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Oslavili jsme 50 let ZŠ T. G. Masaryka

Když slaví 50.
narozeniny žena,
začínají se do jejího půvabu pomalu
vkrádat první vrásky. I naší škole je 50 let,
ale jí paradoxně stáří přidává na kráse. Její
historie se začala psát 4. 9. 1967 a od té doby
prošlo touto budovou několik generací žáků.
Stačila za tu dobu změnit i svůj název, ale její
poslání zůstalo.
Celý rok jsme se připravovali na to, abychom půl století existence ZŠ TGM důstojně
oslavili. Znamenalo to hodiny strávené shromažďováním fotografií a perliček ze školních
lavic, listováním starých kronik či sháněním
kontaktů na bývalé žáky a pedagogy. Výročí
školy měly připomenout také některé školní
akce, například florbalový turnaj nebo celoškolní projekt s názvem „Škola dříve a dnes“.
Témata, která si jednotlivé třídy zvolily, po-

stihovala historii školství i naši současnost.
I díky pozvaným hostům či návštěvě Lán,
kde pobýval první československý prezident
T. G. Masaryk, po němž je naše škola od roku
1990 pojmenována, se mohli žáci seznámit
s proměnami, kterými prošla nejen školní
budova, ale i život v ní.
„A jdeme do finále“. Tak zněl podtitul
naší letošní akademie. I ta se nesla v duchu
probíhajících oslav. Kromě milých vystoupení
jednotlivých tříd a již tradičního vystoupení
učitelů se také křtila školní vlajka a proběhlo
poděkování současné paní ředitelce Mgr. Marii Šampalíkové, která letos ve své funkci
končí. Právě pod jejíma rukama se škola
změnila nejvíc.
Do již zmiňovaného finále jsme nastoupili v sobotu 27. 5. dnem otevřených dveří.
Ještě den předtím se dolaďovaly všechny
detaily, abychom školu představili v plném

lesku a všem zpříjemnili její návštěvu. U tabulí s fotografiemi ze školních i družinových
akcí, s fotografiemi pedagogických sborů či
výstupů z projektů se potkávali bývalí žáci,
učitelé, vychovatelky i ostatní zaměstnanci
školy a svými vzpomínkami dodali našemu
finále dojemný a neopakovatelný ráz. Jsme
rádi, že příjemnou atmosféru oslav pomohli
vytvořit i rodiče, kteří připravili na dvoře pro
všechny návštěvníky malé občerstvení a zábavný program pro děti. Naše velké díky patří
i všem sponzorům, kteří nám vyšli v průběhu
příprav ochotně vstříc.
A co popřát škole do dalších narozenin?
Třeba to, co naši prvňáčkové – samé šikovné
děti, aby byla čistá, aby měla kupu fajn dětí
a aby paní ředitelka neprodala školu. A my
ostatní se budeme snažit, abychom mohli být
i nadále hrdí na úspěchy našich žáků a oni zase
pyšní na svoji školu a aby se k nám „dobří
holubi“ stále vraceli.
Mgr. Hana Kubíková

Ateliérová a průkazková fotografie, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy.
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů,
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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A ktuality

Z MEDARDOVY KÁPĚ ČTYŘICET DNÍ
KRÁPE
O SVATÉM BARNABÁŠI, BOUŘKY
ČASTO STRAŠÍ (11. 6.)

Dům dětí a mládeže Blatná,
Palackého 652

Výstava

Prací Výtvarného kroužku paní
učitelky Mgr. Pavly Voborníkové

PO SUCHÉM MÁJI, ČERVNOVÉ KAPKY CENU ZLATA MAJÍTato pranostika
zcela pravdivě určuje stav v letošním roce.
Po krásných konečně slunných, ale velice
horkých dnech se příroda docela nahlas zatetelila, když na ni dopadla tolik očekávaná
vláha a trochu se ochladilo.
Jaký bude letos červen, bude poznamenám
Medardem, který byl právě včera?
Červnové pranostiky se kolem vláhy hodně točí:
CO DEN SMOČÍ V ČERVNU, VYSCHNE
ZA HODINU JEDNU
ČERVNOVÝ DÉŠŤ JE BLAHO, ALE
I NIČIVÉ BOUŘE

Termín konání: 1.6. – 31. 7. 2017
Místo konání: KCAŽ Blatná
Autoři: Ondřej Šlais, Jiří Mázdra,
Aneta Vítová, Julie Jiroušková,
Matyáš Procházka, Tereza Kubalová,Šimon Zíka, Jan Merhaut, Linda
Koželuhová, Natálie Kopáčková,
Markéta Vilítová, Anna Fiňková,
Adéla Žáčková

HLEDÁME KOLPORTÉRY
BLATENSKÝCH LISTŮ
Roznos každý druhý pátek kromě
doby školních prázdnin.
Vhodné i pro děti od 13 let.
Peněžitá odměna, začátek
od Blatenské pouti.

„Podrobný program semináře Ptáci a sklo je na www.csop.cz/blatna
a na www.blek.cz
Zváni jsou všichni zájemci, dozvíte
se jak ptáky likvidují odrazy na oknech, průhledné zastávky apod. a co
s tím (proč nestačí jedna silueta), ale
i o ochraně rorýsů a další informace,
které budou pro účastníky k dispozici
i tištěné a ve formě odkazů na weby.“
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NA JAKOU NOTU MEDARD ZAHRAJE,
NA TU SE BUDE CELÝ MĚSÍC TANCOVAT
JAK NA MEDARDA PRŠÍ, TAK ŠEST
NEDĚL DÉŠŤ SE VRŠÍ

SVATÁ TONIČKA, MÍVÁ UPLAKANÁ
VÍČKA (13. 6.)
SVATÝ VÍT, DÁVÁ POLÍM PÍT (15. 6.)
Nicméně každý den má své kouzlo, svoji
neopakovatelnou vůni, z nebe osvěžená
příroda je to pravé a vzduchem se pak nese
tisíce červnových vůní, které upozorňují
na přicházející léto, prázdniny, dovolené...
LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA
LODĚK V ČERVNU A O PRÁZDNINÁCH
Čas letních toulek se přiblížil, proto se na letní příval turistů již řádně
připravujeme, abychom i my trochou
přispěli ke spokojenosti blatenských letních
hostů, kteří se pak do našeho krásného
pohádkového kraje rádi vracejí.
Jako každoročně obohatíme nabídku o řadu novinek.A to nejen výrobků
řemeslných, ale také drobných suvenýrů.
Otevřeno bude ve dnech - středa, čtvrtek
a pátek od 13.00 do 17.00 hod. a v sobotu od 9.00 hod. do 17.00 hod. na třídě
J. P. Koubka 3. To o prázdninách. V červnu
zatím trvají stále jen soboty od 9.00 16.00 hod.
PŮJČOVNA LODĚK je a bude
otevřena denně od 9.00 - 17.00 hodin.
Možná jste si všimli, že jsme v letošním roce
opatřili loďky nejen novým
nátěrem, ale vyměnili i lavice. Loďky tak září novotou
a přímo vyzývají k použití!
Tip na červen: pohádkové
keramické zvonečky na dobrou noc
ČERVEN - MĚSÍC SBĚRU
BYLIN
V současné době je sběr
bylin velmi oblíbený. Není divu,
je součástí zdravého životního
stylu. Bylinky nejen léčí, ale co
hlavně, přispívají k naší prevenci, abychom byli zdraví. Takže
pokud jsou součástí našeho
jídelníčku, je vše tak, jak má
být.
Měsíc červen až do 24. 6.
- sv. Jana Křtitele je hlavním
obdobím sběru bylin. Říká se, že
v té době mají bylinky největší
sílu. Proto se mají sušit právě
teď. Můžete je sbírat v přírodě,
ale řadu z nich lze pěstovat
přímo doma za oknem nebo
na zahrádce. Sobotní blatenský
trh vám nabízí mnoho sazeniček.
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Z právy

z radnice
Výběrové řízení – I.

Město Blatná, třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
Tajemník Městského úřadu Blatná vyhlašuje v souladu se zákonem
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění
pozdějších předpisů, výběrové řízení na úředníka/úřednici odboru
výstavby a územního plánování.
Druh práce: referent odboru výstavby a územního plánování
Místo výkonu práce: Blatná
Předpokládaný termín nástupu: nástup možný ihned po VŘ, nebo
dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní náplň:
zajišťování různorodých odborných agend v oblasti stavebního řádu
dle zákona č. 183/2006 Sb. v úplném znění (stavební zákon), zejména
pak umisťování, povolování a kolaudování staveb, ukládání sankcí
a výkon státního stavebního dohledu ve správním území ORP Blatná
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
● splnění zákonných předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
v platném znění
● minimálně středoškolské vzdělání stavebního nebo právnického
směru
● bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost
● výborná uživatelská znalost práce s PC /MS Office
● dobré komunikativní schopnosti, spolehlivost, psychická odolnost,
fyzické předpoklady pro pohyb v terénu
● možnost přesčasové práce, řidičský průkaz skupiny „B“
Výhodou bude:
● praxe v oboru
● vysokoškolské vzdělání stavebního, architektonického nebo právnického směru
● zvláštní odborná způsobilost na úseku stavebního řádu nebo
územního plánování
● znalost místních územních poměrů
● znalost zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), znalost práce
s mapovými podklady
● znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Platové zařazení: odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., NV č.
564/2006 Sb.,
a NV 222/2010 Sb., v platném znění, platová třída 10
Přihlášku je možno předkládat pouze v písemné formě a musí
obsahovat:
● jméno a příjmení, titul uchazeče
● datum a místo narození uchazeče
● státní příslušnost uchazeče
● místo trvalého pobytu uchazeče
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o občana cizího státu,
● datum a podpis uchazeče
● souhlas se zpracováním osobních údajů
K přihlášce je nutné přiložit:
● životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených požadavků a náplně práce
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● výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem
● ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání
Písemné přihlášky do výběrového řízení musí být doručeny poštou
nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Blatná na adrese tř. T. G.
Masaryka 322, 388 11 Blatná nejpozději do 12:00 hodin dne 19. 6.
2017. Obálku označte heslem: „Výběrové řízení I. (doba neurčitá) –
úředník/úřednice OVÚP“ a slovem NEOTEVÍRAT, dále ji opatřete
jménem, příjmením a adresou odesílatele.
Podrobné informace podává Bc. Václav Koubek, vedoucí odboru
výstavby a ÚP, tel. 383 416 152.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v libovolné
fázi bez udání důvodů.
V Blatné dne 2. 6. 2017
Vyvěšeno: 2. 6. 2017

Ing. Jana Kroupová v.r.
tajemník MěÚ Blatná

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 nemovitostí 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). Uzavření kupní
smlouvy proběhne do 90 dnů od schválení prodeje zastupitelstvem
města, platba kupní ceny v plné výši do 30 dnů po podpisu smlouvy.
Do 24 měsíců od provedení vkladu práv do katastru nemovitostí požádá
kupující o stavební 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 zahájení stavby. Kupující je poplatníkem
daně z nabytí nemovitých věcí. Zájemci o koupi výše uvedených
pozemkových parcel podají písemnou žádost, která musí obsahovat
jméno a příjmení 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
					
(pokrač. na str. 5)
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Prodej stavebních pozemků... (pokr. ze str. 3)
prohlášení, že žadatel/žadatelé nemají ke dni podání žádosti žádné
závazky vůči městu Blatná a dále prohlášení, že se žadatel seznámil
se zásadami prodeje a že s podmínkami prodeje dle těchto zásad souhlasí. Pro podání žádosti je možné využít 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 nachází 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
písemnou nabídku, která musí obsahovat jméno a příjmení žadatele,
rodné číslo, adresu trvalého 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 přihlíženo. 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 zájemce
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 rozvoje, 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 úřední desce
a na internetových stránkách
m ě s t a w w w.
mesto-blatna.
cz.

OMIR, MěÚ
Blatná
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Výběrové řízení – II.

Město Blatná, třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
Tajemník Městského úřadu Blatná vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na úředníka/úřednici
odboru výstavby a územního plánování.
Druh práce: referent odboru výstavby a územního plánování
Místo výkonu práce: Blatná
Předpokládaný termín nástupu: nástup možný ihned po VŘ, nebo
dle dohody
Pracovní poměr: na dobu určitou, po dobu zástupu za rodičovskou
dovolenou
Pracovní náplň:
zajišťování různorodých odborných agend v oblasti stavebního řádu
dle zákona č. 183/2006 Sb. v úplném znění (stavební zákon), zejména
pak umisťování, povolování a kolaudování staveb, ukládání sankcí
a výkon státního stavebního dohledu ve správním území ORP Blatná
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
● splnění zákonných předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
v platném znění
● minimálně středoškolské vzdělání stavebního nebo právnického
směru
● bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost
● výborná uživatelská znalost práce s PC /MS Office
● dobré komunikativní schopnosti, spolehlivost, psychická odolnost,
● fyzické předpoklady pro pohyb v terénu
● možnost přesčasové práce, řidičský průkaz skupiny „B“
Výhodou bude:
● praxe v oboru
● vysokoškolské vzdělání stavebního, architektonického nebo právnického směru
● zvláštní odborná způsobilost na úseku stavebního řádu nebo
územního plánování
● znalost místních územních poměrů
● znalost zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), znalost práce
s mapovými podklady
● znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Platové zařazení: odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., NV č.
564/2006 Sb.,
a NV 222/2010 Sb., v platném znění, platová třída 10
Přihlášku je možno předkládat pouze v písemné formě a musí
obsahovat:
● jméno a příjmení, titul uchazeče
● datum a místo narození uchazeče
● státní příslušnost uchazeče
● místo trvalého pobytu uchazeče
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o občana cizího státu,
● datum a podpis uchazeče
● souhlas se zpracováním osobních údajů
K přihlášce je nutné přiložit:
● životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených požadavků a náplně práce
● výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem
● ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání
Písemné přihlášky do výběrového řízení musí být doručeny poštou
nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Blatná na adrese tř. T. G.
Masaryka 322, 388 11 Blatná nejpozději do 12:00 hodin dne 19. 6.
2017. Obálku označte heslem: „Výběrové řízení II. (doba určitá) –
úředník/úřednice OVÚP“ a slovem NEOTEVÍRAT, dále ji opatřete
jménem, příjmením a adresou odesílatele.“
Podrobné informace podává Bc. Václav Koubek, vedoucí odboru
výstavby a ÚP, tel. 383 416 152.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v libovolné
fázi bez udání důvodů.
V Blatné dne 2. 6. 2017
Ing. Jana Kroupová v.r. - tajemník MěÚ Blatná
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Mažoretky PREZIOSO Sokol
Blatná zářily na finále MČR

Květnové víkendy představují pro mažoretky každoročně vrchol soutěžní sezóny. Ani v letošním roce tomu nebylo jinak. O víkendu
13.-14.5. se konalo finále MČR v mažoretkovém sportu s náčiním
pom-poms (třásně) v Náchodě a 24.-25.5. poté finále MČR v mažoretkovém sportu s náčiním baton (hůlka) v Karviné. Díky svým výkonům
se mažoretky staly s celkovým počtem 8 zlatých a 6 stříbrných medailí 2.nejúspěšnějším týmem z celé ČR za týmem Michelle Karviná.
Ovšem v počtu úspěšnosti startů mažoretky s velkým předstihem
ovládly MČR. Z celkových 17-ti startů na finále MČR mažoretky
proměnily 14 z nich v cenné kovy. A díky dalším umístěním těsně
pod stupni vítězů si i všechny sólistky zajistily postup na MS v Praze.
V letošním roce mažoretky startovaly s těmito choreografiemi:

Harlekýn a Kolombína.

Kráska a zvíře.

1. Velké formace (skupina):
● přípravka baton- Ferda Mravenec a Berušky - Mistryně ČR
● kadetky baton - 101 dalmatinů - I.Vicemistryně ČR
● kadetky pom-poms - Kniha džunglí - Mistryně ČR
● juniorky baton pódiová choreografie - Malý princ - Mistryně ČR
● juniorky baton defilé - Americký fotbal - I.Vicemistryně ČR
2. Sóloformace
● kadetky sólo pom-poms - Kristýna Vaněčková - Ptáček - 4. místo
● kadetky sólo baton - Natálie Strnadová - Rebelka - 7 . místo
● kadetky miniformace baton - Kominíčci - Mistryně ČR
● kadetky miniformace pom-poms - Kostíci - Mistryně ČR
● juniorky sólo pom-poms - Kateřina Čapková - Kitri - I.Vicemistryně ČR
● juniorky sólo pom-poms - Natálie Troníčková - Voda - I.Vicemistryně ČR
● juniorky duo pom-poms - Harlekýn a Kolombína - Mistryně ČR
● juniorky miniformace baton - Podzim - Mistryně ČR
● juniorky miniformace pom-poms - Sherlock Holmes - I.Vicemistryně ČR
● seniorky sólo pom-poms - Eliška Pekárková - Deprese - Mistryně ČR
● seniorky sólo baton - Lucie Pecharová - Srdcová dáma - 5.místo
● seniorky duo baton - Kráska a zvíře - I.Vicemistryně ČR
Udržet se na špičce mažoretkového sportu je rok od roku
těžší. Každá choreografie musí
vlastní tématické zpracování
od hudby, přes kostým až po samotnou originální choreografii.
Náročnost sestav se také každoročně zvyšuje. Klasická mažoretka už je dávno minulostí.
Dnes musí děvčata zvládnout
nejen obtížnou práci s hůlkou,
ale také mnoho tanečních a gymnastických prvků. Vývoj v sekci
pom-poms v posledních letech
zaznamenává ještě větší posun.
Úspěšná tanečnice dnes musí
Eliška Pekárková.
zvládnout mimo jiné i obtížnou
akrobacii, která tento sport posouvá hodně daleko od původního pojetí
mažoretkového sportu.
Nyní nás čekají zasloužené prázdniny a na začátku srpna začneme
opět naplno trénovat a připravovat se na start na Mistrovství světa, kde
budeme reprezentovat Českou republiku, Jihočeský kraj a především
naše Město Blatná.

Juniorky (Malý princ), kadetky (101 dalmatinů).

Podzim.

Přípravka - Ferda Mravenec a Berušky.
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Pozvání na putování kolem lnářských rybníků
V neděli 25. června se uskuteční v rámci programu Rybářských
slavností putování kolem lnářských rybníků.
Lnáře, největší vesnice na Blatensku, jsou rozloženy malebně
kolem tří velkých rybníků, spojených jako oka řetězu a působících
dojmem mohutné řeky. První a největší z trojice rybníků – Veský –
obepíná severozápadní část obce. Zámecký neboli Hradský rybník leží
uprostřed obce. Posledním rybníkem „lnářského rybničního defilé“,
dlouhém 3 km, je rybník Podhájský. Všemi protéká Smolivecký potok,
vytvářející po soutoku s potokem Závišínským v blatenském zámeckém parku říčku Lomnici.
Cestou bude podán výklad o historii a současnosti lnářského rybníkářství a o různých přírodních zajímavostech.
Doprava buď vlakem z blatenského nádraží (odjezd v 6,45 hod.)
do Lnář, nebo po vlastní ose. Sraz účastníků v obci u hostince „U Přístavu“ v 7,30 hod. Délka okruhu je asi 15 km.
Odjezd ze Tchořovic, příjezd do Blatné v 17,16 hod.
Jiří Sekera

Pohled na Lnáře od jihu s rybníky.
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BÝVALÍ STUDENTI SOŠ BLATNÁ
VZPOMÍNAJÍ
V tomto vydání na studentská léta vzpomíná Erik Češka z Blatné
Eriku, jaký obor na naší škole jste si
vybral?
Informatiku v ekonomice, maturoval
jsem v roce 2008.
Kam vedly vaše kroky po maturitě?
Na VŠE do Prahy, studoval jsem
na fakultě informatiky a statistiky aplikovanou informatiku, poté ještě informační
management.
Na jakých pracovních pozicích jste pracoval?
Pracoval jsem jako Project Manager (AMI, UnicreditBank, Restu
(tehdejší Alakarte), Danone,…). Aktuálně působím již přes 2 roky
v Hypoteční bance jako test analytik s částečným vedením projektů
agilním způsobem. Není to tak dlouho, kdy jsem dostal nabídku v rámci banky na pozici proces managera, tak snad to již nepotrvá dlouho
a změním křeslo ☺.
Několik let jsem také působil jako kondiční trenér ruského hokejového týmu a k tomu jsem se individuálně věnoval kondiční přípravě
vrcholových sportovců v ČR.
Sport je vaše láska. Věnoval jste se i nějakému sportu, který není až
tak běžný?
Věnoval jsem se MMA, což je z anglického názvu Mixed Martial
Arts (smíšené bojové umění). Je to opravdu směsice všeho, začínáte
přes box, thaibox a wrestlingem přecházíte na boj na zemi. Člověk tu
musí být opravdu komplexní a to mě na daném sportu přitahuje. Každý
zápas probíhá zcela jinak, protože každý zápasník má procentuálně
jinak rozložené schopnosti do jednotlivých disciplín. Pokud tedy lépe
boxuje, ale já jsem lepší na zemi, tak on se snaží zůstat „na nohách“
a já se ho zase snažím dostat na zem… Moje bilance, kdy jsem přestal
zápasit, byla 6 výher – 2 prohry. Aktuálně se snažím do kolotoče znovu
dostat, ale s prací a dalšími povinnostmi je to složitější.
Jaké byly vaše oblíbené předměty ve škole?
Účetnictví, programování a tělocvik.
Na co rád vzpomínáte?
Na chmel, brambory ☺☺☺.
Samozřejmě i na okamžiky, kdy nás třídní Daniela Benešová
„nesnášela“, a my jsme si připadali nejvíc „kůl“. A stejně jsme věděli,
že nás má ráda!!!

Vtok ze Zámeckého rybníka do Podhájského.

Upozornění
V minulém čísle Blatenských listů bylo mylně uvedeno, že
součástí putování bude i prohlídka zámecké zahrady ve Lnářích. Zámecká zahrada bude veřejnosti přístupná v neděli
11. června 2017 v 10, 12, 14 a 16 hodin v rámci celostátní
akce „Víkend otevřených zahrad“. Provádět bude Ing. Jan
Kurz. Z tohoto důvodu již nebude prohlídka zahrady zařazena do putování kolem rybníků dne 25.6.2017.
Děkujeme za pocholení.

A co lumpárny? Také jste se účastnil?
Samozřejmě, některé se ani nedají zveřejnit. Vzpomínám si třeba,
jak jsme si při hodinách němčiny psali na tabuli taháky křídou, přesněji
slovíčka na horní rám, a paní učitelka si toho nikdy nevšimla. Jinak nelegální nápady, jak si ulehčit učení, jsme měli rozpracované perfektně,
ale vím, že dnešní studenti jsou zase o krok před námi.
Hodně cestujete. Kde všude jste byl?
Samozřejmě u všech našich sousedů, také v Anglii, Belgii, Maďarsku, Rusku, Kazachstánu, navštívil jsem i Jižní Koreu a Mongolsko.
Většinu těchto zemí jsem procestoval jako trenér nebo zápasník.
Co byste na závěr popřál svým bývalým učitelům a našim žákům?
Učitelům trpělivost, shovívavost s dnešní sebevědomou a často
nepokornou mládeží. Tak hodní a skvělí, jako jsme byli my, určitě
nejsou ☺☺☺. Studentům správnou volbu při výběru dalšího studia
a zaměstnání a samozřejmě hodně štěstí u maturit.
HK
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Domov pro seniory II. část
(dokončení z minulého čísla)

ZÁKLADNÍ ÚKONY PEČOVATELSKÉ

Ročník 28 (38)

FAKULTATIVNÍ ÚKONY PEČOVATEL-

úhrada

SKÉ SLUŽBY
Další péče o uživatele

úhrada

28. Dohled nad uživatelem

10 Kč

5 min.

29. Příprava uživatele k převozu na vyšetření

10 Kč

5 min.

10 Kč

5 min.

5 Kč

1 úkon

nebo do zdravotnického zařízení

SLUŽBY

30. Nácvik pohybu

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

8 Kč

5 min.

Zajištění dalších potřeb uživatele

2. Pomoc při oblékání, svlékání, včetně speciál-

8 Kč

5 min.

31. Použití úklidových pomůcek poskytovatele

5 min.

32. Pomoc při údržbě hrobů

10 Kč

5 min.

33. Péče o domácího mazlíčka včetně venčení

10 Kč

5 min.

16 Kč

1 km

16 Kč

1 km

16 Kč

1 km

ních pomůcek
8 Kč

3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném
pohybu ve vnitřním prostoru

8 Kč

4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

5 min.

(saponáty na okna, nádobí, aj.)

psů

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní

Doprava

hygienu

34. Doprava vozidlem PS po Blatné, zpravidla
8 Kč

5 min.

10 Kč

5 min.

5. Pomoc při úkonech osobní hygieny (včetně

35. Doprava vozidlem PS mimo Blatnou, zpra-

celkové koupele v domácnosti)
6. Pomoc při celkové koupeli v Domově pro

spojená s úkonem „Doprovod“
vidla spojená s úkonem „Doprovod“
36. Přeprava věci včetně zpáteční cesty na stře-

seniory (ambulantní služba)
8 Kč

7. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

5 min.

disko PS (max. zátěž 15 kg)
Ostatní úkony

(včetně holení)
8 Kč

8. Pomoc při použití WC

5 min.

37. Ztráta, zničení nebo poškození jídlonosiče

skuteč-

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
57/46 Kč

oběd/večeře

10. - 11. Vydání oběda/večeře v jídelně DS

57/46 Kč

oběd/večeře

12. - 13. Dovoz oběda/večeře

15 Kč

1 úkon

14. - 15. Dovoz oběda/večeře do DPS

10 Kč

1 úkon

16. Pomoc při přípravě jídla a pití

8 Kč

5 min.

17. Příprava a podání jídla a pití

8 Kč

5 min.

9. Zajištění oběda/večeře odpovídající věku,
zásadám racionální výživy a dietě

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
9 Kč

5 min.

10 Kč

5 min.

20. Donáška vody

8 Kč

5 min.

21. Topení v kamnech včetně donášky a přípra-

8 Kč

5 min.

8 Kč

5 min.

80 Kč

1 úkon

8 Kč

5 min.

50 Kč

do 1 kg

18. Běžný úklid, údržba domácnosti
19. Pomoc při zajištění velkého úklidu (např.

do výše

sezónní úklid)

né ceny
20 Kč

1 měsíc

5 Kč

1 úkon

10 Kč

5 min.

41. Kopírování listin (A4) – jednostranný tisk

2 Kč

1 kopie

42. Kopie jídelního lístku

3 Kč

1 kopie

38. Nájem jídlonosiče (sada 2 ks)
39. Telefonování telefonem Pečovatelské služby
na žádost uživatele
40. Vyřizování úředních záležitostí mimo základní poradenství

MO ČRS Blatná a DDM Blatná pořádají
pro děti z rybářských kroužků

vy topiva, údržba topných zařízení
22. Běžné nákupy, max. ve 3 obchodech (max.
10 kg)
23. Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup
ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
nákup nad 10 kg (max. 15 kg) nebo ve více
jak 3 obchodech
24. Pochůzky
25. Praní a žehlení osobního/ložního prádla (při
větším množství zprostředkování jiné služby) drobné opravy (přišití knoflíku, výměna

v sobotu 10.6.2017

prádelní gumy v kalhotách, …)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
26. Doprovázení dětí do školy, školského zaříze-

8 Kč

5 min.

8 Kč

5 min.

ní, k lékaři a doprovázení zpět
27. Doprovázení dospělých do školy, školského
zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující veřejné
služby a doprovod zpět

Rybářské závody o Řečického kapra
Prezentace od 6.30 u rybníka Řečický
Zahájení v 7.00 hod. – ukončení 12.00 hod.
12.30 hod. – vyhlášení výsledků
Chytá se na jeden prut.
Na těžko nebo na plavanou.
Dle pravidel Rybářského řádu.
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Station 17 je jako
pokoj rockové
hvězdy
Feťácké doupě? I s takovými názory se občas setkávají zaměstnanci
nízkoprahového zařízení Station 17
v Blatné. Přestože od otevření centra
uběhlo více než šest let, překvapivě si
stále část veřejnosti myslí, že slouží
uživatelům drog.
„Přišla k nám jedna maminka
a chtěla se přesvědčit, jak to ve Stejšnu vlastně vypadá. Bála se, že její syn
tráví svůj volný čas někde mezi feťáky.
Když ale viděla, že zařízení je čisté
a připomíná to tu spíš pokoj rockové
hvězdy, uklidnilo ji to,“ říká vedoucí
centra Martin Klajn.
Dospívající zde mají k dispozici
kulečník, fotbálek nebo hudební zkušebnu s elektrickými kytarami a bicí
soupravou. „V kurzu je teď karaoke,
pozdě odpoledne a v podvečer zní
naživo i rockové hity, ty většinou hrají
kluci,“ popisuje.
Centrum slouží mladým lidem
mezi 14 a 26 lety. Nabízí bezpečné
prostředí k trávení volného času bez
drog a alkoholu. Řeší také problémy
spojené s dospíváním. Je registrovanou sociální službou.
Prohlédnout si Station 17, nebo se
dozvědět více o jeho službách, může
každý od úterý do čtvrtka mezi 11 a 14
hodinou. Nízkoprahové zařízení provozuje nezisková organizace Prevent 99.
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Historie téměř detektivní

Otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie v Blatné

Uprostřed Blatné na výsostném místě stojí
gotický kostel. Ano, všichni jej znají a všichni
kolem něj někdy prošli, avšak jeho stěny jsou
pro mnohé němé a působí jako nedobytná
stavba. Nebylo tomu ovšem tak vždycky
a s postupujícím časem se i tato překrásná
stavba navrací k lidem a lidé se navracejí
k ní. Na první pohled spatřujeme jen typická
vysoká okna s gotickými kružbami, avšak
přiblížíme-li se blíže, uvědomíme si, že k nám
tato stavba promlouvá. Sice je to jazyk starý,
avšak i dnes mu lze porozumět. Právě dnešní
příspěvek se bude zabývat komunikačními
kanály, kterými kostel disponuje.
N e j jasnějším
a nejhlasitějším hlasem vládne
kostel s pomocí zvonů.
Ty jsou zde
doloženy
už od roku
1430, kdy
byl pořízen
zvon Sv. Josef, jak bylo
Pohled do kněžiště.
údajně uvedeno na zvonu přelitém v roce 1775. Zvony
ohlašovaly čas na mši, polední čas, čas sváteční, a tím řídily život většiny obyvatel, která
nedisponovala přesným časem a dělila den
podle západu a východu slunce. Tato funkce
mu zůstala i v době mechanických hodin.
Zvon se loučil s mrtvými při pohřbech a oslavoval svatby či křty. Také varoval obyvatele
před nebezpečím.
Další komunikant není již tak zjevný
a jeho jazyk je vykládán individuálně podle
pozorovatele. Nejvýraznějším jsou erby patronů kostela, kteří nemalou částkou přispívali
na svatostánek, a tak si mohli dovolit označit
si na věčné časy svou práci. Nepřehlédnutelným příkladem je alianční serényiovsko-waldsteinský erb na průčelí blatenské věže.
Musíme si uvědomit, že právě touto branou
pod věží vedla jediná cesta do areálu kostela.
Neprojít tudy neznamenalo jen zmeškat bohoslužbu v kostele, ale i nesetkat se se všemi
sousedy, nedozvědět se novinky z města i okolí a být prostě mimo společnost. Takže právě
tato poloha byla nejideálnějším místem, aby
se všichni dozvěděli, kdo je patronem kostela. Obdobnou funkci plnil pravděpodobně
i malý štítek s erbem v sakristii kostela, který
odkazoval na první donátory kostela v Blatné,
Bavory ze Strakonic, avšak zde by se mohlo
jednat dle autorů knihy „Blatná. Děkanský

kostel Nanebevzetí Panny Marie“ možná
i o označení místa posledního odpočinku
členů rodu.
Mluvíme-li již o náhrobcích, dostáváme
se k jedné z posledních skupin komunikantů
v této stavbě, na které bychom chtěli v dnešním příspěvku upozornit. Nechat se pohřbít
přímo v kostele mělo vícero významů. Nebožtík měl největší šanci, že vstoupí do nebe
a jeho hříchy budou smyty, když bude ležet
blízko kostela, ne-li přímo v kostele. Navíc
měl skoro stoprocentní pravděpodobnost, že
se na něj nezapomene, když přes jeho hrob
musí všichni projít. V kostele je dnes nejvýraznější krycí deska krypty Serényiů vedle
hlavního oltáře. Původně však výsostné místo
v podlaze v centrální části dvoulodního kostela měly náhrobky Jaroslava Lva z Rožmitálu,
jeho manželky Elišky Bezdružické z Kolovrat
a jeho bratra Jindřicha z Kolovrat a Bezdružic. V podlaze před oltářem zůstal pouze
dnes již těžko rozpoznatelný erb manželky
Zdeňka Lva z Rožmitálu Kateřiny Švihovské
z Rýzmberka. Opomenout není možné ani
hrobku Rozdražovských, která je situována
nalevo od dnešního hlavního vchodu v jižní
stěně kostela.
Samozřejmě by mnozí mohli připomenout
oltář, nápisy, svaté nebo ambit, o kterých
jsme se již nezmínili, avšak prostor našeho
příspěvku je omezen. Není v našich silách
popsat vše o kostele a opakovat tak závěry již
zmiňované knihy, která dle všeho velice povedeně zachytila dějiny a obraz kostela od minulosti dodnes. Je patrné, že kostel je živoucí
památkou, která k nám promlouvá. Nutné je
jen pozorně naslouchat, neboť duchovní není

Pohled na kostel z jihu.

jediný, kdo v tomto svatostánku mluví hlasem
srozumitelným. Vy si budete moci kostel
prohlédnout nejen v období bohoslužeb nebo
po předchozí domluvě s duchovním správcem
P. Marcinem Piaseckim. Kostel bude totiž otevřen pro veřejnost od 19. 6. do 17. 9. (Po – Pá
15:00-18:00, So 9:00-12:00, 13:00-17:00, Ne
9:30-12:00, 13:00-17:00), tak to nezmeškejte,
a hlavně se pořádně dívejte a naslouchejte
příběhům, které skrývá.
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná
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u l t u r n í k a l e n d á ř

Akce

POSTŘIŽINY Z POSTŘIŽIN –
DERNIÉRA

Divadelní sál, Sokolovna Blatná
SDO Blatná

12. 6. PONDĚLÍ | 17:00 |

KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)ÁNSKÉHO VAŘENÍ – GRILOVAČKA
Zahrádka Hospody U Datla

15. 6. ČTVRTEK | 17:00 |

KONCERT ZUŠ PRO VEŘEJNOST

Koncertní sál, ZUŠ Blatná

16. 6. PÁTEK | 17:30 |

CO VŠECHNO SE DOZVÍTE O TANCI

Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Závěrečné představení žáků tanečního
oboru ZUŠ Blatná. Vstupné dobrovolné.

16. - 18. 6. | BLATENSKÝ FEST 2017
24. ročník
Zimní stadion Blatná
Program na www.blatensky-fest.cz

17. - 18. 6. + 24. - 25. 6. + 1.- 2. 7.
| SO + NE | 10:00 – 17:00 |
BLATENSKÁ RŮŽE

Sýpka Blatná, u rybníku Přední Topič
Tradiční výstava mapového okruhu Blatenská růže. Slavnostní vyhodnocení soutěže
proběhne 17. 6. v 10:30 na blatenské sýpce.
Program | 17. 6.
10:30 | Vernisáž a vyhodnocení
15:00 – 16:00 | Přednáška – Michal Horák – Dagguerotypie znovu objevená (autor zhotovuje fotografie touto metodou i v
současnosti)
16:00 – 17:00 | Přednáška - Kamila Berndorffová – Cestovatelská fotografie

18. 6. NEDĚLE | BOŽÍ TĚLO

Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE

Drama/válečný v českém znění | Francie,
ČR 2017 | 110min | 110 Kč

AUTA 3

Animovaný/rodinný v českém znění | USA
2017 | 120 Kč

NOC MUZEÍ A KOSTELŮ

10. 6. SOBOTA | 18:30 |

16. 6. PÁTEK | 20:00 |

21. 6. STŘEDA | 19:00 |

9. 6. PÁTEK | 16:55 – 22:00 |
MUZEUM
16:55 | slavnostní zahájení před budovou
Městského muzea
17:00 - 21:00 | hra Stroj času v prostorách
výstavy, překvapení od členů skupiny historického šermu Markýz ze Strakonic
17:00 - 20:00 | otevřená výtvarná dílna s
výtvarnicí a autorkou leporela, Lucií Seifertovou
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 bohoslužebných oděvů a předmětů
21:00 – 22:00 | zpěvy z Taizé (vede chrámový komorní sbor)
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23. 6. PÁTEK | 20:00 |

POBŘEŽNÍ HLÍDKA

komedie v původním znění s titulky | USA
2017 | 119min | 120 Kč

Knihovna
13. 6. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME… a vybíráme si
knihy na dovolenou

20. 6. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME… a těšíme se do
muzea

Pro děti:

KŘÍŽOVKA PRO DĚTI
14:00 | slavná mše – kostel Nanebevzetí
Panny Marie
15:00 | průvod ulicí Na Příkopech, závěr na
nádvoří zámku
Pořádá farnost Blatná.

21. 6. STŘEDA | 16:00 – 20:00 |

LETNÍ ŠKOLA PSYCHÉ - 2. PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ V PŘÍRODĚ U
BLATNÉ

Sraz v 16:00 u Sokolovny
Téma: mysl – proč nás pořád obtěžuje,
proč není možné myslet jen pozitivně. Přihlášky na tel. 774 440 062 (Dagmar Kubešová), více na www.masazeslunecnice.cz

24. 6. SOBOTA

RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI 2017

Sádky Blatná + nádvoří zámku Blatná
Program:
9:45 - 10:00 | průvod a požehnání českému
kapru
10:00 - 10:15 | zahájení slavností
10:15 - 10:30 | předtančení Prezioso Blatná
10:30 - 13:00 | Kameňáci - koncert dechovky
13:00 - 13:15 | předtančení pí. Strnadová
13:15 - 15:00 | Sešlost - country
15:00 - 15:30 | taneční vystoupení DDM
15:30 - 18:00| Z VRŠKU - country
20:00 - 20:30 | FATIMA - zábava - výběr
vstupého
více na www.blatenskaryba.cz

Kino
9. 6. PÁTEK | 20:00 |

SMRTIHLAV (HHhH)

Akční/životopisný/válečný v původním
znění s titulky | Francie 2017 | 110 Kč

14. 6. STŘEDA | 19:00 |
MUMIE

Akční/fantasy/horor v českém znění | USA
2017 | 130 Kč

30. 6. PÁTEK | 14.00 – 16:00 |

TVŮRČÍ DÍLNIČKA PRO DĚTI:
JAK OBLÉCI KNIHU

Aby se vám knížka PŘI CESTOVÁNÍ O
PRÁZDNINÁCH neponičila, pořiďte jí slušivý kabátek. Naučíme vás, jak se takový
papírový ozdobný obal tvoří.

Komunitní centrum
13. 6. ÚTERÝ | 18:00 |

CESTOPIS: JAK DĚLÁ ŽIRAFA ANEB
ZA PŘÍRODOU JIŽNÍ AFRIKY

Kavárna, KCAŽ
Prezentace expedice zoologů Společnosti pro výzkum a ochranu fauny ZOOGEOS
Bohemia do Jihoafrické republiky a Namibie. 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 Karel Pecl. Vstupné dobrovolné.

16. 6. PÁTEK | 17:00 |
KYTAROHRANÍ

Kavárna, KCAŽ
Vezměte doma své hudební nástroje a
přijďte si s námi zahrát! Vstup volný.

20. 6. ÚTERÝ | 16:00 |

JAK SE NESTAT ZHUNTOVANOU
MATKOU VIII.

Kavárna, KCAŽ
Téma: Bylinky pro radost – bylinkové tvoření pro podporu energie radosti s Lindou
Mahelovou. Vstupné dobrovolné.

27. + 29. 6 | KURZY 1. POMOCI

27. 6. ÚTERÝ | 9:30 | KURZ 1. POMOCI

PRO MAMINKY A TATÍNKY | Velká klubovna, KCAŽ
Jak správně reagovat, když se zraní vaše
dítě? Jak postupovat při popálení, při
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alergické reakci nebo při zástavě dechu?
Jak správně resuscitovat? Kapacita bez
omezení, vstuné dobrovolné.

29. 6. ČTVRTEK | 18:00 | KURZ 1. POMOCI 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 poskytnout 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 Cheníčková, zdravotní sestra s bohatými zkušenostmi z kliniky anesteziologie a resuscitace FN Motol.

30. 6. PÁTEK | 18:00 |

KAVÁRENSKÝ KVÍZ

Kavárna, KCAŽ
Týmový vědomostní kvíz o ceny! Týmy 2-4
osoby, startovné 20,-/osoba.

27. 6. - 15. 8. | KAŽDÉ ÚTERÝ | 16:00 |
VZDĚLÁVACÍ KURZ FINANČNÍ
GRAMOTNOSTI ANEB JAK SE STÁT
BOHATÝM

Velká klubovna, KCAŽ
Zveme širokou veřejnost na nově pořádané letní kurzy finanční gramotnosti. Kurzy
jsou bezplatné. Více info na www.ckvb.cz

KAŽDÝ ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén, KCAŽ
15. 6. | 17:00 | MALBA
22. 6. | 18:00 | SOCHAŘSTVÍ
29. 6. | 18:00 | LINORYT

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
Čtvrtek

17:00 ANGLIČTINA PRO
ZAČÁTEČNÍKY
18:00 ANGLIČTINA
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 –
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

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

Klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte PhDr. Doležalovou 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.
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skladby Johannesa Brahmse
Pátek 7. 7. v 18:00
Velký sál Starého paláce, zámek Blatná
Interpretační seminář Miroslava Sekery
Neděle 9. 7. v 9:00
Velký sál Starého paláce, zámek Blatná
Koncerty:

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

Zahajovací koncert 31. ročníku
Neděle 2. 7. od 14:00 v koncertním sále
ZUŠ Blatná

NÁPRAVA ŘEČI

Gala koncert: klavírní recitál Miroslava
Sekery
Sobota 8. 7. v 19:30
Velký sál Starého paláce, zámek Blatná
Host večera: Iva Janžurová

Klubovna, KCAŽ
Kontakt: Mgr. Nikola Brandová,
tel.: 773 232 343.

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

Výstavy
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

Klavírní recitál Pavla Voráčka
Středa 5. 7. v 19:30
Velký sál Starého paláce, zámek Blatná

Slavnostní koncert účastníků 31. ročníku
Jihočeských klavírních kurzů
Čtvrtek 13. 7. v 19:00
Velký sál Starého paláce, zámek Blatná

KLAVÍRNÍ KURZY

2017

31. ročník jihočeských klavírních kurzů
v Blatné

2. 7. - 14. 7.

více na www.kulturablatna.cz nebo www.klavirni-kurzy.cz
Záštitu nad kurzy převzali: baronka zámku Blatná Jana Hildprandt Germenis, starostka Blatné Kateřina Malečková,
herečka Iva Janžurová a hejtman JČ Kraje
Lektoři kurzu | Jana Korbelová, Veronika Ptáčková a Pavel Voráček

PROGRAM SLAVNOSTNÍCH KONCERTŮ A SEMINÁŘŮ
2. 7. NEDĚLE | 14:00 | ZAHAJOVACÍ KONCERT 31. ROČNÍKU
Koncertní sál ZUŠ Blatná
Koncert je určen pro účinkování všech frekventantů kurzu.

5. 7. STŘEDA | 19:30 | KLAVÍRNÍ RECITÁL PAVLA VORÁČKA
Velký sál Starého paláce, zámek Blatná

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

3. 4. – 31. 5. | GALERIE V ÍČKU:
BLATNÁ NA STARÝCH
POHLEDNICÍCH

Zvětšené historické pohlednice ze sbírek
Městského muzea Blatná.
Infocentrum Blatná

25. 5. – 31. 8. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO
NÁRODA

Městské muzeum Blatná
Výstava obřího leporela vychází ze stejnojmenné knihy výtvarnice a spisovatelky
Lucie Seifertové, za kterou získala nejedno
ocenění. Leporelo bylo zvětšeno do nadživotní velikosti a zábavnou formou vás provede českou historií. Výstava je obohacena
o hravé interaktivní prvky a střípky z blatenské historie.

Nepropásněte
31. JIHOČESKÉ KLAVÍRNÍ KURZY

Program Jihočeských klavírních kurzů:
Semináře:
Přednáška Miroslava Sekery: Klavírní

7. 7. PÁTEK | 18:00 | KLAVÍRNÍ SKLADBY JOHANNESA BRAHMSE | Přednáška Miroslava Sekery
Velký sál Starého paláce, zámek Blatná

8. 7. SOBOTA | 19:30 | GALAKONCERT | KLAVÍRNÍ RECITÁL MIROSLAVA SEKERY
host večera - IVA JANŽUROVÁ
Velký sál Starého paláce, zámek Blatná

9. 7. NEDĚLE | 9:00 | INTERPRETAČNÍ SEMINÁŘ MIROSLAVA SEKERY
Velký sál Starého paláce, zámek Blatná

13. 7. ČTVRTEK | 19:00 | SLAVNOSTNÍ KONCERT ÚČASTNÍKŮ 31. ROČNÍKU JIHOČESKÝCH KLAVÍRNÍCH KURZŮ
Velký sál Starého paláce, zámek Blatná

14. 7. PÁTEK | 11:00 | ZÁVĚREČNÝ KONCERT ÚČASTNÍKŮ KURZU
Velký sál Starého paláce, zámek Blatná
Rozloučení, předání certifikátů a osvědčení

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu informací

Závěrečný koncert účastníků kurzu
Pátek 14. 7. v 11 hodin
Velký sál Starého paláce, zámek Blatná
*organizátoři si vyhrazují právo na změnu
informací
Vstupenky (na koncerty Pavla Voráčka a
Miroslava Sekery) lze zakoupit v předprodeji v blatenském infocentru, na recepci
Městského muzea Blatná nebo na www.
ckvb.cz
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Jazz baví. Jazz Day 2017 v Blatné Výstava v blatenském muzeu provede vtipně

Ve dnech 7. a 8. května se v Blatné odehrál již šestý
ročník jazzového minifestivalu Jazz Day. Letošní novinkou
bylo zařazení swingové tančírny, která se konala v podvečer
hlavního jazzového dne. K příjemnému překvapení pořadatelů se ukázalo, že tanec a swing lidi baví a sešel se nás plný
sál Starého paláce blatenského zámku, abychom pod vedením
tanečního studia Swing Busters roztančili Jazz Day.
I když nám
následující den
počasí příliš nepřálo, příznivce
a milovníky jazzu to neodradilo
a dorazili na náSwingová tančírna, foto CKVB.
dvoří zámku
Blatná, kde se 8. května odehrál hlavní program festivalu.
Musíme a především chceme poděkovat nejen příchozím,
kteří nás svou návštěvou podpořili, ale také statečným
vystupujícím, kteří tak odstartovali letní kulturní sezónu
v Blatné pod širým nebem, i když počasí léto nepřipomínalo
ani náhodou. Za to patří dík městu Blatná, Sokolu Blatná,
zámku Blatná, Nobiscu Humanitas, mažoretkám, H-Bandu
blatenské ZUŠ a dalším skvělým muzikantům jako jsou For
Evergreens, Yvonne Sanchez a Pedro Tagliani, Back Side Big
Band a v neposlední řadě Szidi Tobias se svým bandem. Místo
dalších zbytečných slov si raději prohlédněte fotografie, které
pro nás pořídil skvělý fotograf Pavel Drdel.
Další foto na str. 16
Za CKVB, Michaela Sikorová

a nápaditě českými dějinami

25. 5. – 31. 8. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |

Městské muzeum Blatná
V letních měsících na vás čeká v Městském muzeu Blatná výstava s názvem
Dějiny udatného českého národa,
která vychází ze stejnojmenné knihy výtvarnice
leporelo Lucie Seifertové v nadživotní velikosti
a spisovatelky Lucie Seifertové. Tato úspěšná
kniha,
která sehistorie
stala bestsellerem
+ pár střípků
z blatenské
a získala řadu ocenění, byla zvětšena do nadživotní
= zábava pro velikosti.
děti i dospělé„Jdeme vstříc
těm, kteří litují, že se nemohou fyzicky účastnit dějů čtené knihy. Nedokážeme
zmenšit člověka, a tak jsme zvětšili knihu. Dějinami lze tedy procházet a prožívat
spolu s kreslenými figurkami jejich drobné radosti i strasti,“ vysvětluje autorka.
Velké leporelo, putující po českých i zahraničních galeriích, je dva metry
vysoká a sedmdesát metrů dlouhá krajina, ve které se odehrávají příběhy z naší
historie. Zábavný komiks, určený pro děti i dospělé, mapuje dějiny českého
národa od dob lovců mamutů až po současnost. Protože se kniha stala velice
populární, byl také vytvořen animovaný seriál o sto jedenácti dílech, který jistě
z nabídky České televize.
Autorka leporela i seriálu, Lucie Seifertová (1969), vystudovala malbu
na pražské Akademii výtvarných umění. Následně pracovala jako výtvarný redaktor a grafik v různých časopisech pro děti i dospělé a ilustrovala knihy. Do širšího
povědomí se dostala právě s autorskou knihou Dějiny udatného českého národa.
Na svém kontě má ale spoustu knižních titulů pro děti, které vydává společně se
svým manželem, hudebníkem Petrem Prchalem alias Panchem. Úspěšnost jejich
knih spočívá hlavně v tom, že vzdělávají s humorem.
Stejný cíl má i výstava v Městském muzeu Blatná. Obří leporelo, které se
vine celým výstavním prostorem, jsme doplnili o střípky z blatenské historie,
muzejní exponáty a hravé interaktivní prvky. Tak pokud si chcete oživit historické
znalosti zábavnou formou, neváhejte zavítat do Městského muzea. Výstava je
otevřena od 25. května až do konce srpna.
Pavlína Eisenhamerová - Městské muzeum Blatná

Čtyřiadvacátý ročník Blatenského festu nabídne řadu zvučných interpretů
Červen se nezadržitelně blíží, léto už klepe na vrata a v Blatné finišují přípravy
tradičního třídenního hudebního svátku všech příznivců punku, metalu a řady dalších
hudebních stylů. Na letošní čtyřiadvacátý ročník Blatenského Festu si pořadatelé připravili nabitý program, plný zvučných interpretů, jež se v dnešní době řadí mezi legendy
na hudební scéně, ale také kapel, které na své místo na špici teprve čekají.
Mezi hlavní hvězdy letošního ročníku patří Anglická partička z Manchesteru,
Shoshin. Ta objíždí evropská podia od roku 2013 a v Blatné představí svůj nezaměnitelný
hudební projev, sestávající ze směsice punku, rapu nebo grunge. Dále se návštěvníci
mohou těšit na punkové matadory, pražské S.P.S. a plzeňské Znouzectnost, jež patří
k legendárním kapelám na české punkové scéně. Fanouškům řízného metalu potom jistě
udělá radost vystoupení českokrumlovských Locomotive, kteří zahrají metal v jeho nejčistší podobě, a nebudou chybět ani klatovští Trautenberk se svým netradičním a veselým
tanzmetalem, jež, jak kluci mnohokrát zmínili v rozhovorech, rozveselí i tu nejmrzutější
selku na parketě. Výčet headlinerů poté uzavírá svérázný hudebník a básník Záviš, kontroverzní partička Sodoma Gomora a kapela Green Monster. A nebyl by to Blatenský
Fest bez domácích kapel Anča Band, Funkce Šroubu, Absolutní Bezmoc, nebo Libido
Challenge. Tím však výčet interpretů zdaleka nekončí, kromě výše zmíněných kapel zde
zahrají ještě Kohout Plaší Smrt, The Pirates Of The Pubs, Kúrovec a spousta dalších.
Druhým rokem se také můžete těšit na druhou stage, která se ponese v rytmech
elektronické hudby. Páteční večer zde bude pod taktovkou pražského uskupení Drumy
i Nedrumy a bude patřit zlámaným beatům, především pak drumandbassu. Desky
na gramofonech sem přijede roztočit oblíbená pražská partička Parallel Acitivity
ve složení DJ Frock a DJ Neighbour, ty navíc na trubku doprovodí Chris Vern. Nebudou
chybět ani zástupci Drumy i Nedrumy crew, Honey T, Stanjah a Stuart,kteří mimo jiné
působí také v pražských uskupeních Shadowbox a Techno.cz, což jsou dvě nejstarší
crew na české taneční scéně. Společně s nimi ještě zahrají dvě talentované vokalistky,
MC Katrin a MC Witty. Sobota poté bude patřit příjemným a veselým rytmům house
music, čehož se ujmou ti vůbec nejpovolanější. Hlavními hosty zde bude dvojice Steen

a Spiriakos, kteří si zahráli po boku těch nejzvučnějších jmen taneční scény. Dále
své sety zahrají ještě DJ Byzzon a DJ Pellican z oblíbeného uskupení Kra-Stra
sound, jež navíc celou stage nazvučí.
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Sport
Potápěčská sezóna
v plném proudu

O víkendu 12. až 14. května uspořádali
blatenští potápěči 1. Závod Mistrovství České
republiky v lovu ryb na nádech. Tento rok díky
dlouhé zimě čekala na závodníky v zatopeném
lomu v Trhové Kamenici teplota vody mezi
5 až 7 stupni! Zřejmě i ryby byly studenou
vodou překvapeny, protože z celkových 126
nasazených kaprů se ulovilo právě 126.
Blatenský A tým ve stejném složení jako
v loňském roce (Karel Říha st., Karel Říha ml.
a Michal Stružka) čelí letos výzvě v podobě
10. titulu Mistrů České republiky v řadě.
V tomto 1. závodě se však muselo blatenské
Áčko spokojit s 2. místem (19 střelených kaprů), jelikož výborným výkonem se o vítězství
postaral Ondřej Sedláček, David Koblih a Tomáš Polesný, tedy blatenský JUNIOR tým (20
kaprů). Třetím místem doplnil stupně vítězů
tým z Hradce Králové (19 kaprů), za kterými
se na čtvrtém místě se 17 kapry umístil tým
Blatná II. (Petr Sedláček, Petr Pechr, Josef
Kostka).
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kategorií, kde se z Klubu potápěčů
Blatná zúčastnilo téměř 20 dětí.
Všechny děti prokázaly, že naši
dospělí závodníci budou mít své
nástupce ☺. Kromě soutěží měly
děti možnost vyzkoušet si dětský
dýchací přístroj.
Za pomoc a perfektní spolupráci bychom rádi poděkovali
sponzorům Klubu potápěčů Blatná,
kterými jsou společnost LEIFHEIT
s.r.o., Město Blatná, Svaz potápěčů
ČR a David Drýk ze společnosti
SOPRAS SUB.
EK

TJ BLATNÁ - ODDÍL KOPANÉ
POŘÁDÁ
V SOBOTU 24. 6. 2017
6. ROČNÍK TURNAJE ST. PŘÍPRAVEK

O POHÁR
ROMANA VONÁŠKA
(Bývalý hráč Blatné, Plzně, Sparty Praha, Belgického Lokerenu a reprezentace ČR)

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

ZAČÁTEK V 830 HODIN
GENERÁLNÍ SPONZOR:

TECHNICKÉ SLUŽBY
města Blatné s.r.o.

František Rubáš ELEKTRO
Město Blatná

Fotbalový klub TJ BLATNÁ z.s. hledá
Již v loňském roce okupoval přední příčky
nejmladší závodník Ondřej Sedláček, kterému
se v tomto závodě podařilo poprvé vystoupit
na stupně vítězů a získal nádherné 2. místo
za 9 ulovených kaprů. Úspěšnější byl pouze
Tomáš Pátek z Hradce Králové s 11 kapry.
Na 3. místě skončil Michal Švadlenka s 8
rybami, závodící za tým Česká Lípa. Blatenští
potápěči se v jednotlivcích dále umístili: Petr
Sedláček 5. místo, David Koblih 8. místo,
Karel Říha ml. 9. místo, Karel Říha st. 12.
místo, Petr Pechr 15. místo, Martin Dolejši
16. místo, Josef Kostka 17. místo a Pavel
Troníček 21. místo.
Další závod Mistrovství ČR 2017 se uskuteční v září a my věříme, že Blatná dosáhne
podobných úspěchů a oba tituly Mistrů ČR
jak v jednotlivcích, tak v družstvech, zůstanou
„doma“ stejně jako v posledních 3 letech.
Zároveň v dubnu proběhl v plaveckém stadionu ve Strakonicích 1. ročník potápěčských
a plaveckých soutěží pro děti všech věkových

MALÉ FOTBALISTY A FOTBALISTKY
ročník 2009, 2010, 2011, 2012
do fotbalových týmů mladších přípravek a minipřípravek.

Přihlásit se můžete během měsíce června na pravidelných trénincích, které se konají:
Minipřípravka:
Mladší přípravka:
		

úterý, čtvrtek		
úterý, čtvrtek		
úterý, čtvrtek		

15.30 až 17.00 hod.
15.30 až 17.00 hod.
17,00 až 18.30 hod. (do 22/6)

Všichni si mohou vyzkoušet jednoduchá cvičení a podívat se na své vrstevníky, kteří se již fotbalu
věnují.
Od nové sezóny (srpen 2017) budou probíhat stejné akce také pro ostatní kategorie.
Staň se členem fotbalové party ☺☺☺
S přátelským pozdravem a více info:
Michal VANDUCH
Mobil: +420724005209
Martin BULKA
Mobil: +420608860849

Číslo 11 / strana 14

Blatná 9. června 2017

Šipkařská akademie. Pro dospělé
i děti. V Bělčicích i v Blatné

Bělčice - Blatná: Šipkařský klub Šneci Bělčice neustále rozšiřuje
své aktivity. Počínaje pondělím 3. července hodlá otevřít „Šipkařskou
akademii“, a to jak v domovských Bělčicích, tak v nedaleké Blatné.
„Bělčice pro tento účel vyhradí sál místní sokolovny, na blatenské půdě
se bude házet do terčů pravděpodobně v objektu bývalé herny. Místo
bude ještě dodatečně upřesněno. Činovníci klubu se budou zájemcům
věnovat v obou prostorách vždy od půl páté odpoledne. Steelové
i softové šipky je možno si zapůjčit zdarma,“ informuje jednatel ŠK
Šneci Bělčice Pavel Mašek. Přihlásit se je možné na tel. 724/ 882 281
nebo elektronicky na : pavelmasek@email.cz.
Policejní akademie, Akademie věd- tak to už bychom tu měli. Ale
šipkařská akademie ? A mimo velká města? To je tedy žhavá novinka
a opravdová libůstka. Každopádně- hodně štěstí!
Vladimír Šavrda
OBEC ŠKVOŘETICE a PROSPORT BLATNÁ
pořádejí v neděli 25. 6. 2017
na hřišti v Pacelicích další ještě atraktivnější

CYKLOHRÁTKY
Prezence - 12.00 - 13.. hod. v Obecní domě
Začátek ve 13.00 hod.
PROGRAM:
- jízda zručnosti

- cyklistické závody kolem vesnice
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Fotbalové výsledky

PÁTEK 9//6 od 18 hodin TJ BLATNÁ ,,A“ : TJ DRAŽICE –
POSLEDNÍ ZÁPAS SEZONY
ST. ŽÁCI VYBOJOVALI POSTUP DO KP. GRATULUJEME
Muži „A“

Vodňany-Blatná

2:0 (0:0)

Muži „B“

Blatná-Vodňany B

5:1 (3:1)

Míka, Peleška, Vanduch,
Brabec, Říha Jiří

Ženy

konec sezóny

divize D

konečné 8. místo

Dorost

Vacov-Blatná

sobota 10.6.

10,00 hodin

Žáci st.

Blatná-Vodňany

5:2 (1:2)

Fořt Lukáš 2x, Fořt Tomáš,
Pícha, Říha Vítek

Říha Štěpán, Motyka

MINULÉ KOLO
Muži „A“

Blatná-Vimperk

2:2 (0:1)

Muži „B“

Cehnice-Blatná

2:0 (1:0)

Ženy

Hrádek-Blatná

5:1 (3:1)

Nagyová

Dorost

Blatná-Vl.Březí

12:0 (5:0)

Říha Jiří 5x, Peroutka 4x,
Levý, Vala, Houzar

Žáci st.

Týn n.Vltavou-Blatná

0:11 (0:3)

Pícha 3x, Opava 2x, Fořt Lukáš 2x, Krátký Ondřej, Říha
Vítek, Šejvar A

FLORBALOVÝ KROUŽEK
V SOKOLOVNĚ!

Chceš se připojit ? Přijď na seznamovací trénink v úterý
13.6.2017 od 17:00 hod. v sokolovně.
Kluci a holky ve věku 8 - 12 let

Těšíme se na tebe !!

Zajištěn odborný cykloservis spolu s půjčovnou koloběžek ZDARMA po celý den
Kategorie: Odrážedla I - do 3 let, Odrážedla II - 4-5 let, C - 6-8 let, B - 9-11 let,
A - 12-14 let a junioři
Ukázka akrobacie leteckých modelů.

Otevření skateparku

V sobotu 27. 5. proběhla v Blatné velice
vydařená akce, otevření místního skateparku, již provázela velmi hojná účast diváků
i jezdců. Místní skejťáci na podobnou událost
čekali více než 10 let, a proto tato akce byla
ve velkém stylu. Hlavním sponzorem akce
byl Temple store, jehož majitel Jaromír Bůbal

sám pochází z Blatné, takže jde u něho přímo
o srdcovou záležitost. Velké díky náleží také
zastupitelstvu města Blatná, paní starostce
Kateřině Malečkové, projektantovi Miloslavu

Těšíme se na Vás!
Vítovi, ostravské firmě Fiveramps a hlavně
panu místostarostovi Pavlu Ounickému, bez
kterého by tento skatepark nikdy nestál. O výborné občerstvení se starala hospoda U Datla
a skvělou propagaci a aparaturu zajistilo
Centrum kultury a vzdělávání města Blatná.
Akce se zúčastnila velká skupina jezdců ze
Strakonic, Českých Budějovic a v neposlední
řadě hlavně domácí, v čele s Matyášem Hajíčkem, Štěpánem Kaprem a Vojtou Balíkem.
Večer zahrály na vedlejším zimním stadionu
kapely Anča Band a Zvlášný škola. V Blatné
kromě pevné skate základny Sedativa crew,
začíná jezdit i velké množství začínajících
jezdců, nejčastěji druhého stupně základní
školy, kteří jsou velkým příslibem do budoucna a mohou reprezentovat město Blatná
na řadě akcí a závodů, tak jako jejich starší
generace. Skateboarding totiž mezi mladými
lidmi táhne a není to jen obyčejný sport, je to
životní styl.		
Josef Šorna
Sedativa crew skate team:
Matěj Křeček
Matyáš Hajíček
Jiří Chlanda
Štěpán Kapr
Vojta Balík
Josef Šorna
Zdeněk Koman

Otevíračka skateparku Blatná- výsledky:
Best trick bedna:
1. Jamie z Opavy
3. Vojta Balík
2. Standa Macháček
Best trick spina:
1. Vláďa Hlaváček
2. Matyáš Hajíček

3. Štěpán Kapr
4. Robin Šipoš

Game of S.K.A.T.E.
1. Jamie z Opavy
2. David Pavelka

3. Vláďa Hlaváček
4. Tomáš Zábranský

Trick of the day: Jamie z Opavy- Ollie ze
skočky over the gap
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V Mačkově oprášili závod horských kol pro mládež. V něm
na sebe upozornil domácí motokrosař

Mačkov - Naposledy se „Mačkovské
Bike- Eldorádo“ jelo před nějakými deseti
lety. Odkud amatérský přebor mládeže na terénních kolech vzal poněkud exotický a bujarý
název ? „Bike je označení pro horské kolo,
Eldorádo pak v překladu „země zaslíbená,
zázračná, bohatá“. Čili ráj horských kol,“
vysvětluje bývalý cyklistický závodník, který
spolu se dvěma místními členy svého oddílu
tehdy sportovní akci vymyslel.
Letos se po mnohaleté přestávce do obce
horská kola s velkou slávou zase vrátila. Obnovený závod pro děti a mládež se zapsal do novodobých dějin Mačkova jako první ročník,
protože minulost už nikdo nechce řešit. „Jedeme
pěkně od začátku“, znělo heslo na propagačních
plakátech k závodům a tak to také bylo.
Vlastně nebýt nové energické paní starostky Hany Míkové, všechno by zůstalo při
starém. Ta spolu s partou pracantů a nadšenců
z obce náležitě obohatila společenské dění
a při té příležitosti zatoužila i po návratu
tradice závodů horských kol. Za vzorný a důstojný průběh akce má lví podíl místostarosta
Jindřich Bláha, který vzal na svá bedra těžkou
úlohu ředitele akce a zhostil se ji vskutku
bravurně. Samozřejmě nebylo by úspěchu,
kdyby nebylo sehraného týmu lidiček, který
šlapal jako švýcarské hodinky.
Počasí organizátorům i závodníkům,
kterých se v den D sjelo na mačkovské návsi
více než 40, opravdu přálo. Sluníčko svými
paprsky hladilo tváře chlapců i děvčat, co se
nedočkavě tísnili okolo startovní čáry a jejich
oči prozrazovaly napětí i odhodlání dosáhnout
co nejlepšího výkonu.

Za hvězdu dne přítomní označili domácího motokrosaře Davida Krejčího, který
dokázal, že „umí“ i na ekologickém stroji
a vydupal si vítězství spolu s časem 10: 18.
V závěrečné etapě však byl nucen svést urputný souboj s rovnocenným soupeřem Jaroslavem Zahradníkem. Jak sám David skromně
přiznává, v jeho prospěch zaúřadovala štěstena, protože oběma
borcům zablokovalo
na poslední chvíli cestu auto s cizí
poznávací značkou.
„Na cílové rovince
to bylo hodně vyrovnané a Jarda je
fakt moc dobrý, dělá
cyklistiku závodně.
David Krejčí byl pochvá- Dal mi co proto. Já
len za vzornou reprezen- na kolo skoro nevytaci obce.
lezu, dávám přednost
mašině,“ otírá si vymakaný mačkovák hřbetem ruky bohatě se řinoucí pot z čela.
Z vítězství měl David pochopitelně radost: „Ono mi koneckonců nezbývalo nic
než vyhrát. Paní starostka mně „pobídla“, že
mám být první, tak jsem první byl,“ směje se
nadějný sportovec.
Zdatným a úspěšným amatérským závodníkem na horském kole je teprve šestiletý
Ondřej Saifrd ze Strakonic, který tady v Mačkově nenašel ve své kategorii přemožitele.
Parádní výkon předvedli v Mačkově bráškové
Jakub / 10 / a Matěj / 11 / Hanzlíkovi, kteří
sem s rodiči jezdí z Prahy na chalupu. Matěj
se radoval ze zlata, Jakubovi přišel k duhu
bronz. Slavnostní ceremoniál udílení cen se

odehrál na návsi v odpoledních hodinách.
Nejvýkonnější cyklisty odměnila osobně
starostka obce Hana Míková, sama vášnivá
„kolařka“. Bednu obsadili následující borci:
Odrážedla- 1. Nina Langerová, 2. Dominik
Sajfrid, 3. Nikola Týmová. Kategorie C / 6- 8
let /- 1. Ondřej Sajfrid, 2. Antonín Matějka,
3. Kristýna Hokrová. Kategorie B / 9- 11
let /- 1. Matěj Hanzlík, 2. Patrik Strnad, 3.
Jakub Hanzlík. Kategorie A / 12- 14 let /- 1.
David Krejčí, 2. Jaroslav Zahradník, 3. Tomáš
Fišer. Kategorie „junioři“ / 15- 17 let /- 1.
Tereza Šmídová, 2. Barbora Hrubá, 3. Denisa
Tchorovská. S prázdnou ale domů neodešel
vůbec nikdo.
Poděkování sponzorům „Mačkovského
Bike- Eldoráda“:
Obec Mačkov, Svět dětí a sportu Blatná,
Elektro Němcová Blatná, Miroslav Holub- cykloservis Buzice, Jindřich Pavel - cykloservis
Blatná, Petr Soukup - cyklosport Blatná, Jiří
Vetešník Blatná, Pavel Karban- Obuv, sport
Blatná, Truhlářství B a S Blatná, Jaroslav
Štědroňský- vodoinstalace Blatná, Sport bike
Skála Strakonice, Komerční banka Plzeň,
Mačkovská hospůdka, S- info Blatná, Tesla
Blatná a. s., Cykloknihy Plzeň, AGH Blatná
s. r. o., Ladislav Kratochvíl-EKO Blatná, Alfa
Beton, Roman Pojer- BP SERVICE Blatná,
STK Blatná, Josef Bambásek- železářství
Blatná, Elektro Jankovský, M2 Sport Strakonice, Luboš Blovský- cyklosport Písek, BIKE
FACTORY Strakonice, LEIFHEIT, R a B
Žacléř, ACE Sport Písek, Jan Janota- řeznictví Blatná, Elektromontáže- František Rubáš
Blatná.
Vladimír Šavrda
Redakčně kráceno.

PŘEPIŠTE DĚJINY!- SKALIČANŠTÍ HASIČI VYHRÁLI SOUTĚŽ!!!
Zlatým písmem se do skaličanské kroniky zapíše datum 13. 5. 2017. Když před
časem reprezentanti obce zvítězili v Kadově
na fotbalovém turnaji, nazvali tuto událost
„skaličanským nagánem“ a podobný příměr
by zasluhoval i nynější výkon hasičský.
Okrsková hasičská soutěž se původně měla
odehrávat v Bezdědovicích, ale nakonec se
po domluvě konala v Chobotě, a tak se v jeden
den na jednom místě odehrály dva hasičské
okrsky s celkovou účastí deseti hasičských
týmů. Skaličanští hasiči soutěž zahajovali
a stanovili tak výchozí čas pro ostatní družstva. Nakonec se ukázalo, že svým výkonem
předčili naprosto všechny ostatní účastníky
a po nedávném obnovení své soutěžní činnosti
získali časem 31,33s historické prvenství
v kategorii požární útok (3B) – muži! V kategorii veteráni si veřejnost na občasná skaličanská vítězství se stařičkou mašinou PS 12
již zvykla, ale výhra v kategorii muži předčí

snad všechny dosavadní triumfy… Akce měla
samosebou dozvuky v podobě tradičního
oslavného skoku chráněnců svatého Floriána

do skaličanského Rybníčku a pokračováním
byla tisková konference a brífing v obecním
domku, během nichž byl výkon dopodrobna
rozpitván, chyběla snad jen elektronická tužka. Reálné obrysy začíná získávat i realizace
slibu Milana Počty, který před lety prohlásil,

že pokud skalčanští někdy vyhrají v kategorii
muži (a bude startovat minimálně 5 družstev),
tak bude sám celý tým obsluhovat v rybníčku
ve fraku, s cylindrem a šampaňským s jahodami. Někdy v létě (patrně na akci Loučení
s létem) se ve Skaličanech máme na co těšit!
Zbývá ještě dodat, že druhé místo na okrskové
soutěži obsadil tým Drahenického Málkova
(33,86 s), třetí post patřil Bezdědovicím
(34,12 s), neoblíbené brambory si odvezly
Hajany (41,76 s), páté místo patřilo Buzicím
(58,71 s) a závěr startovního pole uzavřela
Blatná neplatným pokusem. Myštický okrsek
ovládl tým Uzeniček (32,56 s) před Uzenicemi
(33,33 s) a Myšticemi (36,44 s), domácí tým
skončil neplatným pokusem čtvrtý. Útulná
chobotská sportovní aréna byla svědkem
patrně neopakovatelného historického skaličanského úspěchu, který se stává maximálně
jednou za … (uvidíme).
Václav Cheníček
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Po stopách Ladislava Stehlíka Zemí
zamyšlenou XI. Etapa

Obec Kozlov u Střelských Hoštic se
stala dne 13. 5. 2017 cílem další, a to XII.
etapy našeho putování Po stopách Ladislava Stehlíka Zemí zamyšlenou. Vlakové
spojení vzdálené, autobusové spoje v sobotu

v dopoledních hodinách žádné a proto bylo
rozhodnuto použít zase vlastní dopravní prostředky. Tomu, kdo jede za něčím hezkým těch
pár kilometrů nevadí. A tak jsme se objevili
v půl deváté a zaparkovali před kapličkou.
Pomalu se sjížděli další a po půlhodině jsme
vyrazili na předem určenou trasu. Z Kozlova
na Úžlabinu, která je Přírodní památkou a evropsky chráněnou lokalitou. Travnaté svahy
jsou vysekávány ručně kosou, aby nedošlo
k zničení vzácné květeny rostlinek. Za to patří
členům pro ochranu přírody velký dík. Kolem
řeky Otavy jsme došli až k památníku krále
Rudolfa Habsburského, který zde zemřel
při obléhání Horažďovic v roce 1307. Odtud
po červené turistické značce po 5 minutách
chůze nás cesta dovedla na místo U sv. Anny,
kde teče ze studánky pitná voda, která byla
dříve zdrojem vody pro místní lázně. Dnes
je budova zchátralá, ale obydlená, tak snad

ji majitel postupně trochu
opraví. Vedle je kaple postavená v roce 1760 kněžnou
Karolinou z Lowensteinu.
Volně zde rostou nádherné
tulipány viz. fotogalerie /
pozor netrhat/. Od bývalých
lázní a kaple do mírného kopce jsme se dostali do obce Svaté Pole a pak
lesem směrem na Veřechov. Jak nás místní
obyvatelé informovali o neprůchodnosti
kolem Veřechovského potoka do Kozlova,
bylo rozhodnuto změnit trasu a projít lesem.
Do Kozlova jsme se dostali po hřebenu
V Trávníčkách. V Kozlově nebyla ještě
hospoda otevřená, protože se zde vše připravovalo na vystoupení skupiny Sešlost, a tak
jsme se rozhodli zajít na oběd do Střelských
Hoštic, které jsou vzdálené přes most půl
kilometru. Celkem dobře jsme se najedli
v Motorestu. Pak nás naše autíčka dopravila
zpět k domovům. Všem doporučujeme tuto
nádhernou trasu. Již dopředu zveme na XIII.
etapu do Štěkně, kde půjdeme po Naučné
stezce Karla Klostermanna.
TK BLAMIŠ.
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POJEĎTE S NÁMI
DO BRD

na setkání s cykloturisty z Plzně
Tradiční každoroční cyklistická
vyjížďka na setkání s našimi přáteli
z Plzně se v letošním roce uskuteční
v sobotu 24. června 2017.
Sraz účastníků je v 8.00 hodin před
obchodním domem LABUŤ v Blatné.
S Plzeňskými cyklisty se setkáme
v 10,30 hodin v Grilbaru Míšov. Odtud
bude společná jízda 11 km směr
Borovno – Nové Mitrovice – Železný
Újezd. Zde společný oběd ve
12.00 hodin a volná zábava.
S itinerářem trasy a s jejími možnými variantami bude každý seznámen
před startem. Délka trasy je cca
70 - 80 km. Při zpáteční cestě se
nabízí možnost navštívit Rožmitál
pod Třemšínem, kde se tentýž den
koná velkolepá kulturní akce „Den
s královnou Johankou“
Těšíme se na vaši účast a na setkání
s pravidelnými i s novými účastníky
jízdy.
Karel Veselý, František Šesták

Vzpomínka na JAZZ DAY - 8. 5. 2017

For Evergreens. Foto Pavel Drdel.

Starostka - Kateřina Malečková a ředitel CKVB
Edvard Oberfalcer. Foto Pavel Drdel.

Yvonne Sanchez a Pedro Tagliani.
Foto Pavel Drdel.

Szidi Tobias a Band.
Foto Pavel Drdel.

Ročník 28 (38)

Blatná 9. června 2017

Po stopách Ladislava Stehlíka

Zemí zamyšlenou
XIII. etapa

sobota

17. června 2017

Trasa: Naučná stezka Karla Klostermanna okolím Štěkně
Délka trasy:

12 km
Start:

9:00, Štěkeň, u zámku
Doprava na místo startu:

vlastními prostředky
Srdečně zve TK BLAMIŠ
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Rožmitálský Bivoj

Poslední sobota v měsíci červnu bývá v Rožmitálu p. Tř. rezervována lidové
slavnosti Den s královnou Johankou a její součástí, hned po velké bitvě v zámecké
zahradě, bude již popáté silácká soutěž Rožmitálský Bivoj aneb Běh s kancem.
K ní se druží poetická soutěž Dobrá hospodyňka pro pírko přes plot skočí. První
soutěž je určena pro silné, plnoleté a zcela zdravé mladé muže - kanec bude vážit
60 kg a trasa nebude snadná, druhá soutěž je pro plnoleté ženy a dívky. Pro všechny
pak je vědomostní soutěž s těmito otázkami: 1) Jaké bylo skutečné jméno Bivoje?
2) Jaká dvě zvířata jsou s ním spojována? Na místě napsané lístky se správnými
odpověďmi budou losovány.
Volným předobrazem Bivoje byla skutečná postava, a to sice zakladatel významného staročeského rodu Buziců, kdy on i jeho potomci – páni z Rožmitála a na Blatné,
Březnice, Třemšína, Valdeka, Hazmburka, Šelmberka aj. měli ve znaku useknutou
kančí hlavu. Proto obzvlášť vítáni budou mladí mužové z těchto dřívějších panství,
neboť, viděno romantickým pohledem, v sobě mohou mít kapku krve onoho...
Všechny soutěže jsou podpořeny hodnotnými cenami, Bivoj tradičně získává sud
piva. Registrace bude probíhat před závodem, anebo ještě lépe na mailové adrese rozmitalskybivoj@seznam.cz, zapsáno bude prvních sedm závodníků a sedm
závodnic. Takže odpoledne 24. 6.!			
Miloslav Pešta
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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
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

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

ˇ
ELEKTROMONTÁZE
Petr Hrubý
Provádíme bytové a průmyslové elektroinstalace,
hromosvody, rozvaděče, přihlášky E.ON., servis,
opravy a údržby el. zažízení včetně revizí.
mobil: 605 463 400 email: hruby.elektro@seznam.cz

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

PODLAHY

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

KRAMEŠ &
MÜLLER

NABÍZÍ:

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

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

REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

KRAMEŠ 777 815 005

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

MÜLLER 777 815 003

Od srpna 2017
pronajmu

zařízený byt
1+1, 3. patro bez
výtahu.

Tel. 606 476 903

HLEDÁM DOUČOVÁNÍ POMOC S PŘÍPRAVOU
ZA ZKOUŠKY NA SŠ, český jazyk,
matematika, možno dohodnout
i další.
Veronika Kolářová, tel.: 605 280746

HLEDÁM POMOC S PRACÍ
NA ZAHRADĚ u rodinného domu,

především sekání trávy, sázení květin, pletí, apod. Možno i dlouhodobě.
Veronika Kolářová, tel.: 605 280746,
Výšice (Myštice)
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Hospoda Na Tržišti
od 1. června
nová otevírací doba:
pondělí - čtvrtek

11,00 – 22,00

Pátek - sobota

11,00 – 24,00

Neděle

zavřeno

Nabízíme možnost uspořádání
posezení, oslav či večírků s kapacitou
50 osob.
Rozšiřujeme nabídku o domácí
přesnídávkové polévky.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Spálená 404, Blatná,
tel. 777 016 704

HLEDÁME DO NAŠEHO TÝMU
ZAMĚSTNANCE NA POZICI

BLATENSKÁ RYBA

ŠIČKY, ŠVADLENY

AKCE - ČERVEN 2017
PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY

Možnost práce z domova.
Jednosměnný provoz.

Info na tel.: 739 097 953

Pavel Sedláček




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

Ryby mražené:
MAKRELA na gril kuch. s hl.
1,2kg bal.
PSTRUH kuch.s hl. balený
HEJK kuch. VAC balený
LOSOS filet bez kůže balený

99,50 / 1,2kg
129,50 / kg
89,50 / kg
109,-/ 0,5kg

Ryby uzené:
MAKRELA
HEJK
TOLSTOLOBIK
PSTRUH

10,90 / 100g
16,90 / 100g
13,50 / 100g
21,90 / 100g

Drůbež mražená:
Kuřecí čtvrtě (balení 10kg)
KACHNA BD 2,4kg
FARMÁŘSKÉ KUŘE cca 2,5kg
Kuřecí stehenní plátek (balení 2kg)
Kuřecí prsa (balení 2kg)
Kuřecí křídla (balení 1kg)

35,- / kg
75,- / kg
89,50 / kg
82,50 / kg
102,50 / kg
29,90 / kg

Ovoce a zelenina:
JAHODY mr. – ( balení 2,5kg)
38,50 / kg
BORŮVKY mr. – ( balení 2,5kg ) 95,50 / kg
Zelenina pod svíčkovou 350g
10,90 / ks
Zelenina polévková 350g
9,90 / ks

Pizzerie

U Pejska a KoCiCky
˘ ˘
v Kasejovicích,

Pizza z domácího těsta
Tel.: 776 692 390 + Facebook
St - Pá
12.00 - 19.00
So		
12.00 - 21.00
Ne		
15.00 - 19.00

Ostatní:
SÝR EIDAM 30%, cca 2kg
119,50 / kg
VEPŘ. panenka mr. cca 0,5kg
155,- / kg
Hranolky 9*9 balení ( balení 2,5kg ) 24,50 / kg
Kořenící směsi cca 100g
45,- / ks
Uvedené ceny včetně DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ
e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

Jankovský

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

NABÍDKA





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

štěrk – vel. 4-8 /
8-16 / 16-32
písek – praný
– kopaný
střešní latě



Doprodej střešní krytiny KMB
za ceny roku2016 do vyprodání zásob



Příjem objednávek na hnědé uhlí Bílina za akční ceny
v jarní slevě od 1.4. do 31.5. 2017

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






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


www.expert.cz



18.01.16 13:10







- připojení k INTERNETU, televize


- mobilní volání, VOIP pevná linka

navštivte
naši pobočku v BLATNÉ

Pivovarská
200 - budova ELEKTRO EXPERT

WWW.KONET.CZ
383 809 555 info@konet.



● LETÁKY, PLAKÁTY


INTERNET CENTRUM
Z160049_EXP_inzerce_Blatna_170x100mm.indd 1



Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná
Tel.: 383 422 044

●

NAVŠTÍVENKY, POZVÁNKY

●

PROSPEKTY, ČASOPISY

●

KNIHY, BROŽURY

●

KALENDÁŘE

●

DIPLOMOVÉ PRÁCE

●

GRAFICKÉ SLUŽBY

E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

VÝHODNÉ CENY

www.blatenskatiskarna.cz

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


STAVEBNINY
pod rybníkem Pustý



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

Tel:mobil:

Mail:
Web:

Blatenské listy

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
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