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Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná úspěšně reprezentovaly
na MS v Praze

Mažoretky PREZIOSO v termínu 23. – 25. 8. soutěžily na světovém šampionátu v mažoretkovém sportu.
Díky skvělým výkonům do Blatné přivezly dvě zlaté,
tři stříbrné a dvě bronzové medaile. Více informací
přidáme v dalším čísle Blatenských listů.

Juniorky.

Děkujeme Městu Blatná a Jihočeskému kraji za
finanční podporu, díky které jsme se této soutěže mohly
zúčastnit.
Hana Novotná

Kadetky.

Blatenský Montmartre v Průvanu, Husovy sady,
neděle 27. 8., pořadatel CKVB

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
VÁŽENÍ RODIČE přeškolních dětí,
dovolujeme si vám nabídnout kurzy
pro vaše děti - PŘEDŠKOLÁČEK
a POHÁDKOVÁ JÓGA, které budou
probíhat v budově KCAŽ v Blatné.

Podrobné informace naleznete
na www.odlehcovaci-pobyty.cz; nebo
nás kontaktujte telefonicky.
Mgr. Petra TUHÁČKOVÁ - 602 303 083,
Mgr. Květa ZBÍRALOVÁ - 606 655 713.

Blatenský Montmartre
v Průvanu

Hostem Blatenských listů byl 21. 8. pan
LUBOŠ DOBROVSKÝ, součástí setkání
s ním bylo zahájení výstavy CKVB „JAN
PALACH“ a promítnutí prvního dílu filmu
„Hořící keř“.

Příštím hostem Blatenských listů bude
22. 9. JUDr. ROMAN WINKLER, předseda
Okresního soudu ve Strakonicích, tématem
besedy bude stav justice v ČR.

NAD MÁJOVOU ZAHRADU, ZAHRADA
V ZÁŘÍ JE KRÁSNĚJŠÍ
Už se hlásí září a s ním nás pomalu opouští
i poslední prázdninový den. Krásné prázdniny
to letos byly! Bude na co vzpomínat!
V ZÁŘÍ JE NA SADĚ JAKO V MÁJI A NAVÍC JAKO V RÁJI
KDYŽ JE VLHKO V ZÁŘÍ, V LESÍCH SE
HOUBÁM DAŘÍ
Tyto dvě pranostiky ale letos asi moc
neplatí. S ovocem to po jarních mrazících
dopadlo všelijak a houby? Zatím se také moc
neprojevily. Tak opravdu snad ty podzimní...
PRODEJ LIDOVÉHO ŘEMESLA A PŮJČOVNY LODĚK V ZÁŘÍ
Sezóna zatím zcela nekončí, jen ta hlavní,
prázdninová, už je za námi. V září proto již
omezíme náš prodej na tř. J. P. Koubka 3
pouze na víkendy. V sobotu od 9.00 do 16.00
hodin a v neděli od 13.00 do 16.00 hodin.
PŮJČOVNA LODĚK bude v provozu stále
téměř každodenně, objednávat se můžete
telefonicky 736765747 (E. Fučíková), o víkendech potom lze jízdy objednat nebo hned
zaplatit na tř. J. P. Koubka 3. K této změně,
kdy stanoviště je v prodejně lidového řemesla
došlo již v průběhu prázdnin. Věříme, že vody
nám dále nebude ubývat a budeme tak moci
dokončit letošní sezónu až do posledních dní.
NÁŠ TIP NA ZÁŘÍ: kresba blatenského
zámku od Jindřicha Krátkého
A protože s přicházejícími zářijovými
dny možná přijde i více dešťů, připravili
jsme pro vás novou kolekci paličkovaných
„kapek štěstí“ (viz foto), kterými můžete ještě
obdarovat své blízké.
MEDVĚDÍ ČESNEK se jako každoročně rychle prodává, ještě máme několik sadeb,
pokud máte zájem, přijďte. Pokud by byl již
vyprodán, zajistíme novou dodávku.
OD SVATÉHO JILJÍ ( 1. 9.), KAŽDÝ TEPLÝ
DEN JE MILÝ
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Výběrové řízení

– čestné prohlášení o bezúhonnosti, ne starší než 3 měsíce dle zákona
č. 553/1991 o obecní policii, § 4a
– čestné prohlášení o spolehlivosti, ne starší než 3 měsíce dle zákona
č. 553/1991 o obecní policii, § 4b
– doklad o zdravotní způsobilosti dle zákona č. 553/1991 o obecní
policii, § 4c
– souhlas se zpracováním osobních údajů

Město Blatná, zastoupené starostkou města paní Bc. Kateřinou
Malečkovou vyhlašuje výběrové řízení na pozici strážník Městské
policie Blatná.

Písemné přihlášky do výběrového řízení lze podávat v termínu
do 27.9.2017 nejdéle do 12:00 hodin, na adresu: Městský úřad Blatná, tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná nebo osobně na podatelnu
MěÚ Blatná.

Místo výkonu práce: Blatná
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Pracovní poměr: pracovní poměr na dobu neurčitou

Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – strážník Městské policie“ a slovem NEOTEVÍRAT, dále ji opatřete jménem a adresou
odesílatele.

Z právy

z radnice
Město Blatná, třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná

Podmínky pro vznik pracovního poměru:
– občan České republiky starší 21 let
– prokázání bezúhonnosti a spolehlivosti
– zdravotní způsobilost k výkonu povinností
– ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
Požadavky na uchazeče:
– znalost práce na PC
– řidičské oprávnění skupiny „B“
– absolvování fyzického testu a psychodiagnostického vyšetření
– samostatnost, schopnost práce v týmu, komunikativní schopnosti
Výhodou bude:
– praxe v pozici strážník/strážnice městské policie
– platný zbrojní průkaz – skupina k výkonu povolání
– platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů
– základní orientace ve vybraných právních předpisech
– místní znalost místa výkonu práce
Pracovní náplní bude:
Výkon funkce strážníka městské policie v souladu se zákonem č.
553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění.
Platové podmínky:
Odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění.
Platová třída 6.
Přihlášku je možno předkládat pouze v písemné formě a musí
obsahovat:
– jméno, příjmení a titul uchazeče
– datum a místo narození uchazeče
– státní příslušnost uchazeče
– místo trvalého pobytu uchazeče
– číslo občanského průkazu
– datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutné zvlášť přiložit tyto následující doklady:
– 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,
– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Na přihlášky v obálkách neoznačených nebo označených jiným způsobem či doručených po uvedeném termínu nebude brán zřetel. Dříve
podané žádosti o zaměstnání nejsou považovány za přihlášky podle
této výzvy a nebude na ně brán zřetel.
Bližší informace obdržíte od paní starostky Bc. Kateřiny Malečkové
(383 416 114) a od vedoucího strážníka Městské policie Blatná pana
Urbánka (724 726 602).
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v libovolné
fázi bez udání důvodů.
V Blatné dne 23. 8. 2017

Bc. Kateřina Malečková v.r.
starostka města

Městská policie testuje elektro-skútr
vypůjčený od společnosti E.ON
Společnost E.ON ČR
s.r.o. zapůjčila, v rámci
dobré spolupráce, městským strážníkům v Blatné
elektro skútr vlastní značky
E.ON E-max. Už od června
je můžete na tomto elektro-skútru potkávat v ulicích
města i v blatenských osadách. Město Blatná tak využilo možnost ekologické
dopravy s minimálním dopadem na životní prostředí
(nezatěžuje hlukem ani
zplodinami). Elektrický
skútr E-max se nabíjí 4
-6 hodin a na jedno nabití
ujede až 100 km při maximální rychlosti 45 km/h.
Strážníci městské policie
ho budou mít k dispozici
až do konce září.
Zjistěte více z oblasti elektromobility na www.ecofuture.cz/
elektromobilita
Pavel Ounický, místostarosta města Blatná
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Vyšší odborná škola
a Střední odborná škola,
Březnice, Rožmitálská 340
Tříleté obory VOŠ pro šk. rok 2017/2018:
• SOCIÁLNÍ PRÁCE

(studium odpovídá požadavku na sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb.)

• INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Studium v denní nebo kombinované formě.
Absolventi získávají titul DiS.
Školné 3000 Kč/rok.
Možnost zkráceného navazujícího bakalářského studia na VŠ.
V areálu školy:
‑ ubytování na domově mládeže
‑ celodenní stravování ve školní
jídelně
‑ sportovní aktivity (tělocvična,
hřiště, posilovna)
‑ WIFI

Přihlášky:
‑ 2. kolo do 22. 8. 2017, přijímací
řízení 30. 8. 2017
‑ 3. kolo v září, popř. říjnu 2017 po vykonání maturitní zkoušky
v září

Kontakt
Telefon: 318 682 961
Mail: skola@sbrez.cz
Web: www.sbrez.cz

V

Adresa: Rožmitálská 340
262 72 Březnice

V

V

HN-Voš

V

V
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Procházka Blatnou l.p. 1906

K nedělnímu odpoledni patří zdravotní procházka. Zveme proto všechny malé i velké
Blateňáky či přespolní na procházku s divadelními zastaveními, která se koná v neděli
17. září 2017 od 14 hodin.
Sejdeme se na třídě J. P. Koubka před domem č. p. 16 (Komerční banka). Přeneseme se
do doby před 111 lety, do roku 1906. Vyrazíme promenádním tempem směrem na Vinici.
Po cestě se můžete těšit na krátká divadelní vystoupení – setkání s významnými blatenskými
osobnostmi počátku 20. století: Jak tráví nedělní odpoledne paní baronka Jůža? A jak pan
architekt Fiala z Prahy? A co trápí vodníka od Vdovečku?
Přijdete-li oblečeni ve vycházkovém saku, sukni či klobouku, pomůžete nám vytvořit
autentickou dobovou atmosféru!
Procházka se koná za každého počasí a je zdarma. Na místě budete nicméně moci
přispět do klobouku na skromný honorář účinkujícím. Přebytky budou využity na podporu aktivit spolku navíc z.s. na záchranu a obnovení historické budovy výletní restaurace
na vinici – vily Fiala.
Těšíme se na setkání!

Pavla Váňová Černochová, pa.cernochova@post.cz
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Komorní galerie u Schelů, Panská 7, Č. Budějovice
387 432 293, 606 815 020, panska7@schel-galery.cz, schel-galery.cz

vás zve na

Josef Synek: Ryba

výstavu
obrazů Josefa Synka

pro radost
vernisáž v pátek 1. září v 18.00 hodin
výstava potrvá do 7. října 2017
otevřeno
pondělí – pátek 14.00 – 18.00 h
sobota 10.00 – 12.00 h

poděkování za podporu

MĚSTO PLZEŇ,
UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ PLZEŇ
vás srdečně zvou na výstavu

Jindřich Krátký

INVENTURA
Galerie Jiřího Trnky, náměstí Republiky 40,
Plzeň
Otevřeno denně mimo pondělí
10.00–18.00

Pospěšte si, výstava končí

17. 9. 2017
Obrázek z vernisáže výstavy 9. srpna
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Základní škola J. A. Komenského Blatná, okres Strakonice

Heslo „Škola základ života“ na fasádě školní budovy
již více než sto let hlásá hlavní
myšlenku vzdělávání. Tímto
heslem se řídíme stejně jako
zakladatelé naší školy.
Nejprve mi dovolte
velmi krátké nahlédnutí do historie. V budově
se začalo vyučovat 19.
září 1904 a postupně se
zde vystřídalo několik
vzdělávacích institucí
různých stupňů i typů
vzdělávání. V době
válečné byla budova
školy dokonce využívána i k jiným účelům
(např. jako ubytovna
či skladiště). Název
ZŠ J. A. Komenského v Blatné nese naše
škola od roku 1991.
1. ledna 2001 získala škola z rozhodnutí
zřizovatele právní subjektivitu, tedy možnost
samostatně rozhodovat
a hospodařit.
I když naše školní budova oslaví v tomto
roce již 113. narozeniny, stále si zachovává
svou krásnou historickou podobu. Pod udržovaným kabátem se ale rozhodně nezastavil
čas.

Výuka přírodovědných předmětů probíhá
ve specializovaných pracovnách – chemické,
přírodovědné a fyzikální. Materiál a pomůcky
byly v nedávné době obměněny a doplněny
z grantových prostředků.
Dvě učebny informatiky slouží nejen

k výuce informatiky (povinného předmětu či
povinně volitelného předmětu), ale také pro
další předměty. Všechny počítače jsou připojeny k internetu a jsou v nich nainstalovány
didaktické programy, které lze využívat téměř
ve všech vyučovacích předmětech.

Charakteristika školy
Základní škola J. A. Komenského Blatná
je úplná škola s devíti postupnými ročníky, většinou se dvěma paralelními třídami
v ročníku.
Vybavení školy
Vnitřní vybavení školy se stále upravuje
podle moderních požadavků dnešní doby.
Velkou zásluhu na tom má náš zřizovatel,
který svými finančními prostředky přispívá
k modernizaci školy, za což mu patří naše
velké poděkování. Další finanční prostředky
byly, jsou a budou získávány např. z projektů
EU či grantů kraje a jiných institucí. Většina
učeben je vybavena interaktivními tabulemi
nebo interaktivními prvky, jejichž využíváním
pedagogové mohou zpestřit vyučovací hodiny. Výzdoba učeben je podřízena potřebám
žáků – názorné didaktické pomůcky jim
zpočátku pomáhají orientovat se v novém
učivu a následně pak upevňovat si získané vědomosti. Učebny i chodby zdobí samozřejmě
také práce našich žáků.
Školní budova je kromě běžných učeben
vybavena i několika odbornými učebnami.

Pro výuku předmětů ze vzdělávací oblasti
Člověk a umění mohou žáci využívat učebny
výtvarné a hudební výchovy.
Výuka tělesné výchovy probíhá ve zrenovované tělocvičně, která je součástí budovy.
Dále k výuce používáme na školním dvoře
běžeckou dráhu, doskočiště a asfaltové hřiště
na míčové hry. Na běžeckou a rozběhovou
dráhu k doskočišti byl o letošních prázdninách položen nový tartanový povrch. V rámci
smlouvy s Tělovýchovnou jednotou Blatná
využíváme atletický stadion. Plavecká výuka
ve 3. a 4. ročníku je zajišťována Plaveckou
školou v Písku, kam žáci dojíždějí. V teplých

měsících školního roku navštěvujeme také
plavecký bazén v Rekreačním areálu Blatná,
kde se také každoročně koná plavecký víceboj
žáků 2. stupně. Lyžařský výcvik žáků 7. tříd
probíhá každoročně na Šumavě v Lyžařském
areálu Belveder - Železná Ruda.
Hodiny pracovní výchovy tráví žáci
za příznivého počasí
na školním pozemku, který je vybaven
venkovní učebnou, tu
lze využít i pro výuku jiných předmětů. Součástí předmětu
pracovní výchova jsou
i základy vaření a stolování. K těmto účelům
má škola nově vybavenou cvičnou kuchyňku.
Pro rozvoj čtenářské gramotnosti slouží
žákům školní knihovna, jejíž knižní fond
je neustále rozšiřován.
Některé třídy jsou zapojeny do projektu
„Čtení pomáhá“.
Školní družina využívá jednu samostatnou místnost a čtyři
družinové koutky v kmenových třídách prvního stupně, na školním dvoře má k dispozici
dětské hřiště.
Vzdělávání
Náš školní vzdělávací program, který
vychází z Rámcového vzdělávacího programu, jsme pojmenovali dle hesla na budově
školy – „Škola základ života“. Tento program
obsahuje hlavní vzdělávací cíle a charakteristiku vzdělávacích metod, vzdělávací oblasti,
předměty s rozepsaným učivem i výstupy
a pravidla hodnocení.
Jako první cizí jazyk se zavádí od 3. ročníku anglický jazyk. Žáci se jej však mohou učit
již v 1. a 2. ročníku, kdy je nabízen ve formě
nepovinného předmětu. S výukou druhého
cizího jazyka se dle RVP začíná v 7. ročníku
(časová dotace 2 hodiny týdně). Žáci si volí
mezi ruským a německým jazykem. Všechny
cizí jazyky mohou zájemci rozvíjet i v rámci
povinně volitelných předmětů či při setkávání
s rodilými mluvčími, kteří naši školu pravidelně navštěvují.
Povinně volitelné předměty si vybírají
žáci před vstupem do 7., 8. a 9. ročníku.
Nabídka podléhá personálním možnostem
školy a zájmu žáků. Většinou bývají nabízeny
informatika, konverzace v cizích jazycích,
praktika z různých předmětů, pracovní činnosti a sportovní hry.
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Nepovinné předměty
Žáci se mohou také přihlásit k výuce nepovinných předmětů, ze kterých jsou hodnoceni
známkou na zadní straně vysvědčení. Tyto
předměty jsou zahrnuty do běžného rozvrhu,
ale jsou zcela dobrovolné. Pro žáky 1. stupně
jsou nabízeny tyto předměty: anglický jazyk,
(1. a  2. ročník), dyslektická péče, sportovní
hry (3. -5. ročník). Na začátku školního roku
bývá nabídka nepovinných předmětů ještě
doplňována na základě zájmu žáků 2. stupně
a personálních možností školy.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Na základě legislativních pravidel pracuje
naše škola se žáky dle vlastní pedagogické
diagnostiky nebo podle doporučení školského
poradenského pracoviště (ŠPZ). Žákům jsou
poskytována podpůrná opatření pro vyrovnávání jejich obtíží ve vzdělání. Věnují se jim
nejen jejich pedagogové, ale i další pracovníci
školy – členky školního poradenského pracoviště, logopedické (pracují s dětmi na základě
vyšetření klinického logopeda) a dyslektické
asistentky (provádějí se žáky nápravu jejich
specifických poruch učení na základě doporučení ŠPZ). Ve třídách i při výuce jsou vytvářeny podmínky pro plné začlenění těchto žáků
do školního života a následně do společnosti.
Pedagogický sbor
Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy,
zástupkyně a pedagogové (25 učitelek, 2 uči-
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telé, speciální pedagog, 3 asistenti pedagoga
a 5 vychovatelek školní družiny). Všichni
pedagogové jsou plně kvalifikovaní. Naším
nedostatkem je malý počet mužů v kolektivu.
Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
Již v dřívějších letech díky rozvojovým
či grantovým projektům nabízela naše škola
služby školního poradenského pracoviště.
V loňském školním roce jsme na tuto tradici
navázali díky finančním prostředkům z EU.
Naši pedagogové, žáci i jejich zákonní zástupci si velmi rychle zvykli využívat služby
školního speciálního pedagoga nebo školního
asistenta, který se věnuje žákům i o hlavních
prázdninách. V letošním školním roce bude
poskytována na základě doporučení školského
poradenského pracoviště podpora asistenta
pedagoga třem dětem. Dle doporučení ŠPZ
jsme získali na částečný úvazek i školního
speciálního pedagoga, který nám pomůže
s péčí o žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Dalšími členkami ŠPP jsou dvě výchovné
poradkyně, které spolupracují s pedagogy,
žáky i zákonnými zástupci při řešení výchovných a vzdělávacích problémů, pomáhají při
komunikaci s poradenskými zařízeními či při
volbě povolání.
Hlavním úkolem školního metodika prevence je sledovat chování žáků, analyzovat
vztahy v jednotlivých třídních kolektivech
a spolupracovat s pedagogy, zákonnými
zástupci, popř. dalšími institucemi jak při
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preventivních aktivitách, tak i v případě řešení
vzniklých problémů.
Další specializované funkce pedagogických
pracovníků
Naše dvě pedagogické pracovnice vystudovaly environmentální výchovu. Věnují
se proto ve škole přípravám a organizacím
speciálních aktivit na podporu ekologie a výchovy k ochraně životního prostředí. Škola se
aktivně zapojuje do programů třídění odpadů,
je přihlášena do projektu „Recyklohraní“
a organizuje pro žáky vzdělávací aktivity
v dané oblasti.
Pro rozvoj informačních a komunikačních
technologií je ustanoven školní metodik ICT,
který sleduje úroveň hardwarového a softwarového vybavení školy, je nápomocen
pedagogům při řešení výukových situací
i technických problémů.
V dalším čísle Blatenských listů Vás seznámíme s provozem školní družiny a školní
jídelny.
Slovo závěrem:
Protože jsme právě na začátku nového
školního roku, chtěla bych nejen naší škole,
ale všem „školou povinným“ popřát hodně
úspěchů a radosti ze školní práce.
Mgr. Jana Krapsová – ředitelka školy
a Ing. Martina Michalová – zástupkyně
ředitelky školy
(dokončení v příštím čísle)

Strakonice slavily 650 let od prohlášení za město
Zde jsou dojmy Karla Zbírala:
Na oslavách 650 let města Strakonic jsme spolu s mým synem
Jakubem zajišťovali ozvučení a osvětlení scény na strakonickém hradě.
Tato scéna byla zaměřena na dobové kapely, které hrály středověkou
hudbu od pátku do neděle.

Výborné vystoupení předvedla odpoledne skupina historického
šermu Vendeta ze Strakonic.
Na závěr sobotního dne bylo parádní vystoupení středověké kapely
z polabské nížiny Bohemia Bards.
V neděli od 10,00 se bylo opět na co dívat, celým dnem se nesla
středověká hudba a moc pěkné vystoupení předvedl kejklíř a žonglér
Erik z Ostravy.
Bohužel, vše bylo ukončeno kolem 16,00 silnou bouřkou a deštěm.
Podle mého názoru byla oslava 650 let Strakonic zorganizována parádně, všude spousta lidí, kteří byli s průběhem všech tří dnů spokojeni.
Jsem rád, že jsme se mohli na těchto oslavách.podílet naším zvukovým a světelným vybavením.
(Foto Chris O‘Connor)

V pátek bylo podle mého názoru nejlepší vystoupení středověké
kapely Clamortis ze Zlína, jednalo se o středověkou hudbu v rockové
úpravě. Kapela hrála na citeru, šalmaj, skotské dudy, bicí, kytary
a klávesy.
O tom, že to byl zážitek, svědčilo i zaplněné nádvoří hradu.
A samozřejmě od 22,00 byla super laserová show a ohňostroj
na řece Otavě.
Sobotní den, který začal v 9,00 se nesl opět ve znamení středověkých kapel, kejklířů, šermířů a žongléřů.
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Všichni dobří rodáci v Chlumu posedmé
Nejstaršímu účastníkovi vzpomínkového
setkání bylo téměř 91 let.
Chlum - Jako kdyby se v obci Chlum
natáčelo volné pokračování úspěšného filmu
„Všichni dobří rodáci“. Náves, obklíčená
malebnými selskými štíty s neméně malebnou
kapličkou sv. Jana Nepomuckého ,vetknutou
v jejím srdci onu prosluněnou červnovou
sobotu hostila na sto padesát lidí dobré vůle
a upřímného srdce. Jednalo se o již v pořadí
sedmý sraz rodáků a přátel obce Chlum
od roku 1985, kdy tato tradice vznikla. „Jsem
šťasten, že jako rodák jsem se stal členem
kolektivu tak podnikavých a schopných lidí“,
zapsal do pamětní knihy v kulturním domě
pod dojmem hřejivé atmosféry a přesvědčení,
že rodná vesnice je spravována uvážlivě a ku
prospěchu všech, jeden z přítomných.
Slavnost
začala bohoslužbou, kterou
vedl pod širým
nebem blatenský duchovní
otec Marcin
Piasecki a položením věnce k pomníku
padlým ve světové válce
Nedílnou součástí rodáckého dvojicí chlumsrazu byla bohoslužba.
ských hasičů.
Hrou na varhany a procítěným zpěvem zanechala v desítkách věřících hluboký dojem
Ludmila Vlková. Před ukončením mše požehnal kněz Marcin Piasecki i novému hasičskému autu, aby dobře sloužilo zdejšímu sboru
a pomohlo v případě potřeby uchránit majetek
a lidské životy při živelných a jiných pohromách. Před přesunutím zástupu na chlumské
hřiště ještě místní kronikářka a zpravodajka
paní Miluše Kordulová seznámila posluchače
s historií kapličky, u které toho dne znělo slovo boží. Ta byla v nedávné minulosti důkladně
vyšperkována a při příležitosti rodáckého
srazu zpřístupněna veřejnosti i s kompletním
mobiliářem.
Program
pokračoval
v druhé fázi
excelentním
vystoupením
domácího Patrika Kundráta,
který vzbudil
velkou pozornost freestyle
fotbalovou
sólovou akPatrik Kundra svou mistrnou
ukázkou práce s míčem publi- robacií. Stojí
kom dokonale ohromil..
za zmínku, že

osmnáctiletý borec se věnuje tomuto sportovnímu umění třetím rokem a že v celé
republice je takto zaměřených jedinců jen
třicet. „Podařilo se mi propracovat se do TOP
osmičky,“ prozrazuje skromně chlumský
kouzelník s míčem. Každý den prý trénuje
tři čtvrtě hodiny a jako doplňkovou průpravu
navštěvuje Fittness centrum.
Vzápětí se přihlásili o slovo mladí hasičipřípravka, mladší žáci a starší žáci. Každá
složka předvedla v praxi nefalšovaný požární
útok a zadařilo se jim tak skvěle, že by si ani
staří mazáci nepočínali lépe. Právem všechny
aktéry dekoroval starosta obce Chlum Radim
Paulus medailemi. „Jsme rádi, že se u nás
k dobrovolným hasičům hlásí pětadvacet dětí.
To je úctyhodný počet. Klubovnu jsme pro ně
vybudovali v někdejší prodejně smíšeného
zboží,“ nechal se slyšet starosta Radim Paulus
s dodatkem, že s kolektivem „soptíků“ pracují
obětavě ve volném čase Michala Vohryzková
a Luboš Mašek.
Krev všech přítomných ještě rozproudila
rytmická vystoupení dětských a mládežnických tanečních skupin z Blatné pod vedením
paní Strnadové. Pak už osazenstvo usedlo
za bohatě prostřené stoly v chlumském společenském sále kulturního domu, vybudovaného v rámci akce „Z“ roku 1973. Tam všechny
zaujalo dětské pásmo, kdy se na jevišti vystřídaly taneční umění žáků ze 2.A ZŠ TGM Blatná, mistrovská hra na klarinet v podání Evy
Thorovské, tanec s pompony pod taktovkou
Kateřiny Čapkové a „Šmoulí makarénou“, kde
zazářil zdejší potěr. Chlumskému dětskému
kolektivu patřil potom prostor až do sedmnácté hodiny. Po recitaci a písničkách nastoupila
kapela pana Radka Šimsy, která hrála k dobré
pohodě, tanci i poslechu až do posledních
vteřin rodáckých radovánek.
Na přetřes se dostaly i veselé historky
rodáků a domácích obyvatel z časů „her
a malin nezralých“. Pan Zdeněk Doležal /
70 let / z Pičína, kterého cesty osudu zavály
sem do Chlumu po padesáti letech, například
s úsměvem vylovil z paměti „husí epizodku“:
„To jsme jako děti na střídačku po chalupě
každé jeden den hlídalo husy jak rodičů, tak
ostatních chalupníků. Jenže nás to nebavilo
a místo, abychom drželi hlídku až do večera,
jsme už v poledne upalovali za zábavou.“
Vybavil si také, jak celou vesnici zděsila zvěst
o blížící se tlupě toulavých cikánů: „Bylo to
na silvestra. Všichni chlapi tenkrát seděli
v hospodě a byli připraveni zabránit tomu, aby
se tu v okolí tlupa usadila.“ Jeho bratr Václav
/ 77 let / naopak nevynechal ještě ani jeden
rodácký sraz v Chlumu a dobrou pohodu plnými doušky vychutnával i tentokrát: „Já jsem
si tady jako kluk vydělal u sedláka za mlácení
obilí svou první stokorunu. A to byly tenkrát,
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panečku, nějaké peníze!“ Nádavkem přidává
žertovnou historku o tom, jak s kamarády
zaspali výstup z vlaku v přilehlých Bezdědovicích a v nastálé sněhové vánici museli jít
pěšky až z Blatné.
Ten nejslavnější chlumský rodák- pražský
herec Stanislav Zindulka, který v obci tráví
volné chvíle desítky let- tentokrát bohužel
nepřijel. Zabránily mu v tom zdravotní důvody. „Přejeme mu všichni, aby se zdravíčko
upravilo. Rádi vzpomínáme na to, jak u nás
chodil o velikonocích s pomlázkou a vyšlupával panímámy,“ věnuje mu srdečné přání
jeden z pamětníků.
Paní Zindulková zase krásně malovala
kraslice voskovou technikou. Tu se od ní
jako „ucho“ učil a naučil dnes velmi úspěšný
a žádaný malíř porcelánu Rudolf Vozár / 40
let /, taktéž svázaný s obcí „pupeční šňůrou“.
Ukázky své práce vystavoval významný
chlumský rodák právě na letošním rodáckém
srazu jako zpestření doprovodného programu.
„Po umělecké stránce mně na ZUŠ Blatná
výrazně ovlivnila paní učitelka ´Durčovávynikající keramička. Ovlivnila mně však
rovněž a nadále ovlivňuje samotná vesnice
Chlum, která se rozkládá v poetickém až
pohádkovém prostředí,“ vyznává se ze svých
citů pan Rudolf, který si však záhy posteskne,
že ruční malba porcelánu patří de facto už
mezi mrtvé tvorby. V ČR ji dnes provozuje
již pouze několik jedinců.
Další výjimečnou sbírku zajímavých
exponátů představil veřejnosti místní Jan
Grešák. Jednalo se o kolekci starých pivních
lahví, kterých Jan Grešák vlastní na dvě
stovky a sbírá je dobrých dvacet let. „Není
to jednoduché pěstovat takového koníčka.
Znamená to objíždět burzy a prolézat staré
půdy,“ poznamenal na dané téma pohodář
každým coulem. Výstavku spojil s bezplatnou
ochutnávkou znovuvzkříšeného blatenského
piva, což kolemjdoucí kvitovali s povděkem.
Rád si zavdal i starosta Radim Paulus.
S obrovským zájmem se setkala i expozice starých fotografií a pohlednic.
Rodácké dostaveníčko ovšem nebylo
jen o štěstí a radosti. Bylo také o pokoře,
nostalgii a smutku. Protože si ti dříve narození najednou tak nějak jasněji uvědomili,
že mládí se už nikdy nenavrátí a všechno že
se ubralo kupředu mílovými kroky. Proto je
dobře pořádat podobná setkání co nejčastěji,
dokud je možné potkávat sousedy, příbuzné,
přátele, co byli také kdysi stejně bezstarostní
a pomohou i s odstupem desítek let zažehnat
chmury z čela.
Nejstaršímu účastníkovi rodáckého srazu
bylo téměř 91 let. Jednalo se o Vladimíra
Tintěru.
Vladimír Šavrda
Na přání autora bez korektury.
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Téma IDentity ve fotografii aneb Nenechte si ujít!
do 12. listopadu. Součástí našeho festivalu je
i tzv. Otevřená scéna. Profesionální fotografové, studenti i amatéři mají možnost vystavit
několik svých prací, pokud ovšem projdou
náročným výběrem poroty, která je složena
převážně z členů klubu Kamfo. Je potěšitelné,
že letos se ucházelo o možnost účasti výrazně
větší množství autorů, než tomu bylo v letech
minulých, a to i přes jistou obtížnost tématu.
Připomeňme ještě svéráznou Aude Martin,
francouzskou muzikantku, která nás bude
doprovázet během víkendového programu.
A třešinka na dortu v podobě sobotního
večera - Ozvěny fotojatek. A nedělní večer?
Opět kinosál Sokolovny a film Koudelka
fotografuje svatou zemi. Mistrně zachycený
dokument o tvůrčím procesu světoznámého
českého fotografa Josefa Koudelky, který je
příbuzenskými svazky spjat s Blatnou.
Je jasné, že prestiž Blatenského fotofestivalu roste, což nás samozřejmě velmi
těší. Proč se ale opakovaně u nás potkávají
renomovaní fotografé, profesoři a studenti
vysokých škol, odborná veřejnost i zcela
laické publikum, a to i ze vzdálených koutů
republiky a zahraničí? Prý se jim líbí prostředí, dramaturgie, výborná organizace, osobitý
doprovodný program, kompaktnost, ale
hlavně, hlavně rodinná atmosféra. Blatenský
fotofestival je totiž nejen ukázkou tvorby řady
skvělých fotografů, ale především milým a inspirativním setkáním. A tak si nenechte ujít...
Kamila Berndorffová

Pojďte do kina na Ozvěny Fotojatek!
O fotofestivalovém víkendu na vás čeká
také speciální projekce v kinosále - Ozvěny
Fotojatek. Že netušíte, co to je? Přečtěte si, co
o nich říká jeden z „otců“ projektu, neskutečně
vtipný učitel z Českých Budějovic, milovník
fotografie a také moderátor Blatenského fotofestivalu, Honza Flaška:
„Fotojatka jsou malý potulný festival, co
už deset let promítá skvělé fotky na plátna
v kinech, klubech a kavárnách a zaměřuje
se na to nejlepší, co nabízí světová i domácí
tvůrčí a dokumentární fotografie. Fotosérie
s hudebním podkresem, vytvořené ve spolupráci s autory přímo pro festival, bude letos
spojovat hlavní téma Blatenského fotofestivalu - tedy identita. Během promítacího večera
se na ni diváci podívají ze všech možných
úhlů - ať už půjde o identitu jedince, krajiny
nebo celého národa. Zní to sice poněkud
intelektuálně, ale každý, kdo kdy promítání
Fotojatek zažil, ví, že fotografie jsou snadno
přístupné komukoli třeba i jen s okrajovým
zájmem o fotografii. Zážitek navíc doplňuje
netradiční uvádění, které balancuje kdesi
mezi odbornou přednáškou, stand up komedií
a občasným řešením nečekaných technických
problémů.“
Pokud chcete opravdu silný zážitek, zasmát se i dojmout, nenechte si ujít Ozvěny
Fotojatek, a to v sobotu 16. září od 18 hodin
v kinosále Sokolovny. Vstup je dobrovolný.
Pavlína Eisenhamerová

PAVEL MÁRA

2 DNY / 2 CYKLY
16. – 17. 9. 2017
So 9 – 18 / Ne 9 – 17
Starý palác, zámek Blatná
12. Blatenský fotofestival na téma IDentita

Mechanické corpusy / Negativní hlavy ´10

Podrobný program festivalového víkendu
naleznete v dnešní příloze BL, včetně časového rozvrhu jednotlivých výstav. Přesto mi
dovolte upozornit na pár autorů, které by bylo
opravdu škoda minout. Hned od počátku září
si můžeme připomenout úsměvné i méně
úsměvné chvíle reálného socialismu v dílech
fotografů staršího data narození, pod názvem
Jak se žilo... Tento soubor, zapůjčený ze sbírek
Svazu českých fotografů, najdete v kostele.
Na pouhé dva festivalové dny se ve Starém
paláci zámku otevře výstava pana docenta
Pavla Máry, kterou nazval 2 DNY/2 CYKLY
- Mechanické corpusy/ Negativní hlavy‘ 10.
Pro fotofestival je velkou poctou, že může
hostit umělce tohoto formátu. Jeho práce
vešly do širšího povědomí již před řadou let
v podobě velkých, výrazně červených plakátů
herců Letních shakespearovských slavností
např. „červenou hlavou“ Jana Třísky představujícího krále Leara. V roce 2015 získal Pavel
Mára cenu Osobnost české fotografie. Výstava
i sobotní setkání s tímto autorem slibují opravdu silný zážitek. Ke konceptuálnímu umění
mají blízko práce absolventů studia Pavla
Mately vystavené v zámeckém „konibaru“.
Skupina fotografů prezentující se pod názvem
Neskupina vystavuje i letos v historických
prostorách šatlavy a jejich tvorba na téma
IDentita má u nás v Blatné svoji premiéru.
Muzeum letos představí šest vynikajících,
osobitých umělců v čele s Milenou Dopitovou. Naštěstí jejich díly se můžeme kochat až

KAMFO Blatná +

+ WWW.FOTOFESTIVAL.CZ
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Akce
V PRODEJI: PŘEDPLATNÉ NA KONCERTNÍ SEZÓNU KRUHU PŘÁTEL HUDBY:

17. 10. ÚTERÝ | 19:00 |
ČESKÉ FILHARMONICKÉ KVARTETO
Starý palác, zámek Blatná
14. 11. ÚTERÝ | 19:00 |
SHADOW QUARTET: JAMES BOND - NEJSLAVNĚJŠÍ HITY STŘÍBRNÉHO PLÁTNA
Starý palác, zámek Blatná
17. 12. NEDĚLE | 17:00 |
HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
Adventní koncert
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
16. 1. ÚTERÝ | 19:00 |
TANCE NÁRODŮ SVĚTA V PODÁNÍ HOUSLÍ ALEXANDRA SHONERTA
Starý palác, zámek Blatná
20. 2. ÚTERÝ | 19:00 |
ŠTĚPÁN RAK A JAN MATĚJ RAK
Starý palác, zámek Blatná
BŘEZEN | 22. – 25. 3. |
KONCERT V RÁMCI MEZINÁRODNÍ
KONTRABASOVÉ SOUTĚŽE FRANTIŠKA
SIMANDLA
Starý palác, zámek Blatná
10. 4. ÚTERÝ | 19:00 |
TRIA LIGNA: KLARINET, HOBOJ, FAGOT
Starý palác, zámek Blatná
8. 5. ÚTERÝ | 14:00 |
JAZZ DAY
Nádvoří, zámek Blatná

OD 11. 9. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: BOŽSKÁ
SARAH.

6. 9. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV

II. patro, budova muzea

8. 9. PÁTEK | 20:00 |

DAMN CITY (ITA), RESPECT FOR
ZERO (ITA), LIBIDO CHALLENGE

Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

11. 9. PONDĚLÍ | 19:00 |

Vladislav Vančura a Kašpar:
ROZMARNÝ VEČER

Divadlo V Celetné, Spolek Kašpar, Praha
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Zazní všechny “rozmarné” písně (hudba
Petr Malásek, texty Kašpar) a dějem vás
provedeme tak mistrně, že se dobře pobavíte a děj Léta pochopíte. Slibujeme
svéráznou vančurovskou atmosféru, skvělou hudbu a příjemný večer.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: Infocentrum,
recepce Městského muzea, www.ckvb.cz

16. – 17. 9. | SO+NE |

XII. BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL

12. ročník Blatenského fotofestivalu, tentokrát na téma: IDentita. Těšte se na fotografické výstavy, setkání s tvůrci, přednáš-

ky, diskuze a bohatý doprovodný program.
Po celý víkend nás hudebně doprovodí
francouzská zpěvačka Aude Martin.

Kino
1. 9. PÁTEK | 20:00 |
TEMNÁ VĚŽ

Akční / dobrodružný / fantasy / horor v původním znění s titulky | USA 2017 | 91min |
Nevhodný mládeži do 12 let | 120 Kč

6. 9. STŘEDA | 19:00 |

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

Animovaný / komedie v českém znění | ČR
2017 | 85min | Mládeži přístupný | 130 Kč

7. 9. ČTVRTEK | 14:00 |

KINO (NEJEN) PRO SENIORY:
ZEMĚ, ODKUD PŘICHÁZÍM

Fantasy / Komedie / Hudební | Francie
1956 | 94 min | 20 Kč

8. 9. PÁTEK | 20:00 |

BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER

Krimi / thriller v původním znění s titulky |
USA 2017 | 114min | Nevhodný mládeži do
12 let | 120 Kč

13. 9. STŘEDA | 19:00 |
EMOJI VE FILMU

Animovaný / dobrodružný / komedie v
českém znění | USA 2017 | 91min | Mládeži
přístupný | 100 Kč

15. 9. PÁTEK | 20:00 |
ČERVENÁ
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nejhezčí obrázek a výherce s nejvíce hlasy
bude odměněn.

Komunitní centrum
2. – 3. 9. | LOUČENÍ S LÉTEM

2. 9. | HUSOVY SADY
14:00 - 19:00 | BLATENSKÝ BLEŠÁK
Doprovodné aktivity: Slack line, občerstvení, žonglování, kuličkové hřiště, Station
17 s bicími, výstava.
15:30 | JAK SE ŽIJE FOTOGRAFOVI
NA EXPEDICI?
Povídání cestovatele a fotografa Josefa
Horáka o své cestě v oblasti kolem Lysefjordu v Norsku + výstava fotografií v
parku
17:00 | LISTOVÁNÍ.CZ: STRAKA V ŘÍŠI ENTROPIE (MARKÉTA BAŇKOVÁ)
18:00 | KACHNA A ZODIAC | KONCERT
Kde končí folk, tam se ze tmy vynořují
Kachna a Zodiac, chansony inspirované
keltskou mystikou.
3. 9. | KOMUNITNÍ CENTRUM BLATNÁ
14:00 | POHÁDKA Bubu, bu | Divadelní
spolek PIKI Volyně, představení pro děti
15:00 | výtvarné workshopy pro děti, karaoke, malování na obličej, muzikohraní
17:00 | Ozvěny Anifilmu 2016: Ve sněhu i
v mechu. Projekce krátkých animovaných
filmů určených dětem.

2. 9. SOBOTA | HUSOVY SADY
14:00 - 19:00 | BLATENSKÝ BLEŠÁK
15:30 | JAK SE ŽIJE FOTOGRAFOVI NA EXPEDICI?
Povídání cestovatele a fotografa Josefa Horáka o své cestě v oblasti kolem Lysefjordu v Norsku.
V průběhu dne budou v Husových sadech vystaveny i fotografie J. Horáka.
17:00 | LiStOVáNí.cz: STRAKA V ŘÍŠI ENTROPIE (MARKÉTA BAŇKOVÁ)
18:00 | KACHNA A ZODIAC - koncert
+ během celého odpoledne - slack line, občerstvení, žonglování, kuličkové hřiště, Station 17
s bicími a další aktivity
3. 9. NEDĚLE | KOMUNITNÍ CENTRUM BLATNÁ
14:00 | POHÁDKA Bubu, bu | Divadelní spolek PIKI Volyně, představení pro děti
15:00 | VÝTVARNÉ WORKSHOPY PRO DĚTI, KARAOKE, MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ, BICÍ
17:00 | OZVĚNY ANIFILMU 2016: Ve sněhu i v mechu
Projekce krátkých animovaných filmů určených dětem.

Dokumentární v českém znění | ČR 2017 |
80min | 80 Kč

17. 9. NEDĚLE | 18:30 |

KOUDELKA FOTOGRAFUJE SVATOU
ZEMI

Dokumentární v českém znění | ČR, Německo 2015 | 72min | Mládeži přístupný

Knihovna
Městská knihovna Blatná

5. 9. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME… a těšíme se
z opětovného setkání

12. 9. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME…a háčkujeme
motýlky

19. 9. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME…a povídáme si
o všem, co nás zajímá

KŘÍŽOVKA PRO DĚTI

1. – 22. 9. | SUPER PRÁZDNINY

Svůj nejhezčí zážitek z letních prázdnin
nakresli, namaluj či vytvoř z jakéhokoliv
materiálu a svoje dílo odevzdej v knihovně
do 22. září. Pak proběhne hlasování o ten

5. 9. ÚTERÝ | 09:30 |

PODPŮRNÁ SKUPINA PŘI KOJENÍ
A KONTAKTNÍM RODIČOVSTVÍ

Kavárna, KCAŽ
Téma: Kojení a antikoncepce.

6. 9. STŘEDA | 15:30 – 17:00 |
TVOŘENÍ SE ZVÍŘÁTKY

Kavárna, KCAŽ
15:30 – 16:00 | Chovatelská poradna
16:00 – 17:00 | Rukodělná dílna, mazlení –
ŽELVOhraní
Lektorka: Veronika Týrová. Vstup volný.
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7. 9. ČTVRTEK | 18:00 |

KALEIDOSKOP JANA REJŽKA:
HUDBA, KTEROU NA RADIOŽURNÁLU URČITĚ NEUSLYŠÍTE

Kavárna, KCAŽ
Klubový poslechový pořad hudebního kritika Jana Rejžka. Ukázky z domácí tvorby,
která nezní v komerčních rádiích.
Vstupné dobrovolné.

8. 9. PÁTEK | 18:00 |

KAVÁRENSKÝ KVÍZ

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

9. 9. SOBOTA | 09:30 – 11:30 |

AROMATERAPEUTICKÝ WORKSHOP:
ZÁKLADY AROMATERAPIE

Malá klubovna, KCAŽ
První ze série aromaterapeutických
workshopů vhodných pro začátečníky i
mírně pokročilé, pro mládež, ženy i muže.
Přijďte si namíchat svůj osobitý tělový olej
s éterickými oleji. Cena workshopu včetně
materiálu: 100 Kč. Hlaste se předem na:
mrazova@ckvb.cz, 604 723 646. lektorka:
Markéta Koubková.

11. 9. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE

Sýpka, Blatná (v případě nepřízně počasí
se uskuteční ve velké klubovně, KCAŽ)
18:00 – 20:00 | prožitkové bubnování
20:00 – 21:30 | muzikoterapeutická relaxace
S sebou: karimatku, polštářek, deku a pohodlné oblečení. Vstupné: 40 Kč (každý
pátý vstup zdarma). Zájemci ať se hlásí na:
mrazova@ckvb.cz nebo 604723646.

ČTVRTEK | ATELIÉRY

Suterén, KCAŽ
7. 9. | 18:00 | ŠPERKOVÁNÍ

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa
Čtvrtek

18:30 ANGLIČTINA
17:00 NĚMČINA
18:00 ČEŠTINA PRO
CIZINCE
17:00 ŠPANĚLŠTINA
(každý sudý čtvrtek)

1. 9. - 31. 10. | OK – OTEVŘENÁ

KAVÁRNA | DOMOV PETRA MAČKOV

Výstava obrazů klientů domova PETRA.

1. 7. – 30. 9. | GALERIE FOTOGRAFIE
SPEKTRUM: MARCEL HONZA –
ZASTAVENÍ V TICHU…DŘEVĚNOU
KAMEROU

KAŽDÉ PONDĚLÍ od 11. 9.
| 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 | 18:00 – 19:00 |
ZUMBA S LEKTORKOU KATEŘINOU
ŠTĚPÁNKOVOU

Velká klubovna, KCAŽ
Cena: 80Kč/lekce/60 min
Hlásit se a rezervovat místo na telefonu:
603 436 535. Vhodné pro začátečníky i pokročilé.

KAŽDÝ ČTVRTEK od 14. 9.
| 16:00 – 17:30 |
ÁJURJÓGA

Velká klubovna, KCAŽ
Série 11 lekcí / 1000Kč (1. lekce je zdarma).
Hlaste se na: 773 978 168,
Radoslav Nahálka.

SEZNAM PORADEN A JEJICH NÁVŠTĚVNÍ DOBA NA WWW.CKVB.CZ – KOMUNITNÍ CENTRUM.

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

19. 8. – 24. 9. | JAN PALACH 69´

Nábřeží, ulice Na Příkopech
Příběh Jana Palacha na dvaceti velkoformátových fotografiích.

2. 9. – 31. 10. | GALERIE V ÍČKU

Výstava fotografií na téma letošního Blatenského fotofestivalu – IDentita.
Infocentrum Blatná

2. 9. – 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 |
16. – 17. 9. | SO 9:00 - 18:00 | NE 9:30 –
17:00 |
JAK SE ŽILO...

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Fotografie ze sbírky Svazu českých fotografů.

16. – 17. 9. | SO 9:00 - 18:00 |

NE 9:00 – 17:00 |
PAVEL MÁRA - 2 DNY I 2 CYKLY

Zámek, Starý palác
Významný český fotograf, který získal v
roce 2015 ocenění Osobnost české fotografie, prezentuje výběr ze svého barevného
analogového souboru Mechanické corpusy z roku 1997 v kontrapunktu k černobílým fotografiím ze série Negativní hlavy
’10, vytvořeným digitálně o třináct let později.

16. 9. - 12. 11. | 10:00 - 17:00 |
16. – 17. 9.
| SO 9:00 - 18:00 |
| NE 9:00 - 17:00 |
IDENTITA

Městské muzeum Blatná
Kolektivní výstava významných českých
fotografů na téma: IDentita. Vystavují:

Číslo 14 / strana 11
Milena Dopitová, Jolana Havelková, Alena Vykulilová, František Dostál, Miroslav
Němeček, Lenka Bláhová, Jakub Jurdič,
Marek Matušík.

Nepropásněte
LITERÁRNÍ ZÁJEZD S MĚSTSKOU
KNIHOVNOU

Přihlašování na literární zájezd je možné
od 13. 9. v knihovně.

5. 10. ČTVRTEK | 18:00 |

CIRK LA PUTYKA: BIOGRAF

Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Jedinečné divadelní setkání hrdinů filmových včerejšků. Vydejte se s námi do časů,
kdy kino bylo ještě biograf, kdy nemluvilo,
bylo černobílé, ale bylo i tak tím báječným
místem, kde jste se mohli jako dnes bát,
smát se, plakat nebo se tajně potmě líbat.
Biograf je určen milovníkům biografů
všech věkových kategorií. A je zcela nehořlavý! Vhodné pro děti od 6 let.
Předprodej: recepce Městského muzea,
infocentrum a na www.ckvb.cz
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Sport

Atletický podzim

Pomalu končí prázdninový oddech a nám
atletům nastává závěr venkovní sezony. Přípravku a starší žactvo čeká na Sokolském
ostrově v Českých Budějovicích závěrečné
kolo krajského přeboru družstev. Závěrečné
kolo absolvuje také naše družstvo žen v Nové
Včelnici 17. 9. 2017. Krajské přebory jednotlivců již proběhly na jaře, na podzim zbývá
tradičně krajský přebor přípravek a mladšího
žactva ve vícebojích. Tentokrát se mladí vícebojaři vypraví 26. 9. do Veselí nad Lužnicí.
Atletika však není jen pro závodníky, již
mnohokrát zaznělo, že královna sportu by
měla být pro všechny, kdo chtějí být všestranní a chtějí si užít radost z pohybu. S pravidelnými tréninky začínáme 5. 9. 2017, budeme
se scházet vždy v úterý a ve čtvrtek v 17, 00
na stadionu TJ Blatná. Přihlásit se mohou
děti od pěti let, mládež, dospělí i veteráni
jakéhokoli věku.
Za Atletický oddíl TJ BLATNÁ, z. s.
Jaroslava Mlsová
Všichni milovníci přespolního běhu
dětského a mládežnického věku jsou
srdečně zváni do Pacelic, kde se
v neděli dne 17.9. 2017 uskuteční
již 6. ročník

PACELICKÉ TRETRY
Kategorie: děti do 5 let, C 6-8 let,
B 9-11 let, A 12-14 let,
junioři 15-17 let.
Začátek akce ve 13.00 hod.
Sraz u pacelického hřiště.
Pro nejodolnější jedince je připraveno speciální vrchařské překvapení.
Připraveny jsou hodnotné ceny včetně medailí a pohárů.
Pořádá obec Škvořetice
a PROSPORT Blatná

FLORBALOVÝ KROUŽEK
V SOKOLOVNĚ!
Chceš se připojit? Přijď na trénink
v úterý od 17:00 hod. v sokolovně.
Kluci a holky ve věku 8 - 12 let

Těšíme se na tebe !!

Blatná 1. září 2017
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Přinášíme první výsledky našich týmů
v nové sezoně 2017/2018
V sobotu 2/9 od 17 hodin hraje doma áčko s Loko Č. Budějovice

Muži „A“

Slavia ČB-Blatná

2:1 (1:0)

Machovský

Muži „B“

Blatná-Štěkeň

4:2(1:2)

Ženy

Blatná-Domažlice

0:0 (0:0)

Dorost

Blatná-Mirotice

4:0 (1:0)

Zíka 2x, Peroutka, Fořt L.

Žáci st.

Hradiště-Blatná

11:2 (9:1)

Potůček, Říha

Žáci ml.

Hradiště-Blatná

12:2 (6:0)

Hovorka, Fejtl

Žáci B

Štěkeň-Blatná

0:21 (0:13)

Potůček 6x, Bláha V. 6x, Fiřt 3x, Fejtl 2x,
Štok, Šejvar, Bláha A., Outlý

Muži „A“

Blatná-Sedlec

1:2 (1:0)

Prokopec (p)

Minulé kolo:
Muži „B“

CivaTrans Rovná – Blatná

5:0 (3:0)

Dorost

Vítějovice/Netolice-Blatná

1:3 (0:2)

Maleček, Říha Jiří, Fořt Lukáš

Muži,,B“

Blatná-Vodňany

6:0

Vanduch a Peleška 3x
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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

Vždy o nápad lepší

LEIFHEIT s.r.o., Blatná

hledá do hlavního pracovního poměru z důvodu dalšího rozvoje závodu

MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY / DĚLNICE
MECHANIKY / SEŘIZOVAČE / ELEKTRIKÁŘE
ŠIČKY - jednoduché šití
SKLADNÍKY
SVÁŘEČE
-

Zaměstnancům nabízíme:

garanci každoročního platového růstu
prémiový systém hodnocení
příspěvek na stravování
příspěvek na dopravu
příspěvek na údržbu pracovního oděvu
příspěvek na penzijní pojištění
13. plat
5 týdnů dovolené
zaměstnanecké benefity dle interních pravidel

Nástup možný ihned!

Kontakt:

Mgr. Tereza Žílová
+420 389 828 816
+420 725 730 657
tereza.zilova@leifheit.com
www.prijemnaprace.cz

Pro naše zaměstnance zajišťujeme svozy:
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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

Koupím byt v Blatné
3+1,nebo +3kk,
nejraději zděný.
Garáž a zahrádka vítány.
Platba v hotovosti
Tel: 728 255 180

Přijmeme:

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

Vyučeného automechanika
na HPP
pro servis v Blatné.
ŘP sk. B nutný. Nástup možný Ihned.
Info na Tel: 603 732 579

Koupím byt 1+1 nebo garsoniéru,
popřípadě chatu v Blatné,

telefon 721 255 040

Prodám starší karavan, cena
dohodou.
Bližší informace na tel.:

777 365 767.
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TANEČNÍ KURZ 2017

v sále Komunitního centra aktivního života v Blatné
bude od 9. září 2017 probíhat

Taneční kurz pro
dospělé
každou sobotu od 20:00 hod.

Kurz je určen dospělým, kteří chtějí

Kurz společenského tance pro mládež
bude zahájen
v sobotu 9. září 2017 v sále KCAŽ
v Blatné.
V kurzu jsou volná místa a je možné
se ještě přihlásit.

začít s kroky jednotlivých tanců od
začátku.
Více informací na www.tanecni-blatna.webgarden.cz

Bližší informace najdete na:

www.tanecni-blatna.webgarden.cz

Hledáme vedoucí/ho
provozu Kulturní kavárny,
kterou budeme otevírat v Blatné.
Hledáme někoho, kdo má rád lidi a taky se rád na ně
usmívá, někoho poctivého, samostatného, dobré
kultury a umění milovného, prostě osobnost zářící
pozitivní energií.
Tomu pak nabídneme pracovní smlouvu, podíl
na zisku, výborné proškolení, vlídné zacházení, hezké prostředí. Očekáváme zkušenosti v kavárenství.
Další info osobně.
Kontakt: ku-ka@post.cz; tel: 602 266 735

nebo 606 646 914
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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

Blatná,
Pivovarská 200,
Tel.: 383 422 554

NABÍDKA

Strakonice,
Katovická 1307 (u Kauflandu),
Tel.: 383 321 305

www.expert.cz
Z160049_EXP_inzerce_Blatna_170x100mm.indd 1
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LETÁKY, PLAKÁTY


NAVŠTÍVENKY,
POZVÁNKY


PROSPEKTY, ČASOPISY


KNIHY, BROŽURY

KALENDÁŘE

DIPLOMOVÉ
PRÁCE


GRAFICKÉ SLUŽBY


VÝHODNÉ CENY


18.01.16 13:10



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

Hnědé uhlí BÍLINA - ořech I. a II., kostka
 Brikety uhelné (UNION) a dřevěné
- prodej od září


DOPRAVA na místo určení

Iveco s hydraulickou rukou/Avie/Multicar
SKLÁDÁNÍ UHLÍ pásovým dopravníkem

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





INTERNET CENTRUM
- připojení k INTERNETU, televize
- mobilní volání, VOIP pevná linka
navštivte naši pobočku v BLATNÉ
Pivovarská 200 - budova ELEKTRO EXPERT
WWW.KONET.CZ 383 809 555 info@konet.cz


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

– čtrnáctideník – vydává Spolek Blatenské listy zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu
v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce č. 2708, IČ 69092923, redakční rada: František Komorád, František Machovec,
Petr Chlebec, Zdeněk Malina – šéfredaktor, Vladimír Šavrda. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná,
tel. 731 367 507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení: KB, a. s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100.
E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel. Sazba a tisk: Blatenská tiskárna, s. r. o.

IDentita

12. ROČNÍK BLATENSKÉHO FOTOFESTIVALU
16. - 17. září
Otevřeno | SO 9:00 - 18:00 | NE 9:00 – 17:00 |
Pokud není uvedeno jinak, jsou výstavy otevřené jen o festivalovém víkendu
Informační centrum pro Fotofestival: J. P. Koubka 6, Blatná

VÝSTAVY

MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ / HLAVNÍ VÝSTAVY
I.patro / 16. 9. - 12. 11.

Lenka Bláhová – Uvnitř sebe potkávám sebe, Bílé (ne)souvislosti, Sleeping: NIGHTS shoots
Milena Dopitová – Daleko nebo blízko
Jakub Jurdič – Jarmil
Jolana Havelková – Dočasná setkání, Pravidelná dávka emocí
Marek Matuštík – Nevyřčené hry
Miroslav Němeček – Tichý čas madon
Alena Vykulilová a František Dostál – Cesta pro dva

kobky muzea

"Skupinaneskupina“ – Projekt IDentita: Bedřich Benek, Katarina Grichová, Jiřina Hankeová, Michael
Kratochvíl, Václav Němec, Šimon Pikous, Lenka Puţmanová, Martin Wágner, Zuzana Zbořilová

ZÁMEK BLATNÁ / HLAVNÍ VÝSTAVY

Pavel Mára – 2 dny / 2 cykly (Mechanické corpusy, Negativní hlavy ’10) / Starý palác, II. patro
Akademie současné fotografie (Matela Studio) – Ad hominem / Starý palác, přízemí

U BÍLÉHO LVA / OTEVŘENÁ SCÉNA / I. patro

Jiří Bain – Zase...,Jana Bauerová – Big Brother, Jindřich Beneš – O sobě, Kamila Berndorffová – Lidé
z Fatehpur Sikri, Marco Ceccaroni – Qabur, Jan Dytrych – Chybí, Eva Faltusová – Emoce, Jana Hunterová –
Kdo jsem? Jenom cosplaying?, Martin Jílek – Bezejmenní, Simona Kala – Praha má, téměř líbezná, Barbora
Knobová – 3+ , Michaela Koleková – WO(MEN), Pavel Křeček – Vidět, vědět, snít, Jan Kurz – Meddy
(Souznění jednoho člověka s trampingem), Milan Maxa – Na stole, Eva Novotná – hp, Alţběta Schnürerová –
Keď som doma, Vladimír Skalický – JÁ, Dagmar Skořepová – Identita, Zdeněk Vajner – LES 1036/2

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE / HLAVNÍ VÝSTAVY / 2. 9. – 17. 9.
Fotografie ze sbírky Svazu českých fotografů – Jak se žilo...

NÁBŘEŢÍ, NA PŘÍKOPECH
Jan Palach ´69 / 19. 8. – 24.9.

J. P. KOUBKA 6 / OTEVŘENÁ SCÉNA

Lukáš Mach – Paralelní svět

KAPLANKA / OTEVŘENÁ SCÉNA
David Váňa –_tokyo_play

INFORMAČNÍ CENTRUM / OTEVŘENÁ SCÉNA / 1. 9. – 31.10.
Tom Raymont – Bethnal Green

PROGRAM FOTOFESTIVALU
Sobota 16. září
10:00

J. P. Koubka 6 - Zahájení – setkání s Lukášem Machem

10:30

Městské muzeum Blatná – setkání s Alenou Vykulilovou a Františkem Dostálem, Markem
Matuštíkem, Miroslavem Němečkem, Milenou Dopitovou, Lenkou Bláhovou, Jakubem
Jurdičem a Jolanou Havelkovou

11:30

Městské muzeum Blatná, kobky – "Skupinaneskupina", setkání s Bedřichem Benkem,
Katarinou Grichovou, Jiřinou Hankeovou, Michaelem Kratochvílem, Václavem Němcem,
Šimonem Pikousem, Lenkou Puţmanovou, Martinem Wágnerem, Zuzanou Zbořilovou

11:50

Kaplanka – setkání s Davidem Váňou

14:00

Zámek, Starý palác, II. patro – setkání s Pavlem Márou

14:30

Zámek, Starý palác, II. patro – přednáška Jiřího Hankeho: Autoportrét ve fotografii

15:55

Zámek, Starý palác, II. patro – animovaný film Vlaďky Macurové: Kde rostou motýli?

16:00

Zámek, Starý palác, II. patro – přednáška Evy Šimotové: Identita ve smyslu "být sám sebou"

18:00

Sokolovna, kinosál – Ozvěny fotojatek, I.část

19:00

Sokolovna, předsálí – koncert Aude Martin

19:30

Sokolovna, kinosál – Ozvěny fotojatek, II.část

Neděle 17. září
10:00

Informační centrum – setkání s Tomem Raymontem

10:15

U Bílého lva – setkání s Jiřím Bainem, Janou Bauerovou, Jindřichem Benešem, Kamilou
Berndorffovou, Marco Ceccaronim, Janem Dytrychem, Evou Faltusovou, Janou
Hunterovou, Martinem Jílkem, Simonou Kala, Barborou Knobovou, Michaelou Kolekovou,
Pavlem Křečkem, Janem Kurzem, Milanem Maxou, Evou Novotnou, Alţbětou
Schnürerovou, Vladimírem Skalickým, Dagmar Skořepovou a Zdeňkem Vajnerem

11:45

Kostel Nanebevzetí Panny Marie + kaple sv. Michala – setkání s Věrou Matějů o fotografiích
ze sbírky Svazu českých fotografů

13:30

Zámek, Starý palác, přízemí – setkání s Pavlem Matelou a absolventy kurzu Akademie
současné fotografie (Matela Studio)

14:15

Zámek, nádvoří – společné foto

14:30

Zámek, Starý palác, II. patro – přednáška Mileny Dopitové: Daleko nebo blízko

15:55

Zámek, Starý palác, II. patro – animovaný film Aliony Baranové: Home

16:00

Zámek, Starý palác, II. patro – přednáška Tomáše Pospěcha: Šumperák

18:30

Sokolovna, kinosál – dokumentární film Koudelka fotografuje svatou zemi

Blatenský fotofestival moderuje Honza Flaška a hudbou doprovází Aude Martin.
Na nádvoří zámku se můţete vyfotit u našeho domácího fotografického ateliéru.
Více informací o autorech a výstavách najdete v katalogu Blatenský fotofestival 2017, který můţete zakoupit
na adrese J. P. Koubka 6, v Městském muzeu Blatná a v zámku Blatná.
Vstupné na všechny výstavy je dobrovolné.

Blatenský fotofestival si i letos drţí stejný formát. To znamená konfrontaci přístupů zavedených autorů
s aktuální tvorbou nejen mladších kolegů profesionálů, ale také studentů výtvarných škol i amatérů.
Kromě hlavních umělců, kteří vystavují ucelenější a rozsáhlejší soubory, dostávají tedy moţnost, v rámci
Otevřené scény, představit práce menšího rozsahu i další fotografové.

HLAVNÍ VYSTAVUJÍCÍ:
Lenka Bláhová tvoří nevelké uzavřené soubory, ve kterých se ve velké míře obrací ke svému okolí a k sobě.
Zachycuje poznamenané lidské osudy s co největší měrou empatie, zobrazujíc to přímo na sobě samé.
V nejnovějších souborech směřuje její pozornost hlavně na ní samotnou, na přítomnost, kterou proţívá, na téma,
které se jí bezprostředně dotýká. Lenka Bláhová se snaţí, aby její fotografie byly obrazově jednoduché
a samostatně vypovídající. Uvnitř sebe potkávám sebe: jedná se o introspektivní záznam, kde se obrazově
autorka pokouší formulovat podvědomé vlivy, sny a trápení a jejich spojením s fyzickou podobou, i kdyţ výtvarně
transformovanou, v celku reflektovat vlastní osobnost. S tímto souborem se prolínají Bílé (ne)souvislosti:
fotografie jsou svým detailem prohlubující se obraz, na který se snaţí soustředit. Vnímání pomocí obrazu.
Fyzický obtisk emočních vzpomínek. Sleeping:NIGHTS shoots: série fotografií ukazuje jednoduché a
nearanţované zachycení společného nočního setkávání v ţivotě, potaţmo ve spánku.
Milena Dopitová vytváří od počátku 90. let instalace, objekty, videa, fotografie. Je konceptuální umělkyní
sociálního zaměření a aktivně reflektuje pozici ţeny v současné společnosti a kultuře. Projekt Daleko nebo
blízko propojuje dvě instalace Sixtysomething a Vím, že nemůžeš slyšet tuto píseň. Prostřednictvím tance se
téma dotýká ţivota člověka, jeho křehkosti, jedinečnosti a nezvratné pomíjivosti. Tanec předznamenává jistou
hranici mezi snem, vzpomínkou a touhou po lásce, jeţ je mnohdy nenaplněna. Nejednoznačnost určení času
děje umocňuje sílu proţitku a upozorňuje na hodnotu lidského ţivota v kaţdé jeho etapě. Sixtysomething je
o vztahu jednovaječných dvojčat a projekt Vím, že nemůžeš slyšet tuto píseň téma rozvíjí dál prostřednictvím
profesionálních tanečníků.
Jolana Havelková je fotografka, kurátorka a pedagoţka, absolventka Institutu tvůrčí fotografie Slezské
univerzity v Opavě (ITF). Zabývá se experimentálními, mail-artovými a hudebně-vizuálními projekty.
Spoluorganizovala Funkeho Kolín.Dočasná setkání: pracuje zde s černobílou manipulovanou fotografií. Zabývá
se především stavy mysli a okolnostmi, které mohou hrát určující roli při vnímání tváří. Mlţné obrazy působí
naléhavě, ale obsahují také určitou míru podvratného humoru. Pravidelná dávka emocí: soubor se zabývá
identitou věcí a proměnou jejich vlastností. Jedná se o fotografické zobrazení vysvlečeného oblečení autorčina
syna. Soubor je záznamem ubíhajícího času a postupného odrůstání z dětství.
Jakub Jurdič vystudoval Reklamní fotografii ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati (UTB). Byl oceněn v soutěţi
FRAME a Czech Press Photo. Jarmil je člově k, asociál, který se potýká s kaţdodenní nicotností. Je to fiktivní
autoportrét, ve které m se autor snažil zachytit jakousi prá zdnotu bytí a rezignaci na to cokoliv změ nit. Autor
reflektuje své př á ní, jak by nechtě l dopadnout a zá roveň se snaží v divá kovi letmým dotykem navodit soucit
s Jarmilem, protoţe v dnešní době, kdy se každý soustř edí sám na sebe, je soucit nedostatkovým “artiklem.”
Pavel Mára, fotograf a pedagog na ITF. Pracuje výhradně v sériích vztahujících se nejen k raným abstrakcím,
ale i portrétům a aktům, jeţ se staly dominantním tématem jeho tvorby. Často přitom vyuţívá specifické
fotografické techniky, jako je například barevné svícení. Patří k nejvýznamnějším tvůrcům současnosti. V roce
2015 získal ocenění Osobnost české fotografie. Výstava 2 dny / 2 cykly prezentuje výběr z barevného
analogového souboru Mechanické corpusy z roku 1997 v kontrapunktu k černobílým fotografiím ze série
Negativní hlavy ’10, vytvořeným digitálně o třináct let později. Tento záměr pak podporuje i jejich instalace,
kterou autor připravil speciálně pro tento prostor.
Marek Matuštík je studentem ITF. V současné době se věnuje více intimnímu subjektivnímu dokumentu.
Vystavený soubor získal nominaci na Czech Press Photo 2016 v kategorii Lifestyle. Nevyřčené hry: Děti mají
svůj vlastní svět. Svět plný kreativity, vzrušení, zábavy a her. Skrze vlastní imaginaci jsou schopné vyuţít takřka
kaţdý objekt nebo místo a přetvořit je do bojiště, strašidelného hradu, závodní dráhu olympijského stadionu. Ať
uţ si hrají nebo zaţívají vzácné okamţiky klidu, neúnavně přetvářejí realitu do svého vnitřního světa her.
Nevyřčených her.

Miroslav Němeček, fotograf a lektor fotografie, absolvent ITF, zakladatel a provozovatel soukromé Školy
kreativní fotografie v Praze (ŠKF). Ve svých konceptuálně laděných dílech v různé míře vyuţívá a kombinuje
aranţované portréty či akty s apropriacemi z oblasti moderního i tradičního výtvarného umění. Dlouhodobě se
v nich zaobírá tématy, jakými jsou kupříkladu identita, sexualita, intimita, čas či pomíjivost.
V sérii Tichý čas madon autor své "modelky", vesměs převzaté z malířských obrazů 19. století, transformuje do
podoby studiových fotografických portrétů a následně pak zasazuje do komparativních diptychů s jiţ současnými
fotografovanými akty. Všechny obrazy jsou také prostřednictvím silné JPEG komprese znatelně "destruovány",
coţ v celkovém vyznění můţe vést diváka aţ k úvahám o specifické provázanosti či souhře fyzické podoby
člověka, lidského ducha a plynoucího času.
Alena Vykulilová a František Dostál, dva milovníci fotografie se spolu ocitli v jedné kníţce a na této výstavě,
kdy si pospojovali dvojice svých fotografií, které nabídli k pobavení a zamyšlení dnešnímu věčně spěchajícímu
člověku. Fotografie se doplňují i protiřečí, ale vţdy je z nich moţno vyčíst, ţe se oba při jejich vzniku sami bavili
a kráčeli opravdu společně na Cestě pro dva. Fotografka Alena Vykulilová se věnuje reportáţi, sociálnímu
dokumentu, fotografii aktu, krajiny; vyzkoušela různé fotografické techniky a získala řadu ocenění. František
Dostál patří mezi významné představitele pouličního a humanistického dokumentu. Námětem jeho tvorby jsou
především lidé praţských ulic. Pro jeho dílo je typický jemný humor těţící z často absurdních setkání více
nesourodých prvků na jednom obrazu.
Akademie současné fotografie (Matela Studio)
Matela Studio – škola výtvarné a profesionální fotografie pro zájemce o získání hlubších znalostí a zkušeností
v oblasti fotografie a současného vizuálního umění. Výstava Ad hominem představuje výběr ze závěrečných
prací absolventů kurzu Akademie současné fotografie z let 2007- 2017. Zastoupení autoři se k němu vztahují
způsobem dokumentární, inscenované i výrazně konceptuální fotografie. Vystavují: Adéla Benešová, Aurelia
Pontes, Eva Nečasová, Karel Fabich, Ivo Hausner, Vlasta Jaroš, Jan Ţbánek, Věra Kadlecová, Kateřina
Skočdopolová, Kateřina Vojtová, Lenka Mimochodková, Kateřina Anna Lucká, Jitka Mertlová, Michael
Komm, Michal Cetkovský, Miodrag Číţek, Otto Kouwen, Radek Pokorný, Václav Skřivánek, Magda
Andresová, Irena Bucharová
Fotografie ze sbírky Svazu českých fotografů: fotografie z archivu naší nejstarší a nejpočetnější fotografické
organizace je cenným zdrojem informací nejen o vývoji české fotografie, ale především o proměnlivé ţivotní
realitě. Výstava Jak se žilo... obrací pozornost k 60., 70. a 80. letům minulého století. Prokazuje, jak politická
deformace totalitního reţimu souvisela s deformací stylu ţivota, rozdvojením identity jednotlivce mezi ţitím doma
a navenek, dualitou vyřčeného a nevyřčeného. Důleţité pro reflexi poetiky této doby je pochopit řeč jinotajů,
specifický humor a někdy i bezděčný ironický přístup k jevům a dění před fotoaparátem.
"Skupinaneskupina" - projekt IDentita: Skupina fotografů, kteří se rozhodli kaţdoročně zpracovat jedno téma.
Díky různému ţánrovému zaměření jednotlivých členů tohoto volného sdruţení se téma letošního Blatenského
festivalu IDentita podařilo ztvárnit v opravdu různých polohách. Od klasického dokumentu přes autoportrét aţ
k inscenované fotografii. Vystavují: Bedřich Benek, Katarina Grichová, Jiřina Hankeová, Michael Kratochvíl,
Václav Němec, Šimon Pikous, Lenka Puţmanová, Martin Wágner, Zuzana Zbořilová

Pořadatelé fotofestivalu: Centrum kultury a vzdělávání a KAMFO Blatná děkují partnerům a sponzorům: Městu
Blatná, Zámku Blatná, Římskokatolické farnosti Blatná, MAKU Blatná, Blatenské rybě s.r.o., Blatenským listům,
Ivaně a Liborovi Mertlovým, Vendule Ţílové, Ivě Capouškové a Olze Tůmové

