
Ateliérová a průkazková fotografi e, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy. 
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu 
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů, 
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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Pozvánka na výlov rybníka Buzický
Blatenská ryba, spol. s r.o. zve všechny zájemce na výlov rybníka Buzický, který bude probí-

hat od pátka 27. října do soboty 28. října.
Připraven je bohatý kulturní program a rozmanité občerstvení. Přijďte ochutnat a koupit vynikající ryby 

a rybí výrobky.

Blatenská ryba, spol. s r.o., Na Příkopech 747, 388 01 Blatná
Tel. 383 422 511, www. blatenskaryba.cz

Pozvánka
Dovolujeme si Vás pozvat  k televizním obrazovkám, kde můžete 

shlédnout pořad s Blatenskými dudáky z místní Základní umělecké 
školy v cyklu Putování za muzikou po krajích. Natáčel se v květ-
nu tohoto roku v Chodové Plané a vysílán bude na ČT 2 v sobotu 
28. 10. v 9.30 hodin s reprízou ve středu 1. 11. v 12.05 hodin. Uslyšíte 
nejenom pěkné písničky z našeho kraje, ale také několik rozhovorů 
sympatického moderátora a zpěváka Jožky Šmukaře s členy souboru 
a bývalým ředitelem ZUŠ v Blatné Mgr. Josefem Škantou.

Martin Škanta
ředitel ZUŠ Blatná
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POSVÍCENÍ, POSVÍCENÍ, NAD SVATÉ-
HO HAVLA NENÍ
A máme tu POSVÍCENÍ!

POSVÍCENÍ ,  na Moravě HODY , 
ve Slezsku KRMÁŠ - původní smysl je ze 
slova posvěcení kostela, chrámu. Slavnost 
se konala vždy ve výročí posvěcení  stavby. 
Za vlády Josefa II, v roce 1786, bylo naří-
zeno v celé zemi slavit posvícení, v rámci 
sjednocení oslav, až po svátku sv. Havla. 
Tzv. HAVELSKÉ  nebo také CÍSAŘSKÉ 
POSVÍCENÍ.

Havelské posvícení se tak stalo oslavou 
nejen posvěcení chrámů a kostelů, ale zároveň 
ještě z pohanských dob oslavou sklizně a pří-
chodu zimy, odměnou za práci. Posvícení se 
slavilo většinou tři dny, a to v neděli, pondělí 
a úterý. Pekly se koláče nebo hnětýnky a va-
řily  všelijaké krajové speciality. V této době 
byla hojnost dobrého jídla a pití.

OKOLO HAVLA A LUKÁŠE (18.10.) - 
POSVÍCENÍ JE NAŠE!

Havelským posvícením se zároveň slavil 
i příchod zimního období, které se již v této 
době pomalu vkrádá do lidských obydlí. Den 
se krátí, tma se stává větší součástí našich 
životů.

Již od této doby se naši předkové pomalu 
připravovali na  příchod adventu a nejkrásněj-
ších a nejdelších svátků v roce - Vánoc
ČESKÉ VÁNOCE na tř. J. P. Koubka 3 - 
TENTOKRÁT V LIDOVĚ MODRÉ

Také my jsme se v letošním roce rozhodli, 
že zahájíme vánoční prodej o měsíc dříve, 
tedy již od 1. listopadu, z důvodů malého 
počtu prodejních dní - v listopadu vlastně jen 
sobot, tak, abyste měli dostatek času si vše 
v klidu a pohodě připravit.

V prosinci potom jako každoročně pro-
dejní dny přidáme.

Letošním tématem  Českých Vánoc je 
modrá - MODRÉ VÁNOCE -  jakoby z nebe 
spadlé nebo v modrém závoji...? Kombinace 
modrého kanafasu, modrotisku spolu se slá-
mou, šustím, včelím voskem, bíle malovaným 
perníkem, bílou paličkovanou krajkou či 
papírovými ozdobami, vytváří nádhernou 
harmonii krásného zimního dne - modré 
nebe, zlaté slunce a třpytící se námraza nebo 
běloskvoucí sníh. I takové jsou lidové Vánoce.

Po delší době vracíme  do naší nabídky 
částečně modrotisk. Kromě modrotiskových 
betlémů  a různých drobností vám nabídne-
me také ubrusy a prostírky. Dále  celou řadu 
novinek a nápadů na vánoční dárky pro vaše 
blízké. Všechny vás srdečně zveme - nezapo-
meňte se k nám přijít alespoň podívat - začí-
náme již počátkem listopadu!

Náš tip na příští týden: proutěné koše 
na dřevo

KDYŽ NA VORŠILU( 21. 10.) A KORDU-
LU (22. 10.) VĚTRY DUJÍ, CELOU ZIMU 
NÁS NAVŠTĚVUJÍ

JE-LI SVATÝ HAVEL TEPLÝ, BUDE 
SVATÝ MARCEL (30. 10.) STUDENÝ

Eva Fučíková, lidové řemeslo

„U Datla“ 
o datlovi s Datlem

28.10.2017 odpoledne proběhne or-
nitologicko hudebně zábavné odpoledne 
v Blatné v Hospodě u Datla na počest 
ptáka roku (a 20 let hospody), a to s Datlem 
(i Strakapoudem). Na 15:00 je plánován 
sraz před hospodou U Datla na vycházku 
do parku a kolem 16:00 zahájení programu 
v hospůdce. Po vycházce do zámeckého 
parku proběhne v Hospodě u Datla vlastní 
představení datla černého ve srovnávání 
s Datlem (i Strakapoudem) včetně po-
rovnání vzhledu, chování a samozřejmě 
i pěveckých schopností... Další podrob-
nosti  najdete  na webu či facebooku 
Hospody u Datla (i v hospodě samotné), 
jako i na webu www.csop.cz/blatna  
a v obvyklých kulturních přehledech. Po-
řádá Hospoda u Datla spolu s blatenskými 
ornitology ze ZO ČSOP Blatná s podporou 
České společnosti ornitologické.“

28.10.2017
Hospoda u Datla

BESEDA S JIRKOU JEŽKEM
Jedinečnou možnost setkat se s ikonou paralympijské historie – pro i reprezentantem v cyklistice.

dne 30. října 2017 od 18.00 hodin
malý sál kulturního domu ve Škvořeticích.

Mistr světa a šestinásobný paralympijský vítěz bude besedovat se svými fanoušky (nejen) o trnité cestě
na sportovní Olymp.

Po skončení besedy bude následovat autogramiáda.

Srdečně  zvou pořadatelé – Obec Škvořetice a PROSPORT Blatná.

Život není vždycky fér. Ale Jirka Ježek je férovost sama. A neférovosti vždy statečně vzdoroval.

Ačkoliv byl k němu osud leckdy drsný, jako správný chlap si vždycky našel tu pravou a vítěznou cestu.
Navzdory těžkému handicapu nezatrpkl a ve sportu i v osobním životě byl a je zářným příkladem pro ostatní.
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Zprávy
z radnice

Registrace jízdních kol
Vážení spoluobčané. Na základě častých dotazů bych Vás rád in-

formoval o možnosti registrace jízdních kol. Jízdní kola neregistruje 
v současné době ani Městská policie, ani Policie České republiky. Je 
zde ale možnost registrace jízdního kola v Centrálním registru jízd-
ních kol pro ČR „CEREK“. Jedná se o nejrozšířenější registr jízdních 
kol v ČR. Registraci je možno provést na internetu na adrese www.
cerek.cz. 

Hlavní myšlenkou CEREKu je prevence jízdních kol proti krádeži. 
Snadnou registrací online dosáhnete umístnění Vašeho kola do registru 
jízdních kol. Cílem projektu je preventivně chránit co nejvíce jízdních 
kol proti zlodějům a maximálně zkomplikovat přeprodej kradeného 
jízdního kola. Každé jízdní kolo je opatřeno jedinečným výrobním čís-
lem, pomocí kterého je možné kolo okamžitě identifi kovat a dohledat 
právoplatného majitele.

Výhody registrace
– Registrace u jediného celostátního registru jízdních kol v České 

republice.
– Každé jízdní kolo má své jedinečné výrobní číslo (číslo rámu 

jízdního kola), a proto je možné jej okamžitě identifi kovat.
– Spoluprací s Policií ČR a Městskou policií se výrazně zvyšuje 

pravděpodobnost navrácení Vašeho jízdního kola při ODCIZENÍ.
– V případě dotazu na Vaše jízdní kolo v registru CEREK se tuto 

informaci ihned dozvíte pomocí e-mailu.
– Při odcizení máte možnost v registru CEREK označit své jízdní 

kolo jako ODCIZENÉ.
– V případě dotazu na Vaše jízdní kolo, které je označeno jako 

ODCIZENÉ, bude tato informace ihned odeslána Vám a spolu-
pracujícím státním orgánům.

– Při registraci do CEREK máte možnost přiložit fotografi e Vašeho 
jízdního kola.

– Registr CEREK je k dispozici 24 hodin denně.
Rád bych se zde také zmínil o nešvaru, který se týká i města Blat-

ná, a to jsou vozidla bez registračních značek, která stojí odstavená 
na parkovištích, nebo na jiných komunikacích. V § 1, odst. 2) zákona 
č. 168/1999 Sb. o povinnému ručení je jasně uvedeno, že na dálnici, 
silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové 
komunikace, která není veřejně přístupná, může provozovat vozidlo 
pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto 
vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost pojištění odpo-
vědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní 
komunikaci.

Omezení provozu odboru dopravy 
ve dnech 16. – 18.10.2017

Městský úřad informuje, že z důvodu malování chodby a kan-
celáří nebude od 16. do 18. října fungovat evidence vozidel, re-
gistr řidičů, ani většina dalších agend odboru dopravy (v provozu 
bude pouze zkušební komisař a dne 16.10. též agenda dopravních 
přestupků). 

V této souvislosti připomínáme, že od 1. června letošního roku 
je většinu záležitostí na úseku registru vozidel možno řešit na kte-
rékoliv obci s rozšířenou působností. V naléhavých případech tak 
bude možno ve věcech evidence vozidel využít služeb jiného úřadu.

Děkujeme za pochopení.

Pozvánka
k uctění památky u příležitosti vzniku samostatného

československého státu
Slavnostní vzpomínka k 99. výročí vzniku samostatného 

Československa se uskuteční dne 28. října 2017 v 10:00 hodin 
u sochy Svobody. 

P r o g r a m :
státní hymna

proslov místostarosty města

položení věnce u sochy Svobody

V případě, že vozidlo není označeno registrační značkou, je zde 
důvodné podezření, že vozidlo nemá uzavřené povinné ručení a tudíž 
se v případě zjištění majitele tento vystavuje nebezpečí postihu za pře-
stupek se sankcí od 5000,- Kč až do výše 40000,- Kč. 

Toto však není naším cílem, naším hlavním cílem je, aby tato vo-
zidla byla z komunikací odstraněna, protože zabírají parkovací místa, 
kterých je ve městě již tak málo, a často svým vzhledem nepřispívají 
ke vzhledu obce. Proto se v případě zjištění majitele snažíme nejdříve 
tohoto kontaktovat a teprve v případě, že vozidlo není ani poté z ko-
munikace odstraněno, postupujeme věc do správního řízení. 

Roman Urbánek, vedoucí strážník
Městská policie Blatná

Den české státnosti - svátek sv. Václava

Pořadatel akce

Spolek Nobiscum 

Humanitas

s podporou města 

Blatná

a zámku.
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Vesnice roku
Vyhodnocení soutěže Vesnice roku proběhlo dne 11.8. 2017 ve ví-

tězné obci v Pištíně. Akce se uskutečnila na místním sportovišti. Pří-
tomna byla hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská. Nejprve 
jsme si prohlédli Pištín a přilehlé obce, sice pouze z oken autobusu, 
jelikož na jihu velmi bouřilo. Pak jsme  navštívili  Hasičské muzeum 
a obecní restauraci v Češnovicích a krásně opravený kostel v Pištíně. 
A poté už došlo na samotné předávání cen. Cenu za třetí místo za obec 
Hajany přebíral pan starosta Miroslav Bláha a paní místostarostka 
Zdeňka Jestřábová. Kromě diplomu a drobných pozorností jsme za třetí 
místo obdrželi fi nanční hotovost 300 000 Kč, kterou investujeme 
do druhé etapy výstavby obecního chodníku a naší chlouby „Hajan-
ského muzea“. Za krásné umístění se zasloužili všichni občané obce 
a především pan starosta Miroslav Bláha, který za necelé dva roky 
svého úřadování dokázal, že mu na rodné vsi velmi záleží a chce 
pro své spoluobčany jen to nejlepší!

Loučení s létem a Memoriál 
Václava Vaněčka

Dne 2.9. se v 15 hod odpoledne uskutečnila akce Loučení s létem 
u rybníka Kahouna. Akce začala soutěží v hasičském útoku našich 

nejmenších. První utkání patřilo přípravce, 
druhá kategorie byli mladší žáci a třetí starší 
žáci. Zúčastnila se tři družstva: Hajany, Blat-
ná a Tchořovice. Soutěž v kategorii mladších 
žáků vyhrály Hajany, za starší žáky bojovaly 
Tchořovice. 

 Nechyběly ani lákavé atrakce jako čtyř-
kolky, koně, airsoft, střelba z luku, zdravo-
věda, prolézání tunelem Blanka, hod na cíl 
a jiné. Všechny děti plnily úkoly a za ně 
dostaly razítka a za plný počet si mohly 
vybrat odměnu. Obec pro tuto akci pořídila 

nový skákací hrad, který přivítali především nejmenší účastníci akce.
Večer od 21,00 hod byly odstartovány  noční hasičské závody 

v kategoriích muži, ženy, veteráni.
Akci zahájil pan starosta 

obce Miroslav Bláha a staros-
ta SDH pan Jiří Jestřáb

Závodů se zúčastnilo 5 
družstev dobrovolných hasi-
čů. V kategorii muži obsadili 
hajanští páté místo, ženy si 
odnesly vítězství a v kategorii 
veteránů obsadili naši muži 
pěkné druhé místo.

Skupina Anča Band nám 
po ukončení závodů zpří-
jemnila čas svým hudebním 
vystoupením až do ranních 
hodin a vše bravurně odmoderoval pan Karel Zbíral. 

Pro vítěze byly připraveny krásné poháry, odměněna byla všechna 
přítomná družstva.

Děkujeme všem za pomoc při přípravě obou akcí i těm, kteří po tak 
náročném dnu v neděli ráno přišli a pomohli s úklidem. 

Memoriál je vrcholnou akcí sezóny, jsme na tuto  naši akci 
velmi pyšní a budeme v ní pokračovat i  dále a doufám, že ve stejné 
sestavě jako v letech minulých! 

Mgr.Zdeňka Jestřábová, místostarosta obce Hajany

Studenti SOŠ BLATNÁ na jazykově-poznávacím zájezdu ve Švýcarsku
Horské městečko Zermatt, slavný Matter-

horn, nejdelší ledovec v Evropě – Aletschglet-
scher, nejvyšší hora Švýcarska – Dufourspi-
tze (6.634 m), nádherné město 
Luzern, hlavní město Bern jsou 
pojmy, které zná snad každý. My, 
studenti SOŠ Blatná, jsme měli 
možnost od 18.-24. září 2017 
nejatraktivnější místa Švýcarska 
poznat. Při naší cestě jsme projeli 
11 z 26 švýcarských kantonů. 
Navštívili jsme největší termální 
prameny Alp v Leukerbad, prošli 
jsme se k jezeru Majingsee nad 
divokou soutěskou řeky Dala 
po visutých chodnících, zvládli 
jsme i horský výšlap na sed-
lo Riderfurka k „Churchillově 
vile“ a pokračovali jsme hře-
benem na vyhlídku na nejdelší 
evropský ledovec. Ochutnali 

jsme švýcarský sýr, čokoládu a jako dárek 
nakoupili světoznámé víno Heida, které zraje 
na nejvýše položené vinici v Evropě. Slyšeli 

jsme němčinu, francouzštinu a italštinu. Ze 
Švýcarska jsme si odvezli nezapomenutelné 
zážitky. Asi největším byla jízda zubačkou 

na vrchol Gornergrat (3.089 
m), kterou jsme stoupali 
po úbočí naproti Matterhor-
nu. Při zpáteční cestě jsme se 
zastavili v Lichtenštejnsku, 
jediné soukromé zemi světa. 
Všem se nám moc líbilo.

Studenti SOŠ Blatná
Při našich „turistických 

výšlapech“ nás několikrát 
oslovili místní Švýcaři, ptali 
se nás, odkud jsme, zda jsme 
na školním výletě, jaký pro-
gram máme ve Švýcarsku. 
Naši studenti nás svým cho-
váním a vystupováním dobře 
reprezentovali.

Evženie Bláhová
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Zemřelí – září
Soukup Milan, Bratronice, nar. 1939, úmrtí 4. 9. 2017
Pokorná Antonie, Blatná, nar. 1928, úmrtí 8. 9. 2017
Hlavsová Květoslava, Kasejovice, nar. 1941, úmrtí 8. 9. 2017
Ceplechová Jindřiška, Mileč, nar. 1931 úmrtí 9. 9. 2017
Kružliak Štefan, Čečelovice, nar. 1940, úmrtí 8. 9. 2017
Ciglerová Květa, Mladý Smolivec, nar. 1955, úmrtí 15. 9. 2017
Felt František, Pročevily, nar. 1930, úmrtí 15. 9. 2017
Lávička František, Blatná, nar. 1934, úmrtí 19. 9. 2017
Řehořová Miroslava, Králova Lhota, nar. 1930, úmrtí 20. 9. 2017
Koch Luboš, Uzeničky, nar. 1968, úmrtí 22. 9. 2017
Soutner Josef, Nekvasovy, nar. 1935, úmrtí 25. 9. 2017
Levý Miroslav, Dvoretice, nar. 1948, úmrtí 28. 9.  2017

Podzimní činnosti
Začal podzim, lis-

tí se mění do hnědých 
a žlutých barev, venku 
panuje sychravé počasí. 
Na úseku veřejné zeleně 
začínají podzimní práce. 
Nejvíce se samozřejmě 
věnuje úklidu listí. Pra-
covníci nahrabané listí 
nakládají do přistavova-

ných kontejnerů. V místech, kam může zajet nákladní auto, využijí 
i v letošním roce pro 
úklid vysavač na lis-
tí, který je umístěn 
na velkoobjemovém 
kontejneru. Na úseku 
veřejné zeleně také 
proběhne ještě po-
slední sečení, dojde 
k zazimování záhonů 
s růžemi a proběhne 
kácení stromů ve městě, na které bylo vydáno povolení (jedná se 
o stromy suché, nemocné či jinak nebezpečné).

Pokud to počasí dovoluje, probíhá také stavební činnost. V průběhu 
měsíce září byly dokončeny rekonstrukce chodníků v ulici Fügnerova 
či Na Tržišti, ale o tom již proběhla informace v předešlém čísle Bla-
tenských listů. Provedla se také rekonstrukce chodníku v ulici Stra-
katého – po levé straně od kruhového objezdu směrem ke krematoriu. 
Původní asfaltový povrch chodníku, který byl již několikrát opravován 
po různých výkopech, nahradila opět zámková dlažba Best Klasiko.

Mnoho lidí, kteří chodí 
ke garážím nad sběrným 
dvorem či pejskaři venčící 
své mazlíčky, si zkracuje 
cestu přes parkoviště u ko-
telny a dále kolem bývalého 
sběrného dvora v Čechově 
ulici. Jelikož lze těžko za-
bránit občanům, aby tuto 
„zkratku“ nevyužívali, byl 
zde ušlapaný trávník upra-

ven kamennými deskami – nášlapy. Vyšlapaná cesta tak byla zpevněna 
a trávník získá lepší vzhled. Nyní už záleží jen na obyvatelích sídliště, 
zda použijí upravenou zpevněnou cestičku nebo vyšlapou trávník vedle 
ní (jak bývá bohužel mnohdy zvykem)

Prací stavební čety Technických služeb nevyužívá pouze město 
Blatná, ale také občané a sou-
kromé sub jekty. V září napří-
klad proběhla rekonstrukce 
přístupového chodníku k by-
tovému domu v ulici B. Něm-
cové v Blatné. Starý betonový 
chodník, který byl již díky po-

větrnostním podmínkám a dalším vlivům ve špatném stavu, nahradila 
rovněž zámková dlažba. Chodník byl oproti původnímu zbudován 
jako bezbariérový. Věříme, že obyvatelům SVJ, které si rekonstrukci 
objednalo, usnadní nový chodník přístup k jejich domu.

SOŠ Blatná zve na první ze dnů 
otevřených dveří

Po již druhém ročníku „Sportshow v SOŠ Blatná“, který 
proběhl 14. září (a je plánován opět i pro rok 2018), Střední 
odborná škola Blatná zve na sobotu 21. října dopoledne (od 8 
do 12) na první ze dnů otevřených dveří. Další budou následovat 
v pátek 19. listopadu  a v pátek 21. ledna (vždy až do 16 hodin) 
a po telefonické či mailové domluvě je školu možné k prohlídce 
navštívit i kterýkoli jiný pracovní den. Při prohlídce bude možné 
prohlédnout si vybavení školy včetně učeben výpočetní techniky 
a elektrotechnického měření, ukázky CNC programování a obrá-
bění, robotické výrobky, 3D virtuální realitu, sportovní zázemí 
a celý areál včetně domova mládeže. Budou poskytnuty informace 
o přijímaní do všech tří oborů (Elektronické počítače, Moderní 
informační technologie a Obchodní akademie). V lednu budou 
v době dne otevřených dveří zahájeny i bezplatné konzultace 
k přijímacím testům z matematiky a českého jazyka, které budou 
v roce 2018 již podruhé na všech středních školách povinné pro 
všechny uchazeče o studium maturitních oborů. V SOŠ Blatná 
od října již tradičně probíhá bezplatný počítačový kroužek pro žáky 
ZŠ a ve spolupráci s DDM i kroužek „youtuberů“ a sportoviště 
SOŠ využívají i kroužky fl orbalu, softbalu a v zimě i atleti. Bližší 
informace o škole, o oborech i aktivitách jsou k dispozici na webu 
školy www.blek.cz
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Podzim plný umění
Ve dnech 14. a 15. října se uskuteční 

po celém Jihočeském kraji Dny otevřených 
ateliérů. Milovníci umění mají již po desáté 
možnost během jednoho víkendu nahlédnout 
do různých ateliérů, řemeslných dílen, mu-
zeí, galerií či uměleckých škol. Cílem akce je 
seznámit širší veřejnost s uměleckou scénou 
trochu jinak.  Na Blatensku můžete navštívit 
ateliéry malířů Josefa Synka a Lenky Pálko-
vé a také Městské muzeum, které bude mít 
po oba dva dny vstup zdarma a prodlouženou 
otevírací dobu do 18 hodin. Katalog s adre-
sářem všech otevřených ateliérů v jižních 
Čechách, včetně doprovodných programů 
a různých tipů na cesty za uměním, najdete 
v informačním centru či na recepci muzea. 
V Městském muzeu můžete zhlédnout první 
místnost stálé expozice věnovanou arche-
ologii a pravěku na Blatensku. Další část 
expozice, zabývající se středověkem a raným 
novověkem, se právě buduje a otevřeme ji 
za několik měsíců.

Dále na vás v muzeu čeká zajímavá 
výstava fotografi í s názvem IDentita. Osm 
autorů zde představuje svoje fotografi cké 
soubory, které s tímto tématem úzce souvisí. 
U každého z nich naleznete identitu v jiném 
kontextu. Pokud byste se rádi o vystavených 
fotografi ích dozvěděli více informací a ne-
stihli jste se zúčastnit Blatenského fotofes-
tivalu, můžete si počkat na komentovanou 
prohlídku výstavy.  V sobotu 21. října vás 
od 17 hodin provede jeden z vystavujících 
fotografů, lektor a zakladatel soukromé 

Školy kreativní fotografi e v Praze Miroslav 
Němeček. Jestli vás také zajímá téma iden-
tity z psychologického hlediska, zveme vás 
na přednášku psycholožky Evy Šimotové 
-  Identita ve smyslu „být sám sebou“. Po-
vídání o našem nitru se odehraje taktéž 
v Městském muzeu, a to v pátek 10. listopadu 
od 18 hodin. Přejeme vám pěkný zážitek.

Pavlína Eisenhamerová
Městské muzeum BlatnáStálá expozice Městského muzea Blatná, foto 

Kamila Berndorff ová.

Výstava IDentita - Marek Matušík -soubor 
Nevyřčené hry.

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR z.s. ,
místní organizace Blatná

Oslava Dne tělesně 
a zdravotně 
postižených

Před třemi roky vznikla ve výboru Svazu 
tělesně postižených v ČR, místní organiza-
ceBlatná, myšlenka budování tradice oslav 
Dne tělesně a zdravotně postižených, a tak 
jsme se mohli 6. října 2017 zúčastnit oslav 
3. ročníku Dne tělesně a zdravotně postiže-

ných  v Komunitním centru aktivního života 
Blatná. Tímto dnem chceme zvýšit informo-
vanost o našich problémech, s kterými se 
denně setkáváme a přispět k uvědomění, že 
i malá pomoc pro nás, tělesně a zdravotně 
postižené,  je velkým darem. 

A stejně jako v minulosti, byl připraven 
pestrý program s občerstvením. V úvodu paní  
A. Pancová seznámila přítomné s programem 
Dne tělesně a zdravotně postižených, vy-
stoupení dětí z mateřské školky Vrchlického 
Blatná, taneční skupiny paní D. Strnadové 

a hudba našich členů. Vystoupení dětí bylo 
jako vždy hezké, pásmo úsměvných básniček, 
vystřídalo pásmo písniček za doprovodu hud-

by. Děti na jevišti vystřídal taneční soubor, své 
vystoupení zahájil klasickými tanci a dále se 
na jevišti střídali taneční páry různé věkové 
kategorie s moderními tanci. Všechny děti 
byly odměněny, nejen velkým potleskem 
přítomných, ale i sladkou odměnou.

Po krátké přestávce na jeviště nastoupila 
kapela složená z třech našich členů, vzala za to 

pěkně od podlahy, že se někteří i přidávali 
S krátkými přestávkami hráli do pozdních 
odpoledních hodin. Členky výboru se po-
starali o občerstvení, každý dostal zákusek, 
chlebíček, pití a kdo si nemohl přinést cokoliv 
z kavárny, tak mu rády a s úsměvem pomohli.

Jsem moc rád, že se oslava vydařila, že 
jsme si mohli udělat krásný a výjimečný den, 
na který budeme všichni rádi vzpomínat.

Za výbor STP v ČR z.s.,
místní organizace Blatná

Milan Vrbský
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Pětkařům může zlepšit 
prospěch doučování

Pomáhat dětem především ze základních 
škol bude nový projekt doučování, který 
od poloviny září začíná v nízkoprahovém zaří-
zení pro děti a mládež STATION 17 v Blatné. 
Určený je převážně žákům, kterým hrozí, že 
si zopakují ročník. „Naším cílem je, aby se 
děti dostaly alespoň se čtyřkami do deváté 
třídy. Když propadnou, je jen malá šance, že 
budou po škole pokračovat třeba na učilišti,“ 
říká vedoucí Martin Klajn. 

Doučování může zastavit propad prospě-
chu. Lektoři s dětmi píší úkoly, vysvětlují 
učivo nebo pomáhají s přípravou na písemky. 
Také se snaží děti motivovat, aby po určitou 
dobu vydržely chodit na doučování pravidel-
ně. Žáci, kteří propadají na základní škole, 
mají často mezery v učivu z předchozích roč-
níků, a tak chce čas, než učební látku doženou. 
K tomu, aby děti vydržely do NZDM dochá-
zet, je potřeba alespoň minimální spolupráce 
s rodiči. Lektoři kladou důraz na trpělivost 

a empatii. Někdy děti ocení i jiný přístup, než 
který zažívají ve své škole. 

Projekt doučování běží už třetím rokem 

ve strakonickém nízkoprahovém zařízení 
a je  o něj velký zájem. Na základě zkuše-
ností z minulých let se ukazuje, že děti jsou 
schopné učivo ze základní školy zvládnout, 
pokud mají dostatečnou motivaci a podporu. 
A pokud se jim podpory alespoň v malé míře 
dostane i od rodičů. „Dětem často  poporoste 
sebevědomí, když samy vidí zlepšení a do-
sáhnou ve škole lepších výsledků,“ dodává 
Martin Klajn. 

Doučování může znamenat důležitou 
pomoc v rodinách, ve kterých rodič na své 
dítě nenajde čas, nemá prostředky zajistit 
mu placené doučování nebo mu učivo sám 
vysvětlit nedokáže. Část žáků může také 
začít docházet  na doučování na doporučení 
z odboru sociálně-právní ochrany dětí.

Projekt potrvá celý školní rok 2017/2018. 
Představuje šanci především pro ty, kteří by 
jinak vyšli ze základní školy v osmé nebo již 
v sedmé třídě a nedokončené základní vzdě-
lání by jim komplikovalo další vzdělávání 
i uplatnění na trhu práce. 

Doučování probíhá pravidelně dvakrát  
týdně v blatenském  nízkoprahovém zařízení 
pro děti a mládež STATION 17. Telefonní 
kontakt na koordinátorku projektu je možné 
získat na blatenských základních školách 
i na webových stránkách NZDM.

Projekt je fi nancován z peněz získaných 
z nadace a fi nančně se tak neváže na základní 
rozpočet NZDM. Nízkoprahové centrum pro 
děti a mládež STATION 17 v Blatné je regis-
trovanou sociální službou, kterou provozuje 
nezisková organizace Prevent 99.

Doučování ve Strakonicích.

Oblastní charita Strakonice hledá 
pracovníka na pozici:

Sociální pracovník/pracovník 
v sociálních službách

(Jednání se zájemci o službu, místní šetření 
o zavedení poskytování sociální služby, 
plánování péče dle individuálních potřeb 
uživatelů, pomoc osobám v domácnostech 
s poskytnutím a podáním stravy, s hy-
gienou, úklidem,  umožnění sociálních 
kontaktů a zájmových činností, doprava, 
doprovod atd.)

Místo výkonu práce:
Blatensko, kontaktní kancelář náměstí J. A. 
Komenského 1076, 388 01 Blatná
Pracovní úvazek 30 hod. týdně, nerovno-
měrné rozložení pracovní doby
Mzda 14 000 Kč (za 30 hodin týdně)

Požadujeme:
● VOŠ, VŠ – sociální pracovník (kva-

lifikační požadavky dle zákona č. č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách 
ve znění 

● bezúhonnost,
● řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič,
● empatie, komunikační schopnosti,

Nabízíme:
● možnost stravování, stravenky
● 5 týdnů dovolené
● zajímavou a různorodou práci 
● možnost profesního rozvoje 
Podrobné informace na tel: 380 830 305, 
777 808 985
Životopisy zasílejte e-mailem na adresu: 
maskova@charita-strakonice.cz. Vybraní 
uchazeči budou pozváni k osobnímu 
pohovoru.

Nástup možný ihned.

VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o. závod ESTA Blatná 

Přijme nové spolupracovníky/ce na pozice:

Pracovník elektromontáže
– pájení, drobné montáže, obsluha zavíracího stroje apod. – práce vhodná i pro ženy

Svářeč 
– sváření nerezových a hliníkových nádob kondenzátorů

Pracovník kovovýroby
– práce s nerezovým plechem

Mechanik seřizovač 
– navíjecí stroje poslední generace

Pracovník expedice 
– dokončení výrobků, balení

Pracovník impregnace
– impregnace olejem a hmotou

Pracovník lakovny 
– příprava a stříkání kondenzátorů

Nabízíme: 
     - nadprůměrné výdělky
     - náborový příspěvek 5 000,- Kč
     - práce na HPP u stabilní nadnárodní společnosti
     - příspěvek na dovolenou a Vánoce (13. a 14. plat), ostatní
       nadstandardní příplatky
     - dovolenou 25 dní + další dny za odpracovanou dobu
     - příspěvek na dopravu až 1 000,- Kč/měsíc
     - příspěvek na životní připojištění
     - variabilní složka mzdy
     - dotované stravování
     - každoroční navyšování mzdy (v tomto roce 8 %)
     - příspěvek na dětský tábor

Zájemci mohou volat 383 455 516, životopis na: Jana.Benesova@vishay.com.
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Mateřská škola Blatná, Vrchlického
Mateřská škola  Blatná ,  Vrchl ic-

kého patří mezi školská zařízení s dlou-
holetou tradicí. Nachází se v příjem-
ném a klidném prostředí  městského 
parku Husovy sady, který přiléhá k areálu, 
a je proto v těsném kontaktu se vzrostlou 
zelení i jeho živočišnými obyvateli. Areál ma-
teřské školy tvoří dvě budovy: 
hlavní budova Vrchlického 726 
a budova odloučeného pracovi-
ště Husovy sady 746. Původně 
byly obě zařízení samostatné 
MŠ. V roce 2001 získaly právní 
subjektivitu a staly se příspěvko-
vými organizacemi města Blatná 
s možností samostatně rozhodo-
vat a hospodařit. V roce 2006 
došlo rozhodnutím zřizovatele 
ke sloučení obou příspěvko-
vých organizací v jeden právní 
subjekt s ředitelstvím v budově 
Vrchlického 726. Od té doby 
nese mateřská škola název MŠ 
Blatná, Vrchlického. V současné 
době je kapacita školy 147 dětí – 76 v budově 
Vrchlického a 71 dětí na odloučeném praco-
višti Husovy sady.

Charakteristika školy
Statutárním orgánem MŠ je ředitelka 

školy. MŠ jako právnická osoba zřízena po-
dle obchodního zákoníku poskytuje školské 
služby za úplatu za vzdělávání. MŠ je zapsána 
v rejstříku ministerstva školství ČR. Postupuje 
mimo jiné podle školních vzdělávacích pro-
gramů a je zařazena do státních vzdělávacích 
programů. Školní vzdělávací program vychází 
z Rámcového vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávaní, plánování vychází 
z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním 
vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.

Budova MŠ Vrchlického 726, Blatná
V budově Vrchlického 726 byl zahájen 

provoz v roce 1962. Budova je prostorná, 
účelová a je zachována v původní podobě, 
přestože prošla od svého vzniku mnohý-
mi stavebními úpravami. V roce 2008 byl 
zrekonstruován byt v 1. patře, který sloužil 
jako byt pro školnici, na třídu s kapacitou 20 
dětí. Třídy v přízemí mají každá kapacitu 28 
dětí. Celkem jsou v budově 3 třídy. Ve třídě 
Koťátek jsou nejmladší děti 3-4leté, které 
překovávají odloučení od svých maminek, učí 
se sebeobsluze a orientaci v životních situa-
cích. Snahou učitelek je, aby se zde děti cítily 
bezpečně, jistě a spokojeně. Ve třídě Berušek, 
kde jsou mladší děti ve věku 4-5let jsou již děti 
samostatnější a získávají hlubší a podrobnější 
znalosti spolu s přípravou na vstup do třídy 
Motýlků, kde jsou děti 5-6leté, které jsou 

cíleně připravovány na vstup do ZŠ. Sleduje 
a dále se u nich rozvíjí samostatnost, sociální 
cítění, vyjadřovací schopnosti, komunikativ-
nost, zvyšuje se úroveň vědomostí, dovedností 
a znalostí. Velký důraz je kladen na logope-
dickou prevenci. Součástí našeho ŠVP jsou 
rozšiřující programy: Hrajeme si s angličti-

nou, Hrátky se slovy - logopedie a Pohybové 
hrátky. Mateřská škola aktivně spolupracuje 
s Domovem pro seniory v projektu: „Hrajeme 
si společně – tváří v tvář“, kdy děti navštěvují 
seniory a prožívají společné chvíle, při zpěvu, 
tanci, tvoření a hrách.

Ke třídám patří samostatné ložnice, které 
slouží v době mimo odpočinek také ke hrám, 
sklady a sociální zařízení včetně šaten.

MŠ má samostatnou školní kuchyni a jí-
delnu, kde se děti stravují. V mateřské škole je 
gymnastický sál, který slouží k pohybovému 
vyžití dětí a místnost s pecí k vypalování 
keramických prací. 

Důležitým a krásným prostorem školky 
je rozlehlá zahrada plná zeleně. Zde se děti 
učí pozorovat přírodu v jednotlivých ročních 
obdobích, jsou vedeny k ochraně přírody 
a péči o ni. Paní učitelky vysvětlují dětem, 
jak se v přírodě správně chovat a jak s ní 
žít v souladu. Děti mají možnost pozorovat 
veverky, ježky, ptáky, ploštice a jiný drobný 
hmyz. Zahrada vybízí k pohybovému vyžití. 
Kromě 3 velkých pískovišť, kde děti rozvíjejí 
svoji tvořivost a fantazii, jsou v celém prosto-

ru rozmístěny herní prvky sloužící k pohybo-
vému vyžití dětí ve všech ročních obdobích. 

Budova odloučeného pracoviště Husovy 
sady

V budově odloučeného pracoviště Husovy 
sady dříve bývaly jesle. Zdejší třídy jsou proto 
o něco menší než v běžných MŠ a díky tomu 
jsou na třídách nižší počty dětí.

Celkem je zde 71 dětí ve 4 
třídách. Mladší jsou v 1. patře 
v počtech 12 a 15 dětí, starší vy-
užívají přízemí, kde jsou 2 třídy 
po 22 dětech. Jsou zde také další 
2 místnosti, využívané na hu-
dební a tělesnou výchovu, které 
po obědě slouží jako ložnice.

Bývalé kočárkárny, přes 
které je bezbariérový přístup 
do šaten, jsou využívány k vy-
stavování dětských výkresů 
a výrobků.

K horním třídám přiléhají 
dvě terasy. V současné době náš 
zřizovatel Město Blatná pracuje 
na projektu rozšíření kapacity 

horních tříd. Využije k tomu právě plochy 
obou teras.

 K pobytu venku je využívána zahrada, 
kde je v letních měsících příjemný stín 
a možnost osvěžení zahradními sprchami, 
je využíváno pískoviště i herní prvky, které 
slouží k pohybovému vyžití dětí.

I v této budově je samostatná kuchyně. 
Děti se stravují přímo ve svých třídách. Jídlo 
se vyváží výtahem ze suterénní kuchyně.

Personální obsazení
Personální podmínky pro realizaci činnos-

tí školy jsou na velmi dobré úrovni. Všechny 
pedagogické pracovnice mají předepsanou 
odbornou kvalifi kaci, dále se vzdělávají a vy-
tváří tak předpoklady pro kvalitní výsledky 
vzdělávací práce. Pedagogický tým pracuje 
jako celek, je profesionální a jeho předností je 
vzájemná soudržnost, spolupráce a přátelské 
vztahy. Funguje na základě jasně vymezených 
pravidel.

I v ostatních provozech MŠ jsou na všech 
místech, kde je požadována kvalifikace 
v daném oboru, zaměstnáni kvalifikovaní 
zaměstnanci.

Všichni zaměstnanci si uvědomují, že 
kvalita vzájemných vztahů všech, kteří se 
na vzdělávání podílejí, rozhoduje o tom, jak 
se bude dítě v MŠ cítit. Důležitá je vzájemná 
důvěra, úcta a tolerance mezi všemi a morálka 
se soudržností.

V hlavní budově Vrchlického 726 zajišťu-
je vzdělávací práci 6 kvalifi kovaných pedago-
gických pracovnic včetně paní ředitelky. Tři 
paní učitelky absolvovaly kurz logopedického 
asistenta a intenzivně se věnují logopedické 

Naše nová chodba.
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prevenci. O úklid a pořádek se stará paní 
školnice a paní uklízečka. Jídlo připravují 2 
paní kuchařky. 

V budově odloučeného pracoviště Husovy 
sady pracuje 10 zaměstnanců. Z toho je 6 uči-

telek a jedna 
as i s t en tka 
pedagoga , 
která se indi-
viduálně vě-
nuje dítěti se 
speciálními 
vzdělávací-
mi potřeba-
mi. Všichni 
pedagogové 
j s o u  p l n ě 
kvalifi kova-

ní a stále si rozšiřují vzdělávání. Dvě paní 
učitelky absolvovaly kurz pro asistentky 
logopedické prevence. O úklid a pořádek se 
stará paní školnice a paní uklízečka. Jídlo 
připravují 2 paní kuchařky.

Paní vedoucí školní jídelny pečlivě a přís-
ně sleduje, aby jídlo bylo v obou kuchyních 
chutné a zdravé. Organizace a rozsah stra-
vování v MŠ 
se řídí pro-
vozním řá-
dem školní 
k u c h y n ě 
v  sou ladu 
s platnými 
p ř e d p i s y . 
Školní stra-
vován í  se 
řídí vyhláš-
kou o škol-
ním stravo-
vání s plnou odpovědností za vyváženost 
spotřebního koše a platnými výživovými nor-
mami a zásadami zdravé výživy. Školní ku-
chyně je vybavena dle hygienických předpisů. 
Dětem je poskytována plnohodnotná strava 
3x denně. Je sledována skladba jídelníčku, 

dodržování technologických postupů přípra-
vy pokrmů a nápojů. Po celý den je zajištěn 
pitný režim. V rámci pitného režimu mají děti 
po dobu svého denního pobytu v MŠ k dispo-
zici nápoje, které jsou připravovány dle zásad 
zdravé výživy. Po dohodě s ředitelkou může 
být dítě s alergií na určité potraviny stravo-

váno tak, aby byly tyto potraviny vyloučeny 
a nahrazeny jinými. 

Finanční prostředky na provoz a mzdy 
zaměstnanců zpracovává paní účetní.

Vybavení školek
Obě budovy jsou udržovány v dobrém 

technickém stavu, v čistotě a pořádku. V bu-
dově Vrchlického 726 byla vyměněna střecha 
s okapy, proběhlo zateplení budovy s novou 
fasádou a výměna plotu okolo zahrady. V bu-
dově odloučeného pracoviště byla provedena 
výměna obkladů v umývárnách. V obou 
budovách byla vyměněna okna, vchodové 
dveře a radiátory. Kuchyně jsou nově a mo-
derně zařízeny, byly zakoupeny konvekto-
maty. Obě kotelny se předělaly na plynové 
vytápění. Do všech tříd byl zakoupen nový 
nábytek. Vybavenost hračkami, pomůckami 
a materiálem je na dobré úrovni. Hračky jsou 
umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby 
si je mohly samy brát i ukládat. Vybavení je 
průběžně obnovováno a doplňováno. Děti se 
svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě 
prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům 
i veřejnosti. Výzdoba MŠ se obměňuje během 
roku. Kromě estetiky je zaměřená na roční 
období, svátky a slavnosti. Dětský nábytek je 
rozmístěn a přizpůsoben co nejvíce tak, aby 
vyhovoval antropometrickým požadavkům. Je 
zdravotně nezávadný a nižší výšky, aby mohly 
všechny hračky být umístěny na dosah dětí. 
Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují 
bezpečnostní a hygienické normy dle platných 
předpisů (čistota, teplota, osvětlení, vybavení 
tříd, kuchyně, zahrada).
Vzdělávání

Vzdělávací program naší MŠ má název 
„Barevný je rok“ s mottem: „Krok za krokem 
projdem celým rokem, tak stiskni moji ruku 
pevně a nech se vést, vždyť barevný je svět, tak 
pojď si o něm s námi vyprávět“. Je společný 
pro obě dvě zařízení. Je vypracován na zákla-
dě RVP PV. Je v něm zastoupeno všech 5 vzdě-
lávacích oblastí, které se navzájem prolínají, 
a skládá se ze 4 integrovaných bloků – jaro, 
léto, podzim, zima. Stanovené cíle jsou plněny 
hravou formou a je uplatňován individuální 
přístup k jednotlivým dětem. Sledujeme vy-
váženost spontánních a řízených činností při 
plnění cílů předškolního vzdělávání ve všech 
4 blocích. Naplňování cílů a obsahu vzdělá-
vání ŠVP probíhá diferencovaně v každé třídě 
s ohledem na věk a specifi cké zvláštnosti dětí. 
Při vzdělávání dětí se specifi ckými vzděláva-
cími potřebami přizpůsobujeme naplňování 
rámcových cílů a záměrů tak, aby maximálně 
vyhovovalo dětem, jejich potřebám i mož-
nostem. Veškeré činnosti jsou prováděny tak, 
aby všechny děti zažívaly úspěch a radost 
z toho, co se jim povedlo. 

Cílem naší školky je samostatné, spoko-
jené dítě, které je připravené se učit a rozví-

jet své  schopnosti, vnímat své okolí a komuni-
kovat s ním. Všichni respektujeme právo dítěte 
být jedinečné, mít různé potřeby, rozvíjet se 
a učit se vlastním tempem.

Charakteristika našeho ŠVP je dána ná-
zvem programu. Umožňuje dětem poznávat 
svět krok za krokem v jeho pestrosti a ba-
revnosti. Je založen na přirozeném a stále 
se opakujícím rytmickém střídání ročních 
období a s tím souvisejících tradic a zvyků. 
Naším cílem je vyvolat v dětech představu 
o nerozlučném sepjetí člověka s přírodou 
a společností. Dlouhodobým záměrem tohoto 
programu je dostatečné seznámení dětí s na-
ším městem, jeho okolními památkami a tra-
dicemi města tak, aby děti věděly, kam patří. 
Naším posláním je umožnit dětem prožitkové 
učení a plynulý přechod do základní školy. 
Vzdělávací činnost je založena na metodách 
přímých zážitků, využívá dětskou zvídavost 
a potřebu objevovat. Probouzí v dítěti aktivní 
zájem a chuť dívat se kolem sebe, ukázat, co 
všechno umí, zvládne a dokáže.

V rámci vzdělávání jsou pro děti zařa-
zovány činnosti, které obohacují jejich život 
ve školce. Mají možnost shlédnout divadelní 
představení přímo v MŠ i v místní sokolovně. 
Školku navštěvuje kouzelník, klaun a Sféric-
ké kino. Dětmi oblíbené jsou různé výlety 
do Zoo, do pohádkové kovárny, za Permoníky 
do hornického muzea a do planetária. Osla-
vujeme Den dětí a chodíme na pěší vycházky 
do přírody. Děti pečou a zdobí posvícenské 
hnětynky, perníčky, vydlabávají dýně a tvoří 
strašidla z přírodnin. Připravují přáníčka 
ke svátku maminek a k Vánocům, nacvičují 
besídky, zpívají koledy na schodech a připra-
vují sváteční posezení s rodiči. Radost dělají 
svými vystoupeními v Domově pro seniory, 
v Pečovatelském domě, v KCAŽ a na Vítání 
občánků. Rády navštěvují obě ZŠ, kde je 
pro ně vždy připraven zajímavý program, 
navštěvují knihovnu a výstavy. Talent dětí 
je rozvíjen ve výtvarných soutěžích, kde 
děti získávají pěkná ocenění. Organizovány 
jsou besedy, výchovně vzdělávací programy 
a pasování předškoláků na školáky. Činnost 
a veškerá vzdělávací práce MŠ je skutečně 
bohatá a pestrá. 

Naším cílem je, aby dítě na konci svého 
předškolního období bylo jedinečnou a re-
lativně samostatnou osobností, schopnou 
zvládat, pokud možno aktivně a s osobním 
uspokojením takové nároky života, které jsou 
na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho 
v budoucnosti nevyhnutelně čekají. Chceme, 
aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly 
pocity úspěchu a byly u nás šťastné a spo-
kojené. Vytváříme pestrou nabídku tak, aby 
na pobyt v MŠ rády vzpomínaly.

Věra Havlenová 
ředitelka MŠ

Berušky.

Motýlci.

Koťátka.
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ulturní  kalendář

13. 10. PÁTEK | 21:00 |
PRŮMYSLOVÁ SMRT + KAOSQUAD + 
RISPOSTA + LACK OF SUN
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici | koncert kapel

14. 10. SOBOTA | 20:00 |
STARÉ PUŠKY
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

17. 10. ÚTERÝ | 19:00 |
ČESKÉ FILHARMONICKÉ KVARTETO
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
ČFK vzniklo v roce 2000 z iniciativy členů 
České filharmonie. Kvarteto vystupuje ve 
složení Štěpán Pražák 1. housle, Viktor Ma-
záček 2. housle, Jiří Poslední viola a Jakub 
Dvořák violoncello.
Předprodej vstupenek: infocentrum, re-
cepce Městského muzea a na www.ckvb.cz 

24. 10. ÚTERÝ | 19:00 |
DIVADLO KALICH: BOŽSKÁ SARAH
Divadelní předplatné
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Silnou a působivou hrou Božská Sarah si 
herecká legenda Iva Janžurová plní dlou-
holetý profesní sen, dvacet let si četla 
tento výjimečný text a zvažovala své síly, 
kdy se do něj pustit. Příběh posledního 
léta světově proslulé herečky a vyhlášené 
skandalistky Sarah Bernhardtové režíruje 
Alice Nellis jen krátký čas poté, co s vel-
kým úspěchem společně s Ivou Janžuro-
vou inscenovala ve Stavovském divadle 
Audienci u královny.
Hrají: Iva Janžurová, Kryštof Hádek
Délka představení: 180 min včetně pře-
stávky

Předprodej vstupenek: infocentrum, re-
cepce Městského muzea a na www.ckvb.cz 

28. 10. SOBOTA | 15:00 |
PTÁK ROKU - DATEL | 20 let Hospody 
U Datla
PořaDatel a místo konání
Hospoda u Datla + ČSOP Blatná
Procházka do zámeckého parku za ptákem 
roku, návrat do dvacetileté hospody, před-
náška, divadlo, Anča Band

28. 10. SOBOTA | 10:00 – 15:00 |
VÝLOV BUZICKÉHO RYBNÍKA 
S DOPROVODNÝM PROGRAMEM
Vystoupí kapely Hudba pana Koubka a Z 
Vršku. Dále bude připravené občerstvení a 
program pro děti. Samotný výlov rybníka 
probíhá ve dnech 27. a 28.10. Pořádá: Bla-
tenská ryba.

13. 10. PÁTEK | 20:00 |
SNĚHULÁK 
Krimi / Mysteriózní / Horor v původním 
znění s titulky | USA, VB, Švédsko 2017 | 
120 Kč

18. 10. STŘEDA | 19:00 |
8 HLAV ŠÍLENSTVÍ 
Životopisný v českém znění | ČR, Slovensko 
2017 | 107 min | 110 Kč

20. 10. PÁTEK | 20:00 | 
BAJKEŘI 
Komedie v českém znění | ČR 2017 | 95 min 
| 120 Kč

25. 10. STŘEDA | 19:00 |
MATKA! 
Thriller/ Horor / Psychologický v původ-
ním znění s titulky | USA 2017 | 115 min | 
120 Kč

27. 10. PÁTEK | 20:00 |
ČÁRA
Krimi / Thriller / Drama v českém znění | 
SK, Ukrajina, ČR 2017 | 108 min | 110 Kč

Městská knihovna Blatná

17. 10. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME a … povídáme si o 
všem, co nás baví a zajímá

24. 10. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME a … malujeme ob-
rázky

31. 10. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME … módní doplňky pro 
nadcházející podzim a zimu

KŘÍŽOVKA PRO DĚTI 

13. 10. PÁTEK | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ
Kavárna, KCAŽ
Neseďte v pátek večer doma! Přijďte otes-
tovat své všeobecné znalosti, a přitom se 
pobavit s přáteli!
Týmy 2-6 lidí, startovné 20 Kč/osoba.

15. 10. NEDĚLE| 14:00 |
ODPOLEDNÍ POSEZENÍ 
S DECHOVKOU | OTAVANKA
Velký sál, KCAŽ
K tanci a poslechu tentokrát zahraje kape-
la OTAVANKA. Vystoupí folklorní taneční 
skupiny PÍSEČAN a PÍSEČÁNEK. 
Předprodej vstupenek: infocentrum, 
recepce Městského muzea, www.ckvb.cz. 
Vstupné 70/50 Kč.

15. 10. NEDĚLE | 09:30 – 11:30 |
AROMATERAPEUTICKÝ WORKSHOP: 
AROMATERAPIE PRO DĚTI
Malá klubovna, KCAŽ
Aromaterapie a děti – co je dobré mít v 
domácí aromalékarničce?  Vyrobíte si olej 
vhodný proti nachlazení vaší ratolesti. 
Hlaste se předem na: mrazova@ckvb.cz, 
604 723 646. Lektorka: Markéta Koubková. 
Cena workshopu včetně materiálu: 100 Kč.

15. 10. NEDĚLE | 13:00 | + 

21. 10. SOBOTA | 13:00 |
CAJON WORKSHOP 
Ateliéry, KCAŽ
Výroba cajonu, jednoduchého perkusivní-
ho hudebního nástroje latinskoamerické-
ho původu. Lektor: Marek Cvach. Nutno 
přihlásit se na obě části workshopu do 10. 
10. na: mrazova@ckvb.cz. Cena celého 
workshopu 1 600 Kč.

16. 10. PONDĚLÍ | 10:00 |
BESEDA PRO SENIORY O ZDRAVÍ 
Velká klubovna, KCAŽ. 
Beseda o správném a vyváženém stravo-
vání pro seniory z pohledu výživové pyra-
midy, orgánových hodin a tradiční čínské 

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum
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medicíny. Lektorka: Vladěna Hrušková. 
Vstup volný.

17. 10. ÚTERÝ | 10:00 – 15:00 |
BURZA ŠKOL 
KCAŽ
Prezentace středních škol a odborných uči-
lišť jihočeského kraje, která je určena pře-
devším žákům 7. - 9. tříd základních škol a 
jejich rodičům. Vstup volný.

18. 10. STŘEDA | 17:30 |
MUSÍME VŠICHNI HUBNOUT? 
MÝTY O HUBNUTÍ, PRAKTICKÉ 
RADY
Kavárna, KCAŽ
Více než dvacet let potkávám ženy, které 
jsou nespokojené se svým tělem. Poslou-
chám jejich příběhy, pocity a přání. Každá 
žena opravdu nemusí být štíhlá, ale každá 
žena by měla být se sebou spokojená a cítit 
se ve svém těle dobře.. Chtěla bych poví-
dat o potřebě být štíhlá, co je zdravé tělo 
a co už ne, jaké jsou metody hubnutí, no-
vinky z výživy a pohybu, praktické rady a je 
možno změření na speciální váze. 
Dana Žáčková - lektorka STOB (stop obezi-
tě). Vstup volný

21. 10. SOBOTA | 9:00 |
MEDITACE 
Kavárna, KCAŽ
V teoretické přednášce se naučíte jednodu-
chou techniku meditace, kterou si pak spo-
lečně s lektorem Radoslavem Nahálkou 
procvičíte. Vstup volný. 

24. 10. ÚTERÝ | 16:00 |
JAK SE NESTAT ZHUNTOVANOU 
MATKOU
Kavárna, KCAŽ
Téma: Mysl ženy – prožitkový seminář.  
Lektorka: Vladěna Hrušková. Vstup volný. 

25. 10. STŘEDA | 17:00 | 
ČAJ O PATÉ S HUDBOU 
VÁCLAVA BARTOŠE
Kavárna, KCAŽ
Oblíbené hudební setkání s Václavem Bar-
tošem. Vstup volný.

26. – 27. 10. | PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
V BLATNÉ 
Pořádá CKVB + DDM 
Více informací na www.ckvb.cz

27. 10. PÁTEK | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ: 
CYRIL HÖSCHL
Velký sál, KCAŽ
Psychiatr a vysokoškolský pedagog vás 
provede přednáškou na téma: Psycholo-
gické zdroje moci a etika. 

31. 10. ÚTERÝ | 18:00 |
KINOKAVÁRNA: 
ŽIVOT ZAČÍNÁ PO STOVCE
Kavárna, KCAŽ
Vstup volný.

ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén, KCAŽ
19. 10. | 18:00 | MALBA

26. 10. | 18:00 | SOCHAŘSTVÍ

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa 17:00 ANGLIČTINA   
  18:30 ANGLIČTINA
Čtvrtek  17:00 NĚMČINA 
  18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE
  17:00 ŠPANĚLŠTINA 
  (každý sudý čtvrtek)

1. 9. – 31. 10. | OK – OTEVŘENÁ KA-
VÁRNA | DOMOV PETRA MAČKOV
Výstava obrazů klientů domova Petra.

2. 10 – 30. 12. | GALERIE FOTOGRA-
FIE SPEKTRUM: VÝSTAVA FOTOKLU-
BU BLaFo BLATNÁ

NÁPRAVA ŘEČI 
KCAŽ, klubovna
PO, ST | po telefonické domluvě: Mgr. Pet-
ra Tuháčková, tel: +420 602 303 083
ÚT | po telefonické domluvě: Mgr. Květa 
Zbíralová, tel: +420 606 655 713

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 16:00 - 17:00 |
STP CVIČENÍ PRO MLADŠÍ I STARŠÍ
Velká klubovna, KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

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

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 – 17:30; 
17:30 -  19:00 |
ÁJURJÓGA
Velká klubovna, KCAŽ
Série 11 lekcí / 1000 Kč (1. lekce je zdarma). 
Hlaste se na: 773 978 168, 
Radoslav Nahálka.

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

2. 9. – 31. 10. | GALERIE V ÍČKU
TOM RAYMONT – BETHNAL GREEN
Infocentrum Blatná 
Výstava fotografií na téma letošního Bla-
tenského fotofestivalu – IDentita.

16. 9. - 12. 11. | 10:00 - 17:00 |
IDENTITA
Městské muzeum Blatná
Kolektivní výstava fotografií významných 
českých umělců a fotografů na téma: IDen-
tita.

Doprovodný program: 
21. 10. SOBOTA | 17:00 | KOMENTOVA-

NÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY S FOTO-
GRAFEM MIROSLAVEM NĚMEČKEM
lektor fotografie, zakladatel a provozova-
tel soukromé Školy kreativní fotografie v 
Praze. Vstup zdarma.

22. 11. STŘEDA | 19:00 |
Divadlo na Zábradlí | VELVET HAVEL
Divadelní předplatné
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
O kom jiném by se v listopadu mělo hrát, 
než o Havlovi? A co jiného by to mělo být, 
než absolutně nejúspěšnější hra roku 2014, 
která posbírala tolik divadelních cen, že už 
snad více ani nešlo.
Miloš Orson Štědroň se nechává volně in-
spirovat Havlovým životem i tvorbou a s 
humorem a sobě vlastní zkratkou pojed-
nává o něm, jeho okolí i o nás samotných. 
Forma představení vycházející z hudby 
dává šanci uchopit toto nelehké a ožehavé 
téma jedné z největších českých osobností 
(a již za života legendy) s nadhledem a s 
vysokou mírou originality. Autor vychází z 
řady autentických dobových materiálů a 
nejnovější faktografické literatury.
Hrají:  Petr Jeništa, Miloslav König, Dita 
Kaplanová, Anežka Kubátová, Natália 
Drabiščáková, Tomáš Pospíšil, Jan Urban, 
Miloš Orson Štědroň, Pavel Fiedler, Jan 
Švamberg
Délka představení: 75 min
Předprodej vstupenek: infocentrum, Měst-
ské muzeum Blatná a na www.ckvb.cz

17. 12. NEDĚLE | 17:00 | 
HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica
Adventní koncert
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé 
hudební seskupení s vysokou uměleckou 
i interpretační úrovní, nezvykle širokým 
žánrovým záběrem a netradičním reper-
toárem, který v počátcích vycházel zejmé-
na z lidové tradice.
Přijďte se zastavit a zaposlouchat v čase 
předvánočního shonu
Předprodej vstupenek: infocentrum, 
Městské muzeum Blatná a na www.ckvb.

 Těšte se

 Výstavy
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Krajské přebory 
mladších a starších žáků 
v JUDO pro rok 2017

V sobotu 30. 9. se konaly v Prachaticích 
Přebory Jihočeského kraje v kategorii mlad-
ších a straších žáků pro rok 2017. Na nejvý-
znamnější akci, která je v rámci Jihočeského 
kraje pořádána, dorazila i sestava 8 závodníků 
z Blatné. Borci se předvedli ve velmi dobrém 
světle a domů se vrátili ověnčeni medailemi 
a dokonce i se dvěma prvními místy. Ale 
nepředbíhejme a postupně se podívejme 
na jednotlivé kategorie.

V kategorii mladší žákyně ve váze 
do 57 kg se představila Ema Mlsová. V této 
váze se o prvenství přetahovaly dvě závodni-
ce. Ema první vzájemný zápas těsně vyhrála, 
druhý však prohrála. Musel proto rozhodnout 
třetí vzájemný zápas a ten dopadl vítězně pro 
blatenskou závodnici. Ema tak obsadila první 
místo a získala titul Přeborník Jihočeského 
kraje pro rok 2017.

V kategorii mladší žáci ve váze do 42 kg 
zazářil Tomáš Schwarz. Nejprve si ve skupině 
připsal tři vítězství a postoupil tak do boje 
o medaile. V semifi nále si poradil se soupeřem 
z Tábora, když ho po úspěšně provedeném 
chvatu udržel na zemi. Finálovým soupeřem 
byl znovu závodník z Tábora. Zpočátku 
vyrovnaný souboj pro sebe Tomáš rozhodl 
parádně provedeným hodem, kterému aplau-

dovala celá hala. Po předání diplomu a medai-
le se tak může i on pyšnit titulem Přeborník 
Jihočeského kraje pro rok 2017.

Ve váze do 55 kg se dařilo Štěpánu Kaluží-
kovi. Ten zakončil své vystoupení v této váze 
vyrovnanou bilancí jedné výhry a jedné pro-
hry. Poradil si totiž se závodníkem z Kaplice 
a nad jeho síly byl závodník z Písku. Štěpán 
tak skončil na 2. místě.

Ve váhové kategorii do 38 kg závodil 
Václav Turek. Váha byla rozdělena na dvě 
skupiny, z každé postupovali dva nejlepší 
do boje o medaile. Vašek vstoupil do turnaje 
těsnou výhrou nad favoritem skupiny, bohužel 
další zápas prohrál a v součtu to stačilo jen 

na první nepostupovou příčku ze skupiny – 
tedy celkové 5. místo.

Ve váhové kategorii do 46 kg zápasil 
Adam Španihel. Po slibném úvodním zápase 
však začal bojovat s bolestí břicha, která 
ovlivnila jeho další působení v turnaji. Cel-
kově skončil na 5. místě.

V kategorii starší žáci zápasili tři blatenští 
závodníci. Ve váze do 42 kg bojoval František 
Turek. Fanda v prvním zápase porazil soupeře 
z Týna nad Vltavou, poté co úspěšně soupeře 
udržel v nasazeném držení. Druhý zápas, ale 
prohrál. Obsadil tak 2. místo.

Úspěšně si ve váze do 55 kg vedl Matěj 
Mužík. Nejprve si po přechodu do držení 
poradil se soupeřem ze Strakonic, poté ze 
žíněnky vyprovodil i soupeře z Dačic. Jedinou 

porážku si připsal ve vyrovnaném souboji se 
závodníkem z Kaplice. Na stupních vítězů 
mohl vystoupit na 2. místo.  

Posledním blatenským zástupcem byl 
ve váze do 60 kg Adam Pikl. Adam si v prv-
ním zápase suverénně poradil se závodníkem 
z Českých Budějovic, poté však přišly dvě 
porážky od favoritů skupiny. Poslední zápas, 
který znamenal boj o třetí místo, ale Adam 
úspěšně zvládl. I on si tak mohl pověsit na krk 
medaili, tentokrát za 3. místo.

Oddíl juda děkuje rodičům, kteří ve svém 
volném čase zajistili dopravu na turnaj.

Více informací o oddíle juda v Blatné 
a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz, 
o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.

Lukáš Kocourek

Tomáš Schwarz - 1. místo.

Přinášíme další výsledky našich týmů v nové sezoně 2017/2018
V sobotu 14/10 od 15.30 hodin hraje doma áčko derby s Juniorem Strakonice

Muži „A“ Větřní-Blatná 4:2 (1:2) Peleška 2x

Muži „B“ Stř.Hoštice-Blatná sobota 14.10. 15,30 hodin

Ženy Hrádek-Blatná neděle 15.10. 14,30 hodin

Dorost Blatná-Čkyně/Šum.Hoštice 6:0 (3:0) Říha jiří 4x, Habada, Bláha Vojtěch 

Žáci st. Třeboň/Dobrá Voda-Blatná 3:2 (1:0) Říha Vítek, Fiřt

Žáci ml. Třeboň/Dobrá Voda-Blatná 9:4 (6:2) Outlý Jakub, Vávra, Barabáš, Fejtl Michal

Žáci  B Chelčice-Blatná 2:1 (2:1) Šejvar

Minulé kolo:
Muži „A“ Blatná-Bavorovice 0:0

Muži „B“ Lom-Blatná 1:4 (0:1) Merašický, Zíka, Říha Jiří, Vanduch Michal

Ženy VS Plzeň-Blatná 2:0 (1:0)

Dorost Vl.Březí-Blatná 0:2 (0:1) Pícha, Maleček

Žáci st. Blatná-Meteor Tábor/
Větrovy

1:6 (1:2) Říha Vítek (p.k.)

Žáci ml. Blatná-Meteor Tábor/
Větrovy

2:6 (2:5) Bulka Vojtěch, Barabáš

Žáci  B Blatná-Osek 6:1 (4:0) Bláha Vojtěch 2x, Krátký Ondřej, Bulka Adam, 
Krátký Pavel, Štok

FK VODŇANY – TJ BLATNÁ 2:2

Měsíc náborů září 2017 v Blatné
Měsíc náborů je série eventových akcí orientovaná na seznámení dětí 

s fotbalem. Tyto akce jsou realizovány ve dvou hlavních náborových měsí-
cích – v květnu a září.
Za OFS Strakonice TJ BLATNÁ z.s. (dále jen Blatná)
Termín: úterý 26/9/2017 
Kontaktní osoby: Martin Bulka  (608860849, martinbulka@gmail.com)
Pavel Krátký    (605790870, pavkratky@seznam.cz)
Miroslav Mašek    (604654024) 
Michal Vanduch    (724005209, MichalVanduch@seznam.cz)
Kontaktní e-mail: tjblatnafotbal@seznam.cz (MichalVanduch@seznam.cz)
Kontaktní osoba za Jč. KFS:  Mgr. Pavel Pulec (723661219, pulecpavel@seznam.cz)
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Po třech letech jsme se opět zúčastnili 
akce „Měsíc náborů září 2017“. Jedná se 
o akci podporovanou Fotbalovou asociací 
České republiky a LESY ČR. Po zkušenos-
tech z roku 2014 jsme se na celou akci těšili 
a během jednoho dne domluvili účast cca 130 
dětí základních škol v Blatné. 

V úterý 26/9/2017 se nakonec, na letním 
stadiónu v Blatné, sešlo 118 malých sportovců 
s šestičlenným pedagogickým doprovodem. 
O děti se staralo 14 pořadatelů/patronů z řad 
trenérů. Hřiště bylo rozděleno do 10 stanovišť, 
na kterých si mohli mladí sportovci vyzkoušet 
své fotbalové a pohybové dovednosti.

Celá akce měla u dětí i jejich doprovodu 
velký úspěch. Třešničkou na dortu pak bylo 

závěrečné odměnění všech účastníků, předání 
medailí a propagačních materiálů FAČR + 
LESY ČR, a společné vypuštění balónků.

Celá akce měla takový ohlas, že již nyní 
se domlouváme s dalšími MŠ a ZŠ v Blatné 
a okolí na uspořádání stejné nebo podobné 
akce na jaře 2018. Pokud to půjde, opět rádi 
pod hlavičkou FAČR. Podporu přislíbila i sta-
rostka Města Blatná Bc. Kateřina Malečková.

Pevně věříme, že podobné akce pomohou 
přilákat nové malé sportovce do našich řad 
a ukáží jim, že se sportem může být život 
lepší. Moc děkujeme za možnost uspořádání 
této akce v Blatné.

Za TJ BLATNÁ z.s.
Michal VANDUCH (předseda FO)

Tréninky pro zájemce

o FLORBAL
ve věku od 8 do 12 let

každé úterý od 17.30 hod.
ve velkém sále Sokolovny

Na 6. ročníku „Pacelické 
tretry“ se bohužel domácí 
borci výrazněji neprosadili

Pacelice - Totální převahou hostujících 
běžců skončil letošní 6. ročník „Pacelické 
tretry“. Závodů pro děti a mládež, které s ma-
ximálním nasazením a nevšední obětavostí 
organizuje v mateřské osadě stoprocentní 
pohodář Josef Hora se synem. Jako obvykle 
byla hlavním sponzorem sportovní akce  obec 
Škvořetice, pod jejíž správu poklidná víska 
náleží. „Letos jsme nově zavedli i kategorii 
pro juniory do sedmnácti let. Právě tam měli 
paceličtí svá „želízka v ohni“. Jenže jedno 
želízko si při fotbale pochroumalo nohu 
a druhá dvě musela odjet pryč,“ posteskl si 
milovník sportů mnoha druhů Josef Hora, je-
hož zásluhou to v domácích končinách „žije“ 
/ A nemusí tam být ani Mattoni /.

Celkem si o příjemném nedělním proslu-
něném odpoledni obulo v Pacelicích běžecké 
„sedmimílovky“ 25 mladých nadšenců. Vedle 
domácích reprezentantů se na startovní čáru 
postavily i naděje z Hněvkova, Blatné, Chlu-
mu a Protivína. Rodiče své ratolesti samo-
zřejmě hlasitě povzbuzovaly. Bezpečnost při 
přetínání krátkého kousku obecní komunikace 
do srdce přírody zajišťovali dva pracovníci 
státní policie spolu s asistenty z řad „civilů“.

Denisa Sliacká / 11 let / z Pacelic nemá 
na loňský ročník právě nejlepší vzpomínky. 
„Bylo hrozné vedro, navíc jsem před závody 
prodělala chřipku. Přepnula jsem síly a v cíli 
se vyčerpáním zhroutila. Rodiče mně musely 
odnést domů,“ uvádí energická dívka, která se 
se zápalem zapojuje do veškerého domácího 
dění. Navzdory loňskému „zkratu“ se letos 
nebojácně znovu vyřítila na běžeckou trať. Po-
daný výkon bohužel stačil jen na nepopulární 
„bramborovou“ medaili. „To nevadí. Hlavní je 
zúčastnit se,“ mávla rukou v cílovém koridoru 
po doběhu Denisa.

Závodnickou premiéru si tady v Paceli-
cích odbyl osmiletý Honza Slavík z Blatné. 
Ani on nedosáhl na stupně vítězů. Jeho to 
trošku mrzelo: „Moc jsem se snažil. Běžel 
jsem, jakoby mi za patami hořelo. Ale trať 
byla pro začátečníka trošku náročná,“ soudí 
pašák, který to ve sportu zřejmě dotáhne 
daleko. Nově se přihlásil totiž do atletického 
oddílu, už předtím se věnoval tenisu, je také 
dobrý tanečník.                       (pokr. na str. 14)

Fotbalový nábor: Můj první gól 26.9.2017
Dne 26. 9. 2017 byli naši žáci druhých tříd 

osloveni a pozváni na fotbalový stadion, kde se 
v rámci měsíce náborů konala již tradiční akce 
podporovaná Fotbalovou asociací České republiky. 
Měsíc náborů je série eventových akcí orientova-
ných na seznámení dětí s fotbalem. Cílem této akce 
je ukázat dětem krásy a smysl sportu a v nejlepším 

případě přilákat nové zájemce na fotbalový trávník. 
Děti si mohly zábavnou formou vyzkoušet různá 
stanoviště, kde se jim věnovali jejich patroni, kteří 
se snažili děti namotivovat ke sportu. V průběhu 
akce bylo dětem k dispozici občerstvení. Když 

se děti dostatečně vyřádily na hřišti, následovalo 
zakončení krásného sportovního dopoledne, které 
vyvrcholilo rozdáním věcných cen včetně medailí. 
Děti si celou akci moc užily a doufáme, že se ale-
spoň někteří na fotbalové tréninky dostaví. Chtěli 
bychom organizátorům této akce moc poděkovat 
za příjemně strávené dopoledne a hlavně za to, že 
se dobrovolně starají o volný čas našich dětí. Za to 
jim patří ten největší dík.

Mgr. Anežka Pechlátová, ZŠ TGM Blatná
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Pacelická tretra...
(pokr. ze str. 13)

V běhu na symbolickou vzdálenost- 
kategorie dětí ve věku 3 a 4 roky- pověsili 
pořadatelé zlatou medaili na krk Zuzaně 
Mázdrové z Blatné. Na záda jí dýchal Radek 
Vojík z Protivína, bronz byl souzen pacelic-
kému Jakubovi Weeberovi. Zástupce pětile-
tých sportovců se dostavil jediný, a to Adam 
Voříšek z Blatné, takže se nemusel o zlatou 
jedničku bát. Ve věkové skupině 6 až 8 let si 
nejlépe vedla Hana Šilhová z Blatné, v závěsu 
ponechala dalšího Blateňáka Jakuba Prince, 
na bronzový stupínek se postavil pro změnu 
zase Blateňák Robert Mázdra. V kategorii 9- 
11 let potvrdil vynikající formu Tadeáš Tůma 
z Hněvkova, stříbro vybojovala Markéta 
Flanderová z Blatné, bronzová trofej putovala 
do rukou Honzy Jeníčka z Chlumu. Kategorie 
A / 12- 14 let /, opepřená speciální vrchařskou 
prémií- výběhem na temeno zalesněného vr-
chu „Hradiště“ nad vsí, byla zastoupena jen 
dvěma běžci. Tady porazil Štěpán Flandera 
z Blatné domácího Honzu Budoše, který se ale 
držel velice statečně a nenechal přespolnímu 
soupeři nic zadarmo.

„Pacelická tretra“ uzavřela sportovní se-
zónu v této osadě pro rok 2017. Pokud půjde 
vše dobře, ta příští bude zahájena v květnu 
2018 střeleckým přeborem „Zlatá muška“.
(Na výslovné přání autora bez korektury)

Vladimír Šavrda

Po stopách cyklistického 
bohatýra z Bratronic

„Krista byl asketa od narození, na kole 
žvýkal chlebové kůrky, ale roštěnky nebo 
svíčková ho naplnily blažeností,“ prozrazuje 
o mrtvém kamarádovi absolvent pietní jízdy 
na jeho počest devětasedmdesátiletý Vlasta 
Zeman.

Buzice - Meteorologové strašili psím 
počasím, ale nakonec svatý Petr ukázal cykli-

stickému pelotonu, který startoval od buzické 
hospůdky „U Čiláka“, aby vzdal hold zesnu-
lému bratronickému „panu kolaři“ Christianu 

Battagliovi, vlídnou tvář. Dokonce více než 
vlídnou. „Když jsme loni tuhle tradici přivá-
děli na svět, panovalo nepěkné horko. Letos 
jsme se dočkali ukázkového cyklistického 
počasí- příjemný chládek, bez deště, krásně 
se dýchalo,“ pochvaloval si po dojezdu do cíle 
někdejší reprezentant Pavel Zeman, který 
spolu se slavným cyklocestovatelem Františ-
kem Šestákem s iniciativou loni přišel a díky 
dalším ochotným lidem ji přivedli k naprosté 
dokonalosti.

Nebýt bubáků - strašáků z meteorolo-
gických kuchyní, mohl být peloton ještě 
početnější. „Řada vzdálenějších zájemců 
z obavy před hrůzným počasím na poslední 
chvíli účast odřekla. A že mezi nimi byly ně-
jaké sportovní legendy,“ povzdychl si čestný 
prezident pietního podniku Pavel Zeman. 
Ale sedmdesátka jezdců, z nichž někteří mají 
na krku už osm křížků / ! / znamenala za da-
ných okolností super úspěch. A až na mizivé 
půlprocento výjimek všichni náročnou, téměř 
šedesátikilometrovou trasu, dali.

Stejně jako loni nejprve duhová výprava 
položila kytice na hrob cyklistického boha-
týra z bratronického zámku, který se nachází 
v Záboří. Spolu se „Železným Kristou“- jak 
baronu Battagliovi přezdívali jeho kamará-
di- na tamním hřbitově odpočívá i celá jeho 
rodina. Sestra Blanka, matka Gizela a otec 
Quido. Následně totéž větrem ošlehaní borci 
učinili i u křížku při nedalekém rozcestí, kde 
před několika lety došlo k tragické nehodě, při 
které zahynul po kolizi s autem fenomenální 
vrchař Luboš Hajna z Blatné.

Na cyklistickou kavalérii už pak čekaly 
samy Bratronice- rodný domov Christiana 
Battaglii. Tady mu v roce 2003 jeho fanklub 
postavil a za přítomnosti krále králů závodní 
cyklistiky Jana Veselého a několika stovek 
hostů slavnostně odhalil pomník. U něho 
se zejména příslušníci starší generace se 
zájmem zaposlouchali do vyprávění eme-
ritního senátora a soukromého hospodáře 
ing. Josefa Kalbáče z blízkých Třebohostic. 
Barvité vyprávění zahrnovalo kompletní 
historii šlechtického rodu Battagliů, který 
nikdy nekolaboroval s žádnou cizí mocí ani 
totalitním systémem, byť za cenu ústrků 
a šikany. A pak- ve zdejším nádherně zrekon-
struovaném obecním domě byla pro tento účel 
zřízena provizorní „občerstvovací stanice“, 
kdy se k pípě a rychlovazné konvici postavil 
sám úřadující starosta vísky Jan Adámek. 
„Christian Battaglia byl nejvýznamnější 
občan Bratronic. Jeho sportovní činy tuhle 
nenápadnou obec proslavily. Vždycky rádi 
podpoříme jakoukoliv akci, související s jeho 
jménem,“ vyznal se ze svých pocitů sympa-
tický komunální činitel, jehož otec se v roli 
místostarosty zásadní měrou podílel na vzniku 
památníku cyklistickému hrdinovi.

Po vítaném posilnění a nezbytném foto-
grafování vyrazili jezdci k poslednímu bodu 
osy Buzice- Blatná- Záboří- Bratronice….. 
a Tisovík. Ano, tam u lesa tohoto jména před 
Strakonicemi máchla nemilosrdná kmotra 
s kosou ledovým ostřím, aby ve věku 77 let 
léta páně 24. srpna 1991 přeťala nit neobyčej-
ného života slavného cyklistického poloboha, 
který na kole vlastně ani nestačil zestárnout. 
„Krista měl v závěrečném období svého života 
nemocné srdce. Ale přesto se nechtěl milova-
ného kola vzdát a na něm taky tady zemřel, 

když jel se mnou a dvěma dalšími kamarády 
ze závodů,“ osvětlil poslední okamžiky svého 
zářného vzoru na pochmurném místě Karel 
Novák z Velké Turné, „Já jsem už posled-
ní, kdo s ním tehdy byl. Všichni Kristovi 
takovou smrt předpovídali a když už umřít 
musel, dobře, že se to stalo takhle,“ pronesl 
u křížem viditelně označeného kusu země, 
kde puklo láskou i bolestí přetékající srdce 
barona, který baronem být nemohl a vlastně 
ani nechtěl a stočil svůj pohled tam, kde před 
26 lety v jeho náruči Krista nebo jinak Baťas 
vydechl naposledy. A na takové okamžiky se 
nezapomíná- takové okamžiky zavazují!

Pak už se jelo zpátky do Buzic. Každý dle 
svých možností a sil. Ale všichni plni nevšed-
ních dojmů. A pod slunečníky u staročeské 
hospůdky se znovu- jak jinak- vzpomínalo.

Nejvíc vzpomínal pan Vlastimil Zeman 
/ 79 let /, který si poctivě objel jako druhý 
nejstarší cyklista celý okruh a jemuž je vlastní 
úžasná paměť. „On Krista byl, pravda, asketa 
od narození. Na kole žvýkal chlebové kůrky 
a pil čistou vodu. Ale taková svíčková, když 
ji před něj postavili- to bylo, panečku, rázem 
po odříkání. Nebo když jsem mu v hospodě 
poručil roštěnou! „Vlasto, ty jsi boháč!,“ 
žasl. On, baron původem! Ale jakýpak 
vlastně baron, když ho soudruzi degradovali 
na závozníka a pomocného dělníka a zámek 
v Bratronicích mu vzali. Lidé v mateřské 
obci dávali Battagliům jídlo za okno, aby 
jim přilepšili. Inu, měli je rádi a jejich osud 
jim nebyl lhostejný,“ říká vytáhlý pohodový 
stařík v pleteném cyklistickém úboru, který 
sám sebe označuje za „Jihočecha jako pole-
no“, protože se narodil v Jindřichově Hradci. 
S Christianem Battagliou se znal od svých 

Vlasta Zeman demonstruje svoji podobu se zesnu-
lým kamarádem Ch. Battagliou.

Velké vzpomínání na Baťase u místa jeho smrti.
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MARIÁŠOVÝ 
TURNAJ V MAČKOVĚ

Historicky první mariášový turnaj 
na mačkovské půdě přijde na řadu o tý-

den později - 14. 10. 2017.
Karbanit se bude v MAČKOVSKÉ 
HOSPŮDCE (společenský sál).

Prezentace: od 10.30 hod.      –     
První list padne na stůl v pravé poledne.

šestnácti let, ve dvaceti letech už s ním stál 
na stejné startovní čáře mužského cyklistic-
kého závodu na 115 kilometrů: „Krista mně 
měl v zorném poli už jako dorostence. Víte, 
označovali mou maličkost za velký talent a on 
fungoval něco jako senzor na tenhle způsob. 
Byli jsme fantastičtí kamarádi, moc jsme 
si rozuměli. Trávil jsem u něho v Bratroni-
cích i týdenní dovolené. Jednou jsem si tam 
v noci tajně půjčil odložené brnění a rytířské 
kopí. Narazil jsem ovšem na jeho sestru 
Blanku a k smrti ji vyděsil,“ směje se při této 
vzpomínce neustále vitální Vlasta. Christian 
Battaglia prý úzkostlivě dbal u svých „ove-
ček“, aby stejně jako on jezdili na cyklistické 
závody hezky na kole: „A já si jednou dovolil 
přijet v Chevroletu. Kristu málem trefi l při 
pohledu na mně, jak trůním za volantem, šlak. 
„Běda, běda! Taková naděje jsi byl! Tohle je 
konec tvé závodní kariéry!,“ úpěl s obličejem 
v dlaních.“

Nezasvěcený jedinec by si mohl pomyslet, 
že pokud Krista řečený Baťas vidí od ne-
beské brány aktivity ve svém jménu, musí 
mít radost. Ale opak je pravdou. Každý jiný 
snad, ale Krista… „On byl vždycky vážně až 
nezdravě skromný a z duše nesnášel jakouko-
liv popularitu své osoby. Tohle by nechtěl,“ 
svědčí další z jeho kamarádů a pamětníků za-
šlé cyklistické slávy. Jenže- komu čest, tomu 
čest! A budeme-li zapomínat svých blízkých, 
můžeme jednoho dne zapomenout všechno 
dobré i sebe sama. Proč jsme a co tu chceme 
po sobě zanechat.
(Na výslovné přání autora bez korektury)

Vladimír Šavrda 

Adaptační kurz 2017 SOU Blatná
Na začátku školního roku tradičně po-

řádá Střední odborné učiliště (SOU) Blatná 
adaptační kurz pro studenty prvních ročníků 
učebních oborů. Letošního třídenního kurzu se 
zúčastnila třída 1. O, obor Opravář zeměděl-
ských strojů. Po nich se zúčastnily třídy 1. A, 
1. AE a 1. E, obory Automechanik, Autoelek-
trikář a Elektrikář. Již počtvrté se tento kurz 
pořádal na D omově mládeže SOU Blatná, což 
vyšlo fi nančně velmi výhodně. Předtím byly 
adaptační kurzy na Šumavě. Letos se kurzu 
po delší době zúčastnila studentka, která stu-
duje obor Automechanik – mechanik opravář 
motorových vozidel.

S realizací kurzu pomáhala SOU Blatná, 
http://soublatna.cz, fi rma ELIO, http://elio.cz, 
která má sídlo v Praze a má s pořádáním těchto 
kurzů bohaté zkušenosti. Cílem adaptační-
ho kurzu bylo umožnit studentům prvních 
ročníků, jejich třídním učitelům a učitelům 
odborného výcviku vzájemné poznání, a to 
na samotném začátku školního roku. 

Adaptační kurz je veden prvky zážitkové 
pedagogiky. Studenti si utvářeli sociální vazby 
formou nejrůznějších her, dovedností, besed 
a soutěží. Též šlo o to zapamatovat si jména 
svých spolužáků a najít si místo v kolektivu 
třídy. 

Letošní kurz vedli lektoři Petra a Standa. 
Navázali se studenty blízký kontakt. Ně-
které aktivity byly určené pouze studentům 
a lektorům. Jiných se účastnili i třídní učitelé 
a mistři odborného výcviku. Na začátku bylo 
seznámení, kde se v kruhu každý zúčastněný 
včetně lektorů a pedagogů představil a cha-
rakterizoval. Stanovila se pravidla. Například 
že když někdo přijde na aktivitu pozdě, musí 
za každou minutu vykonat několik kliků či 
dvojnásobný počet dřepů. To se hned v počát-
ku stalo a asi studenti museli vykonat poměrně 
velký počet kliků či dřepů, až se orosili. Pak 
již skoro všichni chodili na aktivity či na chut-
né jídlo do školní kuchyně či na večerku včas.

Zpočátku lektoři připravili četné hry 
na zapamatování jmen, Například hra Padající 
koště, kdy prostřední člověk v kruhu nechal 

padat koště a přitom vyřkl jméno spolužáka. 
Jmenovaný měl za úkol koště zachytit. Když 
zachytil, nešel do středu, když ne, tak šel. 
Nebo hra, kdy si dvojice studentů domluvila 
stejná gesta, tvořili dvojici v pexesu. Dva 
studenti – hráči pexesa šli za dveře, po návratu 
vyvolávali spolužáky jménem. Když dvojice 
měla stejné gesto, šla na stranu ke hráči, 
který uhádl. 

V terénu se uskutečnila napínavá hra 
Bomba, povodeň, nálet, ostrov. Šlo se nád-
herným blatenským parkem, lektoři vpředu, 
učitelský dozor vzadu. Když lektor zapískal 
na píšťalku a vykřikl: „Nálet!“, tak se museli 
všichni přitisknout k zemi. Při výkřiku „Po-
vodeň!“ museli studenti vystoupit na vyvý-
šené místo. Při výkřiku „Bomba!“ se museli 
studenti schovat před zraky lektorů. Pokud 
se něco někomu nepodařilo, dělal 5 kliků či 
10 dřepů. Občas vypadalo, že někteří fyzic-
ky zdatní kluci chtějí dělat kliky záměrně:) 
Na ostrov s malou plochou se zase museli 
všichni studenti vejít, museli se navzájem 
podpořit.

Zajímavá byla hra „V bažině“, která pro-
bíhala na cestě v zámeckém parku. Spočívala 
v tom, že žáci dostali několik papírů (kamenů) 
a museli se všichni najednou dostat přes dlou-
hou bažinu po několika kamenech na druhou 
stranu. Nejdříve byli kluci s dívkou bezradní. 
Vymýšleli, jak se na druhou stranu dostat při 
respektování různých tělesných zdatností 
i proporcí. Při přešlapu či pádu do bažiny 
museli všichni jít znovu na začátek. To se 
neobešlo bez emocí. Přechod bažiny vyšel 
až na čtvrtý pokus, když se nakonec všichni 
museli vzájemně dohodnout, podporovat se 
a domluvit na správné taktice, která několik 
kluků napadla, a realizovat záměr, aby nikdo 
z papíru nespadl. 

Poučná byla i hra, kdy se studenti rozpo-
čítali na týmy. Měli za úkol zvolit vedoucího 
týmu. Každý tým obdržel syrové vejce. 
Všichni společně v týmu si mohli fi ktivně 
nakupovat reálné suroviny tak, aby vejce při 
pádu asi ze 3 metrů přežilo a nerozbilo se. 
Suroviny byly brčka, špejle, papír, lepenka 
a ubrousek. Každá surovina něco „stála“. 
Šlo o to, pokud se vejce nerozbije 2 týmům, 
vyhrává ten tým, který nakoupil levněji. Oba-
ly vajec byly různé, i fantastické s trčícími 
špejlemi. Nakonec vedoucí týmů na blaten-
ském stadiónu hodili z výšky volným pádem 
vejce. Bohu žel všichni šetřili na surovinách 
tak, že když lektoři rozbalovali obaly vajec 
jeden po druhém, nakonec se ukázalo, že se 
všechna vejce rozbila. I to bylo poučné, že je 
dobré někdy investovat prostředky a úsilí, aby 
člověk záměru, cíle nebo snu dosáhl.

Skoro po každé aktivitě následovalo 
zhodnocení pod vedením lektorů. Některé 
hry byly náročné fyzicky, jiné na spolupráci, 
ale byly studenty hodnoceny kladně. Studenti 
si nakonec adaptační kurz užili. Z reakcí stu-
dentů, pedagogického sboru i lektorů vyplývá, 
že adaptační kurz splnil svůj účel. Studenti si 
z adaptačního kurzu odvezli zážitky, poznali 
kamarády i pedagogy, což jim určitě pomůže 
ve studiu.        SOU Blatná
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14.10.2017
Hospoda U Datla

Start ve 20.00

Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 
388 01  Blatná, 

zastoupený statutárním zástupcem Mgr. Hanou Baušovou,
přijme zaměstnance

NA POZICI PRACOVNÍKA V PŘÍMÉ PÉČI 
 V DOMOVĚ PRO SENIORY

Druh práce: 
Pracovník v sociálních službách (pečovatel/ka) v pobytové sociální 
službě

Místo výkonu práce:
Domov pro seniory Blatná, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná

Předpokládaný termín nástupu: 
 po dohodě

Pracovní poměr: 
HPP na dobu neurčitou (prvních 6 měsíců na dobu určitou), nepře-
tržitá pracovní doba v třísměnném provozu.

Pracovní náplň:
● Provádění obtížných pečovatelských prací spojených s přímým 

stykem s uživateli s fyzickými a psychickými obtížemi
● Vedení uživatele k samostatnosti, nácvik dovedností, rozvíjení 

jeho vlastních schopností při sebeobsluze a pomoc při naplňo-
vání jeho osobních cílů

● Podpora při vytváření, prohlubování a upevňování základních 
hygienických a pracovních návyků při péči o uživatele

● Pomoc při stravování a osobní hygieně
● Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
● Provádění pohybové aktivizace uživatele
● Spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů 

uživatelů
● Sledování potřeb uživatele, jeho přání, zájmů, a vedení zá-

znamů individuálního plánování sociální služby s uživatelem 
jako klíčový pracovník

● Řešení záležitostí spojených s poskytnutou službou, případně 
zprostředkování kontaktu uživatele s kompetentním pracov-
níkem

Poža davky:
● Minimálně základní vzdělání 
● Akreditační kurz pracovníka v sociálních službách v rozsahu 

minimálně 150 hodin je výhodou
● Trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost
● Empatie, fl exibilita, spolehlivost, dobré komunikativní schop-

nosti

Platové zařazení:
● Odměňování na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce, v platném znění a podle § 5 odst. 3 nařízení vlády 
564/2006 Sb., v platném znění

● Platové ohodnocení v rozpětí 5. třídy, 10% navýšení platu 
od 01. 11. 2017

● Po zapracování osobní ohodnocení, odměny

Informace podává Mgr. Markéta Tvrdá, tel. 608 609 015
Blatná 03. 10. 2017

start v 15:00 - procházka do zámeckého parku za
ptákem roku, návrat do dvace  leté hospody, krátká 
přednáška, divadlo, Anča Band
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

www.adchvatal.cz             ad.chvatal@seznam.cz

  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

  Dovoz kameniva, písku, betonu

  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

Přijmeme řidiče MKD 

řidičský průkaz sk. C + E,

mzdové ohodnocení – 35.000 – 37.000 Kč, 

víkendy volné, stálá práce
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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

nzerce

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Sedláček

  žaluzie všech         žaluzie všech       
     typů     typů

  sítě proti hmyzu  sítě proti hmyzu

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

Ekofarma Počaply přijme
prodavače/prodavačku.
Do prodejny masa-uzenin v Blatné

Požadujeme: praxi v oboru, fl exibilitu, slušné a 
příjemné vystupování, orientaci na zákazníka, 
zodpovědný přístup k práci. 

Minimální vzdělání vyučen/a. 

Nástup možný ihned 

Možnost práce na HPP, DPČ nebo DPP

Tel.č. 606 419 613
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PizzeriePizzerie
U Pejska a KočičkyU Pejska a Kočičky

v Kasejovicích,
láká na pizzu z domácího těsta

Tel.: 776 692 390 + Facebook
Út - Pá 11.30 - 20.00
So  11.30 - 21.00
Ne  11.30 - 20.00

Mladá rodina koupí
rodinný dům v Blatné.

Přijmeme jakékoliv informace. 
Tel. 728 726 515

Česká pojišťovna hledá nové
spolupracovníky na pozici

„osobní poradce“
pro oblast Strakonicko

na hlavní i vedlejší činnost 

Nabízíme:
● vícesložkové odměňování: fi xní 

plat, provize, bonusy
● kvalitní systém zaškolení
● odborný růst a možnost sebe-

realizace
● spolupráci s kanceláří v Blatné
● speciální program pro mamin-

ky s dětmi a vysokoškoláky
Požadujeme:

● minimálně SŠ vzdělání zakonče-
né maturitou

● bezúhonnost
● chuť se učit a odhodlání být 

úspěšný
Těšíme se na Váš životopis na mail: 
eva.tomsovicova@ceskapojistovna.cz

nebo telefon na 774 555 199

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
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Jankovský

www.expert.cz

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


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

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

●   LETÁKY, PLAKÁTY
●   NAVŠTÍVENKY, POZVÁNKY
●   PROSPEKTY, ČASOPISY
●   KNIHY, BROŽURY
●   KALENDÁŘE
●   DIPLOMOVÉ PRÁCE
●   GRAFICKÉ SLUŽBY

VÝHODNÉ CENY

Př í jem zakázek: pondě l í  - pátek od 6.00 - 14.00 hod.
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