Blatná - akce září 2019

5. 9. SOBOTA | 20:00 |
PECHA KUCHA NIGHT Blatná
Husovy sady
Večer plný inspirativních hostů spjatých s Blatenskem, kteří svůj životní příběh či jejich zajímavý
projekt odprezentují ve formátu 20 x 20. To jest, že každý z 20 obrázků, který si host připraví, může
komentovat pouze po dobu 20 sekund. Naše pozvání přijali: fotografka a cestovatelka Kamila
Berndorffová, herec Jan Cina, kuchař Jiří Knedlík Chlanda, umělec Jan Jirovec, diplomat Jan
Kára, fotograf Milan Říský, cyklista a cestovatel František Šesták a městský architekt Blatné Šimon
Vojtík. PKN Blatná vzniká ve spolupráci PKN Strakonice a Suncab.org. Medailonky hostů naleznete
na www.pknst.cz.
6. 9. NEDĚLE | 10:30 |
DIVADLO CONTINUO: ZUNA
Zámek Blatná, nádvoří
Autorská loutková pohádka „ZUNA“ je inspirovaná několika magickými příběhy z různých části světa a
zpracovává téma odpovědnosti z vlastního rozhodnutí, překonání strachu a síly našich činů. Vypráví o
malé holčičce, která má neobyčejný kouzelný dar a ocitla se ve světě lidí. Brzy však pozná, co dokáží
napáchat zloba, chamtivost a nevraživost s láskou a našimi nejhlubšími sny. Putuje neznámým
světem a na své cestě objeví sílu přátelství a laskavosti tam, kde je ostatní lidé nevidí. Představení je
vhodné pro děti od 4 let a jejich rodiče. Vstupné: 100 Kč.
6. 9. NEDĚLE | 18:00 |
BOHUNKA HERMANOVÁ – NALADÍME KYTARY ČEŠTINOU
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Povídání o českém jazyce s příjemnou hudbou. Zábavnou formou o češtině. Můžeme se jednoduše
vyhnout chybám v pravopise a ve výslovnosti? Filip Řezáč – kytara, Martin Sikora – zpěv
7. 9. PONDĚLÍ | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ S RŮŽENKOU A PETREM (CKVB)
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
14. 9. PONDĚLÍ | 18:00 |
CESTOPOVÍDÁNÍ – MILOSLAV MARTAN – KUBA, PERLA KARIBIKU
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Kuba je největším a zároveň nejrozmanitějším ostrovem Karibiku. Je velkým živým muzeem celé její
historie, která na Vás dýchne z každého kroku. Kuba je ostrov plný života, rytmického tance,
podmanivé hudby, výborného rumu, voňavých doutníků, nádherných koloniálních památek,
historických automobilů, královských palem, romantických pláží s azurovým mořem a hlavně milých
lidí. Kuba je úžasná a hlavně nezapomenutelná. Je rájem na zemi, žijící svým zvláštním, ale krásným
životem!
17. 9. ČTVRTEK | 13:00 – 17:00 |
Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA – zážitková stezka
Lesopark Vinice (Holečkova 394)
V listopadu to bude 555 let, co pan Lev z Rožmitálu a Blatné vyrazil na svou dobrodružnou cestu.

Vydejte se na ni s námi také! Bude na to stačit jedno odpoledne na Vinici. Projděte několik zastavení,
splňte úkoly a zaslužte si rytířské ostruhy! Průvodci vám budou skauti z Rožmitálu pod Třemšínem.
Drobné občerstvení připraveno.
Hra v terénu pro děti od 6 let i dospělé.
Pořádá navíc z.s.
Dobrovolné vstupné bude věnováno na obnovu vyhořelé základny rožmitálských skautů – hájovny Na
Dědku.
17. 9. ČTVRTEK | 18:00 |
SKAUT V ROŽMITÁLU (a v Blatné)
Kavárna V Podzámčí
Rožmitálský skautský oddíl zažil velmi dobrodružný rok 2019. Potkalo je snad vše od cesty za moře až
po zničující požár. Jak to všechno zvládli? Co je drží pohromadě? O své práci popovídá Tomáš „Vóřa“
Brettl.
Skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mladé lidi v ČR. Funguje po celém světě. Je možné
obnovit činnost skautu v Blatné? Co pro to musíme udělat? Chcete, aby do skautu chodily i vaše děti?
Zapojte se do následné debaty. Mezi pozvanými budou nejen pamětníci blatenského skautingu, ale
také zástupce vedení Junáka – českého skauta.
Pořádá navíc z.s.
Dobrovolné vstupné bude věnováno na obnovu vyhořelé základny rožmitálských skautů – hájovny Na
Dědku.
19. – 20. 9.
BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL
Na mnoha místech v Blatné
15. ročník Blatenského fotofestivalu na téma GENERACE! Víkend plný výstav od téměř 40 fotografů
jak v galerijních, tak i v netradičních prostorech (Městské muzeum Blatná, Zámek Blatná, Kaple sv.
Michaela, Kulturní kavárna Železářství U Šulců, dům U Bílého Lva, Kaplanka, Infocentrum). Opět
uvidíte snímky od fotografů s velkým F. Letos vystavují: dokumentarista Jiří Hanke (1944), který měl
v loňském roce velkou retrospektivní výstavu v Galerii hlavního města Prahy; jeho syn Michael
Hanke(1972), držitel šesti ocenění Czech Press Photo a dvou cen World Press Photo; reklamní a
módní fotografka Bára Prášilová ( 1979) bodující i v zahraničí, její snímky byly například součástí
limitované edice v Ikea po celém světě; Miloň Novotný (1930 – 1992), klasik české dokumentární
fotografie, kterému v Infocentru vystavíme jeho dosud neznámé portréty ze světa hudby; Jan Sakař
(1979), známý také jako Fotograf na plech, si osvojil techniku fotografování z 19. století a sklízí s ní
úspěch. Celý program na www.fotofestival.cz.
20. 9. NEDĚLE | 20:00 |
EWA ŽURAKOWSKA zpěv, GIORA KUKUI klavír
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Polsko-izraelské duo přednese hebrejské písně.
21. 9. PONDĚLÍ | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ – VÁCLAV HUBINGER
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Diplomat a velvyslanec v Portugalsku, Keni, Brazílii a Turecku Václav Hubinger pohovoří o své práci.
23. 9. STŘEDA | 19:00 |
DEŠTIVÉ DNY

Sokolovna, divadelní sál
Americké drama, spojující prvky kriminálního příběhu a hry o síle přátelství. Drsní chlapíci Denny a
Joey jsou přáteli od dětství, které oba strávili na chicagském předměstí. A dnes jsou parťáky u
chicagské policie...
Vstupenky v IC Blatná a na www.ckvb.cz.
Richard Krajčo získal v roce 2012 za roli Dennyho cenu Thálie za nejlepší mužský herecký výkon
v kategorii činohra.
Hrají: David Švehlík, Richard Krajčo
27. 9. NEDĚLE | 19:00 |
KAVÁRENSKÉ KINO | Můj otec Antonín Kratochvíl
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Dokumentární | ČR 2020 | 84 min. | vstupné dobrovolné
Čtyřikrát World Press Photo, před objektivem Bowie, Clooney nebo Depp, ale i válka... Napínavý
životní příběh světově uznávaného českého fotografa Antonína Kratochvíla, zakládajícího člena
legendární fotografické agentury Sedm (VII Photo Agency) v režii Andrey Sedláčkové. Pátrání po jeho
minulosti ukazuje dramatické momenty 20. století i ryzí současnosti.
28. 9. PONDĚLÍ |14:00 |
DEN ČESKÉ STÁTNOSTI NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU BLATNÁ
Zámek Blatná
Tradiční Svatováclavské slavnosti na nádvoří zámku Blatná

kino
1. 9. – 11. 9. je kino z technických důvodů uzavřeno

11. 9. PÁTEK | 20:00 |
ŽENSKÁ POMSTA
Komedie | Česko 2020
16. 9. STŘEDA | 19:00 |
DĚDA POSTRACH RODINY
Komedie/rodinný | USA 2020 | 98 min | titulky | mládeži přístupný
18. 9. PÁTEK | 20:00 |
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Komedie | Česko 2020 | mládeži přístupné
25. 9. PÁTEK | 20:00 |
BÁBOVKY
Romantický/drama/komedie | Česko/Slovensko 2020 | mládeži do 12 let nevhodné
30. 9. STŘEDA | 19:00 |
ŽALUJI!
Drama/thriller/historický | Francie/Itálie 2019 | 132 min | titulky | mládeži do 12 let nevhodné

knihovna
4. 9. pátek 9:30 – 10:30
BOOKSTART – S knížkou do života
setkání rodičů s dětmi do tří let. Tentokrát pohádka „O veliké řepě “
Přihlásit se lze na knihovna@ckvb.cz, 383311258.
14. 9. – 30. 9. soutěž o nejhezčí obrázek
„SUPER PRÁZDNINY”
Nakresli nebo namaluj obrázek se svým prázdninovým zážitkem. Obrázek doplň nějakým hezkým či
vtipným veršem.
Hlasování proběhne v říjnu a výherce díla s nejvíce hlasy bude mile odměněn.
6. 10.
LITERÁRNÍ ZÁJEZD
Bližší informace a přihlášky v knihovně od 21. 9.

KCAŽ
5. 9. SOBOTA | 13:00 – 17:00 |
LOUČENÍ S LÉTEM tentokrát s Ekologickou tématikou
Husovy sady
Hravé odpoledne, bude zároveň plné ekologických témat například o zvířatech nebo o vodě.
S tvořivou dílnou Ateliéru Gháta Jany Halló a jejími dřevěnými korálky a malováním na kamínky
V 16:00 pohádka divadla ŠUS.
V případě nepřízně počasí bude celá akce přesunuta do Komunitního centra aktivního života.
Vstupné dobrovolné
12. 9. SOBOTA | 9:00 – 14:00 |
MALOVÁNÍ V PLENÉRU S LENKOU PÁLKOVOU
Mračov
NUTNÉ PŘIHLÁŠENÍ!
Cena kurzu 200 Kč
15. 9. ÚTERÝ | 17:00 |
Představení knihy „Mlýny na Závišínském potoce s jeho přítoky a v Blatné“, paní Jaroslavy Pixové
Kavárna
Představení a autogramiáda nové knihy spojené s besedou a promítáním obrázků. Kniha nás zavede
do kraje pod Třemšínem a představí historii třinácti mlýnů, které klapaly nejen na Závišínském, ale i
Hvožďanském, Vacíkovském potoce a dalších, v Blatné včetně Lapače.
Jaroslava Pixová se historií mlýnů dlouhodobě zabývá a na svém kontě má již osm knih o mlýnech na
Blanici, Otavě, Zlatém potoce, ale i jiných tocích. Čerpá nejen z archivních dokumentů a kronik, ale
vyprávění osvěžuje vzpomínkami pamětníků na osudy těchto, již zaniklých, výrobních podniků. Knihu
s mnoha dobovými fotografiemi bude možné si při akci zakoupit.
Vydání knihy podpořily obce Hvožďany, Bělčice, ZD Bělčice a Svazek obcí Blatenska.
Vstupné dobrovolné
22. 9. ÚTERÝ | 17:00 |
SCIENCE CAFÉ: (Ne)Přítel města? Obchodní domy 60. – 80. let.
Obchodní dům Labuť v Blatné, Mgr. Kateřina Novosádová
Kavárna
Obchodní domy se od 50. let staly frekventovanou stavbou v centrech našich měst. Jejich výstavba
reagovala na změnu životního stylu obyvatelstva a jejich potřeb. S nástupem komunistického režimu
současně sloužily k propagaci politických cílů a ukázky zájmu o potřeby všech obyvatel. Jejich budovy
v sobě ukrývají mnoho paradoxů. Napomohly sice dostupnosti zboží a potřeb, ale často výrazným
způsobem pozměnily město, ve kterém vznikly. Názory na jejich podobu jsou tak často rozporuplné.
Obchodní dům Labuť v Blatné můžeme zařadit mezi ně. A právě jemu, jeho podobě a začlenění do
okolí, je věnována hlavní část přednášky. Pro kontext je budova porovnána s vybranými stavbami
obchodních domů na území jižních Čech i v celém bývalém Československu.
Vstupné dobrovolné
29. 9. ÚTERÝ | 17:00 |
VRTÁNÍ STUDNÍ NA HAITI, Ivo Roškanin
Kavárna
Promítání fotek a videí, sdílení zážitků z deset let trvající mise na Haiti, v níž hlavní roli hrají čeští a
slovenští technici, československé náklaďáky Praga V3S, lidé z jedné zaprášené a zaostalé země
v Karibiku a voda.
Vstupné dobrovolné

Jazykové konverzace:
Anglická konverzace | Pondělí | 18:00 – 19:00 |
Klubovna
Lektorka Bohumila Hermannová, Jana Michálková
50 Kč / lekce
Anglická konverzace | Úterý | 18:00 – 19:00 |
Velká klubovna
Tyto lekce jsou určené pro mírně pokročilé a pokročilé.
Lektorka Ludmila Růžičková
50 Kč / lekce
Francouzská konverzace | Středa | 15:00 – 16:00 |
Malá klubovna
Lektorka Alena Marhavá
50 Kč / lekce
Německá konverzace | Středa | 17:00 – 18:00 |
Velká klubovna
Lektorka Jana Španihelová
50 Kč / lekce
Anglická konverzace | Středa | 17:00 – 18:00 |
Malá klubovna
Tyto lekce jsou určeny pro začátečníky.
Lektorka Denisa Karešová
50 Kč / lekce
Pravidelné akce:
KAŽDÉ PONDĚLÍ | 16:00 – 17:00 |
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO MLADŠÍ I STARŠÍ
Velká klubovna
Pořádá: STP Blatná
KAŽDÉ ÚTERÝ | 9:45 – 10:45 |
SETKÁVÁNÍ MAMINEK S DĚTMI
Velká klubovna
Cvičení s dětmi, společné tvoření a hra. Vhodné pro děti od jednoho roku.
KAŽDÁ STŘEDA | 10:00 – 11:00 |
REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY
Velká klubovna
Pořádá: STP Blatná
KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN V ÚTERÝ | 15:00 – 18:00 |
NÁPRAVA ŘEČI
Malá klubovna

Mgr. Květa Zbíralová, +420 606 655 713
KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V PONDĚLÍ | 15:30 – 16:30 |
KURZ PŘEDŠKOLÁČEK
Malá klubovna
Příprava předškolních dětí pro úspěšný vstup do první třídy.
NÁPRAVA ŘEČI | STŘEDY DLE TELEFONICKÉ DOMLUVY
Klubovna
Mgr. Petra Tuháčková, +420 602 303 083
KAŽDOU STŘEDU | 18:00 – 19:00 |
ZUMBA
Velký sál
Lektorka: Martina Hovorková
90 Kč / lekce
KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 – 17:15 a 17:30 – 18:45 |
ÁJURJÓGA
Velká klubovna
Série 12 lekcí, cena 1300 Kč
Přihlásit se můžete telefonicky 773978168, Radoslav Nahálka. Kapacita kurzu je omezena max. 20
účastníků.
25. 9. PÁTEK | 9:00 – 13:00 |
SOCIÁLNÍ REHABILITACE FOKUS
Klubovna
Podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním v nezávislosti, samostatnosti, poskytnutí
bezpečného prostoru, pomoc s fungováním v běžném životě, odbourání stigmatizace.
Duše může stonat u každého.
Kontakt: +420 608 271 800, info@fokus-pisek.cz, www.fokus-pisek.cz
ATELIÉRY
Suterén
3. 9. | 18:00 | RECYteliér s Janou Halló – dáváme nový život starým věcem
10. 9. | 18:15 | Keramika s Jitkou Křivancovou
17. 9. | 18:00 | Linoryt s Veronikou Teskovou
Přihlášky | viznerova@ckvb.cz
Cena 100 Kč, každý pátý vstup 50 %

výstavy

ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
MUZEUM VŠEMI SMYSLY
EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA BLATNÁ
Náměstí Míru 212
Interaktivní historie Blatné a Blatenska od příchodu prvních lidí až po současnost.
1. 7. – 30. 9. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
PŘÍRODA KOLEM NÁS
KCAŽ Blatná, Galerie Spektrum
Výstava fotografií Vendy Štofflové a Jiřího Hájka
18. 7. – 30.9.
BLATENSKÉ ULICE V PROMĚNÁCH ČASU
Venkovní galerie v ulici Na Příkopech
Víte, kde byla Růžová ulice či Topičské náměstí, kdo byl Rudolf Zdráhal a kolikrát se v minulém století
přejmenovalo náměstí Míru? Na unikátních fotografiích uvidíte louky, na kterých stojí třeba právě váš
dům, anebo naopak objevíte stavby, po nichž dnes už není ani památky.
19. 7. – 13. 9.
VLASTIMIL TESKA – OBJEKTY A GRAFIKA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
8. 8. – 8. 9.
KOUZLO PAPYRU – JANA ČANDOVÁ
Naše čajovna, Pivovarská 167
Výstava ručně malovaných obrázků na egyptském papyru.
10. 8. – 13. 9.
PETR KLEINER – JINÉ DIMENZE
Kulturní kavárna Železářství U Šulců, Galerie Pod drakem
Výstava inscenované podvodní fotografie
1. 9. – 25. 11.
MILOŇ NOVOTNÝ: Hudebníci 70. a 80. let
Infocentrum, Galerie v Íčku
Portréty ze světa hudby z chystané publikace o fotografovi Miloni Novotném, která vzniká k jeho
nedožitým 90. narozeninám.
5. – 6. 9. | 12. – 13. 9. | 19. – 20. 9. |
JAN LANGER: STOLETÍ
10:00 – 17:00
Kaple sv. Michaela při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blatné

Fotografie zachycují portréty stoletých Čechů. Soubor komparativních fotografií archivních portrétů
z rodinného alba a současných portrétů v aktuálním čase zkoumá podobu i rozdíly nejen ve vnějším
vzhledu, ale spíše ve fyziognomii. Dvojice portrétů doplňují stručná fakta z fyzického i psychického
světa portrétovaných.
14. 9. – 4. 10.
OTCOVSKÁ LÁSKA – FOTOGRAFIE
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Výstava vítězných prací fotografické soutěže Fotostart vyhlášené Školou kreativní fotografie na téma
podporující úlohu rodiny.
16. 9. – 30. 10. | ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
NĚMEJCŮV ATELIER „K“ 10 LET
KCAŽ
Vernisáž 16. 9. v 16:30. Jako host vystoupí PhDr. Hana Gerzanicová, významná česká žena ve světě.
Hudební doprovod Canto Nepomucenum.
19. 9. – 1. 11. ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
JIŘÍ HANKE A RODINNÉ BALENÍ
Městské muzeum Blatná
Výstava fotografií od sedmi členů slavné rodiny Hankeových.
„Otisky generace“ je název jedinečného, dlouholetého a stále pokračujícího fotografického souboru
Jiřího Hankeho. Na portrétech rodičů s dětmi v něm autor sleduje rodové podobnosti i rozdílnosti, ale
i psychosociální vazby a vlivy rodinného prostředí. Na stovkách fotografií tak podrobuje svému
zkoumavému pohledu lidi známé i neznámé, a samozřejmě také vlastní rodinu. Výsledkem je
vzrušující obrazové svědectví o tajích života. Jeho zákonitostech, náhodnostech, paradoxech,
nadějích, radostech, zklamáních… A toto svědectví s každým dalším snímkem souboru pokračuje a
mimo jiné dokazuje nezvratitelný a současně krásný fakt, že každý člověk a jeho život je – vzdor
genům, výchově a zamýšleným či nezamýšleným vlivům – přece jen neopakovatelný originál. Jiří
Hanke se však s těmito fotografickými důkazy nespokojil a, jak svědčí výstava „Rodinné balení“,
rozhodl se je demonstrovat na příkladu vlastní rodiny. Stal se tvůrcem jakýchsi „Otisků generace č. 2“,
které výstava sedmi členů jeho rodiny – otce, ženy, syna, dcery, dvou vnuků a jeho samého,
představuje. Výstava dokládající, jak se profese, zaujetí či posedlost dokáží přenášet z generace na
generaci. Jak se talent může dokonce i „dědit“. A současně jak je každý jedinec při tom při všem
neopakovatelně svůj.

těšte se
18. 10. NEDĚLE | 15:00 – 18:00 |
POSEZENÍ S DECHOVKOU | OTAVANKA
Velký sál
Předprodej vstupenek v IC Blatná od úterý 22. září. Provoz kavárny bude po dobu konání akce
zajištěn.

