
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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Jízda zručnosti 2018 na SOU Blatná
Dne 18. dubna pořá-
dalo Střední odborné 

učiliště Blatná, Zemědělský svaz České re-
publiky a Agrozet České Budějovice a.s. již 
17. ročník oblastní soutěže „Jízda zručnosti 
2018“. Soutěž je určena pro studenty učilišť 
a středních škol, kteří v rámci studia získají 
řidičské oprávnění k řízení traktoru. Ve tvrdé 
konkurenci devíti středních škol a učilišť a 22 
soutěžících obsadili studenti SOU Blatná 
první dvě místa! 

Na soutěž se přišli podívat bývalí mistři, 
učitelé, pracovníci, absolventi i studenti SOU 
Blatná, rodinní příslušníci, žáci místních ZŠ, 
blatenská veřejnost i vzácní hosté. K nim 
patřili především starostka města Blatná 
Bc. Kateřina Malečková a místostarosta města 
Blatná Pavel Ounický, Ing. Lenka Hryzbilová 

z Agrární komory okresu Strakonice, Ing. Jiří 
Faktor, předseda představenstva Agro Vodňa-
ny a.s. a další. 

Již od pondělka 16. 4. areál SOU Blatná 
navštívili soutěžící z ostatních škol, aby si 
projeli připravenou trať. V areálu učiliště 

na ně čekal moderní traktor Zetor Proxima 100 
s přední hnací nápravou a přívěsem. Trať si 
projeli i studenti SOU Blatná oboru Opravář 
zemědělských strojů a ze třídy 2. P maturitní-
ho oboru Podnikání. Z nich se kvalifi kovali 3 
studenti, kteří reprezentovali školu na soutěži.

Soutěž podpořilo krásné počasí. Od stře-
dečního rána přijížděli učitelé a studenti 
učilišť a středních odborných škol. Ve školní 
jídelně se registrovali a studenti losovali po-
řadová čísla. Pedagogický doprovod losoval 
čísla, u kterých soutěžních prvků budou plnit 
funkci rozhodčích. Rozhodčími byli i mistři 
odborného výcviku, učitelé a vybraní studenti 
SOU Blatná. Pro hosty připravily kuchařky 
příjemnou svačinu a nápoje. 

Soutěžící si pochvalovali, že jízda se 
tentokrát uskutečnila na novém asfaltovém 
povrchu v areálu školy. Nová plocha nádvoří 
umožnila soutěžní prvky umístit jinak než 
v předchozích letech. Trať byla technicky 
náročnější a pořádně některé závodníky 
potrápila.

Po deváté hodině vystartoval první 
soutěžící. On a stejně tak další museli před 
množstvím diváků předvést své dovednosti 
v ovládání traktoru s přívěsem projetím trasy 
s jedenácti překážkami. Šlo např. o průjezd 
dvěma pravoúhlými úzkými zatáčkami, os-
mičkou, přesné zastavení u rampy, přejezd 
lávky, slalom aj. Klíčovým prvkem bylo 
couvání traktorem s přívěsem do modelu úzké 
garáže. Rozhodčí hodnotili přesnost splnění 
jednotlivých úkolů a čas jízdy.

Byla vyhlášena i soutěž v kategorii „Ve-
řejnost“. Tam se přihlásilo 7 soutěžících, 
absolventi SOU Blatná, zájemci z řad země-
dělské veřejnosti i pedagogičtí pracovníci 
zúčastněných škol.

Počasí celému dni přálo. Po skvělém 
obědě se prosluněná soutěž chýlila ke konci. 
Jakmile odjel poslední soutěžící, vrcholila 
nervozita. Pořadatelé vyplňovali připravené 

tabulky, sčítali časy a trestné body, tiskli 
diplomy, připravovali ceny.

U stupňů vítězů se shromáždili soutěžící 
i veřejnost. Ceny předávali Ing. Petr Lidinský 
z Agrozetu České Budějovice, ředitel SOU 
Blatná Ing. Miroslav Čapek, zástupce ředitele 
pro odborný výcvik Bc. Stanislav Kučera 
a Ing. Vladimír Pícha za Zemědělský svaz 
České republiky.

V kategorii „Veřejnost“ zvítězil Petr 
Braun, mistr odborného výcviku na autodílně 
SOU Blatná. Druhým byl Ing. Zbyněk Hof-
man, učitel odborných technických předmětů 
SOU Blatná. Oba domácí účastníci vlastní 
malé hospodářství. Třetí místo obsadil Jan 
Laštovička, Gymnázium, SOŠ ekonomická 
a SOU Kaplice. 

Velké uznání si zasloužila jediná soutě-
žící Pavla Razímová ze SOU zemědělského 
a služeb Dačice. 

V hlavní kategorii se na 3. místě umístil 
Josef Fučík, SOU zemědělské a služeb Dači-
ce. První a druhé místo patřilo studentům SOU 
Blatná: Druhé místo získal Václav Šafařík. 
Vítězem se stal Josef Pilát. Oba vynikající 
řidiči jsou ze třídy 3. O oboru Opravář země-
dělských strojů. 

Zeptali jsme se Josefa Piláta a Václava 
Šafaříka na tajemství jejich úspěchu v soutěži.

(dokončení na str. 3)
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ktual i ty

Tulák
Dne 14.4.2018 uvedli ochotníci z Radomyšle známou operetu Tulák.

Mám ráda operu i operetu, takže jsem byla zvědavá, jak si s tím laici poradí.
To, co jsem viděla mi vzalo dech. Prostě nádhera. Jak výkony herců, tak kostýmy
a výprava. Je obdivuhodné, že ještě dnes tolik lidí obětuje svůj volný čas pro tak

náročnou věc.
Přeji ochotníkům hodně úspěchů a ať dál rozdávají lidem radost. Ještě jednou díky!

Bylo to báječné!!!

Korcová 

Poděkování
Děkujeme za vzpomínku na zemřelé-

ho Karla Švehlu uveřejněnou pod článkem 
„Bála tu není“ v Blatenských listech č. 7 
ze dne 13. dubna 2018. Se zesnulým jsme 
se rozloučili 16. dubna 2018 v blatenském 
krematoriu. Vzpomínka na něho zůstane 
v našich srdcích i v srdcích těch, kteří ho 
měli rádi.

Rodina Švehlů

KVĚTNOVÉ MRAZY, NAHÁNÍ SLZY
Letošní dubnové počasí jakoby ani nebylo 

aprílové. Letní teploty způsobily, že příroda 
rychlým skokem dohonila malé zpoždění, 
které se nám o Velikonocích zdálo.

Jaký ale bude květen? Vlahý máj, doufej-
me, ale co ranní mrazíky, nepoškodí stromy 
a keře již v takovém rozpuku?
Máj bývá i chladný, o tom svědčí také pra-
nostika
DO SVATÉHO DUCHA, NEODKLÁDEJ 
KOŽUCHA (Boží hod svatodušní, může 
připadat na 10. - 13. 5.)
Konec měsíce dubna také přináší někdy 
ochlazení
SVATÝ FILIP S JAKUBEM NESOU V MOŠ-
NĚ JEŠTĚ NĚKOLIK MRAZÍKŮ
VELKÁ CHLADNA O JAKUBU NESOU 
OSENÍ ZÁHUBU
AŤ JE KATEŘINY NEBO KŘÍŽE (3. 5.) 
KDYŽ MRZNE, TOPTE CHÝŽE.

Uvidíme, jaké překvapení nám ten letošní 
MÁJ připraví.

LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA 
LODĚK

Jak už jsme  uvedli, téměř letní počasí, 
které nás v dubnu překvapilo, jakoby nás 
vyzývalo k otevření PŮJČOVNY LODĚK. 
V minulém týdnu se již ohlásilo několik 
zájemců.

Věříme, že již tuto sobotu se nám po-
daří provoz PŮJČOVNY LODĚK zahájit. 
Pokud by se nám přece jenom nepodařilo 
otevřít, určitě to bude ale v příštím týdnu. 
Stanoviště bude stejně jako v loňském roce 

na tř. J. P. Koubka 3 v prodejně LIDOVÉHO 
ŘEMESLA,  kde se jednotlivé jízdy i zaplatí. 
Ceny zůstávají stejné 70,- Kč/30 min./ 1 loďka 
nebo 100,- Kč/ 1 hod./1 loďka. Po domluvě 
je možná i jiná varianta. Pro malé pasažery 
si můžete zapůjčit vestičky nebo křidélka. 
Do jedné lodě se vejdou 2 dospělí a dvě malé 
děti - max. nosnost cca 220 kg. Otevřeno bude 
v dubnu až červnu: soboty 9.00 - 16.00 hod 
a neděle 13:00 - 16:00 hod.

Náš tip na květen: dřevěné hračky
Nabídku  prodeje českého řemesla jsme 

obohatili  o větší výběr dřevěných hraček, 
které jsou pro ty nejmenší jistě nejvhodnější 
hračkou. Navíc  jsou to hračky, které něco 
vydrží snad i pro příští generace.  Nabídnout 
vám můžeme dřevěné kostky přírodní nebo  
barevné, skládací auto, náklaďák, dřevěný 
vláček se dvěma vagónky nebo traktor se žeb-
řiňákem. Také malé dřevěné fi gurky navlékací 
na prst jako maňásek.
www. lidove-remeslo.cz,
obchod@lidove-remeslo.cz, tel. 736765747

ČAS LEDOVÝCH MUŽŮ A SVATÉ ŽO-
FIE BEZ DEŠTĚ NEMINE

Eva Fučíková, lidové řemeslo

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych tímto poděkovat Sboru 

dobrovolných hasičů Chlum za uspořádání 
benefi ční akce, která se konala v sobotu 
31. března 2018 v Chlumu a jejíž výtěžek 
byl věnován mojí dceři Adélce Hanzlíkové. 
Moje  poděkování dále patří: 

- zastupitelům Obce Chlum - za bezplat-
né zapůjčení sálu v Kulturním domě

- skupinám Anča Band a Tlakový galoše, 
které zahrály bez nároku na honorář

- všem, kdo se této akce zúčastnili a fi -
nančně ji podpořili

- v neposlední řadě pak děkuji všem, kdo 
se podíleli na přípravě a průběhu celé 
akce, následném úklidu sálu a ostatních 
prostor.

Markéta Koblihová

Klavírní kurzy
Blíží se léto a s ním oblíbené kla-

vírní kurzy, které pravidelně do Blatné 
přinášejí krásné hudební zážitky. Na co 
se letos můžeme těšit nám prozradila 
hlavní organizátorka kurzů, paní Jana 
Korbelová.

Budou to odborné semináře, např. 
O klavírních mechanikách křídel a pi-
anin, Rozbor etud F. Chopina, op. 10,  
O charakteru v hudbě, přednášet budou 
Karel Průcha, Pavel Voráček, Jan Bar-
toš a samozřejmě koncerty jak v kon-
certním sále ZUŠ Blatná, tak v zámku 
i na nádvoří a také letos zavítají umělci 
do Domova pro seniory. Určitě je na co 
se těšit, počítejte se začátkem července, 
kdy můžete kromě účastníků kurzu sly-
šet mistry klavírní hry.
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Zprávy
z radnice

Včasné vyřízení cestovních 
dokladů před letní sezónou

Blíží se letní turistická sezóna a s ní zvýšený zájem o vydání 
cestovních dokladů. 

Zkontrolujte si platnost cestovních dokladů včas a nenechávejte 
podání žádosti až do doby před letní turistickou sezónou. Vyhnete 
se tak zbytečným frontám na úřadech. Za vydání cestovního pasu 
ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč, u dětí mladších 
15 let 100 Kč. V případě, že nestačíte podat žádost ve lhůtě 30 dnů, 
je možné podat žádost ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. Správní 
poplatek je vyšší – 4.000 Kč, a u dětí mladších 15 let 2.000 Kč. Od 1. 
července dojde ke zvýšení správních poplatků u vydání cestovního 
pasu ve zkrácené lhůtě. Bude možné požádat ve lhůtě do 24 hodin  
(správní poplatek 6.000,- Kč, děti 2.000 Kč) a ve lhůtě do 5 dnů 
(správní poplatek 3.000 Kč, děti 1.000 Kč).

Při cestování mimo EU doporučujeme kontrolu doby platnosti 
cestovního dokladu. Některé státy požadují minimální dobu plat-
nosti, např. 6 měsíců ode dne vstupu nebo vycestování z území 
cizího státu. Tyto informace zjistíte u velvyslanectví daného státu, 
včetně případné potřeby víza.

Při cestování v rámci EU lze použít jako cestovní doklad ob-
čanský průkaz, včetně dětí mladších 15 let, pokud vlastní platný 
občanský průkaz. Na občanský průkaz lze také cestovat do těchto 
států: Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, Albánská re-
publika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská 
republika, Moldavská republika a Srbská republika. 

K podání žádosti vydání cestovního dokladu a občanského 
průkaz je příslušný jakýkoli úřad s rozšířenou působností, neboť 
místní příslušnost podle trvalého pobytu žadatele byla zrušena. 
Od 1. července 2018 bude možné požádat o vydání těchto dokladů 
ve zkrácené formě rovněž přímo u Ministerstva vnitra ČR.

Hana Valachová
Odbor správní a živnostenský úřad

Jízda zručnosti 2018 na
SOU Blatná
(dokončení ze str. 1)

Josef: „Bydlím v Dolních Nakvasovicích. Na traktoru jsem zvyklý 
jezdit z domova, kde máme malé hospodářství. Řídím traktor Zetor 
Crystal 10111. S ním provádím potřebné práce, setí, orbu, senáže aj. 
Chodím na výpomoc ke strýci, který vlastní kravín. U něj řídím traktory 
John Deere a Valtra.“

Václav: „Bydlím v obci Hajany u Blatné. Tam máme malou farmu. 
Traktor je moje srdeční záležitost. Jezdím často se Zetorem 7745. S ním 
zajišťuji potřebné práce. 

Ocenění si zaslouží i učitelé autoškoly SOU Blatná, mistři odbor-
ného výcviku, učitelé teorie, vychovatelé a všichni pracovníci, kteří 
se studenty odvedli poctivou práci. 

Na závěr se sluší poděkovat štědrým sponzorům, kteří dodali pro 
prvních 10 soutěžících hodnotné ceny. Jsou to AGROZET a.s. České 
Budějovice, Zemědělský svaz České republiky, LIVA Předslavice, 
PRILLINGER Radomyšl, BP-SERVICE s.r.o., Blatenská ryba, s.r.o. 
Blatná, Jiří Drnek - Drogerie Teta, ZEO trade spol. s r.o., Radčice, 
MASO UZENINY PÍSEK, a. s., Bidfood Czech Republic s.r.o., Kra-
lupy n. Vltavou, POGRR s.r.o., Příbram, Novy Vacov s. r. o., Vacov, 
Blatenská ryba, spol. s r.o., Blatná, ZD Třebohostice, AGRO Vodňany, 
a.s., ZD Novosedly, Město Blatná, Leifheit  Blatná.

Text SOU Blatná, foto Tomáš Šrámek

 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ukázky výcviku koní  
práce s lasem a bičem 
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Prodej parket ze skladových zásob 
Po ez eziva z vlastní kulatiny 
Prodej stavebního eziva: 

o St ešní lat  
o Prkna 
o Sortiment na zakázku 
Vyrábíme: 

o Plotové dílce 
o D ev ná vrata 
o Zásn žky 
o Palivové d íví 

Rozjeďte to s výhodami operativního leasingu 
ŠKODA BEZ STAROSTÍ

Pořiďte si nový vůz bez akontace a bez starostí. Jak to? 
Takto! Se službou ŠKODA BEZ STAROSTÍ díky nízké 
měsíční splátce nic neřešíte a pouze jezdíte. 

skodabezstarosti.cz

Zobrazený vůz je ilustrativní. Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA RAPID SPACEBACK 
Ambition, 1.0 TSI/70 kW v ceně 355 200 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 20 000 km ročně. 
Uvedená pravidelná měsíční splátka 4 490 Kč včetně DPH obsahuje ŠKODA Pojištění zahrnující povinné
i havarijní pojištění. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou
závazkový vztah.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA
RAPID SPACEBACK: 4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km

ŠKODA RAPID
SPACEBACK
OPERATIVNÍ LEASING
BEZ STAROSTÍ

AUTO KÁPL s.r.o.
Malé Nepodřice 41
397 01  Písek
Tel.: 382 270 619
www.autokapl.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

za Kč/měs.4 990

Studenti Středního odborného učiliště Blatná na soutěži GES CUP 2018
4. dubna 2018 se studenti Středního od-

borného učiliště (SOU) Blatná opět zúčastnili 
soutěže mladých elektrotechniků GES-Cup 
2018. SOU Blatná (http://soublatna.cz) repre-
zentovali studenti učebního oboru Elektrikář 
Jakub Šatava z Březnice a Luboš Mareš 
z Chřešťovic u Písku, oba z 2. ročníku. Ti 
se umístili v silné konkurenci studentů škol 

z celé ČR, většinou čtyřletých maturitních 
oborů, na desátém místě. V jednotlivcích zís-
kal Jakub Šatava sedmé místo, Luboš Mareš 
dvacáté druhé místo. 

12. ročník celostátní soutěže GES CUP 
pořádalo Střední odborné učiliště elektrotech-
nické Plzeň (www.souepl.cz) ve spolupráci 
s fi rmou GES Electronics. Úspěch studentů 
je o to větší, že spolu s pořadatelskou školou 
byli jedni z mála zástupců středních odbor-
ných učilišť mezi studenty třetích a čtvrtých 
ročníků středních odborných škol. Chlapce 
doprovázel učitel odborného výcviku Petr 
Schmid. 

Soutěž byla tentokrát koncipována jako 
jednodenní. Skládala se ze tří částí, každá část 
s limitem 60 min:

- Vědomostní test na počítači z oblastí 
elektronika, elektrotechnika, bezpečnostní 
předpisy; otázky byly vybrány z databáze 
jednotného zadání závěrečných zkoušek 
(projekt NZZ).

- Poznávací část, kdy studenti poznávali 
jednotlivé elektronické a konstrukční součást-
ky z panelů, v katalogu GES vyhledávali je-
jich technické parametry a vyhodnocovali je.

- Praktická část, kdy soutěžící sestavovali 
tester kabelů. Nejprve zkontrolovali součástky 
elektronické stavebnice, osadili desku plošné-
ho spoje součástkami, které zapájeli a hotový 
výrobek oživili a překontrolovali jeho funkč-
nost. Tester si odvezli domů.

Soutěž byla velmi dobře organizačně 
zvládnutá. Kvalitní hlavní ceny dodal GES 
Electronics, (př. velké lupy s osvitem, atd.).

Studenti Jakub a Luboš si odvezli nové 
zkušenosti i příjemný pocit z přátelského pro-
středí. Zkušenosti ze soutěže se jim hodí při 
složení závěrečné zkoušky v červnu 2019, kte-
rou zakončí učební obor Elektrikář. V součas-
né době je o tento atraktivní obor velký zájem 
a je trvalý nedostatek elektrikářů. Závěrečná 
zkouška elektrikářů se skládá z praktické 
části, písemné a ústní zkoušky. Po úspěšném 
složení převezmou tak jako ostatní spolužáci 
i osvědčení pro práci na elektrických zaříze-
ních dle vyhlášky č.50/78 Sb. V rámci studia 
též získají osvědčení od specializované fi rmy 
pro montáž elektronického zabezpečení. 

Text a foto SOU Blatná 
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Blíží se spuštění provozu 
nové kompostárny

Byla dokončena stavba kompostárny v areálu Ve Škalí. V nejbliž-
ších dnech bude uděleno povolení k provozu od Krajského úřadu, 
provoz kompostárny bude zahájen na začátku května. Přesný datum 
bude s předstihem oznámen Technickými službami města Blatné, např. 
na www.tsblatna.cz

 Plošná deratizace – výzva 
pro SVJ

14. 5. 2018 bude v Blatné provedena plošná deratizace. 
Z důvodu maximální efektivity vyzýváme SVJ ke kontaktování 
fi rmy Profi  DERA, která bude deratizaci provádět. Služby, 
za cenově zvýhodněných podmínek, si můžete objednat na 
e-mailu: info@profi -dera.cz nebo na tel. čísle: 777 78 08 78.

Deratizace provedená na mnoho místech ve stejný čas je 
nejefektivnější.

Svoz komunálního odpadu 
o květnových svátcích

Ve dnech 1. 5. a 2. 5., a také 8. 5. a 9. 5., proběhne 
svoz komunálního odpadu v Blatné beze změn,

tedy standardně v út erý a ve středu.

Akce květen 2018
● 1. 5. – 28. 5. - Cestování – výstava prací žáků ZUŠ Strakonice, 

třídy Jarmily Lískovcové a Ivany Schwarzové. ŠK, vstupní hala. 
● 2. 5. – Zastavení v čase - Krátké setkání, ztišení, verše Josef Hiršal, 

poetická próza Karel Kryl. Pobočka Za Parkem, 16:30 hod.
● 3. 5. – Každodennost za 1. světové války – přednáší Mgr. Martina 

Kratochvílová, ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví. ŠK, 
společenský sál, 17:00 hod. Vstupné 20,- Kč

● 4. 5. -  Farmářské trhy. Velké náměstí pod radnicí, 13:00 – 17:00 
hod.

● 5. 5. – Výlet do Mladějovic a okolí – cca 15 km - Sraz v 7 :35 před 
nádražím ČD. V 7:46 odjezd vlakem do Čejetic. Podíváme se spolu 
s botanikem Františkem Zimou do Mladějovic a okolí - naleziště 
vzácných rostlin, chráněná lokalita Míchov, upomínky na Josefa 
Skupu aj. S mykologem Liborem Hejlem zapátráme po méně 
známých druzích hub. Zpět jede více spojů, např. v 15:09 ze 
Sudoměře. 

● 9. 5. – Noc literatury – veřejné čtení současné evropské literatury: 
Táňa Fischerová v bývalé faře na hradě, Marie Retková v koncert-
ním sálu ZUŠ Strakonice, Miroslav Žitný na terase u Maltézského 
sálu (vstup z 3. hradního nádvoří), 18 – 22 hod., úryvky se čtou 
v každou půlhodinu

● 15. 5. - Kurz počítačové gramotnosti, přednostně pro čtenáře ŠK. 
PC I – Základy práce s počítačem – programy, soubory, složky, 
průzkumník, práce s okny, připojení fl ash disků a paměťových karet. 
ŠK, studovna, 9:00 – 10:30 hod.

● 15. 5. Strakonické příběhy LIII. – Karel Skalický: V plápolu 
svornosti. Nejrůznější strakonické události roku 1868. Další vy-
právění regionálního historika v rámci rozsáhlejšího strakonického 
cyklu, doprovázené projekcí různých dokumentů a vyobrazení. ŠK, 
společenský sál, 18:00 hod.

Mateřská škola Blatná, Šilhova hledá pracovní sílu na pozici 
učitelka MŠ
od 1. 9. 2018.

Požadujeme pedagogické vzdělání v oboru předškolní pedagogi-
ka, spolehlivost, kreativitu, respektující přístup k dětem i dospě-

lým, příjemné vystupování.
Případní zájemci zasílejte písemné žádosti a strukturovaný 

životopis 
na emailovou adresu: petlanovahanka@seznam.cz

(nejdéle do 31. 5. 2018)
PETLÁNOVÁ HANA - (ředitelka MŠ)

OZNÁMENÍ 
Ředitelství Mateřské školy Blatná, Šilhova

a Mateřské školy Blatná, Vrchlického
vyhlašují zápis dětí pro školní rok 2018/2019.

Zápisy se budou konat
Ve čtvrtek 3.5.2018 od 8-16 hodin

a budou probíhat:
pro MŠ Šilhova: v budově MŠ Šilhova č.822
pro MŠ Vrchlického a Husovy sady: v budově 

Vrchlického č.726
K zápisu si s sebou vezměte k nahlédnutí:

OP zákonného zástupce
a rodný list dítěte

Petlánová Hana, Havlenová Věra
ředitelky MŠ
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Returning (Home) to Blatna – 2018 
II. část

What Does 79 Crowns Mean in 2018?
Living in Spain, I have adjusted to the 

euro, and I usually know what things cost 
in terms of dollars.  However, 30 minutes 
after landing in Prague I found myself at 
the ATM machine in the airport, taking 
out some coruny for my visit.  I remember 
thinking, “take out 1000 crowns…”.  The 
ATM machine offered 10,000 crowns, 
20,000 crowns, and 50,000 crowns.  After 
putting my eyes back in my head, I went 
online to look up the latest conversion 
rates to see what I was getting myself 
into.  After all, in 1998, 50,000 crowns 

was like 6 months salary.  
So, I learned the new exchange rates and what 1 crown would buy.  

Nevertheless, I continued to be surprised every time I got a coff ee and 
it was 50, 60, 70 crowns, etc.  I think 70 crowns in 1995 bought me 
smazek, 4 piv, a jedna zmrzlinova pohar!

Walking Around
I walked at least two hours 

a day.  I wanted to see familiar 
sites and maybe some new 
ones, too.  I enjoyed every 
minute of it.  I saw a renewed 
Blatna in terms of renovated 
houses and neighborhoods - 
a revitalized Blatna in terms 
of energy, happy faces, and 
optimism.  I thought about 

how much my life had changed in 20 years, about change in general 
and how it’s not always good.  But “My Town” had embraced change.  
My viewpoint shifted as I wandered.  I found myself noticing streets 
from diff erent angles, snapping photos, relaxing and inhaling the fresh 
winter air.  And, even though there was no frozen and white February 
landscape, Mother Nature was nice enough to let it at least a little snow 
fall from the sky to make it feel a little more authentic.  

Smazak, Pivo, and Fri-
ends

Of course, the real high-
light of my trip was meeting 
with old friends.  Former 
students who now have 
children – many children! 
– former colleagues, all 
long distance but treasured 
friends.  I enjoyed evenings in the restaurants and pubs, smazak, pivo, 
live accordion music, cappuccinos, etc., all while sharing stories about 
our past and current lives.  Also, the good people of Blatna may not 
realize it as this change has taken place over many years, but the servi-
ce in restaurants, pubs, hotels, and coff ee shops is not recognizable 
compared to the late 1990’s.  Everyone was friendly, effi  cient, and 
attentive.  It was wonderful! 

I only wish I could have seen every single friend.  Please contact 
me if I missed you this time so we can stay in touch.

Hasta Proximo, Blatna
Of course, that is Spanish for “Until next time, Blatna”.  There are 

some phrases which simply don’t translate as well into other languages.  
“Hasta proximo” is one of those Spanish phrases that just sounds better 
when describing mixed feelings of aff ection and sadness when leaving 
someone or someplace special.  Take “fakt, nevim”, in Czech.  It is 

so much better than the English “I really 
don’t know”.  

After leaving Blatna I went on to have 
a fantastic time in Prague visiting with other 
former students and their families (how 
can one country have so many beautiful 
children?!). Prague is also looking very 
good in 2018.

Tak, I have to say “hasta proximo”.  
When will I get back?  Bohuzel (another 
example of a Czech word that I have taken 
with me to the USA and now to Spain), 
fakt, nevim.  

In the meantime, come on friends, Sevilla waits for you.  I’m 
waiting for you.  

Love, hugs and kisses, 
      Steve                                                        helloskautz@gmail.com

 Co si koupím v roce 2018 za 79 korun? 
Během pobytu ve Španělsku jsem si pomalu zvykal na euro, a větši-

nou jsem si to přepočítával na dolary. Hned po přistání v Praze jsem našel 
bankomat, abych si vybral nějaké „coruny“. Vzpomínám si, jak jsem si 
říkal: „Vyber si 1000 Kč.“ V bankomatu najednou vyskočila nabídka, že si 
mohu vybrat 10 000, 20 000 nebo dokonce 50 000 korun. Protočily se mi 
panenky, a tak jsem se šel radši podívat na aktuální směnný kurz, abych 
věděl, do čeho jdu. Přece jen v roce 1998 50 000 Kč byl půlroční plat. 

Rychle jsem se přeorientoval na „nový“ směnný kurz a počítal, co si 
můžu za koruny koupit. Přiznám se, že po každém kafi  za 60, 70 nebo 
i 80 korun jsem byl stejně překvapený. Pokud si dobře vzpomínám, v roce 
1995 jsem za 70 korun dostal smažák, 4 piva a jeden zmrzlinový pohár! 

Pěšky po okolí 
Každý den jsem se alespoň dvě hodiny procházel. Chtěl jsem znovu 

vidět ty části Blatné, které si pamatuji, ale samozřejmě i ty nové. Užíval 
jsem si každou minutu. Pozoroval jsem, jak je všechno nové, cítil jsem 
všudypřítomnou energii a optimismus. Pomyslel jsem na to, jak se můj 
život za dvacet let změnil a také na to, že ne každá změna obecně musí 
vždy být nejlepší. Ale „my town“ pojalo tu změnu správným směrem. 
Nestačil jsem všechno vstřebávat. Zjistil jsem, že pozoruju ulice z růz-
ných úhlů, hodně jsem fotil, odpočíval a dýchal čerstvý studený vzduch. 
Přestože tu nepanovala typicky zmrzlá a bílá únorová krajina, matka 
příroda byla natolik moudrá, že nechala z oblohy spadnout alespoň trochu 
sněhu, abych cítil, že je to všechno doopravdy. 

Smažák, pivo a přátelé 
Zlatým hřebem mého výletu bylo setkání se starými přáteli. S bý-

valými studenty, kteří už mají své děti (hodně dětí!), s bývalými kolegy, 

které jsem dlouho neviděl, ale pořád zůstávají v mém srdci. Užíval jsem 
si večery v hospůdkách se smažákem, pivem, harmonikou a kapučínem. 
Vyprávěli jsme si a vzpomínali. A ještě něco mě překvapilo. Lidé si tady 
možná ani neuvědomují, protože na lepší si zvykáme rychle, že obsluha 
v restauracích a kavárnách se nedá srovnat s tou, kterou jsem tu zažíval 
koncem 90. let. Současná obsluha byla přátelská, profesionální a pozorná. 
Bylo to báječné! 

Kdybych se tak býval mohl setkat s každým! Pokud čtete tyto řádky 
a chcete mě kontaktovat, budu rád, když se ozvete. 

Hasta Proximo, Blatná 
Tento španělský výraz znamená „Tak zatím“. Jsou prostě určité fráze, 

které jednoduše nejdou úplně přesně přeložit do jiných jazyků. „Hasta 
Proximo“ je jedna z těch španělských frází, které prostě znějí lépe, když 
chceš vyjádřit směs pocitů lásky, rozrušení i smutku, když odněkud nebo 
od někoho „special“ odjíždíš. Vezměte si takové „fakt nevím“ v češtině. 
Zní to daleko lépe než „ I really don´t know.“ 

Když jsem odjel z Blatné, pokračoval jsem do Prahy, kde jsem na-
vštívil pár bývalých studentů a jejich rodiny (Jak může jedna země mít 
tolik krásných dětí?!) 

I Praha mě mile překvapila, vypadá velmi dobře.
Tak, musím říct „hasta proximo.“ Kdy se vrátím? Bohužel ☺(další 

příklad českého slova, které jsem si vzal s sebou do USA a teď do Špa-
nělska), fakt nevím.

A do té doby, milí kamarádi, přijeďte vy, Sevilla i já na vás čekám. 
Zdraví a líbá Steve 

Přeložil a upravil: Ladislav Hořejší 3. B
Střední odborná škola Blatná 
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Knihou skrz naskrz aneb projektové 
dny 2018 na ZŠ TGM 

Letošní školní rok jsme se rozhodli vě-
novat maximálnímu rozvíjení čtenářských 
dovedností. Do hodin českého jazyka jsme 
kromě běžné výuky zařadili pravidelné ná-
vštěvy školní knihovny, která prošla v minu-
lých letech velkou rekonstrukcí. Děti se učily 
prezentovat přečtené knihy i své poznámky 
ve čtenářských denících. V říjnu jsme se 
zúčastnili mezinárodního projektu Záložka 
do knihy spojuje školy. Díky této spolupráci 
jsme se seznámili se školou z Bratislavy. Vy-
měnili jsme si vyrobené záložky a uspořádali 

jejich výstavu. Autoři nejkrásnějších záložek 
byli odměněni slovenskou knihou.

Celý projekt vyvrcholil 22. a 23. dubna 
projektovými dny. Bezprostředně před těmito 
dny si žáci celé školy mohli zasoutěžit v li-
terárním kvízu. Ten měl dvě kola. Každého 
kola se zúčastnilo více než 60 žáků, kteří se 
dostali do slosování o lístky do blatenského 
kina. Projektové dny byly plné zajímavých 
akcí, besed a aktivit. Namátkou můžeme 
zmínit například výrobu školních knihovniček 
z palet, tvoření přebalů na knihy, knižních 
plakátů nebo záložek. Dále vznikly zajímavé 
ankety – např. porovnání knih, které čteme teď 
a které četli naši rodiče, žáci 8. A zmapovali 

česká vydavatelství, chlapci z 9. ročníku se 
zaměřili na životopisy slavných sportovců, 
naši nejmladší tvořili leporela, žáci 6. A si vy-
zkoušeli psaní na hliněné tabulky a takhle by-
chom mohli pokračovat dál s dalšími neméně 
zajímavými aktivitami. Kromě toho naši školu 
navštívili dva spisovatelé, p. Ondřej Frencl, 
autor komiksu Zombíci, a p. Jan Opatřil,  autor 
knihy Kapřík Metlík a Hororových povídek. 
Oba autoři děti zaujali poutavým vyprávěním 

o své práci, ze kterého bylo víc než jasné, že 
svou práci dělají rádi. Děti si mohly zakoupit 
podepsané výtisky jejich knih a samozřejmě 
dostaly na konci besedy prostor na dotazy. 

Důležitou součástí obou dnů byla spo-
lupráce s našimi oblíbenými blatenskými 
institucemi, kterým bychom tímto chtěli moc 
poděkovat. V městské knihovně a v muzeu 
se v průběhu jednoho dne vystřídala téměř 
celá škola. Děkujeme za precizní přípravu 
a vstřícný přístup k dětem. Další poděkování 
míří do Domu dětí a mládeže, kde se nebáli 
připravit aktivity pro naše nejmenší prvňáčky 
a druháčky. A na závěr děkujeme Domovu pro 
seniory. Každé setkání se seniory je protknuté 
sdílením zkušeností, předáváním rad a prak-
ticky nezáleží na tom, co společně s dětmi 
tvoří, jako spíš na tom, že společně jsou J. 
Děkujeme také Centru kultury za poskytnutí 
cen do literární soutěže. 

Na projektové dny jsme tematicky naváza-
li hned 13. 4., a to burzou knih. Doufáme, že se 
nám podařilo děti nadchnout pro knižní svět, 
který je plný dobrodružství a zážitků, emocí, 
které stojí za to si vyzkoušet v knihách dřív, 

než se nám objeví v životě. Anebo naopak 
zažít v dobrém příběhu něco, co se mi nikdy 
nepodaří zažít ve skutečnosti. Jestli vás náš 
projekt zaujal, přijďte se podívat do školy. 
V hale školy jsou nainstalovány výstupy 
z projektu, a i když se tam nevešlo všechno, 
stojí to za to.

Mgr. Ludmila Růžičková a Mgr. Věra 
Vitáková, koordinátorky projektu 

Knihou skrz naskrz

Mezinárodní spolupráce s Francií
Žáci naší školy mají v letošním roce 

šanci zapojit se do mezinárodní spolupráce 
se základními školami z Francie. V současné 
době spolupracujeme se Základní školou 
Maurice Genevoix a se Základní školou 
Notre Dame. A jak to celé začalo? Na konci 
loňského školního roku za námi přišla se 
zajímavou nabídkou p. Blanka Malinová, 
které za počáteční impuls velmi děkujeme. 
Zprostředkovala první kontakt a v průběhu 
měsíce června už jsme s dětmi tvořili první 

Burza knih.

Návštěva městské knihovny.

Tvoření přebalů na knihy.

dopis, ve kterém jsme představili naši školu. 
O hlavních prázdninách komunikace pokra-
čovala a paní učitelky daly dohromady své 
představy o projektu. V září jsme se rozhodli 
zapojit třídu 5. A a 6. A, které na projektu 
pracují celý školní rok. Děti představily svým 
francouzským kamarádům školu prostřednic-
tvím videa, vyměnily si informace o rozvrhu 
hodin a na Vánoce se obdarovaly drobnými 
dárky. Vyvrcholením letošní spolupráce bude 
naše účast na mezinárodním setkání v Sargé-
-les-Le-Mans, které se uskuteční 9. – 14. 5. 
2018. Za finanční podpory Města Blatná, 
za kterou tímto velmi děkujeme, se vypravíme 
do Sargé, abychom společně s dětmi repre-
zentovali naši školu a pokusili se naplánovat 
pokračování spolupráce na další školní rok. 
Děkujeme všem, kteří se na tomto projektu 
podílejí, a věříme, že si z mezinárodního se-
tkání přivezeme spoustu zážitků a zkušeností. 

Mgr. Ludmila Růžičková a Mgr. Věra 
Vitáková, koordinátorky ŽP

Losování vítězů literární soutěže.

Všem milovníkům piva
na vědomost se dává,
že se od 27.4.2018

v Zámeckém pivovaru
a lihovaru Blatná

prodává
silné, extra chmelené pivo

BLATENSKÁ 
IPA

světlý speciál
 

www.liquib.cz 
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Kulturní dům ovládl dětský karneval
Škvořetice - Škvořetický kulturní dům 

znovu patřil těm nejmenším. Chtělo by se 
říci, že znatelně ožil. Velký sál byl vyhrazen 
rodičům a jejich ratolestem u příležitosti 
pořádání dětského karnevalu. Mimochodem - 
i dětské maškarní bály ve Škvořeticích bývaly 
velmi vyhlášené a navštěvovaly je ratolesti ze 
širokého okolí.

Letos byla účast poněkud slabší. Pořa-
datelé napočítali všehovšudy dvacet masek. 
Navíc šlo jen o samé místní děti. A většinou se 
vyznačovaly pasivitou. Ani zdatný moderátor 
a DJ v jedné osobě na tom nic přes veškeré 
úsilí nezměnil. Kulturního referenta obce 
Mgr. Petra Šavrdu situace mrzela. „Děti ne-
měly zájem říkat do mikrofonu básničky nebo 

zazpívat. Dříve stály na pódium frontu a teď 
kde nic, tu nic. Odvahu sebrali všehovšudy tři 
jedinci. Řekl bych to takhle - dostali mraky 
odměn za nic!“

V programu nechyběly soutěže, včetně 
legendární stoličkové či přetahování lanem. 
Celkově to byl však dost tristní pohled. U po-
čítačů je bohužel asi vážně našim mladým 
„nadějím“ lépe, což nelze nazvat jinak než 
tragédií a úpadkem celého dětství.

Akci pravidelně organizuje SDH Škvořeti-
ce, Obec Škvořetice a „Babylon“ Škvořetice, 
který představuje nadšenec Jiří hrabě - nájem-
ce osvětového stánku. (Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda

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

Výlet na zámek v Hořovicích
První  letošní výlet jsme měli naplánovaný 

na 23. března 2018 s návštěvou zámku v Ho-
řovicích a rodinného pivovaru v Jincích. Vyjeli 
jsme ráno, cesta rychle uběhla a po malé pře-
stávce  mohla začít prohlídka reprezentačních 
prostor s průvodkyní barokně – klasicistního 
zámku Hořovice. Přestože ještě nebyla zaháje-
na sezona, vyšli nám vstříc a udělali prohlídku 
pouze pro naši skupinu. Otevřeli i kavárnu, 
zatopili a zásobili se zákusky. Prohlídka 
představovala v prvním patře zámku patnáct 
pokojů posledních šlechtických majitelů od jí-
delny, knihovny kněžny, odpočívárny, přijíma-
cího, loveckého, zlatého salonu, hostinského 
apartmá, exotické koupelny a byla zakončena 
prohlídkou v přízemí pokojů a místností pro 
služebnictvo, které tvořilo přirozenou součást 

života na zámku. Všechny místnosti byly krás-
ně zařízeny dobovým nábytkem z 20. let 20 
století, porcelánem a sklem. Délka prohlídky 
s průvodcem byla 1 hodinu, všem se zámecké 
interiéry, obrazy i cenná mapa ručně malovaná 
z roku 1756 moc líbily.

Další zastávkou našeho výletu byl rodinný 
pivovar Vilém v Jincích na Příbramsku, který 
dostal název podle prvního majitele objektu 
pivovaru, kterým byl Vilém von Hanau. 

K obědu byla kachna se zelím a knedlí-
kem, což byl dobrý základ před ochutnávkami 
místních pivních speciálů. Pivovarem, který je 
umístěn v prostorách hotelu Eška, nás provedl 
majitel Václav Biskup, kterého k založení 
pivovaru vedlo to, že v hospodách lidé chybí 
a lidé chtějí v dnešní době něco nového, a to 
by mělo být nové pivo. Pivovar není rozsáhlý, 
v místě výroby piva je dvounádobová varna 
a v dalších částech jsou tanky pro uležení a do-
zrávání piva. Jedna várka zde znamená 10 hl 
piva, ve sklepě je 10ks tanků o objemu 20 hl. 

Pivo Vilém má v Jincích historickou tradici 
a při znovuotevření v roce 2012 se hlavními 
kmotry stali herci Pavel Nový a Petr Novotný. 
I tato poslední zastávka se líbila, a to nejenom 
díky ochutnávkám speciálů.

Na letošní rok ještě připravujeme zájezd 
na Šumavu s návštěvou Orloje v Hojsově 
Stráži a sklárny v Anníně. V květnu celodenní 
zájezd na řemeslné trhy v Berouně, v červnu-
rekondiční pobyt v Soběšicích. V červenci se 
podíváme na hrad Český Štemberk se zámkem 
ve Vlašimi, v srpnu s CK do Švédska a v září 
se procvičíme v oblíbených termálních láz-
ních Harkány.

Chtěl bych poděkovat našim sponzorům, 
kteří naši činnost v roce 2017 fi nančně pod-
pořili, městu Blatná, Bělčice, Sedlice, obcím 
Myštice, Záboří, Kocelovice, Lom, Bezdědo-
vice, Hajany, Škvořetice, Buzice, Hornosín, 
Chlum, Lnáře, Tchořovice, Kadov, Bazar Z.
Podešvová, ZD Bělčice, EM Polar k.s., Obaly 
Blatná sro, TBP-Transformátory sro, Mako 
Blatná sro, Blatenská ryba sro, ZD Lnáře

Za STP v ČR z.s., místní organizace Blatná
Alena Pancová, 

Milan Vrbský 
 

místní organizace Blatná
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Osm křížků Jiřího Vitáka 
Bezdědovice - Když je chlapovi najednou osmdesát let, zraje jako víno, je ho plný svět. 

Tak přesně tohle krásné životní jubileum „přišlo“ na bezdědovického pamětníka a živoucí 
legendu Jiřího Vitáka 10. dubna 2018.

Osmý křížek nelze přejít jen pouhým kon-
statováním, že „už je to tady“ nebo výrazem 
„dobrý“. A protože má pan Jiří Viták v obci 
mnoho přátel, může se pyšnit milující rodinou 
a úctou zástupců zdejší samosprávy, kulatiny se 
v místním hostinci řádně oslavily a řádně zapily. 
Vedle rodinných příslušníků a bezdědovických 
občanů popřáli oslavenci vše –nej také starosta 
obce Jiří Bláha a představitel Sboru dobrovol-
ných hasičů Josef Motyka.

K upřímnému a srdečnému blahopřání se 
pochopitelně připojují i „Blatenské listy“. Ty 
pohotově o úctyhodných narozeninách Jiřího 
Vitáka informoval bezdědovický patron a sbě-
ratel tamních aktualit……. Oléééé.

Oléééé+V. Šavrda
Osmdesátku by panu Jiřímu Vitákovi nehádal ani 

pesimista..

Sedma přála Mrazíkům
Bezdědovice - Karetní hra „Sedma“ je 

neoddělitelnou součástí bezdědovického 
folklóru. Hraje se radostně a s chutí při každé 
možné příležitosti. Azyl turnajům, jejichž 
počet by dnes už nespočítal ani děd Vševěd, 
poskytuje pravidelně místní hostinec.

Ten poslední se konal v sobotu 14. dubna 
2018 za účasti sedmi dvojic. Štěstí přálo ten-
tokrát „Mrazíkům“, ve stříbře se vykoupalo 
duo „ALOE“, na stupních vítězů si čtvrtho-
dinku slávy vychutnali také Ríša B. a Karel 
P. A protože triumf je třeba pořádně „zalít“, 
aby se zase vrátil na stejnou adresu, poseze-
ní v bezdědovickém pohostinství se pěkně 
protáhlo. A jestli neumřeli, pijí tam dodnes.

Pro „Blatenské listy“ exkluzivně bezdě-
dovický reportér…..Oléééé.

(Bez jazykové úpravy).
Oléééé+ V. Šavrda

Adresa
V Jezárkách 745, 
Blatná 38801

Telefon
+420 383 412  211

Email
skola@blek.cz

VÝROČÍ 1958 - 2018

60. 

ZAČÍNÁME V 9:00

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

16.6.
2018

Vyšší odborná škola a Střední 
odborná škola, Březnice,
Rožmitálská 340
se sídlem: Rožmitálská 340, 
262 72 Březnice
tel.: 318 682 961, www.sbrez.cz,

                           email: skola@sbrez.cz 

Přijímá studenty do tříletých oborů VYŠŠÍ OD-
BORNÉ ŠKOLY pro šk. rok 2018/2019 v denní 
a kombinované formě studia v těchto oborech:

● INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 
● OBCHODOVÁNÍ SE ZEMĚDĚLSKO-PO-

TRAVINÁŘSKÝMI KOMODITAMI 
● SOCIÁLNÍ PRÁCE

Absolventi získávají titul DiS.

Přihlášky pro 
1. kolo přijímacího řízení do 31. 5. 2018, přijímací 
pohovor 26. 6. 2018.
2. kolo přijímacího řízení do 22. 8. 2018, přijímací 
pohovor 29. 8. 2018.
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ulturní  kalendá ř

28. – 29. 4. | BLATNÁ TANČÍ |

28. 4. SOBOTA | 10:30 - 12:30 |
POHYBOVÝ WORKSHOP PRO DĚTI 
S KOCOUREM
Velký sál KCAŽ
Zveme na polední pohybově divadelní gro-
teskní blbnutí a tvoření, kde se seznámíme 
s příběhem KOCOURA. 
Workshop povede zkušený performer a he-
rec Marek Menšík. Pohybový workshop je 
určen pro děti ve věku 6 - 12let. Kapacita 
workshopu je 20 dětí, je nutné zakoupit si 
vstupenku za 70 Kč v IC Blatná nebo přes 
www.ckvb.cz

28. 4. SOBOTA | 18:00 |
SLÁVA ZUBKOV, MAREK MENŠÍK: 
KOCOUR
Kredance z.s., České Budějovice
Divadelní sál sokolovny
Rodinné představení inspirované grotes-
kou a fyzickým divadlem vypráví přede-
vším obrazem, pohybem, situací a hudbou. 
Představení je určeno dětem od 3 let a do-
spělým.
Autoři: Sláva Zubkov, Marek Menšík
Režisérská a dramaturgická spolupráce: 
Béatrice Jaccard (CH)
Délka představení: 40 min

28. 4. SOBOTA | 20:00 |
LORD VOLTURE (NL) / MEAN STEAK 
(SWE) / DIRTY LESBIAN DUCK
Koncert kapel
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

BLATNÁ TANČÍ

29. 4. NEDĚLE | 17:00 | 
FLASHMOB – společná choreografie
29. 4. se slaví Den tance a proto se i Blatná 
zapojí do projektu Flashmob. Flashmob 
je událost
celorepublikového významu, kdy v tento 
den ve stejný čas tančí lidé v ulicích celé 
ČR na jednu společnou choreografii a 
hudbu. Termíny nácviku na našem webu 
www.ckvb.cz

2. 5. STŘEDA | 16:00 |
KÁVA S CKV
II. patro, kanceláře CKVB

3. 5. ČTVRTEK | 11:10 – 11:50 |
PRŮJEZD HISTORICKÝCH VOZIDEL
Třída J. P. Koubka

6. 5. NEDĚLE | 8:00 |
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Vycházka s pozorováním a poslechem ptá-
ků.
Sraz účastníků v 8:00 v ulici Paštická u par-
kovište firmy Vishay.

25. 4. STŘEDA | 19:00 |
PEPA
Komedie / drama | Česko 2018 | 90 min. | 
mládeži do 12 let nevhodný | 120 Kč

27. 4. PÁTEK | 20:00 |
AVENGERS: INFINITY WAR
Akční / sci-fi / fantasy | USA 2018 | mláde-
ži přístupný | 120 Kč

2. 5. STŘEDA | 19:00 |
MĚSÍC JUPITERA
Drama / thriller / sci-fi | Maďarsko / Ně-
mecko 2017 | 123 min. | mládeži do 12 let 
nevhodný | 80 Kč

3. 5. ČTVRTEK | 14:00 |
PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA
Pohádka / hudební | Československo 1980 
| 60 min. | 20 Kč

4. 5. PÁTEK | 20:00 |
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Komedie | Česko 2018 | 89 min. | mládeži 
do 12 let nevhodné | 120 Kč

10. 5. ČTVRTEK
ZAVŘENO
Z důvodu nákupu knih na knižním veletr-
hu.

PRO DĚTI
Po celý měsíc si u nás mohou děti vyluštit 
KŘÍŽOVKU.

4. 5. PÁTEK | 9:30 – 10:30 |
ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO NEJMENŠÍ, 
ANEB S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
S knížkou do života – zapojte se do nové-
ho projektu blatenské knihovny, který je 
určen rodičům s dětmi ve věku 0 – 3 let
Jak u dětí budovat čtenářství? Po jakých 
knihách má rodič sáhnout? Kdy začít s 
pohádkami na dobrou noc? Odpovědi na 
tyto a další otázky budeme společně hle-
dat každý první pátek v měsíci od 9:30 v 
prostorách blatenské knihovny s lektor-
kou a knihovnicí Terezou Machkovou.
Blatenská knihovna se nově zapojuje do 
mezinárodního projektu, který letos popr-
vé proniká také do České republiky. Projekt 
s názvem S knížkou do života (Bookstart) 
je realizován pod záštitou Svazu knihov-
níků a informačních pracovníků ČR. Vzni-
kl roku 1992 ve Velké Británii a odtud se 
postupně rozšířil do 20 zemí světa napříč 
kontinenty. Smyslem je budovat pozitivní 
vztah ke knihám a čtenářství od nejraněj-
šího dětství. Cílovou skupinou tohoto pro-
jektu jsou rodiče s novorozenci a dále po 
dobu předškolního věku dítěte.
Tohoto poslání se chopila také blatenská 

knihovna, která svůj program zaměří na 
rodiče s dětmi ve věku od 0 do 3 let. Cílem 
je zorientovat rodiče v dětské literatuře, vy-
tvořit novou čtenářskou komunitu, ukázat 
rodičům, jak je důležité trávit čas společně 
s dítětem nad knihou, a to už od nejútlejší-
ho věku, podpořit verbální rozvoj a imagi-
naci dítěte nebo také pomoct knihovnám 
v budování kvalitního čtenářského zázemí 
pro děti. 
Přijďte za námi se svými nejmenšími do 
knihovny a objevte pro ně svět knih i to, 
proč je tak důležitý.

2. 5. STŘEDA | 18:00 |
CESTOPIS: BULHARSKO, SRBSKO, 
RUMUNSKO NA KOLE 
Kavárna KCAŽ
Přijďte se seznámit s neznámými bulhar-
skými monastýry, kočovnými rumunskými 
cikány a českými osadami v Rumunsku a 
Srbsku. 
Přednáší cestovatel a spisovatel Rosťa Gre-
gor.
Vstupné dobrovolné

5. 5. SOBOTA | 9:00 - 15:00 |
MALOVÁNÍ V PLENÉRU 
S LENKOU PÁLKOVOU
Ateliér malby trochu jinak. Přijďte si s námi 
namalovat obraz v přírodě, konkrétně v 
nedalekém Mračově (směr Kadov), přímo 
u výtvarnice Lenky Pálkové. Malovat za-
čínáme v 09:00 a malé občerstvení bude 
zajištěno.
Zájemci se mohou hlásit na tel.:  603 395 
160. Cena 150 Kč

 Akce  Kino

 Knihovna

CESTOPIS: 
NA KOLE | BULHARSKO, 
SRBSKO, RUMUNSKO

 Komunitní centrum
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7. 5. PONDĚLÍ | 15:00 |
OSVOBOZENÍ BLATNÉ 1945
Kavárna KCAŽ
Beseda o posledních dnech války v Blatné 
a jejím osvobození americkou armádou.
Besedu uvede historik Městského muzea 
Blatná Petr Chlebec s krátkým zamyšle-
ním nad válkou na fotografiích z Blaten-
ska. Právě fotografie z války, a především z 
jejího konce, budou dokreslovat celou be-
sedu. Zavzpomínáme na Američany, kteří 
osvobodili Blatnou. Slovem zabloudíme 
i do Hajan, kde se utábořila Ruská osvo-
bozenecká armáda generála Vlasova. A 
samozřejmě připomeneme i Rudou armá-
du, která se právě v Blatné setkala se svým 
americkým spojencem.
Jako host přislíbil účast pan Jerry Huff-
man, syn desátníka Paula E. Huffmana, 
který jako součást spojenecké armády do 
Blatné v květnu 1945 zavítal. Vedle pana 
Huffmana přislíbili účast i další pamětníci 
z Blatné.

MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ
V květnu 2018 budou výstavní prostory 
Městského muzea Blatná zavřené z dů-
vodu příprav nadcházející výstavy. 
Děkujeme za pochopení.

VÝZVA / PROSBA
BLATNÁ: SVATBY DO ROKU 1970

Měli jste svatbu v Blatné do roku 1970 
a máte z této události fotografii? 
V Komunitním centru aktivního života 
chystáme výstavu s názvem Blatná: Svat-
by do roku 1970 a byli bychom rádi, kdyby 
materiálem pro tuto výstavu byly právě 
vaše vzpomínky, vaše fotografie. 
Fotografie nám případně přineste do info-
centra, kde si uděláme kopii a originál Vám 
ihned vrátíme. Děkujeme a těšíme se na 
spolupráci!

GALERIE V ÍČKU
Infocentrum Blatná

9. 3. – 13. 5.
ARLETA JÁNSKÁ / De Profundis
Výstava obrazů
Malby, noci, rána a zlomený srdce

KOMUNITNÍ CENTRUM

30. 4. – 31. 5.
ÚTERÝ – PÁTEK | 9:00 – 18:00 |
FILMOVÉ TOULKY BLATENSKEM 
10. 5. ČTVRTEK | 15:30 |
„Vernisáž – nevernisáž“
Odpoledne pro děti plné her a překvapení

1. - 31. 5.
VÝSTAVA Z CYKLU PŘÍRODA 
BLATENSKA
„OK“ Otevřená kavárna KCAŽ + velký sál 
KCAŽ
Výstava vítězných prací, vzešlých z 15. roč-
níku dětské výtvarné soutěže z cyklu Příro-
da Blatenska.
Pořádá Svazek obcí Blatenska

PODĚKOVÁNÍ PRO RÁDIO BLATNÁ
Z článku v minulých Blatenských listech, 
ve kterém jsme rekapitulovali naše akce 
v první čtvrtině roku 2018 a vyjádřili dík 
všem partnerům a sponzorům proběhlých 
akcí, nám „vypadlo“ Rádio Blatná.
Rádiu Blatná samozřejmě také mnohokrát 
děkujeme za poskytnutý prostor a těšíme 
se na další spolupráci.

 Těšte se

 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.

STUDENTSKÝ 
DEN 2018

STO ZVÍŘAT | PLEASE THE TREES 

PissyCat | Cela pro Klárku | slackline | lezecká stěna | 
virtuální realita a další zážitky...

více info na www.ckvb.cz
VSTUP ZDARMA

18. 5. PÁTEK | 15:00 – 22:30 |
Nám. J. A. Komenského | Blatná
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BLATNÁ
7. + 8. 5. 2018y

7.5. PONDĚLÍ  
kavárna KCAŽ | 15:00 | OSVOBOZENÍ BLATNÉ 1945 | beseda s pamětníky
ul. Na Příkopech / Kavárna V Podzámčí - dle počasí | vstup volný 
17:00 | lekce tance se Swing Busters | 18:00 | swingová tančírna se Swing 
Busters | 19:30 | jazzové trio ZUŠ Blatná | 20:30 | Výborný trio | jazz, swing

 
J. A. Komenského | 13:00 | průvod městem k sokolovně  

NÁDVOŘÍ ZÁMKU BLATNÁ 
Vstupné | 150/ 200 Kč (předprodej/ na místě)

14:00 | H - Band ZUŠ Blatná
14:40 | oficiální zahájení Jazz day 2018
14:45 | SWING BUSTERS  
15:00 | THE BOATERS 
15:45 | SWING BUSTERS

16:15 | ORCHESTR 
JEŽKOVY STOPY 

18:00 | ESTER 
KOČIČKOVÁ 
& MOODY CAT BAND 

 azz 
dayJ
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Šachoví géniové 
v Čečelovicích
Válka nervů přála neznámému Hrdinovi, 
favorizovaný Severín sestoupil z trůnu.

Čečelovice- Každý tráví velikonoce 
po svém. V malebné obci Čečelovice se 
před sedmi lety rozhodli zasvětit Boží hod 
velikonoční turnaji ve hře královské. Šachu. 
Soubojům šedých buněk mozkových nad 
čtvercovými poli poskytla azyl obecní hos-
poda. „Téhle vznešené kratochvíli se můžeme 
oddávat díky Domu dětí a mládeže v Blatné, 
kde nám ochotně veškerou výbavu pro šachis-
ty půjčují. Jinak bychom se mohli jít tak akorát 
„klouzat“. Ono pořizovat tohle „nádobíčko“ 
je hodně drahá sranda,“ poznamenává jeden 
z organizátorů turnaje, který je svým způso-
bem široko daleko ojedinělý. 

Co do účasti není šachový dýchánek v Če-
čelovicích nikterak silně obsazený. Zato se zde 
schází skuteční géniové, pro něž jsou pojmy 
jako šach, mat, garde a rošáda tím, čím je de-
satero pro věřící. Letos si dalo „dobrovolnou 
mozkovou torturu“ u hracích stolů šestnáct 
koumáků. Mezi nimi také jedna dívka.

Šachisté žertem říkají, že jediné zranění, 
které při tomhle sportu lze utrpět, je vypíchnu-
tí oka příslušnou fi gurkou, pokud některý hráč 
usne duševním vyčerpáním. V Čečelovicích 
spíš visela ve vzduchu hrozba infarktu. Ty nej-
větší kapacity ve světě černých a bílých totiž 
přemýšlely tak urputně a váhaly nad každým 
tahem tak obezřetně, až se jim stahovaly cévy 
a na čelech vystupovaly ledové krůpěje potu. 
Naštěstí zůstalo jen u toho. Srdíčka vydržela.

Čečelovické velikonoční „šášky“ vystří-
daly legendární přebory „O Zábořskou věž“. 
Jejich přímý účastník a pamětník- někdejší 
starosta Záboří Josef Vydra- nemůže pocho-
pitelně chybět nikdy ani na čečelovickém 
pokračování veleúspěšného seriálu. „U nás 
v Záboří se prometaly šachovnice deset let,“ 
nechává se slyšet Josef Vydra, „Abychom 
měli nějaký kultovní symbol turnajů, vyrobil 
jistý pan Bašta krásný dřevěný model zmíněné 
věže.“ V Záboří vyhlásili pořadatelský mat, 
když přilehlé Čečelovice poslední tři roky 
v jiném termínu udeřili na stejnou strunu. 
Josefa Vydru může hřát u srdce fakt, že hned 
první čečelovický turnaj vyhrál: „Nešlo jen 
o první vyhraný turnaj v „kariéře“ a vyhraný 
první ročník. Povedlo se mi to přesně o mých 
šedesátých narozeninách,“ libuje si dobrácký 
penzista, který ve svých šlépějích vede i vnu-
ka Vítka Flašku. Ten coby dvanáctiletý školák 
byl zároveň nejmladším účastníkem letošního 
„šachmatu“ v Čečelovicích.

Vítek na to jde vědecky. Zatímco jiní kluci 
v jeho věku si přejí za dobré vysvědčení kolo 
či mobil, on si řekl o encyklopedii šachu. To už 
o něčem svědčí. „Zato tělocvik Vítek nemusí 
a  fyzický sport mu obecně nic moc neříká,“ 
poznamenává jeho děda. Ale jak praví české 
přísloví- někdo má rád holky, jiný zase vdol-
ky…. Třeba tady v jihočeském Záboří vyrůstá 
nový šachový Einstein. Zatímco loni se musel 
Vítek spokojit s desátou pozicí v tuctu kolegů, 
letos si polepšil a skončil jedenáctý. „Však 
jsme také poctivě trénovali celých čtrnáct 
dní před turnajem. A poslední večer dokonce 
do deseti večer,“ směje se Vítkův děda, který 
ho trumfnul jen o jediný výsledkový stupeň.

Za horkého favorita byl ne náhodou zase 
považován Luboš Severín / 16 let / ze Ska-
ličan. Ze šesti účastí ho čtyřikrát ozdobila 
palma vítězství. Prostě bedna s velkým „B“ 
a IQ Gorbačova.

„Úplné prvopočátky mých šachových 
dobrodružství spadají do doby, kdy mě učili 
posunovat fi gurky a znát pravidla doma táta 
s dědou,“ říká sympatický mládenec, kterému 
inteligence přímo čiší z očí, „Začalo mě to 
bavit a nakonec jsem hrál šest let v Šach klubu 
Písek. Reprezentoval jsem tuhle organizaci 
na ligové a divizní úrovni,“ dodává skromně 
mládenec, jemuž zřejmě „šrotuje“ v hlavě mís-
to mozku computer. Někdy, jak přiznává, ho 
šachové výměny skutečně vysávaly: „S dob-
rým soupeřem jsem strávil nad šachovnicí ne-
zřídka i pět hodin. To už jde legrace stranou.“ 
Luboš Severín už má dnes šachy jako jedno 
z řady koníčků: „Oblékám jinak fotbalový 
dres, rozvíjím ping-pongové schopnosti, jsem 
u dobrovolných hasičů,“ vypočítává své akti-
vity junior, žijící život naplno.

Kde se však vzal, tu se vzal, dorazil na le-
tošní sedmý ročník neznámý borec z Blatné 
jménem Miloš Hrdina. A tomu se podařilo 
čtyřnásobného šampióna sesadit. Prostě 
na sebe narazily „těžké váhy“- vyjádřeno 
boxérskou terminologií. „To se takhle brát 
nedá. Měl jsem spíš víc štěstí,“ oceňuje myš-
lenkové kvality a zkušenosti Luboše Severína 
nováček turnaje Miloš Hrdina. Ovšem on také 
kdysi navštěvoval šachový kroužek a později 
na blatenské ekonomické škole absolvoval 
řadu soutěží. A co se v mládí naučíš, po tři-

Nad šachovnicemi se v Čečelovicích uvažovalo 
velmi obezřetně.

Nováček turnaje Miloš Hrdina z Blatné příjemně 
přkvapil svou taktikou.

cítce jako když najdeš, ukázal názorně Miloš 
Hrdina. A pořádná mozkovna se nezmenší ani 
během pauzy.

Že nervy dokáží své, přesvědčil názorně 

ostatní účastníky letošního čečelovického 
turnaje „slabý článek“, dumající nad svou 
poslední partií. Obklopen vynikajícími šachis-
ty, čekajícími na závěr a odnášející vyřazené 
fi gurky hned po odložení na stůl, dokázal 
ztratit jasně vyhranou výměnu. A jen zásahem 
anděla strážného skončila partie patem, a ni-
koliv naprostým fi askem. Z dalších čtrnácti 
her dokázal nešťastník zvítězit pouze jednou 
a vyhnout se tak nepříjemnému faktu totálního 
propadnutí. „Ne, že jsem neměl svůj den. Já 
neměl rovnou svou pětiletku,“ kál se zdrcený 
antišachista.

Slavné vítězství Miloše Hrdiny z Blatné 
a pěkné stříbro Luboše Severína ze Skaličan 
doplnil s bronzovým králem Jaroslav Kři-
vanec z Hlupína. S prázdnou však neodešel 
vůbec nikdo. Pro všechny přátele šachu byly 
připraveny věcné ceny od několika sponzorů. 
A nakonec si celá parta dopřála zvěčnění 
na společné fotografi i.

Velikonoce s bílou a černou armádou 
na šachových polích jsou prostě k nezapla-
cení! (Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda

Baťkovým pršely v Buzicích 
utopenci, klidně z nich mohli 
vyrábět vánoční řetězy

Buzice - Blatenští „Hujerové“. Přesně 
v tak hojném počtu jako přízeň třídního špl-
houna Hujera na třídní schůzku večerní školy 
v populární české komedii „Marečku, podejte 
mi pero“ se dostavil na tradiční turnaj v „Prší“ 
na půdě buzické hospůdky „U Čiláka“ rodinný 
klan Baťků. Skoro by se dalo uvěřit tomu, že 
rozvětvené společenství z Blatné přijelo auto-
busem. „Kam až sahají Baťkovi / Hujerovi / 
?,“ žertoval při prezentaci majitel staročeského 
šenku a ředitel turnaje v jedné osobě Petr Sa-
mec. Ten karetní soutěž pro všechny generace 
pořádá dvakrát v roce- na jaře a na podzim.

(pokr. na str. 15)
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Muži „A“ Blatná-Velešín 4:0 (1:0) Mišiak 2x, Motyka (p), Kůst (p)

Muži „B“ Poříčí-Blatná 3:3 (2:2) Stulík 2x, Hlaváč

Ženy Blatná-Hrádek neděle 29.4. 13,00 hodin

Dorost Vimperk-Blatná 3:3 (2:2) na p.k 3:4 Říha Jiří 2x, Fořt Lukáš

Žáci st. Blatná-Jindřichův Hradec 1:2 (0:1) Říha Vítek

Žáci ml. Blatná-Jindřichův Hradec poločas 1:2 Merhaut

Žáci  B Blatná-Střelské Hoštice/Katovice 2:1 (1:0) Potůček Josef 2x

Minulé kolo:

Muži „A“ Loko ČB-Blatná 0:5 (0:2) Mišiak 2x, Šejvar 2x, Nový

Muži „B“ Blatná-Malenice 3:0 (0:0) Míka 3x

Ženy Blatná-VS Plzeň 0:5 (0:4)

Dorost Vimperk-Blatná neděle 22.4. 10,00 hodin 

Žáci st. Český Krumlov-Blatná 4:1 (3:0) Říha Pavel

Žáci ml. Český Krumlov-Blatná 8:2 (5:2) Outlý Jakub, Fejtl Michal

Žáci  B Sousedovice-Blatná 1:7 (0:2) Řanda 2x, Štok 2x, Bláha Vojtěch, Vávra, 
Fejtl Michal

Poslední fotbalové výsledky

Oddíl Juda v Blatné
Vás srdečně zve

v sobotu 28. dubna na

Velkou cenu města Blatná 
v judu.

Soutěž se koná v prostorách Střední 
odborné školy v Blatné a je pořádána 
za podpory TJ Sokol Blatná, DDM Blat-

ná a města Blatná.

Začátek bojů je plánován na
10:00 hodin, občerstvení zajištěno.

Přijďte povzbudit blatenské závodníky!

TJ SOKOL Blatná 
Kalinovo náměstí 580, 388 01 Blatná 

ve spolupráci s TJ Blatná zve širokou sportovní i laickou veřejnost na tradič-
ní blatenský sportovní svátek

 
MEMORIÁL JANA JANOVSKÉHO 2018 

který se koná v sobotu 19. května 2018 v Blatné. 

Závod je určen pro registrované i neregistrované běžce, pro děti i dospělé, 
pro handicapované, zkrátka pro všechny, kteří chtějí strávit krásné dopole-

dne v příjemném prostředí letního stadiónu a zámeckého parku. 

Stránky závodu: http://www.tjsokolblatna.cz/memorial

Foto z loňského roku
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Baťkovým pršely v Buzicích utopenci, klidně z nich mohli vyrábět vánoční řetězy
(dokončení ze str. 13)

Jako šenkýř i jako autor nápadu, který se 
znamenitě uchytil, měl Petr Samec pádný dů-
vod k radosti. Za hrací stoly tentokrát usedlo 
48 přátel lehounkého hazardu. Kdyby bývala 
dorazila avizovaná parta z Písku, které se 
ke vší smůle porouchalo auto, mohl padnout 
starý rekord z listopadu 2016. Tehdy si hodilo 

čertovy obrázky v Buzicích 52 jednotlivců.
Potěšující byla silná účast domácích nad-

šenců, která v minulosti pokulhávala. Letos 
reprezentoval domácí obec rovný tucet hráčů. 
Mezi nimi si střihl premiéru i Pavel Rataj, 
jemuž karta padala a vynesla mu napoprvé 
skutečně oslnivé páté místo. „Mastím taky 

trochu mariáš, ale žádný přeborník nejsem. 
Jen co jsem pochytil od táty,“ nechává se 
slyšet Pavel Rataj, „Jednou jsem se odvážil 
vmísit mezi opravdové mistry žaludského esa, 
kteří tady rok co rok karbaní na mariášovém 
memoriálu. Se zlou jsem se potázal- ti mě 
šeredně vyprovodili!“, směje se.

Teď už domácího Michala Petráška 
vytáhl na jarní turnaj jeho synátor. Michal 
je znamenitý fotbalista a sportovec vůbec. 
I v kartách našel docela štěstí a docela jistě 
zalíbení. Skončil desátý. „Takhle to mám rád. 
Pohoda, klídek a rozptýlení, kdy o nic nejde. 
Navíc mě těší, že jsem mohl dělat společnost 
juniorovi,“ užíval si to náramně stoprocentně 
pozitivní sympaťák.

Společnost byla tentokrát mimořádně 
rozmanitá. Vedle špalíru domácích se nechali 
k „Čilákovi“ na partičku „Prší“ přilákat sou-
těžící z Blatné, Skaličan, Chlumu, Závišína, 
Škvořetic, Čekanic, Tchořovic, Strakonic, 
Plzence, Prahy i Chomutova.

Ale štěstí pršelo blatenským, a právě expe-
dici Baťků. Vlastně ani ne tak štěstí jako spíš 
utopenci. To byla první i druhá cena, kterou 
ulovili. O šampiónovi Martinu Baťkovi, který 
pracuje na Technických službách je známo, 
že se zdokonaluje ve hře času mládí a malin 
nezralých i tam. Samozřejmě před začátkem 
pracovní doby a v přestávkách, povolených 
vrchností. Překvapením tak byla spíše jeho 
maličká dcerka Natálka, která by ho možná 
trumfl a, kdyby ji do karet „nekecal“ děda 
Baťka. Až bronz se vyhnul Blatné. Putoval 
na adresu Jaroslava Čadka ze Tchořovic. 
Zezdola si prohlédl výsledkový žebříček Ja-

roslav Čadek ze Tchořovic. Aby smůla tolik 
nebolela, obdržel od pořadatelů jako náplast 
na bolístku toaletní papír. Taková cena se hodí 
vždycky a každému. No a za komunistů byly 
doby, kdy se taková věc pomalu vyvážela 
zlatem. Nebo alespoň bony.

„Bylo nás tady hodně. Ale minimálně 
dvacet Baťků ještě zůstalo doma. Takže 
na podzim čekejte hotovou migrační vlnu 
z našich kruhů,“ loučili se vysmátí majitelé 
utopenců. Takže na podzim se uvidí!

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Malé Natálce Baťkové mohli závidět i ostřílení 
karbaníci.

Vítěz turnaje Martin Baťka se na utopence 
vyložené těšil.

Hra , sada, zápas – Tenisová sezóna 2018 začíná!
Sobotním zápasem našeho 1. mužstva začíná ofi ci-

álně tenisová sezona 2018.
Všichni závodní hráči a nejen oni, ale také široká 

základna rekreačních hráčů mají letos k dispozici krásné 
společenské a sociální zázemí, na které čekali dlouhá 
léta.

Velký dík patří městu Blatná, které díky fi nanční 
podpoře ukončilo toto dlouholeté čekání.Samozřejmě 
patří dík také všem , kteří přiložili ruce k dílu a nezištně 
pomohli.

Uplynulý víkend proběhl za krásného počasí klubový 
turnaj, který ukázal , že naše práce s mládeží se opravdu 
vyplácí. Turnaj vyhráli naši mladí  Lávička/ Kaiser, kteří 
během turnaje porazili všechny již zkušené tenisové 
matadory. Blahopřejeme!

Do letošní sezony 2018 jsme přihlásili 6 kategorií – 
od minitenisu až po dospělé.

Určitě se můžeme těšit na pěkné napínavé zápasy.

Závěrem přeju všem hráčům a nejen závodním , 
úspěšnou sezonu a hodně zdraví!

Luboš Pýcha
Prezident tenisového oddílu TJ Blatná



Číslo 8 / strana 16 Blatná 27. dubna 2018 Ročník 29 (39)

SPEJCHAR
601 125 315, 601 125 314

   7. 4. 2018 - 20:00 - Narozeniny Na stojáka

13. 4. 2018 - 20:00 - Hudební skupina Tejkal

20. 4. 2018 - 20:00 - Vystoupení saxofonisty Bureše

28. 4. 2018 - 10:00 - Řemeslné trhy s koncertem

19. 5. 2018 - 20:00 - Večer Hieronyma Bosche

Program:

www.spejchar-breznice.cz
ˇ`Ludvika Kuby 14, 262 72 Breznice

Pozvánka na vycházku za ptáky
Tradiční ornitologická vycházka pro veřejnost „Vítání ptačího zpě-

vu“ proběhne v Blatné v neděli 6. května 2018, sraz v 8:00 v BLATNÉ 
na parkovišti před Vishayem na Paštické silnici. Pro ranní ptáčata lze 
doporučit příchod již v 6:15, mohou se pak již od počátku účastnit 
kroužkování ptáků a po ránu uslyší i nejvíce zpívajících ptáků. Vy-
cházka povede k rybníkům Paštický Drážský a Kaneček a následně 
možná i k rybníku Pýcha. Bude možné vidět některé ptáky i z bezpro-
střední blízkosti při ukázce jejich kroužkování a opětovném vypouštění 
do přírody (v rámci výzkumu ptačích populací na Blatensku). S velkou 
pravděpodobností uvidíme a uslyšíme například rákosníky proužko-
vané, cvrčilky, strnady rákosní, drozdy, skřivany, slavíka obecného 
a snad i slavíka modráčka a další pěvce rákosin a křovin a několik 
druhů kachen, roháče, chřástaly vodní, slípky zelenonohé a lysky, 
čejky, husy velké, volavky popelavé a možná i bílé, motáky pochopy 
a další druhy. Hlasy zajímavých druhů, které ještě neuslyšíme naživo, 
budou reprodukovány z nahrávek. Vhodná je obuv do mírného vlhka 
a dalekohled. K dispozici bude i velký stativový dalekohled. Budou 
rozdány informační materiály o ptácích včetně ptáka roku sýčka. Vy-
cházka je vhodná i pro děti, pro které budou připraveny jednoduché 
soutěže. Vycházku připraví blatenští ornitologové (členové České 
společnosti ornitologické a Jihočeského ornitologického klubu) ze ZO 
Českého svazu ochránců přírody 20/04 Blatná, hlavními organizátory 
jsou Petr Pavlík a kroužkovatelé Petr Louda a Jaroslav Fořt. Kontakt 
csopblatna@seznam.cz  Informace i z minulých ročníků najdete 
na webu www.csop.cz/blatna  Najdete tam i informace o dalších akcích 
a třeba i odkaz na již tradiční internetový přenos z webkamery u hnízda 
poštolek na balkónu domova mládeže SOŠ Blatná (odkaz i na webu 
školy www.blek.cz).

Vzácný estonský host zavítal na Blatensko
Tönn, estonský orel volavý s vysílačkou, se při návratu ze zimo-

viště ve Španělsku na den zastavil v okolí Blatné. Přestože jinak se 
na cestě příliš nezdržuje, v krásné krajině u Blatné se zdržel celý den, 
noc na 28. 3. po přeletu od Ingolstadtu strávil u rybníka Velká Kuš 
a za celý další den popoletěl jen 14km a nocoval východně u Blatné 
u Buzic, další den (během 29. 3.) už v kuse přeletěl až do Polska. 
Další informace o vzácném orlovi najdete na facebooku ČSOP Blatná 
nebo na webu https://birdwatching.cz/news/132-orel-volavy-u-blatne 
Na mapě na uvedených stránkách si nastavte jeho polohu ve dnech 
28. 3. a 29. 3. 2018. Dne 30. 3. už letěl přes Polsko a domů na hnízdo 
doletěl 7. 4. a to právě ve chvíli, kdy na schůzi jihočeských ornitolo-
gů v muzeu v Českých Budějovicích po referátu o jeho pobytu byla 
ukázána webkamera u jeho hnízda: http://tv.eenet.ee/konnakotkas.
html  Doporučujeme i ostatní estonské kamery z hnízd vzácných ptáků 
nebo třeba z baltského pobřeží  http://pontu.eenet.ee/ Je zajímavé, jak 
moderní technika dokáže zprostředkovat zajímavá data o vzácných 
živočiších, které je jinak jen obtížné zahlédnout. 
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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 – 36.000 – 37.000 Kč čistá mzda,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce

INSTALACEZDARMA

Spolehlivý internet

www.sporknet.cz

INTERNET od 

774 257 568
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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 

 
OBALY BLATNÁ s.r.o.

602 454 543

SÁDROKARTONÁŘSKÉSÁDROKARTONÁŘSKÉ
PRÁCE BLATNÁPRÁCE BLATNÁ

•  Veškeré montáže SDK systémů
•  Podhledy, předstěny, stropy, příčky, světelné rampy,
    tepelné  a pro  zvukové izolace apod.
•  Cenová nabídka zdarma

Jakub Biskup 723 519 235 
           Biskit2@seznam.cz
Tomáš Rozhoň 776 777 726
          Rozhon09@gmail.com

Firma Alfabeton 
s.r.o.

sídlící v Blatné

hledá

pracovníky na pozice:
řidič skupiny C, obsluha

čerpadla betonových směsí.
Praxe vítána, vyučení v technickém 

oboru předností.

Nabízíme dobré platové podmín-
ky,  možnost závodního stravování 

a zaměstnaneckých benefi tů.

Telefon 734 166 166 
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REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY Blatná)

27 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22

Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz . 
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy, 

chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!

Zajistíme Vám bezstarostný prodej. 
Prezentace na nejvýznamnějších 

realitních serverech a právní servis ZDARMA! 
Smlouvy o přev odu nemovitostí - darovací, kupní, směnné... 
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle 

působící realitní kanceláře v regionu. 
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

Jakub
Kroulík

MOC   SÍLA
HYPNÓZY

&

Předprodej vstupenek:  Infocentrum CK Ciao – Horažďovice (Mírové nám.) | Infocentrum CK Ciao – Strakonice
(Zámek) | Infocentrum  Nepomuk (Nám. A. Němejce) | Infocentrum Blatná (Třída J. P. Koubka) | Infocentrum –
knihovna Plánice (Náměstí) | Drogerie – Kasejovice 113 | online Ticketportal - rezervace na www.ticketportal.cz

Pátek 18. 5. 2018 Pátek 1. 6. 2018 Pátek 22. 6. 2018Neděle 10. 6. 2018
začátek: 19:00 začátek: 18:00 začátek: 19:00 začátek: 19:00

Spálený
Miluška Voborníková

Apollo Band&

Petr

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

Ja
na

Kr
au
so
vá

Ka
re
l
Ro
de
n

Ro
de
n
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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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