1. 2017
Křečková Jarmila, Praha, nar. 1930, úmrtí 23. 1. 2017
Pekárek Ferdinand, Blatná, nar. 1925, úmrtí 21. 1. 2017
Behenská Marie, Řesanice, nar. 1931, úmrtí 30. 1. 2017
Češková Miloslava, Chobot, nar. 1925, úmrtí 27. 1. 2017
Viktorová Věra, Řesanice, nar. 1929, úmrtí 26. 1. 2017
Jarešová Alena, Sedlice, nar. 1941, úmrtí 28. 1. 2017
Chodová Růžena, Čečelovice, nar. 1924, úmrtí 30. 1. 2017
Drábová Růžena, Blatná, nar. 1920, úmrtí 31. 1. 2017

 

Po stopách Ladislava Stehlíka 

Zemí zamyšlenou 
 

X. etapa – „Lázské nemehlo“ 

sobota 4. března 2017 
 

Trasa: Láz, hřiště – Andělská – Kormundovka – Havelská – Skelná 
Huť – Perkanská – Láz, hřiště 

 

Délka trasy: 11 km 
 
 

Autobusové spojení: 
 

Rožmitál p. Tř. – Láz, dol. 
7:30 – 7:44 

Rožmitál p. Tř. – Láz, Jamky 
9:04 – 9:44 

Láz, rozcestí – Rožmitál p. Tř. 
12:44 – 12:57 
14:51 – 15:03 

  

Srdečně zve TK BLAMIŠ 
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Jan Jirovec / Šunka, škvarky, stékající slepeniny
Nová výstava v Městském muzeu Blatná 

představí tvorbu Jana Jirovce (1976), který 
na Blatensku od raného dětství vyrůstal a do-
dnes je chalupa ve Tchořovicích jeho druhým 
domovem a také letním ateliérem. Studoval 
SPŠK v Bechyni, pak UMPRUM, v r. 1996 
přestoupil na AVU. Prošel ateliéry keramiky, 
malby, sochy a nových médií. Širší veřejnosti 
není příliš znám, na umělecké scéně vystavuje 
v užší komunitě. Je členem umělecké skupiny 
Reprezentace. Pracuje s malbou i trojrozměr-
nými objekty/sochami, a často tato média 
vzájemně propojuje.

O chystané výstavě Jan Jirovec říká: 
„ V ý s t a v u 
v blatenském 
muzeu plánuji 
jako tematic-
ký průřez mou 
d o s a v a d n í 
tvorbou. Moje 
malířská tvor-
ba je stylově 
velice různo-
rodá, a tak mi 
členitý prostor 
b la tenského 
muzea vyho-

vuje v tom smyslu, že můžu každou místnost 
věnovat jednomu směru, či okruhu prací. 
Výstavu bude uvádět místnost s krajino-
malbami, která by měla vytvořit návaznost 
na tradici prezentace regionálně zaměřených 
umělců a zdejší stálou sbírku. Dál zde bude 
několik fotorealistických zátiší, minimalis-
tické architektonické kompozice, fantaskní 
městské veduty, a jako hlavní dominanty dvě 
velkoformátová plátna okenních průhledů 
do iluzivního obrazového světa.

Obrazy budou doplňovat sochařské ob-
jekty, které tvoří kapitolu samu o sobě. Ty 
největší jsou v podstatě několikadílné sta-
vebnice s přiznanou konstrukcí. Působí dost 
organicky, protože vznikají postupným přidá-
váním, spojováním a slepováním různých so-
chařských komponentů a někdy i nalezených 
předmětů. Tímto způsobem také příležitostně 
recykluji pozůstatky z různých komerčních 
sochařských projektů. Vybírám záměrně rea-
listické, figurativní formy, nejlépe nepodařené 
polotovary, s obnaženými stopami výrobního 
procesu. K jejich spojování používám kromě 
ocelové armatury epoxidovou plastelínu, která 
umožňuje fixovat bezprostřední sochařský 
rukopis. K těmto sochařským pracím se 
váže i název výstavy. Měl by evokovat jejich  

senzuální charakter, plasticitu, barevnost, vi-
zuální bujnost a také výstavu trochu odlehčit.

Nejsem zastáncem jednoho stylu, ale 
celkově se dá asi říci, že je má práce zalo-
žená na tradičních médiích, a že vychází 
z klasických forem, jakkoliv jsou tyto formy 
zredukované jako v případě architektonických 
obrazů, nebo naopak dekadentně zmutované 
jako v případě soch.

Z obecného hlediska vnímám výstavu jako 
scénografickou, vizuální a estetickou hru, jejíž 
pravidla a konvence by měly alespoň trochu 
nabourat zažité stereotypy. Každá výstava 
je tedy pro mě výzvou, jak udělat tuto hru 
zábavnější, bohatší a napínavější.“

Výstava bude zahájena v úterý 21. února 
v 17:00 ve výstavních prostorách muzea 
a zhlédnout jí můžete až do 23. dubna.Sochařská tvorba Jana Jirovce.

Kompozice I, akryl na plátně.

Historie téměř detektivní

Maso i půst aneb 
nebojme se strachu

Dnešní příspěvek není toliko odborného 
rázu, jak byste očekávali. Není divu. Je přeci 
jen znovu o svátku masopustním, který se nám 
každoročně navrací a ožívá ve městě Blatná 
i v dalších obcích. Není proto nutné být vážný 
ani v odborné činnosti pro Blatenské listy. 
Přesto bychom rádi dnes naší krátkou úvahou 
upozornili na alegorický význam masopus-
tu a masek, které roztančí ulice města až 
do půlnoci, kdy vládu přebírá půst, který nás 
připravuje na svátek vzkříšení Ježíše Krista.

Již v předchozích číslech Blatenských 
listů jsme rozebírali některé svátky i anta-
gonismus katolické církve a lidové kultury, 
které byly nuceny koexistovat vedle sebe 
a navzájem se doplňovat. Takový vztah spat-
řujeme v díle Vavřince Leandra Rvačovského 
z roku 1580, který napsal soubor exempel 
(kázání) vztahujících se právě k onomu svát-
ku. Kazatel se sice snaží rétoricky vyhranit 
proti masopustu, avšak dlouhověkost lidové 
tradice jej přesvědčuje, že do společnosti 
patří. Pokouší se tedy poukázat na hříchy 
jako lenost, pýcha, opilost, vztek apod., aby 
upozornil své čtenáře na negativa, která tento 
svátek doprovázejí. Nicméně o zákazu svátku 
tady není mluvy. Právě jeho dílo nás přivedlo 
k otázce několika masek, které se v průvodu 
každoročně objevují a jsou realitou tehdejší 
společnosti. Pro příklad jsme si vybrali Turka, 

medvěda a smrt, abychom zvýraznili možnou 
další významovou rovinu masopustu.

Tři vybrané postavy patřily mezi obávané 
elementy a dodnes mnohá města či vesnice 
mají nějakou pověst vázanou k jednotlivým 
alegorickým postavám jako strašákům či 
pohromám. Pohlédneme-li nejprve na Turka 
musíme automaticky připomenout rok 1526, 
kdy padl český král Ludvík Jagellonský 
v bitvě u Moháče. Tehdy stál proti obrovské 
armádě osmanských Turků vedených Su-

lejmanem I. Nádherným. Posléze se Turci 
přelili až k Vídni, kterou několikrát oblehli 
a tím šokovali celou Evropu. Památným se 
stalo obležení roku 1683, které bylo rozbito 
jezdeckými oddíly polského krále Jana III. 
Sobieski. To také předznamenalo postupný 
úpadek Osmanské říše, avšak vzpomínka 
na Turka jako strašáka přetrvala.

V raném středověku i v pozdějších dobách 
bylo moderním společenským trendem pořá-

dat lov na velkou šelmu jako symbol pokoření 
chaosu. V našich končinách jste jen stěží hle-
dali lva jako v Mezopotámii, avšak i zde žila 
šelma, na kterou nestačilo poštvat psy a musel 
s ní bojovat sám člověk. Byl jím medvěd. 
Postupně bylo však toto zvíře vytlačováno 
postupnou těžbou dřeva a zmenšujícím se 
teritoriem, avšak i on zůstal v paměti jako 
nezastavitelná zkáza, a proto se s ním často 
setkáváme v erbovních znameních.

Bezpochyby společenskou realitou nejčas-
těji procházela a dodnes prochází smrt. Ona 
vyhublá postava s kosou nebo jiným ostrým 
sečným nástrojem, která kosila lidi během 
hladomorů, epidemií a válek, se objevuje 
v iluminacích i textech od počátku lidského 
věku. Díky toho sedí na pomyslném vrcholu 
symboliky strachu. Během masopustu však 
právě ona tančí a skotačí. Její moc je dokonce 
třikrát prolomena, když popravuje klibnu. 
Jako by se ji lidé vysmívali, protože během 
této komedie nemá nad nimi moc.

Pohlédneme-li na celý průvod masopus-
tu blíže, nacházíme i další pohanské bohy 
a strašáky, démony či alegorické postavy 
strachu, jak všechny tančí a skotačí. Všem 

pozorovatelům jsou pro smích jejich tatrman-
ské kousky. Spíše je rozesmějí, než vystraší. 
Lidé je ještě povzbuzují a zvou do svých do-
movů, aby radost a rozpustilé veselí přivedli 
i do jejich domu. Přitom zrovna smrt, Turka 
či medvěda by si asi nikdo v 17. stol. domů 
na vesnici nepřivedl, přesto se právě tito tři 
stávají terčem posměchu a zdrojem smíchu 
a komedie. Má-li nám masopust předat ně-

Masopustní průvod v Blatné.
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BÝVALÍ STUDENTI SOŠ BLATNÁ
VZPOMÍNAJÍ

Dotazník
Jaký obor jste na naší škole studoval a v kterém roce jste 
maturoval? Jaká je Vaše studijní a pracovní historie, co 
je náplní Vaší práce?

S velkým štěstím (nebo s odřenýma ušima?) mám 
dostudovaný obor Informatika v ekonomice. Maturoval 
jsem v roce 2013. Nebyl jsem moc dobrý student, protože 
jsem si během studia snažil najít vlastní cestu, a na učení 
nezbývalo moc času.

Hned po ukončení školy na mě rodiče naléhali, ať si 
okamžitě najdu práci. Nastoupil jsem do místní fabriky, 

plný nadějí, že čekají na čerstvého maturanta. Nečekali. Pracoval jsem jako operátor výroby, 
dále jsem povýšil na kontrolora, ale to mě také nenaplňovalo.

Aktuálně jsem součástí Prima COOL online teamu a freelance fotograf. Spolupracuji 
s českými a také zahraničními značkami a jsem podporovaný firmou Nikon.
Které předměty jste měl ve škole rád, případně které Vás ovlivnily při výběru povolání?

Nejvíce to byl předmět grafika, který tenkrát vyučoval velice talentovaný pan učitel Fran-
tišek Hajdekr. Trošku mě limitovalo, že většina softwaru bylo na Windows a ne na Mac, ale 
překážky jsou přece od toho, aby se překonávaly.
Poraďte prosím našim stávajícím studentům, na co by se měli zaměřit, aby byli konkuren-
ceschopní mezi ostatními absolventy.

Dělat věci jinak, být flexibilní, nepoužívat slovo „ne“ nebo „nejde“ a každý den se alespoň 
trošku posunout vpřed. Určitě je dobré cestovat, poznávat nové kultury, a tak získat si určitý 
nadhled.
Splnila naše škola Vaše očekávání? Je něco, co byste změnil, případně něco, co zvlášť oce-
ňujete?

Určitě splnila moje očekávání, zažil jsem v Blatné dobré časy, které si budu pamatovat 
do konce života. Jen jsem nikdy nepřišel na chuť Datlovi, ale věřím, že to ostatní spolužáci 
dohnali za mě (zdravím Patrika, haha).
Na co rád vzpomínáte? 

Na pana Drobníka, pána s největším srdcem pod sluncem. Dodnes jsem nepotkal hodnějšího 
člověka, čehož si nejvíce vážím v dnešní ne moc upřímné době (i když se dnes upřímnost moc 
nenosí, myslím, že v tomto směru raději zůstanu staromódní). Když něco nešlo, hned se nám 
snažil pomoci a dělal vše pro to, abychom vše pochopili. 

A na Ditu (slečna kuchařka ve školní jídelně)!
Jaké země jste služebně navštívil? – otázka pouze pro ty, kteří služebně cestují

Nevím, jestli služebně, jelikož nejsem úplně typický příklad korporátního člověka, ale 
na konci roku se mi poštěstilo podívat se do Ameriky a Kanady (i když jsem byl nejhorší 
student v hodinách angličtiny), kde jsme najeli skoro 13 000 km.

Dále plánuji Island, Thajsko a Nový Zéland (je toho víc, ale nemám nalajnovaný život 
podle nějakého seznamu).
My studenty učíme, že úspěch není tak zcela měřitelný. Pro každého může znamenat něco 
jiného. Co vy, Lukáši, považujete za osobní úspěch? 

Pro mě je hodně důležité, aby práce byla zábava a neustále jsem se někam posouval, pak 
teprve mohu dělat věci na 120 %. 
Co byste popřál svým bývalým učitelům a našim žákům?

Pro studenty určitě nestát se otrokem sociálních sítí, začít na sobě pracovat a neztrácet 
své sny. 

Pro učitele zvládnout tuto těžkou dobu, kdy se žáci nechtějí vzdělávat. Věnovat více energie 
do talentovaných jedinců a hlavně neztrácet pozitivní energii.        H.K.

LUKÁŠ GRÖSSL, maturant z roku 2013

jakou vědomost obdobně jako Velikonoce či 
Vánoce, musíme rozdělit svou pozornost mezi 
jednotlivé komunikanty masopustu - masky, 
rituály, tance, zpěvy atd. Nakonec snad spat-
říme samotnou postavu Masopusta, jako by 
vzkazoval: „Nebojte se strachu. Zasměj se 
mu.“                                             Petr Chlebec

Ahoj Blateňáci, Viničáci 10. 2. 2017 
během dne nám nějaké ubohé hovado 
postřelilo a domlátilo naši milovanou 
kočičku a člena rodiny Megie, která bo-
hužel po náročné operaci zemřela v noci 
ze soboty na neděli.

Měla dvojitý průstřel střeva, způso-
bený vzduchovkou z blízké vzdálenosti 
a vnitřní pohmožděniny. Pan veterinář 
to nazval jako válečné zranění, když jí 
otevřel. Moc pro nás znamenala a ten, 
kdo takhle ublíží zvířeti není normální 
člověk!!!

Kdyby někdo náhodou z Vinice nebo 
z Blatné věděl o něčem, nebo o někom, 
kdo to udělal nebo jen něco slyšel, prosím 
kontaktujte nás na adrese PRODEJNA 
LEVANDULE, NÁM. MÍRU 203, 
BLATNÁ. Pravděpodobně se to stalo bě-
hem rána až odpoledne. Víme, že je malá 
šance, ale nechceme to jen tak nechat být, 
aby tohle někomu procházelo bez TRES-
TU. Tím Vás všechny prosíme o POMOC, 
ať si co nejvíce Blateňáků a i lidí z okolí 
přečte a uvidí čeho jsou naši ,,spoluobča-
né,, schopni. Doufáme, že ZRŮDA, která 
tohle udělala se najde a bude spravedlivě 
potrestána. 

Martínkovi
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Kulturní  kalendář

18. 2. SOBOTA | 20:00 |
Kapely: VASILŮV RUBÁŠ + PATE-
ROYE ROYE
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

18. 2. SOBOTA | 21:00 |
Kapela: PUB ANIMALS a Dj SENS
Pořadatel a místo konání
Restaurace Prostor

19. 2. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
TEArTR RAJDO: O RYBÁŘI A RYBCE
Velký sál, Komunitní centrum
Autorská pohádka, která kombinuje prvky 
loutkového /javajky/, činoherního, výtvar-
ného a hudebního divadla, založeného na 
komunikaci s dětmi. Co se může stát, když 
člověk chce stále víc a víc a neví, kdy pře-
stat? Pohádka na známé a velmi poučné 
téma o neskromnosti, touze po bohatství, 
ale také o velkých snech a přáních.

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

23. 2. ČTVRTEK | 17:00 |
KONCERT ZUŠ PRO VEŘEJNOST 
Koncertní sál, ZUŠ Blatná

23. 2. ČTVRTEK | 18:45 |
ADORACE V DUCHU TAIZÉ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Přijďte se ztišit a najít duchovní hloubku. 
Pořádá farnost Blatná.

23. 2. ČTVRTEK | 19:00|
POSTŘIŽINY Z POSTŘIŽIN
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
SDO Blatná

24. 2. PÁTEK | 20:00 |
Kapely: FLAŠKA VISOČINI + HOVNO 
PANKÁČI + PRÁŠEK PROTI BLBOSTI
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

25. 2. SOBOTA | 12:00 – 16:00 |
MASOPUST
POZOR!POZOR!
Vyzýváme všechny, kteří by se rádi na ma-
sopustním průvodu podíleli, nechť nás 
kontaktují na tel. 734 274 292 nebo na mail 
sikorova@ckvb.cz. Masky jsou u nás k dis-
pozici a rádi vám některé z nich zapůjčíme.
8:00 – 12:00 | tradiční trhy, koblihy, medo-
vina, svařák,… | Na Příkopech
12:00 – 12:45 | shromáždění masek
12:45 | představení tradičních masek prů-
vodu, u Kaplanky
13:00 | čtení rozsudku nad Bakchusem 
před muzeem a následně MASOPUSTNÍ 

PRŮVOD MĚSTEM
Po průvodu | poslední rozloučení s Bak-
chusem - u Kaplanky, vyhlášení nejzajíma-
vější masky

25. 2. SOBOTA | 20:00 |
X. SPOLEČENSKÝ PLES TJ SOKOL 
BLATNÁ
Sokolovna Blatná
Hraje orchestr VARIANT z Českých Budějo-
vic,  vstupné 200 Kč, studenti, důchodci a 
ZTP 100 Kč.
Pořadatel: TJ Sokol Blatná

1. 3. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Nám. Míru 212, II. patro

3. 3. PÁTEK | 19:00 |
ZAČÍNÁME KONČIT
DIVADLO KALICH, PRAHA
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Ve Francii velmi populární hra nabízí uni-
kátní herecké příležitosti jak pro Báru Hr-
zánovou, která ztvárňuje jednu ženskou 
hrdinku, a přesto se jedná o dvojroli, tak 
pro Radka Holuba, který hraje manžela 
přesvědčeného, že jeho žena stárne příliš 
rychle a že je třeba se jí co nejdříve zbavit…
Předprodej: infocentrum, recepce Měst-
ského muzea Blatná | 250-350 Kč

5. 3. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
O ZLÉM A LAKOMÉM MBINTANGOLO
Velký sál, Komunitní centrum
Namibijská pohádka o tom, jak zlého 
Mbintangola nakonec jeho vlastní lakota 
potrestala. 

17. 2. PÁTEK | 20:00 |
PATERSON
Drama/komedie  v původním znění s titul-
ky | USA / Německo / Francie 2016 | 118min 
| Nevhodný mládeži do 12 let | 80 Kč

22. 2. STŘEDA | 19:00 |
MILUJI TĚ MODŘE
Komedie/romantický v českém znění | ČR 
2017 | 90min | Nevhodný mládeži do 12 let 
| 110 Kč

24. 2. PÁTEK | 20:00 |
BÁBA Z LEDU
Komedie/drama v českém znění | ČR 2017 | 
106min | 120 Kč

26. 2. NEDĚLE | 15:00 |
DIVOKÉ VLNY 2
Animovaný / rodinný v českém znění | USA 
2017 | 85min | Mládeži přístupný | 110Kč

1. 3. STŘEDA | 19:00 |
JOHN WICK 2
Akční/krimi/thriller v původním znění s ti-
tulky | USA 2017 | 122min | Nevhodný mlá-

deži do 15 let |

2. 3. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY: RO-
MÁN PRO ŽENY

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Po celý měsíc REGISTRACE NOVÝCH ČTE-
NÁŘŮ NA ROK ZDARMA. Amnestie UPO-
MÍNEK pro zapomnětlivé čtenáře.

Dospělé oddělení: 

21. 2. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME … a připravujeme 
se na masopust

28. 2. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME … a plánujeme 
okrasné kytičky na naše parapety, 
balkony a zahrádky
Všechna setkání DÁMSKÉHO KLUBíčka 
vždy doplněna malou knižní výstavkou na 
dané téma.

Pro děti:
KŘÍŽOVKA PRO DĚTI

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

NAMALUJ KNIHOŽROUTA 
Výtvarně-literární soutěž pro děti
Namaluj obrázek této postavičky podle tvé 
fantazie (třeba i s popiskou), odevzdej v 
knihovně do 24. března. 
Po té proběhne hlasování. Autor obrázku 
s nejvíce hlasy dostane odměnu.

24. 2. PÁTEK | 15:00 – 16:00 |
MALÁ TVŮRČÍ DÍLNIČKA: ŠKRABOŠ-
KY ANEB MASOPUST SE BLÍŽÍ
Výroba masopustních škrabošek na ma-
sopust, který se koná v sobotu, 25. února.

21. 1. ÚTERÝ | 16:00 |
JAK SE NESTAT ZHUNTOVANOU 
MATKOU IV
Kavárna, KCAŽ
Další ze setkání matek, budoucích matek 
i mladých slečen, které se nechtějí nechat 
udolat stereotypem všedních dní. Vstup 
volný.

26. 2. NEDĚLE | 15:00 |
PŘEDNÁŠKA S PREZENTACÍ: 
ARCHITEKT KAREL FIALA
Kavárna, KCAŽ
Karel Fiala (1862-1938) postavil v Blatné 
několik domů, včetně vily Fiala / Krčkov-
ny na Vinici. Chcete se dovědět o tomto 
blatenském rodákovi více? Přijďte na naši 
přednášku. Vstupné dobrovolné. Pořádá: 
Navíc z.s.

27. 2. PONDĚLÍ | 18:00 |
LiStOVáNí: 
SMRT ZAJDY MUNROA (NICK CAVE)

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum
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18. 2. SOBOTA | 20:00 |
Kapely: VASILŮV RUBÁŠ + PATE-
ROYE ROYE
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

18. 2. SOBOTA | 21:00 |
Kapela: PUB ANIMALS a Dj SENS
Pořadatel a místo konání
Restaurace Prostor

19. 2. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
TEArTR RAJDO: O RYBÁŘI A RYBCE
Velký sál, Komunitní centrum
Autorská pohádka, která kombinuje prvky 
loutkového /javajky/, činoherního, výtvar-
ného a hudebního divadla, založeného na 
komunikaci s dětmi. Co se může stát, když 
člověk chce stále víc a víc a neví, kdy pře-
stat? Pohádka na známé a velmi poučné 
téma o neskromnosti, touze po bohatství, 
ale také o velkých snech a přáních.

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

23. 2. ČTVRTEK | 17:00 |
KONCERT ZUŠ PRO VEŘEJNOST 
Koncertní sál, ZUŠ Blatná

23. 2. ČTVRTEK | 18:45 |
ADORACE V DUCHU TAIZÉ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Přijďte se ztišit a najít duchovní hloubku. 
Pořádá farnost Blatná.

23. 2. ČTVRTEK | 19:00|
POSTŘIŽINY Z POSTŘIŽIN
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
SDO Blatná

24. 2. PÁTEK | 20:00 |
Kapely: FLAŠKA VISOČINI + HOVNO 
PANKÁČI + PRÁŠEK PROTI BLBOSTI
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

25. 2. SOBOTA | 12:00 – 16:00 |
MASOPUST
POZOR!POZOR!
Vyzýváme všechny, kteří by se rádi na ma-
sopustním průvodu podíleli, nechť nás 
kontaktují na tel. 734 274 292 nebo na mail 
sikorova@ckvb.cz. Masky jsou u nás k dis-
pozici a rádi vám některé z nich zapůjčíme.
8:00 – 12:00 | tradiční trhy, koblihy, medo-
vina, svařák,… | Na Příkopech
12:00 – 12:45 | shromáždění masek
12:45 | představení tradičních masek prů-
vodu, u Kaplanky
13:00 | čtení rozsudku nad Bakchusem 
před muzeem a následně MASOPUSTNÍ 

PRŮVOD MĚSTEM
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chusem - u Kaplanky, vyhlášení nejzajíma-
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přesvědčeného, že jeho žena stárne příliš 
rychle a že je třeba se jí co nejdříve zbavit…
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se na masopust

28. 2. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME … a plánujeme 
okrasné kytičky na naše parapety, 
balkony a zahrádky
Všechna setkání DÁMSKÉHO KLUBíčka 
vždy doplněna malou knižní výstavkou na 
dané téma.

Pro děti:
KŘÍŽOVKA PRO DĚTI

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

NAMALUJ KNIHOŽROUTA 
Výtvarně-literární soutěž pro děti
Namaluj obrázek této postavičky podle tvé 
fantazie (třeba i s popiskou), odevzdej v 
knihovně do 24. března. 
Po té proběhne hlasování. Autor obrázku 
s nejvíce hlasy dostane odměnu.
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Výroba masopustních škrabošek na ma-
sopust, který se koná v sobotu, 25. února.

21. 1. ÚTERÝ | 16:00 |
JAK SE NESTAT ZHUNTOVANOU 
MATKOU IV
Kavárna, KCAŽ
Další ze setkání matek, budoucích matek 
i mladých slečen, které se nechtějí nechat 
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 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum

Kavárna, KCAŽ
Chlívák, cesťák a mrtvý muž Zajda Munro 
je proklet a odsouzen k odchodu z pozem-
ského světa hned v první větě románu. Ne 
že by si v životě nestačil užít. Fantazie toho-
to velkohubého, samolibého a uhrančivé-
ho dandyho je mírně omezená: představit 
si umí jedině vagínu, a hned nato si tiskne 
dlaň do rozkroku, aby si ulevil ... Takový 
je život hlavního hrdiny Zajdy, obchodní-
ho cestujícího s kosmetickými přípravky v 
Brightonu a okolí, mistra ve svém oboru. 
Scénické čtení v podání: Gustava Haška, 
Věry Hollá, Pavla Oubrama. V překladu 
Michaly Markové vydalo nakladatelství 
Argo. Vhodné pro starší 18ti let! Vstupné: 
70/50 Kč.

27. 2. - 3. 2. |JARNÍ PRÁZDNINY 
V BLATNÉ
27. 2. | 08:00 – 14:00 | VÝLET NA KŘIKAVU 
A DO POUSTEVNÍKOVY JESKYNĚ 
28. 2. | 8:00 – 14:00 | HOROLEZECKÁ STĚ-
NA PÍSEK 
1. 3. | 9:00 – 11:00 | VERNISÁŽ INTERAK-
TIVNÍ VÝSTAVY SUPERMARKET SVĚT | 
KCAŽ |
| 8:00 – 14:00 | HRY VENKU A V DDM
2. 3. | 8:00 – 14:00 | PÍSEK SLADOVNA – 
OBJEVARIUM – LEONARDO, DDM PÍSEK 
3. 3. | 8:00 – 14:00 | VLAŠTOVKIÁDA, HRY, 
TVOŘENÍ
Pořádá KCAŽ ve spolupráci s DDM Blatná. 
Podrobné info na www.ckvb.cz

KAŽDÝ ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén, KCAŽ
23. 2. | 17:00 | MALBA
2. 3. | 18:00 | SOCHAŘSTVÍ

16. 1. - 28. 2. | OK - OTEVŘENÁ KAVÁRNA 
VÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO PEŠLA | 
FIGURY A OBLIČEJE

1. 3. - 30. 4. | OK - OTEVŘENÁ KAVÁRNA 
SUPERMARKET SVĚT 
Odkud jsou a co všechno se děje s věcmi 
předtím než se dostanou do našeho 
nákupního košíku? Výstava vznikla pod 
záštitou vizuálního umělce Petra Nikla.
Vernisáž: 1. 3. | 9:00 – 11:00 |

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa 17:00 ANGLIČTINA PRO  
  ZAČÁTEČNÍKY
  18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek 17:00 NĚMČINA 
  18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE

PO – ÚT | 8:00 – 15:00 | STŘEDY | 08:00-
12:00 | SKS TRICYKL – SOCIÁLNÍ PO-
RADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

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

V případě zájmu kontaktujte PhDr. Doleža-
lovou na tel. 724 046 602 nebo na email:  
info@manzelskaporadna-strakonice.cz

KAŽDÉ LICHÉ PONDĚLÍ | 15:00 - 16:00 |
PŘEDŠKOLÁČEK
Malá klubovna, KCAŽ
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková, tel. 602 
303 083.

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

NÁPRAVA ŘEČI
Klubovna, KCAŽ
Sudé pondělí | 15:00 – 16:00 | + Sudé stře-
dy | 15:00 - 17:00 | 
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková,  tel.: 
602303083
Liché úterý | 15:00 - 17:00 |
Kontakt: Mgr. Květa Zbíralová  tel. 606 655 
713

KAŽDÝ ČTVRTEK | 09:00 |
DĚTSKÉ DÍLNIČKY
Kavárna, KCAŽ
Tvořivé dopoledne pro dětičky a jejich ma-
minky pod vedením zkušené lektorky.
Materiál v ceně kurzu. 
Kurzovné 50 Kč/1 dítě (druhé dítě 20 Kč).
Více info na tel: 774 606 849.

KAŽDÝ ČTVRTEK | 10:00 – 11:00 |
REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ 
CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 
A SENIORY
Velká klubovna, KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

21. 2. – 23. 4. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
JAN JIROVEC/ ŠUNKA, ŠKVARKY, 
STÉKAJÍCÍ SLEPENINY
Městské muzeum Blatná
VERNISÁŽ VÝSTAVY: úterý  21. února v 
17:00 v prostorách výstavy.
Jan Jirovec (1976) studoval na SPŠK v Be-
chyni, na AVU prošel ateliéry malby, sochy 
a nových médií.  Je členem umělecké sku-
piny Reprezentace. Pracuje s malbou i troj-
rozměrnými objekty/sochami a často tyto 
média vzájemně propojuje. Jeho malířská 
tvorba sahá od tradiční krajinomalby, přes 
fotorealistická zátiší až k minimalistické 
architektuře velkoformátových rozměrů. V 
sochařské tvorbě jsou patrné jeho profesní 
zkušenosti z oblasti filmového průmyslu. 
Blatensko je od dětství jeho druhým do-
movem, na chalupě ve Tchořovicích má 
svůj letní ateliér.

28. 2. ÚTERÝ | 17:00 |
ARCHEOLOGICKÁ EXPOZICE MĚST-
SKÉHO MUZEA BLATNÁ: PŘEDSTA-
VENÍ VEŘEJNOSTI
Městské muzeum Blatná
Návštěvníkům bude představena první 

místnost stálé expozice Městského muzea 
Blatná, zabývající se archeologií a pravě-
kem na Blatensku. Poprvé si prohlédnete 
fotografickou prezentaci stavby stálé ex-
pozice, vizualizaci dalších částí a hlavně 
první dokončenou místnost. Celou expozi-
cí vás provede autorský tým. Vstup volný.

1. 2. – 31. 3.
LUBOŠ ŠVEJDA: BIG APPLE
Infocentrum, Blatná 
Mozaika fotografií z NYC od člena fotoklu-
bu KAMFO Blatná.

10. 3. PÁTEK | 19:30 |
1. PLES MĚSTA BLATNÁ
Velký sál + kavárna, KCAŽ
Zakončete plesovou sezónu ve velkém a 
zavítejte na 1. Ples města Blatná, kde na 
vás čeká zajímavý program a kapela Kanci 
paní nadlesní. Předprodej: infocentrum, 
recepce Městského muzea Blatná. 

26. 3. NEDĚLE | 17:00 |
DIVADLO VÍTI MARČÍKA: MORAVSKÉ 
PAŠIJE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pašije – příběh o utrpení a smrti Ježíše 
Krista – mají velkou a bohatou historii. V 
každé obci se před Velikonoci pašije hrály, 
zpívaly, ztvárňovaly. Moravské pašije chtějí 
přispět k obnovení těchto tradic. Víťa Mar-
čík přichází s pašijemi, které ztvárnil svým 
osobitým způsobem – lidovou formou, 
jako vypravěč a loutkář. Vážné téma hraje 
komediant, který u všeho byl, vše viděl a 
díky jeho vyprávění bude i divák vtažen do 
tohoto příběhu.

Zájemci o angličtinu, ať už začátečníci nebo
pokročilí, máte možnost přihlásit se do 
středečních kurzů, které navyšují svou ka-
pacitu. Kurzy lektorují skvělé angličtinářky 
Bohunka Hermannová a Miluše Šindelářo-
vá a probíhají ve velké klubovně Komunit-
ního centra. Cena lekce: 50 Kč/60min.

ZÁROVEŇ HLEDÁME LEKTORY, KTEŘÍ BY 
VEDLI KURZY: ŠPANĚLŠTINY, FRAN-
COUZŠTINY, ITALŠTINY.

 Výstavy  Něco o(d) nás

 Těšte se
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Sport

Marek Pohanka
(dokončení z minulého čísla)

„Hlavní je umět porazit sám sebe,“ říká 
úspěšný sběratel trofejí na poli bojových 
sportů Marek Pohanka

Marek má svůj diář přeplněný tím spíš, 
že se rozhodl závazně své umění a zkušenosti 
předávat dál. A sice v rodné Sedlici novým 
nadějím z řad dětí. „Mile mě překvapil zájem 
veřejnosti. Hned na první lekci v sedlické 
škole se přihlásilo do zakládaného kroužku 
třicet zájemců. Dnes už je mladých karatistů 
padesát, takže jsme kroužek museli přetrans-
formovat na oddíl, registrovaný pod Českým 
svazem karate. Naše aktivity už úspěšně 
fungují třetím rokem a přinesly své ovoce 
v podobě prvních pěkných výsledků našich 
svěřenců na krajské úrovni,“ neskrývá potě-
šení a radost jejich vedoucí a dodává: „Je to 
skutečně výborný „materiál.“ 

Marek Pohanka to se svými svěřenci umí. 
To ostatně potvrzují vyjádření jich samých. 
„Ale musím si zachovávat drobný odstup,“ 
zdůrazňuje, „Pokud se mnou vychází, vychá-
zím i já s nimi. Když se nebrání disciplíně, 
nebráním se já úlevám a srandičkám. Jsem 
ovšem zásadně proti rušení tréninků nebo 
jejich obcházení, pokud to není z vážného 
důvodu. Trénujeme i o prázdninách. Určitě 
pracujeme v uvolněné atmosféře, ale když se 
maká- tak se prostě maká!“

Marek Pohanka dává lekce i mládeži 
v Praze. „Musím, abych finančně utáhl svůj 
pobyt v Praze,“ vysvětluje.

Student- bojovník za svou sportovní kari-
éru hájil čest rodné Sedlice už na žíněnkách 
nejprestižnějších a největších soutěží, kde 
se porovnávají karatisté z celého světa. Tam 
se počet zastoupených států pohybuje okolo 
70. Ročně teď měří síly s těžkou konkurencí 
na deseti zahraničních podnicích. Otázka, 
kolik trofejí se nachází v jeho soukromé síni 
slávy, ho na pár vteřin uvádí do rozpaků. 

„No- bude to více než tři sta medailí a přes sto 
pohárů,“ odpoví posléze mistr karate. 

V oblasti bojových sportů uznává jednu 
klíčovou prioritu: „Hlavní je umět porazit 
sám sebe.“

Nervozity před zápasem se pořád nezba-
vil: „Na to je pouze tento recept, a sice účastnit 
se víc a víc soutěží a většinu času se potýkat 
sám se svým podvědomím. V první řadě musí 
být karatista spokojen sám se sebou. Úspěchy 
a trofeje nejsou až tak podstatné!“ Z vr-
cholového pojetí bojových umění prý něco 
zásadního vymizelo: „Je to hodně o taktice. 
Až trochu nečestné. Vytrácí se čistota ducha 
a úcta k soupeři,“ soudí. Zranění prý nejsou 
při zápasech příliš častá: „Je tam minimum 
rizika. Většinou dojde k nějaké „kuriozitě“ 
jako zlomenému nosu, maximálně zlomené 
čelisti, pokud už k něčemu dojde,“ podotýká 
Marek na dané téma s vážnou tváří. Marek 
na všechny záležitosti, spojené s jeho sportov-

ními aktivitami, není sám. „To by ani nešlo! 
Strašně moc mi pomáhá otec, který figuruje 
v práci s dětmi jako předseda oddílu a jinak 
hlavně jako sportovní agent. Dále spolupra-
cujeme s mistryněmi Evropy Petrou Novou 
a Petrou Pecekovou plus dalšími trenéry, kteří 
bez nadsázky patří mezi špičku. Jsme taky 
vděčni za vstřícný přístup vedení sedlické 
školy, kde můžeme trénovat a Městskému 
úřadu Sedlice.“

Na samotný závěr dává Marek Pohanka 
dobrou radu: „Karate je ve své podstatě boj 
beze zbraně, určený výhradně k obraně. Učí 
člověka mírovou cestou se vyhýbat nebezpeč-
ným situacím jak aktivně, tak pasivně a řešit 
vše s čistou hlavou. Když už ale nastane vážné 
ohrožení, je lépe utéct a nehrát si zbytečně 
na hrdinu. Život máme jen jeden.“

Za našeho nesmyslně nastaveného práv-
ního systému určitě.

Vladimír Šavrda 

Vítězství Karla Koubka juniora 
na mistráku Jižních Čech v kuželkách 
nejvíc prožíval jeho děda

Celá rodina sedmnáctiletého sportovního 
nadšence Karla Koubka jr. /17 let/ z Blatné 
v jeho aktivitách podporuje, celá rodina 
mu fandí. Obzvlášť se v něm vidí ale jeho 
dědeček z nedalekých Pacelic. A tak když 
letos nadaný mládenec na kuželkářském 
Mistrovství Jihočeského kraje v Českých 
Budějovicích počtem 553 sražených kuželek 
dobyl zlatý vrchol prestižní soutěže a zajistil si 
tak automatický postup na Mistrovství České 
republiky koncem dubna, byl dědeček štěs-
tím bez sebe a radostnou novinku jaksepatří 
„roztroubil do světa“. Upřímné gratulace se 
úspěšný „vrhač koule“ dočkal i na řadě dalších 
míst. Především pak na půdě TJ Blatná, kterou 
reprezentuje.

„I když mě taky strašně baví tenis, jed-
noznačně u mě bodují kuželky. K nim mě 
v sedmi letech přivedl táta. S ním a s bratranci 
jsme potom chodili do kuželny pravidelně 
hrát. A mně brzy došlo, že tenhle sport je 
to „pravé ořechové“, uvádí dobrý žák dob-
rých učitelů. V roce 2010 přišla jeho první 
soutěž- ještě za mladší žáky. „A za sedm let 
aktivního nasazení pod hlavičkou TJ Blatná 
jsem jich pak dodnes absolvoval více než sto. 
Nejvíc si cením třetího místa na Mistrovství 
ČR v Olomouci z roku 2012,“ říká čerstvý 
držitel cenné zlaté medaile. Co je při ataku 
na „dřevěnou partu“ v kolbišti těmi zásadními 
předpoklady ? „Hlavně úplná koncentrace, 
klidná mysl a pevná ruka. V okamžiku, kdy se 

chopím černé koule, nesmí pro mě existovat 
nic jiného,“ odpovídá na svůj věk mimořádně 
zkušený hráč. Dávno ustoupily i potíže, které 
ho trápily na samém začátku slibně rozjeté 
kuželkářské kariéry: „To jsem cítil pnutí a bo-
lesti v levé noze. Ale postupným zocelováním 

se negativní pocity zcela vytratily. Však také 
kromě pondělních tréninků si ještě dopřávám 
páteční zápasy s muži. Jinak jsem ještě před 
třemi lety taky „dělal“ hokejbal,“ pozname-
nává stále dobře naladěný a pohodový talent 
blatenské tělovýchovy.

Blatenský kuželkářský sport má široko 
daleko perfektní zvuk. A mladé naděje typu 
Karla Koubka juniora jsou zárukou, že při tom 
zůstane i do budoucnosti.

Vladimír Šavrda

První zprava: Karel Koubek,
třetí zprava: Lukáš Pavel.
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Mladý motokrosař Albín Veselý jr. dva týdny po operaci 
nohou zahodil berle
Za další dva měsíce už měl „v prádle“ silnější kubatúru.

Povstal jako bájný pták Fénix. Při naplánované operaci přetrženého 
křížového vazu motokrosovému „drakovi“ Albínu Veselému jr. z Blatné 
lékaři museli odstranit i oba menisky, rozdrcené na kaši. K ošklivému 
zranění dnes osmnáctiletého mladíka došlo již v roce 2012 při tréninku 
v Sedlčanech, ale chirurgický zákrok bylo možno provést až o tři roky 
později. „Takový je úděl motokrosu,“ říká Albín Veselý jr., doprovázeje 
ledabylý komentář pokrčením ramenou.

Když mu lékaři přišroubovali nový vaz, dostalo se mu od kapacity 
v bílém plášti následující výstrahy: „Rok tě nechci vidět na mašině!“ 
Ale jakoby hrách na stěnu házel. Dva týdny poté doslova a do písmene 
Albín zahodil berle. A nepotřebo-
val k tomu ani navštívit Lourdy. 
Úlohu zázračné vody ze studánky 
přebrala pevná vůle a buldočí zary-
tost. „Měsíc jsem trénoval na kole 
a posiloval. Za dva měsíce už jsem 
seděl na motorce, dokonce to byla 
silnější kubatúra než před operací,“ 
hlásí blatenský nezmar a tiše dodá-
vá: „Kdyby to viděl doktor, nejdřív 
by sebou asi seknul. A potom by mi 
urazil hlavu,“ uznává Albín jisté 
hazardérství se zdravím.

Nicméně mladá naděje blaten-
ského motokrosu vynechala plno-
hodnotný zimní trénink a tím se 
v sezóně 2016 ocitla v handicapu 
proti ostatním soupeřům zaprášených tratí. Po rekonvalescenci si však 
Albín Veselý jr. upevnil během krátké doby formu a v červenci 2016 
se už postavil na startovní čáru. Premiérový ostrý start na silnější ku-
batúře dopadl fantasticky- závod Šumavského poháru v Netolicích mu 
vynesl krásný bronz. Jeho otec, rovněž nadšený „čichal benzínových 
výparů“ plus trenér a sponzor v jedné osobě radostí málem rozboural 
depo: „Vždyť přechod od 250 na 450- to je změna „jako bejk“!,“ 

perlil známý blatenský podnikatel, který čas od času ztrácí kontrolu 
nad vybraným slovníkem.

Synátor se neztratil ani v ostatních závodech. Absolvoval dohroma-
dy ještě tři krajské přebory a čtyři závody Šumavského poháru: „Cením 
si toho, že jsem se vždycky probojoval do TOP desítky,“ poznamenává 
velký motokrosový „srdcař“.

Junior je na sebe při tréninkové přípravě opravdu přísný a veškeré 
fyzické strádání nese velmi statečně. „Tohle je koníček- nebo spíš 
kůň- pro opravdu zapálené lidi. Prioritou samozřejmě zůstává studium 
na střední škole, ale pak už pohltí zbylý volný čas mašina a sportovní 
doprovodný program. Protože není kvůli docházce možnost vyrazit 

na delší zahraniční soustředění 
(nabízelo by se dokonce Mexiko), 
vaříme z vody a teď v zimě se 
trénuje doma, víceméně v pís-
kovnách, kde není zmrzlý terén. 
Ale kratší výjezd za hranice přece 
bude- do Itálie, Maďarska a ta-
kovým „pamlskem“ se stane pak 
trénink na belgické trati „Lommel“ 
/ legendární okruh, kde se koná 
Mistrovství světa /,“ slibuje hlava 
rodiny. Co se týče nedostatku vol-
ného času na osobní život, není to 
u juniora tak tragické, protože má 
přítelkyni. A ta si dosud nestěžo-
vala, že by ji zanedbával!

Pro sezónu 2017 je prý pri-
oritou Jihočeský krajský přebor a také sdružený přebor západních, 
severních a středních Čech. „Dohodli jsme se s tátou, že poprvé zku-
sím taky Mistrovství ČR. Nechci zanedbávat ani místní závody, třeba 
„Bělčickou višňovku“ a „Sedlický pohár“, vždyť tady jsem doma,“ 
zní upřímná slova mladého muže, který nezapomíná a nikdy nechce 
zapomínat, kam patří. Opravdový blatenský patriot.

Vladimír Šavrda

Albín Veselý junior to umí na závodní dráze pěkně rozpálit.

Lukáš Pavel vyměnil v kuželkářské aréně „kabát 
za kazajku“. Ale i to znamenalo postup

Loni si stejný triumf na Mistrovství 
Jihočeského kraje v kuželkách vychutnával 
další příslib blatenského „pozemního“ sportu 
- rovněž sedmnáctiletý Lukáš Pavel. Tento-
krát se místo ve zlatě koupal v bronzu, což 
samozřejmě představovalo rovněž heroické 
vzepětí. „Prostě jsme si to s Kájou prohodili,“ 
usmívá se sympatický borec, jemuž vstupní 
bránu na Mistrovství ČR otevřelo „skole-
ní“ 539 kuželek. Kuželkářští „fajnšmekři“ 
jeho drobný sestup na medailové stupnici 
označili pohotově termínem „vyměnil kabát 
za kazajku“.

Lukáš si našel srdeční cestu ke kuželkám 
rovněž prostřednictvím svého táty, který s ním 

ve volném čase chodil hrát. Stejně jako Karel 
Koubek jr. už má na kontě okolo sta soutěží, 
jen doba jeho zviditelnění v kuželkářských 
dráhách je kratší - cca čtyři roky. Jiným 
sportům prý téměř neholduje: „Jen si občas 
zaběhám. Co se kuželek týče, měl jsem zpo-
čátku podobné problémy jako Karel- bolívaly 
mě svaly na nohou. Ale to byla jen otázka času 
a zvyku, než se to upravilo.“

Na scéně Mistrovství ČR v kuželkách 
tedy kategorie dorostu bude hostit hned dva 
Blateňáky. Jistě se tam neztratí.

Vladimír Šavrda
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Spolek rodičů a přátel školy
J. A. Komenského v Blatné

pořádá v místní sokolovně

ŠKOLNÍ PLES

PROGRAM VEČERA:
předtančení

výuka společenských tanců
losování tomboly

Společenský oděv podmínkou
Vstupné 50,- Kč

18. 2. 2017
od 18.00 do 22.00 hodin

Vishay, jeden z největších světových výrobců elektronických 
součástek, hledá pro svůj výrobní závod v Blatné kandidáta 
na pozici:

Pracovník v oddělení kvality
Pracovní náplň

● Provádění rozborů podle standardizovaných postupů (8D report, PPAP)
● Hodnocení schopnosti měřících zařízení a výrobních procesů 
● Řešení zákaznických reklamací a interně zjištěných neshod
● Provádění interních auditů
● Operativní úkoly v rámci podřízenosti vedoucímu kvality závodu

Kvalifikační požadavky
● SŠ/VŠ vzdělání technického směru (strojní, elektro) 
● Dobrá znalost angličtiny, včetně technické terminologie 
● Zkušenosti s vedením týmu, analytické schopnosti 
● Řidičský průkaz skupiny B

Pracovní podmínky
● Práce v prostředí nadnárodní společnosti
● klouzavá pracovní doba

Adresa pro zaslání přihlášky do výběrového řízení a životopisu: Martina.Rihova@Vishay.com 
Telefonický kontakt pro dotazy: +420 383 455 611

9 3

16 3

3 3

Autoservis Petr Hamberger
seřízení a opravy osobních 
a užitkových automobilů, 

přípravy všech automobilů 
na STK, 

dojetí na STK, autovleku.

Provádíme i lakýrnické práce, 
zámečnictví, soustružnické 

práce, svářečské práce, vrata 
ploty, zábradlí,...

Zaváděcí sleva za práce 20%

tel.: 732 974 385
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RaËte vstoupit d·l,
bude karneval

Tímto oznamujeme drobotině a rodičům, 

že se v neděli 19. 2. 2017
od 14.00 hodin

koná v rodinném hostinci U ČILÁKA 
v Buzicích

tradiční dětský MAŠKARNÍ BÁL
P r o g ra m :

veselé soutěže a hry
odměna pro nejkrásnější masky
volba krále(královny) karnevalu

tančení při nestárnoucích melodiích

O hudební doprovod a moderování 
soutěží se postará DJ Martin Dráb

hledá zaměstnance na pozici 
technika datové sítě do HPP

Požadujeme:
– znalost práce s PC a základy datových sítí je výhodou
– manuální zručnost a práce s ručním nářadím
– práci ve výškách
– komunikace se zákazníky a pozitivní přístup k práci
– řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:
– zázemí ve stabilní společnosti
– férové jednání a možnost osobního růstu
– zajímavé finanční ohodnocení
– zaměstnanecké výhody, vzdělávací kurzy

Váš profil nebo strukturovaný životopis s fotografií 
můžete zaslat na email: netadmin@sporknet.cz

Internet For Me, For You, For Everyone...

Rizikové kácení
prořez větví, ošetření 

stromů, kácení v těžko 
dostupných místech

(mnoholetá zkušenost)

info tel: 602 934 526
M. Cvaniga, www.vysokyjalovec.cz
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Autodíly –    
    železářství

MAREK CHVÁTAL

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

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

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

Inzerce

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

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

ˇ

Provádíme bytové a průmyslové elektroinstalace, 

mobil: 605 463 400       email: hruby.elektro@seznam.cz

PŘIJMU ŘIDIČE
sk. C+E - profesní průkaz, karta řidiče

NA PRAVIDELNOU LINKU

BLATNÁ - JIHLAVA - BLATNÁ

Tel. 777 668 103
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Pavel Sedláček

  žaluzie všech       
     typů

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

Firma INTERIORS manufacture&design a.s.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:

* Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční)
   truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
* Koordinátor montáží nábytku interiérů pro Německo    
    - vyučení v oboru truhlářství
 - výborné platové podmínky
* Montážní dělník nábytku z kombinovaných materiálů
 - vyučení v oboru truhlářství
* Konstruktér / Technolog výroby
* Lakýrník
* Programátor CNC strojů
* Business Coordinator
 - VŠ vzdělání
 - znalost NJ plynně
* Asistentka projektu
 - VŠ vzdělání
 - znalost NJ plynně

Pracoviště:  INTERIORS manufacture&design a.s.
  335 44 Kasejovice č.p. 337  
Pracovní poměr: nástup možný ihned, možnost zařídit zaměstnancům
    ubytování 

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

Blatenská ryba, spol. s r.o. 
přijme na volná pracovní 
místa:

Muž/žena v pozici dělník 
na zpracovně

Požadavky - pracovitost, tělesná 
a zdravotní způsobilost, vyučení 
v oboru řezník uzenář výhodou.

Nabízíme - jednosměnný provoz, 
odměna dle výkonu, firemní benefity.

Bližší informace - podá p. Koubek 
vedoucí střediska zpracovna
tel. 777 632 174, 383 421 037

Zámečník-údržbář

Svářečský průkaz: CO2, autogen
Řidičské oprávnění B, C+E a profesní 
průkaz výhodou.

Bližší informace - podá p. Solar  
vedoucí střediska mechanizece
tel. 777 762 475

Traktorista 
a ošetřovatelka kachen 

na kachní farmě 
Požadavky - pracovitost, tělesná 
a zdravotní způsobilost

Bližší informace - podá p. Nusl  
vedoucí střediska kachní farma
tel. 777 632 177 
http://www.blatenskaryba.cz

Prodejna potravin PLUS JIP 
v Blatné, J.P.Koubka 13, /SPAR TVRDÝ/

při jme

PRODAVAČKU na plný úvazek
Nástup možný IHNED

Informace na tel.: 602 163 400

Střední odborná škola, Blatná,
V Jezárkách 745

přijme

kuchaře/kuchařku do školní 
jídelny. 

Nabídky a informace na 383 412 212 
nebo skola@blek.cz

Firma v Blatné
přijme do pracovního poměru na dobu 

neurčitou

řidiče sk. C na obsluhu
autodomíchávače

betonových směsí.
Dobré platové podmínky, závodní

stravování.
Vyučení v technickém oboru vítáno.

Požadujeme pracovitost, spolehlivost 
a flexibilitu.

Konkrétní informace na telefonních 
číslech 603 242 710 nebo 603 258 299
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Nad Vdovečkem 1123

388 01 Blatná

Tel.: 383 422 044

E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

www.blatenskatiskarna.cz





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

PRODUKČNÍ STROJ KONICA MINOLTA
BIZHUB PRO C5501 do formátu 320x450 mm
MALONÁKLADOVÝ TISK KALENDÁŘŮ,
FOTOKNIH, NAVŠTÍVENEK, POZVÁNEK atd.

Příjem zakázek:  pondělí - pátek od 6.00 - 14.00 hod.

Jankovský

www.expert.cz

Blatná,
Pivovarská 200,
Tel.: 383 422 554
Strakonice, 
Katovická 1307 (u Kaufl andu), 
Tel.: 383 321 305

Z160049_EXP_inzerce_Blatna_170x100mm.indd   1 18.01.16   13:10

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
po - st 8-11   12-14 hod.
čt - pá 8-11   12-18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)

Hajany 80
Tel.: 732 236 153

www.spanekvperi.cz


 


  
 
 











 





SSTTAAVVEEBBNNIINNYY  
pod rybníkem Pustý 




 Nabídka: 
  stavební materiály  
  tónování barev  
  barvy Eternal, Het, Roko, JUB 
Otevřeno: Po – Pá  7:00 – 17:00 
                           So  7:00 – 12:00            
Tel:mobil:
Mail:
Web:

INTERNET CENTRUM 
- připojení k INTERNETU, televize
- mobilní volání, VOIP pevná linka

navštivte naši pobočku v BLATNÉ
Pivovarská 200 - budova ELEKTRO EXPERT
WWW.KONET.CZ  383 809 555  info@konet.


