
Akce 
 

2. 5. STŘEDA | 16:00 | 

KÁVA S CKV 

II. patro, kanceláře CKVB 

 

3. 5. ČTVRTEK | 11:10 – 11:50 | 
PRŮJEZD HISTORICKÝCH VOZIDEL 
Třída J. P. Koubka 
 

6. 5. NEDĚLE | 8:00 | 

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 

Vycházka s pozorováním a poslechem ptáků 

Sraz účastníků v 8:00 v ulici Paštická u parkovište firmy Vishay. 

 

Pro ranní ptáčata lze doporučit příchod již v 6:15, mohou se pak již od počátku účastnit 

kroužkování ptáků a po ránu uslyší i nejvíce zpívajících ptáků. Vycházka povede 

k rybníkům Paštický, Drážský a Kaneček a následně možná i k rybníku Pýcha. Bude 

možné vidět některé ptáky i z bezprostřední blízkosti při ukázce jejich kroužkování a 

opětovném vypouštění do přírody (v rámci výzkumu ptačích populací na Blatensku). S velkou 

pravděpodobností uvidíme a uslyšíme například rákosníky proužkované, cvrčilky, strnady 

rákosní, drozdy, skřivany, slavíka obecného a snad i slavíka modráčka a další pěvce rákosin a 

křovin a několik druhů kachen, roháče, chřástaly vodní, slípky zelenonohé a lysky, husy 

velké, volavky popelavé a možná i bílé, motáky pochopy a další druhy. Hlasy zajímavých 

druhů, které ještě neuslyšíme naživo, budou reprodukovány z nahrávek. Vhodná je obuv do 

mírného vlhka a dalekohled. K dispozici bude i velký stativový dalekohled. Budou rozdány 

informační materiály o ptácích včetně ptáka roku sýčka. Vycházka je vhodná i pro děti, pro 

které budou připraveny jednoduché soutěže. Vycházku připraví blatenští ornitologové 

(členové České společnosti ornitologické a Jihočeského ornitologického klubu) ze ZO 

Českého svazu ochránců přírody 20/04 Blatná, hlavními organizátory jsou Petr Pavlík a 

kroužkovatelé Petr Louda a Jaroslav Fořt. Kontakt csopblatna@seznam.cz Informace i 

z minulých ročníků najdete na webu www.csop.cz/blatna Najdete tam i informace o dalších 

akcích a třeba i odkaz na již tradiční internetový přenos z webkamery u hnízda poštolek na 

balkónu domova mládeže SOŠ Blatná (odkaz i na webu školy www.blek.cz). 

 

 

7. – 8. 5 | PO + ÚT |  

JAZZ DAY 2018 

 

7. 5. | pondělí  



17:00 - 18:00 | lekce swingových tanců pod vedením lektorů z tanečního studia Swing Busters 

18:00 - 19:00 | swingová tančírna 

19:30 | jazzové trio, ZUŠ Blatná 

20:30 | Výborný trio (jazz, swing) 

Místo konání 

Ulice Na Příkopech v prostoru před kavárnou / Kavárna V Podzámčí Blatná / 

V případě nepřízně počasí proběhne program přímo v kavárně. 

VSTUP ZDARMA 

 

8. 5. ÚTERÝ | 14:00 | 

JAZZ DAY – hlavní program 

Již tradičně bude programu na nádvoří zámku Blatná předcházet slavnostní průvod městem u 

příležitosti oslav konce II. světové války. 

Průvod vyrazí ve 13:00 z náměstí J. A. Komenského směrem k sokolovně, kde proběhne samotný 

vzpomínkový akt. Promluví zástupci Města Blatná, blatenského Sokola a velvyslanectví USA v České 

republice. Program zpestří svým vystoupením žáci blatenské ZUŠ a mažoretky. 

 

Nádvoří zámku Blatná 

14:00 | H - Band, ZUŠ Blatná 

14:40 | oficiální zahájení Jazz day 2018 

14:45 - 14:55 | Swing Busters - taneční vystoupení 

15:00 - 15:40 | The Boaters (vokální kvartet) 

15:45 - 15:55 | Swing Busters - taneční vystoupení 

16:15 | Orchestr Ježkovy stopy (swingový orchestr) 

18:00 | Ester Kočičková a Moody Cat Band (jazzové standardy nestandardně) 

VSTUP: 150,-/ 200,- (předprodej/na místě) 

 

10. 5. ČTVRTEK | 20:00 | 

SCARFOLD (CA), COMMODORE64, SHOVEL KNIGHTS 

Koncert kapel 

Pořadatel a místo konání 

Saruyan Events a hospoda U Datla 

 

13. 5. NEDĚLE | 17:00 | 

HUDBA PANA KOUBKA 

Pořadatel a místo konání 

Hospoda Na Vinici 

 

18. 5. | PÁTEK | 15:00 – 22:30 | 
STUDENTSKÝ DEN 
Nám. J. A. Komenského 
Centrum kultury a vzdělávání Blatná chystá spolu se studenty středních a žáky základních 
škol v měsíci majálesů podobnou akci i v Blatné. Oživíme centrum města pestrým 
programem, 



vzešlým z aktivity mladých lidí, studujících na zdejších školách. Z hudebního programu vám 
prozradíme, že letos na Studentském dni zahraje kapela Sto zvířat nebo Please The Trees. A 
těšit se můžete na spoustu další muziky a zážitkových aktivit, jako jsou například horolezecká 
stěna, virtuální realita, slackline, hokejbal, aerotrim a mnoho dalšího. 
VSTUP ZDARMA 
 

19. 5. SOBOTA | 21:00 | 

ROCKOTÉKA S DJ MILOŠEM ZEMENEM 

Pořadatel a místo konání 

Hospoda Na Vinici 

 

21. 5. PONDĚLÍ | 18:00 | 

KURZ ZDRAVÉHO A VEGETARIÁNSKÉHO VAŘENÍ 

Cvičná kuchyňka ZŠ J. A. Komenského 

Zdravé vaření na téma „jarní očista trochu jinak“. 

 

24. 5. ČTVRTEK  15:00  

ZUŠ OPEN – ZÁVĚREČNÝ KONCERT 

Náměstí J. A. Komenského 

 

 

  



Kino 
 
2. 5. STŘEDA | 19:00 | 
MĚSÍC JUPITERA 
Drama / thriller / sci-fi | Maďarsko / Německo 2017 | 123 min. | mládeži do 12 let nevhodný 
 
3. 5. ČTVRTEK | 14:00 | 
PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA 
Pohádka / hudební | Československo 1980 | 60 min. | 20 Kč 
 
4. 5. PÁTEK | 20:00 | 
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA 
Komedie | Česko 2018 | 89 min. | mládeži do 12 let nevhodné 
 
9. 5. STŘEDA | 19:00 | 
NEZNÁMÝ VOJÁK 
Válečný / drama | Finsko 2017 | 180 min. | mládeži do 12 let nevhodné 
 
11. 5. PÁTEK | 20:00 | 
KLUCI Z HOR 
Drama / komedie | Česko 2018 | 91 min. | 
 
16. 5. STŘEDA | 19:00 | 
TAXI 5 
Akční / komedie | Francie 2018  
 
18. 5. PÁTEK | 20:00 | 
DEADPOOL 2 
Akční / komedie / dobrodružný / sci-fi / romantický | USA 2018 | 108 min. | mládeži do 15 
let nevhodný 
 
23. 5. STŘEDA | 19:00 | 
GAVRILO PRINCIP 
Akční | USA 
 
25. 5. PÁTEK | 20:00 | 
NA KRÁTKO 
Drama | Česko 2018 | 104 min. | mládeži do 12 let nevhodné 
 
30. 5. STŘEDA | 19:00 | 
SOLO: STAR WARS STORY 
Akční / dobrodružný / sci-fi / fantasy | USA 2018 | 135 min. | mládeži přístupný 

 
  



Knihovna 
 
10. 5. ČTVRTEK 
ZAVŘENO 
Z důvodu nákupu knih na knižním veletrhu. 
 
 
PRO DĚTI 
 
Po celý měsíc si u nás mohou děti vyluštit KŘÍŽOVKU 
 
4. 5. PÁTEK | 9:30 – 10:30 | 
ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO NEJMENŠÍ, ANEB S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA 
První setkání čtenářského klubu pro rodiče s dětmi od 0 do 3 let. Přijít mohou všichni rodiče 
s dětmi do tří let, kteří si chtějí povyprávět mezi knihami i nad knihami, o knihách, čtení a 
dětech. Budeme se scházet pravidelně první pátek v měsíci. Akce je součástí mezinárodního 
projektu S knížkou do života / Bookstart, do kterého se zapojila také blatenská knihovna. 
 
11. 5. PÁTEK | 14:00 – 16:00 | 
PŘÁNÍ MAMINCE 
Malá tvůrčí dílna pro děti, kde si budou moci vytvořit přání ke Dni matek pro své maminky a 
třeba i babičky. 
 
 

PRO DOSPĚLÉ 

 

úterý vždy 14:00 – 16:00 hodin 

15. 5. Čteme, pleteme a … rovnáme si záda (cvičení s H.B.) 

22. 5. Čteme, pleteme a … povídáme si o všem, co nás baví a zajímá 

29. 5. Čteme, pleteme a … jdeme na vycházku 
 
 
 
 

 
  



Komunitní centrum 
 

2. 5. STŘEDA | 18:00 | 
CESTOPIS: BULHARSKO, SRBSKO, RUMUNSKO NA KOLE  
Kavárna KCAŽ 
Přijďte se seznámit s neznámými bulharskými monastýry, kočovnými rumunskými cikány a 
českými osadami v Rumunsku a Srbsku. Přednáší cestovatel a spisovatel Rosťa Gregor. 
Vstupné dobrovolné. 
 
5. 5. SOBOTA | 9:00 - 15:00 | 
MALOVÁNÍ V PLENÉRU S LENKOU PÁLKOVOU 
Ateliér malby trochu jinak. Přijďte si s námi namalovat obraz v přírodě, konkrétně v 
nedalekém Mračově (směr Kadov), přímo u výtvarnice Lenky Pálkové. Malovat začínáme 
v 09:00 a malé občerstvení bude zajištěno. 
Zájemci se mohou hlásit na tel.:  603 395 160. Cena 150Kč. 
 
7. 5. PONDĚLÍ | 15:00 | 

OSVOBOZENÍ BLATNÉ 1945 

Kavárna KCAŽ 

Beseda o posledních dnech války v Blatné a jejím osvobození americkou armádou. 

Besedu uvede historik Městského muzea Blatná Petr Chlebec s krátkým zamyšlením nad 

válkou na fotografiích z Blatenska. Právě fotografie z války, a především z jejího konce, 

budou dokreslovat celou besedu. Zavzpomínáme na Američany, kteří osvobodili Blatnou. 

Slovem zabloudíme i do Hajan, kde se utábořila Ruská osvobozenecká armáda generála 

Vlasova. A samozřejmě připomeneme i Rudou armádu, která se právě v Blatné setkala se 

svým americkým spojencem. 

Jako host přislíbil účast pan Jerry Huffman, syn desátníka Paula E. Huffmana, který jako 

součást spojenecké armády do Blatné v květnu 1945 zavítal. Vedle pana Huffmana přislíbili 

účast i další pamětníci z Blatné. 

 
10. 5. ČTVRTEK | 15:30 | 
"VERNISÁŽ NEVERNISÁŽ" výstavy SOB 
Velký sál, KCAŽ 
Vernisáž nevernisáž aneb odpoledne plné her a překvapení u příležitosti výstavy SOB  
"Filmové toulky Blatenskem". 
 

11. 5. PÁTEK | 18:00 |  
KAVÁRENSKÝ KVÍZ  
Kavárna KCAŽ 
Neseďte v pátek večer doma! Přijďte otestovat své všeobecné znalosti a přitom se pobavit s 
přáteli! Týmy 2-6 osob, startovné 20,- Kč/osoba. 
 



14. 5. PONDĚLÍ | 18:00 | 
MUZIKOTERAPIE 
Velká klubovna, KCAŽ 
18:00 - 20:00 | prožitkové bubnování 
20:00 - 21:30 | muzikoterapeutická relaxace  
S sebou: karimatku, polštářek, deku a pohodlné oblečení. Přihlásit se můžete 
na kalousova@ckvb.cz nebo 604723646. Vstupné 100 Kč. 
 

15. 5. ÚTERÝ | 18:00 | 
VÁCLAV HAVEL A ČESKÝ UNDERGROUND 
Kavárna KCAŽ 
Spojení Václava Havla s českým undergroundem předznamenalo vznik Charty 77. Proces se 
skupinou The Plastic People of the Universe odstartoval vzájemné propojení, které trvalo až 
do sametové revoluce, i po ní. Přednášku na toto téma doprovázenou filmovými ukázkami 
přednese František Stárek "Čuňas". 
Vstupné dobrovolné 
 

25. 5. PÁTEK | 18:00 |  
GURMÁNSKÝ VEČER S DUO MA-MI A Š-UMÍKY  
Terasa KCAŽ (při nepřízni počasí Kavárna KCAŽ) 
Přijďte nejen ochutnat rybí speciality, ale také se podívat jak si takové dobroty můžete 
připravit u vás doma. Pro dobrou náladu hrají Š-Umíci.  
 

STÁLÉ AKCE A PORADNY V KCAŽ 

Přehled termínů na www.ckvb.cz 

JAZYKOVÉ KONVERZACE 

  

ÚTERÝ – 15:00 – FRANCOUZŠTINA začátečníci (70 Kč/lekce) 

STŘEDA – 17:00 ANGLIČTINA – pokročilí 

 – 18:00 ANGLIČTINA – začátečníci 

 – 18:30 ANGLIČTINA 

ČTVRTEK – 17:00 NĚMČINA 

 – 18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE 

NÁPRAVA ŘEČI 

CVIČENÍ PRO MLADŠÍ I STARŠÍ 

REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY 

ÁJURJÓGA 

 

mailto:kalousova@ckvb.cz


Výstavy 

 
MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ 
V květnu 2018 budou výstavní prostory Městského muzea Blatná uzavřené z důvodu 
příprav nadcházející výstavy. Děkujeme za pochopení. 

 
VÝZVA / PROSBA 
 
FILMOVÁ VÝSTAVA 
Šíleně smutná princezna – Bílá paní – Čest a sláva – Křišťálek meč – Na startu je delfín – 
Princezna ze mlýna 
Tyto filmy a mnohé další se na Blatensku natáčely. Byli jste u toho? Víte, kde všude se 
filmovalo? Kde bydleli herci? Hráli jste v komparzu? 
Pro připravovanou výstavu o filmech točených na Blatensku potřebujeme vaše zážitky, 
svědectví i fotografie. Prosím, kontaktujte Městské muzeum Blatná na telefonu: 605 061 161 
či na e-mail: muzeum@ckvb.cz. 
Mnohokrát děkujeme a těšíme se na vaše příběhy. 

 
 
GALERIE V ÍČKU 
Infocentrum Blatná 
 
9. 3. – 13. 5. 
ARLETA JÁNSKÁ / De Profundis 
Výstava obrazů 
Malby, noci, rána a zlomený srdce 
 

KOMUNITNÍ CENTRUM 

1. - 31. 5. 

VÝSTAVA Z CYKLU PŘÍRODA BLATENSKA 

"OK" Otevřená kavárna KCAŽ + velký sál KCAŽ 

Výstava vítězných prací, vzešlých z 15. ročníku dětské výtvarné soutěže z cyklu Příroda 

Blatenska. 

Pořádá Svazek obcí Blatenska 


