
Akce
3. 9.
Parní vlak
Pořádá Město Blatná ve spolupráci 
s firmou České dráhy. Jízdní řád 
parního vlaku najdete na  
www.cdnostalgie.cz a na  
www.plantaz-blatna.cz.

3. 9. 20 h
Pecha Kucha Night Blatná
Tvrz v Buzicích
První zářijový víkend nás čeká již 
třetí Pecha Kucha Night (čtěte 
„Peča Kuča najt“), kde inspirativní 
hosté představí divákům svůj příběh 
či zajímavý projekt ve formátu 20 
x 20. To znamená, že každý z 20 
obrázků, který si host připraví, 
může okomentovat pouze po dobu 
20 sekund. Jednotlivé prezentace 
proto trvají 6 minut a 40 vteřin. 
Řečníci se plynule střídají a během 
jednoho večera se dozvíte mnoho 
pozoruhodných příběhů. Na třetí 
blatenské „Peče“ uvidíte opět 
zajímavé osobnosti se vztahem  
k Blatensku. Tentokráte v kulisách 
buzického hradu. Naše pozvání přijali: 
Arleta – raperka / Aleš Bráza – spolek 
Křesovec / David Herzig – hudebník  
a producent / Martina Kárová – 
architektka / Martin Klajn – sociální 
služby Prevent 99 z.ú. / Denisa 
Neubarthová – koncertní pěvkyně 
/ Tomáš Petrášek – architekt, 
rekonstrukce bývalého blatenského 
pivovaru, dnešní čajovny / Zdeněk 
Sedlák – starožitník, tvrz v Buzicích.
Po projekcích následuje 
AFTERPARTY s Arletou  
a Davidem. Hrad se uzavírá  
o půlnoci.
Na akci bude zajištěná kyvadlová 
doprava z ulice B. Němcové v 19.30 h  
a zpět po 22. hodině (po projekcích). 
Případně využijte parkovací místa 
přímo u hradu.
PKN Blatná vzniká ve spolupráci PKN 
Strakonice  
a Suncab.org.
Vstup 100 / 150 Kč

7. 9. 18 h
Kavárenský kvíz  
s Růženkou a Filipem
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

13. 9. 19 h
Smím prosit, Dodo?
Sokolovna, divadelní sál
SDO Blatná uvádí situační komedii 
Gérarda Bittona a Michela Munze 
o vášnivém milovníku žen, který se 
jednoho dne dozví, že má po své tetě 
zdětit balík peněz, pod podmínkou, že 
se do roka ožení. Ale jak se nemuset 
své vášně k ženám vzdát a zároveň 
splnit kladenou podmínku?

Hrají: J. Vonášek, J. Mikeš,  
V. Cheníček, V. Kovář,  
M. Nová
Předprodej v Infocentru Blatná
Cena 100 Kč

17. – 18. 9.
Blatenský fotofestival
Třetí víkend v září vás čeká již 17. 
ročník Blatenského fotofestivalu, 
tentokráte na téma Proti proudu. 
Letos opět vystavují ti nejlepší  
z oboru:  Miro Švolík, Pavel Hudec 
Ahasver, Pavel Vavroušek, Jolana 
Havelková, Eva Bystrianská, Škola 
kreativní fotografie, Liberecká škola 
fotografie ad. Prostor je ale dán i těm, 
které sláva teprve čeká. Odborná 
porota vybrala do Otevřené scény 
dalších 30 fotografů. „Protiproudní“ 
výstavy najdete po celém městě.  
V sokolově proběhnou přednášky  
a Ozvěny fotojatek. Hudebně celý 
víkend doprovodí Vladimír Merta! 
Na výstavy a doprovodný program 
je vstupné dobrovolné. Podrobný 
program najdete na  
www.fotofestival.cz.

17. 9. 17.45 h
Ozvěny fotojatek
Divadelní sál, sokolovna
Fotojatka jsou malý potulný festival, 
který promítá skvělé fotky na plátna  
v kinech, klubech i kavárnách. 
Vstupné dobrovolné

18. 9. 19 h 
Vladimír Merta – koncert
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

20. 9. 19 h
Smím prosit, Dodo?
Sokolovna, divadelní sál
SDO Blatná 
Předprodej v Infocentru Blatná
Cena 100 Kč

25. 9. 17 h
Martin Chodúr a Sušický dětský 
sbor
Kostel Paštiky 
Koncert

28.9. 
Den české státnosti 
13 - 16 h
Stezka „Po stopách svatého 
Václava“, tvůrčí dílny, občerstvení 
Prostor před komunitním centrem,  
u sochy sv. Václava
16 h
Koncert Sboru Jihočeských učitelek 
Kostel Nanebevzerí panny Marie

28. 9. 18 h
Host Blatenských listů –  
Jitka Vodňanská
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

Kino
2. 9. 20 h
Minimata
Drama, USA, 2020, 115 min, titulky, 
mládeži do 12 let nevhodné, 130 Kč

7. 9. 19 h
Krásky z Dubaje
Krimi / drama / životopisný, Polsko, 
2021, 146 min, dabing,mládeži do 15 
let nepřístupné, 120 Kč

9. 9. 20 h
Jan Žižka
Životopisný / historický / drama / 
akční, Česko, 2022, 125 min, mládeži 
do 12 let, 140 Kč, nevhodné do 12 let

14. 9. 19 h
Planeta Praha
Dokumentární, Česko, 2022, 85 min, 
mládeži přístupné, 100 Kč

16. 9. 20 h
Nene
Horor / sci-fi / mysteriózní, USA, 
2022, 135 min, titulky, mládeži do 15 
let nepřístupné, 140 Kč

21. 9. 19 h
Good Old Czechs
Dokumentární, Česko / Slovensko, 
2022, 83 min, mládeži povinné!, 110 
Kč

23. 9. 20 h
Indián
Komedie, Česko / Slovensko / Polsko, 
2022, 94 min,  
140 Kč

28. 9. 19 h
Banger.
Drama, Česko, 2022, 105 min, 120 Kč

30. 9. 19 h
Tři tisíce let touhy
Drama / fantasy / romantický, 
Austrálie, 2022, 108 min, titulky, 120 Kč 

Knihovna
Každé úterý 14–16 h
Setkání nad knihou

2. 9. 9.30–10.30 h
Bookstart – S knížkou do života
Setkání rodičů s dětmi do tří let
Co všechno se venku děje během 
jednoho roku?   
R. S. Bernerová zachytila čtvero 
ročních období v bohatě ilustrovaných 
knihách pro nejmenší. Žádný text, 
jen spousta obrázků a prostoru pro 
fantazii. Mnoho všedních situací  
v nevšedním provedení. Nekonečné 
množství způsobů, jak s knihou 
pracovat. Pojďme si ukázat alespoň 
zlomek z toho, co tyto knihy nabízí. 
Přihlášky knihovna@plantaz-blatna.
cz; +420 383 311 258.

23. 9. 15 h
Na stopě knižníkům
Zábavné odpoledne pro děti školního 
věku. Tentokrát se podíváme za 
Poťouchy.

Soutěž o nejhezčí obrázek 
„exotické zvíře“
Nakresli nebo namaluj exotické 
zvíře, které jsi o prázdninách 
viděl/a. Napiš o jaké zvíře se jedná 
a kde jsi ho potkal/a. Svoje díla 
odevzdej v knihovně do konce září. 
V říjnu proběhne hlasování o ten 
nejzajímavější obrázek a výherce  
s nejvíce hlasy bude odměněn. 

Těšte se na říjen
Pokud situace dovolí, plánujeme 
v Týdnu knihoven literární zájezd. 
Informace od 19. 9. u nás v knihovně. 

Komunitní centrum
11. 9. 18 h
Předvolební diskuse – setkání 
s kandidáty do zastupitelstva 
města
Velký sál
Moderátor Vladimír Antonín Bláha.

20. 9. 17 h
Egypt – víc než pyramidy, Jiří 
Kalát
Kavárna
Pod pojmem Egypt si většina lidí 
vybaví slova jako Hurghada nebo 
pyramidy v Gíze. Tato země toho 
nabízí ale mnohem více než jen pár 
turistických atrakcí. V přednášce Vás 
Jiří Kalát zavede do pouště na západě 
země, k Suezskému průplavu nebo do 
hor Sinajského poloostrova. 

26. 9. 16.30 h
Keramika s Jitkou Křivancovou
Ateliér
Přihlášky na
+420 604 842 161,  
polickova@plantaz-blatna.cz

29. 9. 16 h
Deskovky v Blatné
Kavárna 
Nestihli jste přijít na předchozí 
hraní? Znáte jen Člověče nezlob 
se! nebo Dostihy a chcete poznat 
nové deskové hry? Chybí vám 
spoluhráči? Váháte s koupí deskovky, 
ale nemůžete se rozhodnout, kterou 
vybrat? Chcete si jen tak s rodinou 
či přáteli zahrát? Pokud jste si na 
některou otázku odpověděli ano, 
neváhejte a přijďte. Bude pro vás 
připraveno velké množství her, které 
vám rádi vysvětlíme a zahrajeme si 
s vámi. Dokonce poradíme, jaké si 
můžete domů pořídit. Akce je určena 
pro dospělé i děti, které umí číst, psát  

a počítat. Všichni jste srdečně zváni!
Vstupné dobrovolné

Připravujeme na říjen

1. 10. 10–17 h
Práce s konfliktem – 
Seminář Evy Mikešové  
Většina lidí se konfliktu buď snaží vyhnout, 
nebo se snaží vyhrát za každou cenu. Oba 
přístupy mohou mít fatální následky pro 
vztahy. Zveme vás na workshop, kde se 
můžete naučit dívat se na konflikt zcela 
jiným způsobem. Vnímat ho jako příležitost 
ke zlepšení vztahů, ne jako ohrožení. Při 
konfliktu nemusíme s druhými bojovat, 
ani obětovat to, co je pro nás důležité. 
Nedorozumění s lidmi můžeme proměnit  
v porozumění a zvýšení pocitu 
sounáležitosti.
Mgr. Eva Mikešová je lektorkou 
seminářů na téma respektujícího 
přístupu a nenásilné komunikace, 
poskytuje psychoterapii  
a poradenství v oblasti výchovy 
a partnerských vztahů a vede 
rodičovské skupiny. 
Ve spolupráci s MAS Blatensko. MAP 
Blatensko II – CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_
047/0010653“.
Dotovaná cena 400 Kč, přihlášky  
kalousova@plantaz-blatna.cz, do 9. 9. 
2022

Stálé akce

Rehabilitační cvičení pro mladší 
i starší
Pondělí 16 h
Velká klubovna
Pořádá STP Blatná

Jóga a meditace  
s Veronikou Homolovou
Pondělí 17.30 h
Velká klubovna
Jóga pro začátečníky  
a pokročilé. Sestavy lekcí jsou vždy 

přizpůsobeny danému období  
a počasí. Součástí každé lekce 
jsou dechové techniky i závěrečná 
meditace. 
Více info  
www.veronikahomolova.cz  
a +420 607 775 260.  
Začínáme od 5. 9.

Pilates Clinic a zdravotní cvičení
Út, st
Velká klubovna
Pravidelné lekce Pilates Clinic  
a Zdravotního cvičení s Terezou 
Maškovou.  
Více info a rezervace
na www.tmaskova.net nebo na tel. 
+420 604 538 200.

Rehabilitační a protahovací 
cvičení pro tělesně postižené  
a seniory
Středa 10–11 h
Velká klubovna
Pořádá STP Blatná

Náprava řeči
Středy dle telefonické domluvy
Šatna KCAŽ
Mgr. Petra Tuháčková,  
+420 602 303 083

GROOVE DANCE  
s Jarkou Divišovou
Čtvrtek 18 h
Velký sál KCAŽ
Více info na www.sungroovedance.
cz nebo www.facebook.com/
SunGrooveDance

Kurz jógy s Lenkou Vávrovou
Čtvrtek 18 h
Velká klubovna
Kurz patnácti lekcí, zaměřených 
na jógové principy (yamy a niyamy, 
ásany,pránájámy, koncentrace) Více 
info a rezervace  
www.studiosantosa.cz

Univerzita třetího věku
Čtvrtek 8:30h
Velká klubovna KCAŽ

Cvičení pro maminky  
s dětmi
Pátek 9.30 h
Velká klubovna
Básničky s doprovodem pohybu, hra 
s padákem, zpívání, tvoření, volná hra. 
Pro děti od 1 roku.

Single Ladies s Kristýnou 
Vainerovou
Pátek 18.15 h, začínáme 23. 9.
Latinsko-americké tance v sólové 
úpravě pro ženy. Rezervace  
k.vainerova@gmail.com, cena lekce 
100 Kč.

Jazykové konverzace

Čeština pro cizince
Úterý 16.30 h
Kavárna KCAŽ
Lektorka: Hana Koubková
Aktuálně především pro ukrajinsky 
mluvící cizince.

Anglická konverzace
Pondělí 18 h od 12. 9.
Klubovna
Lektorka: Bohumila Hermannová, 
Jana Michálková
50 Kč / lekce 

Francouzská konverzace
Středa 15 h od 14. 9.
Malá klubovna
Lektorka: Alena Marhavá
50 Kč / lekce

Německá konverzace
Středa 17 h od 21. 9.
Malá klubovna
Lektorka: Jana Španihelová
50 Kč / lekce

Anglická konverzace
Čtvrtek od 22. 9.
16.30 h začátečníci
17.30 h mírně pokročilí
Malá klubovna
Lektorka: Ludmila Růžičková 
50 Kč / lekce

Výstavy
út–ne 10–17 h
Muzeum všemi smysly
Náměstí Míru 212
Interaktivní historie Blatné  
a Blatenska od příchodu prvních lidí 
až po současnost.

1. 7. – 30. 9. út–pá 9–17 h
Vít Fikejzl “60“
Komunitní centrum, galerie Spektrum
Průřez tvorbou posledních deseti let

22. 8. – 31. 9. 
Výstava prací z letní výtvarné 
dílny  Výtvarná Blatná 2022
Kavárna KCAŽ

30. 8. – 30. 10.
Alterna Magika
Infocentrum, Galerie v Íčku
Výstava snímků pěti fotografů, kteří 
se dlouhodobě zajímají  
o historické fotografické techniky.

6. 9. – 30. 10.
Pavel Hudec Ahasver
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Výstava fotografií

6. 9. – 30. 10.
Eduard Palíšek – Vyjímeční lidé
Daniela Burýová – Ovce jako 
lidé-lidé jako ovce

Kulturní kavárna Železářství U Šulců, 
Galerie Pod drakem
Výstavy fotografií v rámci Otevřené 
scény Blatenského fotofestivalu.

10. 9. – 6. 11. út–ne 10–17 h
Miro Švolík – Žízeň po životě
Městské muzeum Blatná
Uznávaný fotograf Miro Švolík 
(1960) patří k tzv. Slovenské nové 
vlně. Tento pojem zahrnuje několik 
slovenských fotografů, kteří studovali 
pražskou FAMU a v první polovině 
80. let nabourali zaběhlý pohled na 
tehdejší fotografii.  . Miro Švolík získal 
četná ocenění a jeho fotografie jsou 
zastoupeny v mnoha sbírkách u nás  
i ve světě.

Kultura
v Blatné 

Září 
2022

Tip

17.–18. 9. 
Blatenský 
fotofestival
17. ročník

Tip

3. 9. 20 h
Pecha Kucha Night Blatná
Tvrz v Buzicích

www.plantaz-blatna.cz
Příspěvky pro červnový kulturní kalendář zasílejte 

na rebrina@plantaz-blatna.cz do 6. 9.


