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PAVEL FISCHER
Odborník v oblasti domácí a zahraniční politiky, diplomat
a manažer, expert na strategické a bezpečnostní otázky.
Působil v týmu Václava Havla, naposledy ve funkci ředitele
Politického odboru Kanceláře prezidenta ČR (1999 až 2003).
V letech 2003 až 2010 byl velvyslancem ve Francii a Monaku.
Do října 2017 působil jako ředitel ústavu pro výzkum veřejného
mínění STEM; do hloubky se věnoval zejména studiu hodnot
a postojů české veřejnosti. Je nositelem Řádu čestné legie.
Skončil jako třetí v pořadí v prvním kole prezidentských
voleb roku 2018 a postoupil do druhého kola senátních voleb.
Pozvánka na besedu s Pavlem Fischerem uvnitř listů.

Výsledky komunálních voleb v Blatné na straně 6.
Ateliérová a průkazková fotograﬁe, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy.
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů,
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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ktuality
Josef Václav Sládek: Sedlák Jíra
V střeše byla díra,
váhal sedlák Jíra
vynésti pár došků,
Řek:“Ten trochu deště
předrží to ještě,
zejtra je den taky!“
V noci přišly mraky.
Přišla bouře v spěchu,
odnesla mu střechu,
a co nastal zmatek,
zatopila statek.
In. Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou
dílech. Praha,J.Otto 1907. s.189-190.
Vše souvisí s články v Blatenských listech
č.1 a č.2 letošního roku a webovými stránkami- SÝPKA- ŠPEJCHAR -Blatná.
Vedení města a zastupitelé přislíbili
v r.2014 , to jest 8 let po obnovování a údržbě,
zprovoznění sýpky. Zakoupena byla v roce
2006.Měla zde být otevřena pobočka muzea.
Projekt byl zpracován.To však nebylo splněno.Špejchar je uzavřen.
Bohužel je špatně obnoven a nedostatečně
udržován.
Stále nejsou podokapní žlaby. Historicky
tam patří. Vzniká velká koncentrace odkapu
vody z římsy objektu a dešťová voda stéká
neřízeně na omítky, do dřevěných konstrukcí
a následně je nasávána do podloží budovy.
Kamenné sloupy již také vykazují velké zavlhčení a to mimo normu.
Zásadní je také, že není odstraněn zásyp
vzduchových dutin pod podlahou v přízemí.
Vzduchové dutiny s větracími okénky jsou
ucpány, a to materiálem, který zde zůstal
po zásazích do budovy. Jsou zde trámy, cihly,
kameny a staré omítky. Vše viditelné i okénky.
Nahrnutá zemina na podezdívky není také
odstraněna. Okolní terén není vyspádován.
Možná, že zde archeologický průzkum nenarazí na pramen, ale na poklad po předcích
a zaplatí se jím opravdová oprava této impozantní budovy. Vyškrábání zacementovaných
spár nepomohlo. Byly a jsou zde zbytečně
proinvestovávány peníze našeho města. Vše
bylo provedeno bez stavebně technického průzkumu, SHP, hydrogeologického průzkumu,
projektové a předprojektové dokumentace
a dalších speciﬁckých opatření.Obnova /údržba /byla takového rozsahu, že již vykazuje, dle
znalců, známky oprav.
Milovníkům památek doporučuji otevříti
si stránky společnosti MURUS, prolistovat
knihu od pana profesora Girsy PROJEKTOVÁNÍ OBNOVY STAVEBNÍCH PAMÁTEK,

SVATÝ HAVEL - DEVĚT ČASŮ ZA DEN
Pomalu končí období relativně stálého
počasí babího léta. Čekají nás častější povětrnostní změny a celkově již méně příznivé
počasí. I když ještě na přelomu měsíců října
a listopadu se mnohdy povede krásný sluneční
den. Příroda se pomalu ukládá k zimnímu
spánku, kraj je zbarvený nádherně do mnoha barev, které jen tónují ranní mlhy nebo
i mrazíky.
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posla dobrých zpráv, vytvářeli naši předkové
z různých materiálů a zejména v čase vánočním byl součástí vánočních výzdob. Pokud
nejste věřící, jistě nám dáte za pravdu, že
máte každý svého anděla v podobě maminky,
rodičů, dětí nebo svých přátel.
Andílci se stejně jako i další vánoční
ozdoby tvořili ze dřeva, keramiky, slámy,
šustí, textilu, ale i perníku, včelího vosku
nebo papíru.
A tak je i vy najdete v různých podobách
v celé naší vánoční nabídce spolu s ostatním
sortimetem. Protože našich prodejních dní
není mnoho, do konce listopadu jsou to v každém týdnu jen soboty, zahájíme vánoční
prodej již poslední říjnovou sobotu.
www.lidove-remeslo.cz
Náš tip na říjen: březová košťata a podzimní věnce

NA SVATÉHO KALISTA, UCPI VČELÍN
DOČISTA (14. října)
SVATÁ TEREZIE, KRÁVY UVAZUJE (15.
října)
PO SVATÉ TEREZE, MRÁZ ZA NEHTY
ZALEZE
SVATÝ HAVEL, DO VŠEHO I DO ZELÍ
ZAJEL (16. října)
NA SVATÉHO LUKÁŠE, HOJNOST VŠEHO I KAŠE (18. října)
ÚRODNÝ ROK končí, čeká nás všechny
POSVÍCENÍ.
ČESKÉ VÁNOCE - v letošním roce
NA KŘÍDLECH ANDĚLŮ, na tř.
J. P. Koubka 3
Letošní vánoční prodej lidových vánoc
věnujeme andělům, ať již v nadpřirozené
nebo lidské podobě. Symbol anděla, anděla
strážného, který nad námi bdí, anděla jako
a také knihu od pana
Ing. Kupilíka SPODNÍ STAVBA HISTORICKÝCH BUDOV,
a další krásné publikace.
Modleme se, ať
sýpka vydrží do jara.
Doufám, že náš barokní kostel v Paštikách bude mít podokapní žlaby, i když je
mnohem starší než
naše klasicistní sýpka,
a voda dešťová bude
odvedena od budovy.
Pavel Vokatý

MEDVĚDÍ ČESNEK JE JIŽ VYPRODÁN
Nebuďte zklamaní, pokud jste si zapomněli sadbu koupit a vzpomněli jste si již
pozdě. Vše můžete napravit počátkem příštího
března, kdy budeme mít opět sadbu jarní.
Konečně také již máme v nabídce přebytky bylinek volně, tedy zdarma. Tak pokud
máte o nějaké zájem, přijďte se podívat, zda
zrovna ta vaše je k mání.
KDYŽ VENDELÍN (20. října) SLZY RONÍ,
KAŽDOU PRÁCI ZAJÍC HONÍ.
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Z právy

z radnice

Sýpka v Blatné
Město Blatná má zájem na odpovídajícím způsobu obnovy
a užívání kontribuční sýpky v Blatné. V případě oprav a provádění
udržovacích prací tohoto objektu postupuje zcela v souladu se zákonnými předpisy, aktuálně řeší zlepšení vlhkostních poměrů na sýpce
(již byla odstraněna rampa na severní straně, cementové spárování
soklu a rovněž cementové omítky u hlavního vstupu) a současně řeší
změnu užívání z hlediska požární bezpečnosti. Veškeré postupy město
předem konzultuje s orgány památkové péče a rovněž s odborným
technickým poradcem.
Vzhledem k tomu, že problematika obnovy a užívání památek
je velmi citlivé téma, dovolujeme si zveřejnit odborný názor pana
Ing. arch. Miloše Solaře, pracovníka oddělení garantů národních kulturních památek generálního ředitelství NPÚ v Praze:
Okapní žlaby jsou relativně mladou formou odvodu dešťové vody
a sýpka je zcela jistě při svém vzniku neměla. Stejně jako je neměly
žádné gotické, renesanční ani barokní stavby. To, že je nyní např. Blatenský zámek má, je způsobeno jejich dodatečným zřízením v době,
kdy tento způsob odvodu dešťové vody převládl, tj. někdy v 19. nebo
začátkem 20. století. Tj. historické důvody k osazení žlabů na sýpce
nejsou. Na otázku - zda, i když tam původně nebyly, by nebylo vhodné
je zřídit, protože na rozdíl od volného okapání dešťový žlab brání
například ostřiku fasády - ale není jednoznačná odpověď. Dešťový
žlab poskytuje lepší ochranu v případě, že je udržován, je v bezvadném
stavu a voda ze svodů je svedena od budovy. V případě, že tomu tak
není, je zřízení žlabu z hlediska ochrany stavby kontraproduktivní.
Pokud spodní část svodu někdo ukradne, žlab se ucpe nebo se v něm
objeví díra, v daném místě se koncentruje voda z velké plochy a působí mnohem větší škody než rovnoměrný okap po celém obvodu
střechy. Dovedu si představit, že žlaby na sýpce nejsou záměrně,
protože v daných souvislostech je to u stavby na samotě a bez využití
nejméně rizikové řešení.
Vzhledem k tomu, že neznám reálie - nemohu se vyjadřovat
ke konkrétním problémům. Mohu pouze sdělit svůj obecný názor,
a to:
1) Najít přiměřené náhradní využití pro sýpku, která ztratila svoji
primární funkci je velmi, velmi obtížné.
2) Vlastníka, který se o takovou stavbu stará, byť není schopen ji
obnovit celou najednou nebo najít vhodné využití ihned, je správné
hlasitě chválit.
3) Provedená obnova je zjevně pouze dílčí, řekněme I. etapa, a ještě
asi ne zcela dokončená. Je proto jasné, že vzniklý mezistav nelze
hodnotit jako by to bylo dokončené dílo. I tak: Zaplať Pán Bůh,
že sýpka má opravenou střechu.
4) Vady, které jsou na exteriéru patrné, jsou způsobeny nedokončením
prací (např. neodstraněná rampa), možná neprovedením dalších
zvažovaných úprav, na které nezbyly peníze, možná podceněním
rizik, která se ukázala podstatnější, než se zdálo, až časem. To
jsou běžné důsledky, které se projevují na všech stavbách, které se
musí vyrovnávat s omezenými prostředky, a někdy i na těch, které
nemusí. Z informací, které mi byly poskytnuty, zatím nevyplývá, že
by došlo k nevratným poškozením. Pokud bude obnova pokračovat,
neměl by být problém vady napravit.
5) Klíčové pro budoucnost sýpky považuji hledání přiměřeného
využití, byť pro začátek třeba pouze dílčího nebo sezónního,
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a zakonzervování objektu, aby nedošlo k nevratným poškozením
(zejména dřevěných konstrukcí, které jsou z podstaty věci nejvíce
ohrožené). To předpokládá mimo jiné průběžnou kontrolu stavu
a operativní řešení rizikových poruch typu zatékání, vlhkosti,
napadení houbou, prasklin....). Pokud v současné době není k dispozici využití ani prostředky na celkovou obnovu, je potřeba se
soustředit na opatření, která pomohou sýpce přetrvat do doby, než
se využití a peníze najdou.
6) Předchozí bod je zároveň hranicí, kterou nechci při komunikaci
na téma sýpka Blatná překročit. Za sebe, a myslím i za kolegy
z ÚOP České Budějovice, mohu konstatovat, že Národní památkový ústav je jako odborná organizace památkové péče vysoce
motivovaný tak úžasnou památku, jako je sýpka v Blatné, zachránit.
A věřím, že jsme i profesionálně dostatečně vybaveni, abychom
dokázali vlastníkovi v oblasti, která nám přísluší, pomoci. Úloha
vlastníka je nicméně klíčová a nezastupitelná. A zdá se mi, že
nejefektivnějším způsobem motivace vlastníka je v tomto případě
chvála za to, co již dokázal, a povzbuzování, aby v tom pokračoval.
Město samozřejmě i nadále zamýšlí pokračovat v obnově sýpky a jejím
smysluplném využití.
Bc. Kateřina Malečková, starostka

Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané,

chtěl bych vám poděkovat jménem svým i mých spolukandidátů
za projevenou důvěru v letošních
komunálních volbách a zároveň
děkuji i svým kolegům,
kteří spolu se mnou kandidovali
za ČSSD.

velmi si vážím Vaší důvěry projevené v komunálních volbách,
a to jak mně, tak všem kandidátům za ODS. Děkuji všem, kteří
přišli k volbám a ukázali, že jim
není lhostejné, co se v našem
městě děje. Blahopřeji všem
zvoleným zastupitelům a těším se
na spolupráci v zastupitelstvu.

Pavel Ounický

Ing. Robert Flandera

Další pĢíbďhy ze zmizelé Šumavy
Obec Hajany Vás srdeĀnď zve na besedu
s milovníkem a znalcem Šumavy
s panem Emilem Kintzlem.



Kdy: v sobotu 24. 11. 2018 od 18. 00 hod
Kde: na sále v 1. patĢe budovy Obecního úĢadu
v Hajanech
Vstupné dobrovolné!!!
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Eda Kriseová - žena, která zprostředkovala
setkání Havla s Dalajlámou
Eda Kriseová
(1940) mohla
být úspěšnou
reportérkou.
Když ale
v květnu roku
1969 zrušili
Literární listy, zakázali jí
publikovat a vykonávat novinářskou profesi.
Poslední reportáž, na které spolupracovala,
byla o smrti Jana Zajíce. Následně začala
dobrovolně pracovat v psychiatrické léčebně, za jejímiž mřížemi si připadala mnohem
svobodněji než venku v čase normalizace.
Toto prostředí ji inspirovalo k psaní beletrie.
Protože v Československu jí nemohla vyjít ani
čárka, svoji tvorbu publikovala v domácích
samizdatových i exilových nakladatelstvích,
zejména v Německu a v Holandsku. Jako
disidentku a zakázanou autorku ji po celou
dobu sledovala Státní bezpečnost a pravidelně
absolvovala výslechy StB.

Od 60. let se přátelila s Václavem Havlem.
Během Sametové revoluce byla jeho mluvčí
a pomáhala v Koordinačním centru Občanského fóra. Když zvolili Havla prezidentem, šla
s ním na Hrad. Nejprve se stala jeho poradkyní
v oblasti kultury a později ředitelkou oddělení
stížností a milostí. Na Hrad prý denně přicházelo i 7 000 stížností od lidí, kterým bylo
za těch čtyřicet let vlády Komunistické strany
ukřivděno. V roce 1991 vydala Eda Kriseová
Havlův životopis, jenž byl přeložen do mnoha
jazyků. Na Hradě strávila celkem 2,5 roku
a mimo jiné se zasloužila o setkání Havla
s Dalajlámou či s Matkou Terezou.
Když v roce 1992 Havel odstoupil
z funkce československého prezidenta, odešli
z Hradu i všichni jeho spolupracovníci, které
si z tehdejšího koordinačního centra OF přivedl. Zpátky se nevrátili, i když byl v roce
1993 Václav Havel zvolen prvním českým
prezidentem. „Jednak jsme chtěli všichni
dělat konečně svoji práci a navíc jsme mu
řekli, ať si tam vezme skutečné úředníky, že
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my nechceme být úředníci,“ vzpomíná Eda
Kriseová v projektu Paměť národa. S Václavem Havlem ale zůstali přáteli až do jeho
smrti v roce 2011.
Po odchodu z Pražského hradu se Eda
Kriseová opět mohla naplno věnovat psaní
a také milovanému cestovaní. Přednášela
na vysokých školách ve Spojených Státech či
v německy mluvících zemích. Cestovat začala
i do Afriky a Asie, kde trávila vždy několik
měsíců v roce.
Pokud se chcete setkat s touto inspirativní dámou, máte jedinečnou šanci, a to
v sobotu 13. října. Ve 14:00 přijďte na setkání
s Edou Kriseovou v Městském muzeu Blatná,
kdy bude vyprávět o Václavu Havlovi. O tomto víkendu probíhají DNY OTEVŘENÝCH
ATELIÉRŮ a vstup do muzea je zdarma.
V 18:00 Vás v Kulturní kavárně Železářství
U Šulců čeká autorské čtení. Eda Kriseová
Vám představí svojí novou knihu Mezi pannou a babou.
Kamila Berndorﬀová

MYSLETE V KLIDU
NA JINÉ VĚCI
Máte přece ŠKODA Předplacený servis!

O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, nezaplatíte totiž za servis ani korunu navíc!
Nezáleží na tom jestli si pořizujete vůz na leasing nebo v hotovosti ani jestli jste fyzická nebo
právnická osoba. Rozsvícené kontrolky vás tak vždycky nechají chladnými.
Výhody Předplaceného servisu:
Kryté servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let nebo 60 / 100 / 150 tisíc km.
Špičková péče o váš vůz po celou dobu trvání služby včetně bezplatné asistence na cestách.
Výhradní používání ŠKODA Originálních dílů.
Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji, díky prokazatelné servisní historii.
www.predplaceny-servis.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTO KÁPL s.r.o.
Malé Nepodřice 41
397 01 Písek
Tel.: 382 271 344
www.autokapl.cz

Beseda s hostem Blatenských
listů, Pavlem Fischerem v pátek,
26.10.2018, v 18:00 hod., velký sál
Komunitního centra Blatná.
Pavel Fischer je český politik
a diplomat, působil jako poradce
Václava Havla, velvyslanec
ve Francii a skončil jako
třetí v pořadí v prvním kole
prezidentských voleb roku 2018
a postoupil do druhého kola
senátních voleb.
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Zprávy

TS Blatná
Výstavba autobusových zastávek
Vorlíčkova a neohleduplnost řidičů
Ve Vorlíčkově ulici stále probíhá výstavba autobusových zastávek.
V současné době je hotový záliv a chodník na straně u Penny marketu
a probíhají práce na druhé zastávce u Blatenské ryby. V době uzávěrky
Blatenských listů mělo dojít k asfaltování povrchu zastávek. Pokud
se nevyskytly problémy ze strany dodavatele asfaltové směsi, je
v současné době již zaasfaltováno a je namalováno i nové uspořádání
jízdních pruhů vč. přechodu pro chodce. Ještě zbývá dobudovat část
chodníku, osvětlení nového přechodu pro chodce vč. dopravního
značení a provést závěrečné terénní úpravy.
V souvislosti se stavbou autobusových zastávek jsme se bohužel
setkávali také s neohleduplností některých řidičů. Mnoho řidičů nerespektuje dopravní značení a nedodržuje omezení rychlosti při průjezdu
stavbou. Neohrožují tím jen pracovníky stavby, ale i sebe, kdy může
dojít ke kolizi s technikou na stavbě nebo jen k odření vozidla např.
o dopravní značení v místě zúžení, kam se řidič při větší rychlosti
„nevejde“. Dopravně inženýrské opatření (DIO) předepisuje, jak má
být daná stavba označena přechodným dopravním značením. Při výstavbě, pokud to situace umožňovala, měly být zachovány dva jízdní
pruhy v min. šířce 3 m. To se zaměstnanci stavební čety snažili dodržet
a značení podle toho upravovat. Přesto se však našli tací, převážně
řidiči traktorů, kteří v daném místě nezpomalili a svou technikou, která
má možná mnohdy větší rozměry, než jim umožňují předpisy, značky
pováleli, zohýbali nebo polámali. Tím učinili místo nepřehledným
a špatně průjezdným pro ostatní vozidla. Ani si to možná neuvědomují,
ale svým jednáním způsobili dopravní nehodu, od které ujeli. Tím, že
srazí přechodné dopravní značení, které je v daném místě povolené
a platné, způsobí škodu třetí osobě (vlastníkovi dopravních značek)
a jsou povinni zavolat policii a škodu nahlásit. Dalším nešvarem jsou
také někteří nenechavci, kteří použité značení kradou. Jízdní pruhy jsou
zde odděleny dopravními kužely, z počátku jich bylo osm, do konce
přechodného značení zbyly čtyři. K čemu je lidé potřebují, těžko říci.
Bohužel tím opět způsobují komplikace ostatním řidičům a také se tím
zbytečně „vyhazují“ peníze z rozpočtu. Ztracené a poničené značky
se musí ﬁrmě, která dopravní značení zapůjčila, samozřejmě uhradit.
Jeden dopravní kužel stojí přibližně 300,- Kč, dopravní značka dle
druhu cca 900,- Kč, černý podstavec pro přechodné značení 500,- Kč.
Tyto peníze mohly být vynaloženy účelněji.
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Plošná deratizace v Blatné
Technické služby města Blatné, s. r. o., ve spolupráci s ﬁrmou
Proﬁ-Dera, s. r. o., budou provádět plošnou deratizaci. Půjde o hubení zejména myší a potkanů.
V případě, že budete mít požadavky na provedení deratizace
na konkrétním místě, pak nás prosím kontaktujte na telefonním
čísle 383 422 541 nebo na e-mailu kontakt@tsblatna.cz Sdělte
prosím přesné místo, kde žádáte deratizaci provést, vaše kontaktní
údaje včetně tel. čísla. Firma Proﬁ-Dera vás bude před deratizací
kontaktovat ohledně podrobné domluvy k zásahu.
Deratizaci ve své nemovitosti nebo na svém pozemku hradí
přímo občan. Deratizace je naplánována na 18. a 19. 10. 2018.

Zemřelí – září
Krameš Jaroslav, nar. 1944, Bělčice, úmrtí 5. 9. 2018
Solar Stanislav, nar. 1964, Skaličany, úmrtí 12. 9. 2018
Šilhavý Vlastimil, nar. 1935, Bělčice, úmrtí 12. 9. 2018
Barnášová Marie, nar. 1932, Březnice, úmrtí 16. 9. 2018
Převrátilová Marie, nar. 1930, Blatná, úmrtí 15. 9. 2018
Talianová Marie, nar. 1950, Sedlice, úmrtí 17. 9. 2018
Jirčík Václav, nar. 1956, Hradiště, úmrtí 18. 9. 2018
Müller Jan, nar. 1943, Dvorec, úmrtí 22. 9. 2018
Křivancová Hana, nar. 1934, Lažánky, úmrtí 30. 9. 2018
Švarc Vladimír, nar. 1954, Březnice, úmrtí 28. 9. 2018

PROSPORT BLATNÁ
a HOSPODA „U ČILÁKA“ BUZICE
srdečně zvou všechny milovníky karetních
her od 1 do 100 let na

TURNAJ V PRŠÍ
KDY? sobota 27. října 2018
KDE? hospoda „U ČILÁKA“ v Buzicích
Prezence od 12.00 hod.
První list bude vynesen ve 13.00 hod.
CENY PRO VŠECHNY !!
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Výsledky komunálních voleb v Blatné 2018
zpracováno podle www.volby.cz
Kandidátní listina
Podíl
12 471,00
6 235,50
5 369,00
4 288,00
4 157,00
3 200,00
3 117,75
2 723,00
2 684,50
2 494,20
2 433,00
2 144,00
2 091,00
2 078,50
1 789,66

název
ROVNĚ
ROVNĚ
Česká str.sociálně demokrat.
Občanská demokratická strana
ROVNĚ
NEZÁVISLÍ
ROVNĚ
Hasiči
Česká str.sociálně demokrat.
ROVNĚ
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Občanská demokratická strana
Komunistická str.Čech a Moravy
ROVNĚ
Česká str.sociálně demokrat.

Volební účast: 48,61%
Kandidát
poř.
příjmení, jméno, tituly
číslo
1 Malečková Kateřina Bc.
2 Srb Luboš
1 Ounický Pavel
1 Flandera Robert Ing.
14 Kalužík Milan MVDr.
1 Vít Miloslav Ing.
3 Tvrdý Zbyněk
3 Cheníček Václav Ing.
2 Vaněček Miroslav
4 Karbanová Marcela Mgr.
1 Scheinherr Jiří Bc.
2 Linhart Petr Ing.
1 Braunová Zdeňka
5 Michalová Martina Ing.
3 Tvrdá Iva Mgr.

Zvolení zastupitelé v pořadí podílů hlasů
Hlasy
věk
49
40
37
52
46
38
40
43
42
50
41
50
46
35
47

Navrhující
strana
NK
NK
ČSSD
ODS
NK
NEZ
NK
NK
ČSSD
NK
KDU-ČSL
ODS
KSČM
NK
ČSSD

Politická
příslušnost
BEZPP
BEZPP
ČSSD
ODS
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ČSSD
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KSČM
BEZPP
BEZPP

abs.
1 609
1 143
1 137
656
917
442
757
469
585
785
420
493
282
760
504

v%
12,90
9,16
21,17
15,29
7,35
13,81
6,07
17,22
10,89
6,29
17,26
11,49
13,48
6,09
9,38

Přesvědčivé vítězství patří sdružení nezávislých kandidátů „Rovně“ se 6 zastupiteli ( 37,21%), na druhém místě skončila ČSSD se 3 zastupiteli (16,02 %). Na třetím místě skončila ODS se dvěma zastupiteli (12,79 % , na čtvrtém Nezávislí (9,55%), na pátém Hasiči (8,12 %),
na šestém KDU-ČSL (7,26% ), na sedmém KSČM (6,24%), všichni po jednom zastupiteli. Žádného zastupitele nezískala kandidátka TOP 09
a NEZÁVISLÍ (1,65%) a Piráti pro Blatnou (1,16%).
První dva náhradníci jednotlivých politických uskupení:
ROVNĚ
ROVNĚ

6 Řebřinová Kateřina Ing. arch.
7 Vitáková Růžena Bc.

35 NK
27 NK

BEZPP
BEZPP

836
676

Česká str.sociálně demokrat.
Česká str.sociálně demokrat.

4 Kozlovský Pavel Mgr.
5 Kocúrová Radka Mgr.

48 ČSSD
51 ČSSD

ČSSD
BEZPP

293
392

Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana

4 Žihlová Lenka Mgr.
3 Etlík Josef Bc.

48 ODS
33 ODS

BEZPP
ODS

365
311

NEZÁVISLÍ
NEZÁVISLÍ

3 Kallmünzer Luboš
5 Řezáč Filip

48 NEZ
34 NEZ

BEZPP
BEZPP

392
334

Hasiči
Hasiči

2 Tvrdý Václav
1 Mašek Pavel

61 NK
52 NK

BEZPP
BEZPP

275
210

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

2 Zdychyncová Barbora Ing.
3 Vlková Ludmila Mgr.

43 KDU-ČSL
68 KDU-ČSL

BEZPP
BEZPP

319
256

74 KSČM
39 KSČM

KSČM
BEZPP

173
156

Komunistická str.Čech a Moravy
Komunistická str.Čech a Moravy

12 Smeták Václav
2 Benešová Libuše

Modrá - šedivá plocha pořadového čísla označuje „skokany“ - jejich výsledné pořadí je lepší, než byla jejich pozice na kandidátce (dosáhli
výsledek lepší o více než 10 %, než byl průměr jejich kandidátky). Celkový počet blatenských skokanů na 7 úspěšných kandidátkách je 11
(z toho jsou 2 - MVDr. Kalužík a Ing. Cheníček - mezi zvolenými zastupiteli).
Zpracoval Z.Malina

PREVENT 99 z.ú. připravil pro pěstounské děti letní
pobyty plné her i adrenalinu
PREVENT 99 z.ú.
zorganizoval dva letní pobyty určené pěstounským dětem, pro které jinak téměř
žádná nabídka prázdninových táborů není.
A to ať kvůli nízkému či vysokému věku,
nebo speciﬁckým potřebám. Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ.
První respitní pobyt s názvem „VPOHO“ určený mladým ve věku 14 až 18 let se
uskutečnil od 12. do 15.7.2018 v Libínském
Sedle. Účastníci si na něm vyzkoušeli pohyb v korunách v lanovém parku, vydali se

na výlet na rozhlednu nebo zažili noční přepad
skautského tábora. „Kromě výletů do okolí byl

pro účastníky připraven i program zážitkové
pedagogiky. Účastníci si tak zkusili soudržnost
a potřebnost skupiny, zjistili své skupinové
role a dotkli se svých hranic, kterými společně
s náležitou reflexí poznávali sami sebe,“ říká
vedoucí pobytu a klíčový pracovník Centra
podpory pěstounských rodin PREVENT
Mgr. Luděk Beneš.
Akce všechny zúčastněné nadchla.„Na
pobyt jeli i mladí dospělí, kteří jsou v pěstounské péči svých prarodičů. Ti většinou
nemají možnost dopřát dětem dovolenou
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Historie téměř detektivní

Příběh dvou Václavů
Již opakovaně využívaný název „Historie
téměř detektivní“ není v dnešním příspěvku
daleko od pravdy. Při uvažování, na jaké téma
by měl být tento příspěvek do Blatenských
listů, nebylo pochyb, že to bude jako každý
rok sv. Václav. V našich myslích je tento den,
28. září, spjat se světcem, který by měl ochraňovat český národ a který je věčným knížetem
a pánem našich zemí, a to přestože byl uměle
nazván Den české státnosti. Proto jsme dnes
sáhli namátkou do sbírkového fondu Městského muzea Blatná a vytáhli dvě vyobrazení
světce, jimž se budeme v příspěvku věnovat.
Každý z obrazů je vytvořen jinou technikou. V prvním případě se jedná o mědiryt,
který někdo dodatečně a velice neuměle koloroval. Svým zásahem překryl mnohé detaily,
a díky tomu je velice nezřetelné erbovní znamení na praporu. Nutno podotknout, že právě

a adrenalinové zážitky, ať už kvůli svému věku
nebo finanční situaci,“ uvádí vedoucí Centra
podpory pěstounských rodin PREVENT
Mgr. Anna Němcová.
Druhý letní pobyt na Šumavě s názvem
„SPOLU“ pro děti v pěstounské péči se konal
od 19. do 25.8.2018 v penzionu Bokova chata
v Nových Hutích. Pro děti ve věku od 6 do 13

let byl připraven pestrý táborový program
se spoustou her, aktivit, tvoření i večerních

Blatná 12. října 2018
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onen erb zaujal naši pozornost. Opomineme-li, že svatý Václav má mít v erbu černou orlici
ověnčenou plameny na stříbrném podkladě,
tak již nemůžeme přehlédnout znak, který
odporuje heraldickým pravidlům. Chybu
spatřujeme v červeném lvu na zeleném štítě.
Většinou jsou prokládány kovy (bílá=stříbrná,
žlutá=zlatá) s barvami. Heraldika se snaží
nedávat barvu na barvu nebo kov na kov,
což se zde stalo. Také je patrné, oproti zápisu
v přírůstkové knize, že se nejedná o českého
lva, neboť tento nemá korunu na hlavě a dva
ocasy jsou díky barvě neprokazatelné. Prapor
v rakouských barvách jen dokresluje naši domněnku, že tento obraz byl primárně vytvořen
pro jakousi stavbu, kterou můžeme spatřit
na levé straně. Na ni také ukazuje světec
svou pravicí, aby zdůraznil onu přináležitost
stavby, zřejmě kostela zasvěceného svatému
Václavovi. Někdo si ovšem obraz ozdobil,
aby sloužil jako svatý obrázek v kapli, kostele
nebo v obydlí. Černobílý mědiryt by nebyl
tak výrazný, a proto dostal tento barevný háv.
Obdobný zájem vzbudila i podmalba
na sklo, na níž je taktéž svatý Václav na koni
a s praporem. Tento typ obrazů často vidíme
v domech, kde plní úlohu svatého ochránce
obydlí. Ani zde se umělec nevyhnul chybičce při vytváření obrazu praporu, a to když
posadil černou orlici na zelené pole. Malba
na sklo není kvůli použité temperové barvě
příliš přesná na detaily, což je patrné zejména
v obličeji. Autor své dílo dodatečně lemoval
tmavšími konturami, aby vytáhl celý výjev
ze světlého podkladu. Zejména bílý kůň by
na bílé obloze v pozadí zanikal. To, že tyto
bordury vznikly dodatečně, je patrné na rukou, kde výplň nedosáhla až ke konečkům
prstů, nebo na ozdobě na prsou koně, které
taktéž nejsou zcela vybarveny.

Společného mají oba Václavové koně,
plášť a korunu, která mu jakožto knížeti
nemůže chybět. Neopomenutelným byl pro
autora právě kůň, který u vladaře země má
vždy bílou barvu, aby byl všem na očích

táboráků.
Účastnily se
ho také děti
se speciﬁckými potřebami.
Byla to pro
ně jedinečná
možnost, jak
poznat nové
kamarády
a odnést si
nové zkušenosti i zážitky. „Vedoucí
tábora absolvovali speciální školení na potřeby dětí s poruchou vztahové vazby, a tak
byla účastníkům lépe zajištěna individuální
péče. Díky promyšlenému programu uzpůsobenému specifiku dětí v pěstounské péči si
každé dítě zažilo přijetí skupinou, kterého by

se jim na běžném typu tábora nedostávalo,“
dodává Mgr. Luděk Beneš.

a aby bylo zřejmé, kdo přijíždí. Také plášť
se snažili oba umělci vyobrazit s hermelínovým lemem, avšak u skleněné podmalby lze
jen s obtížemi rozlišit tenkou stříbrnou linku
na ramenou světce.
Krom vizuálu předpokládáme, že i datační
vřazení do 19. století nebude mylné, avšak to
je již ona nesplněná detektivní práce, kterou
kvůli chybějícím informacím a nedostatku
času zřejmě nikdy nesplníme. Přesto doufáme,
že dnešním příspěvkem jsme demonstrovali,
co všechno lze vyčíst z jednoduchého obrazu
dvou totožných světců. Ačkoliv by se měly
oba shodovat, podařilo se, možná i nevědomě,
podepsat umělci své dílo a dokonce sdělit
svůj záměr.
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

Péči o děti a mladé lidi zajišťovali zkušení
pracovníci a dobrovolníci Centra podpory
pěstounských rodin PREVENT.
Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ.
Kateřina Malečová Suková
PREVENT 99 z.ú., PR
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Zpráva o svobodě 2018
Téma třináctého ročníku Blatenského
fotofestivalu nebylo v letošním osmičkovém
roce třeba dlouho hledat. Pořadatelé měli záhy
jasno. Vždyť co jiného univerzálně spojuje
roky 1918, 1938, 1948 a 1968, jejichž více či
méně kulatá výročí nelze letos opomenout,
než hledání, nabývání a pozbývání svobody
jako základní podmínky důstojné existence
člověka ve společnosti. Svoboda – téma stejně prosté jako složité. Ačkoli zadání nebylo
omezeno pouze na historický kontext ani
upřesněno dalším výkladem, soubor prací více
než třicítky amatérských i profesionálních
fotografů vystavený v polovině září během
víkendu na již notoricky známých místech
Blatné přinesl mnohá překvapení.
Ti, kteří sledují tento festival dlouhodobě,
dobře vědí, že autory hlavních výstav zvou
do Blatné pořadatelé. Fotografové otevřené
scény se pak přihlašují sami a ve zpracování
tématu je jim ponechána naprostá volnost,
a to jak v pojetí obsahu, tak i v použití fotograﬁckých technik. Vystavené kolekce však
ukázaly, že téma svobody lze nejjednodušeji

uchopit dokumentací opaku, tedy nesvobody
– obě skupiny byly shodně ponejvíce zastoupeny černobílými dokumenty z okupace
Československa vojsky Varšavské smlouvy
v srpnu 1968, z přelomového roku 1989
a obnovy demokracie v devadesátých letech
minulého století.
K těm nejhodnotnějším patřily soubory
již nežijícího fotografa Oldřicha Škáchy
věnované oběma obdobím, jak napovídají
jejich lakonické názvy: Srpen 1968, Václav
Havel. Právě fotograﬁe ze srpnové okupace
se díky jejich častému zveřejňování staly
natolik známými, ba až ikonickými, že si je
už mnozí ani nespojují s konkrétním autorem;
taková je třeba fotograﬁe mladých Pražanů
nesoucích zakrvavenou československou
státní vlajku. S Václavem Havlem se Oldřich Škácha seznámil prostřednictvím Pavla
Kohouta v sedmdesátých letech a od té doby
nevtíravě a neokázale dokumentoval veškeré
dění kolem někdejšího disidenta, posléze
prezidenta i obyčejného občana Havla. Oba
soubory do Blatné záslužně zapůjčila Knihovna Václava Havla.
Liberecká škola fotografie obohatila
zpětné vnímání srpnové okupace v mimopraž-
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ských oblastech o soubor historických fotograﬁí, které v průběhu těchto dramatických
událostí nasnímali běžní občané Liberce. Přiložené výstřižky z novin a popisky k některým
fotograﬁím ještě zvýraznily fakt, že rozhodně
nešlo o přátelskou pomoc spojeneckých vojsk,
jak se ideologové komunismu a vazalové
sovětské velmoci snažili namluvit veřejnosti.
Fotograﬁe dokumentující šeď, nesvobodu
a duchovní bídu následujících normalizačních
roků byly již v Blatné v minulosti vystavovány. Josef Moucha – dobře známý svými
fotkami a přednáškami z předchozích ročníků
– přispěl výborem z knižně publikovaného
souboru Válka za studena, dokumentujícího
všední dny vojáků ve výkonu základní vojenské služby v Československé lidové armádě.
Svůj soukromý archiv provětrala i fotografka Renáta Süssová, která do Blatné
přivezla soubor Vzpomínka na listopad 89.
Stejně – a obzvlášť radostně – zavzpomínala
i Kamila Berndorﬀová na první oﬁciální návštěvu prezidenta Václava Havla v Blatné,
který tehdy přijal pozvání místního Občanského fóra, mezi jehož zakládající členy patřila
i ona sama.
Zcela aktuálním souborem s názvem Jsme
tady dokumentujícím pražské protibabišovské
demonstrace připomněla Jana Hunterová, fotografka, kurátorka, experimentální ﬁlmařka
a historička umění, že svoboda nikdy není
vybojována definitivně a napořád. Jednu
z pouhých dvou konceptuálních instalací
představovala barevná smyčka Daniela
Hustáka s názvem Země česká, domov můj,
ironicky pracující se symboly české státnosti – vlajkou a hymnou – upozorňující
na nechvalně známou českou vykutálenost
ve vztahu k zákonodárství zviditelněnou při
nedávné bilboardové aféře.
Pozoruhodné je, že ani jeden z vystavených souborů dokumentujících historii naší republiky se nedotknul vzniku Československa,
okupace v roce 1938, nebo únorových událostí
roku 1948. Že by tohle už pro současníky byla
historie vpravdě knižní…?
Vrcholný soubor velkoformátových černobílých snímků, které formálně snad také
můžeme vnímat jako historické dokumenty,
představil v Blatné významný český portrétní
a dokumentární fotograf-světoběžník Antonín
Kratochvíl, jenž je doma v New Yorku stejně
jako v Praze. Vystavený soubor měl původní
premiéru před dvěma roky v Tel Avivu na festivalu Zakázané prostory. Snímky pořizované
v rozmezí mnoha let v Bolívii, Venezuele,
Iráku, Černobylu i na africkém kontinentu
dokumentují válečné konﬂikty, panující diktatury, ekologickou katastrofu, či epidemii
AIDS – jsou však především jedinečnými
uměleckými artefakty s hlubokou emocionální
výpovědí o utrpení lidí. Také Kratochvílova
přednáška o způsobu jeho fotograﬁcké práce
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potvrdila, že za hradbou obhroublých slov se
skrývá citlivý a zranitelný člověk, který viděl
a prožil až příliš mnoho.
Volněji a subjektivněji pojednaly zadané
téma fotografky-matky. Hned tři zdařilé
soubory Simony Kala, Martiny Grmolenské
a Andrey Kalové, každý vytvořený jinou fotograﬁckou technikou, evokovaly svobodné
nakládání s realitou ve hrách jejich malých
dětí. Pod dojmy viděného se člověk nemohl
ubránit povzdechnutí, že tohle šťastné období,
ke kterému se v dospělosti všichni tak rádi
v duchu stále vracíme, je až příliš krátké,
ba s rozvojem současných komunikačních
technologií a toporného českého vzdělávacího
systému čím dál kratší…

Množství autorů otevřené scény vyjádřilo
pojem svobody způsobem nejuniverzálnějším a zároveň nejprivátnějším jako osobní,
vnitřní svobodu duševní a citovou. Už jen
názvy jejich fotografických souborů jsou
vypovídající: Mezi vzpomínkami (Anna Benešová), Sen o snu (Lucie Čejková), Tajný
výlet (Dagmar Skořepová) a některé další.
Doslova omračující byl příspěvek Libuše
Jarcovjákové, fotografky poválečné generace,
nositelky významného ocenění Osobnost české fotograﬁe za rok 2017. Zatímco fotograﬁe
ze sedmdesátých let snímané ještě před její
emigrací do západního Berlína dokumentovaly nevázanou atmosféru utajovaného pražského gay klubu, autorčina přednáška, nebo
spíš velmi otevřená zpověď čerpala z knihy
Černé roky sestavené z jejích soustavných
urputných a přečasto i zoufajících a zoufalých
deníkových záznamů psaných rukou i objektivem fotoaparátu. Přes všechny šílené zvraty
v autorčině divokém životě si člověk z jejích
nehledaných slov odnesl posilující pocit, že
před ním stojí svobodná, silná a ode všech
malicherností oproštěná bytost.
Na důsledky rozpínavosti svobodné vůle
člověka projevující se v devastaci přírody,
z níž sám vzešel, upozornili dva autoři: letos jediný zahraniční účastník fotofestivalu
Novozélanďan Alan McFetridge konceptem
Haymaker varoval před změnami planetárního
klimatu, které se nekontrolovatelně projevují
rozsáhlými požáry kanadských lesů. K vizuálně nejpůsobivějším patřila kolekce barevných
fotograﬁí zvířat žijících v zajetí nebo zdobících už jako vycpaniny lidské příbytky. Autor
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Radek Kalhous se ryze výtvarnou mluvou
a bez zbytečného moralizování pouze velmi
jemně dotknul nejednoznačného fenoménu.
Jen nemnoho vystavujících se nad zadaným tématem zamyslelo z ﬁlosoﬁckého
hlediska či jej pojednalo vysloveně abstraktně. K nejzdařilejším patřily kreace Tomáše
Bonharda nazvané Flowing Energy, který
na sledování pohybu a interakcí jakýchsi
různobarevných světelných molekul demonstroval obecné principy fungování lidské
společnosti. Pojmy jako hranice svobody,
její přitažlivost či dostředivé a odstředivé
síly, které se při pozorování snímků maně
vkrádaly do mysli, by se daly snadno přenést
i do přírodního mikrosvěta či makrokosmu.
Pomyslným vrcholem všech vernisáží se
však stalo zhlédnutí meditativního souboru
Počátek vytvořeného Zdeňkem Sokolem.
Jemné portréty kontemplujících lidí kreslené
rozptýleným světlem dávaly tušit, že prvopočátkem všeho je v lidském životě sebepoznání
prostřednictvím duchovního prozření. Instalaci stejně jako všechny předchozí kolekce
s bystrostí sobě vlastní uvedl Honza Flaška
a kongeniálně hrou na kytaru a zpěvem doprovodil Jarda Svoboda, muž mnoha talentů
známý především jako frontman kapel Otcovy
děti a Traband.
Definitivní tečkou za třináctým Blatenským fotofestivalem se stala přednáška
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umělkyně Barbory Bálkové, která před léty
okouzlila Blatnou souborem fotograﬁí s názvem Babičky. Tentokrát při komentované
projekci představila svou nejnovější tvorbu,
instalace a sochy, jimiž stále znovu zkoumá
úlohu jedince v nesvobodné společnosti, aby
dostála povinnosti umělce nemlčet.

kdy těžce nabytá svoboda, v jejíž trvání věřil
celý národ, byla záhy na dlouhá desetiletí
ztracena.
Závěrem ještě pozvání: Výstavy A.
Kratochvíla, O. Škáchy a K. Berndorﬀové
v prostorách blatenského muzea budou přístupné až do 4. listopadu. Můžete se také
těšit na komentovanou prohlídku výstav se
spisovatelkou Edou Kriseovou začínající
v sobotu 13. října ve 14 hodin; následovat
bude v 18 hodin autorské čtení v Kulturní
kavárně Železářství u Šulců. Soubor fotograﬁí
Radka Kalhouse (kavárna) a Jany Hunterové
(Infocentrum) bude zájemcům k dispozici až
do 4. listopadu.
Pro Blatenské listy napsala
začátkem října 2018 Iva Capoušková

A ještě jedno překvapení nakonec. Neformální centrum fotofestivalu doposud bytující v prvním patře na adrese J. P. Koubka
6 sestoupilo letos do přízemí a usídlilo se
v nově otevřené Kulturní kavárně Železářství
u Šulců. I tento počin úzce souvisí s pojmem
svobody: Šulcovi, prarodiče dnešních majitelů
podniku, zde za první republiky provozovali
rodinné železářství až do doby, než jim ho
po únorovém převratu zabrali komunisti. Nyní
k radosti místních i přespolních jejich potomci
vdechli místu nový a velmi smysluplný život
a zároveň ho uchovali jako připomínku doby,

Ohlédnutí za Blatnou 2018
Láska k hudbě je jedním z nejcennějších
darů, kterých se mi v dosavadním životě
dostalo. Asi nejvíce jsem si to uvědomil na letošním klavírním kurzu v Blatné, kam jsem
díky laskavému pozvání dlouholeté lektorky
a nyní také vedoucí kurzu, paní prof. Jany
Korbelové, po více než dvaceti letech opět
jako aktivní účastník zavítal.
Od prvního dne jsem cítil tu obrovskou
a ničím nenapodobitelnou tvůrčí energii, která
na celé dva týdny naprosto pohltila všechny
naše smysly, a podřídila veškeré prožívání
a konání jedinému cíli - hledání radosti a krásy
v hudbě - v intenzitě, kterou v každodenním
životě rozhodně nelze zažít. Skutečnost, že
mými lektory se stali milí kamarádi z dětství
a nyní již velcí umělci, pan Jan Bartoš a paní
Veronika Ptáčková, se kterými jsme kdysi společně hudebně vyrůstali, pod laskavým vedením zakladatelů klavírních kurzů v Písku, paní
prof. Zdeny Janžurové a pana prof. Martina
Ballýho, umocňovala mou radost a uvědomění si vzácnosti každého okamžiku stráveného
na letošním kurzu. Jaké bylo mé radostné
překvapení, když jsem při neopakovatelných
setkáních se svými lektory zjistil, že ani má
profesní dráha lékaře, ani jejich mnoholetá
profesionální umělecká průprava nezměnily
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mnoho na základních hudebních a lidských
principech, které nám v dětství byly na kurzech trpělivě a láskyplně předávány. Nyní již
vím, že to byly právě letní klavírní kurzy, kde
se významně a nenahraditelně zformoval náš
vztah k hudbě, který zůstal pevnou základnou
v našem dalším hudebním životě, a to i u těch
z nás, kteří jsme si nakonec pro svou profesi
vybrali jiný obor, ale přesto jsme nepřestali
nadále svoji cestu v hudbě hledat.
Během kurzu pro nás byly velikou inspirací koncerty a semináře našich lektorů
(kromě již zmíněných jím byl i pan Pavel
Voráček, rovněž absolvent těchto kurzů,
který dal ve svém semináři o Chopinských
etudách fantastickým způsobem nahlédnout
do své tvůrčí kuchyně) a také nádherný recitál světového klavíristy Miroslava Sekery
v Písku, který byl také v dětských letech společně s námi dlouholetým účastníkem kurzů.
K nezapomenutelným zážitkům patřil rovněž
pěvecký večer vynikající sopranistky, paní
Zuzany Seibertové, za klavírní spolupráce
paní Veroniky Ptáčkové.
Fenoménem kurzu bylo tradičně téměř
okamžité formování hlubokých přátelství,
snadno překračujících profesní a věkové hranice, o kterých z dosavadní zkušenosti dobře

vím, že budou témeř jistě doživotní a budou
nás obohacovat a inspirovat v nejnečekanějších a nejůžasnějších životních situacích.
Nutno podotknout, že toto formování široké
hudební rodiny zasáhlo také již tradičně
hluboko do komunity, která konání kurzu
nejrůznější formou podpořila - ať již to byla
paní baronka blatenského zámku, patronky
kurzu společně s vedením města, blatenská
hudební a základní škola, kulturní centrum,
domov seniorů a v neposlední řadě blatenští
obyvatelé, kteří si nejen přišli poslechnout
naše koncerty, ale také naše snažení provázeli
na každém kroku.
Již patřím ke starším generacím účastníků
a předávám postupně pomyslnou štafetu dál.
Letos jsem na kurz přihlásil mou desetiletou
neteř, která již také začala svou cestu v hudbě hledat. Moje očekávání, že právě toto
prostředí je jedno z nejlepších, které znám,
k formování její lásky k hudbě, bylo vrchovatě
naplněno.
Chtěl bych tímto poděkovat všem lektorům, spoluorganizátorům, sponzorům, blatenským a především také všem účastníkům
- nyní již našim novým hudebním kamarádům
za jejich neuvěřitelné nasazení a tvůrčí atmosféru, kterou jsme v Blatné díky nim mohli
letos zažít.
MUDr. Juraj Okaji
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
12. 10. PÁTEK | 20:00 |
MASOVÝ HRACH + AGE OF APE
Koncert kapel
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

13. 10. SOBOTA | 14:00 |
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
S EDOU KRISEOVOU
Městské muzeum Blatná
Doprovodný program k probíhající výstavě
Povídání u fotograﬁí Václava Havla se spisovatelkou EK, která byla nejenom jeho
blízkou spolupracovnicí, ale je taktéž autorkou jeho životopisu z roku 1991.
Vstupné dobrovolné

13. 10. SOBOTA | 18:00 |
EDA KRISEOVÁ – AUTORSKÉ ČTENÍ
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Autorské čtení z nové knihy spisovatelky
Edy Kriseové, Mezi pannou a babou.

14. 10. NEDĚLE | 18:00 |
MATĚJ VOHRYZEK – LOĎOSTOPEM
PŘES ATLANTIK – JDE TO!
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Cestopisná přednáška

20. 10. SOBOTA | 21:00 |
MOREK + HOSTÉ + KŘEST CD
Koncert kapel
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

21. 10. NEDĚLE | 18:00 | JIŘÍ SEKERA
A JAN KURZ - RYBNÍKY KOLEM NÁS
přednáška s projekcí
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

22. 10. PONDĚLÍ | 17:00 – 19:00 |
MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU A
JEJÍ VLIV NA FYZ. A PSYCH. ZDRAVÍ
Kavárna V Podzámčí
Vstupné 150 Kč, v ceně jeden nápoj /káva,
čaj/. Více info o podzimních přednáškách
na www.masazeslunecnice.cz a FB:masazeslunecnice

24. 10. STŘEDA | 19:00 |
JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI
Komedie | ČR 2018 | mládeži přístupný

26. 10. PÁTEK | 20:00 |
JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
Akční / dobrodružný / komedie | VB, Francie, USA 2018 | 88 min. | mládeži přístupný

Knihovna
OMEZENÍ OTEVÍRACÍ DOBY V MĚSTSKÉ
KNIHOVNĚ BLATNÁ
Městská knihovna Blatná upozorňuje své
čtenáře, že provoz knihovny je v současnosti omezen. Do 30. 11. 2018 nebude možné využít služeb knihovny ve čtvrtek.
Obnovení klasické otevírací doby nastane
s příchodem měsíce prosince. V týdnu od
3. 12. bude již vše při starém.
Omlouváme se za případné komplikace a
děkujeme za pochopení.

ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME A …
16. 10. … vítáme hosta – paní Jarmilu
Mandžukovou (přednáška „Sebeléčba“
zaměřená na ženy)
23. 10. … jdeme na výstavu do muzea

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

Komunitní centrum
12. 10. PÁTEK | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ
Kavárna KCAŽ
Neseďte v pátek večer doma! Přijďte otestovat své všeobecné znalosti a přitom se
pobavit s přáteli! Týmy 2 – 6 osob, startovné 20 Kč

12. – 14. 10. | ELENA TOMILINA OPĚT
V BLATNÉ
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VÝCHODNÍ PRAKTIKY K OZDRAVENÍ
TĚLA A DUCHA
Velká klubovna KCAŽ

16. 10. ÚTERÝ | 18:00 |
SCIENCE CAFÉ: Z VÁLEČNÝCH DENÍKŮ
Kavárna KCAŽ
Jaký odkaz zanechala Velká válka pro 21.
století? Nad touto otázkou a mnoha ddalšími se společně s vámi zamyslí historik a
dokumentátor Městského muzea v Blatné
Mgr. Petr Chlebec. Vstup volný.

17. a 31. 10. STŘEDA | 15:00 |
MUZIKOPOHÁDKY PRO DĚTI
Velká klubovna KCAŽ
Pojďte si poslechnout autorskou pohádku,
na kterou se váže písnička a mnoho her s
muzikoterapeutickými prvky. Lekce probíhají bez účasti rodičů a jsou vhodné pro
děti od 4 let Lektorkou je Šárka Komárková a hlásit se můžete na komarkovasarka.
kom@gmail.com nebo pomocí SMS na tel.
737 447 526. Cena 100 Kč.

20. 10. SOBOTA | 09:00 – 16:00 |
DEN JÓGY S IVOU CERADSKOU
Velká klubovna KCAŽ
Program dne: 9:00 zahájení | 9:30 - 10:30
Jin jóga | 10:45 - 12:00 Jóga pro zdravá
záda | 13:00 - 14:00 Power jóga | 14:15 15:15 Vinyasa jóga, relaxace. Více info na
ckvb.cz. Hlaste se na kalousova@ckvb.cz,
cena 250 Kč / osoba / kurz. Kapacita kurzu
omezena.

23. 10. ÚTERÝ | 10:00 – 15:00 |
BURZA ŠKOL
Velký sál KCAŽ
Prezentace středních škol a odborných učilišť jihočeského kraje, která je určena především žákům 7. - 9. tříd základních škol a
jejich rodičům. Vstup volný

23. 10. ÚTERÝ | 18:00 - 20:30 |
HUBNEME S ROZUMEM
Více informací podá paní Dana Žáčková,
lektorka STOB na tel. č. 774 040 499, nebo
na e-mailu zackovastudiod@seznam.cz.

Kino
12. 10. PÁTEK | 20:00 |
BEZE STOP
Drama | USA 2018 | 119 min. | mládeži přístupný

17. 10. STŘEDA | 19:00 |
PRVNÍ ČLOVĚK
Drama / životopisný | USA 2018 | 138 min. |
mládeži do 12 let nevhodný

19. 10. PÁTEK | 20:00 |
MARS
Komedie | ČR 2018 | 84 min. | mládeži přístupný

C. K. zeměbranecký pěší pluk z Písku č. 28, tvořený také občany Blatné
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23. 10. ÚTERÝ | 18:00 |
PŘEDNÁŠKA:
„ODHAL PRAVOU TVÁŘ ČLOVĚKA
PODLE RUKOPISU“ II
Kavárna KCAŽ
Přijďte se od Mgr. Jany Maškové dozvědět více o základech grafologie i o tom, co
všechno dokáže Vaše písmo říci o Vás samotných. Vstupné dobrovolné.

26. 10. PÁTEK | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ:
PAVEL FISCHER
Velký sál KCAŽ
Pavel Fischer je český politik a diplomat,
působil jako poradce Václava Havla, velvyslanec ve Francii a skončil jako třetí v
pořadí v prvním kole prezidentských voleb
roku 2018.

30. 10. ÚTERÝ | 18:00 |
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA KLADNÝ
PŘÍSTUP K ŽIVOTU
Kavárna KCAŽ
Přednáška Ing. Zdeňka Svobody, CSc. o
metodách tréninku optimistického životního stylu. Optimismus i pesimismus je totiž
naučitelný. Vstupné dobrovolné.

JAZYKOVÉ KONVERZACE
ÚTERÝ
| 17:00 - 18:00 |
ANGLICKÁ KONVERZACE PRO POKROČILÉ
| 18:00 - 19:00 |
ANGLICKÁ KONVERZACE PRO MÍRNĚ
POKROČILÉ
STŘEDA
| 15:00 – 16:00 |
FRANCOUZSKÁ KONVERZACE
| 17:00 – 18:00 |
ANGLICKÁ KONVERZACE PRO ZAČÁTEČNÍKY
| 18:30 – 19:30 |
ANGLICKÁ KONVERZACE
ČTVRTEK
| 17:00 | NĚMECKÁ KONVERZACE
| 18:00 | ČEŠTINA PRO CIZINCE

PRAVIDELNÉ AKCE
KAŽDÉ PONDĚLÍ | 16:00 - 17:00
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO
MLADŠÍ I STARŠÍ
Velká klubovna KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

KAŽDÁ STŘEDA | 10:00 - 11:00
REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ
CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
A SENIORY
Velká klubovna KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN V ÚTERÝ
| 15:00 - 18:00 |
NÁPRAVA ŘEČI
Velká klubovna KCAŽ
Mgr. Květa Zbíralová, +420 606 655 713

KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN V PONDĚLÍ
| 15:30 - 16:30 |
KURZ PŘEDŠKOLÁČEK
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Malá klubovna KCAŽ
Příprava předškolních dětí pro úspěšný
vstup do první třídy.
Mgr. Petra Tuháčková, +420 602 303 083

KAŽDÝ ČTVRTEK
| 16:00 - 17:15 a 17:30 - 18:45 |
ÁJURJÓGA
Velká klubovna KCAŽ
Série 12 lekcí, cena 1200 Kč
Přihlásit se můžete telefonicky 773978168,
Radoslav Nahálka. Kapacita kurzu je omezena max. 20 účastníků.

KAŽDÝ ČTVRTEK | 8:30 - 11:30 |
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Velká klubovna KCAŽ

TVOŘIVÉ ATELÉRY | KAŽDÝ ČTVRTEK
Suterén KCAŽ
18. 10. | 18:00 | Linoryt s Veronikou Teskovou
25. 10 | 14:00 - 20:00 | Malba / Kresba s
Lenkou Pálkovou
Přihlásit se můžete prostřednictvím emailu: kalousova@ckvb.cz. Cena 100 Kč, každý pátý vstup 50 %.

Infocentrum
SHÁNÍME NOVOU POSILU DO INFOCENTRA
Rádi pracujete s lidmi? Disponujete organizačními a komunikačními dovednostmi?
Máte rádi Blatnou a Blatensko? Domluvíte se anglicky? Pak možná hledáme právě
Vás.
Do blatenského infocentra sháníme kolegu/kolegyni na pozici „MANAŽER INFOCENTRA BLATNÁ“, který(á) zajistí jeho
bezproblémový chod a zároveň bude spoluutvářet propagaci Blatné a Blatenska.
Co Vás čeká?
Zajištění chodu IC Blatná (komunikace s
návštěvníky, s ubytovateli, prodej upomínkových předmětů, nábor brigádníků,
prodej vstupenek, půjčování městských
kol…).
Spolupráce s mateřskou destinační společnosti a okolními infocentry.
Spolupráce s mateřskou destinační společnosti a okolními infocentry.
Zajišťování produkce nových informačních materiálů a map.
Správa a aktualizace informací na webových stánkách a Facebooku IC.
Plánování podpory rozvoje cestovního ruchu v Blatné.
Příprava každoroční konference o cestovním ruchu v Blatné a účast na konferencích o cestovním ruchu (TourConf, Travelcon…).
Co se od Vás očekává?
Zajímavou práci s vysokou mírou samostatnosti v přátelském kolektivu a příjemném prostředí.
Možnost uplatnění vlastních vizí v oboru a
jejich realizace.
Možnosti dalšího vzdělávání, profesního
růstu.
Uplatnění jazykových znalostí.
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Platové zařazení podle dosaženého vzdělání a praxe (dle platného platového předpisu).
Zaměstnanecké výhody (FKSP, 5 týdnů
dovolené).
Pracoviště v centru města Blatná.
Přihlášku včetně požadovaných příloh
zasílejte do 30. 10. 2018 na adresu Centrum kultury a vzdělávání Blatná, nám.
Míru 212, 388 01 Blatná. Obálku označte
heslem „Výběrové řízení – neotvírat“, nebo
využijte e-mail oberfalcer@ckvb.cz.
K přihlášce připojte strukturovaný životopis a motivační dopis spolu s koncepcí
fungování IC Blatná a hodnocením jeho
aktuálního provozu.
Termín nástupu: možný ihned, nebo dle
dohody
Pracovní poměr: HPP na dobu neurčitou
V případě dalších dotazů se obracejte na
ředitele CKVB Edvarda Oberfalcera – 777
183 337, oberfalcer@ckvb.cz.

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY INFOCENTRA
PO – PÁ 10 – 12 | 13 – 15
SO + NE zavřeno

Výstavy
1. 10. - 30. 11. | OK – OTEVŘENÁ
KAVÁRNA | VÝSTAVA
MARATON PRO MĚSTO BLATNÁ
ANEB MARATON DOBRÝCH SKUTKŮ
Přijďte se podívat, jaké změny k lepšímu
plánují ve vašem městě děti ze ZŠ TGM.

13. – 14. 10. | DNY OTEVŘENÝCH
ATELIÉRŮ
Během tohoto víkendu bude vstup do muzea zdarma.

5. 10. – 30. 12. | ÚT – PÁ | 9:00 – 18:00 |
JAROSLAV HŘEBÍČEK:
TŘI MĚSÍCE NA KUBĚ
KCAŽ, Galerie fotograﬁe Spektrum

15. 9. – 4. 11.
Městské muzeum Blatná
ANTONÍN KRATOCHVÍL – ZAKÁZANÉ
PROSTORY
Snímky slavného dokumentárního fotografa z posledních dvaceti let pocházejí
z konﬂiktních zón v Iráku, Sierra Leone či
Barmy.

+
OLDŘICH ŠKÁCHA – Václav Havel,
KAMILA BERNDORFFOVÁ – Václav
Havel v Blatné
Série fotograﬁí od OŠ zachycující Václava
Havla nejen v jeho prezidentském období,
ale už od počátku 70. let, v kruhu rodícího
se disentu, a pak i v době, kdy se z prezidenta stal „obyčejným občanem Havlem“.
Výstavu doplňují fotograﬁe KB, která v roce
1990 zachytila návštěvu Havla v Blatné.
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DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ

13. 10. SOBOTA | 14:00 |
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S
EDOU KRISEOVOU
Povídání u fotograﬁí Václava Havla se spisovatelkou EK, která byla nejenom jeho
blízkou spolupracovnicí, ale je taktéž autorkou jeho životopisu z roku 1991.
Vstupné dobrovolné

4. 9. – 4. 11. | RADEK KALHOUS DIVOČINA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

15. 9. – 4. 11. | GALERIE V ÍČKU
JANA HUNTEROVÁ – JSME TADY
Infocentrum Blatná
Soubor fotograﬁí z Otevřené scény Blatenského fotofestivalu / SVOBODA dokumentující demonstrace z pražských náměstí.

JAN KURZ – RYBNÍKY NA BLATENSKU
Městská knihovna blatná
Výstava fotograﬁí Jana Kurze u příležitosti
nově vydaného 3. dílu stejnojmenné knihy.

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
Dny otevřených ateliérů
Opět po roce budete moci nahlédnout za
dveře ateliérů jihočeských umělců. O víkendu 13. – 14. 10. vás čekají Dny otevřených ateliérů, kdy se osobně můžete potkat s jednotlivými výtvarníky, řemeslníky,
designéry i architekty u nich v ateliéru a
zeptat se jich, co vás zajímá. Doprovodný
program nabízí i mnohá muzea a galerie,
do kterých bude tento víkend vstup zdarma. Přijďte si pro časopis s adresářem
všech zapojených ateliérů do Městského
muzea Blatná a naplánujte si svoji cestu za uměním. Informace naleznete i na
webových stránkách www.dnyotevrenychatelieru.cz.
Otevřeno i u vás v sousedství
Městské muzeum Blatná bude po oba
víkendové dny mimořádně otevřené od
9:00 – 18:00. Kromě stálé expozice budete
moci zhlédnout výstavu fotograﬁí světově
proslulého dokumentárního fotografa Antonína Kratochvíla a také dva soubory zachycující Václava Havla. První od Oldřicha
Škáchy a druhý od Kamily Berndorﬀové.
V sobotu 13.10. od 14:00 přijďte na setkání s Edou Kriseovou, která v prostorách
výstavy zavzpomíná na Václava Havla. Do
svých ateliérů vás zve i Blatenský malíř
Josef Synek, do Mračova rodina již zesnulého malíře Karla Šafáře a v Lázu u Radomyšle na Vás bude čekat sochařka Jitka
Křivancová.
Další stovku ateliérů najdete v již zmíněném adresáři či na internetu.

Těšte se
31. 10. STŘEDA | 19:00 |
JAK SE HUSÁKOVI ZDÁLO, ŽE JE
VĚRA ČÁSLAVSKÁ | Luboš Balák
Divadlo Komediograf
Divadelní sál, Sokolovna Blatná

Blatná 12. října 2018
Gustáv Husák a Věra Čáslavská – dva protipóly jednoho období. Anoda a Katoda.
Není lepší zadání pro grotesky. Není lepší
východisko pro klauny. Originální zpracování naší nedávné minulosti. Režie: Luboš
Balák
Hrají: Tomáš Matonoha (Gustav Husák),
Vladimír Polívka (Věra Čáslavská)
PŘEDPRODEJ: infocentrum, recepce
městského muzea, www.ckvb.cz

LISTOPAD BUDE MĚSÍC ZDRAVÍ,
nabídneme vám mnoho zajímavých tématických přednášek, besed a workshopů.
Například

WORKSHOPY ORGANIZACE LOONO
1. 11. ČTVRTEK
17:00 | WORKSHOP #ŽIJEŠ SRDCEM
Kavárna KCAŽ
Vaše srdce nám leží na srdci. Přijďte se
naučit, jak se o své srdce starat, předchá-

Ročník 29 (39)
zet tak kardiovaskulárním onemocněním,
ale také co dělat, když vás nebo někoho ve
vašem okolí postihne infarkt nebo mrtvice.

18:00 | WORKSHOP #PRSAKOULE
Kavárna KCAŽ
Přijďte se naučit, jak správně a pravidelně
vyšetřovat prsa a varlata a odhalit tak případnou rakovinu včas.
LOONO - Je tým mladých lékařů, studentů lékařských fakult a dalších nadšenců.
Vzdělává v oblasti prevence onkologických
a kardiovaskulárních onemocnění a spolu
s tím pomáhá mladým pacientům a jejich
rodinám.
Více info na ckvb.cz nebo loono.cz.
Vstupné dobrovolné
.... a mnoho dalšího ....
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Blatná v knize, Havel v knize, Havel v Blatné
aneb Nad knihou Jitky Vodňanské Voda, která hoří
Známá česká psychoterapeutka, supervizorka a bývalá milenka Václava Havla Jitka
Vodňanská (*1944), jejíž dětství je neodmyslitelně spjato s Blatnou, před nedávnem vzbudila pozornost mnoha seriózních, zejména
však bulvárních médií, když vydala rozsáhlou
vzpomínkou knihu Voda, která hoří (Praha:
Torst, 2018, 512 str.), v níž se téměř na dvě
stě padesáti stranách včetně bohaté fotodokumentace věnuje svému plnokrevnému vztahu
s nejprve disidentem a později prezidentem
Václavem Havlem.
Vodňanská o svém životě vypráví v podstatě logicky a chronologicky, přestože její
výrazná emocionalita a intuitivnost se citelně
promítají i do textu. Začíná svým dětstvím
a svými předky, kteří ji nejvíce ovlivnili či
z nichž nejvíce podědila. Kvůli otci se celá
jejich rodina záhy přestěhovala do Blatné
(Schánilcovi z tehdejší třídy Rudé armády
přímo naproti poště), kam se stále vrací i v dospělosti. O Blatné, kam patří (srov. str. 41),
píše veskrze pozitivně, s příjemnou nostalgií
po spokojeném dětství (např. „Blatná měla
odjakživa bohaté kulturní zázemí. Ochotnické
divadlo, bály, výstavy, koncerty na zámku.
Dětský divadelní soubor v blatenské sokolovně. Hrávala jsem obyčejně nějaká droboulinká
stvořeníčka v pohádkách.“ str. 455). Chalupu
mají v Hradišti u Kasejovic, od osmdesátých
let jezdí se svými kolegy psychiatry, psychology a dalšími intelektuály, mezi nimiž se
objevují i Tomáš Halík, Michael Žantovský,
Vladimír Merta nebo právě Václav Havel,
do Hornosína u Bělčic na letní tábor.
Václav Havel tedy na Blatensku pobýval
podstatně vícekrát než pouze onoho památečního dne 26. května 1990, kdy nás po ná-

vštěvě sedláka Koryty ve Václavově u Buzic
a místního teletníku zdravil z pódia u třídy
J. P. Koubka, jak nyní připomněly fotograﬁe
Kamily Berndorffové z dalšího skvělého
ročníku Blatenského fotofestivalu a krátká
vzpomínka manželů Malinových při téže
příležitosti. Ostatně Jitka Vodňanská, kterou
Havel opakovaně do Blatné doprovázel, se
objevila minimálně na jedné z vystavovaných
fotograﬁí jako členka prezidentské delegace
a prezidentův těsný doprovod...

Jitka Vodňanská v knize pokračuje líčením
vztahů se třemi zásadními muži jejího života:
výtvarníkem Karlem Trinkewitzem, jenž ji
přivedl k disentu, básníkem a divadelníkem
Janem Vodňanským, za něhož jediného se
provdala a s nímž má jediného syna Tomáše,

Akce říjen 2018
Výstava fotograﬁí antologie básníků
Do dlaní vítr
3. 10. 2018 - 5. 11. 2018 – Výstava fotograﬁí, které doprovází
vybrané básně z antologie Básníci Strakonicka, která byla vydána
na sklonku loňského roku za ﬁnanční podpory drobných dárců a milovníků regionální poezie. Autory knihy jsou Michaela Sýkorová
a Michal Štěpánek. Vystavené fotograﬁe jsou od místních autorů,
Pavla Drdela, Petra Borovičky a Petra Kalaše. Vernisáž proběhne 2.
10. od 17 hod. za účasti autorů a její součástí bude prezentace několika
textů z knihy. Ve spolupráci se spolkem Jsme Strakonice. Vstupní hala
ŠK, otevřeno ve výpůjční době ŠK (tj. Po + St - Pá 8 - 18 hod., Út
zavřeno, So 8 - 12 hod.)
12. 10. 2018 – Přednáška Petry Kurschové o odívání zejména
v letech 1890 až 1948 u nás i ve světě. Budou poodhaleny různé
techniky a zapomenuté salony, nejen ty slavné. Ku příležitosti 100.
výročí založení republiky. Vstupné dobrovolné. ŠK, společenský sál,
17:00 hod.

a Václavem Havlem, který s ní chvilinku,
než šla na potrat, čekal dítě, a jejichž letité
pouto utnula až Havlova druhá manželka
Dáša Veškrnová.
Dále se Vodňanská věnuje svému povolání a poslání pomáhat druhým; dlouhá
léta pracovala jako terapeutka u Apolináře
pod vedením zakladatele protialkoholních
záchytných stanic Jaroslava Skály nebo jako
rodinná terapeutka ve spolupráci s Pavlem Bémem. V posledních letech ji zvláště naplňují
cesty do jižní a jihovýchodní Asie a meditace
v barmských budhistických klášterech. Celý
její život lze tak při troše dobré vůle nahlížet
jako pozvolné a dobrodružné putování od těla
k duchu, od fyziky k psychice.
„Voda, která hoří“ je přiléhavé pojmenování knihy o Jitce Vodňanské, neboť se dá
chápat jako její metonymické vymezení. Jitka
Vodňanská je bezesporu originální, mimořádná a mnohovrstevná žena živel. Na druhou
stranu řada lidí včetně mě má vodu ráda pro
vodu a oheň pro oheň, a na hořící vodu se
tak dívá s nezanedbatelnými rozpaky či až
s neporozuměním a odmítnutím. Ve výsledku
na mne kniha působí, jako by byla, navzdory
její zjevné snaze o poctivost a upřímnost,
psaná hlavně na efekt: zažila jsem to a to, byla
jsem tam a tam, sházela jsem se s tím a s tím,
absolvovala jsem to a to. Že alfou a omegou
toho všeho byl po dlouhou dobu Václav Havel, je z knihy místy až křiklavě zřejmé, odtud
i jisté nestřídmé utvrzování čtenáře opakováním, co všechno pro něj znamenala. Přesto je
kniha pozoruhodným, přínosným a nezřídka
i poutavým svědectvím o soukromém životě
nekonformních českých intelektuálů druhé
poloviny dvacátého století. Vlastimil Váně

Kurzy počítačové gramotnosti
16. 10. 2018 – Internet II – Cestujeme s internetem – počasí, jízdní
řády, mapy... Přednostně pro čtenáře ŠK. ŠK, studovna, 9:00 – 10:30
hod.
Senioři píší Wikipedii III.
16. 10. 2018 – PC kurz. - Naučte se sdílet celoživotní zkušenosti
s ostatními, především s mladší generací, pro kterou je dnes Wikipedie hlavním informačním zdrojem. Nutné nahlásit se předem. ŠK,
studovna, 12:00 – 13:00 hod.
Zelené otazníky - promítání dokumentu A plastic ocean
17. 10. 2018 - „Každým rokem vzniká 300 milionů tun plastového
odpadu. Pokud se situace nezmění, do roku 2050 bychom v oceánech
mohli vidět plavat více plastu než ryb.“ Po promítání bude následovat
krátká přednáška na téma Minimalizace (plastových) odpadů v každodenním životě. Vstupné dobrovolné. 18 hod., společenský sál ŠK.
Farmářské trhy
19. 10. 2018 – Farmářské trhy. Velké náměstí pod radnicí, 13:00
– 17:00 hod.
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port
Fotbalové výsledky
Krajský přebor
Jihočeského kraje v judu SOBOTA 13/10 2018 Č. Krumlov - TJ Blatná ,,A‘‘
2018 TJ Blatná ,,A‘‘ – Lom u Tábora 15.30 hod.
mladších a starších žáků NEDĚLE 20/10
14/10 2018 TJ Blatná ,,B‘‘ – Radošovice 15:30 hod.
a žákyň pro rok 2018
V sobotu 29. 9. se v Prachaticích konal
Přebor Jihočeského kraje mladších a starších
žáků a žákyň. Na tento důležitý turnaj se vypravilo bojovat o právo nosit titul Přeborník
Jihočeského kraje v judu pro rok 2018 celkem
9 blatenských závodníků. Pro mladší žáky to
byl navíc i kvaliﬁkační turnaj na říjnový Přebor České republiky. Letošní krajský přebor
dopadl pro blatenské borce nad očekávání
dobře. Všichni závodníci si totiž domů odvezli
cenný kov.
Mladší žáci:
Václav Turek - 1. místo ve váhové kategorii
do 42 kg
David Kubát - 3. místo ve váhové kategorii
do 42 kg
Tomáš Schwarz - 1. místo ve váhové kategorii do 50 kg
Štěpán Kalužík - 1. místo ve váhové kategorii do 60 kg
Mladší žákyně:
Soﬁe Poláková - 1. místo ve váhové kategorii do 52 kg
Starší žáci:
Oliver Kubát - 1. místo ve váhové kategorii
do 46 kg
Adam Španihel - 2. místo ve váhové kategorii do 55 kg
Adam Pikl - 1. místo ve váhové kategorii
do 60 kg
Starší žákyně:
Ema Mlsová - 2. místo ve váhové kategorii
do 63 kg
Václav Turek, Tomáš Schwarz a Štěpán Kalužík si navíc vybojovali účast na Přeboru
České republiky.
Všem patří velká gratulace!!
Oddíl juda děkuje rodičům, kteří ve svém
volném čase zajistili dopravu na turnaj.
Více informací o oddíle juda v Blatné
a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz,
o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.
Lukáš Kocourek

Muži „A“

Dražice-Blatná

4:2 (3:0)

Muži „B“

Malenice-Blatná

2:4 (1:3)

Šejvar Kryštof, Jícha

Stulík 2x, Jiřinec, Prokopec

Ženy

Blatná-J.Hradec

2:3 (1:1)

Šebková 2x

Dorost st.

Hradiště/Písek B-Blatná/
Bělčice

0:1 (0:1)

Říha Jiří

Dorost ml

Hradiště/Písek B-Blatná/
Bělčice

14:1 (3:0)

Potůček Josef

Žáci st.

Blatná-Loko ČB

2:8 (2:4)

Bulka Adam 2x

Žáci ml.

Blatná-Loko ČB

2:1(2:0)

Říha, Potůček

Muži „A“

Blatná-Hluboká

1:1 (0:0)

Nový

Muži „B“

Blatná-Balvani

7:0 (2:0)

Mišiak 3x, Petrášek, Říha Jiří, Míka, vlastní

Ženy

Blatná-Borovany

2:3 (1:2)

Tvrdá, Vaněčková

Dorost st.

Blatná/Bělčice-Č.Krumlov

3:0 (1:0)

Fořt Lukáš, Uldrich, Říha Jiří

Dorost ml

Blatná/Bělčice-Č.Krumlov

6:2 (2:0)

Říha Vítek 3x, Outlý František, Turek,
Hokynář

Žáci st.

Meteor/Větrovy-Blatná

5:7 (0:5)

Šejvar 2x, Fejtl 2x, Krátký , Bláha , Fous

Žáci ml.

Meteor/Větrovy-Blatná

1:1
(0:1) na p.k.2:1

Mikeš

Minulé kolo

Blatná chce udržet všechny kategorie v krajském přeboru
2.10.2018 15:58
BLATNÁ - Sezóna 2018/2019 je pro blatenský fotbal mimořádná. Samozřejmě hlavně díky tomu, že tým mužů postoupil z druhého místa
v I. A třídě do krajského přeboru, který už v minulosti okusil. Ale
výjimečná je pro celý oddíl hlavně proto, že má v nejvyšších krajských
soutěžích všech kategorií zastoupení od přípravek až po zmíněné muže.
O náročnosti aktuálního ročníku i cílech blatenského fotbalu hovořil
předseda oddílu Michal Vanduch.
Jak vnímáte účast všech kategorií v krajském
přeboru?
Vnímám to jako velký úspěch celého blatenského fotbalu. Přiznám se, nečekal jsem, že
se to povede už tuto sezónu, ale dlouhodobě
to bylo naším cílem. Znamená to pro nás
velký závazek do budoucna, protože udržet
nastavený trend nebude vůbec jednoduché.
Čemu přisuzujete, že se to povedlo? Spíše
souhra okolností, nebo vyvrcholení dlouhodobé snahy a činnosti?
Jednoznačně to druhé. I když bez trochy
štěstí a příznivé souhry okolností by se nám
to nepovedlo. Za vzestupem mládeže stojí
především Martin Bulka, který ji má v Blatné
na starosti. Cílem interních školení, kempů
a ukázkových tréninků je zejména zefektivnění a sjednocení práce trenérů tak, aby
na sebe v jednotlivých kategoriích navazovali.
U mužů pak obrat po pádu do I. B třídy nastar-

toval tým trenéra Michala Čadka a kýženého
postupu dosáhl Michal Brabec a spol.
Zvažovali jste, zda ve všech kategoriích mít
tým, nebo bylo jednoznačné, že ano?
Nikdy jsem neuvažoval o tom, že bychom
nějaký tým neměli nebo že bychom zvýhodňovali některá družstva na úkor druhých.
Práce s mládeží a výchova mladých hráčů je
pro mě stejně důležitá jako jejich uplatnění
v mužské kategorii.
Užíváte si to, že všechny kategorie hrají kraj?
Přece jen, přibyly vám tím starosti...
Samozřejmě si to užívám. A moc. Těším
se z maličkostí, stejně jako z větších úspěchů.
V dnešní přetechnizované a hektické době
je pro mě velice důležité udržet si pozitivní
přístup a mít radost z toho, co dělám. Jsem
nezlomný optimista a pevně věřím, že to tak
navždy zůstane. Starosti k této funkci neodmyslitelně patří, což asi nejvíc potvrdí moje
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rodina, která často odnáší zejména časovou
náročnost mých povinností. Díky její podpoře,
podpoře mých kolegů, trenérů, vedoucích,
sponzorů a fanoušků se to dá zvládnout.
Jelikož bych rád udržel nastavenou úroveň,
obávám se, že starostí bude přibývat.
Muži postoupili až dodatečně. Přineslo to nějaké komplikace a hrozilo, že byste nakonec
z druhého místa na postup nereflektovali?
Po podzimu se s námi moc nepočítalo, ale
jarní výsledky a předváděná hra nás vrátily
do bojů o postup. Do poslední chvíle jsme
věřili, že se nám to povede. Proto pro nás
bylo druhé místo zklamáním. Když pak přišla možnost postoupit do krajského přeboru
z druhého místa, neváhali jsme.
O kolik náročnější finančně i organizačně
pro oddíl nová sezona bude?
V obou případech o dost náročnější.
Finančně zajistit oddíl je každým rokem
složitější. Věřím, že se nám naší prací a výsledky podaří nejen udržet stávající sponzory,
ale zároveň i najít nové. Také stále věřím
ve zvýšení ﬁnanční podpory ze strany nadřízených fotbalových organizací, bez které to
dlouhodobě určitě nepůjde. Organizačně je to
pak jiná úroveň. Posílili jsme jak na úrovni
vedení klubu, tak jednotlivé trenérské týmy.
A stále pracujeme na jejich dalším zkvalitnění
a doplnění, zejména v kategorii dorostu. Dalším „oříškem“ je pro nás travnaté hřiště, které
je vzhledem k počtu aktivních i neaktivních
týmů přetížené. Hledáme cesty, jak dosáhnout
na novou umělku, zatím však neúspěšně. Další
variantou je vybudování druhého travnatého
hřiště.
Myslíte, že všechny týmy v kraji můžete udržet dlouhodoběji? Je to reálné v současných
podmínkách, za kterých pracujete?
Udělám vše pro to, abychom se stali
stálými členy krajského přeboru ve všech
kategoriích. Obnáší to spoustu věcí, na kterých musíme neustále pracovat, abychom
byli úspěšní. Myslím, že až na druhé hřiště
máme podmínky pro udržení v kraji na všech
úrovních.
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Z jaké účasti máte vy osobně největší radost?
Jsou to muži, protože je to nejsledovanější
tým?
Doufám, že mi ostatní prominou, ale jsou
to přípravky. Paradoxně z nich ale mám největší strach. Žáci, ženy a B-tým potvrdili, že
jsou ve svých soutěžích rovnocenným soupeřem ostatním celkům. Dorost vyhrál bez jediné
porážky I. A třídu. Muži mají velice kvalitní
mladý a skvěle vedený tým, jenž má rozhodně
na dlouhodobou účast v nejvyšší krajské soutěži. Přípravky jsou pro mě největší neznámou
a zároveň výzvou. Těším se na srovnání s těmi
nejlepšími z Jihočeského kraje.
Co se v Blatné odehrálo od doby, kdy áčko
mužů před pár lety sestoupilo do I. B třídy,
kterou vyhrálo a následně coby „nováček“ I.
A třídy postoupilo z druhé příčky?
Po sestupu jsem měl jasnou prioritu – začít
budovat nový tým složený z hráčů z Blatné
a okolí, kteří mají k místnímu fotbalu vztah.
Žádná velká jména, žádné velké nákupy,
žádné rychlé postupy. Často mi byla předhazována účast Sedlice, Oseku nebo Katovic
v krajském přeboru. Trval jsem však na svém
a věřil, že do pár let se k nim také zařadíme.
Poté, co převzal mužstvo Michal Čadek a úplně jej změnil, se začaly naše šance na postup
zvyšovat. Hned první sezonu jsme slavili
návrat do I. A třídy. Cílem ale byl postup
do kraje, což nám bohužel unikalo, a tak se
Michal rozhodl skončit. Oslovil jsem tedy
Michala Brabce, který v tu dobu trénoval
dorost. Spolu s Romanem Remešem dokázali
vytvořit tým, který vybojoval kýžený postup.
Jak vidíte šance jednotlivých družstev
ve svých soutěžích?
Vynechám-li přípravky, kde je pro mě
prioritní předváděná hra a herní činnosti jednotlivých hráčů, tak budu spokojený s umístěním v klidném středu tabulky. Žáci, dorost,
muži i ženy na to svou kvalitou určitě mají.
Kolik fotbalistů od dětí po dospělé TJ Blatná
má a kolik je to v porovnání s minulými lety?
V tuto chvíli máme cca 280 aktivních členů,
z čehož 150 tvoří mládež. Trend je takový, že
se nám mírně daří navyšovat počty mládeže,
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což je skoro zázrak vzhledem k ostatním
lákadlům, která na děti dnes číhají.
Kde vidíte rezervy, v čem by se blatenský klub
potřeboval posunout?
Jednoznačně vzdělání a práce s rodiči.
Sám mám trenérskou licenci B (uvažuji
o zkouškách na licenci A), absolvoval jsem
dva kurzy Coerver Coachingu a pravidelně
objíždím vzdělávací akce pod hlavičkou
FAČR, KFS nebo OFS. Měl jsem to štěstí, že
jsem hned v úvodu své funkcionářské a trenérské práce narazil na Tomáše Marušku, Josefa
Žižku, Petra Macha, Václava Zábranského
a další, kteří mi otevřeli oči a hodně pomohli.
Poslední dobou s nadšením sleduji aktivity
Michala Prokeše, sportovně-technického ředitele FAČR, jehož přístup a nadšení pro sport
je mi hodně blízké. Fotbal se vyvíjí a myslet si
v dnešní době, že bez odpovídajícího vzdělání
mohu správně vychovávat mládež, je holý
nesmysl. Bohužel to kolem sebe stále ještě
hodně často vidím. Pomoc tatínků, fanoušků
a bývalých hráčů je super, ale každý by měl
být soudný a minimálně licenci C absolvovat.
Pro mě osobně je u mládeže minimem licence
B. Auto taky nezačnete řídit bez odpovídajících znalostí a oprávnění. Abychom v tomto
našim trenérům ulehčili a pomohli, děláme
interní školení a ukázkové tréninky. Musím
říct, že se to vyplácí. Další věcí, která mě
trápí, je již zmiňované druhé hřiště. To by
nám opravdu moc pomohlo.
Jaké jsou dlouhodobé cíle a vize blatenského
oddílu?
Být řádným a respektovaným členem
a partnerem pro FAČR, KFS, OFS Strakonice
a celé TJ Blatná, dělat dobré jméno městu.
Spolupracovat s okolními týmy na udržení
krajských soutěží v Blatné a udržení soutěží
v okolních klubech. Výstavba druhého hřiště.
Vzdělávat sebe i trenéry a tím přispívat k co
nejkvaliﬁkovanější výchově mladých hráčů
ve městě i okolí. Rozvíjet i nadále komunikaci
s rodiči. Bavit fotbalem sebe a všechny ty,
kdo jej mají rádi.
Miloš Vrátný, Strakonický denník

„Pacelická tretra“ zlomila účastnický rekord a v patách jí jel kovboj
Pacelice - Bohužel bez obsazení juniorské
kategorie, ale běželo se. Již posedmé v Pacelicích. Stále populárnější „Pacelická tretra“
neboli závody dětí a mládeže v krásném
prostředí okolo malé osady dokonce letos zlomila účastnický rekord. Na startovní čáru se
za slunečného podzimního odpoledne postavilo na chlup přesně čtyřicet školáků a předškoláků. „Dětí stále přibývá. Když se před
sedmi lety s touhle akcí začínalo, běželo jich
ani ne dvacet. Paráda,“ řekl na úvod viditelně
spokojený Josef Hora - jeden z organizátorů.

Závodní trasy byly jako vždycky vybrány
tak, aby se po asfaltové pokrývce běželo minimálně. Starší účastníci však museli počítat
i s úseky, vedoucími do kopce. A právě tam
se skutečně tzv. „lámal chleba“ a nohy i plíce
dostávaly zabrat. Nicméně všechny ratolesti
prokázaly obdivuhodnou statečnost a železnou vůli. Nikdo nevzdal, nikdo nezastavil.
„Zlatý hřeb“ závodů - klání juniorů- se
tedy nekonal. Ono se na jednu stranu není co
divit. Místní dobře věděli, co je čeká. Pořádná
přírodní střecha v podobě zalesněného vrchu

„Hradiště“, tyčícího se
nad vesnicí jako hrozivý obr. „Asi byste je
museli platit zlatem,
aby běželi,“ smál se
jeden z rodičů, dobře
zasvěcených do situace.
A tak se tedy místo
šesti vyhlašovalo kategorií pět.

Miloslav Simandl
předvedl v Pacelicích
mimo jiné skvělou
(dokončení na str. 16)
práci s lasem
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Noc sokoloven

Letos se TJ Sokol Blatná také zapojil do celosokolské akce, která
umožňuje zejména dětem poznat svou sokolovnu trošku jinak. Pozvání přijalo kolem 60 členů a prožili hezký podvečer a večer většinou
na hřišti. Vyzkoušeli si sporty, které neprovozují běžně, takže mažoretky hrály s ﬂorbalisty volejbal, zkoušely košíkovou, judisté a další si
“zařádili” v tělocvičně, všichni si vyzkoušeli hřiště na plážový volejbal, řešili kvíz o českém sportu a na závěr si pochutnali na pečených
vuřtech. Akci podpořila ČOS dodáním písemných materiálů a cen
pro děti.
B. M.

Pacelická tretra (pokr. ze str. 15)
Výsledková listina prozradila následující
medailové borce: Kategorie „mláďata A“ / 3-4
roky /- 1. Sam Pojer z Blatné, 2. Jakub Weber
z Pacelic, 3. Matouš Hulač z Buzic a Adam
Murárik ze Škvořetic. Kategorie „mláďata B“
/ 5- 6 let /- 1. Zuzana Mázdrová z Blatné, 2.
Tereza Vlášková ze Škvořetic, 3. Leontýna
Pauknerová z Blatné. Kategorie 7 až 9 let- 1.
Míša Pojer z Blatné, 2. Hana Šilhová z Blatné,
3. Honza Slavík z Blatné. Kategorie 10 až
12 let- 1. Eliška Šilhavá z Blatné, 2. Tadeáš
Tůma z Hněvkova, 3. Markéta Flanderová
z Blatné. Kategorie 13 až 15 let- 1. Ondřej
Drnek z Blatné, 2. David Slezák ze Skaličan,
3. Štěpán Flandera z Blatné. Jako nejmladší
účastnice převzala zvláštní odměnu Barborka
Blovská ze Skaličan. S prázdnou ale neodešel
vůbec nikdo. I ti méně úspěšní si odnášeli
domů hračky a pamlsky.
To ale ještě nebylo zdaleka všechno. Jako
poděkování za podané výkony čekala na zatravněném pacelickém hřišti jedinečná atrakce

- pravá „kaubojská“ show v podání skvělého
Miloslava Simandla z Blatné na jedenáctileté
kobylce Inka. „Ta není moje- patří Davidovi
Scheinherrovi ze stavebnin. Byl jsem teď
na turné v Rakousku a musel tak nechat po návratu své koně odpočinout. A Inka měla delší
dobu pohov,“ uvedl na vysvětlenou při představovačce nejméně stohlavému obecenstvu
devětadvacetiletý „hrdina z prérie“.
A bylo věru na co se koukat. Mladý kovboj postupně předvedl umění, jaká se hned
tak nevidí. Různé polohy při jízdě na koni,
bravurní práci s bičem i lasem a další husarské
kousky. Aby po sobě nechala nějakou památku, pohnojila Inka zelený koberec dvěma
pořádnými kobylinci.
Po cca půlhodinové exhibici se mohli
podle libosti pod odborným dozorem povozit
v sedle všichni zájemci. A nešlo vždycky jen
o „potěr“. I dospělí se nechali zlákat kouzlem
nejkrásnějšího pohledu na svět a dokonce nepotřebovali ani doprovod Miloslava Simandla
či jeho asistenta.

Miloslav Simandl se nakonec na pacelickém hřišti „sekl“ až do večerních hodin.
Viditelně se mu tam líbilo. Pobízet se nedal ani
jeho fanklub. Dlouho se sedělo pod pergolou
a povídalo. A určitě se jednalo o jeden z nejpříjemnějších dnů a večerů, které Pacelice
v poslední době zažily.
Generálním sponzorem 7. ročníku „Pacelické tretry“ a zároveň spolupořadatelem byla
obec Škvořetice. Běžecké dobrodružství dále
podpořili tito sponzoři: Lidová řemesla- Fučíková, Svět dětí a sportu, Jana Havlenová- kavárna „Viola“, Emil Budoš- Pacelice, Martin
Jiskra- prodej ochranných pomůcek Sedlice,
Jiří Vetešník- Blatná, General Weld, Elektro
Němcová, Tomáš Andrlík- Blatná, Pekařství
Blatná, Papírnictví Tomášková, Lékárna
v poliklinice, prodejna „Levandule“, hospoda
„U Čiláka“ Buzice, JIP PLUS Tvrdý Blatná,
Roman Pojer- BP SERVICE, Tesla Blatná
a. s., Blatenská ryba s.r.o. Pořadatelem akce byl
PROSPORT Blatná. (Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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HUBNEME S ROZUMEM V BLATNÉ

Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná
+420 603 247 601
www.adchvatal.cz
ad.chvatal@seznam.cz

Kurz snižování nadváhy metodou
STOB je pro ženy, které
se chtějí cítit lépe.
Zahájení kurzu: 23.10. 2018
- 12 lekcí, 1x týdně
18.00-20.30 cvičení i metodika,
cena 2600,- Kč

Přihlášení do 18. 10. 2018
Volejte pro informace o kurzu a přihlášky
paní Žáčkové na tel. 774 04 04 99
nebo pište na zackovastudiod@seznam.cz
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Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr
Ź Dovoz kameniva, písku, betonu
Ź Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
Ź TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
Ź

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

S naším internetem
zvládnete úkoly
MHGQDGYÝ
2G.ÏPÝV¯ÏQÝ
Zavolejte na 774 257 568DSěLSRMWHVHVQ£PL

ZZZVSRUNQHWF]
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Autodíly –
železářství
MAREK CHVÁTAL

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

Po-Pá
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

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

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

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

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

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

&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER

Firma INTERIORS
manufacture&design a.s.

NABÍZÍ:

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt
REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

ß
ELEKTROMONTÁZE
Petr Hrubý
3URYiGtPHE\WRYpDSUĤP\VORYpHOHNWURLQVWDODFH
KURPRVYRG\UR]YDGČþHSĜLKOiãN\(21VHUYLV
RSUDY\D~GUåE\HO]Dåt]HQtYþHWQČUHYL]t

hledá zájemce na následující pracovní pozice:
* Truhlář - nábytkář
Místo pracoviště: Kasejovice
Vyučení nebo praxe v oboru

Montážní dělník v zahraničí, Koordinátor montáží
- vyučení v oboru truhlářství
- jazykové znalosti - NJ – AJ
- výborné platové podmínky
- práce v Německu / Anglii

* Obsluha CNC
- dvousměnný provoz
- orientace v dřevovýrobě
- truhlář/nábytkář
- výborné platové ohodnocení

* Konstruktér / přípravář
- příprava projektů
- práce s výkresovou dokumentací, práce na PC

*Skladník / skladnice
- dvousměnný provoz
- příjem/výdej zboží ze skladu
- příprava materiálu na zakázky

Pracoviště:

INTERIORS manufacture&design a.s.
335 44 Kasejovice č.p. 337
Kontaktní osoba: Michaela Vyhnálková, tel. 735 177 246

PRELOHPDLOKUXE\HOHNWUR#VH]QDPF]

Životopisy zasílejte na email:
michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com
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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 převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné...

Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

Koupím stavební parcelu v Blatné nebo v blízkém okolí.
Okamžitá úhrada kupní ceny případně možná výměna za byt
3+1 v Blatné.
Nabídky volejte na mobil 728 559969
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ƬƺǼɖǼȓɿȒɮƐǣɿȒǼƏƬƺ
ȅǣȇƺȸƐǼȇǥǣɿȒǼƏƬƺ
ɀǸƺǼȇƻɮǼƐǸȇȒ
ǕȸƏˡɎȒɮɶȵȒǼɵɀɎɵȸƺȇ
ƳȺƺɮȒɮǼƐǸȇǣɎƐǣɿȒǼƏƬƺ
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Náhradní díly z plastu
Rekvizity
Strojírenské součástky
Vykrajovátka na pečení
Figurky
Ozdoby
Bc. Filip Kůst

fkust@email.cz
721575502

www.kust--tiskne--ve3d.wixsite.com/mysite
#&81-ǵ60ȁ-#0%'.ǵɷ
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Pracovní místo
Policie České republiky, Územní odbor Strakonice
přijme nové policisty a policistky, kteří mají zájem posílit
útvary ve strakonickém okrese a doplnit počty příslušníků
ve výkonu služby. Do služebního poměru mohou být přijati
občané ČR starší 18-ti let, bezúhonní, kteří ukončili studium
maturitní zkouškou, případně výučním listem. Další podmínkou pro přijetí je dobrý fyzický, zdravotní a psychický
stav uchazeče.
Zaměstnání u policie přináší kromě trvalého zaměstnání, stabilního příjmu a možnosti kariérního růstu, řadu
sociálních a dalších výhod, mezi ně patří 6 týdnů dovolené,
zdravotní péče, možnost čerpání příspěvků na penzijní
pojištění, rekreační pobyty a další. Po úspěšném ukončení
základní odborné přípravy (12 měsíců) je plat 26 290 korun a po zkušební době, tj. 6 měsíců, je přiznán náborový
příspěvek ve výši 75 000 korun.
V případě zájmu kontaktujte personální pracoviště PČR
Územní odbor Strakonice tel.: 974 237 400 (724 250 841),
kde vám budou poskytnuty další informace týkající se policejní služby nebo na e:mail adrese:
jaroslava.hanzlova@pcr.cz nebo st.pis@pcr.cz.
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ

Jankovský

e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

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

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

NABÍDKA

rozšířený sortiment v 1.patře
Dovoz zboží až domů
Zapojení a instalace
NAJDETE
Odvoz starého
NÁS NA FB
zboží
Expert.cz – Blatná
PIVOVARSKÁ 200, BLATNÁ,
PO – PÁ 8:00 – 17:00 HOD., SO 8:00 – 12:00 HOD.






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

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

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

a dřevěné


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

● LETÁKY, PLAKÁTY
●

NAVŠTÍVENKY, POZVÁNKY

●

PROSPEKTY, ČASOPISY

●

KNIHY, BROŽURY

●

KALENDÁŘE

Nad Vdovečkem 1123

●

DIPLOMOVÉ PRÁCE

388 01 Blatná

●

GRAFICKÉ SLUŽBY

Tel.: 383 422 044



E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

VÝHODNÉ CENY

www.blatenskatiskarna.cz

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


výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
po - st 8-11 12-14 hod.
čt - pá 8-11 12-18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
Hajany 80

Tel.: 732 236 153

www.spanekvperi.cz
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