
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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Blatná město 
růží
Rudolf Geschwind  – další z význam-
ných předchůdců Jana Böhma

V tomto krátkém příspěvku Vám představíme 
zahradníka, lesníka a šlechtitele růží němec-
kého původu Rudolfa Geschwinda, jednoho 
z dalších slavných předchůdců Jana Böhma. 
Rudolf Geschwind se narodil do rodiny výpo-
mocného lesníka 23. 8. 1829 ve středočeské 
obci Hředle. Dětství však prožil v Teplicích, 
kde jeho otec pracoval na budování nových 
parků při tamních lázních, nejstarších ve 
střední Evropě, které byly založeny kolem 
roku 1160 královnou Juditou. Právě na tomto 
místě se Rudolf Geschwind začal zajímat o 
zahradnictví a příbuzné disciplíny v celé své 
šíři. Už v roce 1845 se teoreticky i prakticky 
zabýval křížením lesních dřevin potažmo růží 
a stanovil si na svou dobu poměrně vysoké 
cíle. Pomocí hybridizace se snažil ovlivnit cha-
rakter lesních dřevin, aby vyloučil jejich mno-
hé nedostatky. 

Rudolf Geschwind, Gruss an Teplitz, 1897

(pokračování uvnitř)
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ktual i ty

                SBOR  DOBROVOLNÝCH 
HASI   BLATNÁ  A  M STO 

BLATNÁ 
 si Vás dovoluje pozvat na no ní hasi skou sout ž 
v požárním útoku o Pohár místostarosty M sta Blatná 
 

ŠEDÁ V DUŠI
Kdo ztratí zájem o světlo
toho obklopí jen šedá.
Když rezignuje na srandu
nudný je z něho děda.

Pak volí lumpy, zloděje,
jen když mu na vlak připlatí,
po gauči se jen povaluje
a prdí si do gatí.

Pořád jen svůj důchod vnímá,
jak zas mu vzhůru poletí.
Co bude dál ho nezajímá,
dluh přece děti zaplatí.

Petr Řezáč

Naše čajovna Pivovarská 167
388 01 Blatná

www.nasecajovna.cz

Zveme všechny milovníky dobrého čaje 
na ochutnávku rozličných čajů. která se 

bude konat

17. září  od 18 hodin
v naší čajovně.

V případě zájmu si zarezervujte své místo
přímo v čajovně, na naší facebookové

stránce nebo na instagramu.

Cena ochutnávky je 300,-

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

ZÁŘÍ JE KRÁSNÉ JAKO KVĚT A OVO-
CEM SLADKÉ JAKO MED

ZÁŘÍ - poslední letní měsíc, ve kterém již 
žezlo uchopí další roční období – PODZIM. 
Sluneční paprsky  mají menší sílu, ranní 
slunce se z mlžných oparů pomalu probouzí 
do nového dne,  z krajiny na nás dýchá klid 
a pohoda. Přejme si, aby  tomu tak bylo co 
nejdéle i v reálném životě ve dnech příštích…

NA PANNY MARIE NAROZENÍ, VLAŠ-
TOVIČEK ROZLOUČENÍ (8. 9.)

OD PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ, 
TEPLOTA RYCHLEJI POKLESNE (15. 9.)

PATRONKO ČESKÁ, PO LÉTU SE STÝS-
KÁ (16. 9. – Ludmila)

JE-LI NA SV. MATOUŠE PĚKNÝ DEN, 
TĚŠÍ SE VINAŘ NA SKLIZEŇ (21. 9.)

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

Jak již jsme v minulých listech uvedli, 
v září bude náš prodej otevřený i nadále v so-
botu, téměř celý den od 9.00 – 17.00 hodin 
a v neděli od 11.00 – 17.00 hodin. Počasí nám 
zatím přeje, proto vám můžeme doporučit pro-
jížďky na loďkách po řece Lomnici a v okolí 
zámku. Pokud jste ještě nevyzkoušeli, v tomto 
období jsou obzvlášť kouzelné.

Naše nabídka umělecké a řemeslné tvorby 
bude i nadále doplňována novinkami s tím, že 
někteří z vás již pomalu myslí na naše nejoče-
kávanější svátky koncem roku - Vánoce. Ano, 
čas připravit se a později vychutnat sváteční 
dny se svými blízkými bez stresu a neklidu, 
nastává.

Doplnili jsme řadu knižních titulů pro do-
spělé i pro děti, keramiku, svíčky  ze včelího 
vosku,  dřevěné výrobky i krásně malované 
rybky na kamenech jako dárek pro rybáře 
nebo právě pro svátky vánoční.

Z proutěného zboží je stále výběr v koších 
na dřevo, také originální šperky vás mohou 
zaujmout.

DALŠÍ TIP NA ZÁŘÍ:  DĚTSKÁ PODZIMNÍ 
I ZIMNÍ ŘÍKADLA, ŘÍKADLA S OBRÁZ-
KY J. LADY

SKLIZEŇ A ZAVAŘOVÁNÍ ŠVESTEK
V letošním roce se konečně urodilo 

hodně švestek, ovoce, které se často využí-
valo i v dobách dávných. Jsou plné vitamínů 
a minerálů, vhodné do našich jídelníčků. 
Kromě povidel, marmelád, sušených švestek, 
klevelů apod. se nakládaly i do alkoholu, nebo 
na pálení, ale víte, že naši předkové je mívali 
jako delikatesu naložené také do octového, 
kyselého nálevu s přidání skořice a  hřebíčku?

O SVATÉM MATOUŠI, VLAŠTOVKY NÁS 
OPOUŠTÍ (21. 9.)

E. Fučíková, lidové řemeslo

Buzicky Buzicky 
hosthost

Buzický hostinec
„U Čiláka“ bude

v sobotu 18. září hostit 
osvědčený „Countryfest“ 

spolu s rybími hody.
Začátek akce byl stanoven 
na 14.00 hodin. Neváhejte 

a nasměrujte své kroky 
přímo sem, protože hudba 

i vyhlášené gurmánské 
speciality budou vážně 

stát za to! 
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Zprávy
z radnice

Blatná se umístila na 1. místě v soutěži 
ve třídění odpadů obcí Jihočeského 
kraje za rok 2020

V roce 2020 probíhaly v Jihočeském kraji dvě soutěže zaměřené 
na třídění odpadů - krajská soutěž Jihočeši třídí odpady 2020 (14. 
ročník) a Jihočeský okresní odpadový přebor 2020 (8. ročník). První 
soutěž je rozdělena do 4 kategorií podle velikosti obcí a měst. V druhé 
soutěži, jak už název napovídá, soutěží obce a města ve třídění odpadů 
v rámci jednotlivých okresů Jihočeského kraje.

Do těchto klání bylo automaticky zařazeno všech 591 obcí kraje 
zapojených v systému EKO-KOM. Výsledky soutěže pořadatelé 
vypočítali ze čtvrtletních výkazů o celkovém množství a druzích vy-
tříděných odpadů, které obce pravidelně posílají do výše zmíněného 
systému. Byla hodnocena celková výtěžnost ve všech základních 
komoditách, tedy plastu, papíru, skla a kovů přepočítaná na 1 obyva-
tele. Další plusové body pak soutěžící obce dostávaly v doplňkovém 
hodnocení za jiné než nádobové sběry papíru, za oddělený sběr čirého 
skla, za sběr nápojových kartonů a za zajištění dostatečné a dostupné 
sběrné sítě (tj. pro kolik obyvatel obce nebo města slouží 1 průměrné 
kontejnerové hnízdo).

V kategorii do 499 obyvatel se v soutěži Jihočeši třídí odpady 2020 
umístily obce Heřmaň, Nevězice a Chobot. Poslední jmenovaná obec 
přebírala cenu i za rok 2019. 

V kategorii obcí, městysů a měst od 500 do 1 999 obyvatel si 
na pomyslnou bednu stoupli zástupci obcí Vacov, Roudná a Pištín. 

Ve třetí kategorii od 2 000 do 7 000 obyvatel převzala gratulace 
města Blatná za první místo a dále Chýnov a Trhové Sviny.

V kategorii největších jihočeských měst, tj. nad 7 000 obyvatel, 
vyhlašovatelé přivítali města Vimperk, Prachatice a Milevsko. 

V soutěži Jihočeský okresní odpadový přebor 2020 vyhlásili pořa-
datelé tyto vítěze: v okrese České Budějovice Trhové Sviny, Čenkov 
a Dívčice, v okrese Český Krumlov Přední Výtoň, Mirkovice a Křemži, 
za Jindřichohradecký okres Horní Němčice, Březinu a Drunče, v okrese 
Písek Heřmaň, Minice a Nevězice, za okres Prachatice Kvildu, Borovou 
Ladu a Kubovu Huť, v okrese Strakonice Chobot, Hoslovice a Myštice 
a v posledním Táborském okrese Roudnou, Hodětín a Černýšovice.

Ceny předávala Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního 
provozu EKO-KOM, a.s. společně s Mgr. Františkem Talířem, prvním 
náměstkem hejtmana Jihočeského kraje a Ing. Hanou Pacákovou, 
vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví – Oddělní 
ochrany ovzduší a nakládání s odpady Krajského úřadu Jihočeského 
kraje.

Město Blatná a Technické služby města Blatné s.r.o.
Vás společně zvou na

den otevřených dveří
na novém SBĚRNÉM DVOŘE v Riegrově ulici č. p. 59

v pátek 1. 10. 2021 
komentovaná prohlídka proběhne od 16 hodin.

Na místě si budete moci prohlédnout:
  areál nového sběrného dvora
  halu s dotřiďovací linkou
  svozovou techniku
  kompostárnu

Po areálu Vás provedou pracovníci sběrného dvora a odboru 
životního prostředí MěÚ Blatná.
Sběrný dvůr bude pro občany standardně otevřen po celou 
provozní dobu.

Zveme i dětské návštěvníky!
 v rámci dne otevřených dveří bude 

vyhlášena výtvarná soutěž
 hry pro děti 
!   děti jistě neodejdou s prázdnou ;)

Změna v ranním 
autobusovém spojení 

do Strakonic
Z důvodu zvýšení počtu studentů středních škol dojíždějí-

cích z Blatné do Strakonic dojde dle informace dopravce ČSAD 
STTRANS a.s. od pondělí 13. září k časovému posunu ranního 
autobusového spoje, který jezdil doposud z Blatné B. Němcové 
v 7,06 hod. po trase přes Škvořetice, Sedlici a Radomyšl do Stra-
konic. Nově bude autobus odjíždět ze zastávky v ul. B. Němcové 
o 8 minut dříve, tedy v 6,58 hod. (zastávka Blatná, žel. st. se 
ruší) a ve Strakonicích bude zastavovat na zastávkách Zvolenská 
(7,47 hod.), Radomyšlská (7,50 hod.) a autobusové nádraží 
(7,55 hod.). V 6,58 hod. tak budou z Blatné do Strakonic odjíždět 
současně dva autobusy - stávající spoj jedoucí přes Záboří a Třebo-
hostice a posunutý spoj jedoucí přes Škvořetice a Sedlici. Časový 
posun spoje a doplnění zastávky Strakonice, Zvolenská má za cíl 
umožnit části cestujících využití autobusu přes Sedlici namísto 
přeplněného spoje jedoucího přes Záboří.

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

Zemřelí srpen 2021:
Plechatý Josef - nar. 6.11.1950, bydliště Sušice, úmrtí 29.7.2021
Bílá Eva - nar. 21.9.1944, bydliště Blatná, úmrtí 11.8.2021
Rod Josef - nar. 4.5.1932, bydliště Blatná, úmrtí 18.8.2021
Prošková Marie - nar. 19.11.1933, bydliště Blatná, úmrtí 24.8.2021

Plošná deratizace v Blatné
Technické služby města Blatné, s. r. o. budou ve spolupráci s fi r-

mou Profi -Dera, s. r. o. provádět plošnou deratizaci. Půjde o hubení 
zejména myší a potkanů.

V případě, že budete mít požadavky na provedení deratizace 
na konkrétním místě, pak nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 
383 422 541 nebo na e-mailu kontakt@tsblatna.cz Sdělte prosím přesné 
místo, kde žádáte deratizaci provést, vaše kontaktní údaje včetně tel. 
čísla. Firma Profi -Dera vás bude před deratizací kontaktovat ohledně 
podrobné domluvy k zásahu.

Deratizaci ve své nemovitosti nebo na svém pozemku hradí přímo 
občan.

Deratizace je naplánována na dny 7. 10. a 8. 10. 2021.
Z důvodu maximální efektivity vyzýváme SVJ ke kontaktování 

fi rmy Profi  DERA, která bude deratizaci provádět. Služby, za cenově 
zvýhodněných podmínek, si můžete objednat na e-mailu:

info@profi -dera.cz nebo na tel. čísle: 777 78 08 78.
Deratizace provedená na co nejvíce místech ve stejný čas je nej-

efektivnější.
Hlodavci, kteří požijí jedovou nástrahu ztrácí na dobu až 7 dnů 

plachost. Hlodavci jsou dezorientovaní, mohou ze svých úkrytů 
vylézat i přes den. Po ztrátě plachosti dochází u hlodavců k úmrtí 
během krátké doby.

Odpad u kontejnerů – sídliště 
Nad Lomnicí

Odpad patří pouze do kontejnerů. Velmi často se stává, že je odpad 
odložen u kontejnerů. A často je to i v případě, že je v kontejnerech 
volné místo. V případě, že si všimnete takového odkládání odpadu, 
kontaktujte prosím Technické služby města Blatné s informacemi, kdo 
odpad odkládá. Budeme se snažit takovému jednání zamezit.

Přikládáme fotografi i z 6. 9. 2021

Představení:
Mé jméno je Oskar Kříženecký (27). V životě věřím v odvahu, 

tvrdou práci a v to, že každý může růst. Jsem vystudovaný ekonom 
průmyslu a projektového řízení z ČVUT. Momentálně pracuji ve fi -
nančním řízení pro fi rmu Avast Software. Mezi moje hlavní koníčky 
patří fi nanční trhy, fi nanční gramotnost, fi losofi e, cestování, jídlo, 
sport a příroda. Má vazba na Blatensko se vytvořila díky lásce. Má 
partnerka je z Blatné a již skoro 5 let mi umožňuje poznávat místní 
krásy a společenské události. V rámci dávání zpět komunitě bych rád 
nabídl své znalosti Blatenským Listům.

1. Ekonomické okénko s Oskarem:
Proč pivo podražilo?

Žijeme v době, kdy ne všechna nebezpečí jsou na první pohled 
patrná. Jedno z nich je i nebezpečí peněžní. Všechno se zdražuje a my 
si za stejné množství peněz můžeme dovolit čím dál tím méně věcí. 
Jíme stejně, ale za jídlo utrácíme stále více. Podobně je to i s pivem, 
dřevem, pozemky. Proč? Odpovědí je tajemné slovo ekonomů - in-
fl ace. Důvod, proč má pro babičku koruna jinou hodnotu než pro její 
vnoučata. Vše jí přijde drahé.

Pojďme si přestavit, že na světě je jen 10 lidí. Dohromady mají 
1 000 Kč a kupují pouze pivo, které stojí 20 Kč. Teď si představme, 
že se objeví nové peníze a mezi lidmi jich je najednou dvakrát tolik, 
celkem 2 000 Kč. Piva je pořád stejně. Co se stane? Cena piva se 
postupně zvedne také dvakrát tolik. Na 40 Kč. A tak to zjednodušeně 
funguje i v našem světě s infl ací. 

Stát se potýká s různými problémy, na které nemá dost peněz 
(např. špatné hospodaření, pandemie, vysoké sociální výdaje). Peníze 
si vytiskne. My a naše děti to poté “splácíme” pomocí infl ace.

Co tedy dělat?
 Pokud jsme zaměstnaní, dohodněme si každoroční zvýšení mzdy 

o hodnotu roční infl ace. Jak už víme, víc piv si za to nekoupíme. 
Letos ofi ciální zdroje hlásí infl aci přibližně 3 %. 

 Dávejme si každý měsíc trochu peněz na stranu (alespoň 10 % 
z měsíčního příjmu) a kupujme si věci, které na hodnotě neztrácí. 
Místo piva kousek zlata, akcií nebo pozemků. 

 Buďme trpěliví s prarodiči a mysleme na naše vnoučata. Ať jim 
odkážeme více než pár peněz pod polštářem. 

Nová rubrika Blatenských listů  - 

Ekonomické okénko 
s Oskarem:

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 … v jakékoliv lokalitě.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!

Zajistíme Vám bezstarostný prodej. 
Prezentace na největších 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!
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čte-
náři,

v těsně „polistopado-
vém“ Československu jsem 

měl tu čest po nějakou dobu spolupracovat 
s tehdejším federálním ministrem životního 
prostředí Josefem Vavrouškem, který o pár let 
později tragicky zahynul pod lavinou v Rohá-
čích. Letos jsem byl pozván na „Vavrouškův 
memoriál“, abych po 30 letech zavzpomínal. 
A pár vzpomínek nabídnu i vám – i když, 
pokud vím, Vavroušek k Blatné žádný vztah 
neměl.

Josef Vavroušek byl v mnoha směrech 
mimořádnou osobností. Jako 
student se zúčastnil v roce 
1968 tehdy slavné „Expe-
dice Lambaréné“ a projel 
s ní velkou část Afriky, jako 
horolezec zdolával stěny 
v několika kontinentech, 
jako inženýr z Českého vy-
sokého učení technického 

se ze všeho nejvíce zajímal o ekologii a jako 
ministr – kromě toho, že měl zásadní podíl 
na vzniku zákonů, které v krátké době zajistily 
podstatné zlepšení životního prostředí v ČR 
- se stal hybnou silou evropské i globální 
spolupráce. Ale hlavně to byl úžasný člověk.

Znali jsme se trochu z různých odborných 
setkání a oba nás „semlely“ revoluční víry 
po listopadu 1989. Josefa vynesly do mini-
sterského křesla, já jsem si užíval nových 
možností v geografi ckém bádání. Naše cesty 
se znovu proťaly dost nečekaně začátkem 
roku 1991: narazili jsme na sebe v tramvaji, 
neboť tento ministr nijak nehodlal změnit 
svůj způsob života a opravdu si nepotrpěl 
na požitky, které jsou spojeny s vysokými 
funkcemi. (Jak jsem později zjistil, s velkou 
chutí si například po skončení pracovní doby 
sundával sako, kravatu a ponožky a takhle 
často i několik hodin řešil své ministerské 
problémy, diktoval texty, promýšlel strategie 
a rozdával úkoly.)

V té tramvaji jsem dostal nabídku „zajíma-
vé“ práce. Měl jsem té své sice víc než dost, 
ale po chvíli váhání jsem slíbil „poloviční 
úvazek“ a za pár dní už jsem se motal v chod-
bách a kancelářích tehdejšího Federálního vý-
boru pro životní prostředí. Mým úkolem bylo 
zorganizovat konferenci ministrů životního 
prostředí z celé Evropy, měl jsem na to asi 3 
měsíce, jednu kancelář, pár lidí, telefon a fax. 
Práce na několik plných úvazků…. 

V té vzrušené době to ovšem nebylo nic 
mimořádného – byla to doba plná nadějí 
a očekávání, doba vizí a ideálů, které ještě 

nenarazily na realitu. A Vavroušek byl proto-
typem vizionáře a idealisty. Tu konferenci si 
sám vymyslel s tím, že problémy životního 
prostředí se musí řešit minimálně v konti-
nentálním měřítku; zároveň určil, kdo má být 
pozván, sepsal deklaraci, která měla z kon-
ference vzejít, a klidně i nosil židle do sálu.

Konference se nakonec docela povedla, 
také proto, že náš amatérismus (nikdo z nás 
neměl s podobnou akcí žádné zkušenosti) byl 
tehdy ještě tolerován. Prošlo nám, že jsme 
ubytovali dva náměstky ministrů z různých 
zemí v pokoji s manželskou postelí, že jsme 
zaměnili vlaječky delegací a některé jsme 
vůbec nesehnali, atd. Ministři se dostavili 
a debata o budoucnosti evropského životního 
prostředí začala. 

Problém ale začínal být na domácí poli-
tické scéně. Šlo o celkem zásadní věc – na-
stavení transformačního kurzu. Vavrouškův 
důraz na kvalitu života, ekologii, sociální 
spravedlnost a duchovní hodnoty byl téměř 
protipólem Klausovy představy dravého 
kapitalismu, honby za ziskem a materiálním 
blahobytem, za „jistotou desetinásobku“. Víra 
v lidskou ohleduplnost a dobrovolnou skrom-
nost se prostě ukázala jako poněkud naivní, 
nebo alespoň politicky špatně uchopitelná. 
A k tomu se ještě rozpadalo Československo.

Bylo zřejmé, že éra revolučních vizí po-
malu končí; politika se začala dělat partajně 
a pragmaticky, ostrými lokty a okopáváním 
kotníků, a třeba i s falešnými sponzory. A bo-
hužel ke konci spěl i Vavrouškův život, tak 

jak se blížila jeho výprava s dcerou Petrou 
do Roháčů na jaře 1995. 

Dodnes se občas zamýšlím, co by řekl 
Josef Vavroušek tomu či onomu, neboť pro mě 

zůstal trvalou autoritou. S jeho odkazem mám 
jediný problém – nastavil laťku pro osobnosti 
v politice hodně vysoko; vlastně jsem zatím 
nepotkal nikoho, kdo by ji zdolal. A těch, 
které jsem mohl sledovat z podobné blízkosti, 
nebylo málo. Vesměs podléhali chuti moci, 
opouštěli své ideály (pokud nějaké měli) 
při prvním reálném testu a/nebo uzavírali se 
v úzkém okruhu poradců. Josef Vavroušek byl 
jiný - viděl dál a mířil výš. Už dlouho nám 
chybí.                                              Jan Kára

POLYGRAPH INTERNATIONAL, TISKÁRNA, spol. s r.o.
provozovna: Blatná, Sadová 66

PŘIJME PRACOVNÍKY
na dílnu i na domácí práci (vhodné pro důchodce,

ženy na mateřské dovolené)

INFORMACE OSOBNĚ
NEBO NA  TEL. ČÍSLE: 383 422 301 nebo (domácí práce 739 691 440)



Číslo 15 / strana 6 Blatná 10. září 2021 Ročník 32 (42)

 2021 na Zámku Blatná: Je libo netradiční prohlídku nebo operu?
Není zámek jako zámek. Navzdory covidové pandemii měl 
Zámek Blatná letos relativně úspěšnou sezónu. Receptem 
na úspěch byl program nabitý zajímavými akcemi, který kro-
mě turistů přilákal i řadu místních. Tady je malá ochutnávka 
z uplynulého léta jako pozvánka na příští rok.

HUDBA
Klavírní kurzy: Hudbě nejenom naslouchat, ale taky se učit

Na začátku července se linuly z blatenských oken zvuky klavíru. 
Letos tu proběhl už 35. ročník Jihočeských klavírních kurzů, které 
kdysi vznikly z iniciativy prof. Zdeny Janžurové, významné osobnosti 
české hudební pedagogiky. Z některých absolventů už se v minulosti 
ostatně stali profesionální hudebníci.
Nabucco: Význam svobody a lidskosti doceníme často až tehdy, 
když se obojího nedostává

Zámecký park ožil o posledním červencovém víkendu dávným pří-
během osvobození Židů z babylonského zajetí. Verdiho opera Nabucco 
byla v romantických kulisách zámku neobyčejným hudebním zážitkem. 
Živý orchestr, špičkoví sólisté a rozšířený operní sbor zářily v režii 
uměleckého šéfa opery Jihočeského divadla Tomáše Ondřeje Pilaře.

Donau Philharmonie Wien – ¡Viva España!
Jak jde dohromady klasická hudba a španělské rytmy? Skvěle, 

pokud zajdete na koncert špičkových sólistů a tanečníků tanga pod 
taktovkou Donau Philharmonie Wien. Koncert se sice kvůli počasí 
musel konat místo zámeckého nádvoří v blatenské sokolovně, ale i tak 
bylo beznadějně vyprodáno.

VÝSTAVY
Obrázky Ivy Hüttnerové

Je už tradicí, že Zámek Blatná hostí každý rok řadu zajímavých 
výstav. Letos byla nejnavštěvovanější výstava Ivy Hüttnerové, která si 
získala srdce lidí jako herečka, moderátorka pořadu ČT Domácí štěstí, 
spisovatelka a také malířka naivních obrazů.

Její obrazy, které jako by vypadly ze „starých dobrých časů“, byly 
k vidění v Rejtově paláci v srpnu a dýchal z nich klid a nostalgie. 
Obrazy Ivy Hüttnerové jsou také součástí stálých expozic naivního 
umění v Paříži a Hamburku.

PROHLÍDKY ZÁMKU
Noční prohlídky: Zažít zámek jinak

Jeden zámek za druhým, stále stejný výklad historie, empír, baro-
ko, rokoko. Kdo už z toho byl unavený, mohl si na Zámku Blatná své 
zážitky zpestřit na nočních prohlídkách, při kterých stejně jako každé 
léto ve večerních hodinách ožily příběhy minulosti.

TANEC
Taneční víkend s JM DANCE

Díky JM DANCE se deset skvě-
lých párů během posledního srpno-
vého víkendu proměnilo v taneční 
hvězdy. Mistři ČR v latinskoameric-
kých a standardních tancích, Jiří Gross 
a Michaela Haladová, tu protančili 3 
dny a pro své klienty si mimo jiné 
připravili taneční show, tančírnu 
v italském stylu nebo originální ta-
neční rozcvičku v interiérech zámku.

GASTRONOMIE
Kavárna Oh My Deer Café: Dobrá 
káva, koncerty i nová terasa

Zámecká kavárna, která se dostala 
i na Gastromapu Lukáše Hejlíka, není 
proslulá jen kremrolemi, koláčky a skvě-
lou kávou. Konají se tu pravidelně také 
koncerty, letos například kapely M.U.F., 
která kromě osvědčených cover verzí 
překvapila originálními písněmi.

Od konce srpna je navíc možné po-
sedět na nově otevřené terase u zámeckého rybníka!

Prosecco & Wine Festival
Ve víru bublinek a dobrého vína se zámecké nádvo-

ří ocitlo v létě hned dvakrát. Kombinace živé hudby, 
lahodného moku a různých delikates funguje vždycky, 
zafungovala dobře i na zámku.

Zámek Blatná

Foto: Pavel Drdel

Foto: Jakub Loula

Beseda s hostem Blatenských listů - Markem Morou, 
viceguvernérem ČNB na zámku Blatná.
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Mezinárodní tábor ve Francii

Ve dnech 1.– 9.8. letošního roku se teen-
ageři z Blatenska zúčastnili mezinárodního 
tábora ve Francii, kde se potkali s kamarády 
z našich partnerských měst, německé Vachy 
a francouzského Sargé-lès-le-Mans Rády by-
chom touto cestou poděkovaly městu Blatná 
za fi nanční podporu, účastníkům za skvělou 

náladu a aktivní přístup. Jejich rodičům 
bychom rády vzkázaly díky za vstřícnost 
v nelehké době organizování akcí.

Zde uveřejňujeme dojmy, postřehy a zá-

žitky třech zúčastněných. Tak člověk asi 
nejlépe porozumí tomu, jak si děti daleko 
od domova tábor užily.

 Vedoucí Jana Španihelová a Edita Zíková

Do Francie jsem se moc těšila. Nejdříve 
jsme jeli do Německa - do Vachy, a poté 
společně s německými účastníky tábora 

do Francie. Cesta trvala poměrně dlouho - 
dohromady 22 hodin, ale co by Češi nezvládli. 
Všichni jsme byli moc rádi, když jsme přijeli 
do cíle - do přímořské-
ho městečka Granville. 
Na uvítanou jsme si 
všichni, tj. Francouzi, 
Němci a Češi zahráli 
seznamovací hry a poté 
se téměř celá česká vý-
prava vrhla do moře. 
U moře jsme strávili 3 
dny, program byl velmi 
zajímavý - jezdili jsme 
na paddleboardu a ka-
tamaránu, hráli jsme 
olympijské hry na plá-
ži, někteří vyzkouše-
li i pozemní jachting. 
Následovala návštěva 
památky Le Mont St. Michael a poté pobyt 

v Sargé-lès-le-Mans (partnerské město Blat-
né) v rodinách. Má hostitelská rodina byli 
rodiče se 4 dětmi a ubytovali mě, kamarádku 
Terku a 3 německá děvčata. Rodina byla velmi 
milá, všichni mluvili anglicky. Skvěle vařili 
a obědvali jsme vždy velmi dlouho tak, jak je 
to ve Francii zvykem. S dětmi z rodiny jsme 
měli zajímavý program plný sportu a památek 
a bavilo nás to s nimi. V sobotu jsme spolu 
s ostatními navštívili ještě muzeum 24H Le 
Mans. Poslední noc ve Francii byla společná 
grilovačka pro všechny účastníky tábora 

i francouzské rodiny a poté diskotéka. Byla 
to nejlepší noc!

Před odjezdem jsem se trochu obávala, jak 
se domluvím anglicky, ale komunikace s ně-
meckými kamarády, ale zejména s francouz-
skými, byla moc fajn. Co jsme potřebovali, 
to jsme si domluvili. Mám spoustu nových 
kamarádů. Poděkování patří i vedoucím Janě 
a Editě.

Adéla Prokopiusová
Letošní prázdniny jsme společně s ně-

meckými přáteli navštívili město Granville 
ve Francii, u moře už na nás čekali Francouzi. 
Společně jsme si všichni zahráli seznamovací 
hru, abychom se navzájem lépe poznali. Další 
dny nás doprovázel program na pádlech, 
katamaránech nebo na autíčkách s plachtou. 
Mohli jsme si zahrát stolní tenis nebo stolní 
fotbálek. Chodili jsme se koupat k moři, našli 
jsme také medúzy. V pátek jsme si společně 
udělali výlet na přílivový ostrov s klášterem 

Saint-Michel. V pátek k večeru jsme přijeli 
do Sargé-lès-Le-Mans a šli do francouzských 
rodin, kde jsme s nimi strávili příjemný čas 
až do nedělního dopoledne. V sobotu odpo-
ledne jsme se byli všichni hromadně podívat 
v muzeu s formulemi a k večeru jsme měli 
grilovačku. V neděli ráno nás čekalo loučení 
s Francouzi a večer s Němci. Přespali jsme 
v německé Vache a ráno jeli domů. Všichni 
jsme si výlet ve Francii užili. Nejvíce se mi 
líbilo, že jsem se naučila nová francouzská 
slovíčka.

Vanessa Pekárková

Letošní prázdniny jsem se zúčastnil 
letního mezinárodního tábora ve Francii. 
Navštívili jsme zajímavá místa, poznali jsme 
nové jídlo, mořské a sportovní aktivity, které 
Normandie nabízí. Největším zážitkem bylo 
ubytování ve francouzských rodinách. V rodi-
nách jsme se domlouvali anglickým jazykem 
a naučili jsme se několik francouzských slov 
a frází. Poznal jsem nové kamarády a už teď 
se těším na setkání s nimi v příštím roce. 

Šimon Zíka
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Reminiscence
(dokončení z minulého čísla)

Takže nyní  j iž  s lova mého otce, 
JUDr. Františka Ptáčka (1910 – 2005) s ně-
kolika mými poznámkami:

„Začínáme od děkanského kostela Na-
nebevzetí P. Marie (15. srpna). Původní 
kostelík byl postaven ve 13. století, tam, kde 
je současná sakristie. Na počátku 15. století 
započala stavba nynějšího velkolepého chrá-
mu ve slohu gotickém. K presbyteriu (to je 
část kostela u oltáře) byla přistavena později 
vysoká chrámová loď s diamantovou klenbou 
se třemi mohutnými sloupy. Kolem kostela 
býval hřbitov, který byl zrušen za Josefa II 
v roce 1786. Zajímavá kostelní věž byla po-
stavena odděleně od kostela.  Je vysoká 37 
metrů, v nynější podobě pochází z roku 1722. 
Původně měla báňovitou střechu.  Osvětlené 
věžní hodiny byly realizovány na podzim 
1927 za cenu cca 20 000,- Kč. (pozn. MČ – 
tuto informaci jsem našla v rodinné korespon-
denci) V roce 1969, z iniciativy sympatického 
předsedy MNV Bartoše byla střecha věže 
opravena a natřena. Za zmínku stojí, že tehdy 
padl v plénu NV také návrh, že by se věž měla 
raději zbořit (ještě že se to nestalo).

U děkanského chrámu stojí na vysokém 
podstavci socha Svobody, podle návrhu so-
chaře Bílka, slavnostně odhalená v roce 1923 
na památku vojáků padlých v I. světové válce. 
Na podstavci je nápis „Na rovech vašich nám 
nový vzrostl život“ a dále „obětem války 1914 
– 18 věnují rodáci v Blatné a v Americe“.  
Na náměstí je sousoší mariánské – na vyso-
kém štíhlém žulovém sloupu stojí v životní 
velikosti P. Maria a u její paty sv. Václav, Jan 
Nepomucký, sv. Josef a sv. Dominik. Sousoší 
bylo postaveno v roce 1726 nákladem hrabat 
Serenyů. Kolem sousoší stávaly 4 vysoké 
patníky. Bylo to místo našich dětských hrátek. 
Říkalo se tam „u štátule“. Do poloviny 30. let 
stávala vedle městská váha. Městští strážníci 
Pelikán nebo Hůzl tam úředně vážili náklady 
na vozech. V domě vpravo bydlel panský 
lékař MUDr. Mácha. Tehdy nebylo povinné 
sociální a penzijní pojištění.  Všichni panští 
zaměstnanci dostávali deputát, což bylo velice 
výhodné za války, ale na platu nic moc. Žili 
však spokojeně, ve stáří mohli dožít v depu-
tátních bytech. Nepamatuji žádné sociální 
bouře.  Pan baron se o politické smýšlení 
zaměstnanců nezajímal. Pod Kaplankou stojí 
socha patrona hasičů, sv. Floriána z roku 
1738. Ten je patronem profesí zacházejících 
s ohněm, tedy nejen hasiči, ale i třeba pekaři, 
kominíci či hrnčíři a jeho sochy se stavěly 
na ochranu proti požáru. 

V náhonu potoka z Příkopů na Kobliho-
vic mlýn jsme v říjnu 1918 utopili 3 veliké 
plechové dvojhlavé rakouské orlíčky, které 

z budovy tehdejšího hejtmanství snesl na ha-
sičském žebříku pan Janovský. Ještě dlouho 
potom, když jsme chodili do školy, jsme je 
viděli rezivět na mělkém dnu náhonu. Dnes 
by to byla vzácná historická památka. Koblihů 
mlýn měl gotický štít. Mlýnu se také říkalo 
podškolský, protože v místě pod Kaplankou 
stávala stará dřevěná škola. Mlýn je už dávno 
zbořený a náhon na další mlýn pana Anto-
nyho, tzv.  Jeklík, který tvořil romantické 
Benátky, je dnes veden v rourách pod zemí.

Silnice od věže směrem k Besedě byla 
dříve příkřejší. V zimě se tu i sáňkovalo. 
V roce 1926 byla silnice zrekonstruována 
nákladem cca půl milionu tehdejších korun. 
Byla zvednuta od Kaplanky k Besedě asi o 1 
½ m, což je vidět i dnes, jak jsou „utopeny“ 
domky Bryndů, Šámalů a Fontánů. Až do zmí-
něného roku 1926 vedl k zámku podle vody 
chodník vysoký asi 2 m se zábradlím. V nosné 
zdi chodníku byla zasazena deska s letopoč-
tem 1895 na památku katastrofální povodně 
21. června 1895, kdy po průtrži mračen se 
protrhly hráze tchořovických rybníků; vysoká 
voda pak protrhla hráz rybníka obklopujícího 
zámek a zaplavila část města pod zámeckými 
příkopy. Dvanáct domů pod Besedou bylo 
zcela pobořeno a mnoho dalších těžce poško-
zeno. Pouze v Blatné byla škoda odhadnuta 
na tehdejší obrovskou částku 229 225 zlatých.

Chodník směrem k zámku byl na neupra-
veném břehu rybníka lemován řadou kaštanů. 
V době jarní se chodilo jako pod nádherným 
zeleným baldachýnem. Také v dešti stromy 
chránily. Horší to bývalo za podzimních 
a zimních podvečerů, když jsme chodívali ze 
Sokola nebo z houslí u pana učitele Süsse. To 
jsme viděli za každým stromem nějaké stra-
šidlo, zvlášť když mezi Besedou a zámkem 
svítila jediná petrolejová lucerna. Kaštany 
byly vykáceny při zmíněné úpravě silnice.

Beseda patřila velkostatku. Byl to panský 
dům, nahoře byly kanceláře velkostatku až 
asi do roku 1924 (pan důchodní Otakar Žák, 
zemřel 1922). Dole vlevo byl docela slušný 
hostinec, scházela se tam tzv. lepší společnost. 
Beseda byla tehdy takový kulturní, osvětový, 
vzdělávací spolek, vpravo od vchodu dole 
byl divadelní sál s jevištěm, kde se pořádaly 
komorní koncerty, recitovaly básně, hrálo 
divadlo. Byla tam čítárna časopisů, které 
spolek Beseda pravidelně předplácel. Proslulé 
byly panské bály (pro zvané), zejména maš-
karní bály; my jsme tam chodili na čumendu.  
Jednou tam přijel až do sálu starý pan baron 
na koni. V roce 1928 účinkovala v Besedě 
divadelní společnost slavné české subrety Ma-
řenky Zieglerové s jejím tehdejším partnerem 
Josefem Grabingerem. O této nejslavnější čes-
ké herečce a operetní subretě napsal zajímavý 
životopisný román Adolf Branald s názvem 
Zlaté stíny. Když už jsem zmínil literaturu, 
kde je dotčena Blatná, musím se taky zmínit 

o rozsáhlém fantaskním románu Ladislava 
Fuchse s názvem Vévodkyně a kuchařka, kde 
celé dlouhé kapitoly pojednávají o blatenském 
zámku a kuchařce rodiny Hildprandtů.

Nábřeží zámku bylo upraveno v roce 1926 
až ke stavidlům, kde se říkalo Na slupi. Stavbu 
prováděla fi rma Jana Mikeše z Blatné. Při 
této úpravě byla v roce 1930 taky odlehčena 
kamenná část mostu směrem po vodě ke dvo-
ru – místo těžkých kamenných kvádrů bylo 
instalováno železné zábradlí. Také dřevěný 
kříž byl přemístěn v nové kamenné podobě 
na druhou stranu mostu směrem k zámku. 
Tento starý most sloužící jako přejezd přes 
Lomnici velice trpěl těžkou a stále narůstající 
dopravou a tak byla silnice od věže k pivovaru 
pro dopravu (až na výjimky) vyloučena.

Na zámecké věži bývaly hodiny, které 
nádherně tloukly, vždy o nějakou minutu dřív 
než na kostelní věži. Zámecké hodiny denně 
natahoval starý Klas, který byl původně na-
ším kočím, resp. mého otce Prokopa Ptáčka, 
pak se stal až do smrti sluhou v kanceláři 
velkostatku, která byla přenesena z Besedy 
do přízemí zámku vpravo. Besedu prodal pan 
baron panu Chlupsovi.

Vpravo, hned v průjezdu zámku, naše 
rodina kdysi krátký čas bydlela a narodil se 
tam v roce 1901 můj starší bratr Jarý. Pak 
jsme se nastěhovali do lesmistrovského bytu 
na Staré poště, kde jsem se narodil já. Po nás 
v zámku bydlel hlavní komorník, pan Flan-
dera, nosil licousy jako císař pán. Jeho paní 
byla vyhlášená kuchařka, byla zvána na aran-
žování svateb a podobných slavností. Jejich 
jediný syn, Ing. Ferda Flandera, zakládal 
v Blatné s Mirdou Karasů a dalšími studenty 
ve dvacátých letech první fotbalový kroužek, 
pozdější SK Blatná. 

Uprostřed nádvoří zámku byl oválný 
záhon, pečlivě udržovaný, s palmou ve svém 
středu. Na nádvoří se konaly po velkých, resp. 
slavných honech, tzv. štreky neboli výřady 
zvěře. To bývalo obvykle k večeru, hajní 
stáli seřazeni do oblouku s hořícími fakule-
mi (pochodněmi), na balkonku hrála kapela 
pana Vladyky lovecké fanfáry, náš tatínek se 
smeknutým kloboukem hlásil panu baronovi 
stav a počet ulovené zvěře. Památná byla tato 
slavnost, když před I. světovou válkou navští-
vil zámek arcivévoda, následník a posléze 
poslední rakouský císař Karel. Existuje foto-
grafi e v časopisech z té doby, kde na nádvoří 
zámku před 6 střelenými srnci v Újezdské 
oboře je celá rodina Hildprandtů a malý Fida 
se tam tulí ke své mamince. Tyto výřady 
musely být slavné a velké, jen v Kněžohájku 
se střelilo na tisíc bažantů. Kněžohájek a jeho 
část zvaná Strž byl houbařský ráj, normálně 
nepřístupný, byla to vlastně bažantnice. Ryzce 
se tam prý v některých místech daly takřka 
sekat srpem. V r. 1930 tam byl neznámým 
pachatelem zastřelen hajný Šlajs, s jehož 
synem jsem chodil do školy.
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Na zámku se nežilo nic moc přepychově. 
Dlouho na zámku nebyla vůbec koupelna. 
Páni se chodili v období kampaně koupat 
do lihovaru, kde měli speciální místnost s va-
nami a horkou vodou. Vozil je tam zadem přes 
parkový most pan Motyčka, hlavní panský 
kočí. Když baroni později přesedlali na auta, 
převzal pana Motyčku náš tatínek pro služební 
jízdy. Ze Staré pošty bylo přes město daleko 
na nádraží, tak nás vozil kočár jako studenty 
i s velkými proutěnými koši, které vyráběl 
pan Primas.

Po smrti pana Flandery byl hlavním ko-
morníkem Josef Hrádek, bydleli na Sádkách. 
Obsluhoval u stolu v bílých rukavicích. Paní 
baronka měla jako komornou a společnici 
slečnu Řezáčovou, byla to sestra sekretáře 
Řezáče. Říkalo se jí taky Černá Máry. Baron 
Karel měl jako komorníka Pepíka Žáčka, ten 
se později přestěhoval do Prahy. Žáček až 
do smrti zastával funkci pokladníka tehdej-
šího Spolku rodáků. Fída měl jako komor-
níka Jeníka Chouru. Jako šofér, resp. jakýsi 
údržbář vozu, mu sloužil Pepík Flandera, syn 
oborského hajného, který po celý život bydlel 
v hajnici na konci parku u sokolovny. Ten 

se staral o daňčí zvěř v parku a obden nosil 
na zádech pytel se zadinou do Sádlova jako 
krmení pro bažanty, zajíce a králíky. Celý zá-
mecký park byl obehnán plaňkovým plotem, 
pan Flandera se staral, aby byla všechna vrata 
a vrátka dobře uzavřena. I v noci byl park hlí-
dán – pan Lívanec nebo Housar museli obejít 
troje kontrolní hodiny, to byly takové železné 
schránky, kde se muselo otočit klíčem. Jedny 
byly u drátěných vrat směrem k lihovaru, 
druhé na konci parku u hajnice a třetí u vrat 
na státní silnici u Bílého mostu. Hajnice, kde 
bydlívávali kromě hajného Flandery revírníci 
Procházka, Bedřich či Temml, pocházela 
z roku 1720 a byla za minulého režimu bez-
ohledně zbourána. Ve stejném stylu jako již 
neexistující hajnice je i bývalý zahradníkův 
domek s rokokovým schodištěm. Bydlíval tam 
panský zahradník, za mého mládí pan Libý, 
starý mládenec, který se staral o park, cesty, 
skleník v parku a panskou zahradu. Skleník, 
v němž byly i palmy a voliéry s ptáky, byl 
umístěn vedle bývalého přírodního jeviště 
směrem k řece. Panská zahrada byla umís-
těna vedle státní silnice mezi dvorem a tzv. 
Židovnou (později restaurace Myslivna). 

Zahradník patřil svou funkcí mezi zámecké 
úředníky. Po panu Libém tam bydlel správce 
Bezdědovického dvora Javorský, který si v r. 
1916 vzal Marii Vaníkovou, dceru šafáře. Pro 
zahradníky postavil pan baron domek přímo 
v panské zahradě. Později obýval původní 
zahradnický domek baron Jindřich se svým 
sochařským ateliérem a pak polesný Karel 
Boček. Nyní je domek obýván současnou 
majitelkou zámku.

V dobách mého mládí, někdy kolem roku 
1918, měli páni v koňské stáji na nádvoří tyto 
koně, jejichž jména si dodnes pamatuji: Hata 
Titla, Tatar, Emlek, Remény, Ticza, Saveta, 
Savtele…

Z této stále byl později zřízen tzv. konibar, 
pak výstavní místnost, a nyní se tam konají 
různá společenská setkání pořádaná součas-
nou majitelkou zámku.“

Toto je konec nostalgických vzpomínek 
mého otce na jeho dětství. Pochopitelně se 
od roku 1993, kdy jsou vzpomínky datovány, 
mnohé změnilo, to ale již dnešní současníci 
sami pamatují.

Milena Černá

Přijměte pozvání na 
Svatováclavský, charitativní 

koncert
25. 9. 2021 v kostele 

sv. Jana Křtitele v Paštikách 
od 18 hodin.

Charitativni - přátelé, je z latinského Caritas.
Tak, jako je charitativní činnost podstatnou součástí života 
církve od jejího počátku, tak je samozřejmostí pro úžasné 

a výjimečné lidi, kteří přijedou potěšit naše smysly.

Zcela ve prospěch tělesně postižené Johanky,  vystoupí fenome-
nální Barbara Slezáková za klavírního doprovodu Terezy 

Golombkové, klenby kostela přitom zaplní housle 
Jiřího Votýpky, Eriky Feitové a Romana Krause.

V podání skvělých umělců zazní skladby od Vivaldiho, Mozarta 
a Masseneta, máme se tedy opět na co těšit..

Johanka s maminkou dorazí též, aby nám všem za podporu 
a charitu poděkovala, můžeme se tedy těšit dvojnásobně.

Předprodej vstupenek v INfO CENTRU Blatná, též na místě 
v kostele. 



Číslo 15 / strana 10 Blatná 10. září 2021 Ročník 32 (42)

Když stará láska nerezaví. Gastronomický „guru“ televizních obrazovek Jirka 
Babica s příchodem léta spěchá za dovolenkovým relaxem do Blatné

Mnoho známých osobností přilnulo k po-
hádkovému městu Blatná a jeho okolí. Patří 
mezi ně i populární televizní kuchař Jirka 
Babica. Tak jako tažní ptáci odlétají se želez-
nou pravidelností po odchodu léta do teplých 
krajin, on tradičně zamíří s jeho rozpukem 
právě sem. Inu- když srdce poručí, člověk 

musí uposlech-
nout. A strávit 
týden v ráji- to 
opravdu nevy-
žaduje zvláštní 
přemáhání!

S v ů j  l e -
to šn í  poby t 
na Blatensku 
o d s t a r t o v a l 
gastronomický 
„guru“ v du-

chu svého poslání. A sice jako člen poroty při 
9. ročníku soutěže ve vaření gulášů v Buzicích 
„U Čiláka“, kde posuzoval se dvěma kolegy 
kuchařský um celkem devíti přihlášených. 
Jeho přítomnost zde dodala celé akci lesk 
a vítanou „ingredienci“.

Co nového se peče v Babicově „motivačně- 
vzdělávací“ troubě?

Jirka Babica není jen uznávaný gurmán 
a kuchař. O své umění se dlouhá léta dělí 
s veřejností. Čím ji překvapí v nejbližší 
době? „Momentálně mám se spolupracovníky 
zkompletovanou a nafocenou novou knihu. 
Nepůjde jen o obyčejnou kuchařku - dílo 
bude i motivační, s překvapivým vzhledem. 
Kniha by měla vyjít v září. Jinak mám svoji 
„Babicovu televizi“, která běží na You Tube. 
Točím neustále další a další díly- vystupoval 
jsem tam kupříkladu i jako kadeřník, se svě-
tovým mistrem ve zdvihu pracujeme usilovně 
na tom, abych udělal devět zdvihů, zatímco 
on jich má na kontě 287,“ směje se absolutní 
pohodář ze světa tisíce chutí a vůní, „Prostě 
sranda musí být, i kdyby na chleba nebylo.“

Letní týden v Blatné ? Prý stále stejná 
písnička!

Když se hovor stočí na téma dovolenko-
vého relaxu v Blatné, Jirka Babica okamžitě 
zdůrazňuje, že vždy trvá přesně týden: „Pro-
tože déle se to prostě vydržet nedá,“ pronáší 

dvojsmyslně televizní hvězda, kterou vždy 
provází na tamním turné parta kamarádů 
a rodinných příslušníků.

Program je prý pořád stejný. Rok co 
rok. „Ráno vstaneme okolo deváté a jdeme 
na tenis. Pak oběd, pokud tomu přeje počasí, 
jedeme odpoledne vykoupat se do mačkov-
ského lomu. Anebo vyrazíme na houby. Ty pak 
večer usmažíme nebo z nich udělám houbové 
škvarky. Mimochodem- úžasná delikatesa!,“ 
rozplývá se Jirka Babica. A jeho „hladový“ 
pohled, který vysílá směrem ke košíku hříbků, 
stojícím vedle úspěšné nálezkyně přírodního 
bohatství, už signalizuje podobu odpoledního 
rozvrhu. „Večer samozřejmě kytary, zpěv, 
táborák. No a okolo čtvrtka nebo pátku už 
„ztrácíme síly“ a těšíme se docela domů. Tam 
se potom těšíme zase na příští pobyt v Blat-
né,“ perlí gastronomická osobnost, co ovšem 
naprosto splývá se všemi „obyčejnými“, 
anonymními lidmi.

Jednou týdně se mění parta okolo Jirky 
Babicy v cyklisty a vydává se na výlet. 
„Navštívili jsme v minulosti například hrad 
Zvíkov. Letos mně poprosili skauti, tábořící 

Informace
Policie České republiky – KŘP
Jihočeského kraje, Územní odbor 
STRAKONICE

Policisté zvou zájemce na workshop

Strakoničtí policisté zvou všechny zájemce o práci u Policie 
České republiky do sportovního areálu STARZ Strakonice v ulici 
Máchova 108. Ve čtvrtek 14. října 2021 od 14:00 do 18:00 hodin zde 
proběhne náborový workshop pod heslem „Hledáme tě! Máš na to, 
stát se policistkou či policistou? 

Pro všechny, kdo uvažují o zajímavé a náročné práci policisty, 
připraví policejní instruktoři Územního odboru Strakonice fyzické 
testy, které jsou jednou z podmínek přijímacího řízení pro přijetí k po-
licii. Fyzické přezkoušení se skládá ze čtyř disciplín – běhu na 1 000 
metrů, člunkového běhu 4x10 metrů, celomotorického testu a kliků.  

V den workshopu, ve čtvrtek 14. října 2021, si uchazeč vyzkouší, 
co by ho při přijímacích testech čekalo. Velkým benefi tem pro všech-
ny je pak certifi kát, který obdrží ten, kdo bude úspěšný.  Certifi kát je 
platný jeden rok. Ten, kdo by se o práci policisty ucházel, bude mít 
jednu část přijímacích testů splněnou. Policisté z terénu také přistaví 
policejní vozidla a zájemci si mohou s policisty popovídat, co reálně 
policejní práce obnáší a co umí používaná technika.

Uvítáme, pokud se zájemci předem zaregistrují na personálním 
oddělení, kontakt: email: st.pis@pcr.cz , tel.: 974 235 400, případně 
974 237 207. Nebudete odmítnuti, ani pokud se dostavíte bez regis-
trace přímo na sportoviště. 
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u řeky Lužnice, abych je tam navštívil. Takže 
se tam chystáme. Dobré je mít v záloze ná-
hradní program za deštivý den. Nemá cenu 
sedět v hospodě nebo spát- to můžeme doma,“ 
nechává se slyšet populární příznivec Blatné, 
co nechce ze zasloužené dovolené promarnit 
ani vteřinu.

Příliš drahý výlet
Vedle všech svých aktivit Jirka Babica 

provozuje rovněž obchod s lyžemi. A právě 
s lyžemi úzce souvisí příhoda, která ho po-
tkala při cestě do Švýcarska a kterou dává 
příležitostně k lepšímu: „Jeli jsme s rodinkou 
na hory a zastavila nás policejní hlídka. Běžné 
formality- dal jsem jí doklady a oni se mně 
zeptali, jestli už jsem ve Švýcarsku někdy byl. 
Říkám, že ano, že tam jezdím. A oni hned - co 
takhle před dvěma lety. Přisvědčil jsem a po-
řád nic nechápal. Najednou mě vzali sebou 
na služebnu, ukázali mi mou fotku, jak sedím 
za volantem a jestli prý chci advokáta. Začal 
jsem se tak trochu potit. „Dáte nám kauci 710 
franků. Vy jste mimo obec tenkrát překročil 
povolenou rychlost 60 kilometrů za hodinu 
o 17 kilometrů. Jelikož nejste švýcarské ná-
rodnosti a navíc občan země Evropské unie, 
hrozí nebezpečí útěku,“ odzbrojili mě tamní 
ochránci zákona defi nitivně. Ještě mně po-
hrozili, že v případě nedobytnosti pohledávky 
mi zabaví auto, manželka s dcerou pojedou 
vlakem na hotel a já půjdu do cely. Nezbylo 
mi tedy než částku uhradit. Za pět týdnů mi 
přišel dopis, že doplatím ještě 192 franků 
z toho důvodu, že výkon policejní hlídky stál 
150 franků a psaní přišlo na zbytek. Od té 
doby se dušuju, že ve Švýcarsku už budu 
jezdit pěkně pomaloučku a polehoučku. Tohle 
byla dovolená fakt za všechny peníze,“ směje 
se tomu už dnes Jirka Babica.
Některé kuchařské televizní soutěže mají 
IQ Výměny manželek

Dnešní soukromé televize občas produkují 
pořady nevalné úrovně. Doba si to žádá, doba 

to podporuje, doba tomu fandí. Ovšem nelze je 
charakterizovat jinak než jako duševní odpad.

Když se má Jirka Babica vyjádřit k te-
levizním pořadům s kuchařskou tématikou, 
přílišným nadšením neoplývá: „No, je to tak 
nějak šité jako „Výměna manželek“. Tam 
soutěžící odříkávají nějaké fráze, které se učí 
zpaměti, ty příběhy se níkdy nestaly, přesto 
se na to kouká a má to senzační sledovanost. 
Znám pár lidí, kteří tam účinkovali už třeba 
desetkrát a pokaždé v jiné roli a s jiným 
textem.“

Pak Jirka rozpitvává soutěžní pořady ze 
svého oboru: „Určitě máme spoustu šikov-
ných a schopných jedinců, o tom žádná. Ale 
aby nevyučený kuchař bez praxe dostal pět 
úkolů z gastronomie a vystřelil tam najednou 
tak luxusní záležitosti, to je holý nesmysl. Tím 
pádem musí znát zadání dopředu a bokem se 
to někde naučit. Tyhle všechny show už pro-
běhly před třiceti lety v Německu, kdy jsem 
tam pracoval. Prostě vymyslí to třeba v Ame-
rice, pak to koupí Němci a od nich Češi. Já se 
na takové „úlety“ ze zásady prostě nedívám.“

Jak zdůrazňuje, on nedokáže být kritikem, 
ale cítí se skvěle v pozici pochvaláře: „A ta-
kové nějaké hovadiny, kdy v kulinářské show 
přinese paní jídlo a porotce s ním třískne o zeď 
a paní tam potom roní krokodýlí slzy, no, to 
už je na facku.“
Pracovní program na druhé pololetí? Pe-
tang, polské ryby a reportáže o hostincích

Pracovní program na druhé pololetí roku 
2021? Jirka Babica už má všechno pěkně 
nalajnováno. „Začal jsem točit pořady o hos-
podách pro jednu televizní stanici. V Záběh-
licích, kde bydlím, jsem zdokumentoval už 
čtyři. Pokračování se přesunulo do Prahy 2. 
A rád bych udělal dobrou reklamu i hostincům 
tady v Blatné. Ovšem tady jsem zatím nenara-
zil na přílišný zájem ze strany provozovatelů, 
takže uvidíme. Ale vždyť jde jen o to ukázat 
veřejnosti podnik, který se mi líbí, prohlásit 
do kamery: „Tady jsem se výborně najedl“, 

bác a propagace je na světě. Na tenhle pořad 
se dívá cca 300 000- 400 000 lidí!“

Dále plánuje Jirka Babica výjezd do pol-
ského Gdaňska, kam cestoval ještě jako 
mladík. Krásná krajina, kouzelné hotely a asi 
hlavně rybí romantika: „V takovém Chorvat-
sku člověk rybu nepotká a když, tak aby si 
připravil sto euro! Tady v Polsku jsou ryby 
na každém rohu. A za pár drobných,“ libuje 
si skutečný fajnšmekr.

Koncem srpna Jirka Babica s basketba-
lovou partou vyráží do Francie na velkolepý 
turnaj ve zdejším národním sportu „petangu“. 
I ten ve volných chvílích s kamarády trénuje. 
Petang se stal vedle basketbalu a fotbalu, kde 
hraje v týmu osobností, třetí jeho výkonnostní 
zálibou.

Otevřenou záležitostí zůstává dobrodruž-
ství na Scheychelách: „Mám tenhle zájezd 
zaplacený už dva roky, jenže kvůli covidu to 
je zatím spíš vzdušný zámek. Nedá se svítit- 
až to bude, tak to bude,“ nedělá si kvůli tomu 
Jirka Babica těžkou hlavu.

Jiří Babica už prostě k Blatensku patří, 
stejně jako daňci v zámecké oboře či kadovský 
viklan. A je to škoda, že tady může vyhodit 
kotvu jen jedinkrát v roce. Protože tam, kde se 
on nachází, je záruka dobré zábavy a pohody. 
On prostě dokáže život vychutnávat plnými 
doušky.

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda 

Technické inovace v teorii 
i praxi

I přes nepříznivou situaci se podařilo na Střední škole a Základní 
škole, Oselce rozjet projekt Erasmus +. Projekt Technické inovace 
v teorii i praxi připravilo partnerství složené ze 6 organizací ze 4 
zemí - Slovenska, Česka, Chorvatska a Německa. Partnerství je 
tvořeno  středními odbornými školami, organizací působící v oblasti 
celoživotního vzdělávání a zájmového sdružení zaměstnavatelů, pro 
které tyto školy připravují budoucí zaměstnance.

Cílem projektu je modernizovat odborné vzdělávání v partner-
ských školách cestou propojení školy a praxe a vytvořit výstupy 
ve formě studijních výstupů a učebních materiálů využitelných 
následně při mobilitách, inovacích ŠVP i v celoživotním vzdělávání. 
V projektu plánujeme analyzovat situaci v oblasti zaměstnatelnosti 

v technických profesích a zjistit, které podmínky nejvíce ovlivňují 
mladé lidi při výběru jejich povolání a v počátcích jejich pracovní 
kariéry. Záměrem projektu je také zlepšit kariérní poradenství 
na středních a základních školách.

Výstupy projektu budou vytvářet mezinárodní pracovní týmy 
s cílem ověřovat je během vzdělávacích aktivit se žáky i zaměstnan-
ci. Žáci se během dvouletého trvání zúčastní mobilit v Chorvatsku 
a Česku. Zde budou pracovat ve smíšených mezinárodních týmech 
a změří si tak síly se svými vrstevníky v zajímavých soutěžích.

Výstupy a dopad projektu na vzdělávání a zkušenosti pedagogů 
mohou být podnětem pro rozvoj podobných aktivit i v jiných školách 
v regionu i v zemích spolupracujících partnerů.

Autor: Mgr. Zdeněk Tauchen
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Historie téměř detektivní

Sakristie blatenského kostela Nanebevzetí Panny Marie
Čestmír Cimler
Městské muzeum Blatná
V tomto příspěvku se budeme zabývat, jak 

jsem uvedl v posledním vydání, nejstarší částí 
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Blatné, 
kterou reprezentuje dnešní sakristie. Než se 
však budeme věnovat tomuto stěžejnímu té-
matu, musím na úvod zmínit jednu faktickou 
poznámku. V minulém čísle jsem naznačil, 
že v nepřístupné hrobce Rozdražovských lze 
okénkem spatřit nástěnnou malbu se vzácným 
motivem Trůnu Milosti z konce 16. století. 
Po podrobnější analýze fotodokumentace 
se ve skutečnosti o tento námět jednat ne-
musí. Na východní stěně hrobky může být 
koneckonců znázorněn i tzv. Eucharistický 
mlýn. Pokud tomu tak skutečně je, což se 
bez znovuotevření J. P. Hillem „zapečetěné “ 
prostory nedozvíme, byl by blatenský kostel 
jediným místem v České republice, kde se 
nám v rámci monumentálního malířství toto 
ikonografi cky složité zpodobnění dochovalo 
v intaktním stavu. Vraťme se však k hlavnímu 

objektu našeho zájmu, kterým je sakristie 
blatenského kostela.

Dnešní sakristie, přilehající k severní 
straně pozdně gotického presbytáře, je od-
bornou veřejností správně prezentována jako 
nejstarší část blatenského chrámu, datovaná 
hrubě do 13. století. Co však vzbuzuje mno-
ho rozporuplných otázek je její poměrně 
složitý stavební vývoj a původní funkce. 
Jedna strana badatelů se kloní k názoru, že 
se jednalo o součást staršího románsko-go-
tického kostela, jenž zanikl v následujících 
etapách výstavby kostela dnešního. Strana 
druhá, např. moje osoba, zastává názor, že 
se jednalo o samostatně stojící drobnou kapli 
s funkcí karneru, a to z důvodu existence blíže 
nespecifi kovatelné prostory pod ní, a hlavně 

z hlediska toho, že podlaha sakristie je oproti 
okolnímu (venkovnímu) terénu či podlaze 
kněžiště ve značně vyvýšené poloze. Tento 
rys je typický právě pro samostatně stojící 
stavby karnerů, s nimiž se primárně setkáváme 
na půdě Moravy a Rakouska. Nám neznámá 
samostatně stojící hlavní svatyně se pak mohla 
nacházet v místech dnešního dvoulodí. Toto 

řešení bylo ve 13. století, opět zejm. v Podu-
nají, celkem běžné. Abychom se dobrali potvr-
zení či vyvrácení mých výroků, zavedli jsme 
nedestruktivní metodou pod sakristii sondu, 
novějším okénkem/průduchem na severní 
straně svatyně, a laserovým měřičem změřili 
její šířku. Ta skutečně potvrzuje moje tvrzení, 
neboť odpovídá šířce lodi v její horní etáži. 
Dle záběrů ze sondy je nám pak patrná přítom-
nost románského i pozdně gotického zdiva, 
ostění snad románského portálku a zával ze 
západní strany. Z toho vyplývá podstatná 
skutečnost, a to, že horní i dolní kaple vznikla 
jako jeden celek. Ze statického hlediska je 
totiž nereálné, aby byla kaple po celé své ploše 
v pozdější době tzv. podkopána. Zároveň tu 
však sekundární zásahy patrné jsou, teoreticky 
z doby stavebních aktivit Lvů z Rožmitá-
lu. Dnešní sakristie tak mohla plnit funkci 
karneru někdy do první čtvrtiny 16. století, 
kdy byla vystavěna nová hřbitovní kaple sv. 
Michaela archanděla s kostnicí, a následně 
poněkolikáté upravena. 

Neméně problematický je i stavební 
vývoj viditelných částí sakristie, přednostně 
pak jejího interiéru. V novější literatuře se 

obecně soudí, že 
křížová žebrová 
klenba se znakovým 
svorn íkem byla 
do románsko-go-
tické lodi vložena až 
na konci 15. století. 
Argumentem pro 
tuto myšlenku je 
obdobnost kleneb-
ních žeber, majících 
v průřezu tvar klínu 
s částí hruškovce, 

s těmi, které byly použity v novém presbytáři 
kaple na blatenském zámku. Musíme si však 
uvědomit, že tento typ klenebních žeber je 
velmi obecný a nelze jej považovat za ur-
čující prvek pro jakékoliv časové zařazení. 
Pro datování křížové klenby v sakristii je 
mnohem příhodnější se zaměřit na tvarosloví 
znakového svorníku. S tímto typem svorníku 
se všeobecně setkáváme po celou druhou 
polovinu 13. století až po celé století násle-
dující, nikoliv už v 15. století. Nezajímavé 
není ani to, že druhotně zasazený znakový štít 
se střelou do východní stěny při triumfálním 
oblouku, který nelze fakticky spojit s Bavory 
ze Strakonic, jak bylo dříve interpretováno 
(hypoteticky se může jednat o znak někoho 
z jejich rozrodu – umístění střely apod., otáz-
kou je i původnost jeho polychromie – černá 
střela na červeném poli, která byla necitelně 
odstraněna), má téměř identické rozměry jako 
svorník v křížení. 
Usuzujeme tak, že 
znakový štít mohl 
být vrcholovou 
částí  svorníku, 
a dnešní hladký 
svorník  je  jen 
jeho základovou 
deskou. Nejblíže 
má pak znakový 
štít  v interiéru 
sakris t ie  svým 
tvarem nejblíže 
ke svorníku se 
střelou Bavorů ze Strakonic z druhé čtvrtiny 
14. století v kostele sv. Martina v Radomyšli. 
S největší pravděpodobností tak byla loď 
dnešní sakristie zaklenuta v rámci druhé fáze 
výstavby kostela, jež byla kompletně zastře-
na dnešní pozdně gotickou monumentální 
stavbou. 

Velmi těžce 
zhodnotitelný je 
i dnešní prostor 
nad sakristií, kde 
spatřujeme tzv. 
šmorcování, tedy 
vysunutí kamenů 
pro navázání zdiva 
nerealizovaného 
patra,  nebo otisk 
její starší střechy. 

Na závěr opět 
zmiňme, že bez 
precizního staveb-
ně-historického 

a archeologického průzkumu se budeme 
ve svých výrocích stále pohybovat na tenkém 
ledě a mnoho otázek nebude nikdy zodpo-
vězeno. 

Sakristie s patrným románským okénkem a průdu-
chem ve spodní části, po 1200, pohled od severo-

západu, foto - Čestmír Cimler

Dürnstein, karner, po 1250, pohled od severu, 
foto - Čestmír Cimler

Druhotně zasazený zna-
kový štít se střelou před 

odstraněním polychromie, 
snad vrcholová část svor-

níku, po 1250,
foto - archiv Městského 

muzea v Blatné

Radomyšl, kostel sv. 
Martina, znakový svorník 
s reliéfem střely Bavorů ze 

Strakonic, druhá čtvrt. 
14, stol., foto - archiv 

autora

Sakristie, půdní prostora, 
kde jsou patrné stopy 

po tzv. šmorcování, pohled 
od severozápadu, 

foto - Čestmír Cimler
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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 2021/2022, který se 

koná v pondělí 20. 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 

FLORBAL
FLORBALOVÝ KROUŽEK ZA-

HAJUJE SVOJI ČINNOST

PRVNÍM TRÉNINKEM

V ÚTERÝ 14. 9. 2021

V NAŠÍ SOKOLOVNĚ 

OD 17:30 HODIN.

TJ  SOKOL  BLATNÁ
ve spolupráci s TJ Blatná

zve širokou veřejnost na tradiční

MEMORIÁL JANA JANOVSKÉHO
v přespolním běhu,který se bude konat
v sobotu 18. září 2021 od 9.00 hod.

Reakce na článek
Vážená redakce, chtěl bych se ozvat 

k výše uvedenému. Pana barona Battagliu 
jsem dobře znal. Byl to velmi skromný 
člověk a cyklistika pro něj byla hlavním 
smyslem života. Velmi nerad o sobě něco 
sděloval a nechtěl,aby se o něm mluvilo,ba 
přímo to nesnášel.Tenkrát více než před 50 
lety jsme tvořili partu cyklistických nadšen-
ců, pendlovali jsme většinou mezi Pískem 
a Nepomukem. Někdy se vyráželo např. na 
Javorník a to nás většinou ,,Baťas“ všechny 
urval. Měl úžasnou vytrvalost, ve sprintu jsme 
mu to ovšem nandali, tenkrát už to byl starší 
pán (1914-Wien), říkal nám, že máme dobrou 
formu. Už je to řadu let. Zažil jsem i jeho 
smutné končení života, kdy už s potížemi 
obouval tretry kvůli otokům nohou a musel 
často odpočívat. Raději nevzpomínat.

Co chci tímto říci. Je dobře uctít jeho 
památku, ale jde o to jakým způsobem.
Uskutečnění cyklistických závodů v okolí 
Bratronic je na místě a jistě by ho to potěšilo. 

Avšak pořádání akcí, které již zavání pou-
ťovou atrakcí není správné. To by Christian 
nechtěl, mohu to za něj říci, resp.by to jadrně 
okomentoval. Pokud to takhle půjde dál, tak 
tam mohou vystupovat mažoretky, vyhrávat 

Ančaband, mohlo by přijet i mobilní očkovací 
centrum proti covidu.

Nechme pana barona odpočívat v jeho 
hrobě v Záboří a věnujme se sportu.

Tomáš Bartoš

Prosport Blatná, Hospoda „U Čiláka“ v Buzicích a nově založená
Jednota Orel Strakonice

zvou širokou cyklistickou veřejnost na 10. ročník tradičního

„CYKLISTICKÉHO LOUČENÍ S LÉTEM“
Akce se koná v hospodě „U Čiláka“ v Buzicích v sobotu 25. září.

Společný start ve 13.30 hodin.
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www.nej.cz
sluzby.blatna@nej.cz

+420 488 999 488

První 4 měsíce za

(měsíčně)

99 Kč

Nabízíme:
nadprůměrné výdělky
každoroční navyšování mzdy 
práci na HPP/možnost zkráceného úvazku u stabilní nadnárodní společnosti
prémiovou složku mzdy
příspěvek na dovolenou a Vánoce
další nadstandardní příplatky
dovolenou 5 týdnů + další dny za odpracovanou dobu
dotované stravování
příspěvek na dopravu 
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
příspěvek na dětský tábor
příjemné pracovní prostředí

více vívvíívvívívícecececcec infoeeeeeeee nnnnnnfofffofooinininniinn na stránkách  https://jobs.vishay.com/ooo ////////////////nanaaanaannaanaa sssssssssstrtrtrrttttránánnánánáááánáná kákákkáákááákákácchcchhchhchchch  hhthththtttthh tptpttptptppptpp :s:ss:::sssss://////////////////////////// jojojojoojojojojojojjj bsbsbbbsbbssbsssb .vv.v.v..v..vv. isisisssiississhahhahahhahaaahaaay.yy.yy.yy.y..yy cococoocococcocooc m/m/m/mm//m/mm//m//m//m//nnnnn

VISHAY ELECTRONIC spol. s r. o. VISHAY EL
Blatná

Pracovník elektromontáže, Pracovník expedice,  Pracovník 
kovovýroby 

Operátor/ka ve výrobě, Mechanik,  Seřizovač

Pro bližší informace volejte: 
Ing. Klára Pilečková, závod ESTA, tel. č. 383 455 516, email: klara.pileckova@vishay.com
Martina Říhová, závod Sfernice, tel. č. 383 455 611, email: martina.rihova@vishay.com

víívíívívíívívívíívívívvívvvvívvív ceccececcceceececceccceecececevívívívívvívívívvívívívvvv cecccececceceececececcecccecceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee nnnnnnnnnnnnfoffofoffofofoffoffoffffofoofonnnnnnfoffooooooooooooiniiinininiinininininiiniiininiininn ooooooooooooooooooooooooo nanananananaaaaananaa ssssssssssssssstrtrtttrttrtrtrtrtrtrtrt ánánánánánánánánánánáánánánánnnánánánkákákákákáákáákákákáákákákááák chchchchhchchchchhchcchhchchchcc hthhththththththththhthtthth tptptptpttptptptptttpttptptptppps:s:s:s:s:ss:s::ssss:s::s:ss ///////////////////////////////jojojojojojojjojojjjojjjojoojoobsbsbbsbbbsbsbsbsbbbsbsssbsbsbsssb vvvvvvvvvvvvvvvvisisiiisisisisisiississssshahahhahhahahhahahahhahnaanaanaaaanaaaaa ssssssssssssssstrtttrtrrtrtrtttrtttt ánáánánánánááááááánnááná kákákákááákákákákáááákákáákáákácchcchhchccchchcccccc hhththththtttttttptptptptptpptpppttptppps:s:ss:s:s:s:ss:s:sss:::s://///////////////////////jojojooooooooooooooobsbsbsbbssbssbsbsbssbsbsbsb .v.v.v.vv.v.v.v.vv.vvvvvvisisissssssssssssshahahhhahhaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnn
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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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ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

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

► ►
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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

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

Vrbenská 2769/2, Č. Budějovice 

   IČ: 281 17 581, www.blfacility.cz 

 

- SERVIS A OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ (havárie řešíme max. do 48 hod) 
o jen pravidelně a řádně udržovaný kotel či ohřívač je bezpečný a může prodloužit životnost  
o povinnost provozovat plynový spotřebič bezpečně ukládá provozovateli česká legislativa 

(Energetický zákon), návod výrobce = pravidelný servis 
o cena za servis kotle včetně dopravy a DPH 1590 Kč – hlídáme za Vás termíny 

 
- Výměna starých plynových kotlů - cenové nabídky zdarma  

= úspora nákladů na vytápění o 20% na spotřebě plynu 
o Možnost výměny kotle na splátky  
o Za jeden den máte kotel nainstalovaný a topíte 

KONTAKTY:  604 140 210 - objednávky na  servisy, asistentka@blfacility.cz       
                773 555 880 - opravy, havárie, montáže poruchy@blfacility.cz 

Proškoleného a zkušeného servisního technika máme ve Vaší blízkosti i když sídlo máme v ČB.  

Prodám garáž
u Topiče.

cena : 300 000,-Kč
00420 603 727 539

hledáme i brigádníky na dílnu (vhodné i pro 
ženy na MD, důchodce, studenty)
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Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:

Po - Út - ZAVŘENO
St  - Čt - 8.00-11.00
Pá - 14.00 - 17.00

Jinak možno po telefon ické dohodě

Hajany 80  Tel.: 732 236 153 www.spanekvperi.cz

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

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

VAŠE ELEKTRO

Z202744_EXP_Stala_Inzerce_Blatna_135x100.indd   1 18.12.20   12:03

JIŽ DOSTUPNÝ PRO VÍCE NEŽ 56% OBYVATEL BLATNÉ



MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ

Pavel Brunclík | DIVERSE
18. 9.–21. 11. | hlavní výstavy

Téma: NA TĚLO

18.—19. 9. 2021

Není-li uvedeno jinak, jsou výstavy 
přístupné jen o festivalovém víkendu 
sobota 9:00–18:00, neděle 9:00–17:00
www.fotofestival.cz

INFOCENTRUM,  

GALERIE V ÍČKU

Veronika Pilařová | Beauté Féminine 
18. 9.–31. 10. | Otevřená scéna

KAPLE SV. MICHAELA  

PŘI KOSTELE NANEBEVZETÍ 

PANNY MARIE 

David Neff | Sestřičky po službě 
v covidáriu ARO na Bulovce 
hlavní výstavy

KULTURNÍ KAVÁRNA 

ŽELEZÁŘSTVÍ U ŠULCŮ

Miloš Nejezchleb | Tiché příběhy 
3. 8.–10. 10. | hlavní výstavy
Jiří Chlanda | My – lidé |  
18. 9.–10. 10. | Otevřená scéna

KAPLANKA

Marek Matuštík | Náplavy  
od Sázavy | Otevřená scéna

U BÍLÉHO LVA

Ľubomír Činčura | (k)ostnaté 
poviedky

Nikola Činčurová | O znovuzrození
Kateřina Červená | Female gaze
Kateřina Göttlichová a Eva 

Stanovská | Příběh zcela banální
Martin Halama | Kapky intimity
Roman Jaroš | Shora
Šárka Klímová | Já je někdo jiný
Robert Kalamar | Finally, we 

didn‘t make it
Tomáš Loukota | Tělo jako důkaz
Vanda Mesiariková | Night Maps
Kateřina Mocňáková | BTW�…�Behind 

The Window
Martin Novotný | Kapky na tělo
Eduard Palíšek | Emo Riot
Gabriela Řeháková | Šaty nedělají 

člověka
Vladimír Skalický | Kluci
Dagmar Skořepová | Nátělník
Renáta Süssová | Asistenční pes
Šárka Valášková | Já / Nejá
Zuzana Vernerová | Vnitřní prostory
vše Otevřená scéna

NÁBŘEŽÍ,  

ULICE NA PŘÍKOPECH

Zdeněk Lhoták | Hromadné 
vystoupení | hlavní výstavy

ZÁMEK BLATNÁ,  

REJTŮV PALÁC

Alžběta Jungrová | Burlesque!  
hlavní výstavy
Jan Jirkovský | V srdci  
vlast a v pažích sílu
Simona Kala | Singular
Martina Křístková | Sama
Eva Mořická | Částečná úplnost
Otevřená scéna 

ZÁMEK BLATNÁ, 

STARÝ PALÁC

Zdeněk Lhoták | Spartakiáda 
hlavní výstavy
Zuzana Fajmonová | Antika
Otevřená scéna

KOBKY MĚSTSKÉHO  

MUZEA BLATNÁ 

Martin Andrle | Těla
Jiřina Hankeová | Trapný pokus 
o autoterapii
Michal Matoušek | About Posing
Šimon Pikous | Marný pokus 
o autoterapii
Zuzana Štolcová | You are still here
Marcela Zuchová | Jiný svět
vše Otevřená scéna

© Pavel Brunclík
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PAVEL BRUNCLÍK – fotograf evropského 
renomé, žije střídavě v Praze a ve Francii. 
Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu 
UK v Praze, studoval režii a scenáristiku na 
katedře dokumentární tvorby FAMU, na ka-
tedře fotografie absolvoval rok mimořádného  

studia. Po ukončení studia externě spolupra-
coval s ČST. Od roku 1981 pracuje jako samo-
statný fotograf. V jeho repertoáru se prolíná 
komerční reklamní fotografie s fotografií ar-
chitektury, aktu a krajiny. Fotografuje, co vidí, 
jak to vidí. Přirozenost je podstatou jeho práce. 
Rád používá běžnou fotografickou techniku, 
přirozené světlo nezkreslené pomocnými 

HLAVNÍ VYSTAVUJÍCÍ filtry a výsledné fotografie nikterak neupra-
vuje – a to ani ořezem. Je to silný smysl pro de-
tail, kontrast barev a dramatickou kompozici, 
které dodávají jeho snímkům silnou vnitřní 
tenzi. Vtahují diváka do záběru.

Diverse | V Blatné vystavuje fotografie 
z těchto cyklů: Cizí ženy, Geometrie nahoty, 
Krajiny, Portrait gallery 46 Čechů, Paralely.



Sobota 18. září 

10:00 | Kulturní kavárna Železářství U Šulců  
zahájení, setkání s Milošem Nejezchlebem 

10:25 | Městské muzeum Blatná  
setkání s Pavlem Brunclíkem

11:00 | Městské muzeum Blatná, kobky 
setkání s Martinem Andrlem, Jiřinou Hankeovou, 
Michalem Matouškem, Šimonem Pikousem, 
Zuzanou Štolcovou a Marcelou Zuchovou

11:45 | Kaplanka  
setkání s Markem Matuštíkem

12:00 | nábřeží, ulice Na Příkopech  
performance Zdeňka Lhotáka, společná fotografie 

14:30 | U Bílého Lva  
setkání s fotografy Otevřené scény: Ľubomír 
a Nikola Činčurovi, Kateřina Červená, Kateřina 
Göttlichová a Eva Stanovská, Martin Halama, 
Roman Jaroš, Šárka Klímová, Robert Kalamar, 
Tomáš Loukota, Vanda Mesiariková, Kateřina 
Mocňáková, Martin Novotný, Eduard Palíšek, 
Gabriela Řeháková, Vladimír Skalický, Dagmar 
Skořepová, Renáta Süssová, Šárka Valášková, 
Zuzana Vernerová

16:30 | Sokolovna, kinosál   
přednáška Zdeňka Lhotáka | Moje tělo

17:45 | Sokolovna, kinosál 

Ozvěny fotojatek

Neděle 19. září

10:00 | Kulturní kavárna Železářství U Šulců  
setkání s Jiřím Chlandou

10:20 | Zámek Blatná, Rejtův palác, I. patro 

setkání s Janem Jirkovským, Simonou Kala, 
Martinou Křístkovou a Evou Mořickou

10:45 | Zámek Blatná, Rejtův palác, II. patro  
setkání s Alžbětou Jungrovou

11:15  | Zámek, Starý palác, I. patro 
setkání se Zuzanou Fajmonovou

11:20 | Zámek, Starý palác, II. patro  
setkání se Zdeňkem Lhotákem

11:55 | Kaple sv. Michala  
setkání s Davidem Neffem

14:15 | Infocentrum  
setkání s Veronikou Pilařovou

14:35 | kinosál, Sokolovna

 přednáška Tona Stana | Prameny moci
15:45 | kinosál, Sokolovna  

přednáška Veroniky Šrek Bromové |  
Univerzální tělo

16:50 | zakončení Blatenského fotofestivalu

19:00 | Kulturní kavárna Železářství U Šulců  
koncert Václava Koubka

Blatenský fotofestival moderuje Honza Flaška

a celý víkend hudebně doprovází Václav Koubek.
Vstupné na všechny výstavy je dobrovolné.
Více informací o autorech a výstavách najdete 
v katalogu Blatenský fotofestival 2021, který 
můžete zakoupit v Infocentru, J. P. Koubka 4.

PROGRAM FOTOFESTIVALU

HLAVNÍ VYSTAVUJÍCÍ
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ALŽBĚTA JUNGROVÁ patří k  nejvytíženějším fotografům 
současné české umělecké scény. Pracovala pro deník MF Dnes a pro 
redakce Hospodářských a Lidových novin. Žila v USA a v Londýně. 
Za základ své tvorby považuje žánry dokumentu a reportáže, 
neboť ji zajímají životy a osudy současníků. Za náměty cestovala 
do nejrůznějších koutů světa a často fotografovala v mezních 
situacích. Za reportáž o drogách na afghánsko-pákistánských 
hranicích obdržela čestné uznání Czech Press Photo, za sérii 
snímků o dětech pracujících v cihelně v pákistánském Péšávaru 
a za fotografie z barmského uprchlického tábora v Bangladéši 
obdržela Cenu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. V součas-
nosti působí ve svobodném povolání, zastupuje ji jedna z nej- 
prestižnějších agentur v oboru komerční fotografie 4D Photo. 
Pracuje na několika dokumentárních projektech a na zakázku 
vytváří dokumentární fotografie, reklamy, portréty. Je jednou ze 
zakládajících členů skupiny 400 ASA.

Burlesque! | Dokumentární nádech mají fotografie ze zákulisí 
burlesky, které vznikají již 7 let. Fotografka sledovala její vývoj 
a vzestup od vystupování ve velmi skromných podmínkách v za-
kouřených barech až po představení na jevištích velkých divadel, 
s velkolepou výpravou.
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ZDENĚK LHOTÁK patří k výrazným představitelům české fo-
tografie rozsáhlou fotografickou tvorbou, ale i vahou své pedago- 
gické a pořadatelské činnosti. Absolvent Fakulty tělesné výchovy 
a sportu UK a katedry fotografie FAMU pracuje po čtyři dekády 
jako fotograf ve svobodném povolání. Jeho hlavním tématem je 
lidské tělo, již třicet let v nejrůznějších polohách i technikách 
rozšiřuje žánr autoportrétu. Jeho nejdůležitější cykly shrnula 
monografie “Dis-torza” (2009). V roce 2020 vyšla publikace „Ten-
krát na Spartě” dokumentující zákulisí sparťanského fotbalu 
80. let a publikace „Spartakiáda”, která v unikátní grafické úpravě 
a  vazbě prezentuje legendární soubor fotografií. Bez pozor- 
nosti by nemělo zůstat Lhotákovo dlouhodobé organizační úsilí, 
kurátorská a ediční práce při činnosti Pražského domu fotogra-
fie, spolku FotoForum Praha a rovněž Asociaci profesionálních 
fotografů České republiky. V roce 2019 získal titul Osobnost české 
fotografie za dlouhodobý přínos fotografii.

Spartakiáda | Série fotografií z obvodní Spartakiády v roce 
1985 se už dávno stala legendární u nás i ve světě. V roce 1986 
za ni získal Lhoták 2. cenu v soutěži World Press Photo. Během 
vystoupení vojáků začalo pršet a jejich těla pomazaná blátem se 
postupně měnila v absurdní sochy.

Hromadné vystoupení | Instalace figur povrchově upravených 
hlínou je pozvánkou, ale i provokací k vlastní interpretaci fo-
tografií zablácených vojáků na výstavě „Spartakiáda”.

DAVID NEFF přišel k fotografování přirozenou cestou, od dětství 
doprovázel svého tátu Ondřeje Neffa na focení, do fotoateliéru 
a temné komory. Vždy se věnoval současně ateliérovému focení 
a živé reportážní fotografii a dokumentu. Během revoluce 1989 
vzbudila pozornost jeho reportáž z Rumunské revoluce, která byla 



i jeho první válečnou zkušeností. Záhy začal 
fotografovat pro Mladou Frontu Dnes. Jeho 
reportáže z války v bývalé Jugoslávii i jiných 
žhavých míst mu rychle zajistily pevnou 
pozici mezi novou vlnou fotografů. Praco-
val i v obklíčeném Sarajevu během občanské 
války, v bývalém Sovětském svazu, později 
v Afghánistánu a Iráku. Na svých soukromých 
cestách se věnoval street fotu, především na 
Kubě a v Asii. V posledních letech fotografoval 
i pro iDnes, Lidové noviny a především pro 
časopis Téma. Více se zaměřil na portrétní 
fotografii významných osobností. Získal něko-
lik cen v soutěži Czech Press Photo, včetně 
Fotografie roku.

Sestřičky po službě v covidáriu ARO 

na Bulovce | Portréty zdravotních sester po 
službě na takzvaném „covidáriu“ v Nemocnici 
na Bulovce. Zdravotníci tam bojovali o životy 
pacientů ve dvanáctihodinových směnách ve 
speciálních ochranných skafandrech a jejich 
tváře devastovaly respirátory.

MILOŠ NEJEZCHLEB se umělecké koncep-
tuální fotografii věnuje od roku 2016. Jeho 

OTEVŘENÁ SCÉNA

Martin Andrle | Těla | Tělo mě baví. Většinou 
víc to ženské. Nahé. Tvárné a ladné. Ale záro-
veň rád skrývám jeho sexuální podtext. A léta 
přemýšlím proč. Už to asi vím. Ale nikomu 
to neřeknu.

Kateřina Červená | Female gaze | Ve fo-
tografickém souboru se věnuji zobrazování 
ženského těla ve volné přírodě.

Nikola Činčurová | O znovuzrození | Vejce 
je symbolem zrození, mateřství, věčného ko-
loběhu života. Stín je naše alterego, které nás 
neopouští, jde stále za námi, před námi, vedle 
nás. Je těžké ho překročit. A přesto se nám to 
může znovuzrozením podařit.

Ľubomír Činčura | (k)ostnaté poviedky | 
V predstavovanej sérii desiatich fotografií 
som sa snažil zachytiť najintímnejšiu intimitu 
človeka – často skrytú, hýčkanú, neposlušnú.

Zuzana Fajmonová | Antika | Fascinuje mne 
dokonalost antických soch. Soubor Antika 
propojuje malířství, posedlost krásou lidského 
těla a řeckou mytologii.

Eva Stanovská a Kateřina Göttlichová | 
Příběh zcela banální | Každý příběh je ba-
nální, protože vše už tu jednou bylo. Kon-
krétní tváře však vypravují příběh jedinečný. 
Možná se stal takto, možná byl zaměněn 
začátek a konec. Optimismus či pesimismus 
tohoto příběhu je dán jen tím, z které strany 
k němu přistupujete. Kterou variantu si 
zvolíte?

Martin Halama | Kapky intimity | V souboru 
jsem fotil kapky vody na nahém ženském těle. 
První pokusy vznikaly již v roce 2010 a hraji si 
s vodou v ateliéru doteď.

Jiřina Hankeová | Trapný pokus o auto- 

terapii | Fotoaparát přiložený ke spánku byl 
mým prvním, neplánovaným snímkem tohoto 

souboru, který jsem pořídila ve stavu hluboké 
deprese. Místo výstřelu však cvakla jen spoušť 
závěrky. Pak následovaly další autoportréty. 
Byly vyvolány momentálním stavem duše 
s následnou okamžitou reakcí.

Jiří Chlanda | My – lidé | My lidé, plemeno 
tupé a vědomě sebedestruktivní. Páchající 
pomalé sebevraždy, rychlé vraždy, trávíce sebe 
sama i planetu. Bez výčitek! Včetně mě. I to 
je na tělo.

Roman Jaroš | Shora | Tím, že chodíme po 
dvou, naše tělo z pohledu letícího anděla či 
ptáka není moc zajímavé… Musíme vrhat 
stín nebo ležet, aby bylo poznat, jak vlastně 
vypadáme…

Jan Jirkovský | V srdci vlast a v pažích sílu | 
Již víc než rok dokumentuji život v pražském 
Sokole Libeň.

Simona Kala | Singular | Aktportréty mladých 
lidí na hranici puberty nebo dospělosti, kteří 
se teprve sžívají se svým měnícím se tělem. 
Singular je jednotné číslo, singular znamená 
jedinečný.

Robert Kalamar | Finally, we didn’t make it | 
Soubor je o odvrácené straně vztahů: sobec-
kosti, vyprázdnění a odcizení.

Šárka Klímová | Já je někdo jiný | Osobní 
dokument o snaze stát se matkou ve chvíli, 
kdy přirozená cesta selhává.

Martina Křístková | Sama | Zachycuje pomocí 
autoportrétů období samoty v životě jedné 
malé ženy.

Tomáš Loukota | Tělo jako důkaz | Pohled 
do zákulisí kulturistických soutěží.

Michal Matoušek | About Posing | Studie 
spontánního držení těla ženského modelu, 
studie změn vizuality ženského těla během 
devíti měsíců.

Marek Matuštík | Náplavy od Sázavy | Soubor 
je sociální sondou do života typických zástup-
ců střední třídy, žijících ve vesnici Čtyřkoly 
u řeky Sázavy. Jednotlivé rodiny jsem stylizoval 
na jejich zahradách a požádal fotografované, 
aby si sami zvolili oblečení a rekvizity, repre-
zentující jejich zájmy a záliby.

Vanda Mesiariková | Night Maps | Nočné mapy 
sú fotografickým záznamom dočasných inštalá-
cií dymu, geometrických objektov a svetelných 
zdrojov, s ktorými pracuje autorka na dotvore-
nie atmosféry sídliskovej krajiny. Cez symboli-
ku mesta, v období korona izolácie, skúma svoj 
vzťah k mestskému prostrediu v ktorom žije.

Kateřina Mocňáková | BTW�...�Behind The 

Window | Okno jako zarámovaný obraz je 
vstupní brána k příběhu, který se odehrává 
za ním. Medium nám ale zprostředkovává 
pouze rámec tohoto příběhu ...

Eva Mořická | Částečná úplnost | Soubor o sobě 
samé v jednotlivostech tvořící jeden celek.

Martin Novotný | Kapky na tělo | Při koupá-
ní si přemítáme každodenní život, klademe 
si otázky a pokoušíme se na ně odpovědět. 
Soubor symbolizuje přemítání nad vlastními 
činy, myšlenkami a událostmi, které právě 
prožíváme.

Eduard Palíšek | Emo Riot | Milujeme ho, 
nebo ho nenávidíme, pečujeme o něj, nebo 
ho zanedbáváme, zdobíme ho, nebo ho poško-
zujeme, vystavujeme ho, nebo ho zahalujeme, 
dává nám možnost splynout, nebo vyniknout, 
může mlčet, nebo křičet – to je naše tělo.

Šimon Pikous | Marný pokus o autoterapii | 
Je to prostý fakt, svět se nikdy nevrátil před 
1. a 2. válku a nikdy se nevrátí před rok 1989. 
A nikdy se nevrátí před covid.

Veronika Pilařová | Beauté Féminine | Akty 
v duchu starých dob. Fotily se dámy různých 
proporcí a přirozeně krásné – ne jako dnes.

fotografie jsou charakteristické svou barev-
ností, výrazným pojetím, prvky surrealismu. 
Své projekty zachycuje většinou v sériích a rád 
do nich ukrývá sociální témata. Start jeho 
fotografické kariéry je raketový, za posled-
ních 5 let získal řadu domácích a mezinárod-
ních ocenění, vystavoval v Paříži, Benátkách, 
Barceloně, Torontu. Dvakrát vyhrál soutěž 
Nikon kalendář, v roce 2018 se stal vítězem 
Czech Press Photo v kategorii Lifestyle, v roce 
2020 Malta International Photo Awards a le-
tos získal titul Fine Art Photographer of the 
Year jako absolutní vítěz FAPA London se svou 
poslední sérií Moon for Sale.

Tiché příběhy | Na BF představí fotogra-
fie ze sérií: Moon for Sale – téma konzumní 
společnosti, prodej, nakupování, často 
nesmyslné. Stronger – zachycuje lidi, kteří 
prošli extrémně těžkým obdobím. Warm 
Up – série Moniky Vlčkové, pětinásobné mis-
tryně ČR v gymnastice. Fotografie z cyklů 
Milkiller a Envy.
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OTEVŘENÁ SCÉNA ve významných veřejných sbírkách v ČR a Evropě. 10 let vedla Atelier 
nových médií II, Fotografický a digitální obraz na pražské AVU. Obohatila 
novou uměleckou scénu odvážnými experimenty s využitím nových 
technologií; bez studu a kompromisů s hluboce osobním a intimním 
uměleckým výrazem. Jádrem její práce jsou ženská témata, tělo, rody, 
rodina, alternativní rodina, příroda, mytologie, a v poslední dekádě 
rozvíjí své vlastní způsoby rituálu – performance. Inspirují ji tradice 
nativních národů a kultur. Snaží se žít v harmonii s přírodou a organizu-
je program pro Galerii Kabinet Chaos. Ta je komunikační platformou 
mezi centry a periferií, je zaměřena na profesionální umění a umělce 
pracující s humanitními a přírodními tématy.

Tono Stano | Prameny moci | „Bude to povídání o podstatných krocích, 
které je potřeba udělat, aby se zrodila naděje vzniku kvalitní fotky.“

Tono Stano je velmi uznávaný současný fotograf česko-slovenské 
scény. Proslavil se portréty a akty. Narodil se na Slovenku a studoval 
pražskou FAMU. Od roku 1986 pracuje jako nezávislý umělecký fotograf. 
Patří do tzv. Slovenské nové vlny. Věhlas získal díky fotografii „Smysl“ 
z roku 1992. Snímek obletěl svět a dostal se do mnoha časopisů, na pře-
baly knih, objevil se na plakátu k filmu Showgirls. Kromě umělecké 
fotky se živí i čistě komerčními projekty, fotil například kalendáře pro 
Radegast či Plzeňský prazdroj. Své jméno spojil na dlouhá léta s kar-
lovarským filmovým festivalem a pravidelně tam fotí hlavní hvězdy. 
Jeho fotografie jsou oblíbené privátními sběrateli, jsou také součástí 
řady veřejných sbírek v ČR i v zahraničí. Žije v Praze.

Ozvěny fotojatek | Fotojatka jsou malý potulný festival, který promítá 
skvělé fotky na plátna kin. Uvidíte fotosérie od špiček světové i domácí 
tvůrčí a dokumentární fotografie, a navíc s hudební podmalbou. Zážitek 
zintenzivní moderování Honzy Flašky balancující mezi odbornou 
přednáškou a stand up komedií. Výběr fotografických sérií je letos 
zaměřený NA TĚLO.

HUDBA

Václav Koubek | Český písničkář, harmonikář, spisovatel, herec 
a režisér. V jihočeských Chotěmicích provozuje Vesnický klub, oázu 
pro všechny vyznavače alternativní nekomerční hudby.

Děkujeme za podporu: Ivaně a Liborovi Mertlovým, Ivaně Capouškové, P. Rudolfu Huškovi, Vendule Žílové, Janě Bártové, Honzovi Flaškovi.

DOPROVODNÝ PROGRAM

PŘEDNÁŠKY 

Zdeněk Lhoták | Moje tělo | „Jsem ambiciózní idealista a ostýchavý 
exhibicionista! Fotografie těla a tělesnosti jsou mým prostředkem 
komunikace, sebereflexe, relativizace a provokace. Věřím, že prezen-
tované fotografie budou výzvou ke společné diskuzi o smyslu tvorby.”
 
Veronika Šrek Bromová | Univerzální tělo | „V posledních letech se 
téma těla v mé práci posunulo od lidského a zvířecího k tělům rostlin, 
stromů, až k tělu naší Země, k jejímu povrchu, nebo povrchům, kůži, 
porostu – vlasům a chlupům. Mohu-li reflektovat sama svou cestu 
uměním, posouvám se k tématům těla globálního či univerzálního, 
zajímají mě témata jednoty, vyvažování protikladů, hledání středu či 
sjednocování mnohosti do jednoho celku, bodu.“

Intermediální umělkyně vystavovala po celém světě a v roce 1999 
reprezentovala ČR na Bienále v Benátkách. Její díla jsou umístěna 

Gabriela Řeháková | Šaty nedělají člověka | Soubor poukazuje na to, 
že člověk může měnit vizáž, ale jeho podstata zůstane stejná.

Vladimír Skalický | Kluci | Jedno letní odpoledne, jeden prázdný dům, 
jeden fotograf a jedna rodina (moje).

Dagmar Skořepová | Nátělník | Fotografie na 6 nátělnících. Provedení – 
kyanotypický fotografický proces převedený na textil. Nátělník jsem 
si zvolila jako epický symbol mužské energie v kontrastu s lyrickým 
zobrazením ženských pocitů.

Renata Süssová | Asistenční pes | Série zachycuje tzv. canisterapii, kdy 
dotek a jeho přítomnost pozitivně působí na zdraví člověka, vyvolává 
úsměv na tváři a dobrou náladu.

Zuzana Štolcová | You are still here | Ste vo vzťahu na diaľku. Do 
nekonečna vediete debaty o tom, kto by sa mal presťahovať a kde by to 
bolo pre všetkých jednoduchšie a nakoniec si poviete, nasrať, uvidíme. 
A potom príde pandémia a jeden večer sa z neznámeho čísla dozviete, 
že Váš partner je v kóme napojený na ventilátor.

Šárka Valášková | Já / Nejá | Série 9 autoportrétů je vizuální formou 
otázek, kterými se já (a pravděpodobně řada nastávajících matek) 
v období mého těhotenství zabývám – Jsem to, co roste uvnitř mého 
těla, stále ještě já nebo už někdo jiný?

Zuzana Vernerová | Vnitřní prostory | Soubor je vizuální reakcí na 
měsíční izolaci. Vytržení z rutiny a absence vnějších podnětů vedly 
k eskalaci skrytých konfliktů a napětí – začal mě limitovat můj vlastní 
vnitřní prostor.

Marcela Zuchová | Jiný svět | Z rozsáhlého souboru „Jiný svět“ jsem 
vybrala fotografie zachycující atmosféru během kojení.
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