
Ateliérová a průkazková fotografi e, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy. 
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu 
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů, 
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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Kód ze SOŠ Blatná bude ve vesmíru!
Do Střední odborné školy Blatná dorazi-

la dne 20. 2. 2018 skvělá zpráva od Vzdě-
lávací kanceláře Evropské vesmírné 
agentury. Píše se v ní: „Congratulations! 
Your code has been qualifi ed to fl y and run 
on the International Space Station (ISS). 
ESA, in collaboration with the Raspberry 
Pi Foundation, would like to congratulate 
you for your excellent work!“ V mailu je 
i odkaz na videogratulaci od astronauta 
Alexandra Gersta. Ten už se z mezinárodní 
vesmírné stanice vrátil, ale kód napro-
gramovaný týmem z blatenské SOŠ tam 
nyní bude létat a do května zpracovávat 
data, která bude studentský tým následně 
vyhodnocovat. Soutěž ASTRO-Pi Cha-
llenge 2017/18 v kategorii Mission Space 
Lab (pro středoškoláky) má 4 fáze (návrh 
experimentu, tvorba a testování kódu, prů-
běh experimentu na ISS, analýza získaných 
dat).  Soutěže se účastní školní žákovské 
týmy ze všech 22 členských zemí Evrop-
ské vesmírné agentury (European Space 
Agency ESA). Astro Pi tým SOŠ Blatná 
nejprve byl vybrán do 2 . kola a obdržel 
hardware i software k naprogramování kódu 
v jazyce Python na Raspberry Pi. Napro-
gramovaný kód a navržený experiment byl 
ve 2. kole mezi 200 jinými vybrán mezi ty, 
které budou realizovány 400 km nad Zemí 
a na palubě vesmírné stanice ISS využije 
LED displej a měřící senzory (gyroskop, 
akcelerometr, magnetometr, teploměr, tla-
koměr a vlhkoměr). 

Další informace z vesmírné mise týmu 
z blatenské SOŠ uveřejníme v dalších měsí-
cích, informace o soutěži najdete i na webu 

https://astro-pi.org/ nebo http://www.esero.
sciencein.cz/articles/view/102-astro-pi-cha-
llenge-2017-2018 a samozřejmě i na webu 
SOŠ Blatná www.blek.cz a na facebooku 

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ředitelství ZŠ T. G. Masaryka Blatná a ředitelství ZŠ J. A. Komenského Blatná oznamují, 

že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2018/2019 se koná 6. a 7. dubna 2018 takto:

 pátek 6. dubna         14:00 – 17:00 hodin
 sobota 7. dubna           9:00 – 11:00 hodin

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi s odloženou školní docházkou, děti narozené od 
1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti narozené od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013, jejichž rodiče 
požádají ředitelství ZŠ o předčasné zařazení. K zápisu rodiče přinesou občanský průkaz 
a rodný list dítěte.

Na rozdělení školských obvodů základních škol se rodiče mohou informovat v mateř-
ských školách, které děti navštěvují, na ředitelství základních škol a ve vývěskách u hlavních 
vchodů ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ J. A. Komenského v Blatné.

školy, kde jsou i informace o přijímání 
ke studiu. „Vesmírný“ tým tvoří žáci z „po-
čítačových oborů“ Elektronické počítače 
a Moderní informační technologie, na škole 
lze studovat i Obchodní akademii. 

Petr Pavlík
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Zvláštní poděkování 
blatenské tiskárně na Vinici

Chtěl bych touto cestou srdečně 
poděkovat majitelům, ale i pracovníkům 
blatenské tiskárny „Na Vinici“ za je-
jich laskavost a ochotu, se kterou mi 
v minulých letech vycházeli vstříc při 
uskutečňování sportovních a kulturních 
projektů. Jako nezištní sponzoři mi tiskli 
v řadě případů zcela zdarma plakáty a po-
zvánky, čímž podpořili rozvoj a rozkvět 
neziskových aktivit na Blatensku. Velmi 
si vážím jejich podpory a rád bych jim ji 
také v rámci mých možností oplatil. Ještě 
jednou děkuji!

Vladimír Šavrda
redaktor „Blatenských listů“

BŘEZNOVÉ MRAZY, NIKDY NESCHÁZÍ

Březnových pranostik, nesoucích v sobě 
mráz a chlad, známe všichni jistě hned 
několik. Např. snad nejznámější BŘEZEN 
ZA KAMNA VLEZEM nebo BŘEZEN 
NA PEC SI VLEZEM,  také BŘEZEN 
OD NOHOU STUDÍ a ZIMA ČASTO JEŠTĚ 
DO BŘEZNA STRKÁ HLAVU A NĚKDY 
JEJ I DOCELA ZALEHNE. 

Ta poslední trochu varuje před předčas-
ným vítáním přicházejícího JARA. ZIMA, 
která byla dosud mírná, teprve nyní ukazuje 
svoji sílu. Pranostika sv. Matěje např. říká
JE-LI NA SV. MATĚJE MRÁZ, TAK HO 
JEŠTĚ ČTYŘICETKRÁT MÁŠ!

Tak věřme, že ne vždy se pranostiky zcela  
plní, vždyť každý rok je originál. Nic to ovšem 
nemění na faktu, že čas znovu pokročil, slunce 
pokud svítí, nabírá sílu, je stále laskavější 
a dny se dále prodlužujÍ. JARNÍ SVÁTKY  
-  JSOU TU UŽ ZA MĚSÍC!

LIDOVÉ VELIKONOCE A PTAČÍ ZPĚV
Velikonoční prodej na tř. J. P. Koubka 

3 zahajujeme již tuto sobotu, pokud však 
bude ještě silný mráz, tak až sobotu příští. 
Prodejní dny doženeme v posledním týdnu 
před Velikonocemi, kdy bude otevřeno 
od úterka každý den od 11.00 - 17.00 a v so-
botu od 9.00 - 13.00 hod.

Naši nabídku jsme představovali již 
v minulých listech. Tradiční velikonoční vý-
robky, doplněné různými novinkami umě-
leckých řemesel od velikonočních přání až 
po výrobky z proutí, kraslice, řehtačky aj.

V průběhu března, jamile povolí 
mrazivé dny, budeme mít pro zájemce  
připravený již inzerovaný MEDVĚDÍ 
ČESNEK.  Jako novinku nabízíme  různé 
koření  z „bylinkové zahrádky“ jako např. 
oregano, mátu, meduňku, tymián, černý 
bez, řepík, třezalku, kterou vám ale také 
můžeme poskytnout  jako dárek k vašemu 
nákupu.

Náš tip na březen: keramičtí ptáčci, tento-
krát v novém provedení (foto)

Těšíme se na vaši návštěvu! www.lido-
ve-remeslo.cz, prodej@lidove-remeslo.cz, 
736765747 (E. Fučíková)

A závěrem nějakou pranostiku, která nás 
povzbudí:
SVATÁ KUNHUTA, O CHLUP STOUPNE 
TEPLOTA (3. 3.)
I KDYŽ NA ŘEHOŘE MNOHO SNĚHU 
NA POLI JE, JARO RYCHLE PŘIJDE 
A SNÍH ROZTAJE
SVATÝ JOSEF S TVÁŘÍ MILOU ZAKON-
ČUJE ZIMU PLNOU (19. 3.)

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Prosíme i nadále 
o Vaši podporu 

Blatenských listů
Dobrovolné předplatné můžete uhra-

dit i nadále v knihkupectví Kanzelsber-
ger na třídě J.P. Koubka nebo převodem 
na náš účet 4196610297/0100 - cena 
předplatného zůstává 150,-Kč/rok. 

Dobrovolné předplatného pro nás 
znamená nejen fi nanční přínos, ale chá-
peme ho jako Vaše ocenění významu 
Blatenských listů.

Děkujeme
Zdeněk Malina

Nepřehlédněte nebývalou
příležitost pro blatenské a okolní 
Docházkový kurz Zlaté recepty Čchi-
-Kungu jak si přirozeně zlepšit zrak”
• bude se konat v Komunitním centru ak-

tivního života Blatná 13. – 16.3. 2018.
• Možno se objednat i na dopolední indi-

viduální ozdravné masáže.
A v červnu se těšme na také docházkový 
kurz: Jak si zachovat mládí a zdraví 
v kostech,v říjnu pak na intenzivní víken-
dový Východní praktiky k ozdravení 
těla a ducha.
Podrobné info naleznete na:
www.skolazdravi.eu                                        MV

Ještě k seznamu našich poslanců z minulého čísla
Poslanci výboru pro evropské záležitosti  často netuší, co unie Česku skutečně ukládá
Víte co jsou uprchlické kvóty? Měli bychom přece vědět, co odmítáme:

 Abychom se podíleli na distribuci migrantů, kteří jsou v Itálii a v Řecku. Ne udělit jim azyl, 
ale zahájit s nimi azylové řízení. A potom se podle naší legislativy vyhodnotí, jestli na něj mají 
nárok, nebo ne.

Aktuálne.cz položila v půli února členům sněmovního výboru pro evropské záležitosti Par-
lamentu ČR čtyři otázky ohledně orgánů a fungování EU. Jednou z nich byl dotaz, co konkrétně 
ukládá Česku rozhodnutí Rady EU o zavedení tzv. uprchlických kvót, přijaté v roce 2015.

Správnou odpověď uvedli z 18 členů zmíněného výboru (z nich je jeden předseda a 5 místo-
předsedů) jen čtyři, u dvou byla odpověď hodnocena jako z poloviny správná, osm uvedlo odpověď 
chybnou, tři poslanci odmítli odpovědět, v jednom případě není známá odpověď kvůli nemocenské. 
Dva Jihočeši mezi členy výboru taky nic moc - jedno odmítnutí a jedna chyba.                       ZM

Meteorologové zaznamenali v noci na 28. února na čtyřech místech teplotní rekordy. 
Hrdě se hlásíme k tomu, že jedním z nich jsou Kocelovice u Blatné, kde  klesla teplota 
na minus 16,8 stupňů, zatímco v roce 1986 byla jen minus 15,8 stupně.
Ale možná jste, stejně jako my, naměřili i nižší teplotu.                                               ZM
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Město Blatná oslovil pan Jerry Huff man s žádostí o otištění 
poděkování  jeho otce viz níže, který se zúčastnil osvobození na-
šeho města v době 2. sv. války. Spolu se žádosti zaslal i fotografi i 
pořízenou v Blatné. Byl by velmi rád, pokud by se mu podařilo 
spojit se s osobami na přiloženém snímku. Rád by Blatnou navští-
vil. O návštěvu se s otcem pokoušel v roce 1985, ale bohužel se 
nedostali za hranice. Budete-li mít jakékoli informace, ráda je panu 
Huff manovi předám. 

Kateřina Malečková, starostka města
starosta@mesto-blatna.cz, tel. 383 416 101

Městečku Blatná
Doufám, že toto budete považovat jako poděkování, i když 

o několik desetiletí později. I přes tu dlouhou dobu jsem Vám 
stále upřímně vděčný za vaši laskavost.

Můj tatínek, Paul Huff man byl americký voják, byl v Blatné 
v den, kdy se jeho skupina dozvěděla, že válka konečně skončila. 
Byl stále ještě mladý (náctiletý), z malého městečka v Indianě 
a byl vděčný, že je naživu.

Nedávno jsem narazil na tuto fotografi i jeho a dalších dvou 
místních občanů, která byla vyfocena v ten den. Mé vzpomín-
ky jsou stále plné jeho vyprávění o tom, jak laskaví byli lidé 
v Blatné a jak pěkně se o něj a o jeho kolegy vojáky starali.

Také s úžasem vyprávěl, jak měl někdo schovanou obrov-
skou americkou vlajku a pyšně ji vyvěsil v ten den. Nejen, že 
byl potěšen, že vidí vlajku, ale byl ohromen, jak ji mohl mít 
někdo schovanou během války.

Byl pryč již mnoho let, ale ve spleti životních vzpomínek měl 
vždy pro Blatnou slabé místo. Vím, že je to dlouhá doba, jestli 
lidé na fotografi i jsou stále živi (nebo pravděpodobně jejich 
rodiny?) ale pokud by byl někdo, kdo by je mohl identifi kovat 
a dát jim vědět, že jejich laskavost zůstala s mým otcem celý 
jeho život, byl bych navždy vděčný.

S úctou
Jerry Huff man

jménem desátníka Paul E. Huff man

Obec Hajany 

zve všechny zájemce o Šumavu a její historii 

v sobotu 24. 3. 2018 od 18.00 do Hajanské hospody 

kde bude mít besedu pan 

 

 
 

 na téma 

 

ZZmizelá Šumavva  
Doprovázenou promítáním dobových fotografií. 

  

Vstupné dobrovolné!
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Jsme lepší.
Přesvědčte se sami!

Přijďte se informovat osobně každou středu od 9,00, a nebo

zavolejte a domluvte si datum a čas, který Vám vyhovuje.

Aktuální informace o firmě a o volných pozicích najdete na

www.pfeifergroup.com/cs - karriere.pfeifergroup.com/cs

 Obsluha výrobní linky
 od 22.500,-/měsíc (bez přesčasů)

 Elektrikář
 od 31.000,-/měsíc (bez přesčasů)

 Údržbář
 od 31.000,-/měsíc (bez přesčasů) 

 Řidič vysokozdvižného vozíku
 od 26.500,-/měsíc (bez přesčasů)

 Směnový mistr 

 od 34.700,-/měsíc (bez přesčasů)

 Technik BOZP a PO

Pracovní pozice v Chanovicích:

+ Firemní bonusy

PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová 

Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice

Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

karriere.

pf
ei
fe

rg
ro

up.c
om

          
  Vše kolem

zaměstnání u firmy Pfeifer

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Masopust 2018 v Blatné se opět vydařil. Přibyly nové masky, 
vyšlo počasí a celková nálada na výbornou

Zde malá ochutnávka fotografi í od Jakuba Louly. Více na našem facebooku. Vaše CKVB. 
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Soví večer v Blatné
Česká společnost ornitologická každý rok vyhlašuje „ptáka roku“. 

Po loňském datlovi černém (v Blatné velmi zdařile oslaveném akcí 
v Hospodě u Datla) je ptákem roku 2018 sýček obecný. Ten bohužel 
na Blatensku vymizel asi před 20 lety (doufejme, že jen dočasně) 
a v celé republice je jich nyní minimum, ale některé jiné sovy lze 
v okolí zastihnout. Ve čtvrtek 15. března 2018 se koná v Blatné jedna 
z akcí na počest ptáka roku „Soví noc“ (či spíše večer). Přijít či přijet 
lze již v 17:00 před Střední odbornou školu Blatná (V Jezárkách 745) 
odkud se auty vyjede do blízkého okolí za nejmenší sovou kulíškem, 
který píská v lesích za soumraku. Připravena bude i ukázka kroužková-
ní ptactva. Po návratu do SOŠ Blatná v sále v suterénu školy proběhne 
od 19:00 promítání a povídání o sovách (i s ukázkami hlasů našich 
druhů), lze přijít i až na tuto část akce. Po skončení promítání venku 
u zámeckého parku zkusíme přilákat puštíky, a kdo bude chtít, může 
na závěr ještě vyjet opět kousek za Blatnou na pokus o zaslechnutí 
výra. Přijďte si užít tuto ptačí akci, pořádanou ve spolupráci ZO ČSOP 
Blatná se SOŠ Blatná. Informace najdete i na webu www.csop.cz/blatna 
a celkový přehled všech „sovích akcí“ je na webu České společnosti 
ornitologické www.birdlife.cz

 Petr Pavlík

Pracovníci VPP
Technické služby vyu-

žívají pro některé činnosti 
také pracovníky z úřadu 
práce – pracovníky VPP 
(veřejně prospěšných prací). 
Pomáhají při zimní údržbě, 
při úklidu města, v letních 
měsících na úseku veřejné 
zeleně nebo ve stavební 
četě apod. Řadu těchto pra-
covníků rozšířili také dva 

uživatelé sociálních služeb Domova Petra v Mačkově. Pomáhají také 
při různých činnostech – nyní např. při zimní údržbě či při úklidu 
po kácení stromů apod. Jejich vzorné pracovní nasazení je pro Tech-
nické služby také velkým přínosem .

Obyvatelé Blatné mají nízkou cenu tepla
Odběratelé tepla z blokových kotelen na obou blatenských síd-

lištích budou jistě značně potěšeni po obdržení vyúčtování za rok 
2017. Vykalkulovaná cena tepla a teplé vody se oproti minulému roku 
výrazně snížila.

Na snižování této ceny se nejvýznamněji podílí zajišťování pro-
vozu kogeneračních jednotek na kotelnách, maximální úsilí o co nej-
úspornější provozování výrobních zařízení a především nákup plynu 
za nízkou cenu. Výhodné ceny je dosaženo celoročním sledováním 
vývoje tržní ceny této komodity.

Odpovědní pracovníci „Střediska tepelného hospodářství“, které 
je součástí Technických služeb města Blatné, s. r. o., vyčíslili cenu 
tepelné energie za rok 2017 ve výši 559,01 Kč/na spotřebovaný GJ.
Pro srovnání kalkulované ceny za teplo na rok 2018 (zdroj idnes.cz):

Český Krumlov 581,90 Kč/GJ
České Budějovice 595,60 Kč/GJ
Písek 607,66 Kč/GJ
Strakonice 642,05 Kč/GJ
Tábor 672,61 Kč/GJ
Jindřichův Hradec 684,25 Kč/GJ
Prachatice 739,00 Kč/GJ

Na základě předběžných kalkulací lze předpokládat, že v roce 2018 
bude výsledná cena z blatenských kotelen s největší pravděpodobností 
ještě o něco nižší, než v roce 2017! 

HOSPODA U DATLA
10. 3. 2018 - sobota

JIŘÍ SCHMITZER
Předprodej:

HOSPODA U DATLA

                                    

                                       

  

 Obec Hajany

Vás srdečně zve

v sobotu 24.3. 2018 od 15.00 do 17.30 h.

do kulturního sálu v 1. patře Obecního úřadu

                           na

      Velikonoční
řemeslný jarmark
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Poštovní holubáři v roce 2017
Chovatelé Českomoravského svazu cho-

vatelů poštovních holubů, místního spolku 
Blatná se roce 2017 zúčastnili všech 18 
závodů dospělých holubů a 3 závodů mla-
dých holubů, který obsahoval závodní plán 
Oblastního spolku Prácheň. Právě součástí 
tohoto oblastního spolku, kam patří ještě 8 
dalších pobočných spolků, jsou chovatelé 
Místního spolku Blatná.

V průměru nasazovalo holuby na závody 
14 chovatelů z 22, kteří jsou členy místního 
spolku. 

Z 18 závodů dospělých holubů se ho-
lubi chovatelů místního spolku umístili 
na 1. místech v 8 závodech počítáno podle 
dosažené průměrné rychlosti. Jednalo se 
o závod Waldürm 1, kdy holubi p. Černého 
ze vzdálenosti 304 km při konkurenci 1747 ks 
holubů obsadili 1. a 3. místo, dále z Eschwei-
leru 1 a holuba p. J. Brázdy při vzdálenosti 
na holubník 545 km a konkurenci 319 ks 
holubů, dále z Ambergu 3  holub p. Oplta při 
vzdálenosti 138 km a konkurenci 2177 ks ho-
lubů, z Eschweileru 2 při konkurenci 300 ks 

holub p. Brázdy, z Ambergu 5 holub p. Ši-
můnka při vzdálenosti 130 km a konkurenci 
1843 ks holubů, dále ze závodu Waldürm 3 
při konkurenci 1564 ks holub p. Černého při 
vzdálenosti 304 km, ze závodu Waldürm 5 
holub p. Brázdy při konkurenci 1446 ks a ze 
závodu Waldürm 6 při vzdálenosti 315 km 
a konkurenci 1358 holubů to byl holub p. M. 
Soukupa.  

Na závody mladých holubů nasazovalo 
v průměru 5 chovatelů.

Celkem byly 3 závody mladých. Všechny 
závody mladých vyhráli holubi chovatelské-
ho teamu Brázda Jiří a Monika. Dokonce 
ve 3. závodě ze Schwabachu, což je vzdá-
lenost na holubník 189 km při konkurenci 
693 ks obsadili jejich holubi 1. až 21 místo.

Podle úspěšnosti pobočných spolků Ob-
lastního spolku Prácheň a umístění holubů 
do 20 % z nasazených počtů se Místní spolek 
Blatná  umístil na 3. místě. Z 91 závodících 
chovatelů  OS Prácheň se do 20. místa, 
vyjádřeno bodově, na 6.místě umístil p. M. 
Černý, na 8. místě p. M. Soukup, na 13. 

místě team Brázda Jiří a Monika a na 20. 
místě p. B. Oplt.

Po závodní sezoně nastává období 
výstav, kdy jsou vystavováni nejlepší ho-
lubi za výkony během posledních dvou let. 
Na Zemské výstavě Českého spolku byla vy-
stavena holubice č. 16-0117-214 p. Černého 
v kategorii ročních, která v této se kategorii 
umístila na 5. místě v rámci Čech, a holubice 
č. 17-0117-105 chovatelského teamu Jiří 
a Monika Brázdovi v kategorii holoubat. Ta 
se v rámci Čech umístila na 1. místě.

Po úspěších v závodní sezóně 2017 byli 
holubi našich členů vystaveni na Celostátní 
výstavě.

Na této výstavě je vystaveno cca 400 ks 
nejlepších poštovních holubů podle dosaže-
ných výsledků v rámci celé České republiky. 
V tomto malém počtu byli vystaveni holubi 
našich členů, a to p. Černého 1 ks a chova-
telského teamu J.+M. Brázdovi 3 ks.

Závěrem nutno dodat, že i v roce 2017 
chovatelé Místního spolku Blatná patří 
ke špičce v poštovním holubářství. Svými 
úspěchy pomáhají propagovat město Blat-
nou.                 Václav Hrudka

Školní ples
Dne 2. února 2018 se konal v Blatné již 7. ročník Školního plesu ZŠ J. A. Komenského 

Blatná. Oproti minulému roku se ten letošní pořádal v Komunitním centru. I když byl taneční 
parket menší, nikomu to nevadilo. Alespoň nemuseli mít tolik obav ti, kteří neuměli tancovat, 
mohli se snáz v davu skrýt. 

Účast byla veliká a všichni jsme se s nadšením zapojovali do jednotlivých soutěží. Velkým 
potleskem jsme odměnili tanečníky paní Strnadové. Zlatým hřebem večera se stalo vystoupení 
píseckých parkouristů, kteří do svého programu zapojili ty nejodvážnější diváky. Jejich umění 
nás naprosto ohromilo. Hudbu a příjemnou atmosféru nám zajišťovala kapela Harryho ledvina 
ze ZUŠ v Blatné. Potěšila nás i bohatá tombola. 

Všichni jsme si tento ples skvěle užili a již se těšíme na příští rok. 
Chtěli bychom také poděkovat pořadateli, kterým byl Spolek rodičů a přátel školy při 

ZŠ J. A. Komenského.
Zbyněk Řehoř, žák IX. A

Poděkování
V pátek 2. 2. proběhl již sedmý ročník 

oblíbeného Školního plesu. Ráda bych 
tímto velmi poděkovala všem sponzorům, 
kteří umožnili prožít náctiletým krásný 
večer plný tance a dobré nálady. Seznam 
sponzorů je příliš dlouhý, a tak je zveřejněn 
na facebookovém profi lu Školní ples ZŠ J. 
A. Komenského Blatná.

Další velké díky patří:
1. Úžasné kapele Harryho ledvina, která 

se svými songy postarala o báječnou at-
mosféru v sá le. Tato skupina působí při 
místní umělecké škole a my doufáme, 
že si její členové udělají čas i příští rok.

2. Paní Strnadové, která roztančila téměř 
všechny účastníky plesu v rytmu jivu, 
rovněž dětem z její taneční školy, které 
všem ukázaly, jak na to. 

3. Všem rodičům ze SRPŠ při ZŠ J. A. 
Komenského za přípravu plesu.

4. Všem pracovníkům KCAŽ za skvělou 
spolupráci.

5. Patrikovi za natočení videa.
6. Panu Minaříkovi za fotodokumentaci 

plesu a skupinové focení.
7. Karlu Zbíralovi za zvučení.

A samozřejmě největší díky patří vám 
všem zúčastněným, kteří jste neseděli 
doma a přišli. Byli jste skvělí ☺

Jana Španihelová, předsedkyně SRPŠ
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Buzická hospůdka „U Čiláka“ se na čtyři hodiny změnila v dětský ráj
Nejvíc malé návštěvníky karnevalu nadchla soutěž v pojídání 
koláče a jízda na „lidské“ kravce.

Buzice - Zvláštního povyražení se dostalo dětským návštěvníkům 
maškarního karnevalu v buzické hospůdce „U Čiláka“. Vedle všeho, 
co k pořádnému maškarnímu bálu patří, na ně čekala zvláštní atrakce- 
mohli se svézt na „lidské“ kravce. Ovšem nejednalo se o rozmazlenou 
stračenu z nedalekého supermoderního kravína, oblbnutou všudy-
přítomným luxusem. V kostýmu přátelské dojnice nebyl skryt nikdo 
menší než majitel šenku a generální pořadatel dětské veselice Petr 
Samec, jež se rozhodl poskytnout přítomnému „potěru“ nadstandartní 
služby. A byl o ně takový zájem, že to „člověčí“ kravku vyčerpalo víc 
než farskou krávu v komedii „Slunce, seno, jahody“ experiment „vliv 
kulturního prostředí na dojivost skotu“. Rozdováděné ratolesti se se 
svým „ekologickým vozítkem“ navíc nechaly hojně fotografovat. 
Takový snímek měl s mírnou nadsázkou cenu zlata a být tu Jarda Jágr, 
asi by v konkurenci neobstál.

Tradiční soutěž v pojí-
dání koláče byla tentokrát 
„devalvována“ až na stří-
brnou pozici. Ovšem i tak 
malí jedlíci kousali, co jim 
síly stačily. Vítěz bral nejen 
dvacetikorunu uprostřed 
vynikajícího pekařského 
výrobku a zbytek dobroty, 
ale také TOP prémii v po-
době sladkostí a drobných 
hraček. Oslovené „ozdoby 
parketu“, kterým po čtyři 
hodiny patřila hospůdka, se 
shodly na tom, že tahle dis-
ciplína byla z celého kvar-
teta ta prostě …nej! I proto, 
že se jí mohlo zúčastnit jen 

osm jedinců, kteří si koláčový „štafl “ pracně zasloužili v předchozích 
soutěžích- podlézání pod lanem, karnevalové klasiky „stoličkové“ 
a tanci dvojic s balónky mezi čely. Zkrátka nepřišel samozřejmě nikdo. 
Odměňována byla sama účast v každé soutěži, a díky Petru Samcovi 
a řadě sponzorů více než štědře.

A když se nesoutěžilo, tak se tancovalo. DJ Martin Dráb z Blatné 
vykouzlil velmi příjemnou atmosféru, plnou barev a hudebních „pecek“ 
z říše pohádky, fi lmu a fantazie. Pecek osvědčených a nesmrtelných, 
které přítomných téměř třicet masek nenechalo chvíli v klidu.

Zlatým hřebem programu se stalo vyhlášení deseti nejkrásnějších 
masek. Tříčlenná porota měla těžkou pozici při rozhodování mezi 
tak kvalitní nabídkou pracnosti, vkusu a šarmu. Dvojnásobný vítěz 
z předchozích ročníků tentokrát chyběl, horký favorit na karnevalový 
trůn- středověký rytíř- musel odjet domů ještě před fanfárou. Nicméně 
výrok poroty nakonec vyzněl určitě spravedlivě a ke spokojenosti 
všech přítomných.

Medailoví borci se tentokrát mohli klidně překřtít na borce „dorto-
vé“, protože za první tři místa získali právě dorty, a to v pořadí včelí úl- 
veselá mašinka- dort klasik. Z titulu „královny karnevalu“ a sladkého 
včelího domku se radovala desetiletá Karolína Pauknerová z Blatné, 
která do Buzic přijela už potřetí: „Včera v Chlumu byla za zombie- 
nevěstu a dneska jsme vsadili na stejnou kartu. A vyplatilo se! Šaty jsou 
sice koupené, ale o to náročnější bylo doma Karolínku patřičně nalíčit,“ 
svěřila se po vyhlášení dortového tria její neméně šťastná maminka. 
Právě originalitu postavy spolu s pracným, leč nakonec dokonalým 
nalíčením zohlednili ve svém rozhodnutí nezávislí porotci. Hodnotnější 
odměny potěšily ještě sedm dalších vybraných masek, všichni ostatní 

rozhodně nemuseli ronit slzy zklamání. Povel: „Vezměte si to!“ z úst 
Petra Samce předznamenal hromadný nájezd na kouzelný stůl, který 
nabízel ještě „hafo“ pamlsků i nejedlých dárečků. A věřte- nevěřte! 
Nezůstal kámen na kameni! Lépe řečeno- tatranka na laminátu, což 
bylo samozřejmě dobře.

Majitel staročeské hospůdky 
v Buzicích spolu se svou rodinou 
tak udělaly další dobrý skutek. 
A ten, který dokáže rozzářit 
dětské oči a prosvětlit dětskou 
dušičku, se obzvlášť cení. Další 
akce budou následovat- 17. břez-
na: turnaj v karetní hře „Prší“. 
31. března: turnaj ve voleném 
mariáši „Memoriál Vladimíra 
Samce a Jiřího Himla“. 7. dub-
na: „Odemykání cyklistických 
studánek“- cykloturistický výlet 
s kulturním programem a tom-
bolou. Takže- přijďte pobejt! 
Třeba se zasmát a třeba si taky 
tak trochu zasportovat!

Poděkování sponzorům dětského maškarního bálu v Buzicích: 
Hospůdka „U Čiláka“ v Buzicích, Prodejna pracovních a ochranných 
pomůcek v Sedlici- paní Jiskrová, Kavárna a cukrárna „Viola“- paní 
Havlenová, Jiří Vetešník- Blatná, Koláčníci Chlum, Sušická pekárna 
u Labutě v Blatné, Prodejna „Zdravé výživy“ Blatná, Drogerie Blovský, 
Prodejna dětí a sportu, Papírnictví a hračky- paní Tomášková, Textil 
„Pod věží“,SIKO Čimelice. (Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda 

Buzická kravka posloužila i jako dopravní 
prostředek.

Indián se nemohl vynadívat na svůj 
dort za 3. místo.
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Půjdem spolu do pohádky 
Pondělí 26. března 2018 od 15:00 hodin 

ZŠ J. A. Komenského Blatná 

srdečně zve rodiče s budoucími prvňáčky  

na odpolední setkání se školou 

připravené pod patronací žáků 5. a 9. ročníku naší školy
 
Program:  
pro předškoláky – soutěžní odpoledne s pohádkovými 
postavičkami, výtvarnou dílnou a odměnami 
pro rodiče – informační schůzka o škole a zápisu do 1. ročníku ZŠ 
s vedením školy, paními učitelkami budoucích 1. tříd a speciální pedagožkou (pracovnicí ŠPP) 
pro rodiče i předškoláky – prohlídka budovy školy 

  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

II. ČÁST STÁLÉ EXPOZICE BLATENSKÉHO MUZEA OTEVŘENA
8. února 2018 byla otevřena již II. část stálé expozice Městského muzea Blatná, věnovaná 
historii Blatné a Blatenska v období od příchodu prvních Slovanů až po rok 1620. 

„Velice nás těší, že tato událost přilákala 
opravdu značné množství návštěvníků.  Jak 
těch z řad tzv. laické veřejnosti, až po od-
borníky z jiných muzeí, např. z Husitského 
muzea v Táboře, z Muzea středního Pootaví 
Strakonice, z Městského muzea v Horažďo-
vicích, či z Podbrdského muzea v Rožmitále 
pod Třemšínem“, prozradila Mgr. Taťána 
Fryštáková, spoluautorka expozice, která 

zároveň dodává: „S mírným odstupem už teď 
můžeme říci, že expozice sklízí pochvalná 
uznání od obou stran, ba co více, pro některé 
kolegy se stáváme i inspirací, jak zážitkově 
pojmout stálou expozici. A to nás samozřejmě 
nesmírně těší.“

Otevření samotné bylo zahájeno úvodní 
řečí ředitele CKVB Mgr. Edvarda Oberfalcera 
a následně i autory a odbornými garanty ex-

pozice – Mgr. Taťány Fryštákové a Mgr. Petra 
Chlebce. Návštěvníci se poté mohli ponořit 
do zkoumání dob dávno minulých, nutno říci, 
nejen formou tzv. pasivní. 

Expozice totiž do značné míry souzní 
s moderními trendy v muzejnictví, mezi kte-
rými vynikají hravost a interaktivita. Člověk 
je od přírody tvor zvídavý, a tak jen na něm 
závisí, co a do jaké míry bude chtít objevovat 
a zkoumat. Je tedy libo vyzkoušet některou 
součást středověké zbroje? Postavit románský 
či gotický oblouk? Nahlédnout do interiérů 
zámku Blatná v době vlády posledních Rož-
mitálů? Či „jen“ obdivovat umění starých 
mistrů kovářů a zbrojířů z období třicetileté 
války? Pak není nic jednoduššího než zavítat 
do blatenského muzea.

Pracovníci muzea již v těchto chvílích 
plánují další pokračování v podobě III. etapy 
stálé expozice, věnované dějinám regionu až 
do konce 20. století. „V letošním roce nás čeká 
největší kus práce, potu a odříkání, ale díky 
nadmíru pozitivní zpětné vazbě na naši do-

savadní práci se těšíme a doufáme, že místní 
obyvatele i návštěvníky Blatenska provedeme 
historií regionu úspěšně až do konce 20. sto-
letí. Počátkem roku 2019 bychom chtěli mít 
hotovo.“ Dodává historik Mgr. Petr Chlebec. 

Rozhodně se máte nač těšit!
 Radek Řebřina

Jeden z nejvzácnějších sbírkových předmětů 
blatenského muzea, který je rovněž součástí 
expozice. Dřevěná socha Nanebevzetí Panny 

Marie z konce 15. století.

Otevření II. části stálé expozice přilákalo mnoho 
zájemců z řad laické i odborné veřejnosti



Ročník 29 (39) Blatná 2. března 2018 Číslo 4 / strana 9

Domov pro seniory - pečovatelská služba
tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná
www.domovblatna.cz, e-mail: pecovatelska.dsblatna@seznam.cz

Domov pro seniory Blatná
Středisko Pečovatelská služba

Nabízí práci na Dohodu o provedení práce
 na období červen – srpen 2018

Na letní měsíce červen až srpen hledáme zájemce o Dohodu o pro-
vedení práce na středisko Pečovatelské služby Blatná. Práce je 
vhodná např. pro studenty starší 18 let, či pro další zájemce, kteří 
si chtějí přivydělat. 
Pracovní náplň obnáší: 
– Práce v terénu – vyřizování pochůzek, nákupů, doprava uživatelů 
k lékařům,…
– Přímá práce s uživatelem v jeho domácnosti – pomoc při péči 
o vlastní osobu, pomoc s přípravou stravy, úklid domácnosti,…
– Rozvoz obědů v Blatné a okolních obcích
Pracovní doba:

– Ranní směna 8:00 – 14:00 
– Dělená „odpolední směna“ 9:00 – 14:00 a 17:00 – 18:00 (max. 

2x týdně)
– Víkendové směny 7:45 – 13:30 (so + ne max. 1x měsíčně)
– Směny se plánují dopředu 

Požadujeme:
– Řidičský  průkaz skupiny B – aktivní řidič
– Zdravotní průkaz
– Výpis z rejstříku trestů 
– Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – úředně ověřený!!!

Nabízíme:
– Finančně zvýhodněné obědy
– 95,- Kč/h  

V případě zájmu a pro podrobnější informace se hlaste
u vedoucí pečovatelské služby na níže uvedené kontakty:

Kateřina Jandečková, DiS.
Dům s pečovatelskou službou Tyršova 436, 388 01 Blatná

tel.: 773 497 591
pecovatelska.dsblatna@seznam.cz 

    Sbor dobrovolných hasičů Drahenický Málkov 

                                   všechny srdečně zve na tradiční 
 

HASIČSKÝ BÁL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

K tanci a poslechu zahraje „Kapela Radka Šimsy“  
Vstupné: v předprodeji 60Kč, na místě 80Kč  

Vstup ve společenském oblečení   

Základní škola T. G. Masaryka v Blatné  
 
 

 19 2018  
 
 

BBUDU ŠKOLÁKEM  
  

  
aa     

  
  

  
  
  
  
  

      
    



Číslo 4 / strana 10 Blatná 2. března 2018 Ročník 29 (39)

ulturní  kalendář

2. 3. PÁTEK | 20:00 |
2. PLES MĚSTA BLATNÁ
Velký sál + kavárna KCAŽ
K tanci a poslechu hraje kapela BRIDE 
BAND

3. 3. SOBOTA | 20:00 | MORDORS GANG 
PořaDatel a místo konání 
Hospoda U Datla

10. 3. SOBOTA | 8:30 |
ZAJEĎTE NA HLUBINU
Fara, Na Příkopech 1 
Postní zamyšlení vede Max Kašparů 

10. 3. SOBOTA | 20:00 | 
JIŘÍ SCHMITZER
PořaDatel a místo konání 
Hospoda U Datla

15. 3. ČTVRTEK | 19:00 |
EXPRES NA ZÁPAD
Divadelní sál blatenské sokolovny
Divadlo Ungelt přiveze do Blatné kultov-
ní dílo amerického autora Cormaca Mc-
Carthyho, mj. laureáta Pulitzerovy ceny, 
jehož dva romány byly úspěšně zfilmová-
ny. Film „Tahle země není pro starý“ byl 
oceněn čtyřmi Oscary.
Nevšední setkání dvou diametrálně odliš-
ných lidí v zašlém newyorském bytě - uni-
verzitního profesora a bývalého trestance. 
Vzácných hereckých příležitostí ve strhu-
jícím psychologickém dramatu se zhostili 
František Němec a Radek Holub.
Režie: Petr Slavík
Hrají: František Němec, Radek Holub
Délka představení: 2 h včetně přestávky
Předprodej: IC Blatná, recepce Městského 
muzea Blatná, www.ckvb.cz

16. 3. PÁTEK | 20:00 |
PÁRTY VE STYLU 70. LET – 
NAHOĎTE KOSTÝM!!!
K tanci a poslechu hrají 
Martin Hrubý & Bůhví + PartyLeaders
Pořadatel a místo konání  
Hospoda Na Vinici

18. 3. NEDĚLE | 15:00 |
POHADLO: FRIDOLÍN SE HLEDÁ 
aneb Když vzduchem víří trable 
netopýří
Velký sál KCAŽ
Příběh plný hledání a objevování, ztrát a 
nálezů: Doskáče opravdu ranní ptáče dál? 
Dělají šaty skutečně člověka? Je člověk 
tolikráte člověkem, kolik řečí umí? A kdo 
chodí rád z bláta do louže? A co když si ne-
topýr myslí, že je pták?
Po představení proběhne kreativní dílna 
pro děti se souborem divadla.
Vstup volný

1. 3. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN)PRO SENIORY: 
KDYBY TISÍC KLARINETŮ 

2. 3. PÁTEK | 20:00 |
NERODIČ 
Dokumentární | Česko 2017 | 80 min | Mlá-
deži přístupný | 90 Kč

4. 3. NEDĚLE | 15:00 |
ALENKA V ZEMI ZÁZRAKŮ
Rodinný / Fantasy / Mysteriózní / Pohádka 
| Česko | 2018 | 110 min | Mládeži přístupný 
| 100 Kč

7. 3. STŘEDA | 19:00 |
NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
Muzikál / Drama / Romantický / Životopis-
ný | USA 2017 | 105 min | Mládeži přístupný 
| 110 Kč

9. 3. PÁTEK | 20:00 |
TÁTOVA VOLHA
Komedie / Drama | Česko 2018 | 90 min | 
Mládeži přístupný | 130 Kč

11. 3. NEDĚLE | 15:00 |
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI
Dobrodružný / rodinný / fantasy / akční / 
komedie | USA 2017 | v českém znění | 119 
min. | mládeži přístupný | 80 Kč

14. 3. STŘEDA | 19:00 | 
TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA 
EBBINGEM
Drama / Krimi | USA / Velká Británie | 
2017 | 115 min | Nevhodný mládeži do 15 
let | 100 Kč

16. 3. PÁTEK | 20:00 |
MEČIAR
Dokumentární | Slovensko / Česko | 2017 | 
89 min | Nevhodný mládeži do 12 let

 

Zapojení do celostátní akce – BŘEZEN – 
měsíc čtenářů a knih
Po celý měsíc registrace nových čtenářů 
na rok zdarma, amnestie upomínek.

PRO DOSPĚLÉ

6. 3. ÚTERÝ | 14:00 | Čteme, pleteme a... 
slavíme Mezinárodní den žen

13. 3. ÚTERÝ | 14:00 | Čteme, pleteme 
a... vítáme hosta - prof. Sekera 

5. - 9. 3.
KNIŽNÍ ŠTĚSTÍ aneb Rande naslepo
Po celý týden si budou moci naši čtenáři v 
provozní dny vypůjčit zabalenou knihu v 
neprůhledném papíru a dát si s ní „rande 
naslepo“.

4. 3. NEDĚLE | 17:00 |
KURZ ALFA
Velká klubovna KCAŽ
Téma večera: Jak odolat zlému

5. 3. PONDĚLÍ | 9:00 – 11:30 |
VLAŠTOVKIÁDA
Velký sál KCAŽ
2. ročník turnaje v hodu papírovou vlaštov-
kou
9:00 – 9:20 registrace účastníků
Pořádá CKVB, DDM Blatná, SK Šneci Běl-
čice

5. + 12. + 19. + 26. 3. PONDĚLÍ | 17:30 
– 19:00 | KURZ PRÁCE S POČÍTAČEM 
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Místo konání: SOŠ Blatná
Kurz obsahuje 10 lekcí, které budou zamě-
řeny na práci se soubory a především na 
práci s internetem. Hlaste se na tel. 603 
395 160. Kapacita omezena. Cena kurzu 
500 Kč 

6. 3. ÚTERÝ | 18:00 |
CESTOPIS: ZANZIBAR – OSTROV 
KOŘENÍ A OTROKŮ
Kavárna KCAŽ
Představíme tuto kořením vonící perličku 
Indického oceánu nejen jako znamenitý cíl 
dovolených, ale seznámíme také s obsáh-
lou místy dost dramatickou historií tohoto 
nádherného kousku pevniny v blankytném 
korálovém moři, s krásnými obyvateli, se 
zručnými staviteli lodí dhow, skvělými ma-
líři a dobrými obchodníky. Přednáší Lenka 
a Václav Špillarovi.

9. 3. PÁTEK | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ
Kavárna KCAŽ
Týmy 2-6 osob, startovné 20 Kč/osoba.

11. 3. NEDĚLE | 15:00 – 18:00 |
ROŽMITÁLSKÁ VENKOVANKA
Velký sál KCAŽ
Rožmitálská Venkovanka bude doplněna 
vystoupením tanečního souboru paní Str-
nadové. Vstupné 80 / 60 Kč (senioři, ZTP)

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum

MEZINÁRODNÍ
KONTRABASOVÁ SOUTĚŽ
FRANTIŠKA SIMANDLA

IX. ročník
23. - 25. 3. 2018 | Blatná
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11. 3. NEDĚLE | 17:00 |
KURZ ALFA
Velká klubovna KCAŽ
Téma večera: Uzdravuje Bůh i dnes?
Vstup volný

12. 3. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE
Velká klubovna KCAŽ
18:00 - 20:00 | prožitkové bubnování
20:00 - 21:30 | muzikoterapeutická rela-
xace
S sebou: karimatku, polštářek, deku a 
pohodlné oblečení. Přihlásit se můžete na 
kalousova@ckvb.cz nebo 604 723 646. 
Vstupné 100 Kč

13. 3. – 16. 3. | 20:00 |
ZLATÉ RECEPTY ČCHI-KUNGU 
JAK SI PŘIROZENĚ ZLEPŠIT ZRAK
Velký sál KCAŽ
Kurz vede Elena Tomilina, úspěšná léčitel-
ka, terapeutka, chiropraktička a akademic-
ká malířka, spoluautorka knížek Ing. Borise 
Tichanovského. 
Kurz a vše okolo kurzu výhradně zajišťuje a 
informace podá: 
Marcela Veselá, Plzeňská 313, 388 01 Blat-
ná, mob.: 604 123 519, e-mail: m.vesela@
info-office.cz
Cena kurzu: 1 800 Kč

17. 3. SOBOTA | 9:00 – 12:00 |
ÁJURVÉDA – TICHÁ MEDICÍNA 
PŘÍRODY
Kavárna KCAŽ
Přednáška pana Radoslava Nahálky je 
vhodná pro všechny, kteří chtějí zlepšit své 
zdraví, životosprávu, uklidnit mysl a načer-
pat energii. Přihlásit se můžete na kalouso-
va@ckvb.cz nebo 604 723 646.
Vstupné dobrovolné

ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén KCAŽ
8. 3. | 18:00 | SOCHAŘSTVÍ
15. 3. | 18:00 | LINORYT

STÁLÉ AKCE A PORADNY V KCAŽ - 
PŘEHLED TERMÍNŮ NA www.ckvb.cz

JAZYKOVÉ KONVERZACE
NÁPRAVA ŘEČI 
CVIČENÍ PRO MLADŠÍ I STARŠÍ
REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ 

    CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 
    A SENIORY

ÁJURJÓGA

7. 12. – 4. 3. 2018 | 10:00 - 17:00 |
VELKÁ VÁLKA OČIMA JANA RAFAE-
LA SCHUSTERA
Městské muzeum Blatná
V letošním roce uplyne 100 let od konce 
1. světové války. Jaké byly její příčiny? Co se 
dělo v Blatné mezi lety 1914 až 1918? Kte-
ří stateční muži odsud odešli bojovat? Jak 
vypadaly zákopy a co psali vojáci domů? 
Na všechny otázky vám odpoví výstava, 
kterou Městské muzeum k tomuto velké-
mu výročí uspořádalo. Výstavu doplní uni-
kátní kresby, které za války nakreslil břez-
nický rodák Jan Rafael Schuster.
Kdo jste ještě nestihl, neváhejte, výstava 
končí již tuto neděli!

3. 1. – 30. 3. | ÚT – PÁ | 9:00 – 18:00 |
FOTOGRAFIE Z PRAHY
KCAŽ Blatná 
Galerie fotografie Spektrum
Výstava fotografií Prahy autorky Zuzany 
Fišerové

1. 3. – 22. 4. SENIORKY INSPIRACÍ
„OK“ OTEVŘENÁ KAVÁRNA
KCAŽ Blatná
Výstava obrazů, které byly vytvořeny v 
rámci projektu Městské knihovny Blatná 
Čteme, pleteme a…

GALERIE V ÍČKU
Infocentrum Blatná

8. 1. – 4. 3. 
POHLEDY Z VÁLKY
Výstava zvětšenin pohlednic z období 1. 
světové války.

9. 3. – 13. 5.
ARLETA JÁNSKÁ / De Profundis
Malby, noci, rána a zlomený srdce / Výstava 
obrazů
Vernisáž: 9. 3. pátek | 17:00 | v Infocentru 
Blatná

 Výstavy

FILMOVÁ VÝSTAVA
Šíleně smutná princezna - Bílá paní 
- Čest a sláva - Křišťálek meč - Na 
startu je delfín - Princezna ze mlejna 

Tyto filmy a mnohé další se na Blaten-
sku natáčely. Byli jste u toho? Víte, kde 
všude se filmovalo? Kde bydleli herci? 

Hráli jste v komparzu?  
Pro připravovanou výstavu o filmech 
točených na Blatensku potřebujeme 
vaše zážitky, svědectví i fotografie. 
Prosím, kontaktujte Městské muzeum 
Blatná na telefonu: 605 061 161 či na 

email: muzeum@ckvb.cz
Děkujeme! 

Těšíme se na vaše příběhy.

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ S DECHOVKOU 

ROŽMITÁLSKÁ 
VENKOVANKA
Velký sál KCAŽ Blatná

Rožmitálská Venkovanka bude doplněna vystoupením
tanečního souboru paní Strnadové.
Vstupné 80 / 60 Kč (senioři, ZTP)

11. 3. NEDĚLE | 15:00 |
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port
Krajský halový přebor 
žactva v atletice

10. 2. 2018 se v Praze v atletické hale 
na Strahově konal krajský přebor jednotlivců 
mladšího a staršího žactva.

Náš oddíl reprezentovalo pouze mladší 
žactvo: Václav Turek, Veronika Divišová, 
Ema Mlsová, Barbora Levá a Evelína Ma-
tějovská.

Největší úspěchy jsme zaznamenali 
ve vrhu koulí mladších žákyň. Ema Mlsová 
vybojovala 2. místo za 9, 14 m, Veronika Divi-
šová se umístila 4. za výkon 8, 51 m a Barbora 
Levá obsadila 6. příčku za 8, 27 m. Děvčata 
se prosadila v konkurenci závodnic velkých 
oddílů, např. Sokol České Budějovice, VS 
Tábor, TJ Nová Včelnice.

Úspěchem je i dělené 6. místo Evelíny 
Matějovské ve skoku vysokém (121 cm). 
V bězích děti především sbíraly zkušenosti, 
vyzkoušely si sprint na 60 m, Václav Turek si 
troufl  i na běh na 800 m.

 Pravděpodobně nás ještě čeká několik 
menších halových závodů a už se budeme 
chystat na venkovní sezonu.   

Za atletický oddíl TJ Blatná 
Jaroslava Mlsová 

Ani v zimních měsících 
na judu nespí

Venku se již pomalu zima loučí se svou 
vládou a, i když zatím nesměle, o vládu se 
hlásí jaro. Ale ani v zimních měsících se 

nezahálí a příprava na další závodní cyklus, 
který se zanedlouho rozbíhá, je v plném prou-
du. Během zimní přípravy si naši nejmladší 
vyzkoušeli závody nanečisto, zatímco ti 
nejstarší absolvovali závody na té nejvyšší 
úrovni v rámci Dorostenecké ligy.
Novoroční turnaj 2018

Ve čtvrtek 25. 1. měla skupina mladších 
speciální trénink. Trenéři pro ně připravili 
již tradiční Novoroční turnaj. Cílem tohoto 
malého turnaje není jen ukázat, jak obstojím 
v zápase, ale i jak dobře jsem se naučil chvaty 
a držení (konkrétně chvaty O Goši a Sasae 
Curi Komi Aši a držení Kesa gatame). Kdo 
má rezervy v zápase, tak body může dohnat 
na perfektním provedení chvatu a naopak.
Výsledky v tomto měření sil nakonec vypa-
daly takto:
Skupina 1

1. místo Jiří Mls
2. místo Lukáš Klásek
3. místo Vojtěch Vaněček
4. místo Jan Šustr

Skupina 2
1. místo Sabina Burianová
2. místo Nela Koubková
3. místo Jan Čadek

Skupina 3
1. místo Jan Merhaut
2. místo Samuel Dammer
3. místo Jakub Outlý
4. místo Linda Koželuhová
5. místo Martin Fišer
Sladkou odměnou byli nakonec oceněni 

všichni - nezáleželo na jakém se kdo umístil 
místě.
Dorostenecká liga 2018

V minulém roce se Jihočeský kraj rozhodl, 
že pro rok 2018 postaví tým, který se pokusí 
probojovat do vrcholné soutěže dorostenců 
– tedy do Dorostenecké ligy. Tým byl složen 
pod hlavičkou oddílu TJ Tatran Prachatice 
a nejpočetnější zastoupení v něm má blatenské 
judo. Zástupci našeho oddílu v něm totiž tvoří 
celou třetinu týmu.

Tým se několikrát sešel na společná sou-
středění, kde se všichni společně připravovali 
na důležitá klání. První vrchol této skupiny 
přišel 20. ledna, kdy proběhla v Praze na Fo-
limance kvalifi kace o postup do dorostenecké 
ligy. Borce čekaly těžké zápasy s dalšími 
čtyřmi týmy (Olomouc, Zlín, Liberec a USK 
Praha), které měly stejnou vidinu úspěchu 
- postup. Nakonec mezi oslavujícími týmy 
byl i ten jihočeský. Velkou zásluhu na tom 
měli i Blateňáci. Členy byli Matěj Mužík, 
Ondra Bubeník, Honza Podlešák, Jarda Čadek 
a Láďa Matějka. Bodově tým táhl Honza, 
který oba své zápasy vyhrál. Jedním bodem 
přispěli Ondra a Láďa.

Po úspěšné kvalifi kaci poměřil tým Jiho-
čechů síly s těmi nejlepšími hned v sobotu 
3. 2. Síla se měřila znovu v pražské hale 
Folimanka a kromě mladých zástupců jižních 
Čech se zúčastnily týmy Litoměřic, Liberce, 
Jablonce nad Nisou, Plzně a domácích USK. 
Konfrontace to byla těžká a na některých 
závodnících byla vidět i drobná frustrace, 
která se odrážela na výsledcích nepovede-
ných utkání. Ale poslední zápas nás znovu 
postavil na nohy. Turnaj jsme totiž zakončili 
výhrou nad Plzní. Co se týká blatenských 
závodníků (Matěj Mužík, Ondra Bubeník, 

Honza Podlešák, Láďa Matějka), tak každý 
přispěl minimálně jedním vítězstvím, Honza 
opět dokonce dvěma.

Je potřeba se znovu vrhnout do tréninků 
a makat, abychom po druhém kole, které se 
odehraje v červnu, odjížděli s lepšími pocity.

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

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

Lukáš Kocourek

Novoroční turnaj 2018.

Tým Jihočechů v dorostenecké lize 2018.

Zleva Barča Levá, Ema Mlsová, Verča Divišová, 
v pozadí trenér Karel Diviš. Tabulka okresního 

přeboru ve volejbalu žen 
po 6. kole
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INSTALACEZDARMA

Spolehlivý internet

www.sporknet.cz

INTERNET od 

774 257 568

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 – 36.000 – 37.000 Kč čistá mzda,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce
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Autodíly –    
    železářství

MAREK CHVÁTAL

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

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

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

nzerce

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Firma INTERIORS
manufacture&design a.s.

hledá zájemce na následující pracovní pozice:
* Truhlář - nábytkář
   Místo pracoviště: Kasejovice
   Vyučení nebo praxe v oboru
Montážní dělník v zahraničí, Koordinátor montáží
 - vyučení v oboru truhlářství
 - jazykové znalosti - NJ – AJ 
 - výborné platové podmínky
    - práce v Německu / Anglii
* Obsluha CNC
  - dvousměnný provoz
  - orientace v dřevovýrobě
  - truhlář/nábytkář
 - výborné platové ohodnocení 
* Konstruktér / přípravář
 - příprava projektů
 - práce s výkresovou dokumentací, práce na PC
*Skladník / skladnice
 - dvousměnný provoz
 - příjem/výdej zboží ze skladu
  - příprava materiálu na zakázky

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

Kontaktní osoba: Michaela Vyhnálková, tel. 735 177 246
Životopisy zasílejte na email:

michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com
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Vědomí dotek
kosmetika-manikúra-pedikúra

Marie Šímová,Tyršova 437,
388 00 Blatná

tel.605 206 092
vedoma.mari e@seznam.cz

Bezpečnostní služba přijme
pracovníka na ostrahu objektu

v Blatné.
Vhodné i pro částečně invalidní.

Telefon : 606 384 589 

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!!!
Manažer zakázek

Společnost:
POLYGRAPH INTERNATIONAL Tiskárna spol. s.r.o.

Adresa: Sadová 66, Blatná 388 01
Společnost POLYGRAPH INTERNATIONAL Tiskárna spol. s.r.o. je silná, stabilní a sebevědomá 
společnost, která je členem skupiny fi rem PAUL + PAUL GROUP. Na českém trhu působí již 25 
let a díky svému širokému portfoliu produktů, projektů a služeb patří k významným hráčům 
na českém a zahraničním trhu. Mezi hlavní klienty patří němečtí a švýcarští zákazníci. Vstupte 
s námi do atraktivního odvětví a podílejte se na vzniku nových  věcí.
Momentálně hledáme nového kolegu nebo kolegyni na následující pozici:

MANAŽER ZAKÁZEK / PRODUKČNÍ
Vaším hlavním úkolem bude:

 Komunikace s pobočkou v Německu
 Příprava zakázek
 Zadání požadavků do výroby
 Kontrola výroby
 Kontrola konečných produktů
 Plánování expedice

Požadujeme:
 Znalost německého jazyka (komunikativně)
 Znalost práce na PC 
 Časovou fl exibilitu, komunikativnost, organizační schopnosti

Nabízíme:
 Velice zajímavé platové podmínky
 Perspektivu dlouhodobé spolupráce
 Zázemí stabilní společnosti
 Čisté pracovní prostředí v moderním polygrafi ckém závodě
 Benefi ty: (Telefon, Stravenky/příspěvěk na stravování, příspěvek na vzdělání)

VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY, RÁDI VÁS VŠE NAUČÍME!
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na telefonu 383 422 301 nebo na info@polygraph.cz.

Těšíme se na Vás!!

Společnost LVL Services s.r.o.
shání na pozici ostrahy v obci Blatná,

vrátného a to jak na HPP tak možnosti
brigády.

Nástup možný dle dohody.

Bližší informace na email: info@lvl-servis.cz 
nebo na tel. čísle 724 200 668.
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Jankovský

www.expert.cz

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


výroba prošívaných přikrývek

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

Hajany 80
Tel.: 732 236 153

www.spanekvperi.cz

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

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

VÝHODNÉ CENY

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