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Rostlina roku 2021 – vstavač kukačka
Česká Botanická společnost letos poprvé
vyhlásila rostlinu roku. A historicky první
Rostlinou roku se stala drobná orchidej, která
se na Blatensku vzácně vyskytuje - vstavač
kukačka (Anacamptis morio).
Vstavač kukačka byl v dřívějších dobách
velmi častý, rostl na mezích, drahách i na vlhkých loukách a pastvinách. V současnosti zmizel na 80% svých lokalit. Hlavním důvodem
je změna hospodaření v krajině. Konkurenčně
slabá rostlinka neroste na zarostlých a neudržovaných loukách, stejně tak jí nesvědčí
hnojení luk, natož rozorání.
Má totiž velmi zajímavý a složitý životní
cyklus. Začneme od semínka. V jedné tobolce se vytvoří ohromné množství (10 000 až
100 000) semen, která jsou velmi lehká a dobře se šíří větrem. Nemají ale žádné zásobní
látky, a tak když dopadnou na zem, musejí
se potkat s houbovými vlákny. Ta proniknou
do semínka a začnou novou rostlinku vyživovat. Zprvu se vyvíjejí podzemní orgány, hlízky
a kořeny. Po třech až pěti letech se objevují
první zelené lístky a rostlina může pomocí
fotosyntézy získávat potřebné živiny sama
a zase je na oplátku vracet houbě, která však
orchidej stále vyživuje. První kvítky se mohou
objevit po pěti až deseti letech od uchycení
semínka. Vstavač kukačka kvete brzy na jaře,
je to jedna z prvních rostlinek, které září v probouzející se jarní krajině. Kvete v době, kdy
se začínají ozývat kukačky vracející se z teplých krajin. Květy jsou nejčastěji nachové,
ale mohou být i růžové až bílé. V květenství
bývá 5 až 25 kvítků. Kvítky lákají opylovače,
na které se nalepí slepená pylová zrna (tzv.
brylky) a ti je pak roznáší na další rostliny.
Po opylení se vytvoří nová semínka a koloběh
může znovu začít.
Vzhledem k životně nezbytnému vztahu
s houbami, tzv. mykorhize jsou vstavače
kukačky citlivé na průmyslová hnojiva a jiné
postřiky. S intenzivním hospodařením v krajině, ale zároveň i s opouštěním málo výnos-

ných luk tak počet těchto krásných orchidejí
rapidně poklesl.
Na Blatensku máme pořád několik lokalit
v rezervacích a dokonce i ve volné krajině.
Musím poděkovat všem osvíceným hospodářům, kteří se snaží vytvářet pro kriticky
ohrožený a zákonem chráněný druh životní
prostor. Vstavač kukačka je totiž nejen Rostlinou roku 2021, je to i vzpomínka na doby
minulé. V NPP Kocelovické pastviny se rok
od roku zvětšuje počet kvetoucích rostlin.
I letos pěkně vykvetly. Kukačky můžeme
pozorovat v okolí Zadních Zborovic, Řepice,
Krt u Strakonic, Poříčí nebo Mečichova.
Jak hezky řekla paní Krejčová ze Zadních
Zborovic: „Kukačky rostly za mého dětství
všude kolem. Ale trhat jsme je nesměli. Maminka říkala: Netrhej kukačku, neponesou
slepice!“
Pokud i Vy, Vážení čtenáři, máte vzpomínky
na tuto krásnou rostlinu. Nebo víte o místě, kde
se vyskytuje a zasluhovala by lepší péči, budu
ráda, když mi Vaše postřehy zašlete na email:
jitka.sterbova@nature.cz
Jitka Štěrbová, AOPK ČR, RP Jižní Čechy
Na přiložených fotografiích jsou vstavače
kukačky v NPP Kocelovické pastviny.

Výstava růží v centru
města růží
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Ateliérová a průkazková fotograﬁe, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy.
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů,
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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Startuje velkolepá
soutěž pro děti a mládež
o dva víkendové pobyty
na Šumavě aneb Kreslete!
Buzický hrad včera, dnes či
zítra
Ještě před několika lety zbědovaný hrádek
na okraji obce Buzice tonul v zapomnění
a vzbuzoval maximálně lítost. Teď s příchodem nového nájemce Zdeňka Sedláka zavanul
feudálním sídlem čerstvý vítr a bezpochyby
mu nastávají lepší časy. Starožitník z nedaleké
Blatné investoval nemalé ﬁnanční prostředky
do jeho úklidu a oprav. Nebýt vypuknutí koronavirové pandemie, středověká památka by
už dva roky lákala širokou veřejnost na četné
akce pestré skladby. Takhle se zatím provoz
společenských aktivit sestává z jednoho proběhnuvšího podniku- ovšem o to vydařenějšího! Prosincové „Peklo“ v roce 2019, plné
soutěží a korunované nadílkou z čertovské
dílny, navštívilo 400 až 500 zvědavců z celé
republiky.

Zdeněk Sedlák věří, že bude lépe a že
bude moci konečně své skvělé nápady
proměnit v realitu. Jeden z nich se právě
ocitá na startovní čáře. Půjde o zhotovení
nejoriginálnějšího a nejnápaditějšího obrázku
buzického hradu. „ Soutěž je určena dětem
a mládeži do osmnácti let. Každý účastník si
může zvolit jedno ze tří časových pásem- hrad
za starých dob, hrad v současnosti nebo vize
hradu v budoucnosti. Uzávěrka příjmu obrázků na formátu A4 je 1. července tohoto roku.
Výtvory lze poslat poštou, donést osobně
do mého blatenského obchodu se starožitnostmi, případně na další kontaktní místa / vše je
upřesněno na internetových stránkách hradu
Buzice www.hradbuzice.cz /. Na zmíněných
stránkách budou zveřejněny všechny ilustrace
bez výjimky a tam proběhne i hlasování o jednu ze dvou hlavních cen “ upřesňuje odvěký
milovník historie.
Zdeněk Sedlák apeluje i na tu nejmenší
drobotinu: „Pokud udržíte tužku v ruce, ne-
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bojte se něco podle vzoru zkusit namalovat!
I vy máte šanci vyhrát!“
A teď to nejlepší! Za každou ilustraci buzického hradu obdrží autor či autorka volnou
vstupenku na veřejné vyhlašování výsledků,
které proběhne na nádvoří hradu. Úderem
čtrnácté hodiny se otevře hradní brána a o hodinu později vystoupí se svým repertoárem
skvělá skupina „Maxíci“. „Ti budou také zvát
na pódium mladé výtvarníky a program moderovat tak, jak to umí jen oni“ poznamenává
Zdeněk Sedlák. „Pochopitelně bude zajištěno
občerstvení a děti si jako bonus budou moci
při vstupu vybrat malý dárek“.
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Kdy zažije hrad v Buzicích tu velkou
slávu, oznámí s předstihem plakáty a internetové stránky hradu. Stejně tak tam lze vyčíst
i deﬁnitivní verzi kompletního doprovodného
programu.
Jedno je jisté už teď - taková show tady
ještě nebyla! A takové dvě hlavní ceny, o které
se soutěží / vedle internetových vavřínů ty
druhé v určený den nadělí právě „ Maxíci“/,
také ne. Vítězové se mohou těšit na prožití
bezva plně hrazeného víkendu pro čtyři osoby
v lůně čarokrásné a tajemné Šumavy.
A to už přece stojí za to!
Vladimír Šavrda
MÁLO PLEVEL JMÉNEM ZNÁTI, PLEVEL MUSÍŠ VYTRHATI
JE-LI NA POLI CHRPA A MÁK, BUDE
CHLEBA JEN TAK TAK TAK

BEJLÍ NA POLI, Z PECNU ODKROJÍ
Mokrý květen jako ten letošní ještě
stupňuje růst trávy a plevele. Stejně jako my,
měli i naši předkové velkou starost zejména
v květnu s plevelnatými rostlinami na zahradách i na polích. Krajově byl plevel nazýván
plevelím, plevelinou, bejlím, býlím, byliním.
buřinou, chamratí, lupením, cvízelí, zunou…
Mezi deset hlavních plevelů u nás patřily: chrpa polní (charpa, sinokvět, modrák,
modřice), koukol polní (koukolka, koukole,
černucha žitná, černý kmín, pšeničník, chleblíček), hořčice rolní (blejskavka, blejskavice, hadrych, hořička), ohnice rolní (vohnice,
ohnina, rupec, trýzel, ředkev, řepka, žlutice),
mák vlčí (mačec, makůvka, hlidíček, kokeš,
kokrhelí, panáček, panenka, ohníček, pán
Ježíš, kokrhelí, tleskanec, psí růže), lebeda
a merlík (beraní ocásek mastnútka, lebedník,
mastný kořen), pýr plazivý (pýřavka, pejř,
psí tráva, věchtoví), přeslička rolní (bezlist,
blivačka, kocourek, kudelka, přaslička, přesle,
vechtoví, veverčí ocásky), podběl obecný
(bábuška, devaterník, podbělice, podbíl,
májík, mateří líčko) a pcháč oset (bodláčí,
čubek, jehlák, ježek, mládenec, ostí, píchák)
NENÍ POLE BEZ PLEVELE
Z PLEVELE SE NEMELE
ZASIJ ŽITO A CHRPA VYROSTE SAMA
VŠADY KOUKOL MEZI PŠENICÍ
PÝR SE HLADOVÉMU POLI VYHÝBÁ,
NA DOBRÉM ALE ÚRODY NEPŘIDÁ

LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J. P. KOUBKA 3 – PRODEJ V ČERVNU
Léto a prázdniny se přiblížily, situace
s koronavirem se lepší, tak tedy konečně
znovu otevřeme! Už se na vás těšíme. V druhé
polovině června, tedy v sobotu 19. června
od 9.00 – 16.00 opět zahájíme náš prodej.

Připraveno pro vás máme mnoho i nového zboží, velký výběr košíků z proutí,
keramiky, ošatky ze slámy, korálky, šperky,
knihy i různé drobnosti.

Podle počasí také zprovozníme PŮJČOVNU LODĚK, která jako v loňském roce bude
otevřena pouze o víkendech.
www.lidove-remeslo.cz 736 765 747
CO Z NEBE PRŠÍ, ŽÁDNÉMU NEUŠKODÍ
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Ročník 32 (42)

Blatná 28. května 2021

Z právy

z radnice

Vážení spoluobčané,
blíží se léto a s tím i více času stráveného venku. Město Blatná se
snaží Vám vytvořit dost míst k příjemnému odpočinku. V posledním
roce však narostl jeden velký nešvar – vandalismus a nepořádek
na těchto místech. Městská policie provádí pravidelné kontroly
míst, kde k poškozování věcí v majetku města a narušování veřejného pořádku dochází a tyto škody eviduje. Bohužel ale velmi
často k těmto škodám dochází ve večerních hodinách, kdy městská
policie nemá služby. Ohledně nepořádku – je takový problém si
po sobě uklidit? Zejména v okolí altánu na Vinici to občas vypadá
jako na smetišti, bohužel.
V případě, že Městská policie zjistí pachatele, po tomto následně
vyžaduje náhradu škody a řeší jako přestupky proti majetku podle
§ 8, případně jako přestupky proti veřejnému pořádku podle § 5
zákona č. 251/2016 Sb. o přestupcích, v případě vyšší škody toto
řeší Policie ČR v trestním řízení. Chtěl bych Vás tímto požádat –
reagujte na to, když vidíte, že kdokoliv ničí náš společný majetek,
ať už voláním na Městskou policii, nebo i na policii ČR toto především ve večerních hodinách, kdy Městská policie nemá služby.
Všichni chceme mít kolem sebe příjemné prostředí a ne poničené
od vandalů a plné odpadků. Děkuji.
Další věc, o které bych Vás chtěl opakovaně informovat je registr psů Městské policie Blatná. Jak jistě všichni majitele psů vědí,
čipování psů je již dlouhou dobu povinné. Stále však není povinnost
tento čip zaregistrovat. Městská policie Blatná proto zavedla pro majitele psů registr čipů. Za rok jeho existence se již několikrát vyplatil.
Odchycený pes byl díky našemu registru obratem vrácen majiteli.
Výhodou je, že Městská policie je zde každý den. Ze zkušenosti
víme, že některé internetové registry nejsou funkční o víkendech
a tudíž nelze rychle zjistit majitele psa. Vzhledem ke skutečnosti,
že v Blatné platí dle vyhlášky č. 6/2017 povinnost mít vždy, mimo
vyhrazená místa, psa na vodítku, je majitel psa, který je odchycen
vystaven nebezpečí pokuty za porušení této vyhlášky. Městská
policie Blatná bude při řešení tohoto přestupku rozhodně přihlížet
k tomu, zda je pes registrován v naší evidenci. Pokud odchycený
pes v naší evidenci nebude, bude majitel, vzhledem ke složitější
možnosti zjištění pachatele, vystaven nebezpečí vyšší sankce.
Dále jste si jistě všimli, že Městská policie Blatná provádí
měření rychlosti v obci. Místa, kde měření probíhá, jsou vybírána
především na základě stížností občanů z těchto lokalit na vysokou
rychlost projíždějících automobilů. Pokud by jste byli názoru, že
i ve vaší lokalitě je rychlost projíždějících vozidel vysoká, je možné
se obrátit na Městskou policii Blatná se žádostí o měření rychlosti
v tomto místě. Toto lze osobně na služebně MP, nebo i případně
e-mailem – mpolicie.blatna@email.cz.
Roman Urbánek – Vedoucí strážník Městské policie Blatná
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Zprávy

TS Blatná

Možnost bezplatného odběru
kompostu z blatenské kompostárny
Technické služby města Blatné umožní odběr kompostu
za těchto podmínek:
odběr kompostu do výše limitu je umožněn pouze občanům
města Blatná a osad města (je nutné předložit
občanský průkaz),
odběr bude umožněn za přítomnosti zaměstnance sběrného dvora nebo kompostárny v provozní době sběrného
dvora v Riegrově ulici,
limit je 120 litrů za kalendářní rok na číslo popisné (nebo byt
v případě bytového domu),
nakládku kompostu do vlastních nádob či pytlů si zajišťují
občané vlastními prostředky.
Kompostárnu naleznete vedle sběrného dvora v Riegrově ulici,
pro příjezd na kompostárnu používejte pouze
vjezd sběrného dvora.

Prodej kompostu
Zahradnický kompost – 420,- Kč vč. DPH za 1 tunu
Kompost je registrovaný u ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský)
Nakládka přívěsů za osobní automobil – 50,- Kč
vč. DPH/1 přívěs
Kompost je možné naložit na blatenské kompostárně
u sběrného dvora v jeho provozní době.
Vážení prázdného přívěsu před naložením a plného
po naložení probíhá na sběrném dvoře.
Nakládka nakladačem se domlouvá na Technických službách
města Blatné, s.r.o., Riegrova 59. Tel.: 383 422 541

Otevření plovárny
Od 1. 6. 2021 bude v provozu plovárna v Blatné.
Aktuální podmínky pro otevření budeme zveřejňovat na
webových stránkách plavecakblatna.cz
Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických pravidel.

Zemřelí duben 2021:
Lojda Lukáš - nar. 28.12.1986, Blatná, úmrtí 29.3.2021
Jíchová Jiřina - nar. 29.3.1935, Předmíř, úmrtí 8.4.2021
Vrbský Karel - nar. 1.12.1930, Blatná, úmrtí 10.4.2021
Karlíková Marie - nar. 19.2.1944, Újezd u Kasejovic, úmrtí
10.4.2021
Červenka Josef - nar. 17.2.1937, Chlum, úmrtí 15.4.2021
Maršík Václav - nar. 2.10.1944, Bezdědovice, úmrtí 25.4.2021
Bárta Jaroslav - nar. 9.2.1934, Blatná, úmrtí 26.4.2021
Strnadová Milena - nar. 17.7.1942, Pačejov-Nádraží, úmrtí
24.4.2021
Šampalík František - nar. 5.7.1954, Blatná, úmrtí 27.4.2021
Vylita Václav - nar. 5.7.1936, Příbram, úmrtí 25.4.2021
Hrdina Svatoslav - nar. 29.8.1954, Kadov, úmrtí 27.4.2021
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Jak jsem daroval Blatné růže
Sice se zpožděním, ale přesto jsem se rozhodl uvést na pravou míru informaci zveřejněnou ve skupině „BIS - blatenský informační servis“ na sociální
síti Facebook, ve které bylo uvedeno, jak Kulturní plantáž Blatná odpověděla
na dotazy týkající se výsadby růží v obci. Zde se kromě jiného projednávalo
i to, že část ﬁnancí z 500 000,- Kč mohla být použita na nákup růží, jejichž
hlavním dodavatelem je Miloslav Šíp.
Letos v červenci to bude 30 let, kdy jsme ve Skaličanech očkovali první
růže. Po celou tuto dobu jsem sháněl po rozáriích, ať již tuzemských, nebo
zahraničních, růže vyšlechtěné panem Janem Böhmem a doufal jsem, že se
v Blatné podaří udělat vzpomínkové rozárium složené ze sortimentu růží
Jana Böhma, neboť obec považuji za jedinou kompetentní instituci, která se
o takové rozárium může v budoucnu starat.
Od začátku jsem byl rozhodnutý, že všechny růže obci věnuji bez nároku
na ﬁnanční úhradu. A to jednak jako poděkování obci za to, že mi tady umožnila růže pěstovat, a jednak jako poděkování Janu Böhmovi, který mi – ač
jsem se s ním v čase setkat nemohl, velice pomohl tím, že zde růže pěstoval
a svoje zkušenosti a postřehy zanesl i do svých knih, takže jsem po jejich
přečtení s řadou problémů, které pěstování růží v dané lokalitě přináší, dopředu
počítal a mnohdy se tak vyhnul práci stylu „pokus – omyl“.
Vypěstování růže trvá dva roky a obnáší to velké množství ruční práce
(převážně na poli) v podstatě za každého počasí. Je v nich především práce
mých dětí a několika brigádníků, které si velice vážím. Neboť v současné
době je mnoho jiných způsobů, jak přijít k penězům, než zrovna prací na poli.
Tuto práci jsem se v podobě růží rozhodl darovat městu Blatná.
Za to se mi nicméně dostalo takřka nepřímého nařčení, že jsem napomohl
rozebrat 500 000,- Kč, o kterých jsem ani nevěděl, že existují. Kolekce růží pro
podzim 2021 je již připravena a na podzim ji městu Blatná předám zdarma tak,
jak bylo dohodnuto. Další růže však již pro město Blatná připravovat nebudu.
Velice rád budu i nadále spolupracovat s Technickými službami, kde jsem se
setkal vždy se vstřícným, slušným a konstruktivním jednáním. Výše uvedené
jednání však opravdu nemám zapotřebí.
Miloslav Šíp

Terčin zvířecí svět
V průběhu května se v zámeckém parku v Blatné
natáčel jeden z dílů oblíbeného dětského pořadu Terčin
zvířecí svět. Hlavní hvězdou byl vedle populární průvodkyně Terky, také brouk páchník hnědý (na snímku),
který je jedním z prioritních druhů ochrany přírody
projektu CZ-SK South LIFE. „Naším cílem v blatenském parku je také prodloužení životnosti mnohdy
velice vzácných stromů, v nichž páchník žije, a navíc chceme
přispět k rozvoji parku výsadbou
vhodných druhů dřevin, jako jsou
například dub letní nebo lípa
srdčitá,“ uvedl vedoucí Odboru
životního prostředí, zemědělství
a lesnictví Jihočeského krajského
úřadu Ing. Zdeněk Klimeš.
Právě Jihočeský kraj řídí projekt přispívající k záchraně
populace páchníka hnědého (Osmoderma eremita), což je kriticky ohrožený druh brouka, který žije
jen na několika místech v jižních Čechách.
„Terčin zvířecí svět je skvělý pořad, který slouží k popularizaci
ochrany přírody. Důležitým posláním projektu je také zvyšovat
povědomí veřejnosti o důležitosti páchníka a jeho biotopu,“ uvedla
Ing. Eva Ježková, vedoucí projektu CZ-SK South LIFE.
Projekt se ochraně páchníka, který je existenčně vázán
na ztrouchnivělé dutiny stromů, věnuje v České republice na sedmi evropsky významných lokalitách. Česká republika patří mezi
země s nejvýraznějším celosvětovým výskytem páchníka hnědého,
který se živí mrtvým dřevem. Jednou z významných lokalit je právě
známý park u unikátního blatenského zámku, který ročně navštíví více
než 100 000 lidí.
Pavel Pechoušek, ČSOP ONYX
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
určitě to znáte: jedete
na kole a těsně kolem vás profrčí velkou rychlostí auto, popřípadě náklaďák, a vyvolaný vzdušný vír s vámi pořádně
zacloumá. Nebo naopak sedíte za volantem
a před vámi se plouží cyklista, trochu šněruje
cestu a možná mu i dělá radost, že vás přibrzdil. Podobných výjevů se denně odehrají
na našich silnicích tisíce.
Je to prostě boj, brnkáme si na nervy
a občas to i „bouchne“. Jako v případě „tchořovického fantoma“, jemuž byl adresován
anonymní vzkaz v Blatenských listech před 10
lety. Já jsem celkem kliďas, ale když se cítím
ohrožen, také
si někdy ulevím, třeba výkřikem „debile“. Vyletí to
ze mě úplně
samovolně
a ten „debil“ to naštěstí ani neslyší. Zato já
jindy vyslechnu ze staženého okénka ledacos,
tykání a vůl je to nejmenší, občas přijde i sprška z ostřikovače. Zdaleka ne vždy to ovšem
končí slovní přestřelkou či sprškou, a nejspíše to odskáče cyklista (i když pomuchlaná
kapota také „bolí“). Skoro to vypadá, že tu
vedle sebe existují dva různé živočišné druhy,
bez ohledu na to, že mnozí z nás střídají role
řidičů, cyklistů či chodců celkem pravidelně.
Postě sednete za volant nebo na kolo – a jste
někdo jiný.
Je dobře, že se s tím občas někdo pokusí
něco dělat. Naposledy to byla iniciativa
k úpravě silničního zákona, stanovující povinnost zachovat při předjíždění cyklistů boční
odstup alespoň 1,5 metru. Iniciativu podpořili

mimo jiné i někteří špičkoví cyklisté včetně
Romana Kreuzigera, ze Slovenska přidal hlas
Peter Sagan. A světe div se, návrh příslušné novely zákona
letos v dubnu schválila
Poslanecká
sněmovna.
Ještě Senát
a podpis prezidenta, a někdy od léta by
novela mohla platit. Přinese na české silnice
více bezpečí?
Jednoduché to určitě nebude, návrh
vyvolal vášní víc než dost. Stačilo trochu
sledovat zmatečnou a mimochodnou debatu
v Poslanecké sněmovně či záplavu nenávistných a vulgárních komentářů na sociálních
sítích. Velká část debat nad novelou zákona
navíc nese cejch českého švejkování. Jak to
budeme měřit? Jak se to bude vymáhat? Co
když cyklista nepojede úplně rovně? Bude to
platit i při předjíždění auta cyklistou? Co když
to a ono. V tomto duchu promluvil dokonce
i šéf dopravních policistů Jiří Zlý.
Je jasné, že odstup auta od cyklisty nepůjde měřit na centimetry, ne všichni jej vždy
dodrží (jako řadu dalších pravidel) a dost
těžko se to bude kontrolovat (jako u jiných
pravidel). Takto zaměřená debata ale jen odvádí pozornost od jádra věci: význam nového
pravidla, je především výchovný a preventivní; je to další vzkaz účastníkům provozu,
aby k sobě byli ohleduplní. Což by měla být
samozřejmost (§4 silničního zákona to uvádí
jako povinnost!), ale bohužel není.
Chci věřit, že v naprosté většině případů
u řidičů nejde o bezohlednost, spíše o špatný
odhad situace a o jakési celkové „mentální na-
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stavení“. Pomalý cyklista před vámi na delším
nepřehledném úseku nebo na rovném úseku
s auty v protisměru je vnímán jako „překážka“, a vaše nastavení vám velí, že překážku je
třeba „překonat“. Vedle cyklisty je víc místa
než vedle takového traktoru, a tak je tu pokušení šlápnout na plyn. To je ale špatně - když
vás něco přinutí vracet se rychle do svého
pruhu, může být na neštěstí zaděláno. Takže
pokud cyklista sám nezastaví u krajnice, aby
vás pustil před sebe (stává se to, snažím se
jít příkladem), nejlepší je zpomalit a chvíli
počkat. Ztratíte pár vteřin….
Úprava zákona to samozřejmě hned
nevyřeší; ale když to celkem dobře funguje
v Německu, ve Franci, ve Španělsku a jinde,
proč by to nemohlo fungovat u nás? Ostatně
se mi zdá, že nějaké náznaky zlepšení lze
pozorovat již nyní: na silnicích jakoby přibylo „třímetrových“ řidičů, tedy těch, kteří
objíždějí cyklisty širokým obloukem. Těch
„půlmetrových“ je ale pořád ještě dost.
Prosím tedy všechny o ohleduplnost.
A dávejte pozor na „tchořovického fantoma“!
Jan Kára

Úsvit smyčcové komorní hudby na blatenské
ZUŠ
Od nového školního roku 2021/2022, který, doufejme, bude probíhat standardním způsobem, rozšíří naše škola nabídku
o kvalitní výuku smyčcových nástrojů pod odborným vedením pedagogů, kteří mají ohromné zkušenosti z domácích i zahraničních pódií
a hudebních institucí. Rádi přivítáme zájemce o výuku hry na housle,
violu, violoncello i kontrabas, kterou budou vést Mgr. Jaroslav Krištůfek a MgA. Vladan Kočí. Oba zkušení pedagogové jsou absolventy
pražské AMU a vystupovali v renomovaných souborech, hudebních
tělesech a koncertních sálech na mnoha místech světa.
Prvně jmenovaný Mgr. Jaroslav Krištůfek (housle, viola) již
na naší škole vyučuje několik let a vyučuje také na ZUŠ Písek. Je absolventem ZUŠ Písek, Konzervatoře Plzeň (1976 prof. Vronský) a AMU
Praha (1980 doc. Vlach). Během studia AMU hrál v souboru Musica
Bohemica a úspěšně složil konkurz do Sukova komorního orchestru.
Později působil v České Filharmonii, FOK, natáčel ﬁlmovou muziku,

hrál i v dalších komorních seskupeních. Od ledna 1994
působil v komorním orchestru Virtuosi di Praga u Oldřicha Vlčka. V roce 2012 se vrátil do rodného Písku
a začal učit v ZUŠ Písek, později v ZUŠ Blatná.
MgA.Vladan Kočí (violoncello, kontrabas) je
absolventem AMU (1987) ze třídy Prof. Miloše Sádlo.
Vystupoval či hudebně působil na čtyřech kontinentech,
byl členem těchto komorních seskupení: 2002 – 2007
Art Trio Bohemia, 1996 – 2004 Tre solisti di Praga, 1997 – 2002 Doležalovo kvarteto, 1995 – 1997 České noneto, hrál také v Dánském
klavírním triu. V posledních letech vyučoval v Mexiku.
Rádi bychom časem vytvořili smyčcové komorní soubory a formy,
které zpestří nabídky hudebního oboru naší školy, který už je takto
poměrně pestrý a bohatý.
Martin Škanta, ředitel školy
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O včelařské škole na SOU Blatná psal 7. dubna deník Metro Speciál
České vydání deníku Metro je distribuováno zdarma v Praze a dalších 50 městech v průměrném denním nákladu 280 tisíc výtisků. Tím
se Metro řadí na první místo mezi deníky v počtu distribuovaných výtisků, navíc v Praze udržuje pozici deníku nejčtenějšího.
Vydává ho Mafra a.s.
ϢϢϢʠȪŊ́ˈɢʠĀϾ

rh

І˫

˔́ˍŊħ ˢʠ ħ̧éɂ ̝І̝ɵ

SŊǻϠǦĀ ˔Ŋ ́ɢǕɢ ɢ ϠĆŊȇˍŊɂǦ
ħɢϾϠǦ́Ŋ Ϡ ɢɂǜȇǢɂŊ Ǖɢ˔ʒɢħŐ
ěųƙǷĽɛɡǴƚ ɡŮǡϊϗƙŽ
ȸɛƙƃȉľɣǴϑ ǧ Ȁƚȉƛ
ƱșɘȀľǷȉǪ ƃǧɡǴʛϗƙ
ȉĽƃ ȸǧϋƙȀɀ ðĵǲ
λɕʍŹƎ ɓǜ ŹɍǞλ λŪƎǩĵɍǜ
Ɋȋσɕǜɍȋλĵǩǜ ȋŹōȋɊǚ
ǻƏ ȋōσȋɊξȲ ðƎż ǦƎ
ĵǩƎ λɕƎťǖǻȋ ǦǜǻĵǧȲ
_ĥ ćƎ¹Ç ķŧÆ«ęû ôĥ¹úęÈ ŖÆ
Ŗŧŵ¹Æęŧú ƃ«ÆĊŒŖŧƃû ę ĊŧÆęù
ŖćÇĔ ŖŧŒÆ¹ęûĔ ĥ¹ĥŏęÇĔ
ŵ«úĊúŘŧú ķŒÆŖĥŵƃĊú ¹ĥ ƃƇôĊŘÆù
ęÇôĥ ôĥŖŧúę§Æ r ŧĊ´ ć¹Æ
ƃƈŵć ķĥćŏ«ĥƃĊ ƃĥĊęĥŵ ¹Æù
ŧĥŵĽ ĥ ęĥ§ú ŖÆ ŧŵ ķŏĥûŏĊƇ
ęÆĔĥ§ú ƃ«ÆĊ´ ŧƇķƇ ŶĊƁ ú ęÆąęĥù
ƃÈąŘû Ĕĥ¹ÆĊƇ ĔÆ¹ĥĔÆŧƁĽ EƃƁù
Ċú ćĥŏĥęƃúŏŵ ĔŵŖÆĊú ƃ ĊŧęÇ
ŶķĊęÈ ŖŧÆąęÈ ąćĥ ę ąúęƈ§ô
ŘćĥĊ§ô ƌƃÇŖŧ ĥęùĊúęÆ ƃƈŵćŵĽ
ňĊÆ ķŏĥŧĥƎÆ ŖÆ ŧĥôĥ ¹Œûƃ ķŒú
ęÆÚĥŏĔĊęûĔ ŖÆŧćƃęû ƃ ôĥŖù
ķĥ¹È ĥķŏƃ¹ŵ ôĥ¹ęÈ ƃƇŒÆŘúù
Ċĥ´ ƃƇĔĥôĊú Ŗú Ŗŧŵ¹Æęŧú ęÆķĥù
ƃúęęĥŵ ĥęùĊúęÆ ćĊŵĥƃęŵ ćƎù
¹ƈ ķŧÆć ĥ¹ Įğ ôĥ¹úęĽ : ć¹ƇƎ
ŧĥĔŵ ęÈćŧÆŒû Œûćąû ĥęùĊúęÆ
ôĥŖķĥ¹´ ŒÆŘû ŖÆ ķŒÆƃƎęÈ ƃ«Æù
ĊŒŖć ćŧŵĊęû ķŏĥĊÆĔŧúć
 ęĥƃúęćƇ ƃ ĥĥŏŵ´ŉ Œûć ąúôĥù
«ÆŖćƈ ƃ«ÆĊŒ _Æŧŏ lÆƆĊ´ ćŧÆŏƈ
ķŒÆ¹ ¹ÆŖÆŧú ĊÆŧƇ ŖŧĊ ŵ ƌŏĥ¹ŵ
ƃ«ÆĊŒŖćÇôĥ ƃƌ¹ÈĊƃęû ŧ¹Ƈ
ƃ ĊŧęÇĽ ƃĥŵĊÆŧÇ Ŗŧŵ¹úŵĔ ąÆ
ŵŏ«Æęĥ ķŏĥ ŖĥĊƃÆęŧƇ ŖŧŒÆ¹ù
ęû§ô ŘćĥĊ Æƌ ąćÇôĥćĥĊú ƃÈù
ćĥƃÇôĥ ĥĔÆƌÆęû´ } Ċƃú§û§ô
ŧć ƃÆ¹ĊÆ ŖÆÆ ŖÆ¹û «ÆŏŖŧƃû Ĕù
ŧŵŏęŧú ŖķĥĊŵ Ŗ ŧŒú§ŧęûćƇ ú ŘÆù
¹ÆŖŧęûćƇĽ

³ŖǷǪŖƙȉƚ ƙɾȉǪ ɣǴșǷϑ ȉľɡɾĽϋǴșϋƚǡș ϋųƙǷĽɛƙȉǪ ɡƙ ϋ ȀǧȉʛǷșɡɾǧ ǴșȉĽǷϑ ɾɛƙŖĽ ϋ ĽɘƙľǷʛ ȀĽǷșϋĽȉƚǡș ǴɘʛɣǷșϋɡǴƚǡș ϋųƙǷǪȉĽɀ

ěƙǷǴϓ ϗľǳƙȀ
4ș ɣǴșǷϑ ϋ #ǷĽɾȉƚ ȉϑȉǪ ŮǡșƃǪ
ƃșǡɘșȀĽƃϑ ȸĽƃƙɡľɾ ɡɾʛƃƙȉɾϊ
ϋƙ ƃϋșʛ ɘșųȉǪŮǪŮǡɀ
¬

ěųƙǷĽɛɡɾϋǪ ǳƙ ϋ Ǵʛɘϗʛ
}«ÆĊŒŖŧƃû ąÆ ĥĥŏÆĔ´ ćŧÆŏƈ
ƃ ķĥŖĊÆ¹ęû§ô ĊÆŧÆ§ô ƌûŖćƃ
ę ķĥķŵĊŏúŧÈĽ 6ĥ¹ęÈ ŖÆ ŒÆŘû
ęƃŏŧ ć ķŒûŏĥ¹È  ŧŏ¹ú«ęûĔ
ŒÆĔÆŖĊƁĔ´ ŶĊƇ ŖÆ ŵƎ ƌ§ÆĊ ÈƎù
ęÈ ĥąÆƃŵąû ķŒûĔĥ ƃ §ÆęŧŏÆ§ô
ĔÈŖŧ Ò ę ŖŧŒÆ§ô§ô «úęƎĥƃù
ęû§ô ¹ĥĔƁ´ ćę§ÆĊŒŖćƈ§ô
ŵ¹ĥƃ ú ćŵĊŧŵŏęû§ô úęŖŧúŧŵ§ûĽ
ŏĥƃÆĝ ŖÆ ĊÆ ąÆ¹ę ĥ ĥĥŏ´
ćŧÆŏƈ ą¹Æ ŏƇ§ôĊÆ ćŵķŒÆ¹ŵ´  ąÆ
ķŏĥŧĥ ęŵŧęÇ ŖÆ ƃ ęÈĔ ęÆŵŖŧù
ĊÆ ƃƌ¹ÈĊƃŧĽ :ęÚĥŏĔ§Æ Ċĥƃû
ƌ«ŧÆ«ęû§ú ú ƌćŵŘÆęû ƃ«ÆĊŒú
ć¹Æ ŖÆ ¹ Ò ƃ ĥ¹ĥŏęƈ§ô «Ŗĥù
ķúŖÆ§ô´ ę úęŧÆŏęÆŧĥƃƈ§ô
ÚĦŏÆ§ô ú ƌ úęŖŧŏŵćŧƎęû§ô ƃúù
¹ÆûĽ l ƇĊ ķĥķŵĊŏęû ŵƎ
ķŒÆ¹ ćĥŏĥęƃúŏÆĔ´ ĊÆ ƃ ķĥù
ŖĊÆ¹ęûĔ ŏĥ§Æ ŖÆ Ŗ ęúĔú ¹ĥŖĊĥù
ƃ ŏĥƌŧŏôĊ ķƇŧÆĊĽ ň}«ÆĊŒŖćÇ
ƃƌ¹ÈĊƃęû ŖÆ ŶķĊęÈ ķŒÆŖŵęŵù
Ċĥ ¹ĥ úęŧÆŏęÆŧĥƃÇôĥ ķŏĥŖŧŒÆù
¹ûĽ }«ÆĊŒŖćÇ ŖķĥĊćƇ ŖÆ ķŒúƌķƁù
ŖĥúĊƇ Ǝ ¹ĥ ŧćĥƃÇ ĔûŏƇ´ ƎÆ
ŧÇĔÈŒ ćƎ¹ƈ ŧƈ¹Æę ąÆ ęÈćĥĊúć

¬

Òƙɾɘ ôƙϏǷ

ƃ«ÆĊŒŖćƈ§ô
ķŒÆ¹ęŘÆć
ĥęùĊúęÆĽ Ċĥ Ƈ ŖÆ Œû§ú´ ƎÆ ŧŵ
¹ĥ§ôƌû ć ƃÈŧŘû ęû¹§Æ´ ęÆƎ
Ŗŧ«û ƃ«ÆĊŒ ŖĥĊƃĥƃŧĽ _ŏĥ
ķŒÆ¹ęŘÆąû§û ąÆ ŧĥ ķŏ¹ĥƆęÈ
ąÆ¹ęĥ¹ŵŘŘû´ ęÆĔŵŖû §ÆŖŧĥƃŧĽ
lĥ ŵĔĥƎĝŵąÆ ƌķŏĥŖŧŒÆ¹ćĥƃŧ
ķŒÆ¹ęŘćƇ ú ƌÆ ƌôŏęú«û ĥ¹
ŏÆęĥĔĥƃęƈ§ô ƃ«ÆĊŒŖćƈ§ô
ćķ§úŧĽ } ŒÆƌęŵ ąŖĔÆ ŵķĥŒù
¹Ċú ŧŏ¹ú«ęû Cŏęû ŖÆĔúęŒ ęù
ŖŧƃćĥƃÇôĥ ƃ«ÆĊŒÆęû ƃ OÆķĥù
ĔŵćŵĽ _ĥ ŘÆŖŧú ĊÆŧÆ§ô ĊÆŧĥŖ ķĥù
ķŏƃÇ ĥęùĊúęÆ  Ŷ«Ŗŧ ŧÇĔÈŒ Ŗŧĥ
ķĥŖĊŵ§ô«Ɓ´ŉ ķĥķúŖŵąÆ lÆƆĊĽ
TęûĔ ķĊŵŏĊÆĔ Ĕ ę ĔƇŖĊú
ŖķĥĊÆć _ŏ§ĥƃęû ŖķĥĊÆ«ęĥŖŧ
ęŖŧƃćĥƃƈ§ô ƃ«ÆĊŒƁ Ĺ_fO}ĺ´

ǷĽɡǧŮǴľ ϋϓʛǴĽ ϋ ƃșŖľŮǡ ȸɛƙƃ ǴșɘșȉĽϋǧɘƙȀ

ćŧÆŏƈ Ŗŧĥąû ęÆąÆę ƌ ƃ«ÆĊŒù
Ŗćĥŵ ŘćĥĊĥŵ ƃ ĊŧęÇ´ ĊÆ ķĥù
Œ¹ ú Ĕęĥôĥ ķŒÆ¹ęŘÆć´ ćĥęù
ÚÆŏÆę§û  ¹ĊŘû§ô ĥŖƃÈŧĥƃƈ§ô
ć§ûĽ

ÒșɾɛƙŖʛǳǪ ɍƃș ϋųƙǷɎ
Tĥŏ ąćĥ ŧćĥƃƈ ŧŒÆŧû ƃĊę
ķę¹ÆĔúÆ ƌŧûĔ ķŒûĊúŘ ęÆĥù
ƃĊúƃęúĊ´ ƃ«ÆĊŒú ęĥķć ĔÈĊú
ƃû§Æ «Ŗŵ ę ŧŏ¹ú«ęû ķŒÆ¹ŖÆù
ƌĦęęû ķŏ§ÆĽ  ć ŶĊƁĔ ŖÆ ¹ĥù
ŖŧĊú ú ÈôÆĔ ŒÆƌęĥƃÇôĥ
Ċĥ§ć¹ĥƄęŵĽ : ƌąĔĥƃÇ ƃ«ÆĊŒù
Ŗŧƃû ķŧŒû ¹ĥ ƌÆĔÈ¹ÈĊŖćÇ «úęù
ęĥŖŧúĽ _ĥćŵ¹ ąÆĊ ƃ«ÆĊŒ ć
ŶĊƁĔ ĔúĔĥ ćŧŖŧŏ ĥ§Æ
ęÆĥ ¹ĥ ąúęÇôĥ ĥćŏÆŖŵ´ Ŗŧ«úù

ě ƃʛŖȉʛ ȀĽǳǪ ȸɘșŖƛǡȉșʛɾ
ȸɛǧǳǪȀĽŮǪ ϗǴșʛɣǴϑɀ ÒɛǧǡǷľɡǧǷș
ɡƙ Ơȣ ʛŮǡĽϗƙųϊŽ ȸɛǧǳĽɾș ǳǧŮǡ
Ŗʛƃƙ ǳƙȉ ȸƛɾĽƃϋĽŮƙɾɀ
ě -ƙɡǴʛ ɡƙ ϋųƙǷĽɛɡǴϓ șŖșɘ ϋϑǥ
ʛųʛǳƙ ɾɛƙŖĽ ǧ ϋƙ ϋųƙǷĽɛɡǴƚȀ
ʛųǧǷǧɣɾǧ ϋ ¤ĽɡĽϋɘǴľŮǡ ʛ &ǡɘʛǥ
ƃǧȀǧɀ ƙɾșɡ ɡƙ ȉșϋƛ șɾƙϋǪɘľ
șŖșɘ ϗȸɘĽŮșϋľȉǪ ϋųƙǷǪŮǡ ȸɘșǥ
ƃʛǴɾϊ ϋƙ ëǴșǷƙ ƙǴșȉșȀǧǴϑ
Ľ ŮƙɡɾșϋȉǪǡș ɘʛŮǡʛ ϋ ǧǡǷĽϋƛɀ

̋Ϭ flS

Ċĥ Ĕŵ ķŏĥôĊŘÆęû´ ƎÆ ƃƇćĥęù
ƃ ƌÆĔÈ¹ÈĊŖćĥŵ «úęęĥŖŧ  ƎÆ
Ĕ ę ĔûŖŧÈ´ ćĔ ąÆ¹Æ´ Ŗŧęĥù
ƃúŘŧÈ ƃ«ÆĊŖŧÆƃɀ
_ŏĥĊÇĔƇ ŖÆ ƃƌ¹ÈĊƃęûĔ
ƃ«ÆĊŒƁ ĊÆ Ĕĥôĥŵ ęŖŧŧ ŧÆ¼
ƃ ¹ŵęŵĽ ň ŧûĔ ƌƃĊ¹ĔÆ
ŧÆĥŏÆŧú§ćĥŵ ƃƈŵćŵ ķĥ úęŧÆŏęÆù
ŧŵ´ ĊÆ ƃ ¹ŵęŵ ŵƎ ķĥŧŒÆŵąÆù
ĔÆ ķŏ§ĥƃŧ ŖÆ Ŗŧŵ¹ÆęŧƇ ƃ ¹ûĊù
ęÈ´ ƃ ĊĥŏŧĥŒú  ôĊƃęÈ ę
ƃ«ÆĊęú§úĽ } ķĥĊĥƃúęÈ ¹ŵę ŧĥù
ŧúƎ ƌ«ûęąû ķŏ§Æ ćĥĊÆĔ §ôĥù
ƃŵ ĔŧÆć´ ŏĥƌŘúŒĥƃęû ƃ«ÆĊù
ŖŧÆƃ  ķĥ¹ĥęÈĽ l¹Ƈ Ƈ Ŗú ƃúù
¹Æ Ĕĥ§ ęÆķĥĔĥôĊ´ Ŗŧŵ¹Æęù
ŧú Ŗú ĔŵŖû ƃŘÆ ƃƇƌćĥŵŘÆŧ´ ĥŖù
ôŧ´ ęŵ«úŧ  ĥŖƃĥąúŧ Ŗú §ÆĊćĥù

ƃÈ ķŒûŖŧŵķ ćÆ ƃ«ÆĊĔ´ŉ ŵķĥù
ƌĥŏĝŵąÆ lÆƆĊĽ ĥ ŘćĥĊƇ ŧĥŧúƎ
¹ĥ§ôƌû ŖŧĊÆ ƃû§Æ Ŗŧŵ¹ÆęŧƁ´
ćŧÆŒû Ŗú ŶĊƇ ŧÆķŏƃÆ ķĊęŵąû ķĥù
Œû¹úŧ´ ęÆĥ ķŏƃÈ ƌ«ûęąûĽ  ŧú
ķŏĥŖŧÈ ĔŵŖÆąû ň¹ĥ ƃ«ÆĊŉĽ
Tŧƌęûć ƃúŖû ú ę¹ ĊÆŧĥŘęûĔ
§ƇćĊÆĔ GÆŧęû§ô ŘćĥĊ ęŖŧƃù
ćĥƃÇôĥ ƃ«ÆĊŒÆęû´ ćŧÆŏÇ ąŖĥŵ
ƃĊąćĥƃĥŵ Ċĥ¹û ƃƌ¹ÈĊƃ§û§ô
ćŧúƃúŧ _fO}Ľ }ûćÆę¹ĥƃÇ ćŵŏù
ƌƇ ķŏćŧú§ćÇôĥ ƃ«ÆĊŒÆęû´ ćŧÆù
ŏÇ ŖÆ ćĥęąû ƃ ŏƁƌęƈ§ô ćĥŵù
ŧÆ§ô ÆŖć´ ąŖĥŵ ķĊęĥƃęÇ
ę ćƃÈŧÆę Ǝ «ÆŏƃÆęÆ§Ľ _ŒÆŖù
ęÇ ŧÆŏĔûęƇ lÆƆĊ  ŖķĥĊĽ ƌŧûĔ
ƌ ķĥ§ôĥķúŧÆĊęƈ§ô ¹Ɓƃĥ¹Ɓ ęÆù
ƃƇôĊŘĥƃĊúĽ J74
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Proč sv. Voršila? aneb kde se vzalo ojedinělé zasvěcení
kostela v Újezdci u Bělčic
Čestmír Cimler
Městské muzeum Blatná
Kostel sv. Voršily v Újezdci u Bělčic je
široké veřejnosti znám jako jedna z nejlépe
zachovaných románsko-gotických staveb
na Blatensku, ba dokonce v celé České republice. Atraktivita této památky je navíc
umocněna jejím zasazením ve vsi, která se
nachází v malebné až kýčovitě vyhlížející krajině. Co však dělá tento kostel tak zajímavým

Újezdec u Bělčic, kostel sv. Voršily, kol. 1250,
pohled od jihozápadu, foto - Čestmír Cimler

a unikátním? Upozorňujeme, že nic z výše
uvedeného. Je tomu díky jeho zasvěcení (patrocinium) sv. Voršile, se kterým se na půdě
středověkých Čech fakticky nesetkáváme.
Pro tuto skutečnost, která je i v odborných
kruzích značně opomíjena, nemáme doposud
žádné relevantní vysvětlení. Z jakého důvodu
mohl být prostý venkovský kostel zasvěcen
právě této světici se tak pokusíme osvětlit
v následujících řádcích.
První písemná
zmínka o panském/
tribunovém románsko-gotickém kostele
postaveném v období
kolem poloviny 13.
století, byť nepřímá,
pochází až z roku
1360, v ní je Újezdec
uveden jako farní ves.
Zdíkovec, kostel sv.
Vzhledem k tomu, že
Petra a Pavla, kol.
1250, pohled od severo- se v jeho nejbližším
západu,
okolí nacházelo velfoto - Čestmír Cimler
ké množství dalších
farních kostelů (Lnáře, Hvožďany, Bělčice,
Kocelovice) musíme předpokládat malou
působnost zdejšího farního okrsku. Patronát
nad újezdeckou farou v té době držel nám
blíže neznámý Jan z Újezdce, který v roce
1362 na místo farního správce dosadil jistého
Přibyslava z Kasejovic. Ten se však v Újezdci
takříkajíc dlouho neohřál, neboť patron kostela Jan z Újezdce byl za poměrně nejasných
okolností brutálně zavražděn. To sice nebyla
praxe neobvyklá, ale na společenské poměry

čtrnáctého století v Českých zemích už jaksi
ojedinělá. Po této události tak celá farnost
přešla do držení nedaleko sídlících pánů
z Křikavy (Dornštejna), kteří si do Újezdce
dosazovali duchovní pastýře dle svých vlastních potřeb. V „divokým“ letech těsně před
vypuknutím husitské revoluce pak byla farnost v Újezdci v držení starobylého rodu pánů
z Miličína. Tím ve zkratce historie újezdecké
farnosti ve středověku konči. Na dlouhých
více jak 200 let o ní dalších písemných zpráv
nemáme.
Vraťme se však k jádru našeho problému.
Architektura kostela sv. Voršily není kromě
vysokého stupně zachování, upřímně řečeno, nijak netradiční. Jedná se o jednoduchou
stavbu, která sestává z obdélné lodi s věží
v jejím koutu a kvadratického presbytáře.
Toto schéma je typické pro mnoho staveb tzv.
přechodného slohu (první polovina 13. století)
v celých jihozápadních Čechách (kostel sv.
Maří Magdalény v Malém Boru, kostel sv.
Jana Křtitele v Česticích, kostel sv. Jakuba
Staršího v Kasejovicích, kostel sv. Petra
a Pavla ve Zdíkovci aj.). Charakteristický pro
stavby jihozápadních Čech je i masivní žulový
severní portál, jímž se
vstupuje do lodi újezdeckého kostela. Portály s tzv. talířovými
prstenci spatřujeme
na mnoha místech
(johanitská komenda ve Strakonicích,
ruiny cisterciáckého
opatství v Klášteře
Újezdec u Bělčic, kostel u Nepomuku, kostel
sv. Voršily, severní portál, kol. 1250, pohled sv. Ondřeje v Bezděkově aj.). Všechny
od severu,
foto - Čestmír Cimler tyto architektonické
rysy jsou typické pro díla, jež jsou víceméně
silně ovlivněna největšími stavebními projekty vyrostlými na území celého regionu –
cisterciácké opatství v Klášteře u Nepomuku
a johanitská komenda ve Strakonicích. To
nám však k objasnění otázek vážících se k patrociniu kostela v Újezdci nepřináší mnoho
uspokojivých závěrů, ale …
Svatá Voršila (4. století) byla podle
nejrozšířenějších legend dcerou britského
krále, jež se odmítala vdát za (z jejího úhlu
pohledu) nevyhovujícího ženicha a rozhodla
se společně se svými společnicemi vykonat
svatou pouť do Říma. Nevíme, zda tak učinila z důvodu oddálení potenciálního sňatku
nebo šlo jen o ryzí plán útěku z domoviny. Při
zpáteční cestě však byla u Kolína nad Rýnem
celá skupina přepadena hunskými nájezdníky
a kromě Voršily, která se zalíbila jejich panov-

níkovi, pobita šípy. Jelikož ho však Voršila
s razancí odmítla, skončila stejně jako její
družky. Voršila se tak v důsledku této události
stala budoucí patronkou Kolína nad Rýnem,
kterou je dodnes, a oblíbenou říšskou světicí.
Pro nás není
určitě bez
zajímavosti,
že její kult
v hojnosti
pěstoval řád
cisterciáků.
Klášter u Nepomuku, ruiny
Je tak možné,
cisterciáckého kláštera ve stejnože za zasvějmenné obci, po 1144, pohled na
centrum, foto - Čestmír Cimler cením a založením kostela
v Újezdci stojí již zmínění cisterciáci z Kláštera u Nepomuku. Písemné ani jiné důkazy
však pro tento výrok nemáme. A to obzvláště
v kontextu s další výše uvedenou informací,
že za stavbou újezdeckého kostela mohla stát
kamenická huť, která pracovala pro johanity
potažmo Bavory ze Strakonic ve Strakonicích
a okolí. Johanité totiž v určité, i když omezené
míře, kult sv. Voršily a přednostně jedné z jejích družek, konkrétně sv. Korduly, provozovali. Sv. Kordule např. zasvětili řádový kostel
v Kolíně nad Rýnem či oltáře v mnoha svých
svatostáncích (např. v kostele sv. Leonarda v Řezně).
V krátkosti
zmiňme, že
nedaleký kostel sv. Petra
a Pavla v Bělčicích byl podle některých
z p r á v p o d Cheb, hrad, kaple sv. Erharda s
p a t r o n á t e m Voršily, po 1188, pohled od jihozápadu, foto - Čestmír Cimler
strakonických
Bavorů, což je zpráva nemalého významu.
Závěrem tak můžeme konstatovat, že
kostel sv. Voršily v Újezdci u Bělčic je svým
patrociniem, a to i přes svou jednoduchou
architekturu, objektem mimořádné hodnoty,
kterým byl s jistotou i v době svého vzniku.
Zda za jeho založením stojí cisterciáci nebo
johanité je otevřené. Nicméně předpokládáme, že k tomu došlo v kontextu s rýžováním
zlata v nedalekém okolí, a z toho vyplývající
teoretickou kolonizací lokality německým
obyvatelstvem. Pro ucelenost tématu si připomeňme, že jedinou středověkou sakrální
stavbou zasvěcenou sv. Voršile na území
dnešní České republiky je kaple na falci římských králů a císařů v Chebu. Podotýkáme
však, že chebský hrad v době založení kostela
v Újezdci nespadal, stejně jako celé Chebsko,
pod správu Zemí Koruny české.
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Etudy C. Czerneho a J. B. Cramera
jako základ koncertní improvizace
6. 7. 18 h

Kulturní
kalendář
Akce
Noc muzeí
18. 6. 17–21 h
0ÝVWVN«0X]HXP%ODWQ£Q£P0¯UX
YHQNRYQ¯SURVWRUX.DSODQN\
/HWRģQ¯1RFPX]H¯MHYÝQRY£QDY¿VWDYÝ
9ÝFLDQHE2NDłGRGHQQ¯FKSěHGPÝWHFK
QDģLFKSěHGNĳNWHU£VHYHěHMQRVWL
RWHYěHYVRERWXNYÝWQDÎHNDM¯Y£V
WYĳUÏ¯G¯OQLÏN\SURGÝWLXN£]NDSU£FH
ěHPHVOQ¯NĳMHMLFKłěHPHVODMVRXSRSV£QD
QD]PLĊRYDQ«Y¿VWDYÝ SěDGOHQDNRY£ě
NRģ¯N£ěYÏHODě łLY£KXGED
LREÏHUVWYHQ¯

Jihočeské klavírní kurzy, 35. ročník
1. – 14. 7.
3URJUDP

Vliv pohybových stereotypů na zdraví
klavíristů
2. 7. 18 h
.RPXQLWQ¯FHQWUXP1£GUDłQ¯
6HPLQ£ěI\]LRWHUDSHXWN\.O£U\%HQLFLR
$OYHV .XPģWRY«
+XGERXGRSURYRG¯9HURQLND3W£ÏNRY£
VORYHP08'U-XUDM2NDML

Klavírní recitál Pavla Voráčka
4. 7. 19 h
=£PHN%ODWQ£6WDU¿SDO£F
3URJUDPŝ)&KRSLQŝ0D]XUN\RS
6RQ£WDRS%DUFDUROODRS
%HUFHXVHRS3RORQ«]DRSNěHVW
QRY«KR&'
9VWXSQ«.ÏSěHGSURGHMRG
Y,&%ODWQ£

Klavír hrou
5. 7. 18 h
=£PHN%ODWQ£6WDU¿SDO£F
9LGHRVHPLQ£ě-DQ\.RUEHORY«
VQ£]YHP.ODY¯UKURXSRMHGQ£YDM¯F¯
RSHGDJRJLFN«PXPÝQ¯]DNODGDWHON\
-..SURIHVRUN\=GHQ\-DQłXURY«
NWHU£E\YOHWRģQ¯PURFHRVODYLOD
QDUR]HQLQ\
9VWXSQ«GREURYROQ«

=£PHN%ODWQ£6WDU¿SDO£F
6HPLQ£ě3DYOD9RU£ÏNDD9HURQLN\
3W£ÏNRY«
9VWXSQ«GREURYROQ«

České tance v tvorbě A. Dvořáka
a B. Smetany
8. 7. 18 h
=£PHN%ODWQ£6WDU¿SDO£F
.RQFHUWQ¯VHPLQ£ě3HWUD)HOGPDQQD
D3DYOD9RU£ÏND
9VWXSQ«GREURYROQ«

Přednáška prof. Cyrila Höschla na
téma Umění a (neuro)věda
10. 7. 14 h
.RPXQLWQ¯FHQWUXP1£GUDłQ¯
9VWXSQ«GREURYROQ«

Galakoncert Miroslava Sekery
10. 7. 19 h
=£PHN%ODWQ£6WDU¿SDO£F
3URJUDPŝ-+D\GQ)&KRSLQ)/LV]W
+RVW«YHÏHUDŝ,YD-DQłXURY£DSURI
&\ULO+¸VFKO
$XWRJUDPL£GDDNěHVW&'
9VWXSQ«.ÏSěHGSURGHM
RGY,&%ODWQ£

Masterclass a seminář Miroslava
Sekery
11. 7. 9 h
=£PHN%ODWQ£6WDU¿SDO£F
9VWXSQ«GREURYROQ«
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]DKUDG\YÏHWQÝY\EUDQ¿FKLQWHUL«Uĳ
DVNOHSHQ¯Q£EěH]¯ŝXOLFH1D3ě¯NRSHFK
SURVWUDQVWY¯X.DSODQN\DPX]HMQ¯NREN\
7HPDWLFN«UĳłRY«DUDQłHSURGHMUĳł¯
DSURGXNWĳ]Uĳł¯Dģ¯SNĳŝģSHUNĳ
NRVPHWLN\VLUXSĳVY¯ÏHNDSRGWYĳUÏ¯
G¯OQ\SRK£GN\9¯WL0DUÏ¯NDWHPDWLFN«
SěHGQ£ģN\51'U-Lě¯KRŁOHEÏ¯NDD,QJ
ÎHVWP¯UD%¸KPDOHWQ¯UĳłRY«PHQX
DXQLN£WQ¯GULQNŤ5ĳłRY«3UREX]HQ¯Ţ
SěHKO¯GNDVYDWHEQ¯FKŤERKRŢģDWĳGUDłED
NYÝWLQRY¿FKDUDQł¯VRXWÝłR%¸KPRY\
UĳłH3UREX]HQ¯WDQJRDUJHQWLQR
NRQFHUW\3UDJXH5K\WKP.LQJV
D(VFXDOR4XLQWHWDPQRKRGDOģ¯KR
UĳłRY«KR

Kino
Rytíři spravedlnosti
2. 6. 19 h
.RPHGLHGUDPDWKULOOHU'£QVNR
PLQWLWXON\PO£GHłLGRQHYKRGQ¿

=HPÝQRP£Gĳ
K
'UDPDURDGPRYLH86$1ÝPHFNR
PLQWLWXON\

-HģWÝP£PHÏDV
K
'UDPD.DQDGD9%'£QVNR
PLQWLWXON\PO£GHłLGROHWQHYKRGQ¿

&KODVW
K
'UDPD'£QVNRPLQWLWXON\
PO£GHłLGROHWQHYKRGQ¿

Slavnostní koncert účastníků
35. ročníku JKK
13. 7. 19 h

7LFK¿VSROHÏQ¯N
K

=£PHN%ODWQ£6WDU¿SDO£F
9VWXSQ«GREURYROQ«

.RPHGLHGUDPDÎHVNRPLQ
PO£GHłLSě¯VWXSQ¿

Závěrečný koncert účastníků
35. ročníku JKK
14. 7. 11 h

Knihovna

=£PHN%ODWQ£6WDU¿SDO£F
9VWXSQ«GREURYROQ«

Letní kino – Na růžích ustláno
2. 7. 21.30 h
8ÏDMRYQ\1DģHÎDMRYQDYXOLFLQ£EěHł¯
+XVRYR
3URP¯W£Q¯ƃOPXNWHU¿E\OWDN«QDW£ÏHQ
Y%ODWQ«QDWHKGHMģ¯FK%¸KPRY¿FK
UĳłRY¿FKSODQW£ł¯FK
3URP¯W£Q¯GRSURYRG¯łLY¿PNRPHQW£ěHP
,QJÎHVWP¯U%¸KP

Výstava růží
3. 7. 9–23 h
+LVWRULFN«FHQWUXPPÝVWD%ODWQ£ŝDUH£O
NRVWHOD1DQHEHY]HW¯3DQQ\0DULHVNDSO¯
VY0LFKDHODDSěLOHKO¿PDPELWHPIDUQ¯

Otevřeno v omezeném režimu –
pondělí, středa, čtvrtek
9–12 h a 13–16 h

Infocentrum
Otevřeno od 10. 5. v omezeném
režimu – pondělí–pátek 9–12 h
a 13–15 h, sobota 9–12 h,
neděle zavřeno

Komunitní
centrum
Petr Hanč – Kultura žije
3. 4. – 30. 6.
Galerie Fotograﬁe Spektrum
9¿VWDYDIRWRJUDƃ¯
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Jak se žilo na zámečcích a tvrzích
dříve i dnes
15. 6. 17. h
.DY£UQD
%HVHGDV-DURVODYRX3L[RYRXVSRMHQ£
VSURP¯W£Q¯PREU£]NĳRMHM¯QRY«
NQL]H=£PHÏN\DWYU]HMLłQ¯FKÎHFK
SRMHGQ£YDM¯F¯RģOHFKWLFN¿FKV¯GOHFK
Y.DGRYÝ3ROL%UDWURQLF¯FK
ĢWÝFKRYLF¯FKĢWÝNQL5RKR]RYÝ
X&K\ģHNDŁÑ£UVN¿FKFKDOXS£FK.QLKX
VPQRKDGRERY¿PLIRWRJUDƃHPLEXGH
PRłQ«QDP¯VWÝ]DNRXSLW
9\G£Q¯NQLK\SRGSRěLO\REFHĢWÝNHĊ
&K\ģN\.DGRYŁÑ£UDĢWÝFKRYLFH

Blatenský blešák dětského zboží
18. 6. 9–13 h
9HON¿V£O
%D]DUGÝWVN«KR]ERł¯VZDS]µQD
DM9Sě¯SDGÝ]£MPXRSURGHMQ¯P¯VWR
NRQWDNWXMWHSRěDGDWHONX%DUERUX
6O£GHNRYRX
EDUERUD#\DKRRFRP

Den jógy s Ivou Ceradskou
Pá 18. 6. 9–15.30 h
9HON£NOXERYQDDWHUDVD
7«PDŝ-µJDYOHWQ¯PREGRE¯
K]DK£MHQ¯
GHFKRY«WHFKQLN\YKRGQ«YOHWQ¯P
REGRE¯
KO«WR]SRKOHGXMµJRY«SUD[HMµJRY«
SR]LFHYKRGQ«SURWRWRREGRE¯
KOHWQ¯MµJRY£OHNFH
PHGLWDFH
QDģHWÝORDSR]LFH]SRKOHGXMLQX
DMDQJXDVSROHÏQ£MµJRY£VHNYHQFH
K]DNRQÏHQ¯]KRGQRFHQ¯GLVNXVH

Anglická konverzace
Po 18–19 h
.OXERYQD
/HNWRUND%RKXPLOD+HUPDQQRY£-DQD
0LFK£ONRY£
.ÏOHNFH
=DÏ£WHNNYÝWQD

Německá konverzace
St 17–18 h
.OXERYQD
-DQDĢSDQLKHORY£
.ÏOHNFH
=DÏ£WHNÏHUYQD

Kurz předškoláček
Pondělí 15.30–16.30 h dle telefonické
domluvy
0DO£NOXERYQD
3ě¯SUDYDSěHGģNROQ¯FKGÝW¯SUR¼VSÝģQ¿
YVWXSGRSUYQ¯Wě¯G\
0JU3HWUD7XK£ÏNRY£


Náprava řeči
Středy dle telefonické domluvy
.OXERYQD
0JU3HWUD7XK£ÏNRY£
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Zumba
St 18.30–19.30 h
9HON¿V£O
/HNWRUND0DUWLQD+RYRUNRY£
.ÏOHNFH
5H]HUYDFHZZZDOSLƃWQHVVF]
=DÏ£WHNNYÝWQD

Jóga s Lenkou Vávrovou
Pá 17.30–19 h
9HON£NOXERYQD
3ěLKO£ģN\ZZZMRJDOHQNDYDYURYDF]
RQOLQHUH]HUYDFH
=DÏ£WHNÏHUYQD

Pilates clinic a zdravotní cvičení
Út, st
9HON£NOXERYQD
3UDYLGHOQ«OHNFH3LODWHV&OLQLF
D=GUDYRWQ¯KRFYLÏHQ¯V7HUH]RX
0DģNRYRX9¯FHLQIRDUH]HUYDFHQD
ZZZWPDVNRYDQHWQHERQDWHO

=DÏ£WHNÏHUYQD
3RGÝNRY£Q¯PDQłHOĳP%RÏDQRY¿P
]DNU£VQ¿GDUYSRGREÝERKDW«VE¯UN\
KXGHEQ¯FK&'NWHURXYÝQRYDOLGR
.RPXQLWQ¯KRFHQWUD&']DÏOHQ¯PH
GRVE¯UN\.RPXQLWQ¯KRFHQWUDDSěL
Uĳ]Q¿FKSě¯OHłLWRVWHFKXPRłQ¯PH
WHQWRDUFKLYY\Xł¯WSUR]SHVWěHQ¯
SěLSUDYRYDQ¿FKDNF¯9HON¿G¯N
SDWě¯%RKXQFH+HUPDQQRY«]D
]SURVWěHGNRY£Q¯FHO«DNFH
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NHVY«PXěHPHVOXSRWěHERYDONRY£ě
ģYHFNRģ¯N£ěSěDGOHQDÏLYÏHODěQHERFR
PÝODYGRP£FQRVWLKRVSRG\QÝ7DN«VL
RYÝě¯WHVY«]QDORVWLDRGKDGDY\]NRXģ¯WH
SU£FLVY\EUDQ¿PLSěHGPÝW\SěLÏHPł
Y£PEXGRXSRP£KDWQHMHQNU£VQ«
LOXVWUDFHDOHLYLGHD]DFK\FXM¯F¯łLY«
PLVWU\VY¿FKRERUĳ

Jindřich Krátký – Obrazy
červen a červenec
.DY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ*DOHULH3RG
GUDNHP

O(d) nás
JAK VYPADÁ MOTOVIDLO?
Dozvíte se na výstavě „VĚCI aneb
O každodenních předmětech našich
předků“
9bVRERWXNYÝWQDPĳłHWHSR
GORXK«GREÝRSÝWY\UD]LWGR
0ÝVWVN«KRPX]HD%ODWQ£QDQRYRX
URGLQQRXY¿VWDYXNWHURXMVPH
SRMPHQRYDOLMHGQRGXģHŤ9Ü&,Ţ

Výstavy
Muzeum všemi smysly
út–ne 10–17 h
1£PÝVW¯0¯UX
,QWHUDNWLYQ¯KLVWRULH%ODWQ«D%ODWHQVND
RGSě¯FKRGXSUYQ¯FKOLG¯DłSR
VRXÏDVQRVW

Ivana Fašianoková Rakoušová:
S láskou k Blatné
10. 5. – 9. 7.
*DOHULHYÏNX,QIRFHQWUXP%ODWQ£
9¿VWDYDODY¯URYDQ¿FKNUHVHEQDNWHU¿FK
DXWRUND]DFK\WLODP¯VWD]HVY«KRGÝWVWY¯
L]GRYROHQ¿FK

VĚCI aneb O každodenních
předmětech našich předků
29. 5. – 29. 8. út – ne 10–17 h
0ÝVWVN«PX]HXP%ODWQ£
0RWRYLGOR.RS\WR1HWRRSUDYGXQHQ¯
QH YKRGQ«RVORYHQ¯Q£YģWÝYQ¯NDY¿VWDY\
DOH]DÏ£WHNY¿ÏWXNWHU¿SRNUDÏXMH
YHUS£QNHPYěHW£QNHPģ¯GOHPNUDM£ÏHP
OHMWHPYUģ¯PHGRPHWHPģQ\FDUHP
DGDOģ¯PLSěHGPÝW\VMHMLFKłSRGRERX
DIXQNF¯VHVH]Q£P¯WHDVY¿PUDWROHVWHP
SDNO«SHSRY\SU£Y¯WHŤMµWRVHWDN
GÝO£YDORNG\łM£MVHPE\OPDOHM QHER
PDPLQNDGÝGHÏHNVWUHMÏHNSUDE£ED Ţ
1DY¿VWDYÝ9Ü&,VSROHÏQÝREMHY¯WHFR

'UKOHQłHOH]Q¿KěHEHQNWHU¿PVH
SURWDKRYDO\VQRSN\OQXDW¯PVH]EDYRYDO\
WREROHNVHVHPHQ\LOXVWUDFH3DYOD
ĢQDMGDURY£

7RSURWRłHMHSOQ£YģHOLMDN¿FKSUR
PODGģ¯URÏQ¯N\XłPRłQ£]£KDGQ¿FK
SěHGPÝWĳ2PQRK¿FK]QLFKVHGRÏWHWH
YSRK£GN£FKE£VQLÏN£FKDě¯NDGOHFKDOH
GÝWHPPXV¯WHY\VYÝWOLWRMDN«SěHGPÝW\
VHYODVWQÝMHGQ£ QDSěNRORYU£WHN
YěHWHQRYDOFKDFHSG¯łHNUDM£Ï 
1ÝNWHU«]Q£WHWDN«]QHMUĳ]QÝMģ¯FK
Sě¯VORY¯DUÏHQ¯ ģHYÏHGUłVHVY«KR
NRS\WDGHMNU£YÝGRGUłN\RQDWLG£
GRG¯łN\ QHERVHREMHYXM¯YSěLURYQ£Q¯
QHSRVHGQHMMDNRģ¯GORKORXSHMMDNR
FHSMHGÝUDYHMMDNRěHģHWRPRW£VHMDN
PRWRYLGOR 
2EMHYWHVSROHÏQÝVYDģLPLGÝWPLIXQNFL
WÝFKWRQHMUĳ]QÝMģ¯FKŤ9Ü&Ţ
6SUDFRYQ¯POLVWHPSRSěHP¿ģO¯WHMDN«
SěHGPÝW\SDWě¯NHNWHU¿PěHPHVOĳPDOH
LNEÝłQ«PXIXQJRY£Q¯GRP£FQRVWL
DKRVSRG£ěVWY¯QDģLFKSěHGNĳ1HERMWH
VHłHE\FKRPY£VQHFKDOLQDY¿VWDYÝŤYH
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Blatná – město
růží
SRNUDÏRY£Q¯]WLWXOQ¯VWUDQ\

Výstava růží v centru
města růží
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]Uĳł¯-DQD%¸KPDNWHU£Y«YRG¯OHWRģQ¯
Y¿VWDYÝ3UYRUHSXEOLNRYRXDWPRVI«UX
SěLEO¯ł¯UHSHUWR£UVZLQJRY¿FKPHORGL¯
3UDJXH5K\WKP.LQJV8M¯WVLQHQHFKWH
SěHKO¯GNXVYDWHEQ¯FKERKRģDWĳQHER
OQÝQ¿FKRGÝYĳ6RXÏ£VW¯SURJUDPXQD
KODYQ¯PSRGLXVLWXRYDQ«PYEO¯]NRVWL
.DSODQN\EXGHWDN«SěHGQ£ģND51'U
-Lě¯KRŁOHEÏ¯NDQHMX]Q£YDQÝMģ¯KR

'UKOHQŝ]HVE¯UHN3U£FKHĊVN«KRPX]HD
Y3¯VNX

ģW\FKXŢ1£]Y\LIXQNFHSěHGPÝWĳY£P
RGKDO¯ERKDWÝLOXVWURYDQ«LQIRUPDÏQ¯
SDQHO\,OXVWUDF¯RGY¿WYDUQLFH3DYO\
ĢQDMGDURY«MHQDY¿VWDYÝY¯FHQHł
ģHGHV£W 3DYODVWXGRYDODQDSUDłVN«
8PÝOHFNRSUĳP\VORY«ģNROHYDWHOL«UX
)LOPRY£DWHOHYL]Q¯JUDƃND3UDFXMHQD
YROQ«QR]HMDNRDQLP£WRUND
DLOXVWU£WRUND 9\EUDQ«ěHPHVOQ¯N\

...neposednej jako
šídlo, hloupej jako
cep, děravej jako
řešeto, motá se
jak motovidlo...
]QHMEOLłģ¯KRRNRO¯VLPĳłHWHSěLSU£FL
SURKO«GQRXWLQDNU£WN¿FKYLGH¯FK
9ÏHODěVWY¯Y£PSěLEO¯ł¯3HWU7H[O
]ÎHUQ¯YVNDRNRY£ěVWY¯VHY¯FHGR]Y¯WH
RG0LODQD+UXE«KR]ÎHNDQLFěHPHVOR
NRģ¯N£ěVN«SěHGYHGH3HWU7RXģ]REFH
%RXG\DSěHGHQ¯QDNRORYU£WNXXN£łH
3HWUD-DQRXģNRY£]0LURWLF
9¿VWDYXVLDVLQHMO«SHXłLM¯URGLÏHÏL
SUDURGLÏHVGÝWPLRGRVPLOHW8UÏLWÝ
SěLMÑWHLYS£WHNÏHUYQDQD1RF
PX]H¯NWHU£EXGHFHO£YÝQRY£QDW«WR
Y¿VWDYÝ2GŝVHEXGH
SURJUDPRGHKU£YDWLYHQNXQDXOLFLSěHG
.DSODQNRXÎHNDM¯Y£VG¯OQLÏN\SURGÝWL
ěHPHVOQ¯FLYDNFLłLY£KXGED
LREÏHUVWYHQ¯9¯FHVHGR]Y¯WHYSě¯ģW¯FK
%ODWHQVN¿FKOLVWHFK9¿VWDYDŤ9Ü&,ŢE\OD
SRGSRěHQD]JUDQWX0LQLVWHUVWYDNXOWXU\
'¯N\W«WRƃQDQÏQ¯LQMHNFLE\ORWDN«
PRłQ«Y\PÝQLWQHY\KRYXM¯F¯D]DVWDUDO«
RVYÝWOHQ¯YSUYQ¯FKGYRXP¯VWQRVWHFK
DSRě¯GLWQRY«YLWU¯Q\
=DSRGSRUXGÝNXMHPHDWÝģ¯PHVHSR
GORXK«SDX]HQDSUYQ¯Q£YģWÝYQ¯N\
3DYO¯QD(LVHQKDPHURY£
0ÝVWVN«PX]HXP%ODWQ£

3URPQRKRQ£YģWÝYQ¯NĳWREXGH
YĳEHFSRSUY«NG\EXGRXP¯WPRłQRVW
QDKO«GQRXWGRXQLN£WQ¯FKSURVWRUDUH£OX
NRVWHOD1DQHEHY]HW¯3DQQ\0DULHVH
YģHPL]£NRXW¯PLIDUQ¯PL]DKUDGDPL
VNOHSHQ¯PLLYÝł¯]YRQLFHRENORSHQ¿FK
KLVWRULFN¿PFHQWUHPPÝVWD]MHGQ«
VWUDQ\D=£PHFN¿PU\EQ¯NHPDSDUNHP
]HVWUDQ\GUXK«+LVWRULFN«LQWHUL«U\
LH[WHUL«U\DJHQLXVORFLGRG£NU£VH
Y\VWDYHQ¿FKUĳł¯]FHODMLQ¿UR]PÝU
3ěHGVWDYWHVLVWURPłLYRWDY\YHGHQ¿
YUĳł¯FKDXP¯VWÝQ¿YJRWLFN«PFKU£PX
SěHGVWDYWHVLNě¯ł]łLY¿FKNYÝWLQYMHGQ«
]QHMVWDUģ¯FKVDNU£OQ¯FKVWDYHEY%ODWQ«
QHERVYDWHEQ¯DUDQłP£VGRPLQDQF¯
UĳłHXYQLWěYHONRU\VHSURVWRUQ«
VWRGRO\.Y¿VWDYQ¯PSURVWRU£PVH
SěLG£WDN«SRG]HP¯DNREN\PX]HDÏL
YLQQ¿VNO¯SHN.DSODQND1£EěHł¯RłLMH
W«PDWLFN¿PUĳłRY¿PWUKHPVQDE¯GNRX
RULJLQ£OQ¯FKSURGXNWĳ]Uĳł¯Dģ¯SNĳ3UR
URGLQ\VGÝWPLMVRXSěLSUDYHQ\WYĳUÏ¯
G¯OQ\GLYDGHOQ¯SěHGVWDYHQ¯5ĳłHQÏLQ\
SRK£GN\D0DO¿SULQFYSRG£Q¯9¯WL
0DUÏLNDLUHOD[DÏQ¯DSLNQLNRY£P¯VWD
7ÝģWHVHWDN«QDOHWQ¯PHQXVDO£W\
Vģ¯SNRYRXRP£ÏNRXNDSUDQDUĳł¯FKÏL
UĳłRY«GHVHUW\SDODÏLQN\VHģ¯SNRY¿P
GłHPHPLMHGLQHÏQ¿GULQNŤ5ĳłRY«
SUREX]HQ¯ŢSRMPHQRYDQ¿SRMHGQ«

Historické
interiéry i
exteriéry a genius
loci dodá kráse
vystavených růží
zcela jiný rozměr.
ÏHVN«KRRGERUQ¯NDYREODVWLUĳłDěVWY¯
DUĳł¯2SěLSUDYRYDQ¿FKUĳłRY¿FK
VWH]N£FKLVY«URGLQÝSRKRYRě¯
]DKUDGQ¯DUFKLWHNW,QJÎHVWP¯U%¸KP
SUDV\QRYHF-DQD%¸KPD NWHU¿MLł
YSěHGYHÏHUY¿VWDY\SěLEO¯ł¯
DRNRPHQWXMHSURMHNFLƃOPX1DUĳł¯FK
XVWO£QRNWHU£VHXVNXWHÏQ¯YSURVWRUX
XÏDMRYQ\1DģHÎDMRYQD7HÏNX]D
FHORGHQQ¯PSURJUDPHPXÏLQ¯GUDłED
NYÝWLQRY¿FKDUDQł¯DYHÏHUQ¯NRQFHUW
NWHU¿EXGHSRFWRXVYÝWRY¿PUĳł¯P
OHWRVUĳłLDUJHQWLQVN«3UHVWLłQ¯(VFXDOR
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(VFXDOR4XLQWHWMHXVNXSHQ¯SÝWLY\QLNDM¯F¯FKLQVWUXPHQWDOLVWĳNWHě¯VHYÝQXM¯IHQRP«QX
DUJHQWLQVN«KRWDQJDUHVSHNWLYHVW\OX7DQJR1XHYR=DGREXVY«KRSĳVREHQ¯VRXERU
DEVROYRYDOěDGXSUHVWLłQ¯FKY\VWRXSHQ¯YGUDPDWXUJLLPH]LQ£URGQ¯FKIHVWLYDOĳDFRGR
Q£VWURMRY«KRREVD]HQ¯MHLGHQWLFN¿VNYLQWHWHPDUJHQWLQVN«KRKXGHEQ¯NDDVNODGDWHOH
$VWRUD3LD]]ROO\-HOLNRłVLYOHWRģQ¯PURFHSěLSRP¯Q£PHVWROHWRGQDUR]HQ¯WRKRWR
OHJHQG£UQ¯KRLQWHUSUHWDDVNODGDWHOHNWHU¿VYÝWXSěLQHVOSU£YÝVW\O7DQJR1XHYRD]D
MHGHQ]DWULEXWĳWDQJDO]HSRYDłRYDWLUĳłLMHQ£PYHONRXFW¯łHEXGHPHPRFLSěLSě¯OHłLWRVWL
Y¿VWDY\Uĳł¯Y%ODWQ«(VFXDOR4XLQWHWSěLY¯WDW

4XLQWHWVSROXVNRPRUQ¯PRUFKHVWUHP
6PHWDQRY¿FKƃOKDUPRQLNĳ
DWDQHÏQ¯N\WDQJDDUJHQWLQDSRG
]£ģWLWRXDUJHQWLQVN«DPEDV£G\
SěHGVWDY¯OHJHQG£UQ¯PHORGLH$VWRUD
3LD]]RO\RGMHKRłQDUR]HQ¯VL
YOHWRģQ¯PURFHSěLSRP¯Q£PHVWROHW
7Ýģ¯PHVHQDY£V

YURFH]DSRÏDOVSURSDJDF¯
SORGLQNWHU«SRVN\WRYDO\EREXOH
ERKDW«QDYLWDP¯Q\DQDKUD]XM¯F¯MLQ«
WUDGLÏQÝMģ¯URVWOLQ\6H[SHULPHQW\QD
WÝFKWRURVWOLQ£FK]DÏDOROHWGě¯YH
WHG\YURFHNG\PÝOGRNRQFH
REGUłHWQÝNROLNNXOWLYDUĳ]G¯OQ\,YDQD
9ODGLP¯URYLÏH0LÏXULQD7\WRURVWOLQ\

9DģH.XOWXUQ¯3ODQW£ł%ODWQ£

Nejen z růží živ je Böhm
-DQ%¸KPSURVODYLO%ODWQRXMDNRPÝVWR
Uĳł¯1DMHKRSODQW£ł¯FKMVWHYģDNPRKOL
VSDWěLWQHMHQNU£ORYQXNYÝWLQDOH
LQÝFR¼SOQÝRGOLģQ«KR0£ORNGRY¯łH
NURPRNUDVQ¿FKNYÝWLQH[SHULPHQWRYDO
%¸KPLVGDOģ¯PLURVWOLQDPLNWHU«WDNW«ł
SURSDJRYDOYHVY¿FKQRYLQ£FKNQLK£FK
DÏO£QF¯FK=WÝFKWRWLVNĳMHSDWUQ«łH
QHVQHVOSRKOHGQDSĳGXNWHU£OHłHOD
ODGHPDQHQ¯Y\Xł¯Y£QDYHSURVSÝFKOLG¯
7DN«VHVQDłLOQHXVW£OH]GRNRQDORYDW
YģHPRłQ«SORG\]HPÝDXÏLOVHLRG
RVWDWQ¯FKRGERUQ¯NĳMHMLFKłSU£FLWDN«
SURSDJRYDOYHVY¿FKWLVF¯FK7DWRMHKR
SUH]HQWDFHXłLWNRY¿FKURVWOLQQDE\ODQD
LQWHQ]LWÝ]HMP«QDYGREÝGUXK«VYÝWRY«
Y£ON\NG\E\ODNUL]HRNYDOLWQ¯SRWUDYLQ\
6QDGWRE\ODSUR]ěHWHOQRVWYĳÏLFK\VWDQ«
Y£OFHQHERMHQģWÝVW¯łHSU£YÝYW«
GREÝVH%¸KPUR]KRGOY\GDWNQLKX
Ť0LÏXULQRYRWDMHPVWY¯RSORGHFKVHYHUXŢ
2FRVHMHGQDOR"
%¸KPMLłSěHGURNHPYQÝNROLND
ÏO£QF¯FKQDE£GDOOLGLNY\VD]RY£Q¯
RYRFQ¿FKVWURPĳSRG«OFHVWQHER
]DNO£G£Q¯VDGĳPH]LSROLNWHU«E\WDN
Y\SOQLO\QHY\XłLW£P¯VWD$YģDNWHSUYH

0DULH%¸KPRY£RFKXWQ£Y£SORG\
ĢHUģDYROLVWFH9,7$
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MHM]DXMDO\]HMP«QDSURVYRXRGROQRVW
LNG\łQHYģHFKQ\VHYS¯VÏLW«SĳGÝQD
%ODWHQVNXXFK\WLO\ QDSěKUXģHĊQHER
MDEORĊ -DQ%¸KPWXWRREODVWSě¯PR
R]QDÏXMHMDNR-LKRÏHVNRX6LELěDE\
WDN]GĳUD]QLOGUVQ«SRGQHE¯NWHU«SUR
URVWOLQ\]QDPHQDORWYUG¿WHVWSURSěHłLW¯
7\NWHU«WRXWR]NRXģNRXSRGQHE¯SURģO\
E\O\GOHQÝMYKRGQ«SURGDOģ¯SÝVWÝQ¯SR
FHO«PÎHVNRVORYHQVNX3U£YÝRGROQRVWL
VLPQR]¯NXSXM¯F¯SRYģLPOLLXEODWHQVN¿FK
Uĳł¯NWHU«SURWRY¯FHY\KOHG£YDOL
9HY¿ģH]P¯QÝQ«NQL]HXY£G¯PQRK«
]URVWOLQNWHU«O]HY\Xł¯WNGRSOQÝQ¯
VWUDY\DV£PQÝNWHU«RWHVWRYDO0H]L
MLQ¿PLVHMHGQDORQDSě¯NODGRÎDMRPDOLQX
NWHU£GOH%¸KPRY¿FKSRSLVĳPRKOD
VQDGQRQDKUDGLWÏDMRYQ¯NÏ¯QVN¿-DNRłWR
PLORYQ¯NSUDY«KRÏDMHVLGRYRO¯P
RWRPWRSRFK\ERYDWDOHSUREÝłQ«KR
VSRWěHELWHOH]YO£ģWÝ]ÏHVN«KRSURVWěHG¯
NGHQHUR]OLģXMHPHPH]LSUDY¿P
DE\OLQQ¿PÏDMHPWRPRKODE¿WNYDOLWQ¯
Q£KUDłND'£OH]GĳUD]QLOłHXÎDMRPDOLQ\
MHPRłQ«ÏW\ěLNU£WGRURNDVNO¯]HWMHM¯
SORG\WHG\GYDNU£WOLVW¯QDÏDMDGYDNU£W
GRURNDPDOLQ\NWHU«MVRXFKXWQ«
DERKDW«QDYLWDP¯Q\'¯N\FKXWLMHM¯KR
OLVW¯QHE\ORSU¿WěHEDSěLG£YDWDQLFXNU
2YģHFKURVWOLQ£FKVHWDNEH]Y¿KUDG
QHY\MDGěRYDO.SRFK\E£PRFKXWLSORGĳ
QÝNWHU¿FKURVWOLQQ£VGRYHGODSR]Q£PND
ŤE\ODRGVWUDQÝQDQHSě¯MHPQ£Sě¯FKXĩŢ
-HGQDORVH]HMP«QDR0LÏXULQĳYÏHUQ¿
U\E¯]RREURYVNRXPDOLQXģHGRNRURX
RPDOLQXYLQQRXSRPHUDQÏRYRX
EH]RVWQRXRUĳłLÏDMROLVWRXMDKRGX
NREHUFRYLWRXRVWUXłLQXģYHVWNX
.R]ORYVNRXMHě£EDGDOģ¯6LFHE\O\
YģHFKQ\Y¿ģH]PLĊRYDQ«URVWOLQ\ERKDW«
QDYLWDP¯Q\DłLYLQ\DOHFRQDSODWNG\ł
QHE\O\SUROLGVN¿MD]\NSRłLYDWHOQ«
ŁHWRPÝO-DQ%¸KPRG]NRXģHQ«QD
YODVWQ¯NĳłLGRND]XMHLY]SRP¯QNDSDQ¯
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port
SPORTOVNÍ P

M STSKÝ CAMP

Ve spolupráci s
TJ Sokol Blatn
MINI (4-5let)

„Pětidenn program pln dětských
her a spo ovních aktivit.
Zam en na rozvoj spo ovních
dovednost .
Poj s n mi spo ovat!“
V cen 2x zdrav sva ina , oběd a pitn re im po
cel týden .
Program je zajišt n v TJ SOKOL BLATNÁ od POND LÍ
AŽ PÁTKU OD 8: 0-14. 0.
CENA 2. 2 0,-

M STSKÝ CAMP

Ve spolupráci s
TJ Sokol Blatn
Junior (6-9let) Maxi (10-13let)

• Červencov

26.-30.7. 2021

Kontakt – Dor a Zdychyncov
spo kempblatna@seznam.cz
Tel . +420724192387 (D. Zdychyncov )
Tel . +4207 3194918 (W. Christl)

SPORTOVNÍ P

• Srpnov

term ny

term ny

12.-16.7. 2021 (Junior)
09.-13.8. 2021 (Maxi)
16.-20.8. 2021 (Junior)

„Pětidenn program pln
spo ovních aktivit. Zam en
na v estrann rozvoj pro děti .
P idej se i Ty!“
V cen 2x zdrav sva ina , oběd
a pitn re im po cel týden . Program je zajišt n
v TJ SOKOL BLATNÁ od POND LÍ AŽ PÁTKU
OD 8:30-16: 0.
CENA 2.5 0,-

Kontakt – Dor a Zdychyncov
spo kempblatna@seznam.cz
Tel . +420724192387 (D. Zdychyncov )
Tel . +4207 3194918 (W. Christl)

Tělocvičná jednota Sokol Blatná

VALNOU HROMADU,

Spojili jsme síly
která se bude konat

v pátek 4. 6. 2021od 17.00 hodin.
Na programu bude:
zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření,
zpráva kontrolní komise, rozpočet,
rozprava, a vystoupení hostů.

SĜtPRRGYêUREFH

3^ITQ\VÐ
XZW}Ð^IVÌXĆQSZà^Sa
bW^êÐ^TVa L]\ÌPW^TÄSVI

Neomezený internet
s rychlostí až

300
Mb/s

,-2
LVÐ
>À8:S7ĎVIbIP^ZIøTÌKMVa

)3Y+ê-HUYQX

[MLÄ \MSbI[S
VÄJa

1DYãWLYWHQDãLSRGQLNRYRXSURGHMQX
8W8Ä"P
+RUDåćRYLFH3ĜHGPČVWt

<MT"d___W^IOKb

Prvn
4 měs í
íce za

99 Kč
(měsí

čně)

sluzby.blatna@nej.cz

+420 488 999 488

www.nej.cz

Služby SporkNet provozuje ﬁrma SporkNet s.r.o., IČO: 48394009 ve spolupráci s ﬁrmou Nej.cz s.r.o. se sídlem Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 03213595.
Uvedená rychlost je maximální. Akce první 4 měsíce za 99 Kč je platná při uzavření nové smlouvy na 24 měsíců.

zve všechny své členy a příznivce na
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Pfeifer –
stabilní rodinná ﬁrma s budoucností.

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

Obsluha lisu
Obsluha výrobní linky
Směnový údržbář
Řidič bočního VZV – nakládka
kamionů na hale – 2 směny
Řidič VZV nad 5t
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
p. c o m

pf

eifergr

r
eife
olem rmy Pf
k
e
Vš
í u fi
ŠKA
tnán PŘIHLÁ
s
ě
zam NLINE
O

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová
Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice
Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

r r i e r e.

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

ka

Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod, popř. zavolejte a domluvte
si datum a čas, který Vám vyhovuje.

ou
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&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER

ß
ELEKTROMONTÁZE

NABÍZÍ:

Petr Hrubý

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt

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

REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

PRELOHPDLOKUXE\HOHNWUR#VH]QDPF]

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

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
Ź Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
Ź TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
Ź
Ź

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

►

►
#&81-ǵ60ȁ-#0%'.ǵɷ
<ȐLGFC5VGLUMCN2CTVPGTUUTQ
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Vrbenská 2769/2, Č. Budějovice

Space Solution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

BLATNÁ

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

www.spacesolution.cz
+420 737 18 19 19

info@spacesolution.cz

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

KONTAKTY:

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

E lektromontáže

VISHAY EELECTRONIC spol. s r. o.

Blatná

Blatná, spol. s r.o.

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

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

Koupím BYT v Blatné.
Velikost bytu nerozhoduje.
(2+ kk, 2+1, 3+ kk, 3+1 aj.)
Za případné nabídky děkuji.

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

Autodíly železářství
MAREK CHVÁTAL

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

Po-Pá
So

Kontakt : 721 575 502
Email: kustfilip@gmail.com
Bc.Filip Kůst

Přijmeme
j
novéé
spolupracovníky
p p
y!
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tráán
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tps:
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///jo
/jo
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isha
hayy..co
com/
m/
Pracovník elektromontáže, Pracovník expedice,
Pracovník kovovýroby, Pracovník navijárny,
Operátor/ka ve výrobě, Mechanik, Seřizovač
Nabízíme:
slušné výdělky, každoroční navyšování mzdy
příspěvek na dovolenou a Vánoce (13. a 14. plat)
dovolenou 5 týdnů + další dny za odpracovanou dobu
dotované stravování, příspěvek na dopravu
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
příjemné pracovní podmínky
stabilitu celosvětového výrobce součástek
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

7.30 - 16.00
8.00 - 11.00

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

Koupím BYT v Blatné.
(byt k užívání, ne k investici).
Za nabídky moc děkuji.
Kontakt: 607 016 738
Jakub Jukl (místní občan) -
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JIŽ DOSTUPNÝ PRO VÍCE NEŽ 56% OBYVATEL BLATNÉ
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VAŠE ELEKTRO
BLATNÁ, UL. PIVOVARSKÁ 200

PO – PÁ 8:00 – 17:00 h., SO 8:00 – 12:00 h.
Z202744_EXP_Stala_Inzerce_Blatna_135x100.indd 1

18.12.20 12:03

383 422 044, 602 158 284

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
Blatenské listy

7.00 -14.00
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žaluzie všech
typů
sítě proti hmyzu

7HOPRELO

0DLOVWDYHEQLQ\EODWQD#FHQWUXPF]
:HEZZZVWDYHEQLQ\EODWQDF]

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