
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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Historie téměř detektivní

Veleslavínova bible vyhnancem  z Čech
V letošním roce, jak jsme již zmiňovali v předchozích článcích, 

si připomínáme všechny osmičky v historii našeho státu. Chystají se 
velkolepé akce k oslavám vzniku Československého státu 28. října 
1918 i akce připomínající okupaci 21. srpna 1968. Ovšem i osmičky 
ze starších dějin mají pro náš stát velký význam a měli bychom na ně 
vzpomenout. Při cestě do minulosti nemusíme jít až do pravěku, ale 
pouze do 17. století. V dnešním příspěvku bychom chtěli připomenout 
24. říjen 1648, kdy skončily 
veškeré naděje českých sta-
vů a emigrantů. Byl uzavřen 
Vestfálský mír, který ukon-
čil světový konfl ikt známý 
pod označením třicetiletá 
válka (1618-1648). Čeští 
protestanti museli po 8. 
listopadu 1620 po porážce 
na Bílé hoře prchnout nebo 
se podvolit vůli právoplat-
ného panovníka Ferdinanda 
II. Tento osud postihl i tvůr-
ce dnešního představované-
ho díla, Bible české od Sa-
muela Adama z Veleslavína.

Příběh bible a jejího zpracování přitom začíná již v roce 1570 
v Praze v rodině tiskaře Jiřího Melantricha, jehož vytištěné bible 
opatřené dřevořezy utkvěly v paměti jako melantrišky. První jeho tisky 
vytvořené před rokem 1570 měly za vzor obrazy z německého výtisku 
bible, avšak následně své štočky prodal, a tak muselo dojít k objednání 
nových. Pro Melantricha to byl sice další fi nanční náklad, avšak pro 
zpracování Bible české to byl posun vpřed, ze kterého mohl čerpat jeho 
vnuk Samuel. Melantrich nechal vytvořit úplně nové štočky od šesti 
řezbářů, jejichž iniciály můžeme najít na každém z obrazů.

Většinu vytvořili mistři FA (Florian Abel), který ovšem zemřel 
v roce 1565, a TF (Francesco Tertio). Svým počinem upevnil maný-
ristický výtvarný názor v Praze, který se později objevuje i v dalších 
dílech z Prahy. 

Obrazy, jak lze vidět na fotografi i, jsou zaplněné dynamickými sce-
nériemi plnými zvířat a lidí. Samy vyprávějí ty nejpoutavější příběhy 
bible dle výběru tiskaře, a tak je tomu i v bibli Samuela Adama z Vele-

slavína z roku 1613. Ilustra-
cemi doprovázené části jsou 
zejména ve Starém zákoně 
v příběhu Adama a Evy, 
Kaina a Abela nebo Josefa, 
jehož prodali bratři do ot-
roctví atp. Velkou pozornost 
věnovali dřevorytci Zjevení 
Janovu, snad z napínavosti 
popisu apokalypsy. Krom 
iniciál TF na obraze si mů-
žeme povšimnout helem 
na hlavě vojáků, které odpo-
vídají více 17. století. Tyto 
ilustrace měly sloužit také 
ke komunikaci s publikem, 

které si nemohlo bibli přečíst, ačkoliv je text celý v češtině.  
Samuel Adam z Veleslavína oživil tento cyklus manýristických 

biblických výjevů v roce 1613. Využil tak štočky, jež v tiskárně ležely 
bez užitku celých 30 let. Své dílo dedikoval pražským defenzorům, 
kteří fi gurovali jako protektoři utrakvistů a pražské univerzity, a ni-
koliv králi, jak bylo v tehdejší době zvykem. Tím demonstroval i svůj 
politický postoj, jenž po porážce na Bílé hoře vedl k jeho odchodu 
a zabavení celé tiskárny v roce 1621. Jeho štočky byly prodány do ro-
diny Bylinových, kteří je v roce 1645 předali jezuitům. Ani oni tento 
manýristický biblický cyklus obrazů nevyužili. Jím vydaná bible však 
nabývala na popularitě v zahraničí v emigraci. Náš exemplář pochází 
od Marie Böhmové, která nám ji darovala pravděpodobně při vzniku 
muzea v roce 1922. Odkud přišla do rodiny Böhmů, netušíme.

Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná 
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Den Země
V dubnu si již tradičně připomínáme 

Den Země, a protože s dětmi z MŠ by 
bylo uklízení našeho okolí problematické 
(zejména s ohledem na hygienické normy), 
volíme cesty přijatelnější. Celý týden před 
Dnem země (který připadl v tomto roce 
na neděli) jsme si povídali o tom, jak se 
k Zemi chovat nechceme, hledali jsme její 
krásy – jak s ohledem na celou planetu, tak 
i v našem blízkém okolí. Na konci celého 
projektu jsme dostali možnost projít si 
sběrný dvůr. Pan místostarosta Pavel Ou-
nický nám ukázal, jak je vytříděný odpad 
uskladněn a také dětem prozradil, jak 
a kam se pak odváží. V závěru si ověřil, 
zda děti skutečně umí třídit odpad v krátké 
hře. Děti odcházely z návštěvy sběrného 
dvora spokojené, a to nejen proto, že každé 
získalo malou pozornost.

Děkujeme za možnost ukázat dětem 
třídění odpadu přímo v praxi.

Jitka Hajnová, MŠ Šilhova.

Výstava obrazů, plastik a keramiky paní Jany Krausové se bude konat v rytířském sále zámku 
Blatná od 3. 6. do 20. 6. 2018. Výstava bude zahájena vernisáží v neděli 3. června v 16:00 
za účasti starostky města a dalších významných hostů. Součástí vernisáže je vystoupení pražské 
bluesrockové kapely The Villains.

PO SUCHÉM MÁJI, ČERVNOVÉ KAPKY  
CENU ZLATA MAJÍ

Pomalu nastupuje  poslední měsíc  škol-
ního roku, který zejména dítkám školou po-
vinným přináší obrovskou radost z blížících 
se prázdnin. A nám dospělým  přináší červen 
okouzlení -jedinečný měsíc vlahých a nej-
kratších nocí provoněných tisíci vůní. Vůní 
posekaných luk a kvetoucích lip, slunečného 
dne i blaženého rána.

I když se to zpočátku nezdálo, letošní 
rok zatím přináší, co se tepla týče, mnoho 
krásných dní a můžeme říci mnoho letních 
dní, i když kalendářně jsme léta ještě zdaleka 
nedosáhli. Horší je to však s vláhou. Veliké  
sucho v lesích, na polích i na našich zahradách 
nevěští nic dobrého. Odborníci tvrdí, že první 
větší deště v květnu přišly  pro úrodu už moc 
pozdě. Uvidíme, zda jsou jejich slova prav-
divá a zda červen situaci nezmění.

MĚSÍC ČERVEN VONÍ DEŠTĚM
ČERVEN LOUKY KOSÍ - MEDARD (8. 6.) 
VODU NOSÍ
DEŠTIVÝ ČERVEN CELÝM LÉTEM 
PROSTUPUJE

CO Z NEBE PRŠÍ, ŽÁDNÉMU NEUŠKODÍ
V ČERVNU MOKRO A CHLADNO, ZPŮ-
SOBÍ NEÚRODU SNADNO

A protože v životě  platí všeho s mírou, bu-
deme si přát, aby ani vláhy nebylo zase příliš 
mnoho a prudké deště s bouřkami nepřinesly 
třeba zase jiné problémy...

LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J. P. KOUBKA 
3 A PŮJČOVNA LODĚK

Jak již jsme minule zmínili, půčování 
loděk se v letošním roce dostalo do problémů 
a dosud se ještě nevyřešilo. Věříme, že do za-
čátku práznin však situaci pozitivně vyřešíme.

Prodej na tř. J. P. Koubka se i nadále 
nezmění, pokud nezahájí provoz půjčovna 
- pouze tedy v sobotu  od 9.00 do 16.00 ho-
din. Jakékoli vaše přání i během týdne však 
splníme, pokud to bude možné. 
www.lidove-remeslo.cz 
obchod@lidove-remeslo.cz, mob. 736765747

Náš tip na červen: stále ještě dřevěné hrač-
ky a dětské dřevěné hrabičky

VLADISLAV VANČURA:
„NENÍ BEZPEČNĚJŠÍHO PŘÍRODNÍHO 
ZÁKONA NAD ZÁKON MEDARDŮV“ 

Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Zprávy
z radnice

Elektromobil od EONU 
poskytl / nejen/ městu Blatná 
cenné služby a poznatky

Město Blatná dlouhodobě spolupracuje se společností EON, která 
v rámci zkvalitňování vzájemných vztahů zapůjčili městu na dobu 
jednoho měsíce od 3. dubna do 3. května své auto, šetrné vůči život-
nímu prostředí. Vůz využili například zaměstnanci odboru majetku, 
kteří s ním objížděli stavby a objekty v majetku města. Ale nejen oni. 
Ekologické vozítko si mohly „osahat“ také zaměstnankyně pečova-
telské služby v Blatné. Názorně a prakticky si vyzkoušely, jak se auto 
ovládá a co dokáže. Domov pro seniory Blatná, pod kterou pečova-

telská služba spadá, 
zvažuje variantu, že 
elektro vůz pracov-
nicím pečovatelské 
služby pořídí.

S  nevšedn ím 
modelem EONU 
si odborně pohráli 
příslušníci Hasič-
ského záchranného 
sboru Blatná. Před-
mětem jejich zájmu 
bylo seznámení se 
s technologií. Vůz 

rozebrali, aby zjistili, jak postupovat při případném zásahu havárie 
či požáru. Realizovali i názornou zkoušku, kdy si prohlédli uložení 
baterií a přes QR kód se dostali ihned ke schématu vozu. Našli i vy-
pínač od přívodu elektrické energie, co rozpojuje baterii při nehodě.

Zápůjčka ekologicky šetrného auta společností EON městu Blatná 
je dalším aspektem memoranda o vzájemné spolupráci mezi oběma 
subjekty. 

Pavel Ounický, místostarosta města Blatná

Spojení z Blatné do Prahy
Vážení spoluobčané,
řada z vás se na mě obrací s dotazy, proč byla zrušena většina pří-

mých autobusových spojů do Prahy a proč město se špatným spojením 
s naším hlavním městem nic nedělá.

Chtěla bych říci, že mě tato situace také trápí, ale ač nerada musím 
konstatovat, že Město Blatná nemá příliš reálných možností, jak tuto 
situaci změnit. 

Financování veřejné dopravy v naší republice je postaveno tak, že 
obce dotují městskou dopravu, kraje dotují regionální dopravu (auto-
busovou i železniční) a stát dotuje železniční dálkovou dopravu (mimo 
některé expresy typu Pendolino). Dálkovou mezikrajskou autobusovou 
dopravu bohužel nedotuje nikdo, důsledkem čehož dopravci provozují 
pouze ty linky, které jim přinášejí fi nanční zisk.

Při každém rušení dálkových spojů, které nám dopravci ani předem 
neoznamovali, jsme se jich dotazovali na jeho důvody. Odpovědi byly 
pokaždé prakticky stejné – pokles počtu cestujících a růst nákladů, díky 
čemuž dopravci na linkách mezi Prahou a Blatnou vykazovali roční 
ztrátu v řádech set tisíc korun (jeden z dopravců uvedl dokonce sumu 

blížící se k milionu korun). O provoz rušených spojů neměli zájem 
ani konkurenční dopravci.

Od prosince loňského roku se bohužel ve směru na Prahu zkom-
plikovalo i alternativní spojení vlakové, kdy rychlíkům mezi Březnicí 
a Prahou byla prodloužena jízdní doba až o půl hodiny. 

Na jednání k přípravě jízdních řádů pro rok 2019, které se usku-
tečnilo v březnu letošního roku, jsme na situaci ohledně špatného 
spojení Blatné s Prahou opakovaně upozornili. Ze strany zaměstnanců 
Jihočeského koordinátora dopravy (JIKORD) bylo zástupci města 
sděleno, že se stavem dálkové autobusové dopravy nemohou de facto 
nic dělat a z hlediska rychlíků nám doporučili obrátit se na Ministerstvo 
dopravy, které je dotuje a objednává.

V dubnu jsem proto dopisem oslovila Ministerstvo dopravy, ve kte-
rém jsem upozornila na stav špatného spojení našeho města s Prahou 
a požadovala jsem, zdali by nebylo možné opětovné zkrácení jízdních 
dob rychlíků mezi Březnicí a Prahou, jelikož jsme po zrušení většiny 
autobusových spojů na tuto dopravu v podstatě odkázáni. Také jsem 
vznesla dotaz, zdali by v době současného ekonomického rozvoje, kdy 
je stát ochoten vynaložit miliardy korun na slevy pro studenty a seniory, 
nemohlo dojít k rozšíření nabídky spojů, jelikož zatímco osobní vlaky 
jedou z Blatné do Březnice každé dvě hodiny, přípoj dále na Prahu je 
v průměru pouze od poloviny z nich. 

Ministerstvo dopravy zaslalo odpověď, ve které zdůvodňuje, že 
vlaky mezi Březnicí a Prahou musely ustoupit rozvoji železničního 
spojení mezi Prahou a Plzní. Jízdní dobu vlaků navíc prodlužuje pro-
bíhající přestavba železniční stanice Beroun a v budoucnu má dojít 
ke stavební činnosti omezující provoz v celém úseku Praha-Beroun. 
Vzhledem k údajně nízkému potenciálu poptávky po spojení železniční 
dopravou navíc ministerstvo neplánuje jakékoliv rozšíření nabídky 
současných spojů. 

V horizontu nejbližších let tak patrně není šance na zlepšení spojení 
veřejnou dopravou do Prahy bohužel příliš reálná.       K. Malečková

Májové dny 2018
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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

POZVÁNKA NA  
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 

V REKREAČNÍM STŘEDISKU TÁBOR VRBNO 
 

KDY: sobota 2.6.2018 od 13 – 14.00 hod 
 

 
 

TÁBOR VRBNO – REKREAČNÍ STŘEDISKO PRO ŠKOLY, DĚTSKÉ TÁBORY, 
SOUSTŘEDĚNÍ ZÁJMOVÝCH ODDÍLŮ, RODINNOU DOVOLENOU, OSLAVY, 

SVATBY 

Vybavení areálu: chatky, bungalovy, sportovní hala, klubovny, kuchyně s jídelnou 

Sportovní vyžití: sportovní hala, hřiště, kurty, fotbalové hřiště, dětské hřiště 

  NA DĚTSKÉM DNU 2.6. JE MOŽNO VYHRÁT POBYT V TÁBOŘE VRBNO 

 

 

TÁBOR VRBNO z.ú., Vrbno 55, Blatná          www.taborvrbno.cz       tel 606631398, 720380273 

Město Blatná ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. pro občany 
připravilo soutěž o třídění odpadů. 

V týdnu od 21. 5. 2018 je do schránek roznášena soutěžní karta. Svo-
lejte rodinnou poradu na vyplnění herního plánu a odneste do 5. 6. 2018 
do jednoho ze čtyř boxů, umístěných v obou budovách Městského úřadu 
(po,st: 7:30-17:00; út, čt 7:00-15:00; pá 7:00-14:30), na sběrném dvoře 
(po,út,čt,pá: 9:00-11:00; 15:00–17:00; st 9:00-17:00; so 9:00-11:00) a v in-
focentru (po–pá: 9:00–12:00; 12:30–17:00; so–ne: 9:00–14:00). Zde jsou 
také tyto karty k dispozici. Z odevzdaných karet se správnými odpověďmi 
bude vylosováno 30 výherců. 

MěÚ Blatná, odbor ŽP
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Poničený plot u povodňového valu
U povodňového valu, v místech, kde se 

nachází workoutové hřiště, byl již poněkoli-
káté poškozen drátěný plot. Plot odděluje areál 
zámeckého parku a brání tak případnému úni-
ku daňků do centra města. Chování některých 
jedinců je zarážející. Pro některé spoluobčany 
je zřejmě problém ujít pár kroků ke vrátkům, 
kterými se k prostoru hřiště dostanou. Nebo 
jen díky své omezenosti sešlapají plot jen 
tak „pro radost“ a myslí si u toho, jací jsou 
„frajeři“. Neustálé opravy zatěžují rozpočet 
města a přitom by mohly být tyto fi nance 
vynaloženy na smysluplnější činnosti (opra-
vy chodníků a komunikací, různé kulturní či 

sportovní akce, nákup nového mobiliáře aj.). Neuvědomují si také, 
že při případném úniku daňků do města může dojít k dalším škodám, 
k dopravní nehodě apod. Bohužel lidská hloupost nezná mezí a mezi 
lidmi jí je velmi mnoho! 

Deratizace
Ve dnech 14. a 15. května proběhla v Blatné plošná deratizace. 
Informujeme občany, že hlodavci, kteří požijí jedovou nástrahu 
ztrácí na dobu až 7 dnů plachost. Hlodavci jsou dezorientovaní, 
mohou ze svých úkry tů vylézat i přes den. Po ztrátě plachosti 
dochází u hlodavců k úmrtí během krátké doby.

Vítání občánků 19.04. a 26.04.2018 na Zámku Blatná

Foto:Martina Ředinová
V obřadní síni blatenského zámku se 19. a 26. dubna 2018 uskutečnily tradiční slavnosti vítání občánků města.  Pod vedením paní uči-

telky Stoškové s recitací vystoupily děti z Mateřské školky Vrchlického – Husovy sady, Blatná. Pan místostarosta Pavel Ounický přivítal 
do života 23 občánků Blatné: 

Adéla Kubaňová   nar. 02.11.2017 Veronika Jandová nar. 03.01.2018
Elen Scheinherrová   nar. 04.11.2017 Štěpánka Blovská nar. 21.01.2018
Richard Štěpán   nar. 07.11.2017 Oldřich Kuneš   nar. 25.01.2018
Adriana Spoustová   nar. 22.11.2017 Petr Šleis nar. 25.01.2018
Ella Ježková nar. 23.11.2017 Viktorie Šeri nar. 12.02.2018
Mína Zelenková   nar. 24.11.2017 Jiří Vozka    nar. 19.02.2018
Veronika Pancová   nar. 28.11.2017 Václav Černý  nar. 21.02.2018
Eliška Vainerová   nar. 30.11.2017 Apolena Pelíšková   nar. 22.02.2018
Jakub Reguš nar. 06.12.2017 Evelína Pelíšková   nar. 22.02.2018
Eliška Straková   nar. 12.12.2017 David Bláha nar. 24.02.2018
Antonín Čotek   nar. 16.12.2017 Oliver Koczur nar. 24.02.2018
Anna Kluknerová nar. 23.12.2017

Jménem města Blatná přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky také občánkům Anděle Sojkové, nar. 28.11.2017, Albertu Švant-
nerovi, nar. 22.02.2018 a Barboře Švejdové, nar. 24.02.2018, kteří se vítání občánků nezúčastnili.

Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města Blatná, byly předány poukázky pro výplatu příspěvku v hodnotě 4.000 Kč. 
Drahomíra Návratová, matrikářka MěÚ Blatná 

Elektroodpad a kovy ve směsném 
komunálním odpadu

Do kontejnerů na směsný komunál-
ní odpad by se měl ukládat odpad, který 
nelze recyklovat. Mezi takový odpad 
určitě nepatří elektrospotřebiče a kovo-
vý odpad. Minulý týden nás zaměstnalo 
dotřiďování odpadu z kontejneru, který 
byl přivezen z obce Milčice (osada 
města Blatná). Nález lednice, dalších 

elektrospotřebičů a velké množství železných předmětů (100 kg) nás 
opravdu nemile překvapil. Takový odpad, jak jistě všichni ví, patří 
přeci  na sběrný dvůr. 

Čištění kanalizačních vpustí
Součástí úklidu komunikací ve městě je 

také průběžné čištění kanalizačních vpustí. 
K této práci využíváme nakladač UNC, pra-
covníci vyndají z vpusti kalový koš, a vysypou 
jeho obsah do lopaty nakladače.   
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Vážená redakce Blatenských listů
Ráda bych moc poděkovala organizáto-

rům besedy s pamětníky konce války, která 
se konala 7. 5. 2018 v KCAŽ. Atmosféra 
byla naprosto úžasná, v sále zaznělo neu-
věřitelné množství autentických vzpomínek 
blatenských občanů, kteří tuto dobu skutečně 
prožili a nyní vyprávěli své tehdejší zážitky 
a identifi kovali osoby na dobových fotogra-
fi ích, které přinesl a také promítal Mgr. Petr 
Chlebec. Určitě bude vše, co na besedě 
zaznělo, zaznamenáno i pro další generace. 
Atmosféra besedy byla ještě umocněna pří-
tomností pana Jerryho Huff mana, jehož otec, 
desátník P.E. Huff man,  byl součástí americ-
ké armády, Blatnou a její obyvatele  si, podle 
slov jeho syna, velice zamiloval a vzpomínal 
na ni celý život; bohužel se mu v pozdějších 
letech nepodařilo ji znovu navštívit.

Konec války a příchod Američanů jsem 
vlastně zažila i já, což dokládají dvě přilo-
žené fotky s mojí maminkou – jedna před 
kostelem a druhá (pravděpodobně) u nádraží 
před vilou, na níž za mých dětských let byla 
cedule „Dentista Václav Černý, dentista“. 
Bohužel si na tuto dobu osobně nepama-
tuji, bylo mi něco přes rok a půl; nicméně 

na výbornou čokoládu, kterou mi mamka 
strouhala na krupicovou kaši, si pamatuji 
dobře (o existenci žvýkaček jsem ještě 
dlouho potom neměla tušení). Konec války 
jsme s maminkou prožily na blatenském 
nádraží s babičkou, která zůstala sama poté, 
co dědečka, přednostu stanice Jana Sýkoru, 
odvlekli Němci do koncentračního tábora. 
Vrátil se až někdy koncem května, z Němec-

ka přišel pěšky a značně vyhublý, ale nikdy 
o svých zážitcích z vězení nemluvil.

O konci války v Blatné vyšlo v minulých 
letech v Blatenských listech několik článků: 
nejzajímavější z hlediska autenticity byl asi 
dopis třináctiletého Fanouška Rudolfa (BL 
ročník 9, č. 8, 1. 5. 1998), pak popis květno-
vých událostí ve školní kronice města Blatná 
od Jana Olejníka (BL ročník 11, č. 9, 20. 5. 
2000) a vzpomínky mého otce Františka 
Ptáčka (BL, ročník 16, č. 7, 23. 4. 2005). 

MUDr. Milena Černá 

Pozn. redakce: Hodně informací jsme zís-
kali z kroniky rodiny Šulcovy a použili je 
ve sborníku k 50. výročí osvobození Blatné.

Město Březnice – odbor kultury 
Sbor sv. Ignáce Březnice z. s. 

srdečně zvou na  

KONCERT 
DUCHOVNÍ HUDBY 
k 10. výročí založení 

Jako host vystoupí: 
Divadlo Víti Marčíka 

 
10. června 2018 v 15 hodin 

Kulturní dům Březnice 
 Vstupné: 40,- Kč / děti 20,- Kč 
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Bára a Markýz přivezli do Blatné krásnou knížku místních pohádek
Bára je krásná dívka, která musí zastoupit svého tátu, který z Po-

šumaví odešel do světa za prací, nevrátil se zpátky a nikdo neví, co 
se s ním stalo. „Vozíval na trhy 
ze dřeva vyřezávané hračky, 
dřeváky, vařečky a další ku-
chyňské potřeby, i koše a ko-
šíky, šátky a další zboží, které 
na Podlesí dělávali světáci 
a členové jejich rodin v zim-
ních měsících. Nyní je na trhy 
vozí Bára na povozu taženém 
valachem Markýzem,“ popi-
suje svou knihu pohádek Bára 
a kůň z Podlesí její autor, zná-
mý jihočeský spisovatel a autor 
mnoha oceňovaných knih pro 
děti Hynek Klimek. 

Bára přijede do Strakonic 
se zbožím z Podlesí na velký 
jarmark. Na něm se seznámí 

s krajkářkou ze Sedlice, i dalšími zajímavými lidmi.
„Do Strakonic jede Bára se zbožím z Podlesí na velký jarmark. 

Na něm se seznámí s krajkářkou ze Sedlic, i dalšími zajímavými lidmi. 

Ve formanské hospodě překvapí formany svými znalostmi o koních 
a poté si ještě pěkně zatančí a zcela okouzlí dudáka, který k tomu 
hraje. Vypráví jí o dudákovi Švandovi a láká ji k dalšímu setkání, 
ale to se neuskuteční. Zato si Bára udělá čas na obhlídku hradu,“ 
popisuje děj své knihy Hynek Klimek.

„V Blatné na zámku, kam přijela nabídnout zboží, jí dlouhé 
čekání na panstvo, které si s prohlédnutím zboží dává na čas, ukrátí 
upovídaný starý šlechtic, vyprávěním pověstí z Blatné i jejího okolí, 
ale ani těmi strašidelnými ji nevyděsí,“ doplňuje Klimek.

Jeho kniha je romantický pohádkový příběh popisující krásy 
Prácheňska a Pošumaví, který je doslova nabitý dramatickými zvra-
ty, plnými dobrodružství, citů, napínavých, dojemných i úsměvných 
příhod. Ožívají v něm také mnohá strašidla a tajemné jevy ze starých 
pověstí.

Pohádka patří do edice pohádkových knížek s názvem Příběhy 
z jižních Čech a vydává je Jihočeská centrála cestovního ruchu. 
Scénář všech je podobný. Literární průvodce vždy ukazuje čtenářům 
krásy určitého regionu jihu naší republiky, přitom představuje pověsti 
a rozprávky a tím je láká k návštěvě. (pp)

Kniha je k zakoupení v Městském informačním centru Strakoni-
ce za cenu 198 Kč. Na září či říjen chystá čtení pro děti ze zdejších 
základních škol.

Blatenský fest 2018
22. 6. - 24. 6. 2018 Zimní stadion Blatná

B O M B A ! ! ! ! ! !

FAUST PO 25 LETECH NA BLATENSKÉM FESTU!
Letos je tomu přesně 25 let od vzniku tohoto ojedinělého multižán-
rového festivalu, který se až na pár výjimek konal vždy na zimním 
stadionu v Blatné. Rozličnost hudebních stylů vytvořila mezi hudeb-
ními festivaly z Blatenského festu vskutku originální značku, která 
se těší stálé oblibě všech generací milovníků dobré muziky. První 
ročník Blatenského festu byl vlastně počinem pár nadšenců, kteří 
chtěli uspořádat setkání v tu dobu současných a bývalých blatenských 
bigbeatových kapel. Akce měla tak velký ohlas, že se z ní přirozenou 
cestou stala tradice. První ročníky Blatenského festu se tedy jmeno-
valy Blatenský bigbeat. Suma sumárum je to nejen 25 let Blatenského 
festu, ale zároveň i 50 let Blatenských bigbeatových skupin. Na letošní 
ročník se podařilo vzkřísit z mrtvých opravdové blatenské legendy, 
jako např. B.A.S., blatensko-strakonickou LIDOVOU METELICI (se 
svou neotřelou show) a hlavně svého času velmi oblíbenou skupinu 
FAUST. Zmrtvýchvstání této formace bych s nadsázkou přirovnal 
k návratu blatenských Beatles. Kromě těchto dinosaurů a tradičního 
zastoupení jiných blatenských kapel se můžete těšit i na obrovskou 
plejádu kvalitních přespolních jako jsou: Vypsaná fi xa, Fast Food Or-
chestra, Elektrick Mann, Sodoma gomora, E!E, Záviš, S.P.S., Pirates 
of the pubs, apod. K letošním kulatinám dokonce přijedou, přiletí, 
nebo připlavou zahrát a poblahopřát protinožci „Skinpin“ z Austrálie.
Každopádně se dá na tento víkend v Blatné garantovat velikánský 
mejdlo, který by si žádnej hudbomil neměl  nechat  ujít.

Zdeněk Strakapoud Říha
Vstupenky v předprodeji na 3 dny je možno zakoupit v síti Ticket-
stream nebo v restauraci Sokolovna či v hospodě U Datla v Blatné 
a v restauraci U Madly ve Strakonicích.
Jednodenní vstupenky se prodávají pouze na místě.

SEZNAM KAPEL:
Anča band, B.A.S., E!E, Cela pro Klárku, Conoped, Curlies, Dech 
dehtu, Eat It Up, Elektrïck Mann, FAUST, Fast Food Orchestra, Funkce 

šroubu, Herdek Filek, Hovno pankáči, Kalivo, Krize středního věku, 
Kúrovec, Lidová metelice, Permon Balet Superstar, S.P.S., Skinpin 
(Austrálie), Sodoma Gomora, Vypsaná fi xa, The pirates of the pubs, 
The OWNROADIES, Trest Smrti, Ucho, Whitworthův závit, Záviš

FAUST - rok 1988. Zleva Milan Bláha (kytara, zpěv), Venca Diviš (klávesy, 
zpěv), Láďa Tuháček (basa), Pavel Kučera (bicí),

Jiří Datel Říha (kytara, zpěv).
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Odešel dobrý selský synek 
Václav Tuháček

Odešel, aniž by vyhrál svůj velký boj za spravedlnost.

Výšice u Myštic - Praha: Pokud 
zemře dobrý člověk, je to vždycky 
bolestné. Pokud zemře dobrý člověk, 
který nestihl splnit své životní poslání 
a vyhrát svůj velký boj za spravedlnost, 
je to bolestné dvojnásobně. Právě tak 
odešel do světa věčného ticha a stínu 
Václav Tuháček z Výšic u Myštic. 
Dobrý selský synek. Dobrý selský sy-
nek, kterému nebylo dopřáno vrátit se 
tam, kde má každý člověk své kořeny. 
Domů. Domů k nám na Blatensko. 
Jedna z nejcennějších hodnot, jakou 
všichni máme, mu byla protizákonně 
odcizena, když byl ještě mládencem 

s jiskrou v očích. Ani jako stařec s hasnoucím pohledem se nesměl 
vrátit na rodný grunt. Vinou špatných zákonů, vinou špatných 
soudců, vinou lhostejných policistů a úředníků, vinou celé od-
porné sametové garnitury, která se dopustila zrady a znásilnění 
na vlastním národu už tak bolestně zkoušeném.

„Dokud budu živ, nepřestanu! Nepřestanu bojovat!,“ opako-
val celý svůj život Václav Tuháček a zatínal přitom ruce v pěst. 
A skutečně nepřestal. Do posledních okamžiků houževnatě 
a horečně usiloval o spravedlnost. Chtěl vrátit své rodině, na co 
měla a má svaté právo. Považoval to za své životní poslání 
a morální povinnost. Bohužel žil v České republice a tady už 
osmdesát let spravedlnost sténá za tlustými zdmi žaláře, kam 
nepronikne denní světlo.

Svůj boj dobrý selský synek neprohrál. On ho jen nevyhrál, 
protože ho vyhrát nemohl a nesměl. On však před boha před-
stoupil čistý a nezlomený. On se nemusel bát té nejvyšší spra-
vedlnosti. Na rozdíl od těch, kteří mu vzali domov a vytrhli ho 
z kouzelného světa, jaký my už nikdy nepoznáme. Ti, kteří ještě 
žijí, si svůj ortel vyslechnou. A bude nesmlouvavý a přísný. Už 
sám život, zatížený výčitkami svědomí, je poloviční smrtí a před-
zvěstí věčných muk tam, kde si nelze koupit výhody a prebendy.

Václav Tuháček zesnul ve věku 82 let, bez utrpení a fyzických 
bolestí. Zesnul v klidu a pokoji. Na jeho poslední cestu v obřadní 
síni krematoria Motol mu drazí pozůstalí nechali zaznít písně 
„Ach, synku, synku“ a „Už mně koně vyvádějí“. Důstojnějšího 
rozloučení se vzácnému člověku upřímného srdce a ryzího cha-
rakteru ze selského stavu ani nemohlo dostat.

Teď již má drahý manžel, tatínek a dědeček Václav Tuháček 
klid. V království nebeském již není bolest ani smutek. Věčný 
pokoj vaší duši, pane Václave Tuháčku! Nikdy nezapomeneme!

Za hluboce zarmoucenou rodinu přítel Vladimír Šavrda

/Příběh Václava Tuháčka z Výšic, který strávil podzim svého 
života v Praze, uveřejníme v příštím čísle Blatenských listů/.

(Bez jazykové úpravy).

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
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CELODENNÍ PROGRAM ZDARMA

10:00 - 17:00 Dobové hry pro malé i velké

 

DENNÍ PROGRAM

16 .6 .2018

 I I

®

Machines & Structures, a.s.

 

Královská dovolená na Lipně 
Kolotoče, tobogány, lanovky, lávky, obří 

trampolíny, houpačky, prolézačky, hrady, bludiště, 
ale i stádo živých koziček – vše na jednom místě 
uprostřed malebného šumavského lesa - atrakce, 
které ve své velikosti, množství, rozmístění 
a propojení u nás nemá obdoby. Zábavný park 
Království lesa v Lipně nad Vltavou je ideálním 
cílem pro rodinný výlet, lákavá je také zhruba 
hodinová dojezdová vzdálenost z Českých Bu-
dějovic, super je zlevněné rodinné vstupné pro 
tuto sezónu.

Ozdobou Království je lanové centrum, jakýsi 
hrad jehož dominantou jsou dvě impozantní věže. 
Mezi nimi jsou desítky metrů lanoví, které prověří 
motorické schopnosti každého návštěvníka. Ty 

připomínají stezky pro veverky, kuny, jezevce 
nebo lišky. Děti tu odhalí tajemství skryté v útro-
bách lesa a zároveň se naučí rozeznávat stromy, 
poznávat zvířecí stopy, pochopí zákonitosti života 
lesního společenství nebo zjistí, jaké vlastnosti 
má dřevo díky interaktivním edukačním prvkům.

Během každé soboty v květnu a červnu 
a následně i v září a říjnu bude v Království lesa 
připravený animační program na celý den. Vy-
stoupí kejklíři, klauni, pohádky pro děti, afričtí 
bubeníci a čeští sokolníci.

Královský balíček v ceně 1199 Kč zahrnuje 
lanovku, vstup do Království lesa, sousední 
unikátní Stezku korunami stromů pro 2 dospělé 
a děti v počtu od 1 do 4.

Soutěžte s námi o 3 Královské balíčky 
do Lipna nad Vltavou. Odpověď na otázku: 
Jak se jmenuje maskot lipenského areálu a co 
je to za zvíře? posílejte na email: blat.listy.ch@
seznam.cz. Výherce zveřejníme v dalším čísle: 
Blatenských listů.

Základní umělecká škola Blatná
J. P. Koubka 4 – 388 01 Blatná – tel.: 383 422 536 – 

e-mail: zus@blatna.net

vyhlašuje pro školní rok 2018/2019

ZÁPIS ŽÁKŮ
pro výuku do oborů: hudební, výtvarný a taneční

Hudební obor -  přípravné studium děti 5 - 6 let
 -  základní studium děti od 7 let
      klavír, akordeon, zobcová fl étna, housle, kytara,
    violoncello, kontrabas, trubka, trombon,
    klarinet, saxofon, lesní roh, dudy, bicí nástroje
 - sólový zpěv děti od 6 let
 - sborový zpěv

Výtvarný obor - přípravné studium děti 5 - 6 let
 - základní studium děti od 7 let
 - základní studium se zaměřením na
    keramiku děti od 8 let
(zájemci o tento obor přinesou s sebou výtvarné práce z MŠ, ZŠ 
nebo vytvořené doma)

Taneční obor  - přípravné studium děti 5 - 6 let
 - základní studium děti od 7 let
   se zaměřením na klasický, moderní a
   společenský tanec

Zápis se koná v červnu v týdnu od 11. – 15. června 2018
10:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 16:00 hodin

v ZUŠ Blatná - ředitelna školy, 1. patro, dveře č. 16
(rodiče se dostaví s dětmi)

Kritéria, podle kterých budou žáci přijímáni:
Hudební obor: zazpívat píseň, zopakovat určitou výšku tónu, 
vytleskat rytmický motiv
Výtvarný obor: dokázat rozlišovat barvy, prokázat představivost 
a schopnost využití daného prostoru (výkres), přinést vlastní práci 
libovolného výtvarného stylu
Taneční obor: žák má rovný postoj, plynulou chůzi, prokáže cit 
pro rytmus a hudbu
____________________________________________________

Ve čtvrtek 14. června 2018 Vás srdečně zveme na koncert 
nejmladších žáků, který se koná v sále ZUŠ od 17:00 hodin

Slavnost královny Johanky
Již pošestnácté vás zveme na tradiční historickou akci Slavnost 

královny Johanky. Tímto ročníkem oslavíme 560 let od korunovace 
naší královny. Korunovační průvod letos nezačíná u zámku, ale u Lípy 
královny Johanky. Průvod půjde po hrázi Podzámeckého rybníka, pak 
po náměstí, kolem Zámecké hospody a skončí v zámecké zahradě, kde 
se bude konat hlavní program i velkolepý rytířský turnaj na koních. 
Pokud se chcete průvodu zúčastnit, můžete si jako v minulých letech, 
zapůjčit zdarma kostým od 1. do 15. června v Podbrdském muzeu. 
I tento rok jsme pro vás připravili pestrý program. Těšit se můžete 
na divadlo Víti Marčíka, koncert Jiřího Schmitzera, dřevěné kolotoče, 
kejklíře Slávka, celodenní dětské hry pro malé i velké, dobový jarmark 
a mnoho dalšího. Těšíme se na vás. 

Pracovníci Podbrdského muzea 
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ulturní  kalendář

1. 6. PÁTEK | 13:30-17:00 |
DEN DĚTÍ SPOJENÝ S OTEVŘENÍM 
PLOVÁRNY!
TÉMA: NÁMOŘNÍCI
Plovárna Blatná
Přijďte si vyzkoušet nejrůznější disciplíny 
v našem námořnickém světě!
Organizátoři: CKVB, DDM, ZŠ TGM, ZŠ 
JAK, Rodinná školka Puntík, SOŠ Blatná, 
ŠK Šneci Bělčice, Technické služby města 
Blatná

4. 6. PONDĚLÍ | 18:00 |
JAK BÝT V SOULADU SE ZÁKONEM 
PŘITAŽLIVOSTI
Dům dětí a mládeže Blatná
Studio DAJA ve spolupráci s DDM Blatná

6. 6. STŘEDA | 16:00 |
KÁVA S CKV
Kancelář CKVB, nám. Míru 212

8. 6. PÁTEK | 17:00 | 
FILMOVÁ NOC MUZEÍ
Městské muzeum Blatná
17:00 | vernisáž výstavy o filmech točených 
na Blatensku: Kamera, klapka, jedém...!
17:30 - 21:30 | program pro malé i velké 
návštěvníky uvnitř i vně muzea: Hra Po 
stopách filmu - objevte místa, kde se v 
Blatné natáčelo; tvořivé dílny, občerstvení.
21:30 | letní kino u Kaplanky -  Šíleně 
smutná princezna (v případě deště přesu-
nuto do muzea)

 

25. 5. PÁTEK | 20:00 |
NA KRÁTKO
Drama | Česko 2018 | 104 min. | mládeži do 
12 let nevhodné | 110 Kč

30. 5. STŘEDA | 19:00 |
SOLO: STAR WARS STORY
Akční / dobrodružný / sci-fi / fantasy | USA 
2018 | 135 min. | mládeži přístupný | 130 Kč

1. 6. PÁTEK | 20:00 |
TEAMBUILDING
Komedie | Česko 2018 | 83 min | mládeži do 
15 let nevhodný | 120 Kč

6. 6. STŘEDA | 18:00 |
PSÍ OSTROV
Animovaný / Loutkový / Dobrodružný 
/ Komedie / Drama / Sci-Fi / Fantasy | 
USA / Německo 2018  | 101 min | Mládeži 
přístupný | 110 Kč

7. 6. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY: 
LA LA LAND
Drama / Romantický / Muzikál / Komedie 
| USA, Hong Kong 2016 | 128 min | 20 Kč

8. 6. PÁTEK | 20:00 |
BACKSTAGE
Taneční / romantický / hudební | Sloven-
sko / Česko 2018 | 90 min | mládeži do 12 
let nevhodný | 120 Kč

PRO DOSPĚLÉ
KAŽDÉ ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
29. 5. | Čteme, pleteme a …jdeme na vy-
cházku
5. 6. | Čteme, pleteme a …hrajeme si (spo-
lečenské a vědomostní hry)
12. 6. | Čteme, pleteme a …vítáme hosta 
Zuzanu Ptáčkovou (tentokrát si popovídá-
me o tom, jak se dělají časopisy a  jak se 
píše kniha)

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

1. 6. PÁTEK | MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
V rámci Mezinárodního dne dětí bude po 
celý dnešní provoz v tento den registrace 
čtenářů do 16 let na rok zdarma.

1. 6. PÁTEK | 09:30 – 10:30 |
S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Další setkání rodičů a dětí od 0 do 3 let 
zaměřené na získání lásce ke knize, čtení a 
čtenářství. Tentokrát budou tématem krát-
ké pohádky.
Akce je součástí projektu S knížkou do ži-
vota/Bookstart

 

25. 5. PÁTEK | 18:00 | 
GURMÁNSKÝ VEČER S DUO MA-MI A 
Š-UMÍKY 
Terasa KCAŽ (při nepřízni počasí Kavárna 
KCAŽ)
Přijďte nejen ochutnat rybí speciality, ale 
také se podívat jak si takové dobroty mů-
žete připravit u vás doma. Pro dobrou ná-
ladu hrají Š-Umíci. 

6. 6. STŘEDA | 18:00 |
ODHAL PRAVOU TVÁŘ ČLOVĚKA 
PODLE RUKOPISU
Kavárna KCAŽ
Víte, že Vaše písmo má 96 % výpovědní 
schopnost? Přijďte se od Mgr. Jany Maško-
vé dozvědět více o základech grafologie i o 
tom, co všechno dokáže Vaše písmo říci o 
Vás samotných. 
Vstupné dobrovolné

ČTVRTEK | ATELIÉRY | 18:00 |
7. 6. | SOCHAŘSTVÍ

JAZYKOVÉ KONVERZACE
ÚTERÝ 15:00 FRANCOUZŠTINA
  – začátečníci (70 Kč/lekce)
STŘEDA 17:00 ANGLIČTINA 

  – pokročilí
  18:00 ANGLIČTINA 
  – začátečníci
  18:30 ANGLIČTINA
ČTVRTEK 17:00 NĚMČINA
  18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE

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

CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 
A SENIORY

MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ
Městské muzeum Blatná bude otevřeno od 
vernisáže výstavy

8. 6. - 26. 8. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
KAMERA, KLAPKA, JEDÉM...!
Městské muzeum Blatná
Výstava o filmech točených na Blatensku
Vernisáž výstavy se koná 8. 6. od 17:00 
v blatenském muzeu.
Bílá paní, Šíleně smutná princezna, Čest 
a sláva. Pro tyto a mnohé další známé i 
zapomenuté filmy si filmaři vybrali právě 
Blatensko. Přijďte objevit zákulisí vzniku 
filmů, ve kterých možná hrála i vaše ba-
bička. 

KOMUNITNÍ CENTRUM

30. 4. – 31. 5.
ÚTERÝ – PÁTEK | 9:00 – 18:00 |
FILMOVÉ TOULKY BLATENSKEM 

1. - 30. 6.
VÝSTAVA Z CYKLU PŘÍRODA 
BLATENSKA | FILMOVÉ TOULKY 
BLATENSKEM
„OK“ Otevřená kavárna KCAŽ + velký sál 
KCAŽ
Pořádá Svazek obcí Blatenska

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum

 Výstavy
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20. 7. PÁTEK | 19:30 | 

Zimní stadion Blatná

 Studentský den 2018

 Těšte se

taneční obor ZUŠ Blatná RideWheel | exhibiční biketrialové vystoupení

Pissycat vystoupení skupiny STO ZVÍŘAT trochu pokazil déšť

Please the trees foto: Jakub Loula
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port

Memoriál Jana 
Janovského 2018

Za krásného počasí se konal již 24. ročník 
Memoriálu Jana Janovského v přespolním 
běhu. Sokolové po roce 1990 obnovili tento 
závod, zavedený na počest významného 
činovníka blatenského Sokola, umučeného 
nacisty. Po válce byl Sokol jako příliš svo-
bodomyslná organizace komunisty zakázán 
a závod, který měl připomínat statečnost 
odpůrců fašismu byl zrušen.

Letošního závodu se zúčastnilo 113 běžců, 
z nichž nejmladšímu byly 2 roky a nejstaršímu 
79 let.

TJ Sokol Blatná děkuje TJ Blatná za po-
skytnutí stadionu, majitelům zámku Blatná 
za možnost běhat parkem, všem pořadatelům 
za pomoc a také sponzorům, kteří se zasloužili 
o ceny pro vítěze. Letošní ročník podpořil 
grantem také Jihočeský kraj.

Uvádíme první tři závodníky v každé ka-
tegorii, úplná výsledková listina je vystavena 
na nástěnce v sokolovně a na webu TJ Sokol 
Blatná.

B.M.

Nejmenší děti (3 roky a mladší) - 60 m
1. Natálie Ounická  19,9
2. Aylyn Weinfurtová 20,3
3. Linda Šimečková 21,1
   
Předškoláci chlapci (4 – 5 let) – 100 m
1. Samuel Pojer  26,4
2. Teodor Fiala  30,4
3. Lukáš Vosmek  33,6

Předškolačky dívky (4 – 5 let) – 100 m
1. Zuzana Mázdrová 22,3
2. Elen Hakrová  27,3
3. Pavla Šilhová  30,1

Přípravka žáci (6 – 7 let) – 200 m
1. Erik Vilhelm  40,0
2. Adam Navrátil  41,4
3. Jan Adamec  46,8

Přípravka žákyně (6 – 7 let) – 200 m
1. Mariella Hrdlička 44,0
2. Aneta Pechrová 44,7
3. Kateřina Kočovská 51,1

Nejmladší žáci (8 – 9 let) – 400 m
1. Michal Pojer  1:23,1
2. Václav Adamec  1:28,2
3. Martin Tůma  1:31,0

Nejmladší žákyně (8 – 9 let) – 400 m
1. Hana Šilhová  1:26,2
2. Nina Vilhelmová 1:32,0
3. Letizia Hrdlička  1:38,5

Mladší žáci (10 – 11 let) – 800 m
1. Luboš Šimeček  2:59,2
2. Václav Panuška  3:00,2
3. Miroslav Šilha  3:29,4

Mladší žákyně (10 – 11 let) – 800 m
1. Eliška Šilhavá  3:18,4
2. Iveta Capůrková  3:29,3
3. Karolína Povrová 3:39,4

Mladší žáci II. (12 – 13 let) – 1000 m
1. Adolf Voračka  3:58,2
2. Filip Vrba  4:01,0
3. Jan Hejl  6:09,1

Mladší žákyně II. (12 – 13 let) – 800 m
1. Vendula Panušková 2:58,0

Starší žáci (14 – 15 let) – 1000 m
1. Ondřej Drnek  3:38,6

Starší žákyně (14 – 15 let) – 800 m
1. Lia Vilhelmová  2:41,8

Nástup dětských závodníků. Před startem hlavního závodu.

Medaile a diplomy předávala dcera 
Jana Janovského, paní Jana Jodlová.
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Tenisová škola Blatná

Letní sportovně pohybový camp se zaměřením na tenis
Pro děti od 6 – 15 let

Kdy? 09.07. – (pondělí) – 13.07.(pátek) 2018
 30.07. – (pondělí) – 03.08.(pátek) 2018
 vždy od 9.00 – 16.00 hod.

Kde? Areal TJ Blatná/ Zámecký park Lnáře

Tento camp proběhne nejen formou tenisového tréninku, ale bude využitý
k všestrannému rozvíjení koordinace pohybu zábavnou formou! 

 Camp proběhne pod vedením Emila Vyskočila a jeho týmu!

Cena : 2 950 Kč /os. –Tréninkový program, 2x svačina, oběd, pití!

Přihlášky a další info: Emil Vyskočil – Mobil: 725 808 260
emilvyskocil52@gmail.com

Junioři (18 – 19 let) – 2700 m
1. Adolf Voračka  15:25,2
2. Filip Vrba  15:29,2

Ženy (20 – 34 let) – 3000 m
1. Nikola Filková  13:41,0

Ženy (35 a více let) – 3000 m
1. Pavla Valachová  14:13,6
2. Iva Loudová  18:20,5

Ženy (20 – 34 let) – 5000 m
1. Nikola Filková  24:24,0
2. Lenka Češková  27:02,0
3. Lucie Pavlová  27:43,0

Ženy (35 a více let) - 5000 m
1. Pavla Valachová  23:17,5

2. Martina Burianová 24:24,5
3. Věnceslava Pokorná 27:33,0

Muži (méně než 20) – 5000 m
1. Lukáš Pavel  23:56,5

Muži (20 – 39 let) – 5000 m
1. Michal  Burian  17:04,5
2. Michal  Jarolím  17:41,1
3. David Vyskočil  18:48,1

Veteráni I. (40 – 49 let) – 5000 m
1. Martin  Fürbach  19:07,8
2. Pavel Vyskočil  19:16,9
3. Milan Pavlovič  20:26,0

Veteráni II. (50 – 59 let) – 5000 m
1. Dušan Bartoš  20:02,8

2. Petr Soukup  20:10,5
3. Jaroslav Pudil  20:43,0

Veteráni III. (60 a více let) – 5000 m
1. Josef Vitásek  20:47,5
2. Otakar Kučera  24:26,1
3. Jiří Scheinherr  32:37,0

Muži všechny věkové kategorie – 10000 m
1. Zdeněk Zeman  35:54,0
2. Jan Karban  37:50,8
3. Ondřej Hulač  38:22,9

Ženy všechny věkové kategorie – 10000 m
1. Koleta Moravcová 49:07,0
2. Simona Machová 50:02,0
3. Ivona Procházková 52:17,9

Za podporu memoriálu děkujeme těmto sponzorům:

Blatenská ryba, Domácí pekárna, Drogerie Drnek, Hračky, papírnictví, LEGO, Jihočeský 
kraj, Kavárna Viola, Knihkupectví Kanzelsberger, Koláčníci z Chlumu, Květiny Kopretina, 
Mlsounova jídelna, Obuv, sport Karban, Rozmarýna, Spar Tvrdý, SUPER účetní kancelář, 
Textil pod věží, Víno v Kaplance, Zámek Blatná, Zverex Milotová.
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Ve fi nále Českého poháru dorostu se kluci utkají s Lomnicí nad Lužnicí. Hrají se 2 zápasy, 
oba ve středu. Nejdříve  23.5. v Lomnici a poté odveta 6.6. od 17,30 hodin na domácím hřišti.
Áčko mužů hraje svoje další mistrovské utkání v neděli 27/5 od 17 hodin na hřišti Junioru 
Strakonice

Muži „A“ Blatná-Větřní 5:0 (4:0) Peleška 2x, Čadek, Mišiak, Motyka (p)

Muži „B“ Blatná-Střelské Hoštice neděle 27.5. 17,00 hodin

Ženy Blatná-Protivín sobota 26.5. 13,00 hodin

Dorost Čkyně/Šum.Hoštice-Blatná 0:1 (0:0) Říha Jiří 

Žáci st. Blatná-Třeboň/Dobrá Voda 3:3 (0:1) na p.k.4:3 Vaněčková, Říha Vítek, Outlý František

Žáci ml. Blatná-Třeboň/Dobrá Voda 1:5 (0:1) Fejtl Michal

Žáci  B Blatná-Chelčice 0:0   na p.k. 2:3

Minulé kolo:
Muži „A“ Bavorovice-Blatná 3:2( 2:0) Křivanec Ondřej 2x

Muži „B“ Blatná-Lom 1:4 (0:2) Voborník Tomáš

Ženy Borovany-Blatná 7:2 (2:2) Suchlová, vlastní 

Dorost Blatná-Vlachovo Březí 4:0 (2:0) Říha Jiří 3x, Juřica

Žáci st. Meteor/Větrovy-Blatná 12:0 (4:0)

16. 6. se na našem stadionu koná 7. ročník turnaje starších přípravek
,,O  POHÁR  ROMANA VONÁŠKA“
Přihlášené týmy:
TJ Hradiště, Spartak Příbram, Rožmitál pod Třemšínem, TJ Dražejov, FK Nepomuk, Sokol 
Kasejovice, TJ Blatná, SK Mirovice, Bohemians Praha 1905, SK Slaný.
První zápasy začínají v 8.30 hodin. 
…………………………………………………………………………………………………..
TABULKA 1.A třídy mužů 4 kola před koncem soutěže

1. Blatná 22 12 4 6 55:35 40

2. Týn.Vlt. 22 12 4 6 45:28 40

3. Bavorovice 22 12 4 6 48:35 40

4. Vodňany 22 11 5 6 58:33 38

5. Junior Str. 22 11 5 6 41:33 38

6. Slavia ČB 22 12 1 9 38:42 37

7. Vimperk 22 11 3 8 40:34 36

8. Planá u ČB 22 10 6 6 39:34 36

9. Prachatice 22 8 6 8 54:30 30

10. Větřní 22 8 1 13 42:61 25

11. Loko ČB 22 7 3 12 37:41 24

12. Vacov 22 6 5 11 35:53 23

13. Sedlec 22 5 1 16 34:58 16

14. Velešín 22 5 0 17 34:83 15

Do Buzic zavanula /nejen/ cyklonostalgie
Ducha první republiky ztělesňovala třináctka majitelů kostitřasů z Písku.

Buzice - Již tradičně jsou ozdobou a pý-
chou cykloturistické akce na půdě buzické 
hospůdky „U Čiláka“ s názvem „Odemykání 
cyklistických studánek“ majitelé rozličných 
kostitřasů a velocipédů, nesoucí pomyslnou 
pochodeň průkopnictví ekologické jízdy z éry 
první republiky. Nebo rovněž c. k. rakouské 
monarchie. Nemohli chybět ani letos a také 
nechyběli. Dostavil se jich dokonce rekordní 
počet- třináct. Včetně křehké, zato srdnaté jezd-
kyně Marušky Teskové / 6 let , která se náramně 

těšila na zdolání cca šestnáctikilometrové trasy. 
Ta vedla jako obyčejně z Buzic do Skaličan, Va-
hlovic, Střižovic, Chobota, k „Ženatému dubu“ 
a přes Skaličany zpět na základnu „U Čiláka“. 
Želbohu tady pověstná třináctka prokázala 
svou smolnou stránku. Statečné děvčátko se 
ještě před startem lehce poranilo a musela být 
odvezena na lékařské ošetření. Přání „rozdat 
si to s dospěláky“ zůstalo tak jen přáním. I tak 
pořadatelé ocenili její odhodlání a pamatovali 
na ni se speciální cenou.

Mimo zástupců „Cyklonostalgie“ z Písku 
přijelo do Buzic vítat jaro velké množství 
jejich kolegů na strojích podstatně moderněj-
ších. Loňský rekord / 200 cyklistů / sice zůstal 
nepokořen, nicméně i na 163 startujících byl 
přímo božský pohled. „Duhový had“ měl letos 
i speciální doprovod, zajišťující bezpečnost 
všech účastníků.

A cykloturistické dobrodružství se také 
obešlo bez sebemenšího zranění. Nepočítaje 
v to samozřejmě jedince, kterým „hořely 
plíce“ při souboji se dvěma asfaltovými „stře-
chami“ na trati. Co se týče technických pro-
blémů, tak tady stoprocentní úspěšnost narušil 
„pešek“ blatenského Petra Pechra, do kterého 
nabourala vlastní manželka a urazila mu 
přehazovačku. „Jelikož jsem ale cyklokutil, 
který příležitostně opraví kolo známým, 
odsunul jsem se z trasy do své dílny a stroj 
dal do cajku,“ směje se této příhodě pohodář 
Petr, který do Buzic dorazil dodatečně, aby 
si vychutnal všudypřítomného kamarádského 
ducha a hlavně výtečnou polévku paní domácí 
spolu s neméně výtečnou klobáskou. Tohle 
občerstvení měli všichni účastníci spanilé 
jízdy zdarma.

Ani po luxusní svačince nikdo nepospí-
chal domů. Byl totiž připraven pestrý dopro-
vodný program, na který se všichni přítomní 
dopředu těšili. A určitě nebyli zklamáni, pro-
tože výkony účinkujících neměly chybu.

Nejprve vystoupili tanečníci a tanečnice 
„školou povinné“ pod vedením paní Strnado-
vé z Blatné. Na rozdíl od nich, kteří tady účin-
kovali premiérově, jejich následovníci v Buzi-
cích už zdomácněli. Jednalo se o taneční klub 
z Čížové. Vedle neodmyslitelného kankánu 
z 99% ženské těleso, provázené bouřlivými 
ovacemi, předvedlo ještě čísla „Limonádový 
Joe“ a „Šenkýřka“. A aby toho nebylo málo 
a aby doprovodný program měl také něco 
s „kolařskou příchutí“, rozvášnil pestroba-
revný dav fanoušků závěrem svou exhibicí 
na jednokolce borec Petr Beneš. Blatenského 
rodáka, nyní žijícího a pracujícího v Děčíně, 
zdobí pět zápisů v České knize rekordů a titul 
„Rekordmana roku 2007“. Že právem, o tom 
přesvědčil s převahou diváky v Buzicích 
úžasnou show v podobě patnáctiminutového 
pásma skoků po paletách.

Stoupenci cyklonostalgie zavítali do Buzic 
v hojném počtu.
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No a nakonec třešinka na dortu. Tombola 
s padesáti cenami převážně cyklistického cha-
rakteru. Nabízely se tu přepychové jezdecké 
tretry za 2500 korun, zájezd v hodnotě 1000 
korun, značkové přilby po 1500 korunách 
za kus a další a další lahůdky z kolařské 
kuchyně. Ovšem nechyběl kupříkladu ani 
kvalitní „tuzemák“, lahodné víno či velká 
sklenice utopenců. Vyhrát mohl kdokoliv, 
protože každý účastník obdržel při dojezdu 
bezplatně tombolový lístek. Ten zároveň 
sloužil pro evidenci startujících i jako doklad 
při odebírání stravy / tomu se říká „zabít tři 
mouchy jednou ranou“ /.

A nakonec přišla ke slovu „Diskotéka pro 
starší a pokročilé“. Ta se odehrávala za dveřmi 
malebné hospůdky.

Jako vždycky přálo této akci i počasí. 
I když ne tak úplně. „Foukalo to proti nám 
fest. Kolikrát se člověk nemohl ani nadech-
nout,“ postěžoval si jeden z příslušníků střední 
generace, který to „přetavil“ a v cíli se chytal 
všeho možného i nemožného. Oproti němu 

malému Adamu Lojíkovi z Buzic vítr vůbec 
nevadil. Právě naopak. „Myslel jsem, že 
pojedeme kratší verzi trati, protože synátor 

je ještě malý. Ale on nedal jinak než že si to 
dáme celé. A taky to zvládl. A já musel taky,“ 
nechal se slyšet obecní konšel Tomáš Lojík, 
který sem zamířil poprvé.

Takže nejen vrcholový sport má své hr-
diny.                                     Vladimír Šavrda

Srdečné poděkování sponzorům: Obec 
Buzice, Hospoda „U Čiláka“ Buzice, SMS 
Elektro Blatná, LPR Blatná, M2 Sport Miloš 
Bečvář Strakonice, Cyklosport Luboš Blov-
ský Písek, BIKE FACTORY Strakonice, Ra 
B Žacléř, Cykloknihy Plzeň, SABE České 
Budějovice, level sport koncept Praha, STK 
Blatná, Tesla Blatná a.s., Sport bike Pavel 
Skála Strakonice, AVITEC Neuman Praha, 
AGH Blatná, EXPERT Elektro Jankovský 
Blatná, Michalec- výroba sportovního ob-
lečení Písek, Tiskárna „Na Vinici“ Blatná, 
SPAR Tvrdý Blatná, Prodejna „Levandule“ 
Blatná, BP SERVICE- Roman Pojer Blatná, 
Ladislav Kratochvíl- EKO Blatná, Tiskárna 
„Aichinger“ Blatná.

Akci pořádali PROSPORT Blatná z.s. 
a hospoda „U Čiláka“ Buzice za podpory obce 
Buzice. (Bez jazykové úpravy).

Náročnou trať si vyšlápli i přátelé cyklistiky
ze Sedlice.

OPRAVA
V BL č. 8 v článku o turnaji v karetní hře „Prší“ bylo 

mylně uvedeno, že 3. místo obsadil hráč Čadek
ze Tchořovic.

Ve skutečnosti bronz ulovil Matěj Šatava ze Závišína.
Za omyl se omlouvám.

autor Vladimír Šavrda

Dětský maškarní bál v Mačkově střežili andělé strážní
Mačkov - Tohle se podaří málokde a málokomu. Tradiční dětský 

karneval v sále mačkovského Obecního domu totiž letos střežili strážní 
andělé. I když si podobu nebeských bytostí sestry Kája a Leontýnka 
Pangrácovi / 8 let / z Blatné jen propůjčily, sama přítomnost postaviček 
s bělostnými křídly a vkusně naaranžovanou atrapou aury navozovala 
pocit bezpečí a harmonie. Jako kdyby skutečně proudil do sálu silný 
tok pozitivní kosmické energie.

Jak děvčata prozradila, jejich bílý kostým byl vyrobený doma. 
„Křídla jsou tedy z obchodu,“ dodala čiperná Kája s tím, že svým 
převlekem spolu s Leontýnkou zdobily již dětský karneval v Sedlča-
nech. Z mačkovského repertoáru je nejvíc chytila za srdíčka legendární 
„stoličková“ a nemohly si nechat ujít malování na obličej.

Ano, klasika v podobě 
stoličkové- stará jako maš-
karní folklór sám- nemohla 
na mačkovské půdě chybět. 
Stejně tak další „pecky“, 
jako ptačí tanec, makaré-
na, mašinka aj. I zajímavé 
soutěže se jen „sypaly“. 
Z bohaté nabídky vyvolalo 
nejbouřlivější veselí mezi 
drobotinou tancování dvo-
jic s makaróny v ústech. 

V náročné disciplíně měla dětská dua, jak to jinak říci, „jepičí život“. 
Do konce písničky vydržel pouze jeden jediný pár. Ale tak jako při všech 
ostatních soutěžích se sladké odměny dočkali všichni zúčastnění. Štědrá 
dlaň obce Mačkov byla otevřena dokořán. A ratolesti vděčně zobaly….

Devítiletá Karolina Dudová z Mačkova se na domácí karneval 
dlouho těšila. „Letos jsem zatím byla jen na bále u nás ve škole. Ale loni 
jsme s rodiči jeli i na karnevaly v Buzicích a Blatné,“ říká sympatická 
dívenka, která díky nápaditosti a fantazii maminky má každý rok jinou 
masku. A vždycky se za ní vrstevníci i dospělí se zalíbením otáčejí.

Mačkovský maškarní bál pro děti byl o to pestřejší, že kromě již 
zmíněného malování na obličej, kde se stála ustavičně fronta, objednala 
obec i nefalšovaného prodejce nefalšované cukrové vaty a dalších 
výborných laskomin. Přítomná dvacítka malých oslavenců si tak přišla 
na své ve všech směrech.

O vypouštění / nejen / nestárnoucích pohádkových melodií do éteru 
se svědomitě celé odpoledne staral místní DJ Jiří Doležal. Děti si své 
odpoledne náležitě užily a o to šlo v první řadě.        Vladimír Šavrda 

Na maškarním karnevalu v Mačkově poutal 
pozornost kostým piráta.
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SPEJCHAR
601 125 315, 601 125 314

ŘEMESLNÝ A FARMÁŘSKÝ TRH

Sobota 2. 6. 2018
od 9:00 hod.

- živá hudba

- spousta stánků nabízejících vše od proutěných košíků ke klobáse

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

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

Neděle 10. 6. 2018
začátek: 19:00

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

Jakub 
Kroulík

MOC   SÍLA
HYPNÓZY

&
Čtvrtek 1. 6. 2018

začátek: 18:00

BESEDA
S UKÁZKAMI

Ja
na

Kr
au
so
vá

Ka
re
l
Ro
de
n

Ro
de
nDIVADLO

Pátek 22. 6. 2018
začátek: 19:00

Spálený
Miluška Voborníková

Apollo Band&

Petr

KONCERT

Pátek 7. 9. 2018
začátek: 20:00

KONCERT



Ročník 29 (39) Blatná 25. května 2018 Číslo 10 / strana 17

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

Myslivecký spolek Lomnice Blatná

pořádá pro návštěvníky  Rybářských slavností v Blatné v sobotu 23. 6. 2018
tyto prezentace:

1/ ukázka loveckých plemen psů a jejich výcviku, která bude probíhat od 11 hodin v ulici 
Na Příkopech proti vinárně Kaplanka.

2/ informace o činnosti Mysliveckého spolku Lomnice Blatná
3/ výstava trofejí 
4/ poznávací soutěž pro děti zaměřenou na myslivost a přírodu

Prezentace 2 – 4 budou probíhat v Konibaru  v zámku Blatná.

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 

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

VÍTÁNÍ LÉTA - PIVNÍ SLAVNOSTI
Svéradice náves - sobota 9. června 2018

od 14:00 hodin  -  vstup: 100 Kč

15:00 hod. - dechová kapela SOLOVAČKA
19:00 hod. - Revival Band MICHALA TUČNÉHO

Pivovary: Zámecký pivovar Blatná, Kašperskohorský pivo-
var

Pivovar U Švelchů Sušice, Čepický minipivovar
Víno: Vinařství LAHOFER Znojmo

Občerstvení, soutěže, loterie

Operátor výroby
Pomocná síla k obsluze štěpkovacího 
stroje
Požadujeme pracovitost, spolehlivost, 
fl exibilitu, řidičský průkaz sk. B, 
Nutná časová fl exibilita, manuální zruč-
nost a chuť pracovat.
Sídlo fi rmy Počaply u Březnice 
Místo výkonu práce celá ČR

Kontakt: tel. 602 454 019 
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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!

Bezpečnostní služba přijme 
pracovníka na ostrahu

objektu v Blatné
(na HPP i na brigádu)

Vhodné i pro částečně invalidní.
Tele fon : 606 384 589

Hledám podná-
jem malého bytu 
1+kk, nebo 1+1 

v Blatné.
 Mobil:  

777 569 453
volat i SMS.  

Nabízíme pronájem 
nebytových prostor v centru 
Blatné o velikosti cca 30 m2 včetně 

menšího skladu a WC.

Vhodné pro menší obchod nebo 

kancelář. Dostupné od května 2018.

Další informace na tel. 777 951 259

Hodinový manžel
Zahrada, domácnost, dílna, vozidla, 

doprava 

opravy, údržba, výpomoc, poradenství

T:608329535
Mail:vladaprager@seznam.cz

NÁM. MÍRU 202, BLATNÁ 

LAST MINUTE SLEVY 
AŽ 25% 

A DÍT  ZDARMA! 
www.janeta.cz 

hosté: HWĚZDNÁ PĚCHOTA 
PETR KUTHEIL

Předprodej vstupenek: Velkoobchod ELKO Blatná,  
Ticket-art.cz (také v pobočkách: Strakonice – CK Strakotour,  

CK Ciao  Horažďovice – CK Ciao,  Kontakt: 737 716 825

7.7.
2018

ZIMNÍ STADION 
BLATNÁ – 19:00

BEST OF TOUR 2018
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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.

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
rozšířený sortiment v 1.patře

Dovoz zboží až domů

Zapojení a instalace

Odvoz starého 
zboží

PIVOVARSKÁ 200, BLATNÁ,
PO – PÁ 8:00 – 17:00 HOD., SO 8:00 – 12:00 HOD.

Expert.cz – Blatná

NAJDETE 
NÁS NA FB

Jankovský
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