
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

ČTRNÁCTIDENÍK
CENA 8 Kč

26. KVĚTNA
2017

ČÍSLO

Ročník 28 (38)

10
BLATENSKÉ LISTY O PÁR DNÍ DŘÍV NEŽ VÝTISK A VŠECHNY STRÁNKY V BARVĚ NA http://blat.listy.ch.sweb.cz/

Rybářské slavnosti v Blatné budou, tentokráte více otevřené
Sobota 24. června 2017 bude po celý den 

patřit všem milovníkům příjemné zábavy, 
chutných pokrmů a pěnivého moku. Vybere 
si každý - od labužníků rozmanitých rybích 
pochoutek jako je pečený candát, přes gurmány 
různých druhů grilovaných ryb – až po prosté 
konzumenty blatenských kaprů. Těšit se může-
te také na různé sladké i slané  domácí výrobky, 
cukrovinky, medovinu a jiné lahůdky.

Tak jako v předešlých letech budou se 
i letošní rybářské slavnosti konat v prostředí 
vodního zámku a jeho okolí, nábřeží ožije 
stánkaři, v areálu sádek bude možno pro-
hlédnout si zpracovnu ryb, zhlédnout správ-
né zpracování kapra (zejména filetování), 
ochutnat rybí výrobky a zakoupit i ryby, které 
vyrostly v blatenských rybnících.

Slavnosti začnou průvodem. V dopoled-
ních hodinách pobaví návštěvníky koncert 
dechové hudby Kameňáci, odpoledne pak 
koncert country kapel Sešlost a Z Vršku 

a také vystoupení mažoretek, a to bez vstup-
ného. Večer do pozdních hodin vyplní opět 
hudba, k poslechu a zábavě zahraje skupina 
Fatima a tento večerní program bude zpo-
platněn.

Bohatý doprovodný program nabízí také 
zámek Blatná. Především prezenci nejrůzněj-
ších výrobků z Prácheňska, jarmark s ukázka-
mi tradičních řemesel. Dospělé návštěvníky 
zaujme simulace lovu ryb na udici a simulace 
lovu kormoránů, děti přilákají různé soutěže 
s rybářským zaměřením. Na své si přijdou 
i příznivci swingu.

Proběhne soutěž hasičských družstev 
o pohár starostky města Blatná, na rybníce 
Buzickém se bude konat sportovní rybolov. 
Na zámku se připravuje instalace výstavy 
fotografií s rybářskou tématikou a je samo-
zřejmé, že budou i prohlídky interiérů.

V neděli se můžete zúčastnit turistického 
putování kolem rybníků ve Lnářích, které 

zpestří procházka lnářským zámeckým par-
kem s výkladem Ing. Jana Kurze.

Blatenské rybářské slavnosti se řadí mezi 
nejpopulárnější události v kraji. Setkávají se 
zde příznivci rybářů a konzumenti rybího 
masa zblízka i zdaleka. Stávají se už místní 
tradicí. První se konaly v roce 2009 jako 
součást oslav 130. výročí založení sboru dob-
rovolných hasičů a letos budou již podeváté.

Celá akce je zaměřena především na pro-
pagaci konzumace českého kapra, protože je 
ideálním pokrmem pro všechny, kteří chtějí 
žít zdravě. Je současně podporou turistického 
ruchu na Blatensku, malebného kraje lesů 
a rybníků. Vždyť společnost Blatenská ryba se 
zhruba 1600 ha obhospodařovaných rybníků 
patří do první desítky všech rybníkářských 
podniků. Její výroby získaly ocenění v něko-
lika potravinářských soutěžích.

Prof. Jiří Sekera

Fotky jsou z minulých ročníků Rybářských slavností.
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Aktual i ty

LEN VYSETÝ POSLEDNÍHO KVĚTNA 
SE DOBŘE ZVEDE, PROTOŽE PETRUŠ-
KA RÁDA PŘEDE

Blíží se konec května, nastupující měsíc 
červen jako poslední jarní měsíc však také 
zvěstuje příchod nového ročního období, 
pro všechny milého, voňavého a blaženého - 
LÉTA. Červnové dny jsou snad ty nejkrásněj-
ší, noci již vlahé, provoněné kvítím i travou, 
dny nejdelší. Užívejte si přírodních darů při 
toulkách či sběru bylin.

LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA LO-
DĚK V ČERVNU  
Stále ještě budeme dodržovat sobotní pro-
dej od 9.00 do 16.00 hod. Nabídku jsme 
doplnili o některé proutěné zboží a malé 
slaměné ošatky, které si žádáte na kynutí 
doma pečeného chleba, který je dnes velmi 
oblíbený.
Opět také nabízíme věnce a srdce ze stří-
hané slámy (foto)
Tip na červen: bylinné škapulíře s křídly 
anděla
PÚJČOVNA LODĚK JE JIŽ V PROVOZU
Půjčovna loděk je tu pro vás denně. 
Objednat si můžete i večerní jízdy. Tel. 
736765747.

Trasa od zámku po říčce Lomnici do města 
je romantická s řadou přírodních zákoutí. 
V letošním roce je opět celá průjezdná.

V příštích dnech začne rozkvétat jedna 
z nejuznávanějších bylinek našich předků 
- černý bez (beziny, bezoví, bzí, kobzinky, 
smradinky i kozička) Této bylině byla přiklá-
dána až kouzelná,  zázračná či nadpřirozená  
moc.

SIRUP Z ČERNÉHO BEZU
Pokud jste ještě nezkoušeli, pusťte se le-

tos do toho. Sirup je nejen velice zdravý, ale 
i chutný a osvěžující pro horké dny.

50 květů č. bezu, 2 l vody, 1 kg cukru,  
4 citrony, 1 limetka, 5 dkg kyseliny citronové

Květy oklepeme od hmyzu a zalijeme 
1,5 l převařené vychladlé vody - proložíme 
kolečky ze dvou citronů a necháme 24 -48 
hodin v chladu macerovat. 0,5 l vody svaříme 
s cukrem, necháme vychladnout, přidáme 
šťávu ze zbylých citronů a limetky a kys.
citronovou. Smícháme s výluhem, který jsme 
přecedili přes husté sítko nebo textil. Plníme 
do lahví. Oceníme v horkých dnech, kdy spolu 
s bylinkami - meduňkou, mátou šalvějí, ledem 
a vodou vytvoříme dokonalý nápoj, pokud ho 
ještě ozdobíme (můžeme i ovocem), mohou 
přijít i hosté - dá se doplnit i trochou alkoholu.
PŘED KOZIČKOU KLEKNI, PŘED 
HEŘMÁNKEM SMEKNI

Fenomenální úspěch 
blatenských ochotníků
Čtyři herecké ceny z osmi putovaly 
do města růží.

Blatná - Blatenský ochotnický soubor 
přepisuje dějiny! Ještě nikdy v jeho bohaté 
historii se nestalo, aby herci- neherci sesbí-
rali tolik ocenění na festivalové půdě. Teď 
prorazili s kusem „Postřižiny z postřižin“, 
za který si odnesli jednotliví představitelé 
celkem čtyři herecké ceny z možných osmi 
v Dačicích na „Dačickém kejklování“. Kon-
krétně porota ocenila Veroniku Janečkovou 
za roli Maryšky, Karla Bočka za vynikající 
ztvárnění postavy doktora a člena správní rady 
pivovaru, Josefa Kohouta za bezkonkurenční 
splynutí s osobou správce pivovaru Francina. 
Ale nejvíc profesionální porotu oslnil Vojtěch 
Kovář coby uřvaný strýček Jožin. Právem 
obdržel uznání a cenu nejvyšší. „Porotci byli 
dokonce toho názoru, že v mnoha ohledech 
předčil filmového představitele Jaromíra 
Hanzlíka,“ poznamenává šťastný „rejža“ 
souboru Petr Řezáč.

I on ochutnal sladké plody usilovné práce 
a neoddiskutovatelného tvůrčího talentu. „Po-
rotci vyslovili pochvalu jeho režisérské práci, 
zejména pak výběru herců jak pro hlavní, tak 
vedlejší postavy hry,“ říká František Šesták, 
který si v povedeném kusu „střihl“ roli hos-
tinského.

„Laťka byla nasazena poměrně vysoko, 
takže jde o úspěch mimořádný,“ soudí znalci 
z kulturní obce, kteří byli „Dačickému kej-
klování“ přítomni.

 Teď v červnu se čas poupravené klasické 
hry Bohumila Hrabala v pojetí Blateňáků 
naplní. To slovo znají všichni lidé z branže- 
derniéra!

Ale už teď se mohou milovníci divadla 
těšit, co nového jim ochotníci zase připraví. 
A že to bude stát za to, o tom žádná!

Vladimír Šavrda Sál kulturního cetra Moving Station v Plzni.

Oprava popisků
k fotografiím

z čísla 8 Blatenských listů
V č. 8 Blatenských listů došlo v článku 

Krásné stavby nejsou na  jedno 
použití k chybnému popisku pod jednou 
fotografií. Za to se čtenářům omlouváme 
a zveřejňujeme tyto fotografie znovu a se 
správnými popisky.

Tančírna v Račím údolí.

Plzeň jižní předměstí.
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Zprávy
z radnice

UPOZORNĚNÍ
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
je splatný nejpozději k 31. 5. 2017.

Poplatek ze psa má splatnost k 30. 6. 2017. Při platbě bude 
vydána známka a ověřeno plemeno psa.

Poplatky lze platit v pokladních hodinách (pondělí a středa 7.30-
12.00 a 13.00-16.30, pátek 7.30-10.30h) na pokladně městského 
úřadu v č. p. 322. Zde je možno si vyzvednout složenku, případně 
požádat o sdělení variabilního symbolu. Převod lze provést s při-
děleným variabilní symbolem na účet města č. 271688994/0300, 
případně na účet č. 4198900247/0100. Sazby poplatků a přidělené 
variabilní symboly jsou stejné jako v loňském roce. Složenky proto 
nebudou zasílány.

Změny v evidenci vozidel 
od 1.6.2017

V souvislosti s novelou zákona č. 56/2001 Sb. (o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích) dochází od 1. června 
k řadě změn v oblasti evidence vozidel. Nejvýznamnější novinky jsou 
následující:

► U převážné většiny žádostí na úseku evidence vozidel se ruší 
místní příslušnost úřadů. Výjimkou je mj. ukončení (dočasné-
ho) vyřazení, o které bude nutno požádat ten úřad, který vozidlo 
(dočasně) vyřadil.

► Platnost evidenční kontroly se prodlužuje ze 14 na 30 dní. 
► Evidenční kontrolu bude nutné předkládat i v případě vývozu 

vozidla (prodeje do zahraniční).
► Pokud při změně vlastníka vozidla (převodu), o jehož zápis 

musí žádat nový i původní vlastník, jeden z těchto účastníků 
neposkytne druhému potřebnou součinnost (nebude na po-
dání žádosti spolupracovat) v zákonné lhůtě 10 pracovních 
dní, může o změnu vlastníka požádat též pouze nový nebo 
pouze původní vlastník. V případě takto podané žádosti bude 
nespolupracující účastník úřadem vyzván k vyjádření se k žá-
dosti a bude-li mít v držení technický průkaz či osvědčení o re-
gistraci vozidla (tzv. malý technický průkaz), též k předložení 
těchto dokladů. Upozorňujeme, že kdo svojí nečinností zaviní 
překročení lhůty 10 pracovních dnů na převod vozidla, se 
dopouští přestupku, za který je možno uložit pokutu až 
do výše 50 000 Kč.

► V případech, kdy vlastník motorového vozidla porušil zákon 
o odpadech a zlikvidoval vozidlo jiným způsobem, než jeho 
předáním k tzv. ekologické likvidaci, bude moci požádat 
o zápis zániku vozidla (dříve trvalé vyřazení), pokud do-
loží doklad o pravomocném ukončení řízení o přestupku 
(zpravidla se bude jednat o rozhodnutí, kterým mu byla v této 
věci uložena pokuta).

I přesto, že se na první pohled může jevit, že většina výše uvedených 
změn zjednoduší řízení na úseku evidence vozidel, obáváme se, že 
praxe přinese opačný efekt. Zrušení místní příslušnosti úřadů může 
mít negativní dopad zejména na menší úřady, jako je ten náš, protože 
naše personální i technické vybavení odpovídá počtu obyvatel a re-
gistrovaných vozidel v obvodu obce s rozšířenou působností Blatná. 

Jakékoliv větší výkyvy v počtu podaných žádostí bude pro nás proto 
velmi obtížné zvládnout. Jestliže v současné době náš úřad vyřizuje 
žádosti o registraci dovezených vozidel v průměru za 2-4 dny, zatímco 
některé větší úřady (byť ne zdaleka všechny) ve lhůtách 2-4 týdny, 
lze po zrušení místní příslušnosti přirozeně očekávat nárůst žadatelů 
na našem úřadu. Dalším aspektem, který může mít vliv na chování 
žadatelů, je nejednoznačnost některých ustanovení zákona č. 56/2001 
Sb., kdy v jedné věci často existuje několik možných výkladů. Vli-
vem tohoto stavu dochází k situacím, kdy jednotlivé typy žádostí řeší 
a posuzuje každý úřad jinak. 

Zrušení místní příslušnosti úřadů umožnila mimo jiné změna 
ve vedení spisů vozidel, kdy tyto jsou od 01.07.2015 nově vedeny 
elektronicky. Problém je ovšem v tom, že elektronický spis je založen 
zatím pouze u menší části vozidel, u ostatních jsou při provádění někte-
rých změn (zejména oprav administrativních nesrovnalostí, vydávání 
duplikátů technických průkazů apod.) údaje ověřovány z písemných 
spisů, vedených u úřadů dle místa trvalého pobytu/sídla provozovatele 
vozidla. Pokud bude žádost podána u jiného úřadu, bude v některých 
případech nutné žádat o doslání spisu, což bude pro registry vozidel 
znamenat další administrativní zátěž.

Další prací navíc bude pro úřady také vedení řízení o změně vlast-
níka vozidla v případech, kdy žádost podá pouze nový nebo původní 
vlastník. V tomto případě bude nutné vyzývat nespolupracujícího 
účastníka a činit další potřebné kroky v řízení, vč. vydání písemného 
vyhotovení rozhodnutí.

Vzhledem k výše uvedeným změnám proto nezbývá našemu úřa-
du bohužel nic jiného, než pro zajištění fungování evidence vozidel 
přijmout od 1. června následující opatření:

- Podávání žádostí na úseku evidence vozidel bude možné 
výhradně v úředních hodinách, tj. v pondělí a středu od 7,30 
do 12,00 hod. a od 13,00 do 17,00 hod., v pátek od 7,30 do 10,30 
hod. Poslední žádost bude možno podat nejpozději 20 min. 
před koncem úředních hodin, aby bylo možno jí do konce pra-
covní doby vyřídit. Mimo úřední hodiny se budou zaměstnanci 
odboru dopravy věnovat zpracování podaných žádostí o registraci 
dovezených vozidel, o změnu vlastníka vozidla (které podá pouze 
jeden z žadatelů) a další záležitosti, které nelze z povahy věci 
vyřídit na počkání. 

- S ohledem na personální propojení evidence vozidel a evidence 
řidičů budou i žádosti o řidičský průkaz přijímány pouze 
v úředních hodinách. Výjimkou budou žádosti o řidičská 
oprávnění, pokud je podají v den zkoušek z odborné způsobilosti 
žadatelé, kteří vykonali zkoušku na našem úřadu.

- Na počkání budou na úseku evidence vozidel vyřízeny nejvýše 
dvě žádosti podané jedním žadatelem. Pokud bude jednou 
osobou podáno více žádostí najednou, budou tyto zaevidovány 
a zařazeny do pořadníku spolu se žádostmi o registraci doveze-
ných vozidel. 

- Žádosti o registraci dovozených vozidel a vícečetné žádosti 
(viz bod výše) nebudou vyřizovány na počkání a budou 
zpracovávány v tom pořadí, v jakém byly podány (bez ohledu 
na místo trvalého bydliště žadatele). Žadatel bude při podání žá-
dosti orientačně informován, v jaké lhůtě bude možné s ohledem 
na pořadí žádosti tuto nejdříve vyřídit. V této věci se obáváme, že 
v případě nárůstu žádostí nebudeme moci stávající velmi krátké 
lhůty pro registraci dovezených vozidel schopni nadále zachovat.

- Žádosti o přestavbu vozidla budou mít vlastní pořadník. I zde se 
obáváme možného prodloužení lhůt na vyřízení vlivem očeká-
vaného nárůstu žádostí.

Děkujeme za pochopení.

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná
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Jistota pracovního místa v mezinárodní rodinné společnosti

Firemní svozy do zaměstnání

Prémiový systém: výkonnostní a přítomnostní prémie, finanční bonus při dosažení  
výročí, roční prémie, náborový příspěvek, závodní stravování

Dlouhodobá perspektiva a možnost dalšího vzdělávání

Zaměstnanecké bonusy
Svým zaměstnancům v Chanovicích nabízíme mnoho zajímavých výhod a bonusů.

Vzbudili jsme Váš zájem?
Navštivte náš závod v Chanovicích nebo volejte 
kontakt paní Ivana Šimonová         602 659 522         nabor@pfeifergroup.cz

Zaměstnání s budoucností
Skupina Pfeifer se řadí mezi vedoucí evropské dřevozpracující závody a celosvětově uznávané 
zaměstnavatele s nabídkou prvotřídních pracovních pozic, atraktivního finančního ohodnocení a 
možností širokého rozvoje kvalifikace svých zaměstnanců. S převzetím závodu Holzindustrie Chanovice 
s.r.o. je rakouská rodinná firma zastoupena již na dvou místech v České Republice. Jen do modernizace 
závodu v Chanovicích investuje společnost v následujících letech cca. 35 Mio Euro.

Pfeifer Holz s.r.o. · závod Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažd’ovice pfeifergroup.com/cs

Těšíme se na Vás!

Rodina s mezinárodním uznáním
Celá firma Pfeifer je majetkem rodiny Pfeiferových. Jako 
rodinná společnost klademe důraz na tradici a stabilitu. 
I z tohoto důvodu hledáme zaměstnance, ke kterým  
budeme mít důvěru a kteří se budou rádi dále pracovně roz-
víjet, vysvětluje smýšlení koncernu pan Pfeifer.

Zajímavé kariérní možnosti
Pan Pfeifer, který sám započal svou kariéru ve  
společnosti – vyučením v oboru technik dřevozpracujícího 
průmyslu, je obzvláště hrdý na široké spektrum možností, 
které firma nabízí. „Naší silnou stránkou je především 
nadchnout své zaměstnance pro svou práci a doprovázet 
je při jejich kariérním růstu.“ Na 
jedné straně podpora mladých 
lidí, na straně druhé nabídka 
možností a perspektivy 
zkušeným spolupraco-
vníkům. Pan Pfeifer 
říká: „Výkonnost 
a spolehlivost je u 
společnosti Pfeifer 
ceněna a na to jsme 
obzvláště pyšni.

Pracovní pozice v Chanovicích
Momentálně hledáme v Chanovicích zodpovědné a moti-
vované kolegy pro následující pozice :

Obsluha výrobní linky
Řidič čelního nakladače
Řidič vysokozdvižného vozíku
Brusič
Automechanik
Údržbář
Elektrikář
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1. června 2017 začíná 
v Rekreačním areálu Blatná již 
pátá sezóna

Slavnostní zahájení páté sezóny v Rekreačním areálu Blatná se již připravuje. Ve čtvrtek 1. června 2017 od 13,30 hodin čeká na všechny 
malé i velké odpoledne plné her a zábavy. Oslavu Dne dětí na „Plovárně“ připravili organizátoři na téma „SVĚT FANTASY“.  Tento den je 
vstup do celého areálu zdarma. 

Díky Technickým službám města Blatné s. r. o., které „plavečák“ spravují, je veškeré zázemí připraveno. Trávník byl pečlivě ošetřen, kotle 
na vytápění bazénu prošly kontrolou, veškeré prostory byly pečlivě uklizeny, drobné nedostatky ve vybavení jsou vyřešeny.

Ceny vstupného a návštěvní hodiny zůstaly nezměněné. Plovárna je otevřena denně od 9 do 20 hodin mimo pondělí, kdy se z důvodu sa-
nace bazénu otevírá až od 12 hodin. V září je pak otevřeno od 10 do 18 hodin. Podrobnosti o provozu a případných změnách otvíracích hodin 
najdete na webových stránkách http://www.plavecakblatna.cz/index.php  .

I v letošním roce je možné zakoupit permanentní vstupenku v hodnotě 500 Kč (10 celodenních návštěv) nebo 1000 Kč (20 celodenních 
návštěv).

Kategorie Celodenní
Dopolední 
do 14:00

Odpolední 
od 14:00 2 hodiny

Dospělí 60 ,- Kč 30,- Kč 40,- Kč 20,- Kč
Děti 3 - 15 let

50,- Kč 25,- Kč 35,- Kč 10,- Kč
Studenti do 26 let
Senioři nad 65 let

ZTP/P a děti do 3 let Zdarma
Rodinné vstupné 

2 rodiče + 1 dítě (3 - 15 let) 150,- Kč 75,- Kč 100,- Kč nelze
Rodinné vstupné 

2 rodiče + 2 až 3 děti (3 - 15 let) 180,- Kč 90,- Kč 120,- Kč nelze
Skupina nad 20 osob – dospělí (cena za 1 osobu) 50,- Kč 25,- Kč 35,- Kč 15,- Kč

Skupina dětí do 15 let nad 20 osob včetně doprovodu  
1 až 2 osob (cena za 1 osobu) 40,- Kč 15,- Kč 25,- Kč 10,- Kč

Pozn.: Za překročení dvouhodinového vstupného se účtuje 20 Kč za osobu starší tří let za každou započatou hodinu překročení. Za ztrátu 
vstupenky se účtuje 60 Kč za osobu starší tří let.
Rekreační areál byl vybudován s přispěním finančních prostředků z Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Jihozápad. 
Přijďte se přesvědčit na vlastní oči, jak se ze zanedbaného prostoru stalo příjemné místo pro odpočinek, sportování a relaxaci. 

Bohumila Hoštičková,MěÚ Blatná, OMIR

Prodej stavebních pozemků v lokalitě 
Za Malým vrchem v Blatné

Na 22. zasedání zastupitelstva města Blatná, které se konalo 17. 5. 2017, byl 
usnesením č. 37/17 schválen záměr prodeje pozemků v lokalitě Za Malým vrchem 
v Blatné a zároveň byly schváleny podmínky prodeje. Předmětem prodeje jsou 
dva pozemky určené k výstavbě rodinného bydlení, které jsou v katastru nemovi-
tostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice, 
zapsány na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Blatná. Pozemek č. 1 tvoří parcela 
katastru nemovitostí p.č. 846/133 o výměře 928 m2, pozemek č. 2 tvoří parcely 
katastru nemovitostí p.č. 846/128 o výměře 669 m2 a parcela katastru nemovitostí 
p.č. 846/137 o výměře 164 m2 (celková plocha prodávaného pozemku č. 2 je 833 
m2). Pozemky se nacházejí v ulici Za Malým vrchem v Blatné, která je situována 
za areálem společnosti VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o. a je přístupná z ulice 
B. Němcové/Paštická v Blatné. Případným zájemcům o odkoupení uvedených 
pozemků doporučujeme seznámit se důkladně se zásadami prodeje, které jsou 
zveřejněny na úřední desce MěÚ Blatná na internetových stránkách města www.
mesto-blatna.cz. Základní požadavky pro realizaci prodeje pozemku úspěšnému 
zájemci jsou: prodej za minimální podání ve výši 700,- Kč/m2, jediným hodnotícím 
kritériem je výše nabízené kupní ceny, každý zájemce se může přihlásit o odkoupení 
pouze jednoho z pozemků (č. 1 nebo č. 2), hodnotící komisi bude tvořit komise pro 
nakládání s obecním majetkem, přičemž vyhodnocení nabídek proběhne v pondělí  
4. 9. 2017 od 15:30 hod. (žadatelé mají možnost zúčastnit se jednání komise). Uza-
vření kupní smlouvy proběhne do 90 dnů od schválení prodeje zastupitelstvem města, 
platba kupní ceny v plné výši do 30 dnů po podpisu smlouvy.          (pokr. na str. 8)
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Vítání občánků 25. dubna 2017 na Zámku Blatná

Foto:Martina Ředinová

V obřadní síni blatenského zámku se 25. dubna 2017 poprvé v letošním roce uskutečnily tradiční slavnosti vítání občánků města.  Pod vedením 
paní učitelky Stoškové s recitací vystoupily děti z Mateřské školky Husovy sady, Blatná. Paní starostka Bc. Kateřina Malečková přivítala do života  
18 občánků Blatné: 

Tereza Lávičková nar. 12.11.2016    Oliver Sičák  nar. 27.12.2016
Johana Slováčková nar. 17.11.2016    Jakub Prokopec  nar. 04.01.2017
Hugo Čadek  nar. 18.11.2016    Viktorie Burianová nar. 12.01.2017
Marek Podsklan nar. 22.11.2016    Johana Třeštíková  nar. 16.01.2017
Nikol Škáchová nar. 05.12.2016    Barbora Hulačová  nar. 17.01.2017
Ondřej Nachtman nar. 13.12.2016    Filip Rosík  nar. 25.01.2017
Ema Bláhová  nar. 17.12.2016    Zuzana Hošková  nar. 28.01.2017
Nela Erbenová    nar.17.12.2016    Štěpán Šustr    nar. 03.02.2017
Matyáš Pekárek nar. 21.12.2016     Paris Corakidis    nar. 22.02.2017

Jménem města Blatná přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky také občánkům Lauře Kozákové, nar. 06.12.2016 a Emě Köhlerové,  
nar. 06.01.2017, kteří se vítání občánků nezúčastnili.
Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města Blatná, byly předány poukázky pro výplatu  příspěvku v hodnotě 4.000 Kč. 

Poradenská a informační služba České obchodní inspekce v Blatné
Česká obchodní inspekce pro občany zajišťuje každou druhou středu v měsíci bezplatnou poradenskou a informační službu v budově 
Městského úřadu Blatná, tř. T. G. Masaryka čp. 1520 (vedle ZŠ TGM), v kanceláři č. dveří 307. Před letními prázdninami se uskuteční 
poradenský den ve středu 14. června 2017 od 13.00 do 14.30 hod.   

Ing. Hana Valachová, odbor správní a živnostenský úřad

Prodej stavebních pozemků...  
(pokr. ze str. 7)

Do 24 měsíců od provedení vkladu práv 
do katastru nemovitostí požádá kupující o sta-
vební povolení či vydání jiného analogického 
dokumentu na výstavbu objektu určeného 

k bydlení, přičemž tento zkolauduje do 5 let 
od vydání povolení, smluvní pokuta v případě 

porušení výše uvedených termínů činí 2.500,- 
Kč měsíčně. K prodávaným pozemkům bude 
zřízeno předkupní právo a právo zpětné koupě 
s vazbou do doby získání oprávnění k zahá-
jení stavby. Kupující je poplatníkem daně 
z nabytí nemovitých věcí. Zájemci o koupi 

výše uvedených pozemkových 
parcel podají písemnou žádost, 
která musí obsahovat jméno a pří-
jmení žadatele, rodné číslo, adresu 
trvalého pobytu, telefonní, případně 
emailový kontakt, číslo pozemku 
o který je žádáno (č. 1 nebo č. 2), 
výši nabízené kupní ceny v Kč 
za jeden m2 a čestné prohlášení, 
že žadatel/žadatelé nemají ke dni 
podání žádosti žádné závazky vůči 
městu Blatná a dále prohlášení, 
že se žadatel seznámil se zása-
dami prodeje a že s podmínkami 
prodeje dle těchto zásad souhlasí. 
Pro podání žádosti je možné vy-
užít formulář, který je k dispozici 
na internetových stránkách města. 

V případě, že žadatel bude žádat o prodej 
do společného jmění manželů, musí být 

v žádosti uvedeny požadované údaje obou 
manželů. Žádost s požadovanými údaji doručí 
v zalepené obálce s nápisem „Prodej pozemků 
– Za Malým vrchem, neotevírat“ nejpozději 
do 30. 8. 2017 do 12:00 hodin na podatelnu 
městského úřadu. K  žádostem doručeným 
po uvedeném termínu se nebude přihlížet. 
V případě neúplného vyplnění žádosti bude 
žádost z hodnocení vyřazena. Město Blatná 
je oprávněno kdykoliv odstoupit od záměru 
prodeje a prodeje vlastního a to i bez uvedení 
důvodu.

Prodej řadové garáže v lokalitě Podskalská, 
Blatná

Město Blatná zveřejňuje podle § 39 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), záměr prodat pozemek st.p.č. 2128 
o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba 
– budova řadové garáže, který se nachá-
zí v katastrálním území Blatná v lokalitě 
Podskalská. Prodej bude probíhat formou 
výběrového řízení, ve kterém je hodnotícím 
kritériem výše nabízené kupní ceny. Zájemci 
o odkoupení garáže mohou podávat písem-
nou nabídku, která musí obsahovat jméno 
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a příjmení žadatele, rodné číslo, adresu trva-
lého pobytu, telefonní (případně emailový) 
kontakt, celkovou výši nabízené kupní ceny 
v Kč a čestné prohlášení, že žadatel/žadatelé 
nemají ke dni podání žádosti žádné závazky 
vůči městu Blatná. V případě, že žadatel bude 
žádat o prodej do společného jmění manželů, 
musí být v žádosti uvedeny požadované údaje 
obou manželů. Nabídku s požadovanými údaji 
doručí žadatel/žadatelé osobně nebo poštou 
v zalepené obálce, která bude žadatelem 
řádně zajištěna proti samovolnému otevření 
a označena nápisem „Prodej řadové garáže 
v lokalitě Podskalská, Blatná“, nejpozději 
do 30. 8. 2017 do 12:00 hodin na podatelnu 
Městského úřadu Blatná, tř. T. G. Masaryka 
322, Blatná. V případě neúplného vyplnění 
nabídky bude tato z hodnocení vyřazena. Výše 
minimální nabídky je stanovena na částku 
150.000,- Kč. K nabídkám či připomínkám 
podaným po uvedeném termínu nebude přihlí-
ženo. Kupní cena bude splatná v jedné splátce 
v celé výši kupní ceny nejpozději do 14 
dnů po podpisu kupní smlouvy bankovním 
převodem na účet prodávajícího. Kupující 
je poplatníkem daně z nabytí nemovitých 
věcí. Prohlídka garáže pro případné zá-
jemce se uskuteční ve středu 14. 6. 2017 
od 10:00 do 11:00 hod. a od 15:30 do 16:30 
hod. na místě samém (případné individuální 
prohlídky mimo uvedený termín je možné 
domluvit na odboru majetku, investic a roz-
voje, MěÚ Blatná). Jednotlivé nabídky budou 
vyhodnoceny komisí pro nakládání s obecním 
majetkem v pondělí 4. 9. 2017 od 15:30 hod., 
přičemž žadatelé mají možnost zúčastnit se 
jednání hodnotící komise. Město Blatná je 
oprávněno kdykoliv odstoupit od záměru 
prodeje a prodeje vlastního a to i bez uvedení 
důvodu. Podrobnosti jsou zveřejněny na úřed-
ní desce a na internetových stránkách města 
www.mesto-blatna.cz.    OMIR, MěÚ Blatná

Domov pro seniory II. část
Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby v Blatné je poskytovat terénní sociální službu uži-
vatelům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Podporujeme své uživatele tak, aby mohli co 
nejdéle setrvat doma a žít kvalitní život v kruhu svých blízkých a přátel, bez nutnosti trvalé 
podpory druhé osoby. Naše pomoc a podpora vychází z individuálních přání, potřeb a zvyklostí 
uživatelů, snaží se respektovat a zachovávat důstojnost a základní lidská práva. 

Pečovatelská služba zahájila svoji činnost k 1. 1. 2013. Jako sociální služba je evidována 
v Registru poskytovatelů sociálních služeb ve formě terénní a ambulantní:
a) terénní služba  – v domácnostech uživatelů:
  – v Domě s pečovatelskou službou, Tyršova 436, 388 01 Blatná
  – v Blatné a jejích přilehlých osadách
  – v obcích spadajících do ORP Blatná: 
Bělčice, Bezdědovice, Bratronice, Březí, Buzice, Čečelovice, Hajany, Hornosín, Chlum, 
Chobot, Kadov, Kocelovice, Lažánky, Lažany, Lnáře, Lom, Mačkov, Myštice, Předmíř, 
Sedlice, Škvořetice, Tchořovice, Uzenice, Uzeničky, Záboří, 

sjednané úkony jsou poskytovány v následujícím časovém rozmezí:
■ od pondělí do pátku (v pracovních dnech)   6:30 – 19:00
■ v sobotu a neděli včetně svátků (ve volných dnech)  7:30 - 13:30

b) ambulantní služba (pomoc při úkonech osobní hygieny) 
  – v Domově pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná
  sjednané úkony jsou poskytovány v následujícím časovém rozmezí:

■ od pondělí do pátku 8:00 – 10:00 a 13:00 – 15:00 
Pečovatelská služba je poskytována osobám bez omezení věku, které mají sníženou sobě-
stačnost z důvodu nepříznivé sociální situace a potřebují pomoc jiné osoby nebo jinou osobní 
podporu, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci:

■ osoby s chronickým duševním onemocněním
■ osoby s chronickým onemocněním
■ osoby s tělesným postižením
■ osoby se zdravotním postižením
■ osoby s jiným zdravotním postižením
■ rodiny s dítětem/dětmi
■ senioři

● Pečovatelskou službu nemůžeme poskytovat
■ osobám, které nesplňují výše uvedené podmínky
■ osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, případně trvalou a stálou 

24 hodinovou ošetřovatelskou péči
● Pečovatelská služba může zájemce odmítnout pokud

■ neposkytuje službu, o kterou osoba žádá
■ nemá dostatečnou kapacitu pro poskytování pečovatelské služby
■ osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší 

než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu 
porušování povinností vyplývajících ze smlouvy 

Dle § 40 zákona č. 108/2005 Sb., o sociálních službách a § 6 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 
Sb. jsou poskytovány tyto základní činnosti pečovatelské služby:

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Dále nabízíme i fakultativní služby, které nejsou vymezené zákonem, a stanovili jsme je nad 
rámec služeb základních. Fakultativní služby však mohou být poskytovány pouze v případě, 
že uživatel využívá služby základní. 

Ti, kteří mají o Pečovatelskou službu zájem a potřebují pomoci, mohou kontaktovat buď 
vedoucí služby, nebo sociální pracovnici. Společně si sjednáme schůzku zpravidla přímo 
v domácnosti žadatele. Toto jednání většinou vyústí v uzavření smlouvy o poskytnutí pečova-
telské služby. S uživatelem na základě jeho individuálních potřeb stanovíme rozsah a způsob 
poskytování služby - toto je zaznamenáno v Individuálním plánu uživatele a společně stanovíme 
termín zahájení služby. 

Pečovatelskou službu zajišťují v přímé péči 4 pečovatelky a v oblasti administrativy vedoucí 
služby a sociální pracovnice. 

Kancelář Pečovatelské služby a zázemí pro pečovatelky je přímo v Domě s pečovatelskou 
službou v Tyršové 436. Pro provoz terénní formy máme k dispozici 3 služební vozy. 

Během loňského roku jsme poskytovali služby 134 uživatelům a rozvezli 21 601 obědů. 
K 6 uživatelům docházely pečovatelky denně včetně víkendů a svátků (tedy 365 dní). 
(dokončení v příštím čísle)         Bc. Michaela Valášková

SDH Drahenický Málkov 

všechny srdečně zve 

na tradiční soutěž v požárním útoku 

 

 
 

Soutěž se uskuteční 10. 6. 2017 od 13 hodin v novém sportovním 
areálu.(u Podhájského rybníka) 

 

Občerstvení zajištěno. 

VÝZVA
na podporu kandidatury
Ing. Miloše Zemana
Petiční archy, které můžete
podepsat jsou k dispozici u:

Drogerie F@M Blovský,
tř.J.Koubka 17, 388 01 Blatná
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Výsadba stromů
V polovině května proběhla výsadba nových 

stromů na území města Blatné. Nové stromy byly 
vysázeny jako náhradní výsadba za stromy pokáce-

né začátkem roku. 
V ulici Šilhova 
byla  vysázená 
nová alej 11 ks 
hlohů, v parku J. 
A. Komenského 

se vysadilo 5 ks lip za původní stromy, které byly nemocné.

Bioodpad
Již po několikáté jsou v Blatné 

opět rozmístěny kontejnery na bio-
odpady (tráva, listí, zbytky zeleniny, 
ovoce apod.). Stává se však, že ně-
kteří jedinci vhazují do kontejnerů 
odpad, který tam nepatří (směsný 
odpad z domácnosti, polystyren, 
PET lahve, kartonové krabice aj.). 
Stěžují tím samotný svoz bioodpa-
du, kdy musí být nevhodný odpad 

z bioodpadu před uložením odstraněn. V lokalitě, kde se problémy 
objevují pravidelně, jsou občané upozorněni nápisem na kontejneru 
a při opakujícím se stavu je kontejner do odvolání odstaven. Jednalo se 
např. o kontejner u jatek nebo v ulici Topičské. Bohužel na hlouposti 
několika jedinců pak doplácí občané, kteří kontejnery využívají pro 
účely, ke kterým jsou určeny – tedy pro bioodpad!

Stavební činnost
Začátkem května byla dokon-

čena oprava plotu kolem bytového 
domu v ulici Šilhova. Společně 
s opravou byly provedeny i drobné 
terénní úpravy na pozemku – zpev-
něno parkovací stání pro auta, 
vybudováno stání pro kontejner, 
úprava vjezdu. Došlo i k rekon-
strukci chodníku, který vede podél 
opraveného plotu.

V současné době probíhá oprava komunikace U Čertova kamene. 
Byl zfrézován původní živičný povrch (asfalt), dále položeny nové ob-
ruby, betonová přídlažba a bude položen nový asfaltový povrch. V prů-
běhu roku bude také dobudována zbývající část chodníku podél této 

komunikace (od parkovacích 
stání vybudovaných v loňském 
roce směrem k ulici Čechova). 
Opravu provádí na základě 
výběrového řízení Silnice Hor-
šovský Týn, Technické služby 
města Blatné provedly pokládku 
obrub a přídlažby.

V prvním roce provozování místního 
pivovaru v městě  Blatné legendární pivo 
BLATENSKÝ KOHOUT na stupních vítězů 

Po bezmála čtyřiceti letech se blatenské pivo vrací v plné slávě.  
V dubnu se společnost LiquiB Zámecký ovocný lihovar a pivovar  
Blatná účastnil degustačního klání v prostorách českobudějovického 
výstaviště při příležitosti 11. ročníku regionální soutěže Chutná hez-
ky Jihočesky. Nezávislá komise složená ze zástupců Potravinářské 
komory ČR, Agrární komory ČR, dozorových organizací a zástupců  
Jihočeské univerzity   hodnotila 122 produktů bezmála 36 výrobců. 
Blatenský Kohout polotmavý ležák se tak v prvním roce své cesty 
umístil na stupních vítězů.

Další vítězné umístění si odnesl  výrobek  WILDER, bylinný likér 
v kategorii alkoholických nápojů.

Tradice výroby piva v Blatné sahá až do 15. století a je spojená 
se šlechtickým rodem Hildprandtů

,, V historickém srdci Blatné, hned vedle malebného zámku s po-
hádkovou zahradou, spojujeme tradici pivovarnictví s láskou k práci 
a  naším domovem ,, uvádí pan baron Hildprandt

Cenu v kategorii piv s výstavem 
do 10 tis.hl za   společnost Liqui B 
Zámecký ovocný lihovar Blatná převzal 
sládek pivovaru pan Martin Fried. 

Společnost LiquiB Zámecký li-
hovar a pivovar Blatná provozuje 
pivovar od srpna 2016. Ke konci roku 
již původní kapacita nedostačovala 
pokrýt poptávku, proto se majitelé 
rozhodli rozšířit výrobu piva o další 
čtyři tanky. Zároveň se do pivovarského 
oboru od května letošního roku vrátila 

sládková Dagmar Vlková, pro kterou je výroba piva celoživotním 
koníčkem a k výrobě piva přistupuje s láskou a péčí sobě vlastní. Ani 
několikaměsíční práce mimo obor ji neodvedla od účasti na degustač-
ních soutěžích a pivovarského řemesla.

,,V blatenském pivovaru jsme vybudovali tým zapálených lidí, pro 
které je dobře pitelné a vyvážené pivo tím nejdůležitějším. Chuť daná 
kvalitními surovinami pro pivo plzeňského typu oslovuje širokou ve-
řejnost našich pivařů, to musíme mít stále na paměti. Pivovar původně 
vařil dva druhy piv- světlý a polotmavý ležák. Během roku 2016 jsme 
pokorně naslouchali připomínkám našich pivařů, které byly vesměs 
kladné a na jejich podněty jsme  zapracovali na  barvě světlého ležáku, 
použitím speciálních sladů. Po několika várkách jsme vyladili opti-
mální rovnováhu hořkosti tak, aby naše piva pobízela k dalšímu napití.

Navýšená kapacita pivovaru nám umožnila rozšířit portfolio našich 
piv. V nově instalovaných tankách pro Vás dozrává poctivá Blatenská 
Desítka o stupňovitosti 10,50 %. Ve chmelení jasně převažuje Žatecký 
poloranný červeňák, který byl charakteristickým znakem legendárních 
blatenských piv. Vysoké dávkování Žateckého poloranného červeňáku 
pivu dává příjemnou jemnou hořkost,  pivo je na jazyku lahodné.   

Receptura byla naším týmem konzultována s pamětníky výroby 
blatenských piv a historickými záznamy. První várka, kdy jsme ladili 
detaily, byla uvařena za přítomnosti pamětníka pana Karla Mourka. 
Když lidé tvoří své dílo s láskou, vždy se jim jejich úsilí v dobrém 
vrátí,, to je krédo sládka Martina Frieda a výrobního manažera Dag-
mar Vlkové     

,,Uvědomujeme si, že cena Žateckého poloraného červeňáku je 
vysoká, dodává však pivu nezaměnitelnou a příjemnou hořkost díky 
svým vysokým kvalitativním znakům. Přes nedostatek této odrůdy 
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na trhu máme dodávání smluvně dlouhodobě zajištěno,, dodává sládek 
pivovaru pan Martin Fried 

Při příležitosti představení nové Blatenské 10 % jsme  pro veřejnost 
připravili  Den otevřených dveří v našem pivovaře.

Od června 2017 blatenský pivovar pronajímá 
výčepní zařízení a skládací sety

2x jednokohoutové  2x ruční pípa
1x dvoukohoutové 2x skládací pivní set

Prodej předchlazeného piva  v KEG sudech na teplotu 2 C 
přímo z chlaďáku pivovaru

15, 30, a 50 litrů světlý ležák , polotmavý ležák, světlé výčepní
K vyzvednutí z chladících skladů pivovaru Plzeňská 315, Blatná 

každý pracovní den od 7- 15 hod. popřípadě dle domluvy   
Prodej a opětovní plnění 5-litrových párty soudků. Příjem 

prázdných a výdej opětovně naplněných soudků přes podnikovou 
prodejnu dle otvírací doby.  

LiquiB Zámecký lihovar a pivovar Blatná ve svých represen-
tačních prostorách s kapacitou 60 míst zajišťuje pronájem, 

exkurze v pivovaru a lihovaru. Prostory jsou vybaveny  
televizní projekcí a technickým  vybavením.

Kontaktní údaje: podniková prodejna tel: 383 422 523, 733 636 127
Sládek p. Fried tel:  603 528 270

V dnešním čísle vzpomíná Ing. Petr Hornát, blatenský rodák (nyní 
žijící v Praze)

Petře, kdy jste maturoval a jak se jmenovala Vaše třídní 
učitelka?

Bylo to v roce 2006 a mou třídní učitelkou byla 
Mgr. Lenka Žihlová.
Proč jste si vybral právě naši školu?

Se školou mě spojil můj fotbalový osud. Do prvního ročníku střední 
školy jsem nastoupil do Euroškoly Strakonice, protože jsem tam hrál fotbal, 
a bylo pro mě jednodušší skloubit studium s tréninky. Po roce jsem měnil 
tým a začal hrát fotbal v Příbrami, ale nechtělo se mně na tamější obchodní 
akademii, proto jsem šel do Blatné a na tréninky  dojížděl po škole. Vzpo-
mínám si, že škola mně vycházela  dost vstříc, abych byl včas na tréninku 
a za to bych jí chtěl ještě jednou poděkovat. 
Které předměty jste měl ve škole rád?

Rozhodně tělocvik, protože jsem byl a stále jsem aktivní sportovec. Dále 
to byly marketing, ekonomie a angličtina. 
Na co rád vzpomínáte? Můžete po letech přiznat nějakou lumpárnu?

Naše třída byla velmi dobrý kolektiv, hodně veselý. Vzpomínám  
na dobrou náladu, která ve třídě vždy panovala, na naši třídní, paní učitelku 
Žihlovou, kterou jsme měli hodně rádi. Ve třídě jsme byli jen čtyři kluci, 
takže jsme si užívali i výsadní postavení v dámské společnosti. Seděl jsem 
v poslední lavici s Martinem Vlasákem a byli jsme vyhlášení komentátoři 
každé hlouposti ve třídě, byla zkrátka legrace, a i proto jsem do té školy 
chodil rád.  Lumpáren jsme se naprováděli dost, ale byly to takové maličkosti. 
Třeba jsme s „Vlasym“ přeházeli obrazy na chodbě tak, aby k nim neseděl 
popisek, který byl na lístečku pod a čekali jsme, jestli si toho někdo všimne. 
No, mám pocit, že by se to mělo ještě dneska překontrolovat, kdo ví… 

Často jsme také parodovali naše učitele, třeba „Vlasy“ uměl perfektně 
napodobit RNDr. Petra Pavlíka.   To nemělo chybu! Věřím, že až to zástupce 
školy RNDr. Petr Pavlík bude číst, že se na nás nebude zlobit, protože dobře 
ví, že jsme si ho považovali jako  odborníka.
Určitě jste jezdili na exkurze a na brigády. Máte nějakou zajímavou 
vzpomínku?

Rozhodně nemůžeme zapomenout na exkurzi v plzeňském pivovaru. 
Mne zaujala natolik, že jsem ji od té doby  absolvoval několikrát. Třídní 
chtěla, abychom přišli na chuť nejen pivu, ale i divadlu, proto nás pravidel-
ně „vyvážela“ za kulturou do Prahy. Také jsme byli na dvoudenním výletě 
poblíž Českého Krumlova. Jezdili jsme i sbírat brambory, to mě teda vůbec 

nebavilo. Také jsme museli absolvovat týdenní praxi ve školní jídelně, to 
šlo úplně mimo mě, ale aspoň to byl týden bez učení.
Petře, pracujete jako realitní makléř v Praze. Jak se Vám vede? Můžete 
nám něco o Vaší práci říci?

V průběhu studia na vysoké škole jsem se rozhodl, že půjdu  pracovat 
někam na plný úvazek, zajímal jsem se o nějakou obchodní pozici, kde je 
potenciál růstu, abych měl náskok před vrstevníky. Začal jsem studovat 
kombinovanou formou a do toho si našel práci v bance. To mě ale vůbec 
nebavilo, a po roce jsem tam radši skončil. Trpěl jsem hlavně v létě, neboť 
do té doby jsem každé léto na vysoké trávil v USA na Long Islandu , kde 
jsem vždy čtyři měsíce pracoval jako barman nebo číšník v golfovém klubu. 
Tady jsem opravdu prožil báječná léta se skvělou partou lidí. Po promoci 
(studoval jsem VŠFS v Praze) jsem si letěl užít ještě poslední léto na Long 
Islandu. Léto uběhlo jako voda, já se vrátil, a už šlo do tuhého. Do banky se 
mi už nechtělo, naštěstí jeden můj kamarád měl realitku a docela mu to šlo, 
a tak jsem to u něj zkusil. Po třech letech jsem se rozhodl osamostatnit a fun-
govat pod vlastním jménem a funguji tak dodnes. Daří se mi každým rokem 
prodat víc nemovitostí než v tom předchozím, a tak to snad dělám dobře. 
Vím, že hodně cestujete. Povězte nám něco o Vašem cestování. Zažil jste 
na cestách i „horké“ chvilky?

Cestování je moje vášeň a považuji ji za nejlepší  investici do člověka, 
spolu s investicí do vzdělání a nemovitostí. Cestování člověka neuvěřitelně 
obohacuje. S přítelkyní máme rádi teplo, hodně cestujeme za teplem i v zimě. 
Byli jsme na Havaji, vloni jsme procestovali jihovýchodní Asii (Thajsko, 
Singapore, Kambodža, Malajsie), nedávno jsme se vrátili z Dominikánské 
republiky, ještě nás čeká New York a v lednu bychom rádi do Austrálie. Horké 
chvilky jsem samozřejmě také zažil, třeba když nám na hranicích z Thajska 
do Kambodži sebrali pasy a nechali nás tam tři hodiny čekat. 
Jaké máte vzpomínky na spolužáky a učitele? Co maturita? Bál jste se?

Celkově na toto období vzpomínám v dobrém. S většinou učitelů jsem 
měl dobrý vztah. Samozřejmě máte vždy oblíbené a méně oblíbené učitele. 
Mezi ty oblíbené patřila naše třídní Mgr. Lenka Žihlová (čeština, angličtina) , 
dále Ing. Věra Vrbská (právo) a Ing. Hana Augustinová (marketing). Na spo-
lužáky vzpomínám často a rád, ale bohužel se s nimi pravidelně nevídám. 

Maturity jsem se bál, to bych lhal, kdybych řekl ne. Ale byl jsem slušně 
připraven, takže i když největší vítr jsem měl z účetnictví, vše dobře dopadlo. 
Je něco, co byste poradil našim studentům? Máte nějakou radu, jak být 
úspěšný?

Studentům bych poradil, aby se do práce na plný úvazek nehrnuli 
ve studentském věku, ale spíše využívali nabídek typu Work and Travel 
a užívali si výhod, které jako studenti mají a poznávali svět. I když budou 
pracovat „pouze“ jako číšníci nebo plavčíci, naučí se jazyk, otrkají se, získají 
nezávislost a nové přátele. To jsou věci, které za žádné peníze nekoupíte. 

Každý by měl dělat to, co ho baví, co ho naplňuje a úspěch se určitě 
dostaví. Těžko může být někdo úspěšný, když dělá něco, co ho nebaví. 
V každém případě by měl být člověk férový.                 HK
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Kulturní  kalendář

27. 5. SOBOTA | 09:00 – 17:00 |
50 LET ŠKOLY T.G.M.: 
DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ
ZŠ T.G.Masaryka

27. 5. SOBOTA | 13:00 – 18:00 |
OTEVŘENÍ SKATEPARKU
Skatepark, Blatná
Závody o ceny, občerstvení a taky po 18té 
hodině koncert Anča Bandu a dalších lo-
kálních kapel.
Pořadatel: SedativaCrew, za podpory: Měs-
to Blatná, CKVB, Temple Store a hospody 
u Datla

30. 5. ÚTERÝ | 15:00 |
ZUŠ OPEN
Nám. J. A. Komenského
Vystoupení a prezentace všech oborů bla-
tenské ZUŠ. V rámci této akce proběhne 
také předávání cen výtvarné soutěže Pří-
roda Blatenska.
Pořadatel: ZUŠ Blatná

31. 5. STŘEDA | 16:00 – 20:00 |
LETNÍ ŠKOLA PSYCHÉ - 1. PROŽITKO-
VÝ SEMINÁŘ V PŘÍRODĚ U BLATNÉ
Sraz v 16:00 u Sokolovny
Téma: Téma: tělo – sebeléčení, ošetřování 
z nitra, umění doteku, emoční hubnutí. S 
sebou: deku, pití, šátek na oči.
Přihlášky na tel. 774 440 062 (Dagmar Ku-
bešová), více na www.masazeslunecnice.cz

1. 6. ČTVRTEK |13:30-17:00 |
DEN DĚTÍ SPOJENÝ S OTEVŘENÍM 
PLOVÁRNY!

Plovárna, Blatná
TÉMA: FANTASY SVĚT. Přijďte si vyzkou-
šet nejrůznější disciplíny v našem Fantasy 
světě!

Organizátoři: CKVB, DDM, ZŠ TGM, ZŠ 
JAK, Rodinná školka Puntík, SOŠ Blatná, 
ŠK Šneci Bělčice, Technické služby města 
Blatná

3. 6. SOBOTA | 19:00 |
ČESKÉ DĚJINY aneb Jak to bylo 
„doopravdy“
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Hraje: Divadlo školou povinné (VOŠ a SOŠ 
Březnice)

6. 6. ÚTERÝ | 16:00 |
AKADEMIE ZŠ J. A. KOMENSKÉHO
Divadelní sál, Sokolovna Blatná

7. 6. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Nám. Míru 212, II. Patro

9. 6. PÁTEK | 16:55 – 22:00 |
NOC MUZEÍ A KOSTELŮ

MUZEUM  
16:55 | slavnostní zahájení před budovou 
Městského muzea 
17:00 - 21:00 | hra Stroj času v prostorách 
výstavy, překvapení od členů skupiny his-
torického šermu Markýz ze Strakonic
17:00 - 20:00 | otevřená výtvarná dílna s 
výtvarnicí a autorkou leporela, Lucií Seifer-
tovou
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
17:00 | mše
18:00 - 21:00 | volné prohlídky kostela
ambit: program pro děti Kdopak je na tom 
obraze?
kostel: povídání Jak se slaví bohoslužby 
– vybavení kostela + prezentace bohoslu-
žebných oděvů a předmětů
21:00 – 22:00 | zpěvy z Taizé (vede chrá-
mový komorní sbor)

10. 6. SOBOTA | 18:30 |
POSTŘIŽINY Z POSTŘIŽIN – 
DERNIÉRA

Divadelní sál, Sokolovna Blatná
SDO Blatná

12. 6. PONDĚLÍ | 17:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)ÁN-
SKÉHO VAŘENÍ – GRILOVAČKA
Zahrádka Hospody U Datla

 

26. 5. PÁTEK | 20:00 |
PIRÁTI Z KARIBIKU: 
SALAZAROVA POMSTA 
Dobrodružný/fantasy/komedie v původ-
ním znění s titulky | USA 2017 | Mládeži 
přístupný | 120 Kč

28. 5. NEDĚLE | 15:00 |
POHÁDKY ZA DVĚ PĚTKY | KRTKO-
VA DOBRODRUŽSTVÍ
Pásmo oblíbených klasických animova-
ných pohádek | 20 Kč

31. 5. STŘEDA | 19:00 |
KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI
Akční / Dobrodružný / Drama / Fantasy | 
Velká Británie / Austrálie / USA 2017 | 126 
min | 100 Kč

1. 6. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY: 
LÉTO S KOVBOJEM

2. 6. PÁTEK | 20:00 |
LADY MACBETH
Drama v původním znění s titulky | VB 
2016 | 89min | Nevhodný mládeži do 15 let 
| 90 Kč

7. 6. STŘEDA | 19:00 |
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Drama v českém znění | ČR, SR, Polsko 
2017 | 130min | Mládeži přístupný | 110 Kč

9. 6. PÁTEK | 20:00 |
SMRTIHLAV (HHhH)
Akční/životopisný/válečný v původním 
znění s titulky | Francie 2017 | 110 Kč

Pro dospělé:

30. 5. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME… a chystáme pře-
kvapení pro vnoučata k MDD

6. 6. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME… a hrajeme si

Pro děti:
KŘÍŽOVKA PRO DĚTI

1. 6. ČTVRTEK | MEZINÁRODNÍ DEN 
DĚTÍ
Registrace NOVÝCH dětských čtenářů do 
15 let na rok zdarma.

26. 5. PÁTEK | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ: 
MICHAEL ŽANTOVSKÝ

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum

Velký sál, KCAŽ

28. 5. NEDĚLE | 13:00 – 20:00 |
JEDLÉ KCAŽ IV. + KYTAROHRANÍ
Terasa, KCAŽ
Konec začátku! Sázení a zahájení zahrád-
kářské sezony, grilování a kytarohraní.

1. 6. ČTVRTEK | 10:00 |
BESEDA O STRAVOVÁNÍ PRO SENI-
ORY
Malá klubovna, KCAŽ
Beseda o správném a vyváženém stravo-
vání pro seniory z pohledu výživové pyra-
midy, orgánových hodin a tradiční čínské 
medicíny. Přednáší: Ing. Vladěna Hrušková. 
Vstupné dobrovolné.

5. 6. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE
Sýpka, Blatná
18:00 – 20:00 | improvizační hra
20:00 – 21:00 | relaxace
S sebou: karimatku, polštářek, deku a po-
hodlné oblečení. Vstupné: 40Kč (každý 
pátý vstup zdarma). Zájemci ať se hlásí 
na: mrazova@ckvb.cz nebo 604723646 do 
2. června. V případně nepříznivého poča-
sí proběhne v komunitním centru - velká 
klubovna.

6. 6. ÚTERÝ | 09:30 |
PODPŮRNÁ SKUPINA PŘI KOJENÍ 
A KONTAKTNÍM RODIČOVSTVÍ
Kavárna, KCAŽ
Červnové téma je: Nejčastější komplikace 
spojené s kojením – a co s tím?
Vstupné: 40Kč (každý pátý vstup zdarma). 
Lektorka: Markéta Koubková.

6. 6. ÚTERÝ | 18:00 |
SCIENCE CAFÉ: SNÍME NAŠI PLANE-
TU?
Kavárna, KCAŽ
Jak ovlivňuje naše stravování životní pro-
středí u nás i na druhém konci světa?
Jakou roli hrají potraviny v globální změně 
klimatu, produkci odpadů a znečišťování?
Nejen tyto otázky zodpoví Ing. Jan Juráš 
ze strakonické Ekoporadny. Vstupné dob-
rovolné.

8. 6. ČTVRTEK | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ: 
Martin Schulz 
Jak se žije politickému komentátorovi
Velký sál, KCAŽ

13. 6. ÚTERÝ | 18:00 |
CESTOPIS: JAK DĚLÁ ŽIRAFA ANEB 
ZA PŘÍRODOU JIŽNÍ AFRIKY
Kavárna, KCAŽ
Prezentace expedice zoologů Společnos-
ti pro výzkum a ochranu fauny ZOOGEOS 
Bohemia do Jihoafrické republiky a Nami-
bie. Expedice se konala po dobu 7 týdnů a 
4 členové expedice při ní ujeli 16 000 km 
a navštívili 21 chráněných území všech 
možných typů od pouští, přes savany, hory, 
mořská pobřeží až po pralesy. Vypráví Ka-
rel Pecl. Vstupné dobrovolné.

KAŽDÝ ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén, KCAŽ
1. 6. | 18:00 | LINORYT
8. 6. | 18:00 | ŠPERKOVÁNÍ

1. 5. - 31. 5. | OK - OTEVŘENÁ KAVÁR-
NA | LUKÁŠ CHVÁTAL

1. 6. - 31. 7. | OK - OTEVŘENÁ KAVÁRNA 
| Výtvarný obor DDM Blatná

4. 4. – 30. 6. | GALERIE FOTOGRAFIE 
SPEKTRUM: MILAN FARA - BALLETTO

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa 17:00 ANGLIČTINA PRO 
  ZAČÁTEČNÍKY
  18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek  17:00 NĚMČINA 
  18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE
  17:00 ŠPANĚLŠTINA 
  (každý sudý čtvrtek)

PO – ÚT | 8:00 – 15:00 | STŘEDY 
| 8:00 - 12:00 | SKS TRICYKL – SOCI-
ÁLNÍ PORADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MAN-
ŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY, 
PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRACOVNĚ- 
PROFESNÍ OBLAST A OSOBNOSTNÍ 
ROZVOJ, o.p.s.
Klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte PhDr. Doleža-
lovou na tel. 724 046 602 nebo na email:  
info@manzelskaporadna-strakonice.cz

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 15:00 - 16:00 |
STP CVIČENÍ PRO MLADŠÍ I STARŠÍ
Velká klubovna, KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

KAŽDÉ LICHÉ PONDĚLÍ | 15:30 - 16:30 |
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 středy 
| 15:00 - 17:00 | 
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková,  
tel.: 602303083
Liché úterý | 15:00 - 18:00 |
Kontakt: Mgr. Květa Zbíralová 
 tel. 606 655 713

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

KAŽDOU STŘEDU | 15:00 - 16:00 |
ZPÍVÁNÍ PO O
Kavárna, KCAŽ

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

3. 4. – 31. 5. | GALERIE V ÍČKU: 
JOSEF SYNEK / HLAVNĚ HLAVY
Infocentrum Blatná

25. 5. – 31. 8. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO 
NÁRODA
Městské muzeum Blatná
Výstava obřího leporela vychází ze stej-
nojmenné knihy výtvarnice a spisovatelky 
Lucie Seifertové, za kterou získala nejedno 
ocenění. Leporelo bylo zvětšeno do nadži-
votní velikosti a zábavnou formou vás pro-
vede českou historií. Výstava je obohacena 
o hravé interaktivní prvky a střípky z bla-
tenské historie.

1. 6. – 31. 8. 
GALERIE V ÍČKU: BLATNÁ NA 
STARÝCH POHLEDNICÍCH
Zvětšené historické pohlednice ze sbírek 
Městského muzea Blatná.
Infocentrum Blatná

27. + 29. 6 | KURZY 1. POMOCI 
27. 6. ÚTERÝ | 9:30 | KURZ 1. POMOCI 
PRO MAMINKY A TATÍNKY | Velká klubov-
na, KCAŽ
Jak správně reagovat, když se zraní vaše 
dítě? Jak postupovat při popálení, při 
alergické reakci nebo při zástavě dechu? 
Jak správně resuscitovat? Kapacita bez 
omezení, vstuné dobrovolné.

29. 6. ČTVRTEK | 18:00 | KURZ 1. POMO-
CI PRO VEŘEJNOST | Kavárna, KCAŽ
Nejste si jistí, zda dokážete pomoci jiným, 
když to budou potřebovat? Každý z nás se 
může ocitnout v situaci, kdy je potřeba po-
skytnout 1. pomoc.
Kurz 1. pomoci a resuscitace je určen pro 
širokou veřejnost. Kapacita kurzu je 25 
osob. Je nutné se nahlásit předem na tel. 
603 395 160 nebo na mail: vitakova@ckvb.
cz. 
Účastnický poplatek: 50 Kč.
Oběma kurzy vás provede DiS. Iveta Che-
níčková, zdravotní sestra s bohatými zku-
šenostmi z kliniky anesteziologie a resusci-
tace FN Motol.

 Nepropásněte

 Výstavy
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27. 5. SOBOTA | 09:00 – 17:00 |
50 LET ŠKOLY T.G.M.: 
DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ
ZŠ T.G.Masaryka

27. 5. SOBOTA | 13:00 – 18:00 |
OTEVŘENÍ SKATEPARKU
Skatepark, Blatná
Závody o ceny, občerstvení a taky po 18té 
hodině koncert Anča Bandu a dalších lo-
kálních kapel.
Pořadatel: SedativaCrew, za podpory: Měs-
to Blatná, CKVB, Temple Store a hospody 
u Datla

30. 5. ÚTERÝ | 15:00 |
ZUŠ OPEN
Nám. J. A. Komenského
Vystoupení a prezentace všech oborů bla-
tenské ZUŠ. V rámci této akce proběhne 
také předávání cen výtvarné soutěže Pří-
roda Blatenska.
Pořadatel: ZUŠ Blatná

31. 5. STŘEDA | 16:00 – 20:00 |
LETNÍ ŠKOLA PSYCHÉ - 1. PROŽITKO-
VÝ SEMINÁŘ V PŘÍRODĚ U BLATNÉ
Sraz v 16:00 u Sokolovny
Téma: Téma: tělo – sebeléčení, ošetřování 
z nitra, umění doteku, emoční hubnutí. S 
sebou: deku, pití, šátek na oči.
Přihlášky na tel. 774 440 062 (Dagmar Ku-
bešová), více na www.masazeslunecnice.cz

1. 6. ČTVRTEK |13:30-17:00 |
DEN DĚTÍ SPOJENÝ S OTEVŘENÍM 
PLOVÁRNY!

Plovárna, Blatná
TÉMA: FANTASY SVĚT. Přijďte si vyzkou-
šet nejrůznější disciplíny v našem Fantasy 
světě!

Organizátoři: CKVB, DDM, ZŠ TGM, ZŠ 
JAK, Rodinná školka Puntík, SOŠ Blatná, 
ŠK Šneci Bělčice, Technické služby města 
Blatná

3. 6. SOBOTA | 19:00 |
ČESKÉ DĚJINY aneb Jak to bylo 
„doopravdy“
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Hraje: Divadlo školou povinné (VOŠ a SOŠ 
Březnice)

6. 6. ÚTERÝ | 16:00 |
AKADEMIE ZŠ J. A. KOMENSKÉHO
Divadelní sál, Sokolovna Blatná

7. 6. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Nám. Míru 212, II. Patro

9. 6. PÁTEK | 16:55 – 22:00 |
NOC MUZEÍ A KOSTELŮ

MUZEUM  
16:55 | slavnostní zahájení před budovou 
Městského muzea 
17:00 - 21:00 | hra Stroj času v prostorách 
výstavy, překvapení od členů skupiny his-
torického šermu Markýz ze Strakonic
17:00 - 20:00 | otevřená výtvarná dílna s 
výtvarnicí a autorkou leporela, Lucií Seifer-
tovou
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
17:00 | mše
18:00 - 21:00 | volné prohlídky kostela
ambit: program pro děti Kdopak je na tom 
obraze?
kostel: povídání Jak se slaví bohoslužby 
– vybavení kostela + prezentace bohoslu-
žebných oděvů a předmětů
21:00 – 22:00 | zpěvy z Taizé (vede chrá-
mový komorní sbor)

10. 6. SOBOTA | 18:30 |
POSTŘIŽINY Z POSTŘIŽIN – 
DERNIÉRA

Divadelní sál, Sokolovna Blatná
SDO Blatná

12. 6. PONDĚLÍ | 17:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)ÁN-
SKÉHO VAŘENÍ – GRILOVAČKA
Zahrádka Hospody U Datla

 

26. 5. PÁTEK | 20:00 |
PIRÁTI Z KARIBIKU: 
SALAZAROVA POMSTA 
Dobrodružný/fantasy/komedie v původ-
ním znění s titulky | USA 2017 | Mládeži 
přístupný | 120 Kč

28. 5. NEDĚLE | 15:00 |
POHÁDKY ZA DVĚ PĚTKY | KRTKO-
VA DOBRODRUŽSTVÍ
Pásmo oblíbených klasických animova-
ných pohádek | 20 Kč

31. 5. STŘEDA | 19:00 |
KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI
Akční / Dobrodružný / Drama / Fantasy | 
Velká Británie / Austrálie / USA 2017 | 126 
min | 100 Kč

1. 6. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY: 
LÉTO S KOVBOJEM

2. 6. PÁTEK | 20:00 |
LADY MACBETH
Drama v původním znění s titulky | VB 
2016 | 89min | Nevhodný mládeži do 15 let 
| 90 Kč

7. 6. STŘEDA | 19:00 |
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Drama v českém znění | ČR, SR, Polsko 
2017 | 130min | Mládeži přístupný | 110 Kč

9. 6. PÁTEK | 20:00 |
SMRTIHLAV (HHhH)
Akční/životopisný/válečný v původním 
znění s titulky | Francie 2017 | 110 Kč

Pro dospělé:

30. 5. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME… a chystáme pře-
kvapení pro vnoučata k MDD

6. 6. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME… a hrajeme si

Pro děti:
KŘÍŽOVKA PRO DĚTI

1. 6. ČTVRTEK | MEZINÁRODNÍ DEN 
DĚTÍ
Registrace NOVÝCH dětských čtenářů do 
15 let na rok zdarma.

26. 5. PÁTEK | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ: 
MICHAEL ŽANTOVSKÝ

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum

Velký sál, KCAŽ

28. 5. NEDĚLE | 13:00 – 20:00 |
JEDLÉ KCAŽ IV. + KYTAROHRANÍ
Terasa, KCAŽ
Konec začátku! Sázení a zahájení zahrád-
kářské sezony, grilování a kytarohraní.

1. 6. ČTVRTEK | 10:00 |
BESEDA O STRAVOVÁNÍ PRO SENI-
ORY
Malá klubovna, KCAŽ
Beseda o správném a vyváženém stravo-
vání pro seniory z pohledu výživové pyra-
midy, orgánových hodin a tradiční čínské 
medicíny. Přednáší: Ing. Vladěna Hrušková. 
Vstupné dobrovolné.

5. 6. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE
Sýpka, Blatná
18:00 – 20:00 | improvizační hra
20:00 – 21:00 | relaxace
S sebou: karimatku, polštářek, deku a po-
hodlné oblečení. Vstupné: 40Kč (každý 
pátý vstup zdarma). Zájemci ať se hlásí 
na: mrazova@ckvb.cz nebo 604723646 do 
2. června. V případně nepříznivého poča-
sí proběhne v komunitním centru - velká 
klubovna.

6. 6. ÚTERÝ | 09:30 |
PODPŮRNÁ SKUPINA PŘI KOJENÍ 
A KONTAKTNÍM RODIČOVSTVÍ
Kavárna, KCAŽ
Červnové téma je: Nejčastější komplikace 
spojené s kojením – a co s tím?
Vstupné: 40Kč (každý pátý vstup zdarma). 
Lektorka: Markéta Koubková.

6. 6. ÚTERÝ | 18:00 |
SCIENCE CAFÉ: SNÍME NAŠI PLANE-
TU?
Kavárna, KCAŽ
Jak ovlivňuje naše stravování životní pro-
středí u nás i na druhém konci světa?
Jakou roli hrají potraviny v globální změně 
klimatu, produkci odpadů a znečišťování?
Nejen tyto otázky zodpoví Ing. Jan Juráš 
ze strakonické Ekoporadny. Vstupné dob-
rovolné.

8. 6. ČTVRTEK | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ: 
Martin Schulz 
Jak se žije politickému komentátorovi
Velký sál, KCAŽ

13. 6. ÚTERÝ | 18:00 |
CESTOPIS: JAK DĚLÁ ŽIRAFA ANEB 
ZA PŘÍRODOU JIŽNÍ AFRIKY
Kavárna, KCAŽ
Prezentace expedice zoologů Společnos-
ti pro výzkum a ochranu fauny ZOOGEOS 
Bohemia do Jihoafrické republiky a Nami-
bie. Expedice se konala po dobu 7 týdnů a 
4 členové expedice při ní ujeli 16 000 km 
a navštívili 21 chráněných území všech 
možných typů od pouští, přes savany, hory, 
mořská pobřeží až po pralesy. Vypráví Ka-
rel Pecl. Vstupné dobrovolné.

KAŽDÝ ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén, KCAŽ
1. 6. | 18:00 | LINORYT
8. 6. | 18:00 | ŠPERKOVÁNÍ

1. 5. - 31. 5. | OK - OTEVŘENÁ KAVÁR-
NA | LUKÁŠ CHVÁTAL

1. 6. - 31. 7. | OK - OTEVŘENÁ KAVÁRNA 
| Výtvarný obor DDM Blatná

4. 4. – 30. 6. | GALERIE FOTOGRAFIE 
SPEKTRUM: MILAN FARA - BALLETTO

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa 17:00 ANGLIČTINA PRO 
  ZAČÁTEČNÍKY
  18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek  17:00 NĚMČINA 
  18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE
  17:00 ŠPANĚLŠTINA 
  (každý sudý čtvrtek)

PO – ÚT | 8:00 – 15:00 | STŘEDY 
| 8:00 - 12:00 | SKS TRICYKL – SOCI-
ÁLNÍ PORADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MAN-
ŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY, 
PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRACOVNĚ- 
PROFESNÍ OBLAST A OSOBNOSTNÍ 
ROZVOJ, o.p.s.
Klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte PhDr. Doleža-
lovou na tel. 724 046 602 nebo na email:  
info@manzelskaporadna-strakonice.cz

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 15:00 - 16:00 |
STP CVIČENÍ PRO MLADŠÍ I STARŠÍ
Velká klubovna, KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

KAŽDÉ LICHÉ PONDĚLÍ | 15:30 - 16:30 |
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 středy 
| 15:00 - 17:00 | 
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková,  
tel.: 602303083
Liché úterý | 15:00 - 18:00 |
Kontakt: Mgr. Květa Zbíralová 
 tel. 606 655 713

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

KAŽDOU STŘEDU | 15:00 - 16:00 |
ZPÍVÁNÍ PO O
Kavárna, KCAŽ

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

3. 4. – 31. 5. | GALERIE V ÍČKU: 
JOSEF SYNEK / HLAVNĚ HLAVY
Infocentrum Blatná

25. 5. – 31. 8. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO 
NÁRODA
Městské muzeum Blatná
Výstava obřího leporela vychází ze stej-
nojmenné knihy výtvarnice a spisovatelky 
Lucie Seifertové, za kterou získala nejedno 
ocenění. Leporelo bylo zvětšeno do nadži-
votní velikosti a zábavnou formou vás pro-
vede českou historií. Výstava je obohacena 
o hravé interaktivní prvky a střípky z bla-
tenské historie.

1. 6. – 31. 8. 
GALERIE V ÍČKU: BLATNÁ NA 
STARÝCH POHLEDNICÍCH
Zvětšené historické pohlednice ze sbírek 
Městského muzea Blatná.
Infocentrum Blatná

27. + 29. 6 | KURZY 1. POMOCI 
27. 6. ÚTERÝ | 9:30 | KURZ 1. POMOCI 
PRO MAMINKY A TATÍNKY | Velká klubov-
na, KCAŽ
Jak správně reagovat, když se zraní vaše 
dítě? Jak postupovat při popálení, při 
alergické reakci nebo při zástavě dechu? 
Jak správně resuscitovat? Kapacita bez 
omezení, vstuné dobrovolné.

29. 6. ČTVRTEK | 18:00 | KURZ 1. POMO-
CI PRO VEŘEJNOST | Kavárna, KCAŽ
Nejste si jistí, zda dokážete pomoci jiným, 
když to budou potřebovat? Každý z nás se 
může ocitnout v situaci, kdy je potřeba po-
skytnout 1. pomoc.
Kurz 1. pomoci a resuscitace je určen pro 
širokou veřejnost. Kapacita kurzu je 25 
osob. Je nutné se nahlásit předem na tel. 
603 395 160 nebo na mail: vitakova@ckvb.
cz. 
Účastnický poplatek: 50 Kč.
Oběma kurzy vás provede DiS. Iveta Che-
níčková, zdravotní sestra s bohatými zku-
šenostmi z kliniky anesteziologie a resusci-
tace FN Motol.

 Nepropásněte

 Výstavy
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Sport
Blatenský hokejbalový „ 
potěr“ zdatně sekunduje 
starším kamarádům.
Dobrá práce jejich trenérů.

Blatná - Stejně jako v klasické české 
pohádce „ Pyšná Princezna“ byla Krasomila 
v dobrých rukou krále Miroslava, nachází se 
blatenská hokejbalová přípravka a minipří-
pravka v dobrých rukou znamenitých trenérů. 
Moře volného času, které dětem duo koučů 
věnuje, v kombinaci s obětavostí, důsledným 
tréninkem a pěstováním potřebné disciplíny, 
přináší sladké ovoce. Malí hokejbalisté se 
letos jaksepatří blýskli a jejich skvělé výkony 
jsou zárukou toho, že o budoucnost organizace 
„ Hokejbal Datels Blatná“ nemusí mít nikdo 
obavy.

25. března zimní stadión v Blatné hostil 
turnaj hokejbalu právě v kategorii přípravek 
a minipřípravek. Již ranní hodiny symboli-
zovaly přízeň počasí úžasnému sportovnímu 
podniku. Na turnaj dorazilo několik tradičních 
týmů z Jihu Čech, jmenovitě: ŠD Písek, Such-
dol nad Lužnicí, Pedagog České Budějovice, 
Prachatice a samozřejmě domácí, které přišli 
mohutně povzbudit rodinní příslušníci. Bla-
tenští TJ Datels odvedli fantastickou práci. 
Vlastní průběh zápasu poznamenala řada 
zvratů a nervozita všech přítomných by se 
chvílemi nechala krájet. Celkově vypadala 
turnajová tabulka takto: Blatná – Prachatice 
2:0, Blatná- Suchdol 2: 1, Blatná- Pedagog 
České Budějovice 5: 2, Blatná- Suchdol 7: 
1, Blatná- Prachatice 1: 2. Nejlépe tedy vyšla 
z turnaje družstva Datels Blatná a Prachatice, 
kdy oba týmy zaznamenaly pouze jednu po-
rážku. Při celkovém počtu bodů a vzájemném 
skóre by tedy blatenské těleso obsadilo první 
příčku. Pro domácí fanklub to tedy byla milá 
odměna za celodenní povzbuzování svých 
hochů.

Dále na zimním stadiónu současně 
probíhaly zápasy minipřípravek, kam jsou 
začleněni vůbec nejmladší hokejbalisté / děti 
od 5 do 8 let /. A i tento blatenský potěr neu-
dělal v turnaji svým trenérům žádnou ostudu. 
Právě naopak. K závěrečnému ceremoniálu 
odcházeli s hlavou hrdě vztyčenou, protože 
prohráli pouze jednou se Suchdolem 2: 3. 
Jinak si podmanili hrací plochu s těmito vý-
sledky: Blatná- Písek 7: 0, Blatná- Prachatice 
5: 4, Blatná- Pedagog České Budějovice 5: 2.

V termínu 8. dubna- 9. dubna hostil 
blatenský zimní stadión společný turnaj Jih- 
Západ přípravky a minipřípravky. V sobotu 8. 
dubna proti sobě nastoupily tyto manšafty: TJ 
Datels Blatná, HBC Plzeň- Litice, HBC Plzeň, 

SK Pedagog České Budějovice, HBC Pracha-
tice, HC ŠD Písek, TJ Snack Dobřany, IHC 
Písek. Domácí hráči nastoupili v kompletní 
sestavě a už to byl předpoklad výborného 
výsledku. Počasí opět nezklamalo, pro hokej-
balisty byl vítaný i mírný vítr, který osvěžoval 
zpocené partie postav. Blatenští borci znovu 
zářili, když suverénně až 
na jednu výjimku válco-
vali konkurenci z vel-
kých měst. Tou jednou 
výjimkou bylo utkání 
s HBC Plzeň, kdy dostali 
datlíci naloženo 3: 6. Ji-
nak si vedli následovně: 
Blatná- Plzeň Litice 4: 3, 
Blatná- TJ Snack Dob-
řany 7: 3, Blatná- IHC 
Písek 5: 1. V odpoledních 
hodinách došlo na deko-
raci všech přítomných hokejbalistů školou 
povinných účastnickými medailemi.

Medaile sklidili následující den zaslouže-
ně z rukou zástupců TJ Datels Blatná i hráči 
mini přípravek, kde to turnaje nastoupily 
vedle domácích i kádry Buldoci Stříbro, HBC 
Plzeň,  TJ Snack Dobřany, Pedagog České 
Budějovice, Prachatice, ŠD Písek a Suchdol. 
Blatenští datlíci zaznamenali v tomto případě 
rovněž jedinou prohru, a sice s týmem Bul-
doci Stříbro 1: 9. Jinak rozvinuli spanilou 
rojnici, proti které soupeři měli pramálo šancí. 
Zvítězili tímto poměrem: Blatná- Plzeň 3: 2, 

Blatná – TJ Snack Dobřany 8: 0, Blatná- Písek 
3: 2. Při posledně uvedeném utkání předvedl 
husarský kousek Robin Mráz, když napálil 
míček a ten po vzlétnutí vysoko do vzduchu 
propadl za zády konkurenčního gólmana 
do sítě branky.

Poděkování za vzornou reprezentaci 
města Blatné a TJ Blatná 
patří všem datlíkům bez 
výjimky. Důležitou úlo-
hu splnili jejich rodiče 
morální podporou při 
jednotlivých zápasech 
a doprovodem na dětí 
na všechny sportovní 
akce.

Jako švýcarské ho-
dinky fungovalo hokej-

balové družstvo přípravky 
v tomto složení: Šimon 

Fořt, Dominik Málek, David Ochotný- bran-
kář, Ondřej Oulehle, Prokop Říha, Jakub 
Slezák, Daniel Šorna, Tadeáš Tůma, Adolf 
Voračka, Lukáš Vrátný, Vojtěch Zitko.   

Družstvo mini přípravky : Vojtěch Dokou-
pil, Josef Chvátal- brankář, Tomáš Kvarda, 
Robin Mráz, Daniel Šenkeřík, Jonáš Teska, 
Martin Zitko.

Velmi dobře pracuje coby vedoucí druž-
stev Jitka Ochotná, vzdát hold je třeba trenér-
ské dvojici Ondřejovi Tkadlecovi a Martinu 
Tůmovi.

Vladimír Šavrda 

Blatenští Datlíci nasadili v sezóně 2017 laťku 
hodně vysoko.

SOBOTA 27/5 od 17 hodin TJ BLATNÁ ,,A : ŠUMAVAN VIMPERK
NEDĚLE   4/6  od 17 hodin TJ BLATNÁ ,,B“ :  FK VODŇANY ,,B“
SOBOTA 10/6 od 17 hodin TJ BLATNÁ ,,A“  :  DRAŽICE

Muži „A“ Sezimovo Ústí-Blatná 1:1 (1:0) Mišiak

Muži „B“ Blatná-Malenice 4:4 (2:3) Zíka, Míka, vlastní, Brabec

Dorost Volyně-Blatná 0:28 (0:9) Říha Jiří 13x, Hrádek Filip 4x, Jelínek 3x, 
Peroutka 2x, Levý 2x, Bláha Vojtěch 2x, 
Uldrich, Mach

Žáci st. Blatná-Protivín 2:1 (1:1) Říha Vítek, Fořt Lukáš

MINULÉ KOLO
Muži „A“ Blatná-Milevsko B 4:1 (3:1) Nový 2x, vlastní, Motyka

Muži „B“ Lom-Blatná 2:3 (1:3) Peleška, Vanduch, Brabec

Ženy Blatná-MABAPA 6:0 (6:0) nedohráno 
pro malý počet hráček 
soupeře

Velíšková 2x, Mlíčková, Šebková, Nagyo-
vá, Ciglbauerová

Dorost Blatná-Vítějovice/Strun-
kovice

3:1 (2:1) Říha Jiří 2x, vlastní

Žáci st. D.Voda/Třeboň B-Blatná 5:1 (2:0) Habada

V SOBOTU 24/6 2017  6. ROČNÍK TURNAJE ST. PŘÍPRAVEK
,,O POHÁR  ROMANA VONÁŠKA“

Účastníci: TJ Blatná, TJ Hradiště, FK Protivín, TJ Sokol Sedlice, TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem, SK  
Litavan Bohutín, 
TJ Šumavan Vimperk, TJ Dražejov, FK Horažďovice, SK Březnice

Rádi bychom vás informovali o spuštění nového fotbalového portálu http://www.roteiro.cz, na kterém můžete 
nalézt veškeré statistiky hráčů, týmů a rozhodčích z celé České republiky. Pokud vás zajímají např. statistiky 
vašich týmů, ty můžete najít na následujících adresách: http://www.roteiro.cz/tym/2862-blatna/

http://www.roteiro.cz/tym/3137-blatna-b/  Budeme rádi za jakýkoliv feedback. Děkujeme!
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Memoriál Jana Janovského 2017
se dočkal již 23. obnoveného ročníku. Za krásného počasí se 

na stadionu Tělovýchovné jednoty sešla v sobotu 13. května stovka 
závodníků všech věkových kategorií.

První vyběhli na trať ti nejmladší, kterým ještě nebyly tři roky 
a následovaly další kategorie až po veterány. Nejstaršímu závodníkovi 
byly 73 roky.

Závod je vzpomínkou na Jana Janovského, aktivního činovníka 
Sokola, který byl mezi prvními zatčen v době fašistické okupace 
a, bohužel, nepřežil útrapy koncentračního tábora. Na jeho počest 
založili blatenští Sokolové závod v přespolním běhu, který nese jeho 
jméno – Memoriál Jana Janovského. Závod se běhal v zámeckém 
parku hned po válce, ale komunistická vláda se po roce 1948 tak bála 
všech občanských aktivit, že byl jak Sokol, tak závod zrušen. Sokolové 
obnovili Memoriál Jana Janovského až po roce 1990.

Dnes je již tradičně pořádatelem TJ Sokol Blatná ve spolupráci 
s Tělovýchovnou jednotou Blatná. V den závodu je pravidelně přítomna 
paní Jana Jodlová, dcera Jana Janovského.
Výsledky prvních tří závodníků v každé kategorii:
Nejmenší děti (60m): 1. Samuel Pojer, Blatná, 19,5s, 2. Lukáš Vosmek 
Blatná,19,6, 3. Terezie Frýzková, Horažďovice 19,8
Předškoláci chlapci (100m): 1. Adam Navrátil, Blatná, 20,5, 2. Kryš-
tof Kremsa, Plzeň, 29,8, 3. Antonín Řebřina, Blatná, 30,5
Předškolačky dívky (100m):1. Mariella Hrdlička , Lažánky, 24,3s,2. 
Zuzana Mázdrová, Blatná,  27,6s
Přípravka žáci 6-7 let  200m: 1. Michal Pojer, Blatná, 35,8s, 2.Robert 
Mázdra, Blatná, 39,2s, 3.Patrik Fouček, Protivín, 40,6s
Přípravka žákyně 6-7 let ( 200m): 1. Lucie Zemanová, Blatná, 46,4s, 
2.Aneta Pechrová, Blatná, 48,2s, 3.Letizia Hrdlička, Lažánky, 48,8s
Nejmladší žáci 8-9 let 400m: 1.Tomáš Nový, Plzeň, 1:17,6, 2.Jiří 
Frýzek, Horažďovice, 1:27,2, 3.Filip Červenka, Blatná, 1:36,3
Nejmladší žákyně 8-9 let  400m: 1. Hana Šilhová, Blatná, 1:30,8, 2. Si-
mona Urbanová, Blatná, 1:33,8, 3. Nina Vilhelmová Budislavice 1:36,3
Mladší žáci 10-11 let  800m: 1. Martin Beneš, Blatná,  3:08,1, 2. Matěj 
Bejček Příbram 3:12,7, 3. Luboš Šimeček, Blatná, 3:14,4
Mladší žákyně I. 10-11 let  600m: 1. Sára Foučková, Písek, 2:19,4, 
2. Eliška Šilhavá, Blatná, 2:29,3, 3. Pavla Cmuntová, Blatná, 2:49,4

Mladší žákyně II. 12-13 let  800m: 1. Nikola Nová, Plzeň, 3:11,0, 2. 
Martina Zemanová , Blatná, 3:13,7, 3. Agáta Pichnerová, Blatná, 3:38,0
Starší žáci 14-15 let  1000m: 1. Michal Bejček P ř í b r a m 
3:01,3, 2. Vladimír Junek Blatná 4:40,1
Ženy veteránky  3000m: 1. Jitka Tomanová Drahonice 12:59,1, 2. 
Iveta Hrdlička Lažánky 14:15,9
Ženy 20-34 let  5000m: 1. Denisa Maňhalová Plzeň 27:17,1, 2. Zlata 
Kudrličková Kluky 29:15,4 3. Ivana Ratajová Blatná31:34,9
Ženy “veteránky” 35 a více let  5000m: 1. Ludmila Dokulilová Stachy 
21:12,4, 2. Zlatuše Bejčková Příbram 24:09,9, 3. Martina Burianová 
Březnice 25:10,8
Muži 20-39 let  5000m: 1. Michal Burian Březnice 17:24,7, 2. Petr 
Fouček Protivín 18:57,2, 3. Petr Weinfurt Bělčice 19:56,2
Veteráni I. 40-49 let  5000m: 1. Luboš Rákosník Č.Budějovice 
18:02,0, 2. Radek Valíček Osek 18:13,1, 3. Michal Bejček Příbram 
21:35,5
Veteráni II.  50-59 let  5000m: 1. Dušan  Bartoš Písek 20:24,2, 2. 
Alois Šatra Velké Hydčice 20:35,4, 3. Petr Soukup Příbram 20:39,5
Veteráni III.  60 let a starší  5000m: 1. Václav Valíček Strakonice 
21:36,1, 2. Miroslav Mráz Blatná 24:14,7, 3. Václav Šejbl Písek 
24:28,3
Muži 10 000m: 1. Zdeněk Zeman Blatná 36:17,9, 2. Ondřej Hulač 
Buzice 40:28,8, 3. Jan Karban Blatná 44:23,4
Ženy 10 000m: 1. Ludmila Dokulilová Stachy 48:29,9, 2. Ivona 
Procházková Blatná 60:25,0, 3. Lenka Kallmünzerová Blatná 62:56,8 
Dva žáci si zaběhli 1 600m: 1. Martin Beneš Blatná 8:25,1, 2. Jiří 
Mázdra Blatná 8:27,4
Dva žáci zkusili 3000m: 1. Jakub Pichner Blatná 13:58,6, 2. Jakub 
Hájek Blatná 17:53,3

Dva závodníci své závody nedokončili.
Pozoruhodný byl výkon Ludmily Dokulilové, která po vítězství 

v závodě na 5000m si zaběhla ještě 10 000m a i tento závod vyhrála! 
V obou závodech by se zařadila na přední místa i mezi muži.

Děkujeme za účast zástupcům Města Blatná, paní starostce Ka-
teřině Malečkové a panu místostarostovi Pavlu Ounickému a rovněž 
děkujeme firmám Blatenská Ryba a Víno v Kaplance za ceny pro vítěze.

Za TJ Sokol Blatná Blanka Malinová

Obec Škvořetice, sportovně střelecký klub Blatná 
a Prosport Blatná

pořádají v neděli 28. 5. 2017
na hřišti v Pacelicích

tradiční přebor ve střelbě ze vzduchovek

PACELICKÁ ZLATÁ MUŠKA
Prezentace od 12.00 hod.

Začátek soutěže od 13.00 hod.

Zajištěno bohaté občerstvení pro všechny.

Hodnotné ceny - Poháry - Medaile
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za podpory hlavní mediální partneřive spolupráci

 
 

   regionální podpora:  

 

 
Základní umělecká škola Blatná 

ve spolupráci se Spolkem rodičů při ZUŠ Blatná 
zve na 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT 
slavnostní zahájení starostkou města Bc. Kateřinou Malečkovou 

30. 5. 2017 v 15 hodin 
náměstí J. A. Komenského v Blatné 

 

Účinkují: soubor H Band, Harryho ledvina, Alban Eiler, Blatenští dudáci, 
The Pilgrims, Jazz trio, flétnové soubory, akordeonové trio, bicí soubor, sólisté,  

žáci tanečního oboru 
 

V rámci koncertu proběhne vyhlášení výsledků s předáním cen výtvarné soutěže 
„Příroda Blatenska 2017“ a prezentace loňských ročníků této soutěže 

 

V případě nepříznivého počasí se akce koná v sále ZUŠ Blatná.  

 

Základní umělecká škola Blatná 
J. P. Koubka 4 – 388 01 Blatná – tel.: 383 422 536 – e-mail: zus@blatna.net 

 
                              vyhlašuje pro školní rok 2017/2018  
            

    ZÁPIS ŽÁKŮ 
 

                               pro výuku do oborů: hudební, výtvarný a taneční 
 
Hudební obor -  přípravné studium                                                                 děti 5 - 6 let 
                         -  základní studium                                                                   děti od 7 let 
                            klavír, akordeon, zobcová flétna, housle, kytara, violoncello, kontrabas, 
                            trubka, trombon, klarinet, saxofon, lesní roh, dudy, bicí nástroje 
                          - sólový zpěv                                                                           děti od 6 let 
                          - sborový zpěv                                                                          
 
Výtvarný obor - přípravné studium                                                                děti 5 - 6 let 
                          - základní studium                                                                  děti od 7 let 
                          - základní studium se zaměřením na keramiku                      děti od 8 let 
                            (zájemci o tento obor přinesou s sebou výtvarné práce z MŠ, ZŠ nebo 
                              vytvořené doma) 
 
Taneční obor  - přípravné studium                                                                    děti 5 - 6 let 

   - základní studium                                                                     děti od 7 let 
     se zaměřením na klasický, moderní a společenský tanec 

                       
Zápis se koná v červnu v týdnu od 12. – 16. června 2017 

                           10:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 16:00 hodin 
v ZUŠ Blatná - ředitelna školy, 1. patro, dveře č. 16 

(rodiče se dostaví s dětmi) 
 
Kritéria, podle kterých budou žáci přijímáni: 
 

Hudební obor: zazpívat píseň, zopakovat určitou výšku tónu, vytleskat rytmický motiv 
Výtvarný obor: dokázat rozlišovat barvy, prokázat představivost a schopnost využití daného 
prostoru (výkres), přinést vlastní práci libovolného výtvarného stylu 
Taneční obor: žák má rovný postoj, plynulou chůzi, prokáže cit pro rytmus a hudbu 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Ve čtvrtek 15. června 2017 Vás srdečně zveme na koncert nejmladších žáků, který 

se koná v sále ZUŠ od 17:00 hodin 
 
 
 

Grilování a nohejbal pro 
dobrou věc

Dne 20. května se konal na místních nohejbalových kurtech první 
ročník nohejbalového turnaje na podporu Linky bezpečí pod záštitou 
finančně poradenské skupiny ProfiFP v Blatné. V chladné květnové 
sobotě se utkalo v nohejbalovém klání sedm týmů. Vítězem se stali 
mladí nepomučtí borci, druhé a třetí místo obsadili zkušení matadoři 
z Blatné. Výtěžek z této charitativní akce půjde na podporu Linky 
bezpečí, která pomáhá s řešením náročných životních situací i kaž-
dodenních starostí a problémů dětí a mládeže, nebo lidí kteří jednají 
v jejich zájmu. Děkujeme všem, kteří i přes nepřízeň počasí dorazili 
a podpořili dobrou věc. Nezbývá, než popřát mnoho správných fi-
nančních rozhodnutí, se kterými jsme vám připraveni pomoci a těšit 
se na druhý ročník. 

Za tým ProfiFP Jiří Diviš, David a Patrik Kocúrovi

Eliška Drábková -  6 let.

Vikariátní pouť dětí v Blatné - 
v sobotu 20.5.2017
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DEN MATEK
Matka, máma, maminka… Nejbližší 

člověk, kterého máme, aniž si to někdy uvě-
domujeme. Matka je ta, která nám dala život, 
to nejcennější, co máme. Naučila nás první 
slovíčka, doprovázela nás u našich prvních 
krůčků. Naučila nás vnímat svět kolem sebe. 

Vodila nás do školky a slavnostně nás 
doprovázela i v náš slavný první školní den. 
Pomáhala nám s přípravou na vyučování, bed-
livě sledovala naši školní práci a spolu s námi 
se radovala ze všech úspěchů. Snažila se vy-
plňovat náš volný čas příjemnými okamžiky.

Školní léta se pomalu naplnila a na obzoru 
se začal objevovat opravdový život. Teď bylo 
třeba vzít rozum do hrsti a naplánovat si svoji 
další cestu. Na jakou profesi se připravit? Kdo 
nám s tím pomůže? Naše maminka.

Nastalo období osamostatňování, kdy 
jsme si mysleli, že už svoji matku nepotře-
bujeme. Ale to byla velká mýlka! Viděli jsme 
svět svýma vlastníma očima a neuvědomo-
vali si, že nám naše maminka stojí za zády 

a starostlivě a nezištně dál pomáhá. Dospěli 
jsme a konečně jsme pochopili, že ona měla 
vždycky pravdu. 

Přes všechnu lásku, kterou nám maminka 
věnovala, a které si nesmírně vážíme, přijde 
jednou doba, kdy vylétneme z rodného hnízda, 
s maminkou se rozloučíme a půjdeme vlastní 
cestou, cestou života. Maminko, díky!   

Tato slova se stala průvodcem při oslavě 
Dne matek na naší škole, která se uskutečnila 
10. 5. odpoledne. Mezi jednotlivými pasážemi 
zazpívali žáci a žákyně 2. stupně za kytaro-
vého doprovodu ilustrační písně Večerníček, 
Okoř, Hlídač krav, Blues folsomské věznice 
a Rodné údolí.

V předcházejícím pásmu vystoupily 
děti z 1. stupně a speciální třídy s krásnými 
básničkami a písničkami pro svoje mamin-
ky, kterých se v naší malé tělocvičně sešlo 
opravdu hojné množství. Byla na nich vidět 
hrdost na své ratolesti, které jim svým umě-
ním udělaly viditelnou radost. V závěru 1. 
části vystoupení byla odehrána za bedlivého 
dozoru vychovatelky školní družiny i vtipná 
pohádka o nezbedném kotěti. I její děj byl 
vyjádřen zpěvem za hudebního klávesového 
doprovodu. 

Na závěr vystoupili mladší i starší žáci 
a žákyně společně. Přišla řada na country 
taneček při zpěvu známé písně Zlatokop 
Tom. Stejně jako po skončení předchozích 
vystoupení následoval i nyní zasloužený 
aplaus přítomných.

Ale to pravé vyvrcholení celého vystou-
pení mělo teprve přijít na řadu. Rodičům bylo 
nabídnuto chutné občerstvení a osvěžení. 

Po krátké přestávce se dočkali. Na scéně 
se objevil sultán s fakírem a po chvilce i 2 
břišní tanečnice a začal pravý taneční rej. 
Toto vystoupení se stane trumfem naší školy 
na akademiích ostatních 2 blatenských zá-
kladních škol, kam jsme pravidelně zváni jako 
hosté. Všichni přihlížející se nechali vtáhnout 
do děje a v některých okamžicích snad ani 
nedýchali. Srdečný potlesk vyjadřoval obdiv 
k právě skončenému číslu. A nebylo se co 
divit, když byl vyžádán přídavek a taneční 
vystoupení se opakovalo.

 Děti měly pro své maminky díky 
paní ředitelce vkusný dárek i krásnou kvě-
tinu. Teď přišel ten nejvhodnější okamžik 
na jejich předávání. Nikdo se nedivil, když 
se na mnoha tvářích objevily slzy dojetí. Ni-
kdo jistě nelitoval, že si tento den prodloužil 
svoji přítomnost v budově školy. Dospělí 
i jejich děti prožívali v daný okamžik chvíle 
společného štěstí a ještě chvíli trvalo, než se 
odebrali do svých domovů.

Mgr. Petr Šavrda 
ZŠ Blatná, Holečkova 1060

Tanec pro maminku.

Vystoupení žáků II. stupně.

Pouťový víkend ve Skaličanech se opět vydařil
Skaličanští slaví svoji pouť první víkend 

po svátku sv. Jana Nepomuckého (16. 5.). 
V letošním roce musela být pouť z organizač-
ních důvodů rozdělena do víkendů dvou. Již 
týden před poutí proběhla mše svatá v místní 
kapličce. Pět desítek věřících a ostatních 
přítomných pozorně naslouchalo kázání 
p. faráře Marcina Piaseckého a během mše se 
mohli pomodlit za všechny své blízké, za své 

sousedy, sousedky i místní dobrovolné hasiče, 
tahouny společensko-kulturního i sportovního 
dění v obci, kterým modlitby zjevně pomoh-
ly, neb týž den zvítězili na hasičské soutěži. 
Po oslavě tohoto vítězství probíhaly během 
následujícího týdne přípravy na pouťovou 

sobotu, při které 
byl k dispozici 
dětmi hojně vy-
užívaný skákací 
hrad. Sobotní 
program zahá-
jily mažoretky 
Prezioso Sokol 
Bla tná  (vel i -
ce děkujeme), 
mezi nimiž se 
nacházela i dvě 
skaličanská děvčata. Volná zábava se sou-
sedským setkáním pokračovala až do podve-
černích hodin, kdy taktovku pouti převzalo 
osvědčené hudební seskupení K-Band, které 
k poslechu i tanci vyzvalo několik desítek 
přítomných obyvatel obce a nezanedbatel-
ný počet přespolních, mezi nimiž tradičně 
dominovali paštičtí, kteří nikdy nezklamou. 
Taneční zábava se rozjela až do pozdních 
nočních hodin a i po jejím ukončení poslední 
juchající nechtěli úplně domů a tak odcházeli 

až dlouho po ranním rozbřesku. To však ne-
bylo všechno. I nedělní sváteční odpolední 
program pokračoval sousedským setkáním 
a s dobrou, unavenou náladou, ale s úsměvem 
na tvářích a výborným pocitem z dobré skali-
čanské party a z podařené akce byl ukončen 
v podvečer. Poděkování zasluhují všichni, 
kteří se podíleli na náročné organizaci, která 
vyústila v příjemné víkendové setkání, včetně 
poděkování všem, kteří naše dění přišli pod-
pořit svou účastí a též tradičnímu sponzorovi, 
firmě Obaly Blatná, s.r.o. Díky a snad zase 
napřesrok!

Václav Cheníček  
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Pohřební ústav Hořejš,
Žižkova 120, Blatná

Zemřelí :
Josef Rezek, nar. 1933, zemř. 1.1.2017, bydl.  Ka-
sejovice
Bohumil Vaněk, nar. 1926, zemř. 5.1.2017, bydl. 
Blatná
Miloslav Kub, nar. 1936, zemř. 7.1.2017, bydl. Lnáře
Bohuslav Bláha, nar. 1923, zemř. 8.1.2017, bydl. 
Hajany
Růžena Trčová, nar. 1926, zemř. 8.1.2017, bydl. 
Škvořetice
Josef Pekárek, nar. 1932, zemř. 18.1.2017, bydl. Blatná
Jaromír Jiřinec, nar. 1927, zemř. 20.1.2017, bydl. 
Blatná
František Větrovec, nar. 1957, zemř. 22.1.2017, bydl. 
Nezdřev
Věra Fikrlová, nar. 1924, zemř. 24.1.2017, bydl. Blatná
Marie Marešová, nar. 1939, zemř. 25.1.2017, bydl. 
Černívsko
Květoslav Fiala, nar. 1957, zemř. 26.1.2017, bydl. 
Větřní
Miroslav Kužma, nar. 1936, zemř. 30.1.2017, bydl. 
Lnáře
Božena Nováková, nar. 1932, zemř. 1.2.2017, bydl. 
Krakovčice
Jaroslava Týmová, nar. 1948, zemř. 2.2.2017, bydl. 
Blatná
Zdeňka Kohelová, nar. 1960, zemř. 9.2.2017, bydl. 
Blatná
Marie Ledvinová, nar. 1929, zemř. 9.2.2017, bydl. 
Kožlany
Mgr. Oldřich Pospíšil, nar. 1938, zemř. 15.2.2017, 
bydl. Praha
Vincenc  Šavrda, nar.  1936, zemř. 24.2.2017, bydl. 
Pacelice
Václav Skuhravý, nar. 1931, zemř. 14.3.2017, bydl. 
Metly
Jan Chromeček, nar. 1922, zemř. 18.3.2017, bydl. 
Blatná
Václav Teska, nar. 1939, zemř. 20.3.2017, bydl. 
Březnice
Václav Klugner, nar. 1922, zemř. 22.3.2017, bydl. 
Záboří
Karel Holý, nar. 1955, zemř. 25.3.2017, bydl. Ne-
pomuk

Ze sbírek Městského muzea Blatná

Lovci mamutů 
dorazili do muzea

Asi před 26 000 lety byla česká kotlina 
porostlá vegetací jen řídce. Všude vládlo 
arktické podnebí a pány zvířecího světa byli 
obrovští mamuti. Ti také tvořili spolu s di-
vokým koněm, jeleny a další vysokou zvěří 
hlavní složku potravy tzv. lovců mamutů. 
Lidé, obdobně jako severoameričtí indiáni, 
museli migrovat spolu se zvěří, aby měli neu-
stále dostatek obživy, neboť zemědělství bylo 
pravděpodobně ještě věcí neznámou. Nejfrek-
ventovanější byla Moravská brána, kde dnes 
nacházíme tábořiště lovců poseté kostmi, 
kamennou industrií a ojediněle i keramický-
mi plastikami. A právě o těchto lovcích dnes 
budeme hovořit v našem krátkém příspěvku 
o sbírkách z Městského muzea Blatná.

Již v roce 1880 bylo odkryto obrovské 
sídliště v Předmostí u Přerova, a to praotcem 
archeologie Jindřichem Wanklem. Následo-
vali jej ihned další amatérští archeologově 
jako např. Karel Jaroslav Maška, Martin Kříž 
nebo Karel Absolon, vnuk Jindřicha Wankela. 
Všichni tito pánové kopali nesystematicky 
a často jejich 
nálezy zůstaly 
neopublikova-
né, přesto uči-
nili neobvyklý 
objev ve světě 
archeologie. 
Do té doby se 
mys le lo ,  že 
mamuti a lidé 
neži l i  vedle 
sebe, avšak zde bylo zřejmé, že někdo naházel 
na jednu hromadu mamutí stoličky, na jinou 
kly a žebra. Pro konec 19. stol. to znamenalo 
revoluci v nahlížení na pravěkého člověka, 
který měl najednou být schopen postavit si 
jednoduchá obydlí – stany nebo chatrče – 
z kostí, kamenů a kůží, dokázal ulovit velká 
zvířata a dokonce měl nějaké umělecké cítění.

Po roce 1918 pádila archeologie kupředu 
mílovými kroky, a to se týkalo i Blatné. Zde 
prováděl většinu výzkumů ředitel měšťanské 
školy Josef Siblík. Nenalézal sice artefakty 
z paleolitu, avšak svými objevy v jižních 
Čechách si vysloužil respekt od svých kolegů 
z oboru archeologie. Navzájem si dopisovali 
a vyměňovali zkušenosti, neboť odborná ar-
cheologická literatura nebyla ještě tak hojná. 
Ovšem fotografie a nákresy či odborné studie 
jim nestačily, a tak si často posílali artefakty 
samotné. Tak se dnes běžně setkáme se situací, 
kdy nalezneme sponu halštatské mohylové 
kultury z Blatné v pražském muzeu. Obdobně 

se právě k nám dostal nepočetný soubor ka-
menné štípané industrie z lokality Předmostí 
u Přerova z gravettienu, tedy od oněch lovců 
mamutů, jak jsou známi z knih Eduarda 
Štorcha. V polovině 20. stol. začali odborníci 
označovat tuto moravskou větev pavlovienem 
podle eponymní lokality u Pavlova.

O nepočetnosti souboru svědčí skutečnost, 
že např. Karel Jaroslav Maška odvezl z loka-
lity Předmostí u Přerova až dvě tuny nálezů. 
Jednalo se tedy pravděpodobně o drobný dar 
Karla Absolona jako ukázka kultury paleoli-
tických lovců pro muzeum města Blatná, které 
vzniklo až v roce 1922. Josef Siblík jej zařadil 
do expozice, aby ani blatenští měšťané nebyli 
ochuzeni o exponáty z doby kamenné. Podívá-
me-li se blíže na dané artefakty, dojdeme k ne-
spornému závěru, že zde převažovaly drobné 
hroty. Ty dokazují schopnost člověka vyrobit 
luk a vystřelit z něj šíp s kamenným hrůtkem 
na špici, dostatečně efektivním a průrazným, 
aby prošel i silnou kůží velkého zvířete např. 
mamuta nebo tura. Velikost těchto předmětů 
potvrzuje tézi, že luk střílel na větší vzdále-
nost, a tudíž se člověk k lovné zvěři nemusel 
vůbec přiblížit do bezprostřední blízkosti. 
Používané hrany předmětů byly dodatečně 
retušovány měkkým otloukačem, vyrobe-

ným většinou 
z parohu. Tím 
se vytvořila os-
trá hrana, která 
snadno pronik-
la do těla zasa-
ženého zvířete. 

Tento malý 
soubor paleo-
litických arte-
faktů podtrhuje 

již starší tézi o nesmyslnosti lovu mamutů 
a jiné velké zvěře do vyhloubených jam, 
jak tuto myšlenku ztvárnil Zdeněk Burian. 
Porovnáme-li si energii vynaloženou lov-
ci, kteří by hloubili jámu do zmrzlé půdy 
za pomoci parohových kopáčů, s lovci, kteří 
se ke své kořisti připlížili a s pomocí ohně 
a šípů ji udolali, je jasné, že druhá skupina 
měla větší pravděpodobnost na přežití. Šla 
totiž za kořistí a nečekala staticky na jednom 
místě, které může kořist snadno minout. 
Četnost kostí mamutů z oblastí Pavlovských 
vrchů a z Předmostí u Přerova tuto myšlenku 
také potvrzuje. Je nepředstavitelné, že by se 
zvíře se sloní pamětí tak často chytlo do jámy, 
u které daní lovci jsou neustále na stráži. Více 
o paleolitu a celých českých dějinách se do-
zvíte na výstavě Dějiny udatného českého 
národa v Městském muzeu Blatná. Těšíme 
se na vás.

Petr Chlebec 
Městské muzeum Blatná
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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

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

Prodej : 29. května  2017 
Blatná – u restau. Na myslivně – 12.30  h.

Při prodeji slepiček -výkup králičích 
kožek- cena dle poptávky.

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

Hledám  
pomocníka 
na údržbu  
zahrady.  
Telefon 

777 618 980
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Firma INTERIORS
manufacture&design a.s.

hledá zájemce na následující pracovní pozice:

* Truhlář - nábytkář
   truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

* Koordinátor montáží nábytku interiérů pro Německo a Anglii  
    - vyučení v oboru truhlářství
 - jazykové znalosti- NJ – AJ 
 - výborné platové podmínky

* Konstruktér / Technolog výroby

* Programátor CNC strojů

* Asistent/ka projektu
 - VŠ vzdělání
 - znalost NJ plynně

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

Kontaktní osoba: Michaela Vyhnálková, tel. 735 177 246
                            email: michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com

Růžencová cesta
Z prázdnoty vykouzlil malíř a restau-
rátor Lubomír Pešek veliké dílo. Rů-

žencovou cestu. U patronů české země 
se budou znovu modlit věřící.

Řemeslo má pořád ještě zlaté dno 
a mnoho českých lidí má pořád ještě 
zlaté ruce. Platí to samozřejmě i o umění 
a umělcích. Jeden takový- znamenitý malíř 
a restaurátor Lubomír Pešek, který tvoří 
v ateliérech v Záhrobí a Sedlici na Bla-
tensku- právě dokončil úchvatné a velké 
dílo. Na prázdná plátna v rámech vetkl 
pevnou rukou portréty pětici patronů české 
země- sv. Anežku Českou, sv. Prokopa, 
sv. Jana Nepomuckého, sv. Ludmilu a sv. 
Vojtěcha. „Tato kolekce je druhou částí tzv. 
„Růžencové cesty“, která spojuje města 
Březnice a Příbram,“ prozrazuje mistr, kte-
rý nad touto zakázkou „Nadačního fondu“ 
strávil více jak tři a půl měsíce, „Ta první 
již byla nainstalována ve směru z Březnice 
na Příbram. Tuhle to v opačném směru 
čeká v červnu.“ 

Zatímco v prvním případě bylo určeno, 
že dojde k obnově původní malby, teď mis-
tr musel pětici patronů české země vytvořit 
prakticky z hlavy. Nikdo z povolaných 
totiž neměl tušení, co vůbec se mezi rámy 
původně nacházelo a kvarteto světců bylo 
zvoleno jako náhradní varianta. „Tyhle 
obrazy vydrží nejméně padesát let, i když 
na ně bude pršet,“ je pevně přesvědčen 
Lubomír Pešek a ostatně letité zkušenosti 
mu dávají za pravdu.

Z původních 16 kapliček, na nichž byly 
odnepaměti umístěny obrazy a před nimiž 
klesali na kolena dobří křesťané, putující 
„Růžencovou cestou“, se jich dodnes 
zachovalo 8.

Vladimír Šavrda

Malíř Lubomír Pešek ve společnosti Jana 
Nepomuckého.

Nabídka brigády 
v Zámecké kavárně

Hledáme milou a usměvavou 
obsluhu do kavárny na nádvoří 

blatenského zámku.

 Předchozí praxe na pozici 
servírka či barista vítána. 

 Znalost cizího jazyka výhodou, 
nikoli však podmínkou.

Pro více info, prosím, volejte 
na: 722 733 477
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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

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.


 


  
 
 











 





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:

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


