
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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M ě s t s k ý   ú ř a d  B l a t n á
třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
tel.: 383  416 111

V Blatné dne 01.09.2020 
Sp. zn. MUBL 10739/2020/OSŽU/12, čj. MUBL 12757/2020

Oznámení 
o době a místě konání voleb do zastupitelstva 

kraje a Senátu Parlamentu České republiky
Starostka města Blatná podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do za-

stupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje
1. Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje a do Senátu Parlamentu 
ČR se uskuteční:

v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost – Základní škola J. A. Komenského, nám. J. A. Komen-
ského čp. 387, Blatná pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu – ulice:
Chelčického, Jiráskova, K Jatkám, Lapač, Masná, Mlýnská, Na Příkopech, 
nábřeží Husovo, Nad Lomnicí, náměstí Míru, Pivovarská, Písecká, Plzeňská, 
Polní, Rybářská, tř. J. P. Koubka, U Sladovny, V Jamkách, V Podzámčí, 
Vorlíčkova, Za Sladovnou.
Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost - Městský úřad, tř. T. G. Masa-
ryka čp. 1520, Blatná pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu – ulice:
Na Bílé husi, Nerudova, Šilhova.
Ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost –  Komunitní centrum aktivního 
života, Nádražní čp. 661, Blatná pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu – ulice:
9. května, Böhmova, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Husovy sady, Chlum-
ská, Lhotka, Malá, Na Obůrce, Na Růžových plantážích, nábřeží Dukelské, 
nábřeží Havlíčkovo, Nádražní, náměstí Kalinovo, Palackého, Podskalská, 
Průchova, Riegrova, Řečice, Řečická, Sádlov, Sadová, Smetanova, Tichá, 
tř. T. G. Masaryka, Tyršova, Tylova, U Jeslí, V Jezárkách, Ve Škalí, Vrbenská, 
Vrchlického.
Ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost – Základní škola J. A. Komen-
ského, nám. J. A. Komenského čp. 387, Blatná pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:
Akátová, Blýskavky, Brigádnická, Buková, Buzická, Čechova, Habrová, 
Javorová, Lipová, Malý vrch, Na Blýskavkách, Na Tržišti, náměstí J. A. Ko-
menského, Purkyňova, Řeznická, Spálená, Strakatého, Topičská, U Čertova 
kamene, Zahradnická, Žižkova.

Ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost – Základní škola Holečkova, 
Holečkova čp. 1060, Blatná pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu – ulice:
Alšova, B. Němcové, Bezdědovická, Dlouhá, Hálova, Holečkova, Jana Weri-
cha, Krátká, Na Hřebeni, Nad Vdovečkem, Paštická, Pod Vinicí, Rakovnická, 
Velký vrch, Za Malým vrchem, Za Pustým.
Ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost – Blatná, část Skaličany čp. 
20 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – městská 
část: Skaličany.
Ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost – Blatná, část Drahenický Málkov 
čp. 41 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – městská 
část: Drahenický Málkov.
Ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost – Blatná, část Čekanice čp. 
12 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – městská 
část: Čekanice.
ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost – Blatná, část Blatenka čp. 9 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – městská část: 
Blatenka, Jindřichovice.
Ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost – Blatná, část Hněvkov čp. 
17 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – městská 
část: Hněvkov.
Ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost – Blatná, část Milčice čp. 10 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – městská část: 
Milčice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, di-
plomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem 
České republiky).
Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného 
členského státu nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací líst-
ky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad 
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise zřízena.
6. Voliči, kteří jsou rozhodnutím hygieny nebo lékaře v individuální karanténě 
či izolaci kvůli covidu-19, budou moci hlasovat v drive-in volební místnosti 
z automobilu, v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno, 
příp. do zvláštní přenosné schránky. Informace k možnosti hlasování zveřejní 
Krajský úřad Jihočeského kraje na svých internetových stránkách.
7. Volič je povinen ve volební místnosti mít zakryté dýchací cesty (nos 
a ústa) rouškou, respirátorem, šátkem, šálem nebo jiným prostředkem, 
který brání šíření kapének.
8. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční  v pátek dne 
9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 10. října 2020 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb. 

Bc. Kateřina Malečková v. r.
starostka města Blatná
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Hostem Blatenských listů bude 
21. září od 18 hodin v Kulturní kavár-
ně Železářství u Šulců diplomat, an-
tropolog, orientalista, PhDr. Václav 
Hubinger, CSc.  Narodil se v Praze 
v r. 1949. ale prarodiče z otcovy stra-
ny žili v Sedlici. V roce 2012 koupil 
zpátky do rodiny jejich domek, pro-
daný v roce 1972, a od té doby zde 
tráví většinu času.
BL: Prosím, představte našim čte-
nářům svou životní pouť

VH:   Od roku 1977-1993 ČSAV, 
1994 – 2015 Ministerstvo zahranič-
ních věcí: velvyslanec v Portugalsku 
(1996-2000), Keňi (2002-2003), 
Brazílii (2003-2008) a v Turecku 
(2010-2014), ředitel asijského od-

boru (2000-2002) a útvaru analýz a politického plánování (2008-2010). 
Od března 2015 v důchodu.
BL: To je určitě mimořádně bohatý životní koloběh. Jak byste svou 
kariéru zhodnotil?

VH: Není většího hřiště, než je náš svět. Zahrnuje planetu Zemi 
s jejím nerostným bohatstvím, geografi í, politickým rozčleněním, vodou, 
ovzduším a souší, Měsíc a celý vesmír. Ze všech profesí, na které jsem 
si dokázal vzpomenout, je jen jedna, která toto hřiště používá celé, stále 
a se vším všudy. Té profesi se říká diplomacie a těm, kdo ji provozují, se 

říká diplomati. Diplomati jsou také herci a jako u herců se i u nich stále 
hodnotí jejich mluva, jejich kostým a elegance gest. Dokonce na ně režisér 
také někdy doopravdy křičí. 
BL: Skutečně?

VH: Za dvacet let jsem sloužil třem prezidentům, nevím už kolika pre-
miérům a nepočítaně ministrům. Potkal jsem se s prezidenty jiných zemí, 
z nichž na mne nejvíc zapůsobili prezidenti portugalský a brazilský, poznal 
jsem šéfy nejméně dvou tajných služeb, šíbři se mě pokoušeli doběhnout, 
procestoval jsem – aspoň krátce – téměř šedesát zemí od Peru po Japonsko, 
byl jsem dvakrát v KLDR, dvakrát ve Rwandě, dvakrát na Tchajwanu…
BL: Zbyl Vám čas i na publikační činnost?

VH: Kromě odborných prací jsem autorem literatury faktu: 
- Národy celého světa (spoluautor s F. Honzákem a J. Polišenským). 

Praha: Mladá fronta, 1985
- Zebra na zabití: Kapitoly o Jižní Africe pro Středoevropany. Praha: 

Czechopress, 1994
- Lidojedství. Praha: Public History, 1996
- Encyklopedie diplomacie, Praha: Libri, 2006
- Špion čtyř králů. Praha: Epocha, 2014
- Diplomatické Theatrum mundi, Praha: Epocha 2017

BL: Takže beseda s Vámi bude určitě zajímavá. Co vzkážete našim 
čtenářům závěrem?

VH: Rád se s posluchači podělím o zážitky pracovní (co dělá diplomat, 
když pracuje?) i mimopracovní, rád zodpovím i všetečné dotazy.
BL: Takže se těšíme.

Zájemce o besedu prosím, aby si zarezervovali místa v kavárně  na te-
lefonu 797 821 211.                                                                              ZM

Beseda s hostem 
Blatenských listů

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

Aktuálně o situaci s koronavirem 
v našem okolí, o opatřeních proti jeho 
šíření a  o současnosti a dalších plánech 
nemocnice Strakonice si přijďte poslech-
nout a popovídat s doktorem Tomášem 
Fialou, ředitelem nemocnice. 

Beseda s hostem Blatenských listů se 
bude konat v pátek, 18. září v 18 hodin, 
tentokrát v Komunitním centru CKVB.

Těšíme se na Vás a na setkání s na-
ším hostem.

ZM

NA NAROZENÍ PANNY MARIE SE MUSÍ 
SLUNCE POUSMÁT, I KDYBY MĚLO V NOCI 
VSTÁT

Slunečné dny stále trvají, z krajiny je již 
ale cítit klid i pomalu se blížící podzimní čas. 
I tato skutečnost nám napovídá, že je nutné se 
již nyní pomalu připravovat na letošní vánoční 
svátky. Možná se vám bude zdát, že je to ještě 
příliš brzy, ale vzhledem ke čtyřem prodejním 
sobotám v měsíci, kdy vám můžeme nabídnout 
vánoční zboží, je již nejvyšší čas se zimními 
svátky vážně zabývat. Určitě budete souhlasit, že 
pokud budeme mít všichni vše včas připravené, 
budeme si moci kouzelný čas kolem Vánoc co 
nejlépe vychutnat.
LIDOVÉ ŘEMESLO – PODZIMNÍ ČAS 
I PŘÍPRAVA NA STAROČESKÉ VÁNOCE

Již v nadcházejících sobotách budeme 
postupně doplňovat vánoční zboží, které bude 
součástí našeho letošního vánočního prodeje, 
který jsme nazvali STAROČESKÉ VÁNOCE 
ZAHALENÉ ZÁVOJEM Z KUKUŘIČNÉHO 
ŠUSTÍ.

Kukuřičné šustí je stejně jako sláma hlavním 
materiálem pro výrobu ozdob a dekorací staročes-
kých Vánoc. Tradice výroby je datována od 17. 
století, kdy se na našem území začala pěstovat 
kukuřice, a to zejména na jihovýchodní Moravě 
a také na Vysočině. Kukuřičné šustí je obal klasu, 
které bylo zpočátku jen odpadním produktem. 

Později se šustí začalo zpracovávat, vznikaly tak 
první obaly, košíky, tašky, prostírky, ošatky, stře-
více, masopustní masky a později také dekorační 
panenky, andílci, zvířátka, květiny a samozřejmě 
velmi oblíbené BETLÉMY.

Šustí je skvělý materiál pro zhotovování růz-
ných dekorací, záleží jen na vaší kreativitě a nápa-
ditosti. Ještě v těchto dnech si ho můžete nasbírat. 
Používá se vyzrálé vnitřní, které se nejprve suší 
a později přímo před tvorbou máčí teplou vodou. 
Může se také bělit sířením nebo barvit textilními 
barvami, nejlépe ale přírodními tóny.

Pokud rádi tvoříte, vyzkoušejte tento skvělý 
přírodní materiál, nadchnete tím i vaše děti.
NABÍDKA LETOŠNÍHO VÁNOČNÍHO 
PRODEJE

Stejně jako v uplynulých letech se naše na-
bídka odvíjí od tradičních ozdob lidových Vánoc. 
Nebudou tedy chybět: originální přání (které 
budete potřebovat nejdříve), ozdoby ze slámy, již 
zmiňovaného kukuřičného šustí, včelího vosku, 
medové malované perníčky, dřevěné ozdoby, 
textilní aj. přírodní materiály. Paličkovaná krajka, 
vizovické, keramika, proutí…

A samozřejmě celá škála výrobků ruční 
umělecké tvorby… nesmíme zapomenout ani 
na knihy.

Také už vás neberou současné komerční 
Vánoce?
PRODEJ V ZÁŘÍ - jistotou je sobota od 9.00 
do 17.00 hodin. Za přízně počasí i kulturních akcí 
také pátek a  neděle odpoledne od 13.00 hodin.
www.lidove-remeslo.cz

NÁŠ TIP NA ZÁŘÍ:
NOVÉ VZORY PALIČKOVANÝCH ŠPERKŮ
PŮJČOVNA LODĚK O VÍKENDECH STÁLE 
V PROVOZU
Už jste nahlédli na stránky prodeje našich farmářů 
www.scuk.cz ?
PO SVATÉM KŘÍŽI, PODZIM SE BLÍŽÍ 
(14. 9.) 

Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Bazén – závěr sezóny
Provoz bazénu bude ukončen v neděli 13. září 2020.
V září je provozní doba každý den  od 12:00 do 18:00.

V případě nepříznivého počasí může být provoz ukončen
v dřívějším termínu.

OBŘADNÍ SÍŇ KREMATORIA
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

od 7. září 2020
zákaz vstu pu do obřadní síně

(neplatí pro prostory hřbitova)
bez ochranných prostředků dýchacích cest

Možnost zakoupení roušky (20,- Kč) v kanceláři krematoria.
Cílem opatření je ochránit účastníky smutečních obřadů 
a také zaměstnanců krematoria k zajištění nepřetržitých 

služeb.
Děkujeme za pochopení.

Blatenská ubytovna je opět 
v provozu

Blatenská ubytovna (B. Němcové 30, bývalá ubytovna fi rmy 
Tesla) je po rekonstrukci a v provozu.

Ceny ubytování, fotografi e, kontaktní a další informace naleznete 
na adrese:

www.ubytovna-blatna.cz

STATION 17 PREVENT vás zve 
na návštěvu světa teenagerů

Začíná Týden nízkoprahových klubů
Nízkoprahové kluby po celém Česku se v týdnu od 21. do 25. 9. 

otevírají široké veřejnosti. Do kampaně České asociace streetwork, 
která pro letošní už čtrnáctý ročník zvolila motto “Přijďte nahléd-
nout do světa teenagerů”, se letos zapojilo stodevatenáct terénních 
a nízkoprahových programů. Ty poskytují služby pro děti a mladé 
lidi. Ke kampani se připojuje i Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež STATION 17 PREVENT v Blatné, které bude v rámci 
Týdne nízkoprahových klubů pro veřejnost otevřeno ve čtvrtek 
24.9. od 11 do 17 hodin.

Během posledního zářijového týdne má veřejnost možnost bez-
platně navštívit přes stovku nízkoprahových klubů. Kromě nahlédnutí 
do činnosti a fungování klubů mohou zejména rodiče teenagerů v rámci 
bezplatného poradenství získat odborné rady ohledně problémů týkají-
cích se dospívání jejich dětí. Každý klub si také připravuje svůj vlastní 
program. Do týdne nízkoprahových klubů se zapojilo i Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež STATION 17 PREVENT, které sídlí v Blatné 
na adrese Spálená 727, u „plavečáku“.

„Musíme být pro děti a teenagery trochu jiný klub a trochu jiní 
dospělí, než jsou zvyklí z kroužků, sportovních klubů, z rodin nebo ze 
školy. Co si pod tím představit? Pokud možno nedirektivní přístup 
a obecně velkou porci tolerance.

(pokrač. na str. 7)

Historie téměř detektivní

Co je to jatagan?
Pravděpodobně pro mnohé jednoduchá otázka, přesto však v našem 

edukačním programu v expozici Muzeum všemi smysly představovala 
pro některé žáky nepředstavitelnou překážku. I mne tento předmět 
překvapil dříve, než opustil depozitář muzea. Držel jsem přeci jen 
v rukách zbraň pocházející z Osmanské říše. Hlavou mi zněla otázka: 
„Jak se sem tento meč dostal?“ Zároveň jsem měl štěstí, že jsem měl 
na rukou rukavice. Při vytažení čepele z pochvy se projevilo poškození 
obalu a ostrost meče, který mi jedním tahem rozřízl pracovní rukavici. 
Ruka byla bez zranění. Vraťme se však k samotnému předmětu.

Jatagan je osmanský meč 
s jednosečnou esovitě prohnu-
tou čepelí a charakteristickou 
rozvidlenou rukojetí. Jeho délka 
je v rozmezí 60-80 cm. Cha-

rakteristickým znakem je absence záštity či jakékoliv ochrany ruky. 
Rozvidlená rukojeť a její typický tvar zabraňuje vyklouznutí zbraně 
z ruky. Pravděpodobně nejstarším osmanským jataganem měl být 
meč Sulejmana I. Velikého, který byl datován mezi léty 1526-1527. 
Masová produkce těchto mečů začala v Osmanské říši až v polovině 
18. století. Bylo to spojováno s proměnou osobní výzbroje janičářů, 
kteří v době míru mohli nosit pistoli a jatagan. Každý janičář si mohl 

nechat svůj meč vyzdobit podle sebe, a tak každý kus by měl být 
jedinečným výrobkem. Jatagan přečkal ve výzbroji Turecké armády 
i první světovou válku.

Stáří našeho jataganu nesahá asi 
až do 16. století, ale restaurátor Petr 
Kozák odhadl dataci na 17. nebo 18. 
století. Pokusili jsme se to upřesnit 
dle samotné výzdoby jataganu, neboť 
jeho čepel je tauzována slitinou zlata. 
Tauzii tvoří arabský nápis doplněný 

rostlinným motivem. Ačkoliv jsme jej předložili několika arabistům 
a překladatelům, nebyli jsme schopni jej společně rozluštit. Shodli se 
ovšem, že je to jakási náboženská formule nebo verš, neboť se zde 
vyskytovalo slovo یلص (salla) tedy blahoslavený. Za ním by mělo 
logicky následovat slovo Alláh. Jedním z překladatelů byla zmíněna 
i možnost čísla 1621 nebo 621. Kdyby 
se jednalo o dataci, mohla čepel meče 
opravdu pocházet ze 17. st oletí, avšak 
osobně bych se přikláněl k pozdější 
dataci. 

Bohužel více nám neprozradí ani původní majitel slečna Helena 
Vazačová, která jej prodala do muzea ještě s jedním jataganem za 50 
Kčs ve 30. letech 20. století. Jak jej získala, nám přírůstková kniha 
neprozrazuje. Můžeme se jen domnívat, že se jednalo o suvenýr nebo 
válečnou kořist některého z rodinných příslušníků slečny Vazačové, 
který se s touto zbraní setkal během první světové války, krymské 
války nebo jiné, která se dotkla balkánského poloostrova.

Jatagan jsme nechali v roce 2017 zrestaurovat a od roku 2019 jej 
můžete spatřit v expozici Muzeum všemi smysly. Ačkoliv se snažíme 
prohloubit zážitek návštěvníka prostřednictvím hmatu, zraku, sluchu 
i čichu, u tohoto sbírkového předmětu to není možné. Jeho používáním 
by se mohl poškodit nebo zničit, a proto si jej můžete prohlédnout 
ve vitríně společně se zadovkou Remington a dalšími poklady z mu-
zejního depozitáře. Těšíme se na vás.

Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná

Osmanský jatagan, 18. stol. 
(foto J. Kortus)

Osmanský jatagan, mosazné 
kování u rukojeti, 18. stol. 

(foto J. Kortus)

Osmanský jatagan, tauzie čepele, 
18. stol. (foto J. Kortus)
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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

Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

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
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Rusalka na zámku Blatná 
Dvořákova Rusalka patří do přírodní 

scenérie jako snad žádná jiná opera. Sou-
bor Jihočeského divadla ji po léta s velkým 
úspěchem uvádí před českokrumlovským 
otáčivým hledištěm. Toto léto však ansámbl 
Jihočeského divadla zavítal do kouzelné 
scenérie parku vodního zámku Blatná, kde 
zazněla Rusalka s předními českými pěvci, 
sborem a orchestrem. Dirigent Mario De Rose 
a režisér Tomáš Studený připravili originální 
scénicko-koncertní provedení, v němž v pů-

vodních kostýmech z inscenace “krumlovské” 
Rusalky zazněly nejkrásnější scény této opery. 
Setkání s tímto hudebním klenotem bylo pro 
každého diváka jistě nezapomenutelným 
zážitkem a to i přesto, že první představení 
doprovázel déšť. Celý divadelní soubor vše 
zvládl s grácií a na vysoké úrovni. Druhé 
představení probíhalo za přívětivějšího počasí 
a atmosféru ještě umocňoval měsíc, který se 

večer objevil nad zámeckým parkem. Oba ve-
čery zanechaly v divácích krásné vzpomínky 
a my doufáme, že  příští léto se můžeme těšit 
na další divadelní zážitky.

Stephanos Germenis-Hildprandt 
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Krize neskončila. Co bude dál? Závisí na každém z nás…
Každá krize v historii lidstva přinesla 

kromě negativních stránek a utrpení i určité 
uvědomění.

Většina lidí se pozastavila ve svém spěchu 
i zamyslela. Nelze donekonečna nenávidět je-
den druhého, čerpat omezené přírodní zdroje, 
drancovat Přírodu a nedotčená místa, která 
měla zůstat zachovaná pro budoucí generace 
s mikroorganizmy, které by jinak neměly šanci 
se k člověku dostat.

Je to lidský egoismus, který je zdrojem 
každé krize. Švýcarský psycholog C. G. 
Jung, kterého někteří považují za obdobného 
velikána, jako byl A. Einstein, vnesl do vědy 
pojmy individuální vědomí člověka, to, co 
člověk vnímá, ovládané myšlením a egem. 
Dále individuální nevědomí, kde jsou uloženy 
automatizované postupy, traumata, nenávisti, 
ublížení (i zapomenutá z dětství) a s tím 
související myšlenkové programy, které se 
spustí, jsou-li vyvolané nějakou podobnou 
událostí, jaká byla prožita. C. G. Jung dokonce 
připustil, že psýché, duše, nemusí být vázána 
jen na mozek. 

Individuální nevědomí lidí jsou propojena 
do kolektivního nevědomí. Kolektivní nevě-
domí lidstva je dnes prosyceno myšlenkami 
nadřazenosti člověka nad ostatními živými 
tvory a Přírodou, nadřazenosti jedné rasy nad 
druhou, jednoho národa nad druhým, jedno-
ho náboženství nad druhým, jedné ideologie 
nad druhou. Kolektivní nevědomí zpětně 
působí na každého jednotlivce do té míry, že 
lze říci, že mnohé myšlenky, které vědomím 
procházejí, nejsou naše. Někteří diktátoři jako 
Hitler, Stalin aj. natolik ovlivnili kolektivní 
nevědomí, že mnozí lidé v davové psychóze 
spáchali činy, kterých by jinak nebyli schopni. 

Dokonce se připouští to, co starověké 
národy věděly dávno: Kolektivní nevědomí 
ovlivňuje počasí, spouští sucha, povodně, 
zemětřesení, tsunami, nemoci i pandemie. 
A naopak pomocí posvátných obřadů, modli-
teb, tvůrčí představivostí s mírem v srdci lze 
navodit optimální stav. 

Všichni lidé dobré vůle, lidé různých ná-
boženství, by se měli v těchto dobách spojit 

a měnit se. Nehledat rozdíly, hledat společné. 
Společně se modlit za vyléčení lidstva z pan-
demie a všech nemocí, za hojnost pro každého, 
za posílení přírodních a vodních společenstev, 
lesů, pralesů, živočichů. Modlit se za sebe, své 
bližní, za své sousedy, lidi jiné víry, za jiné 
národy i za své nepřátele, za všechny živé 
bytosti, za mír ve světě. Přitom si představovat 
ve 3D a barevně optimální stav. 

Začněme se starat o Matku Zemi. Přestaň-
me znečišťovat půdu, vzduch i vodu, bojovat 
mezi sebou. Přestaňte se starat jen o hmotné 
věci. Žijme v souladu a v míru se sebou 
a sousedy. Každý se učme vděčnosti za to, co 
máme, i za špatné zkušenosti a zranění, které 
nás posílily. Šiřme radost ze života a humor 
do své rodiny, na pracoviště, sousedům. Učme 
se respektovat jiné rasy, národy, víry a všechno 
Stvoření a učit tomu děti, dělit se o své pře-
bytky s potřebnými. Dát spravedlivý výdělek 
chudším. Jsme lidské bytosti, lidstvo je jedna 
rodina. Z Jednoty sem přicházíme a do Jedno-
ty se vrátíme a nic si odtud neodnesete, kromě 
Lásky. Představme si, sněme a vytvořme svět 
jako krásné místo pro všechny bytosti.

Lidstvo se nachází na osudové křižovatce. 
Nastává přechod z Železného věku do Zlatého 
věku, který byl předpovězený starověkými 
mudrci. Hodně věcí se bude dít v průběhu 
příštích 25 let. Je ve hře mnoho scénářů. 
Optimální scénář je ten, že do Zlatého věku 
projde naprostá většina lidstva, lidé budou 
ve větší harmonii, zachovají se a rozvinou 
technologie. Jsou i smutné scénáře . O váž-
nosti situace svědčí i to, že v současnosti žije 
na světě mnoho desítek Božských bytostí, 
přímých vtělení Boha do člověka, jakými byli 
v minulosti Ježíš, Krišna, Rama, Mohamed, 
Buddha aj. V Německu dnes žijí Matka Meera 
a Sri Swami Vishwananda. 

V Indii žijí Sri Amma Bhagavan http://
www.sri-ammabhagavan.org, viz obrázek. 
Mají mnoho oddaných. Ale zatím nejsou po-
třebné počty lidí ochotných pracovat na sobě 
nebo zasednout ke kolektivní on-line meditaci 
či modlitbě. Lidé Matku Zemi ničí, ona se 
brání. A jen lidé ji zase mohou dát do pořádku.

Záměrem Sri Ammy Bhagavana je pro-
střednictvím dostatečného počtu lidí za po-
mocí posvátné energie Kundalini a dechových 
technik přeprogramovat kolektivní nevědomí 
lidstva, aby nastal optimální scénář. Kdo je 
ochoten pracovat na sobě a najít si čas ke ko-
lektivním meditacím, připojme se ke Hnutí 
Zlatého věku Sri Ammy Bhagavana. Jinými 
slovy, hledají se elitní duchovní bojovníci, 
kteří jsou ochotni pracovat na sobě, na po-
stupném odpojení se od programů vlastního 
ega a účastnit se společných akcí.

Každý měsíc se konají on-line jednodenní 
transformační semináře Cesta do štěstí cestas-
testi@email.cz, jejichž záměrem je nastolit 
vnitřní mír člověka, harmonii, zdraví, hojnost 
ve všech oblastech života. Po absolvování 
jednodenního kurzu se lze napojit přes celia.
heart@gmail.com na učení přes mobilní ap-
likace WhatsApp a Telegram a na další akce, 
jako jsou např. úplňkové meditace, satsangy se 
Sri Ammou Bhagavanem, třídenní intenzivní 
kurz na odpojení se od programů ega apod. 

Co bude se světem dál? To nyní závisí 
na každém z nás…

Aleš Drobník

Ales.Drobnik@seznam.cz, obrázek je z ka-
nálu Sri Amma Bhagavan – International 
– YouTube

PÁR DOJMŮ K PRVNÍ PECHA KUCHA NIGHT V BLATNÉ
V sobotu 5. září 2020 proběhla v Hu-

sových sadech první Pecha Kucha Night 
v Blatné, tedy večer, v němž 9 inspirativních, 
úspěšných a pozoruhodných osobností Blat-
né a Blatenska, každý během 20 fotografi í 
a celkem 6 minut a 40 sekund („20 x 20“) 
představily svůj život či zajímavý projekt, 
myšlenku nebo svoji práci.

V případě Blatné šlo tedy hlavně o struč-
nou prezentaci nabytých životních příběhů 
spojených  s oceňovanou profesí nebo jinými 
přednostmi a dovednostmi (např. fotografka 
Kamila Berndorff ová, herec Jan Cina, diplo-
mat Jan Kára, cyklista a cestovatel František 
Šesták) než o zasvěcení do nějakých projektů, 
zkušeností či idejí, a to i tam, kde se asi nej-
více nabízela silnější edukativní vložka (např. 
u městského architekta Blatné Šimona Vojtíka 

nebo u mladého kuchaře Jiřího „Knedlíka“ 
Chlandy), přítomna zvučněji pouze ve vystou-
pení talentovaného bubeníka Matěje Diviše.

Večer se tak nesl v odlehčeném, lehce 
bulvárním duchu nahlédnutí do soukromí 
slavných ve stylu „kde jsem vyrůstal, co 
všechno jsem dokázal a s kým vším jsem se 
setkal“. Tyto informace jsou samozřejmě, ať 
přiznaně, nebo ne, lákavé a žádoucí pro větši-
nu z nás, a když jsou navíc podávané zábavně 
a ve zkratce, sukces je téměř zaručen.

O ten se postarala i moderátorka pořadu 
Pavlína Eisenhamerová, která Pecha Kuchu 
přes až trapně rozvláčný rozjezd přetavovala 
jiskřivými komentáři mezi jednotlivými vý-
stupy ve one woman show a stand-up comedy 
zároveň.

Formát Pecha Kuchy slibuje údernou 
svižnost a základní ponaučení, při blatenském 
setkání to byla především decentní zábava, 
díky konferenciérce časově prodloužená 
o zhruba dvojnásobek.

Navzdory tomu, že běžného diváka dlou-
hodobě naplánovaného a jasně defi novaného 
pořadu bez jediné přestávky nemusí úplně 
zajímat, kam se má on nebo moderátorka 
v případě akutního chtění aktivně jít vy-
čůrat, nebo že jeden spontánní vystupující 
spal na inkriminovaný den pouze 4 hodiny, 
a neví tedy vlastně, o čem má vyprávět, se 
večer podařil. Nenáročný večer se vydařil, 
neboť nám nabídl pohled nevšedních hostů 
spjatých s Blatenskem na ně samé a navnadil 
nás na další Pecha Kucha Night, ať už zase 
v Blatné, anebo třeba 27. září ve Strakonicích.

Vlastimil Váně
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Starosta městyse Radomyšl Luboš Peterka svou prací žije
Považuje ji za poslání. Teď by byl rád prospěšný i v senátu.

Lidé v Radomyšli 
ho mají rádi a vysoce 
oceňují bezpočet kro-
ků, které ve funkci sta-
rosty malebného měs-
tyse podnikl pro jeho 
rozvoj a veřejné blaho. 
Podle nich je mužem 
na svém místě. Luboš 
Peterka svou prací žije. 
Považuje ji za poslání. 

Teď by byl rád prospěšný i v senátu. Domnívá 
se, že nastal čas, aby dosavadní vykonané dílo 
ještě znásobil a podílel se na rozkvětu a utu-
žení mravních hodnot celé české společnosti.

Luboš Peterka kandiduje v letošních se-
nátních volbách jako nestraník, podporovaný 
KDU-ČSL. Při té příležitosti vyhověl žádosti 
o krátký rozhovor pro Blatenské listy.
V. Š: „Mohl byste na úvod vytvořit něco 
na způsob své vizitky?“

L. P: „Je mi 55 let. Po ukončení základní 
školní docházky jsem vystudoval gymnázium 
ve Strakonicích, poté technickou univerzitu 
v Liberci- obor ekonomika a řízení- a ještě 
jsem si přidal Bankovní institut, kde jsem se 
věnoval oboru bankovní managment. Pod-
statnou část života - devět let - jsem strávil 
v peněžní sféře. De facto celý můj život je 
lemován působením v řídících manažerských 
pozicích, ať již ve zmíněném bankovnictví 
nebo obchodní a výrobní sféře. Do křesla 
starosty Radomyšle jsem usedl roku 2002, 
tedy teď mi „běží“ osmnáctý rok.“
V.Š: „Jaké nejvýznamnější projekty se vám 
podařilo na tomto postu zrealizovat?“

L.P: „Tak náš městys se jako podstatná 
část venkova potýkal s úbytkem obyvatel 
a i narůstajícím průměrným věkem. Poda-
řilo se rozjet bytovou výstavbu, zaměřenou 
na příliv mladých rodin s dětmi. Od roku 2006 
vyrostlo v našem katastru osmdesát nových 
domů. V praxi to znamenalo přírůstek dvou 
set dalších jedinců, což jistě představuje vý-
razný nárůst. Ruku v ruce s tím jde i obrovský 

fi nanční efekt- příspěvek na každou osobu ze 
státního rozpočtu, základní přínos- daně aj. 

Dále nám velice prospělo vybudování 
a rozvoj průmyslové zóny, což obnáší ze-
jména 250 pracovních příležitostí pro naše 
občany. V neposlední řadě jsme držiteli 
různých ocenění- tím nejvyšším bezesporu 
je titul „Vesnice roku Jihočeského kraje“, 
dále za péči o životní prostředí, za podporu 
mládeže, spolkového života, podnikání….“
V.Š: „Jak se daří v městysi Radomyšl za-
chovávat lidový folklór, společenské tradice 
a obyčeje?“

L.P: „Tohle je otázka, na kterou odpoví-
dám moc rád. Právě na tuto oblast klademe 
zvláštní důraz. Výrazně podporujeme spolky 
v Radomyšli, které dnes začleňují okolo 600 
lidí. Ročně na tuto formu společenského dění 
vynakládáme z našeho rozpočtu přes milión 
korun a spolky nám to mnohonásobně vrací 
svou aktivitou a propagací Radomyšle. Co 
se týká tradic samotných, tak tady sehrávají 
stěžejní úlohou baráčníci, jejichž posláním 
je přenášet vlastenectví a lidovou činnost 
na další generace, což se jim perfektně daří. 
Daří se jim oslovovat totiž i mladé jedince, 
stejně jako ostatním spolkům v Radomyšli.“
V.Š: „Čím se nejlépe odreagujete, když při-
jdete z úřadu domů a odložíte sako, případně 
aktovku do kouta? A vlastníte pro pohodu 
duše také nějaké domácí mazlíčky?“

L.P: „Máme dva pejsky a ti nám určitě 
nedovolí, abychom je nějakým způsobem 
ošidili. Čili i když se vrátím domů za tmy, 
alespoň na chvíli je vyvenčím. No a když je 
čas, vyrazíme s nimi spolu s manželkou na ně-
kolikakilometrový výlet. Tohle představuje 
docela určitě ten nejlepší relax.“
V.Š: „Otázka, která musí zaznít. Čeho byste 
chtěl dosáhnout pro svůj rodný kraj, pokud 
budete zvolen senátorem?“

L.P: „Senátor rozhodně nesmí ošidit svou 
vlastní práci. Nicméně veškerý ostatní čas, 
který mi zbyde, chci věnovat svému regionu. 
Myslím, že vzhledem k mé dosavadní praxi 

mi předpoklady nechybí. Pokračoval bych 
tak v činnosti, kterou vyvíjím i nyní. Vedle 
funkce starosty jsem členem i dalších spolků 
a organizací. Zastávám post předsedy Spolku 
pro obnovu venkova jihočeského kraje a pa-
třím i do celostátního předsednictva. Dále 
jsem členem Svazku obcí Blatenska a okre-
su Strakonice, sportovní komise a komise 
na program obnovy venkova jihočeského 
kraje. Díky tomuto záběru mám ucelený 
přehled o problémech mateřského regionu 
a vím, na co se zaměřit. Nutno je především 
vychovávat k fi nanční soběstačnosti celků, 
protože dotace jednou skončí a ze stávajícího 
majetku měst a obcí se dá majetek maximál-
ně udržovat. Je třeba bojovat za zachování 
základních služeb v obcích- pošt, obchodů, 
hospůdek, lékařské služby, aby zejména starší 
spoluobčané nebyli nuceni cestovat desítky 
kilometrů daleko od domova. Z řady míst 
mizí i policejní služebny, což má negativní 
vliv na bezpečí občanů na venkově. Dokonce 
i u nás v Radomyšli existovala jeden čas snaha 
o zrušení tamní policejní stanice, což nakonec 
naštěstí neprošlo. Důležitá je samozřejmě 
podpora drobného a středního podnikání. 
Podpora zemědělství a majitelů lesů, kde jsou 
strašáky zastavování úrodné země a kůrovec. 
Dalším velkým tématem je dokončení dálnice 
D4, která se po kousku lepí od roku 1971- tam 
bych napnul mnoho sil!“
V.Š: „Děkuji za váš čas, kterého jistě v době 
předvolební práce nemáte mnoho. A přeji 
vám úspěšné splnění úkolů, které jste si vyty-
čil jako priority a jistě také prioritami jsou.“

Luboš Peterka má pro výkon práce senáto-
ra jistě to nejlepší vysvědčení. Mluví pro něho 
i fakt, že se osobně vždy a za všech okolností 
angažuje pro práci s dětmi a mládeží a roz-
voj tělovýchovy ve všech směrech i mimo 
rodný městys. A také to, že vyznává tradiční 
křesťanské principy, včetně podání pomocné 
ruky potřebným a lásky k bližnímu svému. 
To je jistě důkaz zdravé osobnosti, která má 
přednostní právo podílet se na rozhodování 
o věcech veřejných. (Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda

STATION 17 PREVENT
(dokončení ze str. 3)

Výsledek je ideálně jejich (i naše) lepší 
orientace v problémech, kterými žijí, menší 
opoziční nastavení (pochopení) vůči insti-
tucím jakými jsou školy, rodiny, policie atd. 
a projití těmi několika hektickými lety do do-
spělého života bez vážnější úhony,” přibližuje 
poslání klubu Mgr. Miloš Kolman, vedoucí 
zařízení v Blatné. A dodává, že služeb jen 
jejich klubu v loňském ruce využilo 164 dětí 
a mladých dospívajících.

Právě odborná intervence těchto pracov-
níků snižuje rizika, která mladým dospívání 
často přináší. “Jsme rádi, když nízkoprahové 
kluby přijdou navštívit rodiče dětí v rizi-
kovém věku nebo dokonce i učitelé, kteří 

děti a mladé dospělé 
mohou na tyto služby 
nasměrovat,” uvádí 
Martina Zikmundo-
vá z České asociace 
streetwork s tím, že 
během Týdne níz-
koprahových klubů 

chtějí oslovit skrze své návštěvníky i další 
děti a mladé, kteří zatím do klubů nedocházejí. 
“Nemusí vždy jít o nějaký závažný problém, 
teenageři mají vůči dospělým přirozenou ne-
důvěru, v klubech často najdou v pracovnících 
parťáky,” dodává. 

Nízkoprahových klubů je v Česku podle 
posledních údajů MPSV celkem 249. Veškeré 
služby jsou klientům poskytovány zdarma. 

Bližší informace k programu našeho klubu 
v rámci Týdne nízkoprahových klubů najdete 
na www.prevent99/station17/

PREVENT 99 
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Bratronice zámek Zámek Pole 1905

Zahrádka před tvrzí 

Zámky obálka

Nahlédnutí do osudů zámečků a tvrzí Strakonicka a Písecka
V říjnu vyjde již třetí pokra-

čování knihy autorky Jaroslavy 
Pixové s názvem Zámečky a tvrze 
jižních Čech aneb Jak se na nich žije 
dnes. Tentokrát nás autorka zavede 
ke šlechtickým sídlům i na Bla-
tensku – na monumentální tvrz 
do Kadova, na půvabný zámeček 
v Poli nebo zámek v Bratronicích 
s velmi zajímavými osudy Battagli-
ovy rodiny, kde mnohým bude jistě 
známý cyklista Christian Battaglia. 
Neméně zajímavý bude jistě další 
zámek na Strakonicku – ve Štěkni. 
Ten totiž od 20. let 20. století obýval 

řád anglických panen, který si zde zří-
dil internátní školu pro dívky. Řádové sestry je učily cizím jazykům, 
hudbě, rytmice, společenskému bontonu, dějinám umění a mnoha 
dalším věcem. To vše nám přiblíží vzpomínky absolventek této školy. 

Dalším objektem 
je zámeček ve Štěcho-
vicích, a pak už se ze 
Strakonicka přesune-
me na Písecko a podí-
váme se do prostšího 
objektu – svobodnic-
kého dvorce v Roho-
zově na Chyšecku. 
A bonbónkem na zá-
věr je  „zámeček“ 

ve Žďárských Chalu-
pách, vlastně honosná 
vila, které však nikdo 
jinak neřekne. 

Kniha popisuje 
nejen historii těchto 
objektů od nejstarších 
dob, ale zaměřuje se 
hlavně na dobu celého 
20. století až do dneš-
ních dnů. Je doplněna 
množstvím dobových 

fotografi í i barevnou obrazovou přílohou. 
Představení a besedy k této knize se budou konat na několika 

místech: ve středu 7. října od 17 hodin v pohostinství ve Žďáru 
u Protivína, 14. října v Prácheňském muzeu v Písku od 17 hodin, 
ve čtvrtek 15. října ve velkém sále 
zámku ve Štěkni od 18 hodin, 23. 
října v hostinci U Kolčavy ve Ště-
chovicích na Strakonicku od 18 
hodin, 24. října v klubovně bývalé 
školy v Kadově od 18 hodin a 27. 
října na OU v Chyškách od 18 ho-
din. Beseda v Komunitním centru 
v Blatné se bude konat 19. ledna 
2021. Kniha bude na všech místech 
za zvýhodněnou cenu k prodeji. 

Knihu podpořil městys Štěkeň 
a obce Štěchovice, Žďár, Chyšky 
a Kadov. Všem patří velký dík.

Pojďte se Skauty z Čech až na konec světa!
Den se skauty a o skautingu přímo v Blatné

Co všechno se dá zažít v lese? A jaké by 
to bylo, kdyby v Blatné opět vznikl skautský 
oddíl? Co pro to můžeme společně udělat? 
Vydejte se s námi na dobrodružnou cestu ko-
lem světa přímo v areálu lesoparku na Vinici 
a přijďte se setkat se skauty z Rožmitálu pod 
Třemšínem, kteří za poslední rok zažili boj 
s ohněm i cestu do Ameriky!
Ve čtvrtek 17. září vás srdečně zveme na se-
tkání se skautským oddílem z Rožmitálu 
pod Třemšínem:

17. 9. čtvrtek 14:00 – 17:00
lesopark Vinice (Holečkova 394)
Z Čech až na konec Světa (zážitková stezka)

V listopadu to bude 555 let, co pan Lev 
z Rožmitálu a Blatné vyrazil na svou dobro-
družnou cestu. Vydejte se na ni s námi také! 
Nemusíte putovat jako on dva roky. Bude 
na to stačit jedno odpoledne na Vinici. Projdě-
te několik zastavení, splňte úkoly a zaslužte si 
rytířské ostruhy! Průvodci vám budou skauti 
z Rožmitálu pod Třemšínem, kteří připraví 

stanoviště s úkoly. Připraveno bude i drobné 
občerstvení. Hra v terénu je určená pro děti 
od 6 let i dospělé. Přijďte kdykoli mezi 14. 
a 17. hodinou! Začátek stezky je na konci 
Holečkovy ulice u vstupu do lesíka.

17. 9. čtvrtek 18:00
kavárna v Podzámčí
Skaut v Rožmitálu (a v Blatné)
prezentace a debata

Rožmitálský skautský oddíl zažil velmi 
dobrodružný rok 2019. Potkalo je snad vše 
od cesty za moře až po zničující požár. Jak 
to všechno zvládli? Co je drží pohromadě? 
O své práci popovídá Tomáš „Vóřa“ Brettl.

Skaut je největší výchovnou organizací 
pro děti a mladé lidi v ČR. Funguje po ce-
lém světě. Je možné obnovit činnost skautu 
v Blatné? Co pro to musíme udělat? Chcete, 
aby do skautu chodily i vaše děti? Zapojte se 
do následné debaty. Mezi pozvanými budou 
nejen pamětníci blatenského skautingu, ale 
také zástupce vedení Junáka – českého skauta.

Vstupné na zážitkovou stezku i na pre-
zentaci s debatou je dobrovolné. Celé bude 
věnováno rožmitálským skautům na obnovu 
jejich vyhořelé základny – hájovny Na Dědku 
pod vrchem Třemšín.

Těšíme se na setkání s vámi!
Pavla Váňová Černochová, navíc z.s.
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ulturní  kalendář

14. 9. PONDĚLÍ | 18:00 |
CESTOPOVÍDÁNÍ – MILOSLAV MAR-
TAN – KUBA, PERLA KARIBIKU
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Kuba je největším a zároveň nejrozmani-
tějším ostrovem Karibiku. Je velkým živým 
muzeem celé její historie, která na Vás 
dýchne z každého kroku. Kuba je ostrov 
plný života, rytmického tance, podmanivé 
hudby, výborného rumu, voňavých doutní-
ků, nádherných koloniálních památek, his-
torických automobilů, královských palem, 
romantických pláží s azurovým mořem 
a hlavně milých lidí. Kuba je úžasná a hlav-
ně nezapomenutelná. Je rájem na zemi, ži-
jící svým zvláštním, ale krásným životem! 

17. 9. ČTVRTEK | 13:00 – 17:00 |
Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA – zážit-
ková stezka
Lesopark Vinice (Holečkova 394)
V listopadu to bude 555 let, co pan Lev 
z Rožmitálu a Blatné vyrazil na svou dob-
rodružnou cestu. Vydejte se na ni s námi 
také! Bude na to stačit jedno odpoledne na 
Vinici. Projděte několik zastavení, splňte 
úkoly a zaslužte si rytířské ostruhy! Prů-
vodci vám budou skauti z Rožmitálu pod 
Třemšínem. Drobné občerstvení připrave-
no.
Hra v terénu pro děti od 6 let i dospělé.
Pořádá navíc z.s.
Dobrovolné vstupné bude věnováno na 
obnovu vyhořelé základny rožmitálských 
skautů – hájovny Na Dědku.

17. 9. ČTVRTEK | 18:00 |
SKAUT V ROŽMITÁLU (a v Blatné)
Kavárna V Podzámčí
Rožmitálský skautský oddíl zažil velmi 
dobrodružný rok 2019. Potkalo je snad vše 
od cesty za moře až po zničující požár. Jak 
to všechno zvládli? Co je drží pohromadě? 
O své práci popovídá Tomáš „Vóřa“ Bre�l.
Skaut je největší výchovnou organizací pro 
děti a mladé lidi v ČR. Funguje po celém 
světě. Je možné obnovit činnost skautu 
v Blatné? Co pro to musíme udělat? Chce-
te, aby do skautu chodily i vaše děti? Zapoj-
te se do následné debaty. Mezi pozvanými 
budou nejen pamětníci blatenského skau-
tingu, ale také zástupce vedení Junáka – 
českého skauta.
Pořádá navíc z.s.
Dobrovolné vstupné bude věnováno na 
obnovu vyhořelé základny rožmitálských 
skautů – hájovny Na Dědku.

19. – 20. 9.
BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL
Na mnoha místech v Blatné
15. ročník Blatenského fotofestivalu na 
téma GENERACE! Víkend plný výstav od 
téměř 40 fotografů jak v galerijních, tak i 

v netradičních prostorech (Městské muze-
um Blatná, Zámek Blatná, Kaple sv. Micha-
ela, Kulturní kavárna Železářství U Šulců, 
dům U Bílého lva, Kaplanka, Infocentrum). 
Opět uvidíte snímky od fotografů s vel-
kým F. Letos vystavují: dokumentarista 
Jiří Hanke (1944), který měl v loňském 
roce velkou retrospektivní výstavu v Ga-
lerii hlavního města Prahy; jeho syn Mi-
chael Hanke (1972), držitel šesti ocenění 
Czech Press Photo a dvou cen World Press 
Photo;  reklamní a módní fotografka Bára 
Prášilová (1979) bodující i v zahraničí, její 
snímky byly například součástí limitované 
edice v Ikea po celém světě; Miloň Novotný 
(1930 – 1992), klasik české dokumentární 
fotografie, kterému v Infocentru vystaví-
me jeho dosud neznámé portréty ze světa 
hudby; Jan Sakař (1979), známý také jako 
Fotograf na plech, si osvojil techniku foto-
grafování z 19. století a sklízí s ní úspěch. 
Celý program na www.fotofestival.cz.

20. 9. NEDĚLE | 20:00 |
EWA ŽURAKOWSKA zpěv, GIORA 
KUKUI klavír
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Polsko-izraelské duo přednese hebrejské 
písně.

21. 9. PONDĚLÍ | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ – 
VÁCLAV HUBINGER
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Diplomat a velvyslanec v Portugalsku, 
Keni, Brazílii a Turecku Václav Hubinger 
pohovoří o své práci.

23. 9. STŘEDA | 19:00 |
DEŠTIVÉ DNY
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Americké drama, spojující prvky kriminál-
ního příběhu a hry o síle přátelství. Drsní 
chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od dět-
ství, které oba strávili na chicagském před-
městí. A dnes jsou parťáky u chicagské 
policie.
Richard Krajčo získal v roce 2012 cenu Thá-
lie za nejlepší mužský herecký výkon v ka-
tegorii činohra.
Vstupenky v IC Blatná a na www.ckvb.cz.
Hrají: David Švehlík, Richard Krajčo
Režie: Janusz Klimsza

26. 9. SOBOTA | 17:00 |
KLENOTY HUDBY SARÝCH MISTRŮ
Kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách
Soprán | Barbara Slezáková

Varhany | Michal Novenko
Housle | Jaroslav Krištůfek
Výtěžek z koncertu bude poskytnut na ve-
řejnou sbírku ve prospěch opravy význam-
né architektonické památky, barokního 
kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách.

27. 9. NEDĚLE | 19:00 |
KAVÁRENSKÉ KINO | 
Můj otec Antonín Kratochvíl
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Dokumentární | ČR 2020 | 84 min. | vstupné 
dobrovolné
Čtyřikrát World Press Photo, před ob-
jektivem Bowie, Clooney nebo Depp, 
ale i válka. Napínavý životní příběh svě-
tově uznávaného českého fotografa An-
tonína Kratochvíla, zakládajícího člena 
legendární fotografické agentury Sedm (VII 
Photo Agency) v režii Andrey Sedláčkové. 
Pátrání po jeho minulosti ukazuje drama-
tické momenty 20. století i ryzí současnosti. 

28. 9. PONDĚLÍ |14:00 |
DEN ČESKÉ STÁTNOSTI 
NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU BLATNÁ
Zámek Blatná
Tradiční svatováclavské slavnosti na nádvo-
ří zámku Blatná

 

11. 9. PÁTEK | 20:00 |
ŽENSKÁ POMSTA
Komedie | Česko 2020 | v českém znění | 
130 Kč |

16. 9. STŘEDA | 19:00 |
DĚDA POSTRACH RODINY
Komedie/rodinný | USA 2020 | 98 min | 
mládeži přístupný | v českém znění | 120 
Kč |

18. 9. PÁTEK | 20:00 |
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Komedie | Česko 2020 | mládeži přístupné | 
v českém znění | 130 Kč |

25. 9. PÁTEK | 20:00 |
BÁBOVKY
Romantický/drama/komedie | Česko/Slo-
vensko 2020 | mládeži do 12 let nevhodné | 
v českém znění | 130 Kč |

30. 9. STŘEDA | 19:00 |
ŽALUJI!
Drama/thriller/historický | Francie/Itálie 
2019 | 132 min | mládeži do 12 let nevhod-
né | v původním znění s titulky | 110 Kč |

14. 9. – 30. 9. 
Soutěž o nejhezčí obrázek „SUPER 
PRÁZDNINY”
Nakresli nebo namaluj obrázek se svým 
prázdninovým zážitkem. Obrázek doplň 
nějakým hezkým či vtipným veršem.
Hlasování proběhne v říjnu a výherce díla 
s nejvíce hlasy bude mile odměněn.

 Akce

 Kino

 Knihovna
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12. 9. SOBOTA | 9:00 – 14:00 |
MALOVÁNÍ V PLENÉRU S LENKOU 
PÁLKOVOU
Mračov
NUTNÉ PŘIHLÁŠENÍ na viznerova@ckvb.cz
Cena kurzu 200 Kč

15. 9. ÚTERÝ | 17:00 |
Představení knihy „Mlýny na Závi-
šínském potoce s jeho přítoky 
a v Blatné“, paní Jaroslavy Pixové
Kavárna
Představení a autogramiáda nové knihy 
spojené s besedou a promítáním obrázků. 
Kniha nás zavede do kraje pod Třemšínem 
a představí historii třinácti mlýnů, které 
klapaly nejen na Závišínském, ale i Hvož-
ďanském, Vacíkovském potoce a dalších, 
v Blatné včetně Lapače.
Jaroslava Pixová se historií mlýnů dlouho-
době zabývá a na svém kontě má již osm 
knih o mlýnech na Blanici, Otavě, Zlatém 
potoce, ale i jiných tocích. Čerpá nejen 
z archivních dokumentů a kronik, ale vy-
právění osvěžuje vzpomínkami pamětníků 
na osudy těchto, již zaniklých, výrobních 
podniků. Knihu s mnoha dobovými foto-
grafiemi bude možné si při akci zakoupit. 
Vydání knihy podpořily obce Hvožďany, 
Bělčice, ZD Bělčice a Svazek obcí Blaten-
ska.
Vstupné dobrovolné

18. 9. PÁTEK | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ – 
MUDr. Bc. TOMÁŠ FIALA MBA. 
Velký sál KCAŽ

22. 9. ÚTERÝ | 17:00 |
SCIENCE CAFÉ: (Ne)Přítel města? 
Obchodní domy 60. – 80. let.
Obchodní dům Labuť v Blatné, 
Mgr. Kateřina Novosádová
Kavárna

Obchodní domy se od 50. let staly frekven-
tovanou stavbou v centrech našich měst. 
Jejich výstavba reagovala na změnu ži-
votního stylu obyvatelstva a jejich potřeb. 
S nástupem komunistického režimu sou-
časně sloužily k propagaci politických cílů 
a ukázky zájmu o potřeby všech obyvatel. 
Jejich budovy v sobě ukrývají mnoho pa-
radoxů. Napomohly sice dostupnosti zboží 
a potřeb, ale často výrazným způsobem 
pozměnily město, ve kterém vznikly. Ná-
zory na jejich podobu jsou tak často roz-
poruplné. Obchodní dům Labuť v Blatné 
můžeme zařadit mezi ně. A právě jemu, 
jeho podobě a začlenění do okolí, je věno-
vána hlavní část přednášky. Pro kontext je 
budova porovnána s vybranými stavbami 
obchodních domů na území jižních Čech 
i v celém bývalém Československu. 
Vstupné dobrovolné

29. 9. ÚTERÝ | 17:00 |
VRTÁNÍ STUDNÍ NA HAITI, 
Ivo Roškanin
Kavárna
Promítání fotek a videí, sdílení zážit-
ků z deset let trvající mise na Haiti, v níž 
hlavní roli hrají čeští a slovenští technici, 
československé náklaďáky Praga V3S, lidé 
z jedné zaprášené a zaostalé země v Kari-
biku a voda.
Vstupné dobrovolné

JAZYKOVÉ KONVERZACE: 
Anglická konverzace | Pondělí | 18:00 – 
19:00 |
Klubovna
Lektorka Bohumila Hermannová, Jana 
Michálková
50 Kč / lekce 

Anglická konverzace | Úterý | 18:00 – 
19:00 |
Velká klubovna
Tyto lekce jsou určené pro mírně pokročilé 
a pokročilé.
Lektorka Ludmila Růžičková
50 Kč / lekce

Francouzská konverzace | Středa | 15:00 
– 16:00 |
Malá klubovna
Lektorka Alena Marhavá
50 Kč / lekce

Německá konverzace | Středa | 17:00 – 
18:00 |
Velká klubovna
Lektorka Jana Španihelová
50 Kč / lekce

Anglická konverzace | Středa | 17:00 – 
18:00 |
Malá klubovna
Tyto lekce jsou určeny pro začátečníky.
Lektorka Denisa Karešová
50 Kč / lekce

PRAVIDELNÉ AKCE: 

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

KAŽDÉ ÚTERÝ | 9:45 – 10:45 |
SETKÁVÁNÍ MAMINEK S DĚTMI
Velká klubovna 
Cvičení s dětmi, společné tvoření a hra. 
Vhodné pro děti od jednoho roku.

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

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

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

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

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

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 – 17:15 a 17:30 
– 18:45 |
ÁJURJÓGA 
Velká klubovna
Série 12 lekcí, cena 1400 Kč, začínáme 10. 
září.
Přihlásit se můžete telefonicky 773978168, 
Radoslav Nahálka. Kapacita kurzu je ome-
zena max. 20 účastníků. 

 Komunitní centrum
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te louky, na kterých stojí třeba právě váš 
dům, anebo naopak objevíte stavby, po 
nichž dnes už není ani památky.

19. 7. – 13. 9.
VLASTIMIL TESKA – 
OBJEKTY A GRAFIKA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

10. 8. – 13. 9. 
PETR KLEINER – JINÉ DIMENZE
Kulturní kavárna Železářství U Šulců, Gale-
rie Pod drakem
Výstava inscenované podvodní fotografie

1. 9. – 25. 10.
MILOŇ NOVOTNÝ: 
Hudebníci 70. a 80. let
Infocentrum, Galerie v Íčku
Portréty ze světa hudby z chystané publi-
kace o fotografovi Miloni Novotném, která 
vzniká k jeho nedožitým 90. narozeninám. 

5. – 6. 9. | 12. – 13. 9. | 19. – 20. 9. | 
10:00 – 17:00 |
JAN LANGER: STOLETÍ
Kaple sv. Michaela při kostele Nanebevzetí 

Panny Marie v Blatné
Fotografie zachycují portréty stoletých 
Čechů. Soubor komparativních fotogra-
fií archivních portrétů z rodinného alba 
a současných portrétů v aktuálním čase 
zkoumá podobu i rozdíly nejen ve vnějším 
vzhledu, ale spíše ve fyziognomii. Dvojice 
portrétů doplňují stručná fakta z fyzického 
i psychického světa portrétovaných.

14. 9. – 4. 10.
OTCOVSKÁ LÁSKA – FOTOGRAFIE
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Výstava vítězných prací fotografické soutě-
že Fotostart vyhlášené Školou kreativní fo-
tografie na téma podporující úlohu rodiny.

16. 9. – 30. 10. | ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
NĚMEJCŮV ATELIER „K“ 10 LET
KCAŽ
Vernisáž 16. 9. v 16:30. Jako host vystoupí 
PhDr. Hana Gerzanicová, významná česká 
žena ve světě. Hudební doprovod Canto 
Nepomucenum.

19. 9. – 1. 11. ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
JIŘÍ HANKE A RODINNÉ BALENÍ
Městské muzeum Blatná
Výstava fotografií od sedmi členů slavné 
rodiny Hankeových. 
„Otisky generace“ je název jedinečného, 
dlouholetého a stále pokračujícího foto-
grafického souboru Jiřího Hankeho. Na 
portrétech rodičů s dětmi v něm autor 
sleduje rodové podobnosti i rozdílnosti, 
ale i psychosociální vazby a vlivy rodin-
ného prostředí. Na stovkách fotografií tak 
podrobuje svému zkoumavému pohledu 
lidi známé i neznámé, a samozřejmě také 
vlastní rodinu. Výsledkem je vzrušující ob-
razové svědectví o tajích života. Jeho zá-
konitostech, náhodnostech, paradoxech, 
nadějích, radostech, zklamáních… 
A toto svědectví s každým dalším snímkem 
souboru pokračuje a mimo jiné dokazuje 
nezvratitelný a současně krásný fakt, že 
každý člověk a jeho život je – vzdor ge-
nům, výchově a zamýšleným či nezamýš-
leným vlivům – přece jen neopakovatelný 
originál. Jiří Hanke se však s těmito foto-
grafickými důkazy nespokojil a, jak svědčí 
výstava „Rodinné balení“, rozhodl se je 
demonstrovat na příkladu vlastní rodiny. 
Stal se tvůrcem jakýchsi „Otisků generace 
č. 2“, které výstava sedmi členů jeho rodiny 
– otce, ženy, syna, dcery, dvou vnuků a jeho 
samého, představuje. Výstava dokládající, 
jak se profese, zaujetí či posedlost dokáží 
přenášet z generace na generaci. Jak se 
talent může dokonce i „dědit“. A současně 
jak je každý jedinec při tom při všem neo-
pakovatelně svůj.

 
 

18. 10. NEDĚLE | 15:00 – 18:00 |
POSEZENÍ S DECHOVKOU | OTAVANKA
KCAŽ, velký sál 
Předprodej vstupenek v IC Blatná od úterý 
22. září. Provoz kavárny zajištěn.  

25. 9. PÁTEK | 9:00 – 13:00 |
SOCIÁLNÍ REHABILITACE FOKUS
Klubovna
Podpora lidí se zkušeností s duševním one-
mocněním v nezávislosti, samostatnosti, 
poskytnutí bezpečného prostoru, pomoc 
s fungováním v běžném životě, odbourání 
stigmatizace.
Duše může stonat u každého.
Kontakt: +420 608 271 800, info@fokus
-pisek.cz, www.fokus-pisek.cz

ATELIÉRY
Suterén 
17. 9. | 18:00 | Linoryt s Veronikou 
Teskovou 
Přihlášky | viznerova@ckvb.cz 
Cena 100 Kč, každý pátý vstup 50 %

 

ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
MUZEUM VŠEMI SMYSLY
EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA 
BLATNÁ
Náměstí Míru 212
Interaktivní historie Blatné a Blatenska od 
příchodu prvních lidí až po současnost. 

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

18. 7. – 31. 10. 
BLATENSKÉ ULICE V PROMĚNÁCH 
ČASU
Venkovní galerie v ulici Na Příkopech
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 uvidí-

Václav Hudeček objektivem Miloňe Novot-
ného

 Výstavy

 Těšte se

Jan Langer z cyklu STOLETÍ
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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:

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

ZTEN ENÁ - 
- PRÉMIOVÁ SKLA

ZA CENU

PLATÍ I PRO

 za cenu 1.67 se stejnou úpravou AR. Vztahuje se i na vým nu skel. Platnost akce od 1. 9. - 30. 11. 2020.

*Platí pro Hilux/Nulux v indexu lomu 1.6 s prémiovou AR úpravou za cenu 1.5 se stejnou úpravou AR, index lomu
1.67 s prémiovou AR úpravou za cenu 1.6 se stejnou úpravou AR, index lomu 1.74 s prémiovou AR úpravou 

STANDARDNÍCH

MULTIFOKÁLY
*více info v prodejn
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Ve sportovním prostředí 
nemusí být nutně 
hrdinou jen ten první
Cyklistický talent z Nahošína František 
Honsa předvedl na Českém poháru v Zá-
boří úžasný trhák.

Pro obec Záboří se tenhle sportovní 
podnik stal nezapomenutelným zážitkem. 
Na zdejší půdě totiž proběhl už podruhé Český 
pohár v silniční cyklistice. Na startovní čáru 
se postavilo 138 mladých „dravců“ - zástupců 
profi  elity / nejen / z České republiky. Vedle 
českých es tady lámala rekordy v sedlech 
exkluzivních kol i zahraniční smetánka. 
Třináct okruhů po dvanácti kilometrech si 
s gustem v pekelném tempu „schroustali“ 

borci z Německa, Rakouska, Slovenska, Pol-
ska, Maďarska. Až na jeden pád s podezřením 
na zlomeninu klíční kosti, kde zasahovala 
sanitka, proběhl celý kultovní přebor na jed-
ničku s hvězdičkou. „Závodníkům přálo i po-
časí. Polojasno s denní teplotou okolo dvaceti 
stupňů celsia znamenalo ideální stav,“ nechal 
se slyšet jeden z pořadatelů Marek Volf. 
Ten si také náramně pochvaloval spolupráci 
s místní samosprávou: „Paní starostka nám 
vyšla maximálně vstříc. Chtěl bych poděkovat 
i samotným obyvatelům Záboří, kteří na ne-
obvyklé manévry reagovali s porozuměním 
a sympatiemi.“ Český pohár v Záboří byl 
prvním v kalendáři Českého svazu cyklistiky, 
co musel být upraven kvůli nouzovému stavu 
při koronavirové pandemii. Podle vyjádření 
Marka Volfa se ale příští rok už tento závod 
v Záboří a jeho okolí nepojede: „Bude přesu-
nut zpět do Blatné, odkud jsme ho dočasně 
stáhli kvůli dopravním omezením.“

V pelotonu 138 mladých cyklistických 
závodníků čekal na svou příležitost také jeden 
velký talent domácího regionu - František 
Honsa / 20 let / z nedalekého Nahošína. Zatím 
anonymní malé vesničky, kterou on ale jistě 
dříve či později proslaví. Ztělesněný bojovník 
s dynamitem v nohou i tentokrát dokázal svoji 
výjimečnost, když už ve druhém kole nasadil 

vražedné tempo a spolu s německým kolegou 
podnikl fenomenální únik. Odstup si udrželi 
celých 11 okruhů. Početný fanklub Františka 
Honsy, složený z jeho rodiny, kamarádů 
a spolužáků ze základní školy v Záboří, který 
oblehl celou trasu, nemohl být spokojenější.

Tady se jednoznačně potvrdilo, že hrdinou 
ve sportovním prostředí nemusí být nutně jen 
ten první. To, co předvedl v praxi nahošín-
ský dravec, si zasloužilo minimálně stejné 
ostruhy. Nic na tom nemění ani fakt, že oba 
uprchlíky malá část pestrobarevného balíku 
těsně před koncem dostihla a předjela. „De-
set kilometrů jsme se drželi s nimi. Pak jsme 
společně odpadli. Dva kilometry před cílem 
mně navíc německý spolujezdec utrhl - už 
jsem si ho prostě nedokázal udržet,“ vypráví 
František Honsa, který tady v Záboří na sebe 
výrazně upozornil. Nejvyšší odstup od pe-
lotonu prý u mezinárodní dvojice činil pět 
a půl minuty: „Nakonec jsme tedy atakovali 
cílovou metu před hlavním balíkem se ztrátou 
tři minuty před vítězem,“ bere tenhle fakt 
sportovně jezdec s velkým „J“. Nakonec tedy 
bylo z fantastického úniku pro Františka Hon-
su  třinácté místo, což určitě znamená stejně 
skvělý úspěch. Ovšem nahošínský „ohař“ to 
vidí trochu jinak: „Výsledkem to není nic výji-
mečného. Ale může 
to znamenat nějaký 
posun do budouc-
nosti a cenná zkuše-
nost,“ soudí mladík, 
který to na cyklis-
tické trase upaloval 
průměrnou rychlos-
tí 40 km / hod. To 
je pro obyčejného 
smrtelníka dost ne-
představitelné.

V rámci Čes-
kého poháru násle-
dovalo kritérium 
v Lidicích. Tady 
si dával František 
Honsa do těla na ve-
lice těžké, kopco-
vité trati o výměře 
99 km / jako u Bati 
/. Že to nebyla žádná 
procházka růžovým 
sadem, o tom nej-
lépe svědčí fakt, že 
polovina pelotonu 
závod nedokončila. 
Františkovi se to po-
dařilo: „Ale nebylo 
to bez problému. 
Asi deset kol před 
cílem jsem vletěl 
do kanálu a praskl 
mi přední ráfek,“ 
říká. Po výměně 

mohl naštěstí pokračovat dál a nakonec se 
ve výsledkové listině objevilo jeho jméno 
na osmnácté příčce.

František Honsa zdůrazňuje: „Jsem jako 
závodník nenáročný na podmínky, kde se 
závod odehrává. Z ničeho si nedělám hlavu, 
což mi určitě moc pomáhá.“

Momentálně má elitní reprezentant 
mezinárodní stáje TOPFOREX LAPIERRE 
k dispozici pět závodních kol, včetně horské-
ho. Určitě si tak důstojné a kvalitní zázemí 
zaslouží. Taková sportovní hvězda se nerodí 
každý den.

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Oddíl judo, TJ Sokol a DDM Blatná 
 

pořádá 
 

NÁBOR 

 
Je Ti víc než 7 let? Rád sportuješ, cvičíš a nemáš strach z pohybu?  

 
Pak se přijď podívat na první trénink ve školním roce 2020/2021, který se 

koná v pondělí 21. 9. od 17:30 h v malém sále blatenské 
Sokolovny 

 

 
 
 

Kontakt na vedoucího kroužku: 
Ing. Lukáš Kocourek 
Tel.: 607 126 036 
e-mail: lukas.kocourek@centrum.cz 
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REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL
B. Němcové 29, 388 01 Blatná 

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

Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz .
– HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy, 
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv jinde.

Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej. 

Prezentace na nejvýznamnějších realitních serverech
a právní servis ZDARMA! Ocenění nemovitostí.

Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné... 
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle 

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

Pochod Myštická 15-ka
sobota 26. 9. 2020, start 8.00-10.00 hodin v Myšticích
trasa 15 km, startovné 25 Kč, děti do 15 let zdarma

Srdečně zveme všechny příznivce nenáročné turistiky na 12. 
ročník pochodu Myštická 15-ka, který se bude konat v sobotu 26. 
9. 2020. Připravujeme pro Vás tradičně cca patnáctikilometrovou 
okružní trasu a moc se na Vás těšíme. 

Myštická 15-ka je turistický pochod, který pořádáme vždy 
na konci září v obci Myštice.  Startujeme na hrázi u rybníka La-
buť, kde dostanete mapku a instrukce. Trasa, kterou každoročně 
obměňujeme, je značena šipkami a je schůdná a sjízdná pro všech-
ny – pro dospělé, pro děti, pro pěší a cyklisty. Po cestě Vás čekají 
malebná místa a vyhlídky, drobné občerstvení, pamětní buton v cíli 
a věříme, že spousta hezkých zážitků.  Aktuální informace k pochodu 
naleznete na Facebooku a Instagramu.

NOVINKY Z TENISOVÉHO A SPORTOVNÍHO CLUBU 
VITALITY BŘEZNICE z.s.

Letošní rok a zejména léto jsou na celém 
světě i v ČR ovlivněny přetrvávající pandemií 
koronaviru. Přesto všechno začali lidé s po-
stupným uvolňováním různých restrikcí znovu 
sportovat a také trochu cestovat. To se výrazně 
projevilo na zájmu tuzemských 
i zahraničních sportovců zúčast-
nit se různých sportovních kempů 
organizovaných v našem klubu.

Celé letní prázdniny „to žilo“ 
v TC Vitality Březnice z.s. spor-
tem. Zejména o tenis, volejbal 
a zumbu s aerobikem byl největší 
zájem. Často u nás nacházeli úto-
čiště také cyklisté, kteří využívali 
naše ubytovací kapacity.

Jako každý rok, tak i letos, se 
v našem tenisovém klubu konaly 
různé krajské a celostátní turna-
je, z nichž nejvýznamnější byl 
takzvaný „A“- turnaj dorostenek 
a „B“- turnaj mladších žákyň. 
Také našich devět závodních družstev všech 
věkových kategorií (minitenis, babytenis, 

mladší žactvo, starší žactvo, dorost a dospělí) 
vzorně reprezentovalo klub a město Březnici 
v různých krajských soutěžích, které letos 
proběhly vlivem koronaviru ve zkrácené 
formě pouze v měsíci červnu. 

S blížícím začátkem nového školního roku 
se opět rozběhnou pravidelné tréninky dětí 

a mládeže v Tenisové škole Jiřího Veselého 
a zanedlouho poté již znovu začne zimní 
tenisová sezóna. Pro všechny nové zájemce 
o pravidelný a kvalifi kovaný tenisový trénink, 
z řad dětí , mládeže i dospělých, proběhne 
v neděli 20.09. 2020 od 17.00 do 18.00 hodin 
tradiční nábor do TENISOVÉ ŠKOLY JIŘÍ-
HO VESELÉHO, která s klubem dlouhodobě 
spolupracuje. Všichni účastníci náboru obdrží 

„sladkou odměnu“ a fotografii 
s vlastnoručním podpisem davis-
cupového reprezentanta ČR Jiřího 
Veselého jun., odchovance našeho 
klubu a tenisové školy. 

Závěrem bych chtěl všem 
našim členům a podporovatelům 
popřát hezký zbytek letní tenisové 
sezóny a příjemné „babí“ léto. 
Koncem letošního roku oslavíme 
společně již 15. výročí od vzniku 
našeho klubu. Pro tuto událost 
chystáme pro naše členy z řad dětí, 
mládeže i dospělých malé sportov-
ně- společenské překvapení.

TC Vitality Březnice z.s. -
Stanislav Veselý
manažer klubu 
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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 - 16.00
 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 

Firma KOVO KASEJOVICE 
MONT s.r.o.

přijme do svého kolektivu pracovníky 
těchto profesí:

obsluha CNC strojů
svářeč / zámečník

pomocné dělníky do výroby
Nabízíme: dobré platové podmínky,
zaměstnanecké benefi ty, příspěvky

tel.: 724 758 577, 
e-mail: info@kovokasejovice.cz
Kasejovice 3 97, 335 44 Kasejovice

Hledám zubní instrumentářku
do stomatologické ordinace v Blatné 

na částečný úvazek (35 hodin v týdnu). 
Možná vzdělání na tuto pozici - zubní 

instrumentářka, zdravotní sestra, dentální 
hygienistka nebo zubní technik.

Nástup možný 1.9.2020.
Nabídky pište na mobil 776337343

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 

Dominant všechny bavy, Green Shell - typu Araukana 

a  Dark Shell - typu Maranska. Stáří 15 - 19 týdnů, 

169 -229,- Kč/ ks.

Prodej: 21. 9. a 13. 11. 2020
Blatná - náměstí J.A. Komenského - 12.30 hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,

tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Koupím hudební 
nástroje 

z Dřevokovu 
Blatná

Vladislav Schovánek 
sběratel

Tel.731440095
Vschovanek@seznam.cz

HLEDÁTE PŘIVÝDĚLEK? 

Garance Písek, spol. s r.o. 
hledá na DPP v Blatné pani 

na úklid a výdej stravy 
 (cca 10-15 obědů).  

Prac. doba od 8:00 do 12:00  

Bližší info:  382 219 120 
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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

7.007.00  -14.00-14.00383 422 044, 602 158 284383 422 044, 602 158 284
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