
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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Procházka Městem růží
Nedávno nám jistá osoba napsala: 

„V Blatné už nemáme ani růži!“ S potěšením 
jsme ji vyvedli z omylu - Blatná je stále Město 
růží! A to nejen díky veřejné výsadbě, která 
se pomalu rozšiřuje, ale hlavně díky Vám - 
místním občanům a občankám, kteří o růže 
na svých zahradách i na obecních pozemcích 
kolem svých domů s láskou pečujete.

Je vás naštěstí hodně. Díky moc! Vaše prá-
ce působí kolemjdoucím obrovské potěšení. 
Udělali jsme si jen malou procházku centrem 
Blatné a podívejte - kvete tu tolik nádherných 
růží! Všechny jsou krásné. Najdete mezi nimi 
růže Jana Böhma?

Udělejte si také procházku Městem 
růží, zrovna teď, když jich tolik kvete. Své 
„úlovky“ nám můžete poslat na email info@
vilafi ala.cz a my je vystavíme a našem face-
booku Vila Fiala/Krčkovna Blatná, aby se jimi 
mohli pokochat i ostatní milovníci růží! A kdo 
ví, třeba se najde možnost zveřejnit jich pár 
i v dalším vydání Blatenských listů.

Přejeme krásné letní dny!                                               Pavla Váňová Černochová, navíc z.s.
Další fotky blatenských růží na našem webu.

Vzdělávání včelařů v Blatné
Na konci června úspěšně ukončilo učební obor Včelař 21 studentů 

dálkového dvouletého studia. Studium probíhalo na SOU Blatná, kde 
je již od roku 2011 tento obor akreditován. I když jsou v současné době 
ve školství určitá omezení, proběhly závěrečné zkoušky obvyklým 
způsobem, včetně slavnostního předávání výučních listů.

Absolventi jsou téměř z celé České republiky, nejvíce z jihozápad-
ního regionu. Studenti letos na jaře nezapomněli na seniory v domově 
seniorů v Blatné. Med od školních včel byl součásti kolekce 100 ks 
balení medu se speciální etiketou pro zlepšení nálady a zdraví v době 
karantény. 

Od ledna 2020 nově 
pracuje včelařský krou-
žek, který navštěvují 
učni SOU a žáci blaten-
ských základních škol. 
Z důvodů karantény 
jsme se scházeli pouze 
několikrát v zimě a po-
tom až v červnu každý 
týden. Zájem a nadšení 
je velké, a tak budoucí včelaři  se těší již na září, kdy bude včelařský 
kroužek pokračovat.

Petr Texl, učitel včelařství - SOU Blatná
Absolventi včelaři

Etiketa na balení medu pro domov seniorů 
v Blatné



Číslo 12 / strana 2 Blatná 26. června 2020 Ročník 31 (41)

ktual i ty
UKONČENÍ OPATŘENÍ „COVID-19“ 

– NOUZOVÝ STAV
Ukončení nabídky pomoci pro osa-
mělé seniory a osoby s nařízenou 

karanténou

V souvislosti s rozvolňováním 
epidemiologických opatření 

oznamujeme, že k 30.6.2020 končí 
možnost zajištění pomoci s náku-
pem potravin, léků, hygienických 

prostředků apod. pro seniory 
a osamělé osoby s nařízenou 

karanténou.
Od 1.7.2020 mají však senioři 

možnost požádat o poskytování 
terénní sociální služby (pečovatel-

ská služba).
Bližší informace poskytne:

Městský úřad Blatná,
odbor sociální

Tel.:  724 189 591, 383 416 213
Kdy: pondělí a středa,

čas: 8:00 – 17:00 h

LÉTO JE ČARODĚJ
Určitě budete souhlasit s tím, že letní čas 

v nás dokáže navodit krásné neopakovatelné 
pocity, ať již při ranním svítání nebo při blan-
kytně modré obloze, případně poseté bílými 
beránky, či při soumraku plném rozličných 
vůní. A vůbec, celé dny jsou provoněné bá-
ječnými prázdninovými zážitky…

Snad v nás tento čas trochu utlumí obavu 
ze stále trvajícího nebezpečí koronaviru, ale 
buďme i tak obezřetní, i když již bylo mnoho 
opatření zrušeno, možnost většího rozšíření 
stále trvá. Chraňme sobě i ostatním  zdraví, 
takže ve všech směrech buďme při letních 
radovánkách opatrní.

LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J.P. KOUB-
KA 3 - PRÁZDNINOVÝ PRODEJ

Již v minulém čísle jsme vás upozorňo-
vali, že znovuotevření naší prodejny se blíží. 
Trochu se nám to ale zase zamotalo, a tak je 
možné, že otevřeme až příští sobotu 4. červen-
ce. Člověk míní …. V každém případě už vše 
chystáme, abychom mohli znovu pokračovat 
v prodeji. Otevřeno bude o víkendech v sobo-
tu od 9.00 do 17.00 hod. a v neděli od 11.00 
do 17.00 hod.

Pokud byste měli nějaké přání během týd-
ne, zkuste nás oslovit na www.lidove-remeslo.
cz. Internetový prodej je neustále v provozu. 
Už se na vás těšíme. (mob. 736765747 – 
E. Fučíková)

Doba koronaviru nám všem trochu zkom-
plikovala život, o to víc všem nadšencům, 
kteří se zabývají nebo přímo živí českým 
uměleckým řemeslem . Ti mají svoji existenci 

neustále ohroženou, možná je to ale pro ně 
i výhoda, že se s tímto stavem umějí lépe 
poprat. Není to pro ně žádná novinka. Přesto 
bychom se všichni mohli zamyslet, jakým 
způsobem české výrobce podpořit. Jejich 
práce a úsilí si velmi vážíme.

KDYŽ DNE UBÝVÁ, HORKA PŘIBÝVÁ
ČERVENEC NESE PARNA KRUPOBITÍ 
A MEDOVICE, JESTI HOJNÝ NA BOUŘ-
KY A VICHŘICE
CO ČERVENEC NEUVAŘÍ, SRPEN NEDO-
PEČE
SLUNCE PEČE - DÉŠŤ POTEČE
PRŠÍ-LI NA MEDARDA A PROKOPA – 
SHNIJE MANDEL I KOPA
PRŠÍ-LI NA PANNY MARIE NAVŠTÍVENÍ 
(2. 7.), PO ČTYŘICET DNÍ BEZ DEŠTĚ 
NENÍ
ČERVENEC A SRPEN JSOU NEJTEPLEJ-
ŠÍMI MĚSÍCI V ROCE
KDYŽ ČERVENEC PĚKNĚ HŘEJE, O VÁ-
NOCÍCH SE ZIMA ZASKVĚJE

VŠEM ČTENÁŘŮM BLATENSKÝCH LIS-
TŮ PŘEJEME KRÁSNÉ BEZSTAROSTNÉ 
LÉTO.

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Další číslo Blatenských listů vyjde 
tradičně až v polovině srpna.

Pěkné prázdniny.
ZM
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Zprávy
z radnice

Vítání občánků města se v roce 2020 
vzhledem k situaci okolo opatření 
COVID-19 neuskuteční 

Narozené děti o příspěvek 4.000 Kč nepřijdou. Maminkám bude 
zaslán na účet nebo předán osobně (formou poukázky) v kanceláři 
č. 123,  agenda občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence 
obyvatel MěÚ Blatná, tř. T. G. Masaryka 1520 (vedle ZŠ TGM Blatná) 
a následně proplacen v pokladně MěÚ Blatná, tř. T. G. Masaryka 322.

Narodilo se vám miminko v období od 1. listopadu 2019, máte 
trvalý pobyt v Blatné nebo jejích částech a splňujete zásady pro výplatu 
příspěvku narozeným dětem? Přijďte požádat o výplatu příspěvku 
a podat prohlášení o bezdlužnosti (formuláře je možné stáhnout na níže  
uvedené webové adrese) do kanceláře občanských průkazů, cestov-
ních dokladů a evidence obyvatel MěÚ Blatná. Dokumenty je možné 
doručit také elektronicky. 

Pracovnice odboru vás budou po ověření splnění podmínek telefo-
nicky kontaktovat a dohodnou termín předání poukázky. Doporučujeme 
využití možnosti zaslat příspěvek bezhotovostně na účet.

Pro více informací kontaktujte pracovnice odboru na tel. 
383 416 202 - 205, další informace (zásady výplaty, žádost, prohlá-
šení) naleznete na webových stránkách https://www.mesto-blatna.cz/
obcan-1/vitani-obcanku/.

Kontrola platnosti dokladů
Upozorňujeme občany, že po ukončení nouzového stavu již 

není možné prokazovat svoji totožnost občanským průkazem nebo 
cestovním pasem, kterým skončila platnost po 1. březnu letošního 
roku. Neplatné doklady je nutné vyměnit. V souvislosti s postupným 
uvolňováním cestování si před blížící se letní sezónou zkontrolujte 
také platnost cestovních pasů.

Požádat o vydání nového občanského průkazu nebo cestovního 
pasu je možné bez ohledu na trvalý pobyt u kteréhokoli úřadu obce 
s rozšířenou působností. V Blatné žádost o vydání dokladů vyřizuje 
Odbor správní a živnostenský úřad MěÚ Blatná, tř. t. G. Masaryka 
čp. 1520, dveře č. 123.

Ing. Hana Valachová
ved. odboru správního a živnostenského úřadu

Změny v označování vozidel taxislužby
Od 1. července vejde v účinnost novela zákona o silniční dopra-

vě, na základě které bude muset být každé vozidlo taxislužby nově 
označeno evidenční nálepkou, která bude vylepena na čelním skle. 
Za vozidla taxislužby se přitom považují i vozidla užívaná k vni-
trostátní smluvní přepravě osob s kapacitou do 9 míst k sezení 
a nově též vozidla užívaná k přepravě osob na základě elektronické 
objednávky. 

Provozovatelé taxislužby jsou proto povinni nejpozději do konce 
letošního roku požádat úřad obce s rozšířenou působností příslušný 
podle místa jejich podnikání / sídla společnosti o vydání evidenční 
nálepky. Podle informací Ministerstva dopravy budou nálepky k dis-
pozici v průběhu července. 

Zákon přináší pro dopravce i další změny, jako například povinnost 
být v registru silničních vozidel zapsán jako provozovatel vozidla, 
kterým taxislužbu provozuje. V případě fyzické osoby podnikatele 
musí mít dopravce nově vozidlo evidováno na své IČO, nikoliv jen 
na rodné číslo.

Bližší informace naleznete na webových stránkách Města Blatná 
www.mesto-blatna.cz, v sekci občan / potřebuji vyřídit – řešení živ. 
situace / doprava / taxislužba / evidence vozidel taxislužby.

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Uzavírka silnice I/20 z důvodu 
rekonstrukce železničních přejezdů

V termínu od 6. do 21. července budou prováděny rekonstrukce 
železničních přejezdů u obory v Blatné (přejezd č. P 1348), u Něm-
čic (přejezd č. P 1360) a za Sedlicí, směrem k motorestu (přejezd č. 
P 1364). Při rekonstrukcích bude mimo jiné provedena příprava pro 
umístění závor. 

Práce si vyžádají úplné uzavírky hlavní silnice č. I/20, které 
budou probíhat v uvedeném termínu v místech všech tří přejezdů 
současně. Toto řešení si sice vyžádá značná dopravní omezení v celé 
oblasti Blatenska, nicméně dojde ke zkrácení celkové doby uzavírek, 
sjednocení opatření po celou dobu provádění staveb a souběh uzaví-
rek dle předpokladu odradí řidiče tranzitujících vozidel od průjezdu 
Blatenskem. 

Hlavní (vnější) objízdná trasa pro tranzitní dopravu bude 
vyznačena za Nepomukem směrem na Horažďovice, Strakonice 
a křižovatku „Nová hospoda“. Probíhající oprava silnice I/4  mezi 
Strakonicemi a „Novou hospodou“ bude po dobu objížďky dočasně 
přerušena.
Vnitřní objížďky pro jednotlivé uzavírky budou vyznačeny takto:
a.) Pro uzavírku přejezdu v Blatné: ulice Vrbenská, V Jezárkách, 

Fügnerova, Tyršova, Sadová, J. Wericha, Šilhova, Čechova, 
Pivovarská, Vorlíčkova.

b.) Pro uzavírku přejezdu u Němčic: 
– směr Blatná-Sedlice: Blatná, Mačkov, Čekanice, Sedlice. 
– směr Sedlice-Blatná: Sedlice, Škvořetice, Pacelice, Blatná. 

c.) Přejezd u Sedlice: Rojice, Radomyšl, Domanice, Strakonice, 
křižovatka „Nová hospoda“. 

Dále budou vyznačeny dílčí objízdné trasy:
- Ve směru příjezdu od Mirotic bude v Lomu směr Blatná vyznačen 

přes Myštice. 
- Ve Strakonicích bude na obchvatu vyznačen směr Blatná pro 

osobní automobily přes Třebohostice a Záboří.
Objízdné trasy přes Škvořetice a přes Čekanice budou vzhledem 
ke svým technickým parametrům označeny dopravními značka-
mi Zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t, s dodatkovou 
tabulkou TRANZIT. Stejným způsobem bude označena i místní 
komunikace a navazující silnice III/1212 od motorestu Starý Bor přes 
Holušice do Mužetic. Pro nákladní automobily bude z Blatné směr 
Strakonice a Písek vyznačen po velké (vnější) objížďce na Kasejovice 
a Horažďovice. 

Všechny linkové autobusy budou v úseku Blatná-Sedlice jezdit 
obousměrně přes Škvořetice, spoje linek Blatná-Písek pojedou ze 
Sedlice přes Radomyšl a Kbelnici. Po celou dobu uzavírky nebudou 
autobusovou dopravou obsluhovány obce (místní části) Hněvkov 
a Němčice. V Sedlici nebudou autobusové spoje zastavovat na zastávce 
Sedlice, nám, ale za rohem na zastávce Sedlice, Nádražní. V Blatné 
nebudou spoje směr Kadov, Svéradice a ranní spoj do Lnář po dobu 
uzavírky obsluhovat zastávky Blatná, Vorlíčkova a Blatná, U Sladovny. 
Spoje ostatních linek budou na zastávce Blatná, Vorlíčkova zastavovat 
bez omezení.

Práce si vyžádají též železniční výluku. Od 7.7. do 20.7. budou 
všechny vlaky v úseku Blatná-Radomyšl nahrazeny autobusovou 
dopravou. Výlukové autobusy budou v úseku Blatná-Sedlice jezdit 
obousměrně přes Mačkov a Čekanice.

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

E-twinning na Střední odborné škole 
Blatná „běžel“ i v době karantény
Studenti druhého ročníku SOŠ Blatná pracují každý rok na no-

vém e-twinningovém projektu. Je to program, kterého se účastní 
několik zahraničních škol.

V loňském školním roce to byl projekt na téma Fiction in His-
tory, v tomto roce se studentky 2. ročníku věnovaly tématu Bread 
across Europe, kterého se účastnily společně se studenty středních 
škol v Itálii, Francii a Turecku.

Ve virtuálním e-twinningovém prostředí komunikovaly se 
zahraničními partnery, vytvářely videorecepty, účastnily se inter-
netových diskuzí a quizů a také vytvářely různé prezentace.

Naši zemi prezentovaly tradiční sladké moučníky – vánočka, 
mazanec, hnětýnky, kynuté pouťové koláče a bábovka.

Výstupem projektu je e-kniha, která obsahuje všechny aktivity, 
do kterých se studentky zapojily. 

Mgr. Hana Koubková, Mgr. Daniela Benešová, 
Mgr. Lenka Žihlová – vyučující angličtiny 

Vstupné do Rekreačního areálu 
města (bazén) je n ově možné platit 
i bezhotovostně (platební kartou).

Technické služby města Blatné s.r.o. vyhlašují 
výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa

„obsluha sběrného dvora“
Hlavní náplň činnosti:  zajištění provozu sběrného dvora, 

(případně kompostárny a třídící lin-
ky) vedení evidence sběrného dvora 
a kompostárny obsluha strojů a zaří-
zení

Požadavky: min. vyučen (maturita výhodou)
 komunikativnost
 manuální zručnost 
 dobrý zdravotní stav
 spolehlivost
 řidičský průkaz
 příležitostně služby i o víkendech
 bezúhonnost (žádný záznam v rejstříku
 trestů)
 práce na PC 
Nabízíme:  zajímavé fi nanční ohodnocení a solidní 
 jednání
 dobré pracovní podmínky
Možný nástup: od 1. 9. 2020
Termín podání přihlášek: do 10. 7. 2020
K přihlášce připojte: strukturovaný
 kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
 vzdělání
 čestné prohlášení o tom, že v rejstříku 
 trestů nemá uchazeč žádný záznam
Písemné přihlášky spolu s požadovanými dokumenty zasílejte či 
osobně doručte na adresu: TSM Blatná s.r.o., T.G.Masaryka
 38801 Blatná

Uzavřenou obálku označte heslem:
„Výběrové řízení - obsluha SD“.

Bližší informace poskytne: p. Pavel Srb, jednatel TSM Blatná 
s.r.o., tel. 777 158 846,

p. Pavel Bulka, vedoucí odp. hospodářství, tel. 777 715 807

Popis trasy Blatná Vinice 

(7 km) od Jana Kurze najdete 

na webu. Je to poslední trasa, 

zveřejněná v  Blatenských 

listech. V  průběhu léta se 

očekává vydání brožury s po-

pisem 20 tras.
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Pfeifer – 
stabilní rodinná firma s budoucností.

Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod,  popř. zavolejte a domluvte 

si datum a čas, který Vám vyhovuje.

 Obsluha lisu

 Obsluha výrobní linky

 Směnový údržbář

 Řidič bočního VZV – nakládka 

 kamionů na hale – 2 směny

 Řidič VZV nad 5t

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

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

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová 

Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice

karriere.

pf
e
if
e
rg

ro
up.

com

          
  Vše kolem

zaměstnání u firmy Pfeifer

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Nabízíme:

 Atraktivní systém odměňování 

 Transparentní prémiový systém

 13. plat, stravenky

 Náborový příspěvek 12.000,- Kč

 Příspěvek na penzijní připojištění  
 ve výši 3% hrubé mzdy 

 Svozy do zaměstnání ze směrů:

 Klatovy, Sušice, Horažďovice, 

 Nepomuk, Strakonice a Blatná

Tel. 602 659 522    nabor@pfeifergroup.com
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Dvojice uznávaných malířů z Blatenska bude mít první 
společnou výstavu. V černé kuchyni na strakonickém hradě

Jako kumštýři z umělecké branže se znají 
cca deset let. Až nyní se dohodli na přípravě 
a realizaci společné výstavy svých výtvarných 
děl, a to v prostorách černé kuchyně na stra-
konickém hradě. Vernisáž se uskuteční tamtéž 
7. července v 17.00 hodin. Expozice pak bude 
k vidění po celý zbytek července a kompletní 
srpen. Kdože to nechá nahlédnout do své 
umělecké duše v konfrontaci se středověkým 
prostředím ? Lubomír Pešek /68 let / ze Zá-
hrobí u Bělčic a Josef Synek /75 let / z Blatné.

Celé to vlastně „spunktoval“ někdejší 
ředitel Městského muzea v Blatné Mgr. Ka-

rel Petrán, který 
s e  p o d s t a t n o u 
část života v „říši 
múz a království 
umění“ pohybuje 
a snaží se všemi 
silami duchovno 
malířských mistrů 
ze své domoviny 
široké veřejnosti 
maximálně přiblí-
žit. Právě on jako 
osoba povolaná 

a „hlava pomazaná“ vystoupí na výše uvede-
né vernisáži s úvodním slovem.

Velkou zásluhu na zhmotnění ušlechtilé 
myšlenky má ředitelka strakonického mu-
zea- paní Ivana Říhová. Oba malíři představí 
milovníkům umění na strakonickém hradě 

každý patnáct obrazů. Lubomír Pešek a Josef 
Synek nevylučují, že v budoucnosti společnou 
výstavu v nějaké jiné lokalitě zopakují: „Je 
to o ukrojení z bochníku volného času. Ale 
spíše to tak bude,“ shodují se unissono oba 
kumštýři z Blatenska.

Lubomír Pešek není sice „čistokrevný“ 
Blateňák, ale jako by se stalo. Na Blatensko 
se přistěhoval před sedmnácti lety a rychle 
se zde aklimatizoval. Tento umělec se naro-
dil 6. května 1952 v Příbrami. V mezidobí 
1979- 1985 získával zkušenosti a brousil um 
v ateliéru akademického sochaře a malíře Iva-
na Lošáka. Patřil mezi členy S. V. U. Mánes 
a položil základní kámen umělecké společnos-
ti ORBIS PICTUS: EUROPA / stal se jejím 
předsedou /. Pro zmíněnou organizaci získal 
záštitu Senátu ČR, Ministerstva zahraničních 
věcí ČR, Úřadu vlády ČR a EU. Jeho obrazy 
nechybí ve veřejných i soukromých sbírkách 
v České republice, Slovensku, Holandsku, 
Německu, Rakousku a Rusku. Od roku 1984 
do současnosti spatřilo světlo světa více jak 
60 samostatných výstav. Byl zainteresován 
také v téměř třech desítkách společných 
expozicích. Jeho díla mohli příznivci kultury 
obdivovat také na zahraniční půdě 17 států. 
Roku 2004 mu byla vydána rozsáhlá mono-
grafi e. Lubomír Pešek je také znamenitým 
restaurátorem.

Josef Synek se narodil roku 1945. Celý 
život je věrný městu Blatná, tady se zrodila 

většina jeho obrazů a kreseb. Malování mu 
učarovalo, ještě než složil své „zkoušky 
z dospělosti“. Jeho talent a láska k malířské 

paletě se utěšeně 
rozvíjely po celou 
dobu, kdy byl za-
městnán v auto-
opravně podniku 
„Rybářství Blat-
ná“- téměř 40 let. 
Řečeno v umělecké 
hantýrce „Skuteč-
nost, že neabsol-

voval žádné výtvarné školení, se u něho 
projevilo v nespoutané tvůrčí intervenci, v ne-
zaměnitelném pojetí ztvárnění děl, v jejich 
hravosti a živosti“/ citace! /. Počínaje rokem 
2006 se zaměřil na volnou tvorbu.

Výčet jeho výstav / samostatných či 
skupinových /, v ČR i cizině, je neskutečně 
obsáhlý. Josef Synek dosáhl toho obrovského 
úspěchu být držitelem „GRAND PRIX“ 2003 
Pasov / výstava umělců z Jižních Čech, Hor-
ních Rakous a Bavorska Junge Kunst Passau / 
a „GRAND PRIX 2004“ z výstavy Intersalon 
České Budějovice.

Oba uznávaní malíři z Blatenska Lubomír 
Pešek a Josef synek jsou živoucím důkazem 
toho, že tento region oplývá talenty všeho dru-
hu a že věk není na překážku stálého rozvoje 
svých schopností, ideálů a rozdávání radosti 
druhým.                Vladimír Šavrda 

Pamatujte:

Před 70 lety, 27. června 1950 poslali po vykonstruova-
ném procesu komunisté Miladu Horákovou na šibenici

Nacistický prokurátor navrhoval Miladě Horákové trest smrti 
za její odboj proti německé říši. Hájila se sama v němčině a ubrá-
nila se. Šanci ovšem neměla ve zmanipulovaném komunistickém 
monstrprocesu, který ji poslal před 70 lety na šibenici za něco, 
co nespáchala. Kat na primitivním zařízení Miladu Horákovou 
škrtil dlouhých 15 minut. 

V sobotu 27.června dopoledne můžeme uctít památku 
této statečné ženy u sochy Svobody v Blatné – třeba 

kytičkou nebou svíčkou.
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Cidre punk fest na dvoře moštárny 
v Újezdě u Chanovic

Malý letní open-air punkový festival přímo v areálu Újezdské 
moštárny. Přijďte si krom cidru užít punkové kapely, tentokrát 
s ženským zpěvem a řevem! K dispozici stanová vesnička, dostatek 
jídla i pro vegetariány a vegany, cidre, pivo, domácí limonáda atd. 
Start od 15 h.

Moštárna Újezd u Chanovic

start v 15:00   |   vstupné 150,- 

CIDRE PUNk Fest

(punk, Praha)
zputnik

Woundead Knee

Year of pluto

(crust punk, Praha)

(rachot punk, Praha)

(hard rock, Praha)

facebook.com/cidrepunkfest   |   divokejablko.cz

Antigen
(crust punk, Praha)

The Ownroadies Pissyca
t

DGVM (punk rock, Strakonice)

warm-up party: Miruha

15 a 555 let z Blatné až na konec světa
Rozhovor s cestovatelem Františkem 
Šestákem

Na nábřeží v kavárně jsem se sešel s Fran-
tiškem Šestákem, cestovatelem, cyklistou 
a hlavně blateňákem, který dle vzoru svých 
předků uskutečnil před patnácti lety cestu 
z Blatné až na konec světa. Při této příležitosti 
jsme se společně rozhodli připomenout tento 
neuvěřitelný počin a odvahu obou výprav.
Kdy se poprvé zrodila myšlenka jet až 
na konec světa podle vzoru Lva z Rožmitálu 
a na Blatné? 

Prvně jsem vůbec nemyslel, že pojede-
me přímo tuhletu cestu. Původně jsem se 
chtěl podívat na jih Evropy do Itálie nebo 
do Španělska. Postupně jsem se dozvěděl 
o Svatojakubské cestě a objevoval jsem další 
informace v různých zdrojích. Pak mi to 
najednou sepnulo. Na základní škole jsme 
měli povinnou četbu Aloise Jiráska, který 
sepsal onen cestopis Václava Šaška z Bířko-
va „Z Čech až nakonec světa“. Tak jsem si 
to přečetl, a říkám si: „To je nádhera. To je 
dobrej nápad. To bysme mohli udělat!“ Navíc 
by to splnilo ten plán poznat země, kam jsme 
již dříve chtěli.

Navíc Rožmitál vytvářel k 540. výročí po-
selstva kalendář a v Blatné nemělo být nic. To 
se mne dotklo. Já jsem nechtěl Blatnou nechat 
na holičkách. Pořád jsem Blateňák a Blatná 
šla do toho s námi. Vždyť Lev vyjížděl v roce 
1465 právě z Blatné. Zároveň to bylo mírové 
poselstvo, které s sebou neslo tu myšlenku 
společné sjednocené Evropy, a my jsme v té 
době byli rok v Evropské unii.
Jak probíhalo plánování cesty? Museli jste 
se nějak více připravovat?

My jsme se na to připravovali výbavou 
i technicky a samozřejmě i fi nančně. Našel 
jsem si skvělého partnera na cesty. Někdy si 

říkám, že si snad až takového nezasloužím, 
Františka Hejtmánka. To byl základ pro zdar 
téhle i další cesty. Na cestě záleží na těch ka-

ždodenních zážit-
cích. On zajišťoval 
především tech-
nickou stránku, 
opravy a nákupy. 
Já jsem byl spí-
še takový závodní 
cyklista a on mi 
v Německu říká: 
„Takhle nikam ne-
dojedeme.“ a zpo-
malili jsme a jeli 

jsme plynuleji. On měl tu zkušenost turistické 
cyklistiky na delší trasy.
Sháněli jste nějaký sponzoring nebo se vám 
hlásili dárci hned z počátku?

Rožmitál, Sedlice s Blatnou nám přislí-
bili fi nanční pomoc, což nám pomohlo např. 
ve Francii, kde jsme museli použít odbočku 
vlakem, abychom to stihli. Jinak my jsme byli 
neznámí. Když jinde zjistili, kolik je nám let, 
tak si řekli: „Pošetilí staříci. To jsou vyhozené 
peníze.“ Cestu jsme si odšlapali a spali jsme 
v kempech a ve Španělsku v poutnických 
ubytovnách.

(Celý rozhovor Petra Chlebce na webu).Přípitek před startem.

Připraveni na cestu.
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TESLA BLATNÁ, a.s. 
hledá vhodného kandidáta na pracovní pozici 

PRODUCT MANAGER – elektronika 
Pracovní náplň: 
● éče o zákazníky z oblasti elektronik                                                    
● omunikace s obchodními partnery                                                       
● ktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí                        
● pracování poptávek a tvorba cenových nabídek                                 
● edení obchodních jednání, účast na veletrzích  
Očekáváme: 
● VŠ/ VOŠ vzdělání elektrotechnického zaměření  
● Dobrá znalost AJ, znalost NJ výhodou  
● Dobré prezentační a vyjednávací schopnosti  
● Samostatnost, aktivní přístup k plnění úkolů 
● Uživatelskou znalost práce na PC  - MS Office 
● Řidičský průkaz sk. B 
Nabízíme: 
  ● Práci ve stabilní české společnosti  
  ● Možnost profesního růstu a dalšího vzdělávání 
  ● Odpovídající platové ohodnocení 
  ● Firemní benefity 
  ● Nástup možný ihned  

 V případě zájmu nám prosím zašlete svůj životopis 
 spolu s motivačním dopisem na e-mail: 
 ozanakova@tesla-blatna.cz 
Kontakt: Margita Ozaňáková, HR Manager, tel.: 383415380 

 

TESLA BLATNÁ, a.s. 
hledá vhodného kandidáta na pracovní pozici 

ELEKTROTECHNIK – SMT technik 
 Pracovní náplň: 
  ● astavování automatů pro osazování SMD součástek,
      nastavování zařízení pro reflow (pájení přetavením) 
  ● astavování automatu pro provádění optické kontroly
      osazení desek plošných spojů (AOI tester) 
  ● držba a nastavování jednoúčelových zařízení   

 Očekáváme: 
  ● SŠ vzdělání v oboru elektro, vhodné i pro absolventy 
  ● Samostatnost a pečlivost 
  ● Znalost AJ výhodou 
  ● ŘP sk. B 

Nabízíme: 
  ● Práci ve stabilní české společnosti  
  ● Možnost profesního růstu a dalšího vzdělávání 
  ● Odpovídající platové ohodnocení 
  ● Firemní benefity 
  ● Nástup možný ihned  

 
V případě zájmu nám prosím zašlete svůj životopis 
 spolu s motivačním dopisem na e-mail: 
 ozanakova@tesla-blatna.cz 
Kontakt: Margita Ozaňáková, HR Manager, tel.: 383415380 

 

1+1
ZDARMA
NA SAMOZABARVOVACÍ SKLA
V ETN  MULTIFOKÁLNÍCH
* Platí p i sou asném zakoupení obruby a  prémiových brýlových skel. Platnost akce od 1. 4. 2020 - 31. 7. 2020. Více informací v prodejn .  

SUŠICE BLATNÁ
T. G. Masaryka 12, tel.: 734154669 t . J. P. Koubka 86, tel.: 734154668 

Nově otevřený Kosmetický salon

Violette
Nad Lomnicí 1110, Blatná

Jana Křemenová- 723020662
- kompletní ošetření pleti s českou profe-

sionální kosmetikou
- depilace studenými vosky LYCON
- úprava obočí- barvení, henna, laminace, 

formování
- prodlužování a zahušťování přírodních 

řas- LASH FILLER
- bi-polární radiofrekvence, hydroderma- 

bráze, studené kladívko 
- ultrazvuk, kyslíková terapie,
- ruční masáž oličeje, krku a dekoltu 

součástí každého ošetření
- krátká objednací doba
Otevřeno od srpna 2020, objednávky 

přijímám od července

Došlo po uzávěrce

POZVÁNKA NA POUŤOVÝ 
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

který se uskuteční 18. 7. 2020
v Drahenickém Málkově
Info a registrace na tel. 

702 424 235
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ulturní  kalendá ř

26. 6. PÁTEK | 21:30 |
LETNÍ KINO: STARCI NA CHMELU
U Kaplanky
Komedie/drama/muzikál | Českosloven-
sko 1964 | 88 min. | vstupné dobrovolné
Náš první filmový muzikál uvidíte v digi-
tálně vyčištěně verzi! Nadčasový příběh 
půvabné Hanky a čestného Filipa je zará-
movaný nestárnoucími melodiemi.
Filmová lovestory z chmelové brigády se 
brzy po svém uvedení stala legendou a její 
písničky zlidověly.

27. 6. SOBOTA | 19:00 |
DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND
Hospoda U Datla

28. 6. NEDĚLE | 18:00 |
KOONDA HOLAA
Hospoda U Datla

1. 7. STŘEDA | 14:00 |
ZAHAJOVACÍ KONCERT 34. ROČNÍKU 
JIHOČESKÝCH KLAVÍRNÍCH KURZŮ
Koncertní sál ZUŠ Blatná
Koncert je určen pro účinkování všech fre-
kventantů kurzu.

2. 7. ČTVRTEK | 18:00 |
HUDEBNÍ PŘÍBĚHY V ETUDÁCH 
KLEMENTA SLAVICKÉHO
Koncertní sál ZUŠ Blatná
Interpretační seminář Pavla Voráčka

3. 7. PÁTEK | 18:00 |
POETIKA KLAVÍRNÍHO DÍLA BOHU-
SLAVA MARTINŮ
Zámek Blatná, Starý palác
Koncertní interpretační seminář Petra 
Feldmanna

5. 7. NEDĚLE | 18:00 |
SVĚTEM HUDEBNÍCH STYLŮ
VEČER KONCERTNÍ IMPROVIZACE 
VERONIKY PTÁČKOVÉ
Zámek Blatná, Starý palác
Aktivní spoluúčast publika

6. 7. PONDĚLÍ | 18:00 |
VARIACE V KLAVÍRNÍCH SONÁTÁCH
LUDWIGA VAN BEETHOVENA
Zámek Blatná, Starý palác
Koncertní interpretační seminář Pavla Vo-
ráčka

6. 7. PONDĚLÍ | 20:00 |
CYRK LA PUTYKA – 
KALEIDOSCOPE
Zimní stadion
Šílené skoky na obřím teeterboardu, sku-
pinové taneční choreografie, závěsná ak-
robacie i lety na trampolíně. Gag střídá 
trik a rytmická hudba, smích, hypnotické 
obrazy kontrastují s letní party pod širým 
nebem. Tradiční se potkává s moderním, 

ostřílení putykáři se mísí s mladou cirku-
sovou krví. Celkem osm akrobatů, herců 
a tanečníků v představení probleskuje 
podobně jako barevné střípky v kra-
sohledu. Nemyslete. Otevřete oči, na-
stražte uši a nechte se pohltit křiklavou 
koláží umu a radosti.
Vstupné: 330/220 Kč
Předprodej: www.ckvb.cz a v IC Blatná

9. 7. ČTVRTEK | 18:00 |
O HUDBĚ A DUŠI
KCAŽ, velký sál
Seminář a beseda MUDr. Juraje Okaji

10. 7. PÁTEK | 21:00 |
STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
Zámek Blatná, nádvoří
Známý příběh se známými herci a oprav-
dovým strašidlem.

11. 7. SOBOTA | 19:00 |
SLAVNOSTNÍ KONCERT ÚČASTNÍKŮ
34. ROČNÍKU JIHOČESKÝCH KLAVÍR-
NÍCH KURZŮ
Zámek Blatná, Starý palác

12. 7. NEDĚLE | 11:00 |
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ÚČASTNÍKŮ 
KLAVÍRNÍCH KURZŮ
Zámek Blatná, Starý palác

24. + 25. 7. PÁ + SO
NOČNÍ PROHLÍDKY NA ZÁMKU 
BLATNÁ
Zámek Blatná

Prohlídky začínají ve 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00.
Rezervace nutná e-mailem info@castle
-blatna.com nebo na 734 651 505.

24. 7.  PÁTEK | 21:30 |
LETNÍ KINO: PARAZIT
Zimní stadion
Drama/komedie/thriller | Jižní Korea 2019 
| 132 min. | v pův. znění s titulky | mládeži 
do 15 let nepřístupný | Vstupné dobrovolné
Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa 
sleduje chudou, ale mazanou čtyřčlennou 

rodinu, která se rozhodne infiltrovat do 
bohaté domácnosti byznysmena Parka. 
Originální dílo mistrovsky pracuje s prvky 
thrilleru, dramatu i satiry a přináší vtipný 
a nepředvídatelný divácký zážitek.
Film byl oceněn Zlatou palmou v Cannes 
a Oscarem za nejlepší film, režii, zahraniční 
film a nejlepší filmový scénář.

25. 7.  SOBOTA | 19:00 |
KŘEST DESKY EMBÉČKA SKUPINY 
ANČA BAND
Hosté: Ucho, Kúrovec
Zimní stadion

31. 7. PÁTEK | 19:00 |
DONAU PHILHARMONIE WIEN 
Zámek Blatná, nádvoří
Na nádvoří zámku Blatná vystoupí me-
zinárodně uznávaný orchestr Donau 
Philharmonie Wien složený ze sólistů a ko-
morních hudebníků celé Evropy.

5. 8. STŘEDA | 19:00 |
JANA KOUBKOVÁ
Koncert
Hospoda U Datla

 Akce

Cyrk  La Putyka - z představení Kaleidoscope | foto © Jiří Šeda
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6. 8. ČTVRTEK | 20:30 |
BRATŘI V TRICKU – PLOVÁRNA
Louka u rybníka Pustý, 
vstup z ulice Holečkova
Divadelní představení je volně inspirováno 
novelou Rozmarné léto Vladislava Vanču-
ry. Poetiku tohoto autora převádí s lehkostí 
a jemnou groteskou do pohybové humo-
resky, v níž využívá cirkusových disciplín 
– žonglování, provazochodectví a párové 
akrobacie. Záhady. Humor. Srdcervoucí 
podívaná.
Show Bratrů v tricku už mělo možnost 
zhlédnout tisíce lidí v České republice, 
Španělsku, Finsku, Švédsku, Lotyšsku, Slo-
vinsku, Bosně a Hercegovině, Makedonii, 
Izraeli, Ukrajině, Itálii, Polsku, Slovensku 
a v neposlední řadě v Číně na světové vý-
stavě EXPO 2010 v Šanghaji a na závodech 
Formule 1 v Bahrajnu, kde v rámci projektu 
V.O.S.A reprezentovali Českou republiku. 
A nyní přijedou do Blatné… Ještě váháte?
Předprodej vstupenek na www.ckvb.cz 
a v IC Blatná

7. 8. PÁTEK | 21:30 |
LETNÍ KINO: NA SAMOTĚ U LESA 
Letní stadion 
Komedie/rodinný | Československo 1976 | 
95 min. | Vstupné dobrovolné
Nestárnoucí komedie režiséra Jiřího Men-
zela o rodině, která získá s letní chalupou 
i svérázného dědu. Scénář napsali Zdeněk 
Svěrák a Ladislav Smoljak. Tato trojice do 
českého filmu přinesla osobitý inteligentní 
humor. Snad žádný jiný film nedal české-
mu národu tolik nesmrtelných hlášek. 

15. 8. SOBOTA | 19:00 |
BLANKA ŠRŮMOVÁ + 
JAN SAHARA HEDL
Koncert
Hospoda U Datla

16. 8. NEDĚLE | 15:00 |
MUF + KŘEČOVÝ ŽÍLY
Koncert
Hospoda U Datla

30. 8. NEDĚLE | 18:00 |
POSLEDNÍ TRIK Georgese Mélièse | 
Divadlo Drak
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Jak se stát nesmrtelným? Existuje na to 
trik! Divadelní představení, které je poctou 
světu kouzel, filmu a imaginace. „Byl před-
určen zdědit po otci obchod s obuví, ale 
místo toho si odmala rád kreslí. V Londýně 
uvidí kouzelnické vystoupení a je jím nato-
lik fascinován, že se sám stane kouzelní-
kem. Koupí vlastní divadlo, které má stále 
vyprodané, protože nechává zmizet ženy 
a promění je v motýly… Pak se účastní prv-
ního promítání bratří Lumiérů. Stane se 
geniálním filmovým tvůrcem, který vytvo-
ří první filmový ateliér na světě.“ Georges 
Méliès (1861 – 1938), francouzský filmový 
režisér a významný průkopník kinemato-
grafie.

Inscenace inspirovaná pozoruhodným ži-
votním příběhem a dílem průkopníka ki-
nematografie George Méliése zve diváky 
do lákavého prostředí kouzelníků, triků 
a magie. Na Meliésův svět plný bezbřehé 
imaginace je dokonce i smrt krátká, neboť 
celuloid, iluze a fantazie jsou zbraně, které 
snad mohou i Zubatou porazit…Nebo ne? 
To se dozvíme na konci cesty fascinujícím 
životním příběhem největšího filmového 
kouzelníka všech dob.
Hrají: Johana Vavřínová, Jan Popela, Lu-
děk Smadiš, Milan Žďárský, Milan Hajn
Režie: Jiří Havelka
Výprava: Marek Zákostelecký
Dramaturgie: Dominika Špalková
Hudba: DVA
Délka představení: 50 min.

5. 9. SOBOTA | 14:00 |
LOUČENÍ S LÉTEM
Husovy sady

5. 9. SOBOTA | 19:00 |
PECHA KUCHA NIGHT BLATNÁ
Sál domu U Bílého Lva
9 inspirativních hostů spjatých s Blaten-
skem, kteří svůj životní příběh, zajímavý 
projekt či myšlenku odprezentují ve formá-
tu 20 x 20. To jest, že každý z 20 obrázků, 
který si host připraví, může komentovat 
pouze po dobu 20 sekund. 
Vstupenky od 1. 7. v IC Blatná a www.
ckvb.cz

19. – 20. 9.
BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL
15. ročník | téma GENERACE
Na mnoha místech v Blatné

 

1. 7.  STŘEDA | 19:00 |
3BOBULE
Komedie | Česko 2020 | 101 min. | mládeži 
přístupný | 130 Kč |

3. 7. PÁTEK | 20:00 |
NA KREV
Dokumentární | Česko 2020 | 73 min. | mlá-
deži do 10 let nevhodný | 100 Kč |

8. 7. STŘEDA | 19:00 |
LASSIE SE VRACÍ
Dobrodružný/drama/rodinný | Německo 
2020 | 100 min. | dabing | mládeži přístup-
ný | 120 Kč |

10. 7. PÁTEK | 20:00 |
MEKY
Dokumentární | Česko/Slovensko 2020 | 
80 min. | mládeži přístupný | 120 Kč |

15. 7. STŘEDA | 19:00 |
AFRIKOU NA PIONÝRU
Dokumentární/road movie | Slovensko 
2019 | 109 min. | mládeži do 12 let nevhod-
ný | 100 Kč |

17. 7. PÁTEK | 20:00 |
LOV
Akční/thriller/horor/komedie | USA 2020 | 
90 min. | v pův. znění s titulky | mládeži do 
15 let nepřístupné | 110 Kč |

22. 7. STŘEDA | 19:00 |
LEDOVÁ SEZÓNA: 
ZTRACENÝ POKLAD
Animovaný/dobrodružný/komedie/rodin-
ný | USA 2019 | 91. min. | dabing | mládeži 
přístupný | 100 Kč |

29. 7. STŘEDA | 19:00 |
BOURÁK
Komedie | Česko 2020 | 105 min. | mládeži 
do 12 let nevhodný | 120 Kč |

31. 7. PÁTEK | 20:00 |
PŘEDSTAVENÍ ZRUŠENO 

Součástí představení Plovárna je i akrobacie na laně v podání provazochodkyně 
Veroniky Vlčkové

 Kino
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Velká klubovna
Tématem 1. workshopu bude kabelka 
přes rameno. Tvoříme i z recyklovaných 
materiálů. Přineste si s sebou tedy látky, 
ale i například staré košile či trička. Šicí 
stroj s sebou.
Cena: 200 Kč. Nutné přihlášení na vizne-
rova@ckvb.cz. Kapacita workshopu ome-
zena.

STÁLÉ AKCE A PORADNY V KCAŽ 
KAŽDOU STŘEDU | 18:00 - 19:00 |

ZUMBA
Velký sál KCAŽ
Lektorka: Martina Hovorková
90 Kč / lekce

17. 7. PÁTEK | 9:00 – 13:00 |
SOCIÁLNÍ REHABILITACE FOKUS
Klubovna KCAŽ
Nezůstávejte se svými obtížemi sami!
Kontakt: +420 608 271 800, info@fokus
-pisek.cz, www.fokus-pisek.cz

ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
MUZEUM VŠEMI SMYSLY
EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA 
BLATNÁ
Městské muzeum Blatná 
Interaktivní historie Blatné a Blatenska od 
příchodu prvních lidí až po současnost. 

1. 4. – 31. 8. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
PŘÍRODA, MOCNÁ SCÉNOGRAFKA
KCAŽ chodba
Výstava v rámci XVII. ročníku PŘÍRODA 
BLATENSKA
Pořádá Svazek obcí Blatenska, Město Blat-
ná, CKVB a ZUŠ Blatná

11. 5. – 30.8.
PO – PÁ | 9:00 – 12:00 | + | 13:00 – 
17:00 |
SO – PÁ | 9:00 – 14:00 |
MAREK ZÁKOSTELECKÝ: MALÁ 
DEGUSTACE
Galerie v Íčku, Infocentrum Blatná
Ochutnávka z tvorby oceňovaného diva-
delního scénografa Marka Zákostelecké-
ho, jehož souborná výstava probíhá 
v Městském muzeu Blatná.

30. 5. – 30. 8. ÚT – PÁ | 10:00 – 17:00 |
MAREK ZÁKOSTELECKÝ / L+
Souborná výstava loutek, kostýmů a scé-
nografie
Městské muzeum Blatná
Nechte se okouzlit magickým světem lout-
kového divadla na výstavě divadelního 
scénografa, režiséra a výtvarníka Marka 
Zákosteleckého.

1. 6. – 31. 8.
SYMBIÓZA
Zámek Blatná
Prodejní výstava děl Moniky Mikyškové 
a Petra Sedláčka, pro které je dominantou 
staré dřevo, které promlouvá svým příbě-

hem, vznešeností a půvabem.
1. 7. | 18:00 | VERNISÁŽ
25. 7. | 10:00 – 16:00 | VÍKENDOVÉ KOVÁ-
NÍ NA ZÁMKU BLATNÁ
Ukázka kovářské výroby
15. 8. | 14:00 | KOMENTOVANÁ PROHLÍD-
KA VÝSTAVY

9. 6. – 18. 7.
ZDEŇKA HRANÁČOVÁ – MALBA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Setkání s autorkou v neděli 28. 7. v 17:30

20. 6. – 20. 7. dle otevírací doby zámku
ALEXANDR ONISHENKO – 
TAJEMSTVÍ ČERNÉHO PLÁTNA
Zámek Blatná
Výstava jednoho z nejúspěšnějších malířů 
v ČR, který proslul svou unikátní technikou 
nanášení olejových barev na černé plátno.

15. 6. – 9. 8.
JAN FLAŠKA – RŮZNÉ FOTOGRAFIE
2X VÝSTAVA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

1. 7. – 30. 9. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
PŘÍRODA KOLEM NÁS
KCAŽ Blatná, Galerie Spektrum
Výstava fotografií Vendy Štofflové a Jiřího 
Hájka
Vernisáž 1. 7. STŘEDA | 17:00 |

4. 7. – 16. 8. PO – PÁ | 10:00 – 17:00 |
MILAN DOUBRAVA | SOCHY
Kaple sv. Michaela při kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Blatné
Sochy Milana Doubravy (1946 – 2017) oz-
dobí přes léto kapli sv. Michaela. Tento 
originální sochař byl inspirovaný a spjatý 
s jihočeskou krajinou. Narodil se v Českých 
Budějovicích, ale dětství strávil v Hrdějo-
vicích. Vystudoval keramickou školu v Be-
chyni, které vděčil za svou lásku k umění. 
Plastiky začal vytvářet od 70. let minulé-
ho století. Se stejným citem, jaký měli pro 
významná místa v krajině naši předkové, 
umisťoval do ní své sochy i Milan Doubra-
va.

Od července obnovujeme v Městské knihov-
ně Blatná běžný provoz.

PONDĚLÍ | 9:00 – 18:00 |
STŘEDA | 9:00 – 18:00 |
ČTVRTEK | 9:00 – 18:00 |
PÁTEK | 12:00 – 16:00 |

10. – 14. 8. 
PRODEJ KNIH
Tradiční výprodej knih darovaných a vyřa-
zených z našeho knihovního fondu

 

14. 7. ÚTERÝ | 17:00 |
MAROKO – ARGANOVÉ HÁJE 
I KONOPÍ
Kavárna KCAŽ
Se svým cestovatelským povídáním míří již 
podruhé do Blatné.
Tentokrát se dozvíte vše o tajemství arga-
nového oleje, proč je severní Maroko stále 
zelené, jak žijí řemeslníci v nejstarším ma-
rockém městě Fes i jak projít Vysoký Atlas 
řekou Mgoun.
Čeká vás spousta fotek a videí, ochutná-
te pravý tuarežský čaj a možná vyhrajete 
i malý marocký dárek  
Vstupné dobrovolné

18. 7. SOBOTA | 10:00 – 15:00 |
BLATENSKÝ BLEŠÁK III.
KCAŽ
Zveme Vás na další ročník blešáku v Komu-
nitním centru, ať už jako návštěvníky nebo 
jako prodejce. Přijďte se zbavit všeho, co 
Vám doma zabírá místo a už to nepotře-
bujete. Nebo si naopak pojďte vybrat nový 
letní outfit či najít poklad, o kterém jste 
ani nevěděli, že nutně potřebujete. Pokud 
máte zájem o prodejní místo, je NUTNÉ SE 
NAHLÁSIT NEJPOZDĚJI DO 10. 7. 2020 
NA MAIL | kalousova@ckvb.cz 

19. 7. NEDĚLE | 10:00 – 15:30 |
DEN JÓGY S IVOU CERADSKOU
Terasa KCAŽ
10:00 – 10:30 Úvod
10:30 – 11:30 Všímavá jóga
11:45 – 12:45 Jak na pozdrav slunci? Va-
rianty od a do z
13:30 – 14:30 Jógová lekce
14:30 – 15:30 Závěrečná meditace a pro-
stor pro dotazy
V případě nepříznivého počasí proběhne 
akce ve velké klubovně. Kapacita kurzu 
omezena na 20 účastníků. Nutné přihlášení 
na kalousova@ckvb.cz nejpozději do 10.7
Vstupné 250 Kč

10. -14. 8.
VÝTVARNÁ BLATNÁ
Příměstský výtvarný tábor, 12 - 20 let
Více informací na www.ckvb.cz/kcaz

21. 8. PÁTEK | 15:00 – 20:00 |
WORKSHOP ŠITÍ 
S BOHUMILOU BRŮNOVOU

 Knihovna

 Komunitní centrum

 Výstavy
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Pracoval nejenom se dřevem v mnoha 
podobách včetně větví a prkýnek, ale též 
s hlínou, sádrou, betonem, odpadním po-
pílkem, cihlami, papírem a dráty. Své ori-
ginální sochy doplňoval i dalšími netradič-
ními materiály jako je peří, kosti či kousky 
umělé hmoty.  Je autorem mnoha pozo-
ruhodných soch a přibližně jedné desítky 
velkých realizací v krajině, ve kterých se 
odráží jeho vztah k přírodě a víře. Poslední 
léta Milan Doubrava žil a pracoval v Mod-
lešovicích u Strakonic.
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 3. 7. 
v 17:00 v ambitu u kostela.

18. 7. – 30.9. 
BLATENSKÉ ULICE V PROMĚNÁCH 
ČASU
Venkovní galerie v ulici Na Příkopech
Další ze série výstav mapující historii Bla-
tenska se tentokráte zaměří na názvy bla-
tenských ulic a náměstí v proměnách času. 
Víte, kde byla Růžová ulice či Topičské ná-
městí, kdo byl Rudolf Zdráhal a kolikrát se 
v minulém století přejmenovalo náměstí 
Míru? Na unikátních fotografiích zase uvi-
díte louky, na kterých stojí třeba právě váš 
dům, anebo naopak objevíte stavby, po 
nichž dnes už není ani památky.

25. 7. – 31. 8.  PO – NE | 9:00 – 17:00 |
KRISTIAN KODET
Zámek Blatná
Výstava mezinárodně uznávaného české-
ho malíře Kristiana Kodeta, jehož díla jsou 
zastoupena v galeriích a soukromých sbír-
kách po celém světě.
Vernisáž 25. 7. v 18:00

8.8. + 9. 8. | 15. 8. + 16. 8. | 22. 8. + 
23. 8. |10:00 – 17:00 |
BLATENSKÁ RŮŽE
Sýpka u rybníka Přední Topič
Po tři víkendy v srpnu můžete navštívit vý-
stavu fotografií z celostátní soutěže foto-
klubů v blatenské sýpce.
Blatenská růže byla založena v roce 1981 
fotoklubem Kamfo Blatná. Soutěž, spočí-
vající ve vzájemném hodnocení fotografií 
mezi jednotlivými účastníky, je každoročně 
zakončena výstavou a setkáním zúčastně-
ných fotoklubů v Blatné.

MODLITBA MILANA DOUBRAVY
Cesta spojuje lidi. Cesty se kříží, lidé se 
křižují. Třeba na rozcestí, kde bývají Boží 
muka, nebo jen u křížku u cesty. Takové 
místo je nad Modlešovicemi, vesnicí ne-
daleko Otavy, kde je doložené už keltské 
osídlení. Rýžovali tu totiž zlato. A na kopci, 
nedaleko od místa sochy s názvem Mod-
litba, vznikla kdysi ves Modlešovice, lidu 
Modlišových, i s kultovním kamenem, nej-
spíš obětním. S takovým výhledem by to 
nebylo divné. Modlešovice pak skrze věky 
roboty, tvrdé práce na polích a loukách, 
prošly až do dnešních dob mnoha změ-
nami. Jednou ze změn bylo i to, že místo 

křižovatky v polích tu už vlastně zase ne-
bylo, protože Boží muka zanikla a zanikly 
i cesty pod orbou, osivem, polem. V do-
bách normalizačních zastoupily důležitost 
„modlitby“ výnosy. Nechtělo se, aby se lidé 
spojovali a už vůbec se nechtělo, aby se za-
stavovali u Božích muk. Dnes už to je zase 
jinak. Do lidu Modlišových se přistěhoval 
a až do své smrti tu tvořil po mnoho let so-
chař Milan Doubrava. Socha v krajině při-
náší požehnání pro všechny kolemjdoucí, 
místní i přespolní, pro ty, co se tu zastaví, 
i ty, co ji vidí jen z dáli na kopci, jako jasnou 
dominantu, bílou stélu, svítící novodobá 
Boží muka. 

To všechno v sobě Modlitba nese. Přiná-
ší požehnání i krajině samé. Jako hmot-
né propojení lidí, kteří tu žili, chodili po 
křižovatkách cest z dědiny do dědiny za 
prací i setkáním. Jako hmotné propojení 
těch, kteří tu žijí dnes a mají tu sochu moc 
rádi. Místní si ji chodí pohladit, přespolní 
si přečtou zápis v deníku geocachingového 
lovu. Socha Modlitba tedy dochází napl-
nění svému jménu. Svým tvaroslovím při-
pomíná kříž, člověka v krajině a měsíc nad 
ním, dávný duchovní obraz kamenného 
menhiru – stély čnící k nebesům i ona zmí-
něná Boží muka jako vztyčenou ruku ves-
nického sedláka adorujícího Boha. Vše se 
dobře zakořenilo, ve správných proporcích 
a na správném místě se mísí a propojuje 
v jednu osobní výpověď jednoho malého 
sochaříka. 
Je požehnáním i pro ty, co tu teprve budou, 
protože je betonová. A ta vydrží déle i než 
Boží muka. Musí se o ni ale pečovat. Ales-
poň malou procházkou na onu již zaniklou 
křižovatku. Tak se vše spojuje, dává smysl. 
Je pokladem, který si každý může vyrýžo-
vat svou chůzí. A odnést si to zrnko zpátky 
domů.

Jakub Doubrava

PECHA KUCHA NIGHT BLATNÁ
NETRADIČNÍ SETKÁNÍ S INSPIRA-
TIVNÍMI LIDMI S VAZBOU NA NAŠE 
MĚSTO
Pecha Kucha Night (čtěte „Peča Kuča najt“) 
je japonsko-anglický název, který v překla-
du znamená „Noc povídání či tlachů“. Ten-
to projekt vymysleli architekti v Tokiu pro 
rychlou vzájemnou výměnu zkušeností. 
Smyslem bylo, aby prezentace byly co nej-
hutnější, aby si dokázaly udržet pozornost 
posluchačů. Tento projekt se brzy rozšířil 
do celého světa a stala se z něj vyhledáva-
ná společenská událost. I v České republi-
ce se tyto večery staly velice populárními 
a pořádají se prakticky v každém větším 
a v poslední době i menším městě. 
A co na první blatenské „Peče“ uvidíte? 
9 zajímavých hostů mající vztah k Blaten-
sku. Ovšem každý bude mít na svoje vy-
stoupení pouze 6 minut a 40 vteřin. Proč 
tak málo? To proto, že Pecha Kucha je ve 
formátu 20 x 20. Každý vystupující bude na 
20 fotografiích prezentovat divákům svůj 
životní příběh, zkušenosti, zajímavé my-
šlenky či projekty. Na každý snímek bude 
mít ovšem pouze 20 vteřin.
Díky tomu je celá akce velmi svěží a pestrá. 
Řečníci se plynule střídají a během jedno-
ho večera se dozvíte mnoho inspirativních 
příběhů.
Naše pozvání přijali: fotografka a cesto-
vatelka Kamila Berndorffová, herec Jan 
Cina, hudebník David Herzig, kuchař Jiří 
Chlanda, umělec Jan Jirovec, diplomat 
Jan Kára, fotograf Milan Říský, cyklista a 
cestovatel František Šesták a městský ar-
chitekt Blatné Šimon Vojtík.

Vstupenky od 1. 7. v IC Blatná a www.
ckvb.cz

Milan Doubrava: Modlitba, 2006, 
Modlešovice

Jan Cina | foto © Ben Skála

 Informace o(d) nás
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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

VÝSTAVBA  A REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH 
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY 
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

+420 737 18 19 19
info@spacesolution.cz

www.spacesolution.cz

BLATNÁ

SpaceSolution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Shazujeme 
ceny 
internetu  

Objednejte na:

Vážení a milí přátelé kultury a letních akcí,
srdečně Vás zveme na akce pořádané na zámku Blatná:

1. 6. – 31. 8.  Výstava Symbióza
20. 6. – 20. 7.  Výstava Alexandra Onishenka Tajemství 
 černého plátna
27. 6. od 13:00 Zahájení výstavy Alexandra Onishenka 
 a setkání s autorem
1. 7. v 18:00 Vernisáž výstavy Symbióza 
1. 7. – 12. 7.  Jihočeské klavírní kurzy 
3. 7. od 20:00 Večerní posezení v Oh My Deer Café 
 s hudebním doprovodem
10. 7. ve 21:00 Divadelní komedie Strašidlo cantervillské
17. 7. od 20:00 Večerní posezení v Oh My Deer Café 
 s hudebním doprovodem
23. 7. ve 20:00 Koncert - Roman Dragoun and His Angeles
24. a 25. 7. od 20:00 Noční oživené prohlídky 
24. 7. od 20:00 Večerní posezení v Oh My Deer Café 
 s hudebním doprovodem
25. 7. Víkendové kování 
25. 7. v 18:00 Vernisáž výstavy Kristiana Kodeta
25. 7. – 31. 8.  Výstava Kristiana Kodeta 
31. 7. v 19:30 Koncert Donau Philharmonie Wien 
7., 8. a 9. 8. v 17:00 Jihočeské divadlo: Bruncvík aneb Jak 
 lev do znaku přišel (česká legenda pro 
 nejmenší)
7. a 8. 8. od 20:00 Noční oživené prohlídky
8. a 9. 8. ve 20:30 Jihočeské divadlo:  Zavolej te  Jeevese 
 (komedie)
14. a 15. 8. od 20:00 Noční oživené prohlídky
14. 8. od 20:00 Večerní posezení v Oh My Deer Café 
 s hudebním doprovodem
15. 8. ve 14:00 Symbióza: Kované dřevo – komentovaná
  prohlídka výstavou 
21. – 23. 8. Taneční víkend s mistry ČR v latinsko-
 amerických a standardních tancích 
21. a 22. 8. od 20:00 Noční oživené prohlídky
28. 8. v 19:30 K o n c e r t  S y m f o n i c k é h o  o r c h e s t r u 
 Českého rozhlasu 
29. a 30. 8. v 15:00 Jihočeské divadlo: O Palečkovi (průvodce 
 pro malé cestovatele)
29. a 30. 8. ve 20:00 Jihočeské divadlo: Rusalka (opera) 
Více informací naleznete na webových stránkách www.zamek-blatna.
cz, nebo na našich sociálních sítích. 

Těšíme se na shledanou na zámku.
Leták LÉTO S JIHOČESKÝM DIVADLE na webu.
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TENNIS CAMP BLATNÁ 2020
ČERVENCOVÝ TERMÍN:          6. - 10.7.2020
SPRNOVÝ TERMÍN:                  3. - 7.8.2020

PRÁZDNINOVÝ PĚTIDENNÍ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP URČEN VŠEM PŘÍZNIVCŮM 
TENISU OD 6 DO 13 LET.

PROGRAM PLNÝ SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZAMĚŘENÝ NEJEN NA TENIS.
ZLEPŠENÍ TENISOVÝCH TECHNIK A DOVEDNOSTÍ, VŠESTRANNÝ

SPORTOVNÍ ROZVOJ A ZÁVĚREČNÝ TENISOVÝ TURNAJ.
V CENĚ 2x ZDRAVÁ SVAČINA, OBĚD A PITNÝ REŽIM PO CELÝ TÝDEN.

PROGRAM JE ZAJIŠTĚN OD PONDĚLÍ AŽ PÁTKU 9:00 -16:00.

VÍCE INFO NA ČÍSLE  605 720 349, 724 192 387
(F. KAISER, D. ZDYCHYNCOVÁ)

SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP BLATNÁ
ČERVENCOVÝ TERMÍN:          27. - 31.7.2020
SRPNOVÝ TERMÍN:                  10. - 14.8.2020

PĚTIDENNÍ PROGRAM PLNÝ SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZAMĚŘENÝ NA 
VŠESTRANNÝ SPORTOVNÍ ROZVOJ PRO DĚTI OD 6 DO 12 LET.

DŮRAZ JE KLADEN NA HRAVOST, ZÁBAVU, ROZVOJ TÝMOVÉHO DUCHA 
A SPOLUPRÁCI DĚTÍ.

V CENĚ 2x ZDRAVÁ SVAČINA, OBĚD A PITNÝ REŽIM PO CELÝ TÝDEN.
PROGRAM JE ZAJIŠTĚN OD PONDĚLÍ AŽ PÁTKU 8:30 -16:00.

VÍCE INFO NA ČÍSLE  733 194 918, 724192387 
(W. CHRISTL, D. ZDYCHYNCOVÁ )

Úžasný, zasloužený 
úspěch Hanky Novotné, 
trenérky mažoretek 
Prezioso Sokol Blatná
Top 16 trenérů mládeže je 
na světě: Trenéři hokeje, 
mažoretek nebo jachtingu 
19.06.2020

Hotovo, vybráno! Seznam Top 16 šesté-
ho ročníku akce Díky, trenére je odtajněn. 
Kandidáti na titul Trenér mládeže 2020 
pocházejí ze všech možných koutů České 
republiky a také z Anglie. Zastoupeny jsou 
ty nejpopulárnější, ale také méně známé 
sporty. Dostal se do ní váš oblíbenec z okolí? 
Kompletní seznam najdete pod článkem. 

 Po všech kolech hodnocení a velmi 
těžkém rozhodování je vybráno 16 zástupců 
trenérů mládeže, kteří mají šanci si to rozdat 
o titul Trenér mládeže 2020. Postup jednot-
livých trenérů do dalších bojů samozřejmě 
nestojí jen na jejich zaslaných materiálech. 
Trenéři byli postupně ověřováni. „Všichni 
letošní postupující trenéři, i ti kteří již byli 
v širším výběru, jsou těmi správnými repre-
zentanty trenérů dětí a mládeže. Jejich práce 
je nedocenitelná, tímto projektem se snažíme 
na ni upozornit,“ říká za celý tým DT Petr 
Rydl, hlavní organizátor akce. 

Na postupující trenéry a trenérky se přije-
de podívat štáb Díky, trenére. Nahraje si jejich 
trénink a udělá přátelský rozhovor s trenérem. 
Z natočených materiálů budou připraveny 
medailonky každého trenéra, které budou 
vycházet v průběhu léta. Začátkem října bude 
vybrána porotou fi nálová 8 nejlepších, která se 
8. listopadu potká v Praze v boji o titul na Dnu 
trenérů mládeže. To bude jako v předchozích 
ročnících především oslava dětského tréno-
vání. Hrát se bude o ceny za 195 tisíc korun. 
Sportovně-společenská akce Díky, trenére 
funguje již šestým rokem opět za podpory 
fi nanční skupiny ČSOB, Nadace ČEZ a ko-
munikační skupiny Konektor. 

A kdo o takové ceny bude usilovat? Na-
příklad trenér atletiky, který již jednou akcí 
prošel. Pozornost bude poutat také trenér 
fotbalu z anglického Portsmouth FC, silná 
skupina trenérů ledního hokeje či trenérka 
mažoretek z Blatné. „Silnou stránkou projektu 

jsou právě jednotlivé příběhy trenérů a tre-
nérek mládeže, těšíme se, až je opět všechny 
zveřejníme celé společnosti. Věříme, že 
pokud trenéři uvidí práci, zkušenosti, radosti 

i starosti svých kolegů z jiných sportů, může 
je to navzájem inspirovat a motivovat k další 
práci“ upozorňuje Rydl.

Budeme Hance držet palce, za svou 

nesmírnou píli a obětavost

jí úspěch a ocenění patří!



Ročník 31 (41) Blatná 26. června 2020 Číslo 12 / strana 15

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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 8.30 - 16.00
 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 

Kadern̆ictví Iveta
Kasejovice 174
tel: 602 763 419

► střihy dámské, pánské a dětské
► barvení, melírování, bayalage
► přípravky MATRIX

Nové kurzy francouzštiny v Blatné
Od října otevíráme kurzy

francouzštiny a dalších jazyků pro 
širokou veřejnost.

Příjemné prostředí v čajovně, hodná 
paní učitelka, čaj v ceně.

Více na Facebook: 
Jazyková škola Átije

Kontakt:
jana.vavrincova@seznam.cz
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Hajanka
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

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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Blatná - Vinice (7 km) 
 Výchozím i cílovým bodem je rozcestník 
na Náměstí Míru v Blatné. Vidíme městské 
Muzeum a věž - zvonici - kterou projdeme. 
Míjíme děkanský Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie a Kapli sv. Michala. Brankou proj-
deme na nově vybudovanou cestu po proti-
povodňové hrázi a hned vpravo se můžeme 
rozcvičit před cestou. Kolem  stadionu při-
cházíme k soutoku potoků Smoliveckého se 
Závišínským, které zde - v Zámeckém Jeze-
ře -  vytvářejí říčku Lomnici (2). Vyjdeme 
brankou a za občerstvením “Na staďáku” 
přejdeme Závišínský potok. Jdeme proti 
proudu; po levici máme skateboardové cvi-

čiště a dále areál Sokolovny. Na protějším břehu je domov senio-
rů a smírčí kříž na památku utonulých chlapců při povodni 1829. 
Projdeme pod mostem a pokračujeme Husovými sady. Budeme-
li se dobře rozhlížet, najdeme pamětní kámen s deskou Ferdi-
nanda Hildprandta - majitele blatenského panství - o zbudování 
těchto sadů (3).  

 Sady nás vyvedou 
na hráz rybníka Pusté-
ho. Prohlédneme si 
nový kašnový bezpeč-
nostní přeliv, který byl 
vybudován v rámci 
rekonstrukce hráze po 
povodni 2002. Na “Bá-
lově nábřeží” zabočíme 
do ulice Holečkovy. 
Ještě než do ní zabočí-

me, podívejme se na česlicemi opatřený vtok do potrubí, které 
vede pod Blatnou a přivádí vodu do Předního Topiče.  
 Holečkova ulice nás přivede k první orientační tabuli  Nauč-
né stezky Blatná - Vinice. Vstoupíme do lesního labyrintu a u 
prvního rozcestí se dáme doleva. Míjíme oplocený areál někdejší 
výletní restaurace Krčkovna. U dalšího rozcestí se rozhodneme 
pro menší okruh - na vrchol Vinice (472 m n.m.) k altánu, nebo 
větší - kolem lomu (4). Pozorně si pročítáme všechny informační 
tabule o zdejší floře, fauně a dalších zajímavostech, které zau-
jmou dospělé i děti.  Na východní straně opustíme Vinici do ulice 
Velký vrch. Po modro-žluté značce přejdeme do ulice Na Hřebe-
ni - nejvýše položené ulici v Blatné. Na jejím konci se dáme vle-
vo ulicí Paštickou, která nás vyvede z Blatné do zákruty, kde na 
Velkém Vrchu stojí klasicistní sloup s  dělovým křížem (5). který 

nechala postavit Marie 
Alžběta Serényiová 
před rokem 1767. Od-
sud odbočíme jihový-
chodním směrem nově 
vysazenou  jabloňovou 
alejí. Cestou se do-
zvíme, které historické 
odrůdy zde byly vysa-

zeny a které osobnosti proslavily Blatnou a okolí. Od rybníka 
Kaneček, dříve Děkaneček (6), vidíme severním směrem Kostel 
sv. Jana Křtitele v Paštikách.  
 Přejdeme silnici vedoucí do Skaličan a o pár metrů blíž k 
Blatné pokračujeme stejným směrem vyasfaltovanou cestou. Z ní  
můžeme odbočit vlevo k nově vybudovanému sportovišti - Pum-
park Blatná (7). Severovýchodně od něj jsou 2 zajímavé kamen-
né pahorky, ke kterým však nevede cesta; nejvhodnější přístup je 
po žních. Na malém Kátlperku (8) leží kámen zvaný Čertův ka-
jak (viz knížka “Čertovy kameny na Blatensku”). Velký Kátlperk 
(9) je tvořen sekupením žulových balvanů. Po návratu na asfalt-
ku pokračujeme mezi rybníky Předním a Zadním Topičem k zre-
novovanému baroknímu Špejcharu (10), pro nějž se hledá využi-

tí. Pokračujeme kolem výběhu domácích zvířat 
na hlavní hráz Předního Topiče. Držíme se 
okraje Předního Topiče a všimneme si jedné z 
nejkratších úzkokolejek na světě (11), jejíž pro-
voz zatím nebyl zahájen. Procházíme zahrád-
kářskou kolonií a novou výstavbou. Od kontej-
nerů na tříděný odpad pokračujeme ulicí Straka-
tého kolem hasičského areálu na křižovatku s 

pomníkem blatenského rodáka - Františka Simandla (12) - hu-
debního skladatele a profesora hry na kontrabas. Ulicí Strakatého 
pokračujeme přes kruhový objezd na Náměstí Míru, odkud jsme 
vyšli. Na náměstí si ještě všimneme morového sloupu od Jana 
Hoffmanna, na němž jsou sochy světců: sv. Václava, sv. Jana 
Nepomuckého, sv. Dominika a sv. Josefa a na jehož vrcholu je 
soška Panny Marie s  Ježíškem. Barokní štíty a balkony domů na 
náměstí byly kulisami ve filmu Bílá paní.  
   
 Nashledanou na podzim prostřednictvím tištěného průvodce.  

Jan Kurz, květen 2020

Památník v Husových sadech (3)

Na vrchu Vinice (4), květen 2020

Špejchar zrcadlící se v Předním Topiči (10) Kříž (5)

Poznejte Blatensko a vykročte do jarní přírody
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Procházka Městem růží
Nedávno nám jistá osoba napsala: 

„V Blatné už nemáme ani růži!“ S potěšením 
jsme ji vyvedli z omylu - Blatná je stále Město 
růží! A to nejen díky veřejné výsadbě, která 
se pomalu rozšiřuje, ale hlavně díky Vám - 
místním občanům a občankám, kteří o růže 
na svých zahradách i na obecních pozemcích 
kolem svých domů s láskou pečujete.

Je vás naštěstí hodně. Díky moc! Vaše 
práce působí kolemjdoucím obrovské 
potěšení. Udělali jsme si jen malou procházku 
centrem Blatné a podívejte - kvete tu tolik 
nádherných růží! Všechny jsou krásné. Naj-
dete mezi nimi růže Jana Böhma?

Udělejte si také procházku Městem 
růží, zrovna teď, když jich tolik kvete. Své 
„úlovky“ nám můžete poslat na email info@
vilafi ala.cz a my je vystavíme a našem face-
booku Vila Fiala/Krčkovna Blatná, aby se jimi 

mohli pokochat i ostatní milovníci růží! A kdo 
ví, třeba se najde možnost zveřejnit jich pár 
i v dalším vydání Blatenských listů.

Přejeme krásné letní dny!
Pavla Váňová Černochová,

navíc z.s.
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15 a 555 let z Blatné až na konec světa
Rozhovor s cestovatelem Františkem Šes-
tákem

Na nábřeží v kavárně jsem se sešel 
s Františkem Šestákem, cestovatelem, cyk-
listou a hlavně blateňákem, který dle vzoru 
svých předků uskutečnil před patnácti lety 
cestu z Blatné až na konec světa. Při této pří-
ležitosti jsme se společně rozhodli připome-
nout tento neuvěřitelný počin a odvahu obou 
výprav.

Kdy se poprvé zrodila myšlenka jet až 
na konec světa podle vzoru Lva z Rožmitálu 
a na Blatné? 

 Prvně jsem vůbec nemyslel, že pojedeme 
přímo tuhletu cestu. Původně jsem se chtěl 
podívat na jih Evropy do Itálie nebo do Špa-
nělska. Postupně jsem se dozvěděl o Svatoja-
kubské cestě a objevoval jsem další informace 

v různých zdro-
jích. Pak mi to 
najednou sepnu-
lo. Na základní 
škole jsme měli 
povinnou četbu 
Aloise Jiráska, 
který sepsal onen 
cestopis Václava 
Šaška z Bířkova 
„Z Čech až nako-
nec světa“. Tak 
jsem si to přečetl, 
a říkám si: „To je 

nádhera. To je dobrej nápad. To bysme mohli 
udělat!“ Navíc by to splnilo ten plán poznat 
země, kam jsme již dříve chtěli.

Navíc Rožmitál vytvářel k 540. výročí 
poselstva kalendář a v Blatné nemělo být nic. 
To se mne dotklo. Já jsem nechtěl Blatnou 
nechat na holičkách. Pořád jsem Blateňák 
a Blatná šla do toho s námi. Vždyť Lev vy-
jížděl v roce 1465 právě z Blatné. Zároveň to 
bylo mírové poselstvo, které s sebou neslo tu 
myšlenku společné sjednocené Evropy, a my 
jsme v té době byly rok v Evropské unii.
Jak probíhalo plánování cesty? Museli jste 
se nějak více připravovat?

My jsme se na to připravovali výbavou 
i technicky a samozřejmě i fi nančně. Našel 

jsem si skvělého partnera na cesty. Někdy si 
říkám, že si snad až takového nezasloužím, 
Františka Hejtmánka. To byl základ pro zdar 
téhle i další cesty. Na cestě záleží na těch ka-
ždodenních zážitcích. On zajišťoval přede-
vším technickou stránku, opravy a nákupy. Já 
jsem byl spíše takový závodní cyklista a on 
mi v Německu říká: „Takhle nikam nedoje-
deme.“ a zpomalili jsme a jeli jsme plynule-
ji. On měl tu zkušenost turistické cyklistiky 
na delší trasy.
Sháněli jste nějaký sponzoring nebo se vám 
hlásili dárci hned z počátku?

Rožmitál, Sedlice s Blatnou nám přislí-
bili fi nanční pomoc, což nám pomohlo např. 
ve Francii, kde jsme museli použít odbočku 
vlakem, abychom to stihli. Jinak my jsme 
byli neznámí. Když jinde zjistili, kolik je nám 
let, tak si řekli: „Pošetilí staříci. To jsou vyho-
zené peníze.“ Cestu jsme si odšlapali a spali 
jsme v kempech a ve Španělsku v poutnic-
kých ubytovnách.
Lev z Rožmitálu a na Blatné urazil svou cestu 
asi za 459 dnů. Jak dlouho to trvalo vám?

Itinerář jsem začal sestavovat asi půl roku 
před startem. Slíbili jsme totiž městu Blatná, 
že navštívíme partnerská města v Německu, 
Francii a ve Švýcarsku. Jako členové EU 
jsme chtěli projet taky Bruselem. V Rožmi-
tále jsme slíbili, že se vrátíme na slavnosti 
královny Johanky 25. června. Najednou tu 
byly limity, které nás omezovaly, a nemohli 
jsme si jet úplně svobodně. Podle toho jsem 
připravoval cestu. V průměru jsem počítal 
se 100 km denně, takže jsem nakonec musel 
udělat selekci toho, co chceme vidět. Také se 
přihlíželo k počasí, takže mi start vyšel na 18. 
dubna. Rána byla ještě občas chladnější, ale 
jeli jsme 68 dní a 6 087 km.
Když zavřete oči a představíte si nejkrásnější 
místo z vaší cesty, které by to bylo?

To je těžké vybrat, ale asi zastavení 
v Lurdech, kde jsme dostali takové vnitřní 
posílení. Když vidíte ty postižené lidi, tak si 
uvědomíte své zdraví. A my jsme považovali 
za velké štěstí naše zdraví, které nám umož-
nilo vykonat takovou cestu na kolech. 

Samozřejmě příjezd do Santiaga, kde 
projíždíte branou Evropy. Na ni jsou zapsání 
významní hodnostáři, kteří tudy projeli. A je 
tam napsáno, že v roce 1465 tudy projelo to 
poselstvo Jiřího z Poděbrad. Tak to byl silný 
zážitek.

Asi nejsilnějším zážitkem bylo, když čtou 
v Santiagu poutníky, kteří přišli předchozí 
den. Najednou z 32 států přečetli, že tam při-
jeli dva Češi, tak to nám vyhrkli až slzy. Fakt 
to bylo dojemné.
Když jste se dostali na Finis Terrae, konec 
světa, začali jste se těšit zpátky domů?

Když jsme jeli, tam povzbuzovala nás 
vidina cíle a lidé, kteří nám posílali povzbu-

zující SMS. Když jsme jeli ale zpátky, tak 
jsme si uvědomili, že pojedeme zase na kole 
a neuvidíme nic nového. Například ve Fran-
cii u Rhony, jsme si již říkali, že to vzdáme. 
Hrozný protivítr a těžko se jelo. Tady blaten-
ští nám to pak ale vynahradili. Když jsme 
viděli tu blatenskou věž, hned nás to povzbu-
dilo. Samozřejmě i příjezd do Rožmitálu se 
vším přivítáním.
Jaké byly reakce doma, když jste se vrátili?

První přivítání přichytala manželka s dce-
rou v Bezdružicích, a pak v Plzni, kde mám 
hodně kamarádu cyklistů, ale to bylo tako-
vé neofi ciální. Pak až v tom Rožmitále, kde 
nás už zvou každý rok jako významné hosty, 
a my jsme za to rádi. Po návratu jsme převzali 
také čestné uznání od Ministerstva kultury, že 
jsme ujeli cestu až na konec světa po stopách 
mírového poselstva Jiřího z Poděbrad a při-
pomínali tak na cestě velkou snahu českého 
národa sjednotit Evropu již v 15. století.
Po zdárném návratu vzpomenete si na něja-
kou humornou historku z cesty?

Anglie, to byl pro nás trochu oříšek. Ta 
nás chytla, že jsme byli nakonec rádi, když 
jsme se vraceli do Normandie. Vyjedete z pří-
stavu a hned musíte jet vlevo, jiný míry, jiný 
váhy a k tomu ještě to anglické počasí. Lidi 
taky trochu jiný, ne zlí. V jedné etapě jsme 
sháněli nocleh. Po cestě jsme minuli jeden 
kemp, ale dojeli jsme ke statku, kde paní s na-
ším přespáním neměla problém. Přišel nějaký 
pán, který nám říkal, že má bohužel špatnou 
zkušenost, kdy jej vykradl oper z Balkánu. 
Byli jsme mu ovšem sympatičtí, tak nám na-
ložil kola na auto a odvezl nás zase zpátky asi 
25 km k tomu kempu, co jsme minuli.
Jaké další cesty byste chtěl učinit? Vrátil byste 
se znovu na Finis Terrae?

Na kole ne, ale když jsem viděl ty pěší 
poutníky, tak jsem tehdy trochu záviděl. 
Když pak operovali kyčel a v roce 2013 jsem 
se rozchodil, tak jsem ušel tu španělskou ces-
tu. Ta pěší cesta přinesla jiné zážitky. Potom 
mě ještě zajímala ta portugalská cesta, kterou 
jsem si taky ušel s kamarádem Michálkem, 
asi 250 km do Santiaga. Nesplnilo se mi je-
diné, a to jít s někým z rodiny, třeba s dcerou 
nebo s manželkou. Ale tu cestu, to vám nikdo 
nemůže vzít.

Petr Chlebec a František Šesták

Zdárný příjezd cestovatelů do Blatné

Přípitek před startem

Připraveni na cestu
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 Nová třídicí linka na plasty
Technické služby města Blatné, s. r. o. nově provozují třídicí linku 

na plastový odpad.
Pro vybudování linky se podařilo získat dotaci ve výši 1 976 518,- 

Kč. Linka je umístěna v nově postavené hale a skládá se z boxu 
na svezený separovaný plast, násypky, dvou pásových dopravníků 
a balíkovacího lisu. Pro manipulaci s odpadem a s nalisovanými balí-
ky je používán vysokozdvižný vozík.

Linka je v provozu od 2. 3. 2020. Od začátku provozu linky bylo 
roztříděno a předáno k dalšímu zpracování 10,366 t plastů.

Děkujeme všem občanům, kteří plasty třídí a využívají sběrného 
systému obce.

Prosíme občany, aby do nádob na plasty neházeli injekční stříkač-
ky a další zdravotnický materiál (např. infuzní sety). 

ČISTOTA  
VODY

KVALITA 
OVZDUŠÍ

ZPRACOVÁNÍ 
ODPADU

OCHRANA 
PŘÍRODY

ENERGETICKÉ 
ÚSPORY



Ročník 31 (41) Blatná 26. června 2020 Číslo 12 / strana  21

Léto s Jihočeským divadlem 
1. 8. — 19. 9. 2020

Hrajeme pod 
širým nebem
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