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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

Prodejní doba při prodeji ryb na Vánoce roku 2010

Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Prodejní místo 19.12. 20.12. 21.12. 22.12. 23.12. 24.12.

Blatná sádky 9-13 9-12 13-14 9-12 13-16 9-12 13-17 9-12 13-17 9-11

Dobrá Voda sádky 9-13 9-12 13-14 9-12 13-16 9-12 13-17 9-12 13-17 9-11

Rojice sádky 9-13 9-12 13-17 9-12 13-17 9-12 13-17 9-11

Písek pivnice Platan 9-16 9-16 9-16

Písek bašta Šarlák 9-13 9-17 9-17 9-17

  Písek Velké náměstí 9-16 9-16 9-16

  Strakonice OD Labuť 9-18 9-18 9-18

Přejeme všem našim zákazníkům šťastné a veselé vánoce a dobrou chuť
s blatenským kaprem na štědrovečerním stole.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Sobota 1. ledna – nám. Komenského 16,00 hod.

NOVOROČNÍ
      OHŇOSTROJ
Hudba a občerstvení zajištěno

Děkujeme za zájem a podporu našim čtenářům, děkujeme spolupracovníkům 
a Blatenské tiskárně. Za finanční podporu děkujeme městu Blatná, občanům, kteří 
nás podporují svým dobrovolným předplatným a především podnikatelům, kteří na 
našich stránkách inzerují.

Děkujeme za články a obrázky, které do Listů posíláte. 
Po vánocích se na chvíli už tradičně odmlčíme a první číslo dalšího ročníku můžete 

ve svých schránkách očekávat před koncem ledna.
                    Z. Malina

Krásné, spokojené a klidné Vánoce, zdraví, lásku, štěstí a pohodu 
v roce 2011 přeje
         redakce
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 KTUALITYA
M Ě S T S K Á  P O L I C I E  B L AT N Á

Zahradnická 171, 388 01 Blatná
tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321, 

e-mail: m.policie@blatna.net
http://www.blatna.eu

Záchytné kotce městské policie 
AKTUÁLNĚ

Dne 9. 11. 2010 
byl u města Blatná 
odchycen volně po-
bíhající pes křížence, 
hnědé barvy, stáří cca 
1 rok. V současné 
době je pes umístěn 
v záchytných kotcích 
městské policie, a to 
v objektu Čistírny 
odpadních vod Blat-
ná.

Dne 25. 11. 2010 byl 
v Blatné odchycen volně 
pobíhající pes jezevčíka, 
hnědé barvy, stáří cca 7 
let. V současné době je 
pes umístěn v záchytných 
kotcích městské policie, 
a to v objektu Čistírny 
odpadních vod Blatná.

Dne 29. 10. 2010 
byl u obce Řečice 
u Blatné odchycen 
volně pobíhající pes 
německého ovčáka, 
stáří cca 6 let. V sou-
časné době je pes 
umístěn v záchyt-
ných kotcích městské 
policie, a to v objek-
tu Čistírny odpadních vod Blatná.

Majiteli nebo případnému zájemci informa-
ce podají strážníci Městské policie Blatná tel. 
383 423 467, 720 513 321 nebo 777 285 254. 
Další informace rovněž na http://www.kotce-
-blatna.estranky.cz

Městská policie Blatná

Informace pro 
OSVČ,

které platí pojistné na důchodové 
pojištění poštovní poukázkou

 
V roce 2010 nebudou osobám samostatně 

výdělečně činným zaslány složenky pro placení 
pojistného na důchodové pojištění pro rok 2011 
bez jejich žádosti, jako tomu bylo v předchozích 
letech. Osoby samostatně výdělečně činné, které 
platí pojistné prostřednictvím poštovní poukázky, 
musí požádat příslušnou správu sociálního zabez-
pečení o jejich zaslání.

Za platnou formu žádosti budou považovány 
nejen písemné žádosti, ale i žádosti telefonické, 
žádosti došlé e-mailem (i bez ověřeného elek-
tronického podpisu) a žádosti odeslané pomocí 
datové schránky. Rovněž je možné požádat 
o poštovní poukázky při osobním jednání. Poš-
tovní poukázky budou poskytnuty pouze v počtu 
uvedeném v žádosti.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Živnostenský úřad Blatná

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA BLATNÉ s.r.o 

Krematorium města Blatná, které 
zajišťuje smuteční obřady pohřebním 
službám, hledá smutečního řečníka.  

Nabízíme práci na“Dohodu o provedení 
práce“ na dva dny v týdnu.

Kontakt:   ing. Pavel Srb, tel. 
777 158 846 nebo Krematorium Blatná, 

Buzická 870, 
tel. 383 422 581.

„PASTÝŘI NESPĚTE“

Vánoční prodej  „U SV. KATEŘINY“ i nadále 
pokračuje! Sortiment jsme doplnili  o milou, ke-
ramiku v lidovém pojetí, aromalampy, Betlémy 
ze šustí, velký výběr nabízíme také v kolážích 
lisovaných květů a textilu, opět máme čerstvé 
oblíbené blatenské preclíčky a jako další novin-
ku nabízíme hvězdy ze sušeného ovoce. Přijďte 
ochutnat jablečný mošt.

SLUNOVRAT

Slunovrat začíná 21. prosince, kdy Slunce 
vstupuje do znamení Kozoroha. Je to nejkratší den 
s nejdelší nocí v roce. Od tohoto data se každý den 
prodlužuje o šest minut. Začíná kalendářní ZIMA. 
Sníh a mráz jsou v období zimního klidu nesmírně 
významné pro odpočinek stromů a ostatní přírody 
pro přípravu na jaro. Sníh dodává  polím vláhu, 
chrání plodiny před vymrznutím a skýtá ochranu 
četným živočichům.

O několik dní později  nastává ŠTĚDRÝ DEN. 
Naši předkové  mu připisovali magickou moc.

Letošní zima přišla poměrně brzo. Věříme, že 
sněhová peřina vydrží až do Vánoc.

Všem čtenářům přejeme krásné bílé vánoce 
plné dobrých přátel a pohody. Do nového roku 
pak hodně zdraví, optimismu a splněných přání. 
Zachovejte nám svoji přízeň. Také v příštím roce 
jsme pro vás  v prodejně „U SVATÉ KATEŘINY“ 
na náměstí Míru 209

Eva Fučíková 
lidové řemeslo

ŠKOL(K)A 
ZÁKLAD ŽIVOTA

A je tu zas. Čas vánoční, chvíle pro zastavení, 
zamyšlení nad uplynulým časem, chvíle pro po-
děkování, pro dáreček těm nejmilejším.

Já dnes takový malý dárek - malé poděkování 
– chci dát naší mateřské školce.

Před časem se naši mladí rozhodovali, do které 
mateřské školky bude chodit naše malá vnučka. 
Vybrali školku Vrchlického. Nebyla jsem moc 
ráda. Budova stará, chodník pár metrů od silni-
ce, nu – jsem ale pouze jeden hlas v poradním 
sboru, mlčela jsem. Dneska jsem šťastná, jak 
dobře vybrali. Chodím pro naší Janinku často, 
a věřte mi, nejdu do školky, jdu „domů“. Pokaždé, 
když do školky přijdu, na každém kroku je vidět 
obrovský kus práce, těch nápadů, výletů, divadel, 
exkurzí, vidím tu nezměrnou trpělivost, velké 
nasazení a hlavně lásku k dětem. Vidím, jak se 
naše malá do té svojí školky těší. A není to jen 
paní ředitelka a všechny učitelky, co si zaslouží 
poděkování, je to paní hospodářka, kuchařky 
(vždyť krupicovou kaši umí nejlíp na světě) – těm 
všem patří můj dík.

S naší malou Janinkou máme rády paní uči-
telku Jarušku a Ivu – byly první, které utíraly 
naší malé a dalším uplakaným mrňouskům moře 
slziček při tom jejich prvním do života, dneska 
je to Jana a Danuška, Mirka, které vedou tu 
naší předškolačku a jejími spolupracovníky už 
poslední rok - a věřte mi, není to o moc lehčí – ti 
zase snědli všechnu moudrost světa – a já jsem 
šťastná, jak dobře naši udělali, že zvolili právě 
tuhle – tu naší školku.

Děkuji vám a přeji klidné, šťastné Vánoce.
 Babička Svobodová
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Finanční úřad v Blatné informuje:
Daň z nemovitostí na rok 2011 pro obec Blatná

- údaje k dani z pozemků:
Katastrální území  Kók k.ú.  Průměrná cena zemědělské půdy (Kč/m2) Zjednodušená evidence pozemků
Blatná    605247   4,38    odstraněna v roce 2007 
Blatenka   605512   3,36    odstraněna v roce 2010
Čekanice   619060   4,12    ano 
Drahenický Málkov  631558   4,59    ano 
Hněvkov   689726   4,73    ano 
Jindřichovice   605221   2,77    ano 
Milčice   619078   3,61    ano 
Skaličany   748005   5,00    ano

Vlastníkům pozemků dosud evidovaných ve zjednodušené evidenci a pronajatých, nacházejících se v katastrálním území BLATENKA, vzniká na 
zdaňovací období roku 2011 povinnost podat daňové přiznání za nově vzniklé pozemky evidované v podobě parcel katastru (budou-li změny v ka-
trastru do konce roku zapsány), a to bez ohledu na to, zda jsou pronajaty či nikoliv. Daňové přiznání je nutné podat shora uvedenému Finančnímu úřadu   
nejpozději do 31. ledna 2011.

- údaje k dani ze staveb:
Ve všech částech obce Blatná je stanoven koeficient pro stavební pozemky, obytné domy a jejich příslušenství 1,6. Pro stavby druhu J, K, L, M, N, O, 

S, T, U, a V (označení dle daňového přiznání) je ve všech částech obce Blatná stanoven koeficient 1,5. 

Podání daňového přiznání k dani z nemovitostí:
Pokud vznikla poplatníkovi povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2011, je poplatník povinen přiznání podat Fi-

nančnímu úřadu v Blatné nebo podat k poštovní přepravě nejpozději dne 31. ledna 2011.
Přiznání k dani z nemovitostí lze zpracovat, případně podat s využitím aplikace daňového portálu na internetové adrese: http://eds.mfcr.cz.

Splatnost daně z nemovitostí:
Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 31. května 2011. Ke stejnému 

datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.
bankovní účet
číslo:   7755-47624291/0710,
IBAN:   ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, BIC: CNBACZPP,
konstantní symbol: 1148 - převodní příkaz, 1149 - poštovní poukázka,
variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ.
pokladna:
pondělí a středa  7:30 - 12:00 14:00 - 15:30
V roce 2010 budou z provozních  důvodů pokladny finančních úřadů pro výběr daní v hotovosti otevřeny do 15. 12. 2010 (včetně). V roce 2011

budou tyto pokladny otevřeny od 10. ledna 2011. 
složenka:
Od 1.1. 2011 lze platit daň z nemovitostí poštovní poukázkou “A” (v průběhu měsíců dubna a května 2011 proběhne její distribuce). Od 1.1. 2011 

přestává Ministerstvo financí hradit poštovní poplatek za úhradu daně v hotovosti prostřednictvím daňové složenky.
Daňový řád platí od 1.1. 2011:

Nově daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, 
nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, 
nejvýše však 5 % stanovené daně. Minimální výše pokuty za opožděné tvrzení daně činí 500 Kč.

Staročeské Vánoce v ZŠ 
Holečkova

Staročeské vánoce a s nimi spjaté tradice, to je dnes již termín spíše 
archivní.

Jak vlastně prožívali tento čas naši rodičové a prarodičové? V lesku 
a uspěchaném tempu dnešní doby  by se možná trochu ztráceli.

My jsme se tedy pokusili oživit staré techniky výroby vánočních ozdob 
a dekorací a přiblížit dětem dobu adventu a příprav na Vánoce, tak jak ji asi 
trávili lidé dříve. Vše jsme pojali jako enviromentální projekt. Využívali jsme 
hlavně materiály přírodní a to od špejlí, přes nitě, včelí vosk, novinový papír, 
ořechy, sušené květiny a ovoce, až po keramickou hlínu. Pro nás již méně 
známé techniky se staly pro žáky velmi zajímavými a ti s nadšením čekali na 
finální podobu výrobků. I vánoční stromky nazdobené ořechy, hvězdičkami,
křížalami, řetězy z včelího vosku a koření a perníčky byly pro děti překvape-
ním. Nejen, že mohou konkurovat dnešním barevným zářivým stromkům, ale 
dokonce nádherně voní. A hlavně, ozdoby si vyrobili žáci vlastníma rukama. 
Vyrobené dekorace si mohli po celý týden prohlédnout a také zakoupit rodiče 
na vánočním jarmarku přichystaném v budově školy. 

Do příprav se zapojily všechny ročníky včetně školní družiny. Odměnou 
pro ně byl  výlet vlakem do 
Prahy v posledním advent-
ním týdnu na vánoční trhy 
na Staroměstském náměs-
tí, který nás naladil do té 
pravé předvánoční nálady. 
Zbylým žákům, kteří se 
výletu nemohli zúčastnit, 
se pokusíme vše vynahradit 
v posledních dnech před 
Vánoci. Připravili jsme si pro 
ně malou zkoušku na Štědrý 
den, přípravu štědrovečerní 
večeře. To se nám podaří 
hlavně díky sponzorskému 
daru Blatenské ryby s.r.o., 
která nám přislíbila živé 
kapry a my jí touto cestou 
děkujeme.
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PODĚKOVÁNÍ
Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali lidem dobré vůle, díky 

kterým se dařilo a daří uskutečňovat mnohé kulturní akce v našem domově 
pro seniory. Jedná se zejména o tyto:

· Blatenská ryba 
· Pekařství Vrána Blatná
· Poggr-velkoobchod potravin
· Pekar s.r.o. Písek
· Jan Mrvík – soukromý zemědělec
· ZEO trade s.r.o. 
· Lahůdky Radošovice
· Hügli Food s.r.o.
· Maso Brejcha
· MBM Milan Žíla
· pan Miloslav Šíp, Skaličany
· pan Zdenek Vilánek
· manželé Krejnických
· Nápoje Emler
· FEZKO SERVIS Strakonice
· FEZKOTEX Strakonice
· DURA AUTOMOTIVE cz. Blatná
· Drogerie Drnek
· MAKO Blatná
· ELEKTRO Jankovský
· ELEKTRO Němcová
· LEIFHEIT s.r.o. Blatná
· Paní Renata Stehlíková - Vitana
· Schmidt – mražené potraviny
· Cukrárna Viola – p. Havlenová
· Květiny Kopretina – p. Šmídová
· Papírnictví Jelínková
· Papírnictví Tomášková
· Rozmarýna – p. Maňasková
· Polygraph International, Tiskárna s.r.o.
· Tabák Faměra
· Obuv, kožená galanterie – p. Pekárek Vladimír
· UNIVERSAL – P LUS s.r.o, Blatná
· Liqui B Zámecký ovocný lihovar Blatná, s.r.o.
· FOTO ART Pavel Hanzlík
· Coop TIP Blatná
· paní Cihlová – Švadlenka
· Autodíly Jiří Chvátal
· pan Milan Vykoukal
· paní Vlková – parfumerie Blatná
· AUTO MOTO Jiří Bláha

Veliké díky patří také všem dobrovolníkům, kteří zcela bezplatně a ne-
zištně věnují svůj volný čas a energii našim uživatelům, a to paní I. Petří-
kové, Mgr. M. Valáškové, sl. J. Petříkové, Ing. R. Turkové, M. Prchalové,
D. Málkové, P. Burianovi, sl. K. Klečkové a sl. T. Špetové.

Zároveň všem spoluobčanům přejeme do nového roku pevné zdraví, 
mnoho pracovních i osobních úspěchů.

Klid a pohoda, ať Vás provází časem vánočním i rokem příštím! 

Zaměstnanci Domova pro seniory v Blatné

Program na prosinec 2010

Pravidelný program
dopoledne:
PO: 8:30  - 11:30  

od  9:00  Výtvarná dílni�ka pro d�ti
ÚT: 8:30  -  11:30  

cvi�ení, �íkadla a hry pro d�ti do 12 m�síc�
ST: 8:30  - 11:30 

 program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvo�ení,
Kap�íkova noti�ka, Rybi�ky, hejbejte se!)  
�T: 8:30  - 11:30  
volná herna bez programu 
odpoledne : 
PO: 15.00 – 17.00 – volná herna (pro d�ti do 6 let) – pozor zm�na!
ÚT: 14.30 – 15.30 – Šikovné ploutvi�ky  

Program na pond�lky a st�edy
20.12. – T�šíme se na Ježíška 
22.12. – Váno�ní besídka – ú�ast hlaste do pond�lí 20.12.

V dob� váno�ních prázdnin bude MC uzav�eno.

�����������������������������,
�������������������������������������������
�������������������������������������

��������������

- více na www.mckaprik.estranky.cz

Mikulášská nadílka 
v mateřském centru

S našimi nejmenšími dětmi jsme se 1. prosince 2010 
sešli v Mateřském centru Kapřík na Mikulášské besídce. Na 

uvítanou nám žáci ze ZŠ JAK Blatná pod vedením paní vychovatelky Marie 
Kulhové zahráli pohádku „O statečné princezně“. Divadlo nás provedlo pek-
lem a pak už všichni netrpělivě čekali na příchod Mikuláše, anděla a čerta. 
Čas jsme vyplnili zpěvem, tancem a voláním na Mikuláše. Dočkali jsme se! Děti 
slibovaly, že budou hodné, zazpívaly nebo zarecitovaly. Za to je čekala sladká od-
měna v podobě čertovských balíčků, za které chceme moc poděkovat panu Žílovi. 
I přesto, že se venku opravdu „čerti ženili“, přišlo spoustu dětiček. Všem se 
nám čertovské řádění líbilo. 

VÁNO�NÍ STROMKY 
� jedle kavkazská � borovice �erná

� prodej denn� � po dohod� možno dovézt 
� lze objednat i odb�r v�tšího množství 

V. HANZLÍK, TCHO�OVICE 31
(sm�r Hradišt�, Horaž�ovice) 

mobil: 776 335 239
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Měsíc prosinec je pro děti opravdu měsícem kouzelným.Ano,Vánoce 
jsou nejkrásnějšími svátky v celém roce.V tento prosincový čas se děti 
v naší školce připravují na předvánoční činnosti,podílí se na výzdobě školy 
a zažívají společně s námi tu správnou kouzelnou,pohodovou a slavnostní 
atmosféru.

SLAVNOSTNÍ PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI
Je dobře,že v současné době se postupně upouští od tzv.vánočních besídek 

ve stylu „seřazené děti a nacvičený přednes bez ladu a skladu“.Proto si letos 
každá třída  připravila pro rodiče slavnostní předvánoční posezení.V úvodu 
setkání děti rodičům zatančily,zazpívaly,ukázaly střípky toho,co se ve školce 
naučily a poté následovala tzv.tvořivá dílna s rodiči. Děti společně s rodiči 
vyráběly vánoční dárky,předměty,svícny,ozdoby.Na závěr bylo připraveno 
malé občerstvení pro děti i rodiče.Děkujeme rodičům za hojnou účast,za 
pomoc při organizaci celé akce a v neposlední řadě za velice příjemné 
společně strávené odpoledne.

Sluníčka    Berušky

Kapříci     Čápata   
 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
3.12.2010 navštívili naši školku praví pekelníci spolu s Mikulášem 

a andělem.Obavy těch nejmenších byly na první pohled patrné,ale i ti starší 
měli zpočátku problém vyloudit ve svých tvářích úsměvy.Nakonec přeci 
jen všichni čertům zazpívali,společně s nimi jsme si zatančili a za odvahu 
a statečnost byly děti odměněny sladkostmi,perníčky a ovocem.

KOUZELNÝ MĚSÍC V KOUZELNÉ ŠKOLCE aneb
JAK JSME SI UŽILI PROSINEC V NAŠÍ MŠ

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI
  9.12.2010 jsme se společně sešli na parkovišti u ZŠ J.A. Komenského 

v Blatné, abychom - jako v loňském roce - mohli vypustit balónky s přáním 
Ježíškovi.Balónky byly vypuštěny na pokyn radia Impuls v 15.15hodin. Tato 
akce je součástí projektu Český Ježíšek  a zároveň pokus o rekord ve vypouš-
tění balónků v celé ČR.Tento rok se zúčastnilo necelých 200 škol a školek 
v ČR.Město Blatná podpořila ZŠ J.A.Komenského a obě Mateřské školy.

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
14.12.2010 jsme uspořádali na zahradě MŠ „slavnostní rozsvěcení vá-

nočního stromu“. Připravený strom si děti samy ozdobily vlastnoručně vy-
robenými ozdobami,společně jsme „probudili“ náš strom krátkou říkankou, 
každý mohl vyslovit své největší vánoční přání,zazpívali jsme si koledy a tím 
jsme navodili u našeho stromu krásnou předvánoční,slavnostní atmosféru.
Tentýž den se děti ve školce dočkaly nadělování u stromečku. Dárečků děti 
dostaly zaslouženě hodně a radost z nich byla veliká.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ DĚTÍ ZE ZŠ TGM BLATNÁ
17.12.2010 navštívily naši mateřskou školu děti ze ZŠ TGM Blatná.

Jejich milé vánoční hudební vystoupení se dětem moc líbilo. Společně jsme 
si zazpívali vánoční koledy a písně. Pedagogům i dětem ze ZŠ TGM Blatná 
děkujeme za příjemnou atmosféru,kterou nám svým hudebním vystoupením 
v naší školce vykouzlili.

V novém roce 2011 přejeme dětem,rodičům a všem čtenářům BL pevné 
zdraví, hodně pohody, štěstí, lásky a radosti.

H.P. Mateřská škola Šihova Blatná



Číslo 22 / strana 6 Blatná 17. prosince 2010 Ročník 21 (31)

     Blatenská ryba s.r.o.

A K C E
Od 1.12.2010 můžete v naší 

podnikové prodejně nakoupit mražené zboží 
jednotlivě (většina sortimentu). Například :

RYBY:
Pangasius mražený 5kg  80% 65,-/kg
Pangasius mražený 1kg  80% 69,-/kg
Pstruh mražený cca 400g 109,-/kg
File z tresky mražené 0,8kg 79,-/kg
Kapr bez kostí – jde to 195,-/kg
Kapr mražený půlený 119,-/kg
Tuňák mražený cca 2,5kg 155,-/kg
Mahi mahi filet mražený cca 1kg 125,-/kg

UZENÉ:
Makrela uzená 8,90/10dkg
Pstruh  uzený  19,90/10dkg

MASO:
Kuřecí prsa  mr. 2kg 109,-/kg
Krůtí prsa mražená vac cca2kg 119,-/kg
Kuřecí stehenní řízek 2kg 84,-/kg
Kuře 1.3kg celé mražené 49,90/kg
Kachna mražená 2,1kg 64,50/kg
Hovězí maso na guláš 1,5kg 114,90/kg
Hovězí dršťky mražené 1kg        63,-/kg

ZELENINA A OSTATNÍ:
Hranolky 2.5kg 20,-/kg
Čínská směs zeleniny 2,5kg 25,50/kg
Zelenina do polévky  350g 10,-/ks
Listové těsto mražené  400g 12,50/ks
Jahody mražené 2.5kg 45,-/kg
Široký výběr zeleniny a dalšího mraženého zbo-

ží dle denní nabídky za nejnižší možné ceny.
Akce platná do konce prosince 2010 nebo do 

vyprodání zásob

600 let obce Skaličany
Skaličany si v roce 2011 připomenou 600 let od první písemné zmínky o obci. Jako každá obec, 

tak i Skaličany mají své památky. Lze mezi ně zařadit některé domy se starými štíty ve stylu klasi-
cismu, objekt hasičské zbrojnice či historickou kamennou štoudev v hospodářské části statku čp. 4, 
která pochází z roku 1771 a je důkazem zdatného kamenického umu někdejších řemeslníků. Jednu 
z nejvýznamnějších památek tvoří zdejší kaplička, dominanta obce. Kaple je zasvěcena sv. Janu Ne-
pomuckému a byla postavena v roce 1866 v novogotickém slohu na místě dřívější dřevěné kapličky. 
Před vchodem do kaple stojí křížek z roku 1878. Kříž daroval obci Josef Petřík, farář ze Záboří a rodák 
ze Skaličan, který také vybavil interiér kaple barokním oltářem, původně ze zábořského kostela. Na 
pravé straně štítové části kapličky je umístěna kamenná deska s iniciálami RH a letopočtem 1866. Tato 
deska byla vsazena jako upomínka na Roberta Hildprandta, mecenáše a tehdejšího majitele velkostatku 
blatenského, který věnoval finanční obnos na výstavbu kapličky. V roce 2008 byla do levé části čelní
stěny kaple umístěna pamětní deska se jmény vojínů ze Skaličan, kteří zahynuli na bojištích 1. světové 
války v letech 1914 až 1918. Do té doby byly Skaličany jednou z mála obcí, která neměla tuto pietní 
památku. Kaple v posledních letech prošla mnoha rekonstrukcemi a opravami, ale stále více trpí těžkou 
silniční nákladní dopravou. Mezi další objekty řazené mezi památky patří drobná sakrální architektura 
- křížky a boží muka v okolí vesnice, např. křížek na hrázi rybníka Pejcha, křížek při bývalé cestě do 
Blatné a na rozhraní katastru skaličanského a bezdědovického, boží muka sv. Ján či sv. Anna.

Václav Cheníček

Skaličany – kaple a bývalý hostinec u Dlabačů (čp. 1), Jindřich Krátký, 2008.

 Byli jsme jim vydáni na milost a ne-
milost,“ říká příslušník místní selské 

rodiny František Tetauer
Násilná kolektivizace venkova dolehla v ce-

lém Jihočeském kraji nejvíc na malou obec Ha-
jany u Blatné. Odtud bylo deportováno ze svých 
domovů pět zemědělských rodin najednou a byl 
jim vedle konfiskace veškerého majetku uložen
přísný zákaz návratu do rodné vsi. Ale ani tři další 
selské rodiny, které jen o vlásek unikly stejnému 
osudu / Beranů, Melounů a Tetauerů /, nezůstaly 
ušetřeny komunistického teroru. Svědectví o tom 
podává František Tetauer- syn Vojtěcha Tetauera, 
původního majitele gruntu v sousedství hajanské 
kaple sv. Anny: „Do kategorie neblaze proslulých 
„rudých obcí“ se většinou řadí Lnáře a Bezdědo-
vice. Plným právem, ale i tady u nás v Hajanech 
bylo soudruhů víc než bylo únosné a soustředili 
ve svých rukou slušnou moc. Nám sedlákům, 

kteří jsme ve vsi zůstali, neustále vyhrožovali, 
že budem rovněž vystěhováni a přijdem o svá 
hospodářství. Hlavní slovo tady měla proletář-
ská trojka ve složení Jindřich Myslík, František 
Motyka a František Svoboda. Tihle „kovaní“ 
soudruzi si dělali ve vesnici, co se jim zlíbilo. Nás 
v červenci 1957 připravili o koně, kteří putovali 
do rožmitálských hutí. Nedlouho nato nám sebrali 
i mlátičku. Za neplnění dodávek skončil můj táta 
na dva měsíce v žaláři na Borech. Byl na něho 
vyvíjen nátlak, aby se stal členem JZD. Jenže 
hajanské JZD se dvakrát po sobě rozpadlo, a tak 
všechno zabraly Státní statky ve Lnářích. Potom 
došlo k tomu, že nám zabrali statek - směli jsme 
tam sice bydlet dál, ale museli jsme platit ná-
jem!“, uvádí restituent, který po roce 1989 začal 
rodinnou usedlost na vlastní náklady opravovat. 
Dnes už zase statek září novotou a malebné 
obci přidává na atraktivitě a přitažlivosti. „Ale 

k soukromému hospodaření jsem se už nevrátil. 
Pouze tam žijeme,“ upozorňuje František Tetauer, 
„Moc mi pomohlo, že před třiceti lety uživatelé 
objektu na mou žádost opravili střechu. Ona jim 
totiž najednou naše usedlost začala být na obtíž a 
doslova mně nutili, abych si ji vzal zpátky.“

Pronásledovány byly v 50. letech i selské ro-
diny Melounů a Beranů. Sedlák Beran stejně jako 
Vojtěch Tetaur byl zatčen a vězněn pro neplnění 
hospodářských dodávek.

Vojtěch Tetaur zemřel v roce 1988. Po smrti 
jsou i pan Beran a Meloun, stejně jako hajanští 
proletářští vůdci Hajan Jindřich Myslík, František 
Motyka a František Svoboda.

Je nepochopitelné, proč se o zločinech proti 
lidskosti páchaných na venkovských selských 
rodech začalo veřejně hovořit až od roku 2006. 
V souvislosti s nimi byl dosud nepravomocně 
odsouzen jen jeden komunistický činitel v Ra-
kovníku, další dva případy leží u soudů. Úřad pro 
dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu 
celou kauzu pomalu dává „k ledu“. „Důvodem 
je, že přestáváme dostávat podněty z řad veřej-
nosti a že většina pachatelů už nežije,“ vysvětluje 
vedoucí vyšetřovacího týmu při ÚDV plukovník 
Ilja Pravda.

Vladimír Šavrda

„Komunističtí funkcionáři nás v Hajanech šikanovali 
jako pominutí.

Hledám šikovnou pani na úklid cha-
lupy o víkendech v Uzeničkách.  
Tel . 606 58 00 81 o víkendech.
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Proč jsem se stal dobrovolníkem
Nedávno jsem se zamýšlel nad tím, proč chodím jako dobrovolník do 

domova pro seniory, proč chci dělat něco pro druhé. Asi proto, abych byl 
užitečný druhým, protože asi jen málokdo dokáže pouze dávat. Určitě to 
z krátkodobého hlediska je možné a někdy i příjemné, ale kdo z nás by 
to vydržel třeba rok? Díky seniorům se učím jednu velice důležitou věc, 
a to ptát se sám sebe. Začalo to právě v domově pro seniory v Blatné, kde 
jsem se začal ptát, proč chci být právě s těmito lidmi, ale zprvu neškodná 
myšlenka mi začala zcela měnit život k lepšímu a naučila mne se zamýš-
let nad každou maličkostí a maličkosti, které byly zprvu pouze součástí 
mého stereotypu, začaly tento stereotyp měnit. Nevím, jestli jsem díky 
lidem, ke kterým docházím, chytřejší, ale doufám, že těmto lidem dávám 
přinejmenším to, co dávají oni mně, a to sílu překonávat překážky a také 
radost do života. 

Asi nikdo nečeká, že každý den bude skvělý a vše půjde dobře, ale 
málokdo si naplno užívá dnů, kdy to tak je. Znám hodně lidí, pro které 
je to samozřejmé, ale to se netýká lidí, se kterými se setkávám zde. Ti si 
umí těchto dnů vážit a vychutnávat je plnými doušky. I přesto, že všichni 
zaměstnanci v domově odvádí svou práci skvěle, nejde, aby se každému 
uživateli zavděčili, a právě v těchto okamžicích je práce dobrovolníka 
důležitou složkou tohoto zařízení. Myslím si, že uživatelé se bez nás 
dobrovolníků obejdou, nebudou strádat hlady ani žízní, vím, že s nimi 
každý zaměstnanec vždy rád popovídá, ale asi málokdo z nich vzhledem 
k pracovnímu vytížení může obětovat tolik času jako dobrovolník. S uži-
vateli komunikuji jako s přáteli, přijali mě a je to krásný pocit.

 Matka Tereza jednou řekla: „Na této zemi nemůžeme dělat velké věci, 
ale pouze malé věci s velkou láskou“ a já doufám, že z lásky k lidem to 
dělá každý dobrovolník. Vždyť co víc než lásku druhého člověka může 
kdokoli z nás dát. 

Petr Burian

Program na leden 2011
Pravidelný program
dopoledne:
PO: 8:30  - 11:30 
od  9:00  Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30  -  11:30 
cvičení, říkadla a hry pro děti do 12 měsíců
ST: 8:30  - 11:30
program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kapříkova notička, 
Rybičky, hejbejte se!) 
ČT: 8:30  - 11:30 
volná herna bez programu
odpoledne :
PO: 15.00 – 17.00 – volná herna (pro děti do 6 let) – pozor 
změna!  
ÚT: 14.30 – 15.30 – Šikovné ploutvičky 

Program na pondělky a středy
  3.1. – Sněhuláci z krupičky
  5.1. – Tři králové
10.1. - Krmítka
12.1. – Vyrábíme a stavíme sněhuláky
17.1. – Tučňáci
19.1. – Lední medvědi
24.1. - Sněží
26.1. – Zimní radovánky
31.1. - Masky

Připravujeme na leden:
 - středy od 15.30 hod – zumba pro děti od 4 do 7 let

- na jaře proběhne další kurz těhotenského cvičení a přípravy 
na porod

- více na www.mckaprik.estranky.cz

Regionální turistické a mapové
centrum Blatná vám zaručí 
dobrou orientaci doma i
v zahraničí po celý příští rok. 
Naše pojištěná cestovní kancelář 

vám nabídne tu nejkrásnější dovolenou. Jsme zde pro 
vás již 21 let. Spolu s oddělením kultury městského 
úřadu pro vás připravujeme novinky z cestování i
kultury, které si můžete zajistit přímo v naší kanceláři.
Těšíme se s vámi na viděnou v blatenském infocentru a
cestovní kanceláři Ciao… pod blatenskou věží po celý 
příští rok.

Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a 

šťastný nový rok 2011 a hlavně: 

…dovolte si zase dovolenou

Vendula Hanzlíková a Váš Ciao… team

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
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Lidé ve Lnářích na Blatensku mají doposud v živé paměti spoluobčana 
a politického vězně 50. let Josefa Reslera a jeho rodinu. Soukromě hospo-
dařící zemědělec, původem z Kluk na Mladoboleslavsku , byl jako údajná 
hlava protistátní skupiny odsouzen ve zmanipulovaném soudním procesu  
k doživotnímu vězení. V nelidských podmínkách strávil více jak jedenáct 
let. Domů se vrátil psychicky zlomený s trvalými zdravotními následky. Jako 
jednomu z mála vězňů svědomí se mu podařilo vysoudit počátkem 70. let na 
Československém státu finanční odškodnění. Krátce nato zemřel. Ani jeho
poslední léta, kdy s rodinou žil ve Lnářích, se nedočkal klidu. Komunistickou 
obec totiž v těch dobách zcela ovládal fanatický a nebezpečný funkcionář 
KSČ Václav Smeták a početná smečka jeho přisluhovačů. A ti s „třídním 
nepřítelem“ Josefem Reslerem nezacházeli zrovna v rukavičkách.

Josef Resler byl posmrtně rehabilitován až v roce 1990 Okresním soudem 
ve Strakonicích. Nyní se po dalších dvaceti letech dočkal trvalého a viditelné-
ho projevu úcty přímo v rodné obci Kluky. Jemu a dalším obětem komunismu 
z této vsi, odsouzeným v roce 1953 k trestu odnětí svobody v souvislosti 

s provokací Stb- „Akce Kluky“, byla 
slavnostně odhalena pamětní deska. 
Mezi zhruba stovkou účastníků 
pietního shromáždění u pomníku 
padlých na návsi v Klukách byla 
přítomna i předsedkyně Konfedera-
ce politických vězňů ČR Naděžda 
Kavalírová, dále předseda Okresní 
pobočky Konfederace politických 
vězňů v Mladé Boleslavi Zdeněk 
Klíbr a poslední žijící odsouzený 
v rámci „Akce Kluky“ Miroslav 
Semilský / 83 let /.

O celé této akci referovala ná-
sledující tisková zpráva: „Pietní akt 
v Klukách na Mladoboleslavsku 
měl pamětníkům i mladším gene-
racím připomenout oběti provokace 
liberecké Státní bezpečnosti namí-
řené proti soukromým zemědělcům 
v Podbezdězí, kteří začátkem 50. let 
odmítali vstupovat do JZD. Provo-

kace, nazvaná „Akce Kluky“, postihla deset občanů z vesnice. Ti byli ve 
vykonstruovaném procesu v květnu 1953 odsouzeni k dlouholetým trestům 
odnětí svobody. Jejich rodiny byly z obce vystěhovány, jejich statky a pole 
byly zabaveny. Orná půda v této oblasti patřila k nejkvalitnějším v celém 
tehdejším Československu.

V souvislosti s „Akcí Kluky“ bylo odsouzeno ve dvou hlavních / květen 
a říjen 1953 / a dalších navazujících procesech celkem třicet šest lidí i z dal-
ších obcí- Sudoměř, Březinka, Vrátno, Malé Všelisy, Líny, Trnová, Plužná, 
Doubravice, Kovánec, Březovice, Skalsko, Katusice a Valovice. Tyto obce 
dnes patří do okresu Mladá Boleslav, tehdy patřily do okresu Doksy a byly 
součástí Libereckého kraje.

Byly vyneseny dva rozsudky na doživotí a další rozsudky v celkové výši 
389 let. Jeden z odsouzených zemřel přímo ve výkonu trestu. Vedle těchto 
odsouzených další ze zatčených - soukromý zemědělec Bedřich Mach z Čisté 
u Bělé pod Bezdězem- zemřel na následky vyšetřovacích metod příslušníků 
Stb. Další obětí „Akce Kluky“ byl řídící učitel Alois Jech z Lobče, který si 
sáhl na život v sobotu 18. října 1952 několik dní poté, co ho navštívili ve 
škole příslušníci liberecké Stb.

Celá akce byla od počátku přímo vyprovokována libereckou STB, což po-
tvrdila inspekční zpráva ministerstva vnitra z roku 1956. Přesto byli všichni 
nevinně odsouzení ponecháni ve vězení. To proto, aby se jim nemohla vrátit 
ukradená kvalitní orná půda o celkové výměře 480 ha.

Procesy v Liberci v roce 1953 byly zcela vykonstruované, zatčení byli 
ke svým výpovědím donuceni psychickým a fyzickým násilím. Procesy 
měly celostátní publicitu prostřednictvím tisku a rozhlasu. Cílem bylo 
nahnat soukromým zemědělcům v celé České republice strach a přimět je 
k tomu, aby vstupovali do JZD. Státní bezpečnost zde využila zkušenosti 
z roku 1951 z největšího procesu proti soukromým zemědělcům v Babicích 
v Jihlavském kraji.

Podle odborníků patří „Akce Klu-
ky“ ke klíčovým politickým procesům 
z oblasti kolektivizace zemědělství 
v Československu.

Někteří z občanů odsouzených 
v „Akci Kluky“ byli před 2. světovou 
válkou členy strany agrární či národně 
socialistické. Řada z nich se aktivně 
v době 2. světové války zúčastnila 
protinacistického odboje ve skupině 
Černý lev.

Není třeba ani dodávat, že žádný 
z režisérů obludného justičního ma-
sakru- předseda tehdejšího krajského 
soudu v Liberci dr. Zdeněk Čihal, 
prokurátor Václav Nepomucký, sadis-
tičtí vyšetřovatelé z řad místní Stb ani 
agenti- provokatéři, kteří špinavou hru 
se soukromými zemědělci rozehráli- 
nebyl nikdy nijak potrestán. Někteří 
si naopak polepšili, jako třeba právě 
dr. Zdeněk Čihal, kterého rodná strana poctila lukrativním postem prvního 
náměstka ministra spravedlnosti.

                                                                              Vladimír Šavrda

Poznámka: Velkou zásluhu na zorganizování pietního shromáždění 
v Klukách a zhotovení pamětní desky obětem komunismu měl Michal Ši-
mek- farář sboru Českobratrské církve evangelické v Kovánci.

Druhá rehabilitace Josefa Reslera ze Lnář im memoriam

Předsedkyně KPV ČR Naděžda Kavalí-
rová, Zdeněk Klíbr, Miroslav Semilský 
- poslední žijící. Odsouzený v „Akci 

Kluky“.

Adolf Rázek - bývalý politický vězeň 
z úřadu pro dokumentaci a vyšetřo-

vání zločinů komunismu.

Program na podzim 2010
Začátek v 19,00 hod.

24.12. Koledy s punčem u vánočního stromu na návsi ve 21,30 hod.
29.12. Mistr kytary pan Štěpán Rak – vzpomínkový večer na 
           muzikanta a ČLOVĚKA doktora Mahela – od 18,00 hod.
31.12.  Tradiční Silvestr – od 20,00 hod.

Změna programu vyhrazena, pokud není uvedeno jinak, je vstupné 
dobrovolné, občerstvení zajištěno. Rezervace míst  a   informace na tel. 

724119332, nebo na www.vrbno-ubytovani.cz 
I vy si můžete náš sál zadat pro svojí akci.
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Leden 2011
Šmidingerova knihovna a ČSOP zvou 

dospělé i děti:
- po celý leden na výstavku fotografií 

p. Zdeňka Kozla Vzpomínání na dudácké fes-
tivaly v půjčovně pro děti a dospělé na pobočce 
ŠK Za Parkem (Husova 380). Otevírací doba na 
pobočce: PO a ČT 13 - 18, ST 8 - 12

- po celý leden na zimní výstavu větviček 
na pobočce Za Parkem (k určování dřevin podle 
pupenů a borky).

- v sobotu 15.1. na desetikilometrovou pro-
cházku z Radomyšle do Strakonic. Tentokrát si 
budeme po cestě povídat hlavně o přezimování 
hmyzu apod., ale bude možno se ptát i na jiná 
témata. Sraz v 8.55 před nádražím ČD, v 9.09 
jede vlak do stanice Radomyšl zastávka. V přípa-
dě změny jízdního řádu informace na 383 323 021 
nebo na hrdlickova@knih-st.cz.

- v pondělí 17.1. mezi 17-19 hod. na pobočku 
ŠK na Tvořivý podvečer s p. Alenou Šimáč-
kovu na téma Zážitková alba (scrapbooking). 
Nůžky, lepidlo, různé druhy papírů a jiných ma-
teriálů budou k dispozici na místě, ale hodilo by 
se si s sebou přinést i vlastní a kromě toho např. 
rodinné fotografie, dětské kresby apod.

- v sobotu 22.1. na přírodovědný výlet. Sraz 
v 8.55 před nádražím ČD, v 9.09 jede vlak 
do stanice Radomyšl. Přes Leskovice půjdeme 
k rybníku Malduchy, přes který je hezký pohled 
na kopec s obcí Chrášťovice (připomínající lidový 
betlém). Zpět se vrátíme ve 14.24 (další možnost: 
16.24) z Radomyšle. Bude-li zájem, půjdeme i do 
Chrášťovic a Lázu a vlakem pak pojedeme z Ro-
jic. V případě změny jízdního řádu informace na 
383 323 021 nebo na hrdlickova@knih-st.cz.

- v pátek 28.1. na přednášku s promítáním 
Krása krajiny. Přednáší  Ing. arch. Mgr. Jiří 
Kupka, Ph.D. Koná se od 17 hod. v promítacím 
sále strakonického gymnázia.

- na páteční schůzky kroužku MOPíků. Pro-
gram se řídí podle počasí a nálady - děti sáňkují, 
hrají si nebo se něco nového učí (buď venku, nebo 
v klubovně), rodiče a další dospělí se jim spolu 
s vedoucími věnují. Mají ale čas i na povídání 
mezi sebou a na probírání zajímavostí z přírody. 

7.1. a 21.1. (v liché týdny) bude sraz v 16.00  
před hradem u CIAO, 14.1. a 28.1. u altánu 
v parku.

Více na www.csop-strakonice.net.
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obchod bytovým textilem

je tu pro vás, povlečení, prostěradla,
sedáky, ubrusy, chňapky, patchwork,
kapesníky...

Nově nabízíme:
metráž, bylinkové čaje,
šití na zakázku....

Naprostá většina zboží je od
zavedených českých výrobců...

DO-BYTU
Třída T.G. Masaryka 268, Blatná, tel.: 606 487 432
Po - Pá 9.00 - 16.00      So 9.00 - 12.00
e-mail: Dagmar.Kohoutova@centrum.cz      www.do-bytu.cz

Udělejte radost svým blízkým originálním dárkem !
Máme pro Vás připravené dárkové poukázky na masáže, či anticeluli-

tidní zábaly dle Vašeho výběru!
Nabízíme:  *Luxusní masáž teplými lávovými kameny - HOT 
STONES
  *Klasické masáže jednotlivých partií i celého těla 
  *Dornova metoda v součinnosti s Breussovo masáží
  *REIKI, harmonizace a čištění čaker
  *Přírodní anticelulitidní zábaly s aloe vera

A jako dárek pro Vás – na dárkové poukazy zakoupené do 31.1.2011 
sleva 15% z ceny poukazu!

Těší  se  na Vás Nešvarová Jiř ina.

Provozovnu najdete na adrese Na tržišti 727,
Blatná  prostory kosmetického Myo studia nad vet. klinikou.

Informace a objednávky na tel.: 723/253 700. Vždy od 14 - 22 hod. 
Pokud Vám telefon nezvednu, pracuji a ráda Vám zavolám zpět, jak to 

bude možné.

Vážení�obchodní�partne�i
zveme�Vás�do�sb�rny�

firmy�

EKOŠROT�spol.�s�r.o.

Výkup�železa�a�barevných�kov��
za nejvyšší ceny !!!

I�:�25221299��DI�:�CZ25221299

BLATNÁ
Fügnerova�ul.��"Usila"�ZZN

Tel.:�777�960�887,�777�645�134

PROVOZNÍ�DOBA

Po,St�14,30���17,30�hod.

So�9,00���13,00�hod.

Nabízím celodenní hlídání vašich rato-

lestí, možnost i o víkendech nebo indivi-

duálně dle dohody. Hlídání je s možností 

vaření dle požadavků, svačinky atd. 

Hlídala jsem děti od narození do školní-

ho věku. Jsem maminkou 2letého syna. 

Hlídání je formou her, čtení....

Bližší informace na: 776 37 37 44

N a b í z í m
soukromou výuku angličtiny, 

dle individuálnich potřeb klienta. 
Pro dospělé i děti.

Specializuji se na výuku dětí před-
školního věku. S výukou mám zku-
šenosti a mám několikaletý pobyt 

v cizině.
Bližší informace na:

776 37 37 44

T
R
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Y
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Celý koncept vychází z poměrně banálního psycholo-
gického poznatku, že i obchodník je jenom člověk.
Každé obchodní jednání tak v sobě zahrnuje i jistý
chemismus, který mezi oběma partnery funguje.
Ostatně pracovníci zpravodajských služeb s tímto po-
znatkem pracují už desítky let. Chcete-li po někom,
aby vám prodal informace o rozmístění balistických
raket nějakého státu, máte daleko větší šanci, že vám
je dá, pokud vás bude považovat za přítele, než když
mu zaklepete na dveře a řeknete: „Dobrý den, jsem
ten a ten z izraelské rozvědky, chtěl bych po vás pár
informací a dám vám za ně spoustu peněz.“

Většina z nás zpravidla se zpravodajskými informa-
cemi neobchoduje, nicméně princip je stejný. Bu-
dete-li jednat s přítelem, nebo alespoň s dobrým
známým, máte vždy větší šanci dohodnout obou-
stranně výhodný obchod. Koncept „business with
pleasure“ samozřejmě z obchodních partnerů po-
krevní bratry neudělá, ale může výrazně přispět
k vytvoření pohodové atmosféry a zejména při
dlouhodobé spolupráci představuje neocenitelný
soubor technik podporujících rozvoj právě těch ko-
munikačních oblastí, které běžné obchodní jednání
rozvíjet nedokáže.

V současné době dochází na trhu cestovního ruchu
ke stále těsnějšímu prolínání mezi oblastmi mee-
ting, convention, incentive a business. Objevují se
pojmy jako meetcentives (konferenční akce s prvky
incentivy) a další variace. Pořadatelé kongresů i ma-
nažeři nadnárodních společností si stále více uvě-

domují, že lidské chování ovlivňuje ce-
lá řada faktorů, z nichž mnohé jsou
velmi obtížně formalizovatelné, tak-
řka neviditelné. A pokud jste jednou
v pozici člověka, který má o něčem
rozhodovat, vaše rozhodování kromě
objektivních kvantifikovatelných krité-
rií ovlivňují i faktory jako vzájemné
sympatie, nálada, a podobně.

Každý psycholog vám řekne, že 90 %
mezilidské komunikace se odehrává
v rovině neverbální. To zkušený ob-
chodník samozřejmě ví, stejně jako
ví, že nemá během jednání počítat
pavučiny na stropě. Pokud to neví,
Bůh mu pomoz. Jenže k tomu, aby se
z vašeho obchodního partnera stal ales-
poň dobrý známý, když už ne rovnou přítel, je tře-
ba víc. Proto se moderní business travel musí zají-
mat o obchodníka jako o člověka, o jeho přirozené
lidské potřeby, o příležitosti k rozvíjení společně
prožívaných pozitivních emocí.
Na podzim roku 2008 uskutečnila společnost Tar-
get International Executive Search Group spolu
s britskou Henley Business School průzkum mezi
manažery v šesti zemích střední Evropy. Podle vý-
sledků této studie patří mezi pozitiva českých ma-
nažerů vlastnosti jako pracovitost, dobrá organizo-
vanost či dodržování termínů a časových rozvrhů.
V oblasti osobních vztahů a smyslu pro humor však
dopadli ze všech hodnocených zemí nejhůře. 

„Překvapilo mě hodnocení českých manažerů jako
lidí, kteří nemají smysl pro humor,“ uvedla pro
agenturu Reuters k prezentovaným výsledkům stu-
die Pavla Trchová, ředitelka společnosti Target pro
Českou republiku. Člověk by skoro řekl, že peníze
vynaložené na nejrůznější kurzy rozvoje tzv. „měk-
kých“ dovedností byly vyhozeny oknem. Nebo je
chyba někde jinde?

V době hospodářské krize, kdy každý management
šetří, kde se dá, a rozpočty na business travel jsou
zkrouhnuté na minimum, nelze čekat zázraky. Přesto
však by bylo dobré na chvíli se nad svými obchodní-
mi kontakty a vazbami zamyslet. Protože budete-li
vybírat mezi dvěma potenciálními dodavateli, kteří
vám nabídnou stejný produkt za stejných podmínek,
uzavřete smlouvu raději s člověkem bez smyslu pro
humor, který vám kdysi potřásl rukou na jakési kon-
ferenci, nebo s tím veselým chlapíkem, co vás v létě
jistil na laně a pak vám to natřel na horském kole?

Krátce – společné zážitky sbližují. A právě neměři-
telná vzájemná blízkost a smysl pro humor mohou
být tím příslovečným jazýčkem na vahách, který

v době, kdy všichni nabízejí ty nejlepší podmínky,
aby vůbec něco prodali, rozhodne, jestli (si) s námi
ostatní budou chtít hrát.

Text: Jan Otava, Mag Consulting
Foto: © isifa / Ablestock

Obchod s radostí
Ne, nebojte se. Nebude řeč o obchodování s narkotiky, sexem ani dalšími podobnými artikly, které jak-
koliv mohou být finančně zajímavé, radost spíše nahrazují – a to ještě velmi bídně. Nadpis tohoto člán-
ku je volným překladem sloganu jisté BT společnosti, která si vzala za cíl spojit obchod s příjemnými zá-
žitky. Business with pleasure, ústřední myšlenka této firemní filozofie, tak dává pojmu business travel
poněkud jiný rozměr.

Společné zážitky  obchodní partnery sbližují

Fúze Weco-Travel 
se společností Odeon

V únoru letošního roku úspěšně dokončila skupi-
na Weco-Travel CEE akvizici cestovní kanceláře
Odeon, s. r. o., a dále tak posiluje svou pozici na
trhu firemního cestování v ČR a v regionu střední
a východní Evropy.

Společnost Odeon, s. r. o., bude postupně začle-
něna do expandujícího řetězce cestovních kance-
láří s výhledem plné fúze s CK Weco-Travel (CZ),
s. r. o. Krédem obou společností je individuální
přístup k zákazníkům a garance vysoké úrovně po-
skytovaných služeb ve všech oblastech firemního
cestování. „Pro naše zákazníky ale nejsme jen po-
skytovatelem služeb. Jsme partnerem, který doká-
že při zachování vysokého standardu služeb do-
sáhnout úspor a optimalizace nákladů na služební
cesty, incentivní zájezdy, kongresy a konference,
což je v současné době jedním z klíčových témat
všech firemních zákazníků ze všech oborů,“ říká
o činnosti expandující CK Weco-Travel jednatel
společnosti Petr Přibyl. 

-red-

• Atraktivní a pfiíjemné prostfiedí, kvalitní ubytování 
– 16 dvoulÛÏkov˘ch pokojÛ

• Uzavfien˘ areál vãetnû parkovi‰tû
• Semináfie, prezentace, ‰kolení, firemní akce, teambuilding
• Víkendové a relaxaãní pobyty, rodinná dovolená… 
• Klimatizovan˘ salonek I s kapacitou 40 osob
• Salonek II s kapacitou 20 osob
• Kompletní technické vybavení, Wi-Fi pfiipojení 
• Restaurace s letní terasou – grilování
• Wellness – infrasauna, masáÏe,kosmetika, 

venkovní bazén se slanou vodou
• Pétanque, ‰ipky, stolní fotbal, cyklistika, turistika, jogging

ERMI HOTEL ***

ERMI HOTEL – místo, kam se budete rádi vracet…

ERMI HOTEL, Královky 197, 262 23 Jince, tel.: +420 318 692 227, 724 251 766, e-mail: info@ermihotel.cz 
www.ermihotel.cz

Vedení daňové evidence, DPH, 
DPFO, účenictví, DPPO, mzdy

Holubová 723 700 927

uctoBlatna@seznam.cz‘

Pronajmu byt 1 + 1 v 
Blatné

t.č.  383393167
       721631667
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 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ

Program kina - leden 2011

Neděle 19. prosince – tř. J. P. Koubka
ADVENTNÍ TRHY
- vánoční zboží, občerstvení, hudba

Neděle 26. prosince – u kostela 15,00 hod.
ŽIVÝ BETLÉM
Hudba: Kapela Z Vršku

Leden 2011
Sobota 1. ledna – nám. Komenského 16,00 
hod.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Hudba a občerstvení zajištěno

Pondělí 17. ledna – sokolovna 9,00 a 10,15 hod.
Představení pro MŠ a I. st. ZŠ
„JAK VÍLA MODROVLÁSKA 
SPLNILA TŘI PŘÁNÍ A …“

Úterý 18. ledna –  zámek Blatná 19,00 hod.
Koncert KPH
SLAVNÍ MUŽI ALMY 
MAHLER
Andrea Kalivodová – mezzosoprán 
Kristina Kasíková – klavír
Valérie Zawadská – mluvené slovo 
Úryvky z knihy Alma Maria Schindler Mahler: 

„Můj život“ doplněné o písně 
Gustava Mahlera a Almy Mahler a operní árie 

Čajkovského, Bizeta a Verdiho

Středa 19. ledna – sál ZUŠ 10,00 hod. 
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ pro 
školy

Čtvrtek 20. ledna – sál ZUŠ 17,00 hod.
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ pro 
veřejnost

Čtvrtek 20. ledna – sokolovna 19,00 hod.
Travesti skupina
SCREAMERS
s e  p ř e d s t a v í 

v novém zábavném 
pořadu s názvem 
ŠAPITÓ

Předprodej  vstu-
penek na odd. kul-
tury

Výstavy:
Sobota 8. a neděle 9. ledna – areál ČSCH

12. ZIMNÍ VÝSTAVA výletků 
holubů, králíků, drůbeže 
a exotického ptactva
sobota: 13 – 17 hod.
neděle:  8 – 12 hod.

Oddělení kultury připravuje zájezdové představení na předpremiéru muzikálu

KAT  MYDLÁŘ
Úterý 22. února 2011

Divadlo Broadway 15,00 
Jan Mydlář - pověstmi opředený kat se narodil v královském městě Chrudimi. Přerušil svá 

studia v Praze, aby paradoxně později zde, v hlavním městě Českého království, z lásky vykonával 
po dlouhá léta opovrhovanou, přesto výnosnou katovskou činnost. Ve své funkci působil v rudol-
fínské Praze, do které se sjížděli vyslanci z nejrůznějších končin Evropy. Pobývaly tu významné 
osobnosti vědy, umění, ale i šarlatáni, šejdíři a podvodníci. Postava kata Mydláře byla opravdu 
osudově spojená s národním traumatem, byť reálná. O životě mistra popravčího toho moc nevíme. 
Slavným se stal až po popravě všech sedmadvaceti rytířů a měšťanů 21. června 1621, neboť právě 
na něm bylo vykonání rozsudku. Podobná poprava se nekonala dosud nikde. Jméno pražského kata 
se rozlétlo Evropou. Na trzích se prodávaly „zaručeně pravé“ meče s vyrytými jmény popravených 
nebo s Mydlářovým monogramem. Jan Mydlář - evangelík, jenž v rámci svého řemesla musel pa-
radoxně vykonat onen krutý a tristní akt, jímž vítěz oslavil svůj triumf nad poraženým. Kat Mydlář 
se tak stal součástí jedné z kapitol českých dějin, dramatických, opředených mýty i předsudky, 
jistě proto i vždy inspirujících a divadelně zajímavých. V naší inscenaci se - na rozdíl od historika 
- nemusíme stroze držet faktů. Snažíme se o vytvoření barvitého, byť fiktivního příběhu, který pro
potřeby muzikálového divadla fabulujeme a odkrýváme skryté a neznámé. Uvádíme tedy na scénu 
našeho dramatického vyprávění postavy reálné, jiné domýšlíme. Hlavní pozornost soustřeďujeme 
na individuální osud Jana Mydláře. Ať se jeho osobní život, životní setkání, lásky i jiné události 
odehrávají na půdorysu možné či jen tušené reality.

V hlavních rolích účinkují: Monika Absolonová, Kateřina Brožová, Josef Vojtek, Petr Kolář, 
Daniel Hůlka, Ilona Csáková, Marian Vojtko, Bohouš Josef a další.

Odjezd autobusu v 8,00 hod. od ubytovny Tesly – Předpokládaná cena: 400,- Kč

Zájemci se mohou přihlašovat do 15. 12. 2010 na odd. kultury  /tel. 383422849/

Středa 12.1 v 19:00 hod.
Thriller USA 2010, 120 minut, s titulky
THE SOCIAL NETWORK
/Falcon/
Na podzim roku 2003 si Mark Zuckerberg, 

který má za sebou Harvard je géniem v oblasti 
počítačového programování, sedá k počítači 
a horečně začíná pracovat na nové myšlence. To, 
co v návalu blogování a programování začíná 
v jeho pracovně, se brzy stane globální sociální 
sítí a revolucí v komunikaci. Za pouhých šest let 
a s 500 milióny přátel se Mark Zuckerberg stává 
nejmladším miliardářem v historii… 
Vstupné 75 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 14.1 ve 20:00 hod.
Hořká komedie ČR 2010, 137 minut, 
OBČANSKÝ PRŮKAZ
/Falcon/
Petr, Aleš, Popelka a Míťa dospívají v sed-

mdesátých letech, v době, kdy vyjít na ulici bez 
občanského průkazu znamenalo koledovat si o 
průšvih a kdy povinná vojenská služba byla pro 
mnohé tím největším strašákem. Každý po svém 
i společně se snaží neztratit v totalitním státě 
zdravý rozum a smysl pro humor, ale také nezadat 
si s režimem…..
Vstupné 75 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 19.1 v 19:00 hod.
Hudební dokument USA 2010, 95 minut, s 

titulky
THE DOORS - WHEN 
YOU´RE STRANGE

/Bioscop/
Hudební dokument o vzestupech a pádech 

legendární skupiny 70let „The Doors“ a jejím 
charismatickém zpěvákovi Jimovi Morrisonovi. 
Vstupné 55 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 21.1 ve 20:00 hod.
Thriller, horor USA 2010, 80 minut, s titulky
ĎÁBEL
/Bontonfilm/
Když nejede výtah v mrakodrapu, je to 

nepříjemné. Když jste zrovna uvnitř té plechové 
krabice, je to peklo. A když je v ní s vámi někdo, 
kdo vám usiluje o život, je to horor. Slavný horo-
rový tvůrce M. Night Shyamalan (Šestý smysl, 
Vesnice) se pustil do produkce ambiciózního 
projektu série thrillerů podle vlastních povídek, 
které se budou zaštiťovat značkou The Night 
Chronicles. Film Ďábel je prvním z nich.
Vstupné 60 Kč  Mládeži do 15 let nevhodné

Středa 26.1 v 19:00 hod.
Komedie ČR 2010, 105 minut, 
PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT
/Bontonfilm/
Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí život. Jeden 

v realitě a druhý ve svých snech. Chodí za 
psychoanalytičkou, která se mu pokouší vykládat, 
co jeho sny znamenají. Přijde na určitý rituál, 
který mu umožňuje kdykoliv navštěvovat své sny. 
Z nich se dozvídá o svém raném dětství, o vztahu 
k otci a matce. Když je pak svojí manželkou 
postaven před rozhodnutí mezi realitou a snem, 
odchází definitivně do svého snu.
Vstupné 60 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné
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 PORTS
Vánoční laťka v SOŠ Blatná

Ve Střední odborné škole Blatná, V Jezárkách 745, proběhl dne 
8.12.2010 již 19.ročník školního přeboru ve skoku vysokém Vánoční 
laťka 2010. Před mnoha desítkami diváků a za doprovodu reprodukované 
hudby skákalo 10 chlapců, 5 dívek a také 5 mužů (nejen tělocvikář, ale 
i matikář či vychovatel DM i ředitel školy). V kategorii mužů vyhrál hos-
tující J. Rosík se 150 cm, mezi dívkami byla 1. T. Pavlíková z Gymnázia 
Strakonice rovněž se 150 cm před místní D. Hřebečkovou se 135 cm a třetí 
L. Martínkovou (120 cm). Největší boj byl v kategorii chlapců, kde po 
pouze lehkém shazování 179 cm nakonec s výškou 175 cm vyhrál T. Bulín 
pouze na pokusy před svým spolužákem ze 4.A  K. Hochem. Třetí byl se 
160 cm V. Troják a stejně skočil i čtvrtý D. Frk. Podstatnější než skvělé 
výkony však byla vynikající atmosféra a zaujetí všech závodníků, podpora 
diváků a mnohaleté úsilí organizátorů z řad tělocvikářů blatenské SOŠ. 
Fotografie ze závodů i úplnou výsledkovou listinu najdete na webu školy
www.blek.cz

Volejbal ženy
Druřstvo žen TJ Sokol Blatná odehrálo 

v sobotu 27. 11. další turnaj v okresním přeboru 
volejbalu.

Tentokrát doma v Blatné dosáhlo velmi dob-
rých výsledků.

TJ Sokol Blatná : SK Řepice 2.0 (25:11, 
25:9)

TJ Sokol Blatná : TJ ČZ Strakonice „A“ 2:0 
(25:14, 25:22)

TJ Sokol Blatná : SK Řepice 2:0 (25:18, 
25:19)

PODZIMNÍ KROS
Střelské Hoštice 27.11.2010,2.podzimní kros,3550m v čase 14:29,7 

v kategorii 2.místo,se Jaroslav Pudil /SCV Blatná/ rozloučil s 10 letým 
závoděním v kategorii s 40letými soupeři
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Čezetník Blatná se 
představuje

Pokud se vedou v Blatné ve volných diskuzích 
rozhovory o motosportu nelze opomenout jméno 
Albín Veselý.

Známý autokrosař věnoval  a věnuje veškerý svůj 
volný čas motosportu!již jeho babička předpovědě-
la, že Albín se upíše motosportu,když  viděla jaké 
krkolomné kousky předváděl na kole, když mu bylo 
pět let.

Když v patnácti letech kupoval svého prvního 
Pionýra, neponechal nic náhodě a hned nechal přibalit 
drapák  na zadní kolo. V 1979-80 sbíral zkušenosti 
jako automechanik soutěžních automobilů na Rally 
MR.

V roce 1981 pak již jezdil soutěže jako spolujezdec 
na voze Škoda 110R. Potom vzalo toto dění svůj spád 
a Albín začal jezdit Autocross MR s motorem Wart-
burg!!! Kariera autocrossového jezdce pokračovala 
až do roku 1990. V této době přišla odmlka, protože 
bylo třeba se aktivně podílet na zprovoznění vrácené 
rodinné firmy.

Ale láska k motosportu neuhasla!Jako motokrosař 
začal svou karieru na jaře 2004 na závodech Šumav-
ského poháru v Horažďovicích a od této chvíle se 
pravidelné objevuje na motokrosových závodech!S-
vým nadšením a pílí se stal neodmyslitelnou postavou 
motokrosového dění i za hranicemi našeho regio-
nu!Albín jezdí na ČZ 514 – 380 ccm v kategorii nad 
50 let. Logickým vyústěním jeho snažení je založení 
stáje Čezetník Blatná,jehož další jezdce představíme 
v dalších vydáních.

Všem motokrosařům a nejenom jim přejeme 
klidné prožití Vánočních svátků a optimistické 

vykročení do Nového roku.
A nad tím vším

Hodně zdraví !!!!!!!!!!!!!!! 
Emil Vyskočil - Čezetník Blatná

Představení jezdců 
AV Racing

Jan Paďour
Tento mladý a výborný jezdec je s AV Racing od 

samotného vzniku. Honzova motokrosová éra začala, 
ale daleko dříve. Jako osmiletý chlapec dostal od 
svých rodičů první terénní motorku Kawasaki KX 
85 na níž se začal seznamovat s tímto adrenalinovým 
sportem a už tehdy bylo zřejmé, že motokros je jasná 
volba. Trénoval velmi často a za podpory svých ro-
dičů se brzy zúčastnil svých prvních motokrosových 
závodů ve třídě 85ccm, mimo jiné i MČR, ze které si 
přivezl několik pohárů. V této kubatuře závodil 7 let 
a vystřídal několik motocyklů různých značek.  Když 
dosáhl 15tého roku, odložil tento „malý“ motocykl 
a díky svému věku a vzrůstu přesedlal na „dospělác-
kou“ KTM SX 125, se kterou také vstoupil do nově 
vzniklého týmu AV Racing. Byla pro mě čest, že takto 
výborný jezdec s tak skvělou motokrosovou historií 
bude hájit a hájí barvy týmu. V současné době Honza 
závodí ve třídě MX2 na jihočeských seriálech a ostudu 
opravdu nedělá, což dokazuje jeho sbírka pohárů. 
I nadále přejeme mnoho úspěchů a motokrosu zdar!

Jan Paďour.
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MERHAUT Zdeněk
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CHLUM 72, 388 01 Blatná
Tel.: 777 221 532

merhautzdenek@seznam.cz

auto, moto
domácnost, zahrada

dětské hračky
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Adresa provozovny: U Sladovny 277- Blatná
Areál SOU za blatenským lihovarem v sousedství 

objektu firmy Pneu Spálenský
Otevírací doba:

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7- 11 hodin a 12- 16 hod.
Středa 7- 11 hod.                 Sobota dle dohody

Mobil: 607/ 195 439

NEHTOVÁ MODELÁŽ
Marketa Veselá
T.G Masaryka 268
Blatná (areál solárií)
mob:737268283
Novinka:Neonové gely

KADEŘNICTVÍ ,,Style“
Oznamuji, že od 4.1.2010 opět 

nabízím své kadeřnické služby! 
Objednávat se můžete již nyní na 

tel.777878292.
Dagmar Schollerová  777878292

Veronika Hudačeková 777628422

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Nádražní II.
Beethoven zněl
nádražní halou.
Pán si tak pěl
písničku starou
a mladá dáma
se usmívala.
Na noze stála
každého se ptala:

,,Co jste dnes
prožil krásného?“

Pokaždé se setkala
s nechápavým výrazem.

Beethoven zněl,
s radostí odcházel
starý pán o berlích.

            Karolína Frühbauerová

Hledám cvičitelky do nového 
relaxačního centra v Blatné. 

604372820

Hledám příjemnou paní na hlídání 
dětí 1h/ 50Kč nutností je časová 

flexibilita.

Milan Cvaniga
.:STAVEBNÍ ČINNOST:.

 sádrokarton
 obklady a dlažby
 plovoucí podlahy

------------------------------------
VÝŠKOVÉ PRÁCE

prořez stromů, rizikové kácení
tel: 602 934 526

GENERALI
Šek na povinné ru�ení s 

bonusem 55%
pro každého nad 30 let a na I�
Povinné ru�ení ZÁKLAD 

       Kategorie                 bonus 55%
  1351-1450 ccm 1.872 K�
  1451-1850 ccm 2.088 K�
  1851-2000 ccm 3.988 K�
  2001-2500 ccm 3.312 K�
  nad 2501 ccm           4.860 K�

 Novinka: rodinný multibonus. 
   T.G.Masaryka 276, Blatná   
 tel.: 383 422 668, 777 782 835 

www.generaliblatna.cz

Hledám do pronájmu menší byt 
v Blatné, za přijatelnou cenu, 

popřípadě kauce.

POLYKARBONÁTY 
PLEXISKLA 
sklenářství lnáře 

tel:+420602641773

Studentka 5. ročníku matematiky na Uni-
verzitě J. E. Purkyně nabízí doučování 

z matematiky v Blatné.
Cena jednorázově 150 Kč/hod, při pravi-

delném docházení 100 Kč/hod.
Tel.: 737 447 526 (reaguji i na sms).
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- kompletní ošetření pleti, barvení řas a 
obočí, trvalá na řasy, depilace, líčení atd.
   PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ
Tel.: 775 990 350, Blatná, Nad Lomnicí 1110
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VISHAY Electronic spol. s r. o. hledá pro sv�j závod 
ESTA Blatná pracovníka na pozici: 

�� provozní elektriká�
- hlavní pracovní pom�r,
- 2 roky praxe v oboru,  
- §6 vyhl. 50/78 Sb., 
- �idi�ský pr�kaz B, 
- NJ nebo AJ výhodou. 

Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní 
spole�nosti, firemní benefity a odpovídající mzdové 
ohodnocení. Zájemci mohou volat 383 455 516, 
životopis na Jana.Benesova@vishay.com. 

Sportovní a rekondiční masáže

Přijedu za Vámi domů

Nabídka masáží:
Masáž šíje a zad   30 min.  150,- Kč
Masáž rukou a ramen  40 min.  180,- Kč
Masáž zad. str. nohou  40 min.   180,- Kč
Masáž před. str.nohou  40 min.   180,- Kč
Masáž břicha   10 min.     60,- Kč
Masáž hrudníku   10 min.     60,- Kč

Zvýhodněné masáže: 
Masáž - šíje, záda, obě ruce  60 min.   300,- Kč
Masáž  - šíje, záda, celé nohy  90 min.  450,- Kč
Masáž - obě ruce, celé nohy  90 min.  450,- Kč
Celková masáž těla  120 min  600,- Kč

Peroutka Leoš, Mačkov 74, 388 01  Blatná
Tel.: 605067372, e-mail: peroutkaleos@seznam.cz
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V E T E R I N Á R N Í  O R D I N A C E
Böhmova 451, 388 01 Blatná, tel.: 383 422 389
MVDr. Marie Cízová, Hudčice 83, tel. 607 757 109

MVDr. Jiří Šole, Bohmova 451, Blatná, tel. 603 541 555
Olga Vajnerová, Sedlice 150, tel. 722 806 749

Provozní doba :
Pondělí a úterý:    7.00 - 18.00 hod.
Středa:                  7.00 - 8.30 hod,  14.00-18.00 hod.
Čtvrtek a pátek:    7.00 - 18.00 hod.
Sobota a neděle:    7.00 – 8.00 hod.

Mimo tyto ordinační hodiny,ošetření úrazů a naléhavých případů- nepřetržitá pohoto-
vostní služba 24 hodin denně – tel. 383 422 389.

Na předem dohodnuté návštěvy a zákroky /včetně vakcinací/ je vždy poskytována 20% sleva.
Možnost se nezávazně informovat o aktuálních cenách léčiv, vakcinací a běžných chirurgických 

zákroků /čipování,kastrace, kýly apod./
Ošetření  zdarma – pro chovatele malých zvířat,kteří se momentálně nacházejí v tíživé finanční 

situaci.
Prodej kompletního sortimentu krmiv ,veterinární kosmetiky a chovatelských potřeb pro malá 

zvířata za velkoobchodní ceny. Vzorky krmiv k vyzkoušení zdarma. Bezplatná chovatelská 
poradna. 

Dočasné zaváděcí ceny!!
Možnost návštěvy chovatele u nepohyblivých či špatně zvladatelných pacientů.
Více informací na:  www.veterinari-blatná.cz,   E-mail: veterinari-blatna@seznam.cz

OŠETŘOVÁNÍ ZDARMA - u zvířat pocházejících z útulku majitel hradí pouze cenu použitých léků.

Ku�era – stavby, s. r. o. 
Zelená úsporám 

Zateplování rodinných, bytových a panelových dom�.
V rámci komplexního zateplení provádíme zateplení fasády, podlah, strop�, plochých a šikmých st�ech.

Nabízíme: zpracování projektu a energetických výpo�t�
 za�ídíme žádost o dotace 

zdarma zpracujeme p�edb�žnou nabídku 
                                             poskytujeme záruku až 90 m�síc�

Dále provádíme: 
- hrubé stavby     DRAHOSLAV KU�ERA
- celkové rekonstrukce budov    tel: 603 864 295
- rekonstrukce bytových jader    email: kucera.zednictvi@seznam.cz
- obklady a dlažby     www.kucera-zatepleni.cz
- sádrokartonové systémy 
- zámkové dlažby a zdivo z KB blok�
- demolice objekt� a další 

Naše kancelá�:  Zahradnická 38, 388 01 Blatná 
                tel: 732 948 861 

H l e d á m e
řidiče-operátora

pro přibližování dřeva lesním trakto-
rem John Deere 6230 jako zaměst-

nance na plný úvazek pro lesy v 
okolí Blatné. 

Kontakt: G.T.S. CZ, s.r.o.,
Ing. Vokurka,

tel. 737851467.

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

Výroba oken, dveří, kuchyní, schody,
ploty, pergoly, vrata atd.

tel: 721 310 480
e-mail:truhlarstvi.chodora@blatna.net
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výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:    čt 15 - 18 hod.
     pá 15 - 18 hod.
     so (liché týdny 8-11 hod.)
     nebo po tel. domluvě

Hajany 15  Tel.: 383 420 053
   mob. 604 566 214

   St�ední odborné u�ilišt�
BLATNÁ

U Sladovny 671 
                            388 16 Blatná 

Nabízíme provedení t�chto prací:

��veškerou diagnostiku, se�ízení
a opravy osobních a užitkových 
automobil� v�etn� kontroly 
a se�ízení geometrie podvozku 
novou 3D diagnostikou 

��servis klimatizací vozidel 
��m��ení emisí zážehových 

i vzn�tových motor� v�etn� p�ípravy 
vozidel na technickou kontrolu 

��opravy traktor� a zem�d�lské 
techniky 

��základní kurzy sva�ování, 
doškolování a p�ezkušování svá�e��

P�íjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod. 
 na tel. 383 412 335, 383 412 333 

Další informace: tel.: 383 412 320 
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz

KRMIVA MAŠEK
sm�si ZZN + další krmiva pro: 
psy, ko�ky, dr�bež, ovce, holuby, 
králíky, prasata, kon�, skot, kapry

NEJNIŽŠÍ CENY 
Po 8-16;Út-Pá 8-15;So 9-11 
dovezeme – objednávejte na 
�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná 

S  několikaletými  

zkušenostmi z Velké 

Británie a USA nabízím 

soukromé lekce 
angličtiny „šité pří-

mo na míru“ dle vašich 

individuálních potřeb 

(zaměření na

konverzaci, gramatiku, 

rozvoj slovní zásoby, 

doučování dětí).

Pro děti, studenty 

i dospělé; jednotlivce 

i skupinky; začátečníky 

i pokročilé.

Bližší informace na tel.
č. 724 558 514.
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PROVOZ NEPŘERUŠEN!!!
Dáváme na vědomí všem našim obchodním partnerům a zákazníkům, že i přes
úmrtí podnikatele pana Karla Suchého, pokračuje tato firma ve stejném
rozsahu jako dosud. Věříme, že se i nadále budete na nás obracet.


