
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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BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL – TO JE RODINNÁ ATMOSFÉRA, 
INSPIRUJÍCÍ SETKÁNÍ A MĚSTO PLNÉ VÝSTAV 

14. ročník Blatenského fotofestivalu se uskuteční již tradičně třetí zářijový víkend v maleb-ném a rozhodně 
i fotogenickém městečku Blatná v jihozápadních Čechách. Čeká vás milá rodinná atmosféra, mnoho inspirujících 
setkání a město plné výstav více než 30 autorů jak v galerijních, tak i v netradičních prostorech. Je zvykem každý 
ročník věnovat určitému tématu, letos je toto téma „divočina“. Divočina v přírodě, v nás, v tvorbě, v konfrontaci 
s civilizací, divočina 14. a 15. září v Blatné.

Těšit se můžete na vystavené práce fotografů s velkým 
F – Pavel Baňka, Roman Vondrouš, Václav Podestát, Vác-
lav Šilha či Václav Němec, dále i práce nejrůznějších foto-
grafických skupin 
a zástupců Svazu 
českých fotografů. 
Velký prostor kaž-
doročně mají také 
začínající fotogra-
fové, studenti umě-
leckých škol i pro-
fesionálové v rámci 
tzv. Otevřené scény.

Světově uzná-
vaný fotograf Pa-
vel Baňka představí 
v Městském muzeu 
Blatné své foto-
grafie z let 1998 
– 2018 „Hledání 
ticha“. Těšit se mů-
žete i na jeho před-
nášku. Do Blatné 
po několika letech 
zavítá Roman Von-
drouš, držitel pres-
tižní ceny World Press Photo a pravidelně oceňovaný autor 
v soutěži Czech Press Photo. Fotograf přírody Václav Šilha 
svým souborem naplní letošní hlavní téma, neboť se díky 
jeho fotografi ím podíváme do těch částí světa, kde ještě 
vládne divočina.

V kapli sv. Michaela při kostele Nanebevzetí Panny Marie 
uvidíte výstavu Sakrální prostor, kterou připravila galerie 
Jaroslava Fragnera. Kaple a kostely renomovaných českých 

i zahraničních ar-
chitektů jsou zde 
prezentovány foto-
grafi emi a architek-
tonickými modely.

 
Samozřejmostí 

Blatenského fes-
tivalu je také zají-
mavý doprovodný 
program, složený 
z před-nášek (např. 
Pavel Baňka, Ibra 
Ibrahimovič, Eliš-
ka Podzimková, 
Václav Podestát), 
koncertů (Songs 
f r o m  U t o p i a ) , 
Ozvěn fotojatek 
aj. Do toho „mlhy 
na blatech“, zlát-
noucí listí, vodní 
zámek, malebné 

centrum města a okolí lákající k příjemným výletům.

Více informací najdete na www.kulturablatna.cz, www.
fotofestival.cz nebo na facebooku (blatenskyfotofestival).

CKVB

PAVEL BAŇKA – ZE SOUBORU INFINITY
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ktual i ty
Koupím od Karla Hildprandta 
obraz s cizokrajnou tematikou.

Tel: 775 225 855

SVATÝ AUGUSTIN  UDĚLÁ Z TEPLA  
STÍN (28. srpen)

Pomalu se loučíme s prázdninami,  před 
námi  je poslední letní měsíc, který na svém 
konci přechází do babího léta. Přesto je však 
září často spojované spíš s podzimem, někdy 
uplakané, sluneční paprsky již pomalu ubírají 
na své intenzitě a z krajiny tak vyzařuje klid, 
jako by nám i ona naznačovala, že po hektic-
kých letních dnech, je nutný odpočinek.

Končí také letošní hlavní letní sezóna.

LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J. P. KOUB-
KA 3 A PŮJČOVNA LODĚK

V září  i v říjnu bude otevřeno každou 
sobotu od 9.00 do 14.00 hodin, PŮJČOVNA 
LODĚK,  stejně jako o prázdninách bude 
v provozu denně na tel. 736765747. Ve vše-
dní dny po 15.00 hod.

UPOZORNĚNÍ
Zítra, v sobotu 31. srpna, bude naše 

prodejna uzavřena!

Náš tip na září: Proutěné koše a košíky pro 
sklizeň letošní úrody

PRODEJ MEDVĚDÍHO ČESNEKU - 
OPĚT V NAŠÍ NABÍDCE

Nastává čas podzimní sadby medvědího 
česneku, tolik oblíbené jarní byliny.

Sadba 10 ks hlízek je za cenu 25,- Kč. 
Bude v prodeji již příští sobotu. Protože med-
vědímu česneku je nejlépe v zemi, neváhejte 
a přijďte si pro ni co nejdříve. Můžete  si  ji 
i zamluvit na tel. 736 765 747.

Medvědí česnek má rád stinné stanoviště, 
nejlépe pod opadavými stromy. Paradoxně, 
i když roste v lesích, nemá rád kyselou půdu. 
Sází se v trsech, nejméně po 10 kusech 
do jamek cca 20 cm od sebe vzdálených. 
Do hloubky tak, aby jeho hlízky byly mini-
málně 5 cm pod úrovní země (kvůli zámrazu). 
Po zasazení nějaký čas zaléváme a více již 
naši péči nepotřebuje.

Patří mezi první jarní byliny, kterými 
obohatíme náš jídelníček. Je velmi zdravý, 
pročišťuje organismus, snižuje krevní tlak, 
vhodný je pro diabetiky.

www.lidove-remeslo.cz

KDYŽ  NA SVATÉHO JILJÍ  PRŠÍ, CELÝ 
PODZIM VODA CRČÍ (1. září)

NA DEŠTI V ZÁŘÍ ROLNÍKU MOC ZÁ-
LEŽÍ

TEPLÉ ZÁŘÍ, DOBŘE SE OVOCI I VÍNU 
DAŘÍ

Eva Fučíková, lidové řemeslo

1.8.2019 v 17:56 hodin byla jednotka vyžádána operačním střediskem v Českých Budějovicích 
na požár skládky do obce Hněvkov - Němčice. Na místo byly vyslány obě cisterny města Blatná, 
dále 2 cisterny HZS Blatná a CAS32 T815 z JSDH Sedlice. Požár směsného odpadu zasáhl 
plochu o rozloze zhruba 50x30 metrů. Nasazeny byly 4C proudy a likvidace trvala jednotkám 
necelou hodinu. (web SDH Blatná).

1879 – 2019

140 let

SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
v Blatné

Vážení přátelé,
dne 7. září 2019 proběhnou oslavy 
140. výročí založení Sboru dobro-
volných hasičů v Blatné.
Na tyto oslavy SDH v Blatné Vás 
srdečně zveme a těšíme se, že se 
zúčastníte.

Za Sbor dobrovolných hasičů 
v Blatné

Václav Tvrdý Josef Novotný
starosta  velitel
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Zprávy
z radnice

ÚŘEDNÍ DESKA NYNÍ DIGITÁLNĚ
Úřední deska s papírovými dokumenty vyvěšenými za sklem se 

stala minulostí.
V rámci zkvalitňování služeb veřejnosti zpřístupnili představitelé 

města Blatná svým občanům důležité a zajímavé informace z webo-
vých stránek města, a to bez nutnosti připojení k internetu.

Dosud se občané seznamovali s papírovými dokumenty na úřední 
desce umístěné ve vývěsních skříních před budovou městského úřadu 
Blatná, na tř. T. G. Masaryka čp. 322. Tento způsob plně nahradila nová 
digitální úřední deska, která je umístěna před budovou městského úřadu 
Blatná, tř. T. G. Masaryka 322, poblíž vchodu do budovy a splňuje 
všechny legislativní podmínky dle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád. Původní „vývěsky” nebudou pro účely úřední desky 
nadále využívány.

Obsah digitální úřední desky je stejný jako obsah elektronické 
úřední desky na webových stránkách města Blatná.

Panel s velkým dotykovým LCD displejem umožňuje občanům 
prohlížení úřední desky nepřetržitě 24 hodin denně. Ovládání je jedno-
duché a intuitivní. Panel dále podporuje zoomování, takže si uživatel 
může zvětšit nebo naopak zmenšit písmo. Občan na digitální úřední 
desce najde nejen vyvěšené úřední dokumenty, ale i další informace 
- může si prohlédnout webové stránky města.

Nová digitální úřední deska neslouží k běžnému připojení k in-
ternetu.

Ing. Simona Sedláčková
tajemnice MěÚ Blatná

Vážení spoluobčané,
rád bych touto cestou poděkoval fi rmě E.ON ČR s.r.o. za zapůjčení 

elektroskútru Městské policii Blatná. Tento skútr máme zapůjčený 
již potřetí, opět na letní sezónu od července do září. Jak bylo psáno 
již v loňském roce, skútr využíváme pro kontrolu ve městě Blatná, 
zejména kontrolu míst, kde je s osobním vozidlem horší přístup, jako 
jsou třeba altán na Vinici, nebo Pumpark.

Rovněž je využíván ke kontrole blatenských osad.
Z oblasti elektromobility můžete více zjistit na ww.ecofuture.cz/

elektromobilita.
V letošním roce Městská policie Blatná ale dostala i elektroskútr 

vlastní. Tento budete moci potkávat v ulicích, dokud to jen bude – podle 
počasí – možné. Skútr byl městem Blatná zakoupen právě na základě 
velmi dobrých zkušeností při zapůjčování obdobného stroje od fi rmy 
E.ON c.z. s.r.o. 

Skútr má pro naši službu mnoho výhod. Místa, která kontroluje-
me, především za účelem dohledu nad veřejným pořádkem a ochrany 
majetku města Blatná, jsou roztroušena na celé ploše katastru města, 
včetně okrajových částí. Skútr je velmi obratný a rychlý a není pro-
blém s ním kontrolovaná místa projet i několikrát za den, při velmi 
nízkých provozních nákladech a s minimálními dopady na životní 
prostředí. Na jedno nabití, které trvá cca 4 hodiny, najede až 100 km 
při maximální rychlosti 70 km/h.

V současné době máme tedy skútry dva, není ale problém je 
rozeznat, protože náš vlastní je proveden v barvách Městské policie. 

Dále bych Vás chtěl upozornit na jednu důležitou novinku. Většina 
z Vás si již asi všimla, že v centru města byly staré a poruchové par-

kovací automaty nahrazeny novými. Stalo se tak i kvůli zkvalitňování 
služeb obyvatelům. V nových parkovacích automatech je totiž již 
možno platit platební kartou a také je zde možnost vrácení hotovosti 
při přeplatku. Parkovací automat vrací na mince do hodnoty 50,- Kč. 
Takže odpadají problémy se skutečností, když člověk nemá v peně-
žence drobných 5 korun na krátkodobé zaparkování. Větší mince se 
v peněžence většinou najdou, a pokud ne, je zde stále možnost uhradit 
parkovné platební kartou. Návod v automatech je jednoduchý, stačí dle 
něho postupovat. Nadále zůstává v platnosti možnost  hradit parkovné 
prostřednictvím SMS.

Foto skútrů Městské policie Blatná a nového parkovacího automatu.

Už jste byli v atom muzeu Javor 51 v Brdech?
Nemáme to daleko, je kousek od Míšova. Sraz u vstupu do vo-

jenského prostoru na Míšově vždy v sobotu ve13 h. Nejlépe bude, 
si návštěvu předem domluvit – kontakt na pana Vítovce nebo 
Skočovského z Nadace Železná opona: 602 263 370, 603 429 896.

Je to jediné místo, kde můžete vidět jak se skladovaly sovětské 
atomové hlavice. Podle informací CIA byla v Československu  
taková místa 3, zachoval se jen Javor 51 v Brdech, v NDR byly 2 
sklady, v Polsku 3, v Maďarsku 1, v Bulharsku 3. Jaderná munice 
byla z Československa podle vyjádření mluvčího sovětského mi-
nisterstva zahraničí z dubna 1991 stažena v březnu 1990.

Už v roce 1985 (!) uzavřely vlády SSSR a Československa 
dohodu o umístění jaderné munice na našem území. Sklad je roz-
dělen na 4 části, je umístěn 4 m pod zemí. Budete překvapení, jak 
významnými návštěvníky se pracovníci Nadace mohou pochlubit.

Více informací na stránce www.atommuzeum.
ZM

Tady byla skla-
dována atmová 
munice, dnes jsou 
v prostoru zajíma-
vé exponáty.

Vstupní vrata 
váží 6.5 tuny.
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Oprava chodníku Nad Lomnicí
V minulých dnech proběhla oprava chodníku u sídl. Nad Lomnicí 

v úseku pod okružní křižovatkou. Současně byla vybudována i nová 
spojnice, která zkrátí chodcům cestu ze sídliště ke schodišti vybu-
dovanému při stavbě okružní křižovatky. Původní asfaltový povrch 
a část betonového povrchu v ploše cca 100 m2 nahradila opět zámková 
dlažba.

Provoz plovárny v Blatné 
na konci letošní sezóny

Do 31. srpna bude mít plovárna standardní provozní dobu.
Od neděle 1. září bude plovárna v provozu 

od 10:00 do 18:00 hod. 
Posledním dnem provozu plovárny bude neděle 8. září.

Blatenští modeláří vezou 
zlaté a stříbrné medaile 
z Austrálie

Letecko-modelářský klub AMC Blatná má ve svém středu mode-
láře, kteří se věnují závodům rychlostních leteckých modelů kolem 
pylonů. Jedná se o vysoce specializovanou modelářskou kategorii, 
která je přirovnávána k Formuli 1 mezi leteckými modeláři. Pylonovým 
létáním se také inspirovala populární Red Bull Air Race. Zásadní rozdíl 
je v tom, že na trati není pouze jeden letoun, ale tři současně. Piloti se 
svými modely musí obletět dráhu vytyčenou třemi pylony desetkrát 
za sebou. Vítězí ten nejrychlejší a současně nejpřesnější, protože pylo-
ny musí skutečně oblétnout, což kontrolují traťoví rozhodčí. Jsou zde 
kladeny vysoké nároky na použitou techniku a samozřejmě na kvalitu 
pilotů. Ani sebemenší chyba není v tomto druhu závodění odpuštěna. 

Na letošním mistrovství 
světa, které se konalo v aus-
tralském Maryborough, měl 
blatenský klub dva své členy 
reprezentující Českou repub-
liku. Závody byly uspořádá-
ny pro dvě kategorie. Jedna 
pro modely se spalovacím 
motorem označovaná F3D 
a druhá pro modely poháněné 
elektromotorem F5D. V ka-
tegorii F3D se spalovacími 
motory pilotovali své mo-
dely blateňáci Roman Pojer 
a Tomáš Andrlík. Společně 
s třetím pilotem Jirkou No-
votným dokázali v soutěži 

družstev vybojovat stříbrné medaile, když museli sklonit hlavu pouze 
před domácími australany. V kategorii F5D s elektropohonem, kde 
Tomáš Andrlík fi guroval jako hlavní mechanik, vybojovalo české 
družstvo medaili zlatou.

Pro všechny fanoušky a zájemce o tento špičkový modelářský 
sport máme pozvánku na závod evropského poháru a mistrovství ČR 
konaný 14.-15.9.2019 na letišti Tchořovice. 

Více informací na: www.pylonracing.cz
AMC Blatná
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21. srpna 2019 v Blatné
Sešlo se nás tentokrát šedesát, pejsky nepočítáme. Popovídali jsme si  a taky zazpívali.

Vzpomněli jsme na srpen 1968, kdy po vpádu vojsk Varšavské smlouvy byly oběti na životech včetně dvou mladých lidí, kteří pocházeli 
z Blatné, mnoho zraněných a mnoho materiálních škod. Připomněli jsme ale i srpen 1969, který je tragický v tom, že 5 zabitých mladých lidí 
(nejmladšímu bylo 14 let) mají na svědomí čeští příslušníci Lidových milicí nebo Veřejné bezpečnosti, které proti vlastním občanům vyslala 
komunistická vládnoucí strana. Tyto vraždy nebyly nikdy vyšetřeny, natož potrestány. 

Přitom dnešní vládu v naší zemi drží u moci KSČM, která se proti činům KSČ nikdy nevymezila a její představitelé zločiny komunistického 
režimu relativizují a snaží se snižovat jejich závažnost. Za tento stav jsou plně zodpovědní vydíratelný trestně stíhaný premiér a prezident, 
který tohoto premiéra podporuje.

(S použitím textu Milion chvilek)

Taky tuhle:
MÁ ZEMĚ SE MÁ (zpívej na Bonnie Tyler - It‘s A Heartache )
Jen se válej, na hradě se válej, vodky maj přísun neustálej, jen 
chlastej vždyť si náaaáš
Jen se válej, komouše tam chválej, rozpočet maj furt malej, Bureši 
zas přidáaaáš
Jen se válej, rudý trenýrky pálej, na ústavu z výšky kálej, teď hrad 
je ku*do náaaáš
Každy ráno začíná s hlavou v řiti Putina, pán náš.
Za nic už se nestydí, Ovčáček vše vyřídí, ten lhář.
Furt ho chválej, ve Strakovce ho chválej, estebák byl jen malej, 
je to guru náaaáš
Je důchodců řevu, i na vlak mám dal slevu, k důchodu ňákou plevu, 
ty náš hlas prostě máaaáš.
Furt ho chválej, čapák je problém malej, veď všetký kradnů vravel, 
on on zachrání stát náaaáš
Státní žalobce umlčet má, od Zemana děsná babizna, tu znáš.
Když bude zle tak jak se zdá, Eman mu amnestii dá, nač pláč?

ZM
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Dobrovolní hasiči v Drahenickém Málkově mají zdravý smysl 
pro humor. Přenesli ho i do oslav své požehnané stodesítky
Dokončení z minulého čísla.

Při požárním útoku zasahovala i „třetí 
moc“

Vyvrcholením celé pečlivě připravené 
akce nemohlo být samozřejmě nic jiného než 
klasické měření sil v požárním útoku mezi 
jedenácti mužskými manšafty, třemi ženský-
mi a čtyřmi veteránskými. Tentokrát se jelo 
na jednu mašinu.

K všeobecnému překvapení se neodehrál 
žádný neplatný pokus. Došlo však k čemusi, 
co moderátor svátečního dne DJ Karel Zbí-
ral označil za zásah „ třetí moci“. A došlo 
k tomu u elitní „ rychlé roty“ z Bezdědovic, 
kde po vynikající souhře techniky i lidských 
svalů odešla jako na potvoru „ na kafe“ sig-
nalizace u terče. Bezdědovickým favoritům 
to na náladě zrovna nepřidalo. Nicméně při 
náhradním pokusu znovu zazářili a vítězství 
bylo v kapse! V závěsu ponechali „šikuly“ 
z „dalekého“ Mečíchova, kteří tak nevážili 
drahocenné kilometry vůbec nadarmo.Na 
bronzovou pozici se probojovali věční ri-
valové bezdědovických stíhačů z Chobota. 
Ženy-hasičky to měly jednodušší, protože 
vzhledem k jejich počtu žádná parta nemohla 
odjet bez poháru. Výhoda domácího prostředí 
nebyla tentokrát nic platná, protože buzická 
konkurence byla prostě rychlejší o dvě vteřiny 
a zlato jaksi samozřejmě braly bezdědovické 
„lady“.

Do veteránské složky se bezdědovičtí 
nekvalifi kovali, takže trůn zůstal volný pro 
sekáče z Chobota. Drahenický Málkov se 

vykoupal ve stříbře a hosté ze Skaličan byli 
odměněni bronzem.

Oheň může být i veselý
Aby oslavy 110. výročí založení SDH 

Drahenický Málkov také polechtaly bránice 
přítomných diváků, připravili organizátoři 
vtipnou scénku „ Srdnaté družstevnice aneb 
Slunce, seno, plameny“. Za použití staré tech-
niky mladé dámy z místního sboru v gumov-
kách a zástěrách likvidovaly uměle založený 
oheň v bezpečném koutě cvičiště. Pro větší 
obveselení publika se napřed pokoušely ama-
térské herečky v převleku za socialistické do-
jičky a krmičky s dobovým ozvučením snažily 
ohnivé sani srazit hlavy pomocí kýblů vody.

Následný požární útok se sice vyvedl, nic-
méně o happy and se nakonec museli postarat 
páni tvorstva, kteří ještě nějakou tu minutu 
po humorné scénce požářiště dohašovali.

Po stopách dědů a pradědů aneb sonda 
do málkovské hasičské historie

O založení hasičského sboru v Drahe-
nickém Málkově se zasadili místní občané 
na výborové schůzi, konané 22. ledna 1909. 
Zejména pak starosta obce Jan Pešek. 1. 
února 1909 pak došlo k zakoupení stříkačky 
z ústřední prodejny v Praze.

Členská základna se postupně navyšovala. 
Roku 1929 ji tvořilo 18 aktivních hasičů a dva 
čestní. O rok později se jednalo o 22 činných 
příslušníků a dva čestné. Roku 1931 se stav 
upravil o 13 přispívajících členů. Významný 
byl z pohledu historie rok 1934, kdy obec po-
řídila sboru novou, dvoukolovou motorovou 

stříkačku od firmy SIGMUND Olomouc- 
Lutín v hodnotě 25 000 korun. Mimoto vzrostl 
počet aktivních členů na 27.

Roku 1972 byly zahájeny úkony ke stavbě 
nové požární zbrojnice a o tři roky později se 
již stavba s moderní technikou slavnostně pře-
dávala. Rok 1976 byl ve znamení dokončení 
požární nádrže. Během 90. let došlo k útlumu 
hasičské činnosti v obci. Generační obnova 
a čerstvý rozkvět hasičských ideí nastaly 
roku 2009 při oslavách stého výročí založení 
sboru v obci. Mužské družstvo posílila ženská 
složka a rok nato ještě veteránský manšaft.

Mimořádná pozornost byla věnována 
technice. Roku 2011 došlo ke generální re-
konstrukci stávající mašiny. Výsledkem byl 
posílený výkon a čerstvý kabát. Následně 
roku 2013 SDH Drahenický Málkov odkou-
pil do svého majetku motorovou stříkačku 
značky „Smékal“ z vlastnictví obce Tisov. 
Zásluhou člena sboru Martina Lapky prošla 
„ prababička“ asi z roku 1934 důkladnou re-
novací. K výbavě málkovského sboru mimoto 
patří stříkačka PPS 8, přívěsný vozík i plo-
voucí čerpadlo. Jelikož nemá zásahový vůz, 
sbor se stará o zásahy na domácí půdě, např. 
hašení hořících kontejnerů, čerpání vody ze 
sklepů nebo prořezávání cest po kalamitách.

Dnes má Sbor dobrovolných hasičů Dra-
henický Málkov 62 členů a jeho starostou je 
Miroslav Levý. Za deset let, co objíždí okolní 
soutěže v požárním sportu nashromáždil cel-
kem 102 pohárů.

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

V Březnici na Příbramsku se 
otevírá unikátní technická 
akademie

V rekonstruované budově v centru Březnice vzniká zbrusu nový 
svět techniky. Spolek Technická akademie dětí a mládeže seznámí 
děti i dospělé s fungováním nejmodernější IT techniky a robotiky

Spolek TECHAK neboli Technická akademie dětí a mládeže, 
z. s. společně s městem Březnice zrekonstruoval starou budovu 
bývalé školky, ve které nyní na 300 m2 otevírá zbrusu nový svět 
IT a techniky. Obzory v oblasti počítačů a digitálních technologií 
si mohou přijít rozšířit jak děti a mládež, tak i dospělí a senioři. 
Programování, robotika, modelování ve 3D, nebo natáčení videa 
na youtube představuje jen hrstku z pořádaných aktivit. 

Zájemci o vědu a techniku mají k dispozici šest moderních 
učeben vybavených počítači, tablety, drony, 3D tiskárnami, akčními 
4K kamerami, roboty pro výuku programování, stavebnicemi LEGO 
Boost, LEGO Mindstorms nebo Boffi  n či brýlemi na virtuální realitu. 

„Cílem našich volnočasových aktivit je podpořit zájem dětí 
o polytechnické a přírodovědné vzdělání“, říká Ing. Radek Vrňák, 

předseda spolku. Budoucnost projektu je jasná: TECHAK chce být 
pevnou součástí neformálního vzdělávání v České republice.

 V TECHAKu jsou zkrátka zajímavé  věci, které stojí za vidění 
i vyzkoušení. 

Skvělou příležitostí je den otevřených dveří, který se uskuteční 
v úterý 10. září 2019.
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Voda a příroda
„Zase spadlo jen pár kapek,“ říká posměš-

ně většina lidí. Jako by příroda nebo Bůh 
mohli za to, že je nedostatek vláhy. Matka 
Země, nejkrásnější planeta Vesmíru, umírá 
v důsledku bezohlednosti lidí. Přicházející 
krize, která se dotkne všech, je nutná, aby se 
lidstvo probudilo.

Naši slovanští předkové Českou zemi, 
v dobách Keltů a Germánů pokrytou téměř 
celou lesy, vykáceli za účelem zemědělství 
a těžby dřeva. V současnosti málo lidí a spo-
lečenství v ČR je ochotno sázet hodnotné 
stromy na svých pozemcích, vysázet lesy 
a lužní lesy. Růst zalesnění je zanedbatelný. 
Převládá snaha stromy likvidovat a stavět 
betonové, žulové a asfaltové džungle, kde 
v horkých létech, která se stanou samozřej-
mostí, se nebude dát žít. 

Nyní viditelně umírají smrkové porosty 
v EU vysázené za účelem rychlého zisku. 
V dlouhodobém suchu podléhají kůrovci. 
V Německu jsem na několik místech viděl 
lesy vysázené na nevyužívaných loukách. 

Milióny hektarů lesa hoří na Sibiři. V Bra-
zílii požáry zakládají sami zemědělci a těžaři 
nerostů. Deštné lesy jsou nejbohatší poklad-
nicí biodiverzity, ale jejich rozloha se každý 
rok zmenšuje o plochu rovnající se rozloze 
ČR (i přes zpomalení př. dotacemi Norska 
či Německa do Amazonie) Přitom umírá 
mnoho živočichů a rostlin. Každý den vymizí 
z přírody mnoho živočišných a rostlinných 
druhů ve světě https://www.idnes.cz/zpravy/
zahranicni/vymirani-druhu-studie-2017.
A170711_132531_zahranicni_ert i u nás htt-
ps://magazin.aktualne.cz/veda/z-prirody-mi-
zi-desitky-zivocisnych-druhu-ochrana-priro-
dy/r~104acbc8103411e982ca0cc47ab5f122

Na ničení pralesů se podílejí i výrobci 
palmového oleje a tuku. Původní pralesy se 
nahrazují nekonečnými monokulturami palmy 
olejné, jež původně pochází ze západní Afri-
ky. Vzhledem k velké spotřebě se plantáže 
rozšiřují a kvůli nim bylo zničeno mnoho 
původních deštných lesů. Největší producenti 
palmového oleje jsou Indonésie, Malajsie, 
Thajsko, Kolumbie, Nigérie, Nová Guinea, 
Ekvádor. Palmový tuk je levný, mnoho výrob-
ců ho přidává do potravin a kosmetických vý-
robků. Přitom obsahuje asi 50 % nasycených 
mastných kyselin, jež způsobují ucpávání cév, 
viz https://www.slimming.cz/palmovy-olej. 

Problémů je mnoho. Je otázkou, co může 
udělat obyčejný člověk, aby ulevil přírodě. 
Každý můžeme pro Matku Zemi něco udělat 
podle svých možností:

●  Třídění komunálního odpadu. Tím 
snížíme energetickou náročnost výroby 
recyklovaných plastů, papíru, skla, kovů aj.

●  Šetření vodou. Zalévání či splachování 
dešťovou vodou. I v bytě máme ve dřezu 
a v umyvadle misku a vodu z mytí nádobí 
či rukou či z pračky použijeme ještě jednou 
na spláchnutí toalety.

●  Neplýtvat energiemi a potravinami. 
Užívat ekologicky šetrné prostředky 
v domácností na mytí nádobí, prádla, 
do myčky aj. př. Club 21, Amway aj.

●  Důsledně kupovat výrobky bez palmo-
vého oleje a tuku.

●  Dát přednost biopotravinám rostlinné-
ho či živočišného původu, jež pocházejí 
z ekologického hospodářství a mají platný 
certifi kát (př. bez použití umělých hnojiv, 
škodlivých chemických postřiků či gene-
ticky modifi kovaných organismů). Koupí-
me je v běžných obchodech i prodejnách 
zdravé výživy.

●  Nespalovat v kamnech komunální od-
pad a plasty, nýbrž palivo ke spalování 
určené. Kolikrát v zimním období se noční 
procházka po Blatné v období inverze 
stane noční můrou pro vlastní plíce. Navíc 
škodlivý spad zasáhne zahrádku vlastní 
i sousedů a chemikálie pak lidé či domácí 
býložravci jedí.

●  Kupování výrobků a služeb přednostně 
z obce či regionu, kde bydlíme (farmáři, 
řemeslníci, místní výrobci), na dalším 
místě z kraje, z České republiky. Pokud 
vhodný výrobek nenajdeme zde, tak z EU. 
Pokud je to možné, vyhnout se kupování 
nekvalitních produktů např. z Asie, čímž 
zatěžujeme Matku Zemi dopravou výrobků 
dotovaných čínskou vládou přes polovinu 
zeměkoule. Navíc čínské fi rmy odvádějí 
daně čínské vládě, která část daní využívá 
na vyzbrojování, včetně mezikontinen-
tálních jaderných zbraní, které ohrožují 
evropské země. 

●  Existují neziskové projekty na nákup 
pozemků v pralesích Amazonie a In-
donésie a jejich využití a střežení, např. 
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/
cesi-kupuji-pralesy-v-amazonii-aby-je-
-zachranili-pred-vykacenim-40270877

●  Kdo je bohatší, je rozumné investovat 
do pasivních staveb, kolektorů na ohřev 
vody a topení, tepelného čerpadla, foto-
voltaiky či rekuperace tepla.

●  Důsledně na kratší vzdálenosti chodit 
pěšky či jezdit na kole. Je-li to možné, 
užívat hromadnou dopravu namísto 
zahlcování silnic osobním autem či mo-
tocyklem a namísto užití leteckých spojů.

●  Elektrokola a elektromobily nejsou 
ekologickým řešením, pokud se v ČR cca 
50 % elektrické energ ie vyrobí spalováním 
hnědého uhlí, plynu nebo odpadu.

●  Jedeme-li autem, na motorce či elektrokole, 
důsledně volit jízdu bez velké akcelerace 
a rychlosti, využívat setrvačnosti při 
dojezdu. Využít přepravní kapacity auta.

●  Vytvořit společenský tlak na úrovni obcí 
a státu na stavbu větrných elektráren 
k výrobě elektrické energie. Náklady 
(v Kč/kWh) na výrobu elektřiny je u vě-
trných elektráren srovnatelná s vodními 
a tepelnými elektrárnami. http://csve.cz/
cz/clanky/celkove-naklady-(v-kc-kwh)-
-na-vyrobu-elektriny-dle-primarniho-zdro-
je:/523 V ČR je proti větrným elektrárnám 
averze. Raději se ze Šumavy díváme 
na jadernou elektrárnu. Jezdím občas 
do Německa. Větrné elektrárny jsou víc 
než 500 m od nejbližšího obydlí. Staví se 
technologická řešení na stabilizování do-
dávky energie (velké baterie či fi  Siemens 
v Německu postavila efektivní zařízení 
na uložení přebytečné energie do tepelné 
– lávové kameny) a naopak. 

●  Podpořit pomocí či fi nancemi lidi i zví-
řata v nouzi v sousedství, v ČR i jinde 
ve světě. Lze najít a ověřit mnoho sociál-
ních i ekologických projektů na podporu 
lidem v nouzi, podpora jednotlivců v jejich 
zemědělské činnosti, získání zdrojů vody. 
Žijeme v bohatší části světa a máme větší 
zodpovědnost i možnosti než ti chudí 
a nejchudší.

●  Být skromný, spokojený s tím, co máme, 
dívat se na lidi u nás či ve světě, kteří mají 
mnohem méně a žijí mnohem skromněji. 
Mít rád sám sebe, hledat a šířit v sobě, 
ve své rodině, se sousedy i mezi národy 
pozitivitu, úctu toleranci.

●  Upřímná modlitba či meditace za Matku 
Zemi a její regenerační schopnost velmi 
pomáhá, https://www.cestyksobe.cz/
meditujte-kazdy-den-minutu-pro-matku-
-zemi/9289.

Jsou i další možnosti, se kterými se někdo 
rád podělí. Svou Matku Zemi máme ve vlast-
ních rukách. 

Aleš Drobník, 
foto NASA
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Den, kdy si na dvoře buzické hospůdky podávaly ruce 
gulášové múzy. Soutěžících bylo jen pět, ale překonávali se

Buzice - Gulášiáda patří již léta do osvěd-
čeného letního repertoáru buzické hospůdky 
„U Čiláka“. Ani letošek nebyl v tomto ohledu 
výjimkou. Bohužel se tentokrát počet soutě-
žících „scvrkl“ na pouhých pět. To však kuli-
nářské akci na atraktivitě rozhodně neubralo 
a chuťové buňky si i nyní přišly určitě na své.

S kuchař-
skou „apara-
turou“  s i  to 
do Buzic přiha-
sila i paní Věra 
Bočková z Paš-
tik. A nebyla tu 
poprvé. „Tehdy 
jsem skončila 
pátá,“ nechala 
se slyšet paní 
Bočková od sy-
čícího kastro-
lu,zahaleného 
fantastickým 
aroma. Jestliže 

jsou 99% veřejnosti vnímána jako symbolická 
čísla sedmička a třináctka, pak se zdatná ku-
chařka z Paštik řadí rozhodně mezi zbývající 
procento. Jí se jako klíště drží pětka- alespoň 
co se kulinářských soutěží týče. „Zatím jsem 
vždycky skončila na téhle pozici,“ přisvěd-

čuje žena,obklopená rodinným kolektivem. 
A světe-div se! I tady na dvoře „Čilákovském“ 
jí byla souzena už podruhé tahle zejména 
ve škole nesympatická cifra. Věra Bočková 
to však bere sportovně: „Já tyhle kulinářské 
dýchánky obrážím pro legraci. Určitě ne kvůli 
výhře!“ Rodina prý její guláš zbožňuje: „Ale 
v podstatě je jim jedno, co uvařím,“ směje 
se. Podle ní je důležité udělat pořádný základ 
v malých porcích: „Ale ve velkém se to těžko 
ochucuje,“ zdůrazňuje. Jestlipak doma také 
zde přítomný manžel obleče někdy kuchař-
skou zástěru? „Ale kdepak. Manžel nevaří- 
manžel funguje jako vrchní ochutnávač,“ 
mávne rukou paní Bočková.

Působilo to vskutku komicky, ale na pět 
soutěžících „nastoupila“ šestičlenná porota. 
Na pro diváky a konzumenty utajeném místě 
posuzovali porotci podle svého nejlepšího 
vědomí a svědomí vzhled, vůni, tuhost masa 
a další faktory předkládaných vzorků národ-
ního jídla. Šlo o téměř stejně vznešené tabu, 
jako když se ve Vatikánu volí nový papež.

Verdikt poroty vstoupil ve známost vpod-
večer. Jako už několikrát opanovaly bednu se-
stry Krejcarovy z Hrádku u Rokycan se svojí 
jelení baštou. O druhé a třetí místo se podělila 
jedna rodina- Dušan Vaněk z Hněvkova s ko-
legou Václavem Novotným se specialitou z je-

lena sika a Michal Vaněk z Vodňan s rodinou 
s kančím gulášem. Nepopulární bramborová 
medaile se nastěhovala ke slovenskému hosto-
vi, bydlícímu nyní v Blatné za jeho maďarský 
kotlíkový výtvor. S pátým místem se musela 
spokojit již zmiňovaná Věra Bočková z Paštik 
a její vepřová klasika.

O tom, že veškeré guláše byly více než 
„jedlé“ svědčil fakt, že se po nich s přícho-
dem hladových diváků jen zaprášilo. Než 
bys řekl „švec“, hleděli kulinářští nadšenci 
na dna prázdných hrnců. Zábavně- nadýchané 
odpoledne zakončila taneční zábava.

Alespoň se při tanci řádně vytrávilo!
(Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda

Stupně vítězů

Dušan Vaněk z Hněvkova 
(vlevo)
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Ohlédnutí za slavnostním ukončením školního roku
Půlnoční vysvědčení
Dne 27. 6. 2019 večer jsem se sešla se svými 

žáky z 3. A ze ZŠ J. A. Komenského v Blatné 
i s jejich rodiči ve škole.

N e j d ř í -
ve  j sme  za -
v z p o m í n a l i 
na první škol-
ní den a na tři 
roky strávené 
ve škole. Pak 
rodiče odešli. 
Po  př íchodu 
paní vychova-
telky Kamily 
Maškové jsme 
začali společně 
vyrábět oblíbe-
ný sliz a dívali 
jsme se na po-
hádku. Děti nemohly usnout, protože se těšily na slíbené pře-
kvapení. Začaly odpočítávat poslední vteřiny do nového dne. 
V pyžamkách si ode mě převzaly ,,půlnoční vysvědčení“. Snad 

si na tento nevšední zážitek vzpomenou i v dospělosti s radostí 
a úsměvem. Kdo může říct, že ve škole dostal o půlnoci vysvědče-
ní? Mí žáci to říci mohou a z jejich rozzářených očí jsem poznala, 
že se jim to moc líbilo.

Všem ro-
d i č ů m  j e š t ě 
jednou děkuji 
za skvělou tříle-
tou spolupráci. 
Vy i děti máte 
dveře ke mně 
vždy otevřené. 
Vaše děti jsou 
úžasné a mno-
ho toho naučily 
i ony mě. Dě-
kuji, že jste mi 
je na tři roky 
„půjčili“. Bude 
se mi stýskat.

Mgr. Jana Fialová , třídní učitelka 3. A
ZŠ J. A. Komenského Blatná
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ulturní  kalendář

1. 9. NEDĚLE | 14:00 – 17:00 |
LOUČENÍ S LÉTEM
Husovy sady
Těšit se můžete na:
Monika Posekaná – lektorka canisterapie
Agility Strakonice – ukázka obrany a agility
Freestyle football exhibice + výuka
Dagmar Hálová – výroba a prodej skleně-
ných figurek
Divadlo Kapsa – Zvířátka a loupežníci
Relax zóna
V případě nepříznivého počasí se akce 
uskuteční v KCAŽ.

8. 9. NEDĚLE | 19:00 |
S TEBOU JSEM JÁ
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Veronika Ptáčková – klavír, Jakub Šmíd – 
zpěv
Večer se skvělými umělci, které známe 
z blatenských klavírních kurzů. Na progra-
mu budou šansony a filmové melodie.

9. 9. PONDĚLÍ | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ S RŮŽENKOU 
A PETREM (CKVB)
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

14. – 15. 9.
BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL
14. ročník Blatenského fotofestivalu ten-
tokrát na téma DIVOČINA. Víkend plný vý-
stav od téměř 40 fotografů jak v galerijních, 
tak i v netradičních prostorech (Městské 
muzeum Blatná, Zámek Blatná, Kulturní 
kavárna Železářství U Šulců, U Bílého Lva, 
Kaplanka, IC Blatná atd.). Těšit se můžete 
na vystavené práce fotografů s velkým F – 
Pavel Baňka, Roman Vondrouš, Václav Po-
destát, Václav Šilha či Václav Němec, dále 
uvidíte práce nejrůznějších fotografických 
skupin a zástupců Svazu českých fotogra-

fů. Výstavy budou přístupné v sobotu 14. 9. 
od 9 do 18  a neděli 15. 9. od 9 do 17 hodin.
Vstupné dobrovolné

SRPEN A ZÁŘÍ NEPROMÍTÁME, MALUJEME.

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

6. 9. PÁTEK | 9:30 |
S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Setkání rodičů s dětmi do tří let nad kniha-
mi a o knihách, tentokrát na téma pohádky 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Hlásit se mů-
žete na tratbergerova@email.cz. Kapacita 
je omezena.

10. 9. – 30. 9. 
PRÁZDNINOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Nakresli nebo namaluj obrázek se svým 
prázdninovým zážitkem. Obrázku dej zají-
mavý název a odevzdej v knihovně do kon-
ce září. Hlasování proběhne v říjnu a výher-
ce s nejvíce hlasy bude mile odměněn.

 

31. 8. SOBOTA | 9:00 – 14:00 | 
MALOVÁNÍ V PLENÉRU s Lenkou Pál-
kovou
Mračov
Cena kurzu 200 Kč

5. 9. ČTVRTEK | 16:00 – 18:00 |
NA KAFE S ERASMEM+
Kavárna
Informační den o Sboru solidarity a pro-
gramu Erasmus+ pro organizace i jednot-

livce. Představení programu Erasmus+, 
jeho sektory a aktivity, které lze grantově 
podpořit.
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské 
unie, který podporuje spolupráci a mobili-
tu občanů EU ve všech sférách vzdělávání.
Kapacita 20 osob, přihlášky a dotazy na 
tel. 728 318 993, Kateřina Hadravová

10. 9. ÚTERÝ | 17:00 |
PŘEDNÁŠKA MARIE NESTĚROVÉ 
O NOVODOBÉ KINEZIOLOGII
Kavárna
Pojďme společně nahlédnout, jak funguje 
naše mysl a naše tělo.
Budeme hledat příčiny stresů, které nám 
nedovolily žít život v naší síle, možnostech, 
lásce, haromonii a porozumění.
Vstupné dobrovolné

PRAVIDELNÉ AKCE
PO, ÚT, ST, PÁ

PILATES CLINIC A ZDRAVOTNÍ 
CVIČENÍ
Velká klubovna
Od 9. 9. nově v KCAŽ pravidelné lekce Pi-
lates Clinic a Zdravotního cvičení s Terezou 
Maškovou. Více informací a rezervace na 
www.tmaskova.net nebo na tel. 604 538 
200.

PONDĚLÍ | 16:00 – 17:00 |
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO 
MLADŠÍ I STARŠÍ
Velká klubovna
Pořádá STP Blatná

PONDĚLÍ | 10:00 – 11:00 |
REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ 
CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 
A SENIORY
Velká klubovna
Pořádá STP Blatná

ÚTERÝ, LICHÝ TÝDEN | 15:00 – 18:00 |
NÁPRAVA ŘEČI
Malá klubovna
Mgr. Květa Zbíralová, +420 606 655 713

PONDĚLÍ, LICHÝ TÝDEN | 15:30 – 16:30 |
KURZ PŘEDŠKOLÁČEK
Malá klubovna
Příprava předškolních dětí pro úspěšný 
vstup do první třídy.

NÁPRAVA ŘEČI | STŘEDY DLE TELEFONICKÉ 
DOMLUVY |
Klubovna
Mgr. Petra Tuháčková, +420 602 303 083

STŘEDA | 18:00 – 19:00 |
ZUMBA
Velký sál
Lektorka Martina Hovorková
90 Kč/lekce

ČTVRTEK | 16:00 – 17:15 a 17:30 – 18:45 |
ÁJURJÓGA
Velká klubovna
Série 12 lekcí, cena 1300 Kč
Přihlášky na 773 978 168, Radoslav Na-
hálka. Kapacita kurzu omezena. Max. 20 
účastníků.

 Akce

 Kino
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BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL
DIVOČINA | 14.–15. září 2019 
Pavel Baňka | Roman Vondrouš  
Václav Šilha | Václav Podestát 
Svaz českých fotografů | Skupinaneskupina 
Václav Němec | Galerie Jaroslava Fragnera 
výstavy | projekce | přednášky | setkání s autory | hudba
www.fotofestival.cz | www.kulturablatna.cz

Zámek Blatná
Castle Blatná

 Knihovna
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20. 9. PÁTEK | 9:00 – 13:00 |
SOCIÁLNÍ REHABILITACE FOKUS
Klubovna
I duše může stonat… Nezůstávejte se svý-
mi obtížemi sami!
Kontakt: +420 608 271 800, info@fokus
-pisek.cz, www.fokus-pisek.cz

ATELIÉRY:
ČTVRTEK
Suterén
5. 9. | 18:00 | Šperkování s Janou Halló
12. 9. | 18:15 | Sochařství s Jitkou Křivan-
covou
19. 9. | 18:00 | Linoryt s Veronikou Tesko-
vou
Přihlášky na kalousova@ckvb.cz nebo na 
775 602 094, cena 100 Kč, každý pátý vstup 
sleva 50 %

28. 9. SOBOTA | 9:00 – 14:00 |
MALOVÁNÍ V PLENÉRU 
s Lenkou Pálkovou
Mračov
Cena 200 Kč

JAZYKOVÉ KONVERZACE
PONDĚLÍ | 17:00 – 18:00 |
NĚMECKÁ KONVERZACE
Malá klubovna
Lektorka: Jana Španihelová 
50 Kč/lekce

ÚTERÝ
ANGLICKÁ KONVERZACE
Malá klubovna
17:00 - 18:00 pro pokročilé 
18:00 - 19:00 pro mírně pokročilé 
Lektorka: Ludmila Růžičková/Denisa Ka-
rešová
50 Kč/lekce

STŘEDA | 15:00 – 16:00 |
FRANCOUZSKÁ KONVERZACE
Malá klubovna
Lektorka: Alena Marhavá  
50 Kč/lekce

STŘEDA | 17:00 – 18:00 |
ANGLICKÁ KONVERZACE
Malá klubovna
Tyto lekce jsou určeny pro začátečníky.
Lektorka: Denisa Karešová  
50 Kč/lekce

STŘEDA | 18:30 – 19:30 |
ANGLICKÁ KONVERZACE
Klubovna
Lektorka: Bohumila Hermannová, Jana 
Michálková | 50 Kč/lekce 

Z DŮVODU INSTALACE NOVÉ VÝSTAVY BUDE 
MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ UZAVŘENO 
V TERMÍNU 26. 8. – 13. 9.

1. 7. – 31. 8.
BLATENSKÁ LILIE 83
Výstava ve vlacích na trase Strakonice – 
Blatná – Březnice
Výstava připomene historii blatenských 
skautů ve vlacích, které je vozily na tábory, 

výpravy, prostě za dobrodružstvím.

1. 7. – 1. 9.
OTO SLÁDEK – BAREVNÝ SVĚT
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

1. 7. – 30. 9. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
PAVEL HANZLÍK EFIAP
KCAŽ Blatná
Výstava fotografií

15. 7. – 12. 9.
LUCIE SCHOLLER RUSKOVÁ – 
OBRAZY
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

17. 8. – 1. 9. + 7. – 8. 9. + 14. – 15. 9. 
o víkendech | 10:00 – 17:00 |
SAKRÁLNÍ PROSTOR
Kaple sv. Michaela u kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Blatné
Malá ochutnávka stejnojmenné výsta-
vy, připravené pražskou Galerií Jaroslava 
Fragnera, vám přiblíží podobu současné 
sakrální architektury. Kaple a kostely re-
nomovaných evropských architektů jsou 
prezentovány fotografiemi a architektonic-
kými modely. Stavby spojuje jednoduchost 
a hra se světlem.

31. 8. – 1 .9., 7. – 8. 9., 14. – 15. 9.
Pouze o víkendech | 10:00 – 17:00 |
100 LET OČIMA FOTOGRAFŮ
Ambit, kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Blatné
100 let prostřednictvím 10 panelů s fo-
tografiemi od 120 autorů sdružených ve 
Svazu českých fotografů. Nahlédněte do 
atmosféry doby a připomeňte si důležité 
mezníky naší historie. 

2. 9. – 6. 10.
VÁCLAV NĚMEC – HIKE
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Výstava fotografií. Severní Amerika z po-
hledu hikera. Hory, divoké lesy, moře, svo-
boda, motely a Campbellova polévka. Po-
kus o netradiční subjektivní cestopis.

9. 9. – 31. 10. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
MYSLIVOST NA BLATENSKU
OK – OTEVŘENÁ KAVÁRNA KCAŽ
Historie a současnost myslivosti na Bla-
tensku. Autory výstavy jsou členové MS 
Lomnice Blatná

14. 9. – 10. 11. ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
PAVEL BAŇKA: HLEDÁNÍ TICHA
Městské muzeum Blatná
Výstava fotografií z let 1998 – 2018 od 
uznávaného českého fotografa Pavla Baň-
ky, který se též prosadil na mezinárodní 
fotografické scéně a jeho díla se stala sou-
částí mnoha světových sbírek.

14. 9. – 10. 11.
EVA STANOVSKÁ: PRŮNIKY
Galerie v Íčku, Infocentrum Blatná
Hravé snímky od pravidelné účastnice 
Otevřené scény Blatenského fotofestivalu: 
Dvě různé fotografie, dvě různé skutečnos-
ti. Souvisí spolu? Nechme prostor fantazii a 
začněme si vymýšlet.“

 

 Výstavy
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

www.adchvatal.cz             ad.chvatal@seznam.cz

  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

  Dovoz kameniva, písku, betonu

  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

Přijmeme 1-2 řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,

mzdové ohodnocení – 38.000 Kč čistá mzda,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce

Rádi přivítáme nové zájemce o policejní práci. Od nového roku 
2019 nově garantujeme navýšení tarifních platů, po úspěšném 
ukončení základní odborné přípravy (12 měsíců) je plat 29 540 
korun a po zkušební době, tj. 6 měsíců, je přiznán náborový 
příspěvek ve výši 75 000 korun. Zaměstnání u policie přináší 
kromě trvalého pracovního poměru, stabilního příjmu a mož-
nosti kariérního růstu řadu sociálních a dalších výhod, mezi 
ně patří šest týdnů dovolené, zdravotní péče, možnost čerpání 
příspěvků na penzijní pojištění, rekreační pobyty a další.
Do služebního poměru mohou být přijati občané ČR starší 
18 let, kteří ukončili studium maturitní zkouškou. Další podmín-
kou je bezúhonnost, dobrý fyzický a psychický stav.
V případě zájmu kontaktujte personální pracoviště PČR 
Územní odbor Strakonice, tel.: 974 237 400, kde vám budou 
poskytnuty další informace týkající se policejní služby nebo 
na e-mailu jaroslava.hanzlova@pcr.cz nebo st.pis@pcr.cz.

Objednejte na telefonu:

774 257 568

Spolehlivý 
Internet 

 
v okolí

Nyní  
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V Řečici už se zaběhl 
nohejbal. Teď si místní 
začali i s cyklistikou
A všechno to sjednotili do jednoho víkendu.

Řečice - Osada Řečice je rozlohou i po-
čtem obyvatel sice malá, nicméně společenský 
život zde prožívá opravdovou renesanci. Ná-
zorným příkladem může být letní sportovní 
víkend, kdy se na tradiční nohejbalový turnaj 
„ nabalila“ ještě cyklistická soutěž pro děti 
a mládež. Každý si tak našel to své.

Říká se, že pokud dojde k přerušení 
řetězu nějaké pravidelné akce, už je téměř 
nemožné jeho články opět spojit. V Řečici 
to parta správných lidiček ale dokázala. Dva 
nohejbalové ročníky se sice nepodařilo dát 
dohromady, nicméně teď už zase všechno běží 
jako po másle. Letos v pořadí sedmý ročník 
řečického nohejbalu přivítal šest manšaftů. 
Některé zvolené názvy týmů byly vskutku 
pozoruhodné. Z prezenční listiny cenil ostře 
zuby kupříkladu „Pitbull“. Pak si svůj vlastní 
osud předpovědělo těleso „Buenos Lemplos“. 
Naopak „Laxní hoši“ z domácích luhů a hájů 
se doslova překonali.

„Laxnost jsme přepili a pronikli zhurta až 
do fi nále. Ze samého dna jsme se vyškrábali 
těsně pod vrchol,“ perlil slavnostně na všech-
ny strany „úderník“ sestavy Tomáš Rozhoň 
poté, co bylo zřejmé, že si „Laxníci“ vykopali 
stříbro. Tomáš se stal také v průběhu turnaje 
autorem siamského dvojčete nesmrtelné „ 
Boží Maradonovy ruky“, což nezapomněl 
náležitě okomentovat.

Vítězství putovalo tak trochu podle očeká-
vání na konto elitní party „Plzeňské kvarteto“. 
To sehrálo jednotlivé partie sice se zdrcujícími 
smečemi, zároveň však také s jistou dávkou 
noblesy a elegance. Něco na způsob slavného 
„Bílého baletu“ až na to, že tihle ostří hoši 

m ě l i  m o d r é 
dresy. Ale jinak 
se podle vyjá-
dření kapitána 
v í t ě z ů  J a n a 
Muziky sku-
tečně počítají 
spíše mezi fot-
balisty: „ Jsme 
tady podruhé. 
Minule stačila 
naše výkonnost 
jen na bronz. 
Ve fi nále jsme 

se pořádně zapotili, kupodivu napínavější 
a úmornější bylo pro nás ale semifi nále. Tam 
jsme se vařili ve vlastní šťávě,“ podotýká 
„kápo“ Plzeňského kvarteta. Na chalupě 
v Řečici se prý sjeli, aby podnikli plánovanou 
pánskou jízdu: „ Turnaj byl tak trochu nad 
plán,“ směje se Jan Muzika.

Na bednu se ještě vešlo trio „JZD Řečice“, 
sdružující starší a zkušenější „jádro“ půvabné 
osady. Nepopulární „bramborová pozice“ 
zůstala vyhrazena zástupcům „Pitbullu“, kde 
měli rozhodně výš namířeno nohejbalisté 
z Bezdědovic, Buzic a Škvořetic. Jenže, málo 
platné, zuřivý pitbull přišel o část svého chru-
pu, když si škvořetický hráč natáhl svaly pod 
kolenem a ocitl se tak defi nitivně na opačné 
straně hrací plochy. Blatenští „Buenos Lem-
plos“ zachránili alespoň předposlední příčku 
výsledkového žebříčku.

Někdo musí být poslední. Tentokrát si 
pohár hořkosti vypili do dna hoši z Myštic. 
Hořkosti ? No, jak se to vezme. „My jsme 
vůbec nečekali, že uhrajeme nějaký zápas. To 
se nám nakonec povedlo. Takže jsme spoko-
jeni nad limit. Co bychom mohli chtít, když 
jsme spolu hráli naposled před pěti lety?,“ 
klade příznačnou otázku Vašek Šimánek. 
Podle něho byli členové týmu tak nervózní ze 
svého nevyzpytatelného veřejného vystoupení 
s „kulatým nesmyslem“, že přijímali doping 
už 24 hodin předem, ovšem v „ mezích záko-
na“- jak zdůraznili. Oproti ostatním sestavám 
měli jednu obrovskou přednost a výhodu 
v jednom- doprovázela je půvabná masérka 
a ošetřovatelka Zuzana Lávičková. Leckdo by 
určitě rád měnil…..

Po ofi ciálním vyhlášení výsledků, kdy 
nikdo z účastníků neodešel s prázdnou, no-
hejbalová horečka ještě zdaleka nepominula. 
Právě naopak. Pokračovalo se v lítém mači 
o sud piva. Tady prokázali převahu řečičtí 
jezeďáci a „ brali vše“.

Následující den vystřídali na řečickém 
trávníku dospělé nohejbalisty mladí cyklisté 
a cyklistky. Ve spolupráci se sportovním 
klubem „PROSPORT Blatná“ tady domácí 
zažehli pochodeň nové soutěže „ O řečickou 
šlapku“. Ta se skládala ze dvou částí- jízdy 
zručnosti a závodů na terénních cestách okolo 
osady.

Napoprvé zaznamenali pořadatelé slabší 
obsazení. O pomyslnou trofej si to rozdalo jen 
šestnáct borců v pěti kategoriích. Počáteční 
zklamání záhy vytlačil dech beroucí pohled 
na urputný souboj cyklistických nadějí, které 
do toho daly všechno.

Jízda zručnosti se skládala z velkého a ma-
lého slalomu mezi kužely, přenášení kelímku 
vody ze stolu na stůl a hodu míčkem do ši-
rokých úst rozesmátého klauna. Nestranní 
rozhodčí nekompromisně udělovali i trestné 
vteřiny- za šlápnutí na zem, rozlitý kelímek aj. 
Naopak si mohli soutěžící polepšit, když míč 
úspěšně katapultovali do klaunských útrob.

Závody okolo Řečice měly ještě větší 
„grády“. Zanícení jezdci se po terénních 
cestách řítili jako šípy. Protože organizátoři 
pochopitelně kladli prvořadý důraz na bezpeč-
nost dětí, jelo se striktně mimo komunikaci 
a za doprovodu dospělých. Díky bohu nedošlo 
k žádnému úrazu a to bylo to hlavní.

Opravdovým hrdinou cyklistického pod-
niku byl bezesporu třináctiletý Petr Mařík 
z Blatné. Tenhle mladý sportovec bere totiž 
život na kole smrtelně vážně a tady v Řečici 

podal mimořádné výkony. O den dříve se 
mu podařil ve světě velké cyklistiky věru 
husarský kousek: „ Vybojoval jsem stříbrnou 
medaili na cyklomaratónu „Kolo pro život“ 
v Karlových Varech,“ oznámil obrovský talent 
se stále patrnými známkami radosti v hlase. 
Pochopitelně tady v Řečici nenašel přemo-
žitele a tak mohl celkem dvakrát pokynout 
publiku ze zlatého Olympu. Nicméně jeho 
vyzyvatel ze stejné kategorie Aleš Procházka 
z Bezdědovic se také držel statečně a právem 
si spolu se stříbrnou trofejí vysloužil uznalý 
potlesk a ovace.

Petr Mařík se po ceremoniálu svěřil se 
svým životním snem- být profesionálním 
cyklistou: „ V tomhle ohledu mám za vzor 
Martina Stoška z Blatné, který to dotáhl hodně 
vysoko. Letos závodím opravdu pravidelně, 
a to pod hlavičkou písecké stáje „ BIKE TIME 
BULLS“. Zatím mám najeto okolo 2000 ki-
lometrů. Věřím, že se budu stále zlepšovat,“ 
říká houževnatý mládenec, který je rovněž 
vždy a za všech okolností slušným a čestným 
člověkem.

Výsledky ostatních kategorií: Jízda 
zručnosti / kategorie 3-4 roky /: 1. Barborka 
Blovská ze Skaličan, 2. Anežka Blovská 
z Hajan. / kategorie 5- 6 let /: 1. Samuel Pojer 
z Blatné, 2. Daniel Braum z Řečice, 3. Vojtěch 
Tvrdý z Řečice. / kategorie 7-9 let /: 1. Michal 
Pojer z Blatné, 2. Robert Mázdra z Blatné, 3. 
Lukáš Mařík z Blatné. / kategorie 10- 12 let /: 
1. Miroslav Šilha ze Závišína, 2. Jiří Mázdra 
z Blatné, 3. Jakub Mlíčko z Blatné.

Závody: / kategorie 3-4 roky /: 1. Barbor-
ka Blovská ze Skaličan, 2. Anežka Blovská 
z Hajan.

/ kategorie 5-6 let /: 1. Samuel Pojer 
z Blatné, 2. Daniel Braum z Řečice, 3. Tomáš 
Fořt z Řečice. / kategorie 7- 9 let /: 1. Michal 
Pojer z Blatné, 2. Lukáš Mařík z Blatné, 3. 
Robert Mázdra z Blatné. / kategorie 10- 12 let 
/: 1. Jiří Mázdra z Blatné, 2. Miroslav Šilha ze 
Závišína, 3. Jakub Mlíčko z Blatné.

Takže sportu bylo o zmíněném víkendu 
v osadě Řečice více než dost. Ale vždyť sportu 
není nikdy dost! A i tady to dobře vědí a podle 
toho jednají.

Jako doprovodný program probíhala 
v neděli odpoledne stranou cyklistického 
dění airsoftová střelba pod dohledem zkuše-
ných instruktorů. Do terčů zamířilo více než 
10 000 kuliček! 

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Prvenství si z Řečice odvezla 
západní trojka

Dekorovat mladé závodníky do Řečice přijel ze 
Strakonic stylově na kole V. Hanáček



Číslo 14 / strana 14 Blatná 30. srpna 2019 Ročník 30 (40)

Novinky z tenisového a sportovního clubu  vitality Březnice z.s.
S koncem letních prázdnin a se začátkem nového školního roku se 

znovu v Tenisovém a sportovním clubu Vitality Březnice z.s. pomalu 
rozbíhají přípravy na nadcházející zimní sezónu. Současně s tím se opět 
rozjíždějí pravidelné tenisové tréninky mládeže i dospělých. V průběhu 
měsíce září se také dohrávají poslední letní žákovské tenisové turnaje 
a bilancuje se končící letní tenisová a sportovní sezóna.

Náš klub, jako již tradičně, byl organizátorem mnoha krajských 
a celostátních tenisových turnajů mládeže. V průběhu letních prázdnin 
našli u nás své „útočiště“ tenisté a sportovci nejen z České republiky, 
ale i ze zahraničí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, USA aj.), kteří se 
u nás zúčastnili různých sportovních kempů- tenis, volejbal, zumba, 
aerobic, fotbal.

Také v soutěžích smíšených družstev mládeže i dospělých v tenisu 
zaznamenal náš klub několik cenných úspěchů. Největší radost nám 
udělali malí BABYTENISTÉ (do 9 let), kteří se v konkurenci 64 
družstev z celého středočeského kraje probojovali mezi 8 nejlepších 
družstev.  Toto družstvo hrálo v sestavě: Ella Smíšková, Nela Šináglo-
vá, Anna Kubátová, Matyáš Motáň a Kristián Fořt. Ti všichni vzorně 
reprezentovali náš klub i město Březnici a jsou skutečnými odchovanci 
našeho klubu, kteří se dlouhodobě připravují v naší tenisové škole. 
Také „A“ družstvo dospělých zaznamenalo postup do vyšší soutěže 
a splnilo svůj dlouhodobý cíl. Toto družstvo hrálo ve složení: Vojtěch 
Ureš, Oldřich Kofroň, Radek Dobeš, Miloš Hybrant, Radek Michal, 
Filip Pešek, Martin Smíšek, Anna Smíšková, Pavlína Švejdová, Natálie 
Veselá a Aneta Veselá. Oběma družstvům patří naše velká gratulace!!!

Pro všechny nové zájemce o pravidelný kvalifi kovaný tenisový 
trénink, z řad dětí, mládeže i dospělých, se bude konat v naší tenisové 

hale  v neděli 15. září 2019 od 16.00 do 18.00 hodin podzimní nábor 
do Tenisové školy Jiřího Veselého, která s naším klubem dlouhodobě 
spolupracuje.

Závěrem bych chtěl popřát všem členům našeho klubu hezké „babí 
léto“ a všem našim mládežnickým hráčům a hráčkám úspěšný vstup 
do nového školního roku.

Stanislav Veselý
TC Vitality Březnice z.s.

manažer a místopředseda klubu

Pronájem bytu 2 + 1 s balkonem 
v Blatné v Nerudově ulici.

Nájem měsíčně 7.000 ,-Kč.

Zálohy na služby a energie 3.500 ,-Kč, 

odběr elektrické energie přímo od

dodavatele. Kauce 20.000 ,-Kč.

 Provize 7.000 ,-  Kč.

Volné od září 2019.

Tel. 775 166 740

Autoservis AMK Blatná
Riegrova 773 - 388 01 Blatná
Tel: 383 422 634, 603 732 579

www.amkblatna.cz.

Provádíme:
 Veškeré mechanické opravy 

osobních a dodávkových vozidel.
 Roční servisní prohlídky vozidel.
 Výměna provozních kapalin.
 Veškeré práce pneuservisu.
 Prodej náhradních dílů.
 Příprava vozidel na STK a prove-

dení STK.
 Prodej a montáž tažného zaříze-

ní Bosal, HOOK.
 Opravy elektronických systémů 

vozidel. 
Provozujeme odtahovou službu.

Fotbalové výsledky
Sobota 31/8 2019 -   TJ Blatná ,,A“ – Rudolfov      Začátek v 17 hodin. 

Poslední výsledky
Muži „A“ Osek-Blatná 1:2 (0:2) vlastní, Sýkora

Muži „B“ Blatná-Katovice B 2:2 (0:2) Král 2x

Minulé kolo
Muži „A“ Blatná-Milevsko 1:1 (0:0) Nový

Muži „B“ Blatná-Číčenice 3:0 (1:0) Král, Stulík, Chlanda Ondřej

Poděkování 
sponzorům 

„Řečické šlapky“:
Osada Řečice, Miroslav Holub- cy-

kloservis Buzice, Jindřich Pavel- cyklo-
servis Blatná, Petr Soukup- cyklosport 
Blatná, Luboš Blovský- cyklosport Písek, 
Blatenská tiskárna, RaB Mědílek Žacléř, 
Michalec- výroba sportovního oblečení 
Písek, BIKEFACTORY Strakonice, KO-
NET Blatná. Mediální partneři- Blatenské 
listy, Rádio Blatná.
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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 

_______________________________ 

realistický 3D návrh kuchyně 
& 

realizace kuchyňských linek na míru 

________________________________ 
konzultace přímo u Vás doma 

tel.: 602 501 380 
lojik@kitchen-story.cz 

__________________________________________ 

www.kitchen-story.cz 

Chalupa Bezdědovice, na kopci, s výhle-
dem; 4+1, velká koupelna, veškeré sítě 
kromě kanalizace (bude v 2022), garáž, 

malá zahrádka 270 m2, pozemek celkem 
394 m2; cena: 1,6 mil. Kč;

kontakt: rk.jodl@seznam.cz,
603 429 234

Prodám králíky 
z domácího chovu.
Volný odchov, výkrm bez 

granulí. Cena za kus 300 Kč 
při váze jat. oprac. těla 
cca 1,9 Kg (včetně jater 

a ledvin).
Dobšice u Blatné,
722 520  228

Sedláček

  žaluzie všech         žaluzie všech       
     typů     typů

  sítě proti hmyzu  sítě proti hmyzu

Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz
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výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
Po - ZAVŘENO Út - 8.00-14.00
St  -   8.00-14.00 Čt - 8.00-14.00
Pá - 14.00-18.00 So (lichý týden  
    pouze po dohodě)

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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