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Prodejní doba při prodeji ryb na Vánoce roku 2013

   Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Pondělí Úterý
Prodejní místo 19. 12. 20. 12. 21. 12. 22. 12. 23. 12. 24. 12.

Blatná sádky 9-12 13-14 9-12 13-15 9-12 13-16 9-12 13-17 9-12 13-17 9-11
Dobrá Voda sádky 9-12 13-14 9-12 13-15 9-12 13-16 9-12 13-17 9-12 13-17 9-11
Rojice sádky  9-15 9-12 13-17 9-12 13-17 9-12 13-17 9-11
Písek Bránická pivnice   9-17 9-17 9-16
Písek bašta Šarlák  9-16 9-17 9-17 9-17 9-11
Písek nemocnice   9-17 9-17 9-16
Strakonice OC Maxim  9-16 9-18 9-18 9-18

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

Zahájení adventu v Blatné
První adventní 
koncert proběhl

v neděli 1. prosince 
na nádvoří zámku 

Blatná.

V neděli 1. prosince byl 
slavnostně rozsvícen vánoční 

strom na tř. J.P. Koubka.

Příjemnou adventní 
náladu přinesl zpěv 

žáků ZUŠ Blatná pod 
vedením ředitele M. 

Škanty a pěvecký soubor 
SONITUS z Písku
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Aktual ity�

VLÁDY SE UJAL POSLEDNÍ MĚSÍC 
ROKU - PROSINEC

Poslední měsíc roku, doba očekávání - AD-
VENTU. Z meteorologického pohledu bývá 
tento měsíc nejpochmurnější, dává více dešťů 
než sněhu, často nastávají silné větry. Na zemský 
povrch dopadá vůbec nejméně slunečních paprs-
ků, v průměru připadá na prosinec nejvíce dní 
zcela bez slunečního svitu. Pro dobu rozjímání 
tedy nejvhodnější čas, našimi předky nazýván 
také „černá zima“

Počátek měsíce bývá často ovlivněn Ondřej-
sko-mikulášským oteplením a Mikulášskými 
dešti. Nahlédneme-li do starých kronik zjistíme, 
že:

L. P. 1281 a den sv. Barbory prudká vichřice 
strhla s věží nejtěžší a nejpevnější stavby. 24 
stavení věží na Hradě pražském a městských 
hradbách se sesulo silou větrů, nespočet domů 
bylo smrští pobořeno…

L: P. 1392 před svatým Mikulášem byla okolo 
Prahy velká voda, pobrala mlýny na Vltavě. Lidé 
po rynku staroměstském na „loděch“ jezdili…

Teplo neslýchané bylo také roku 1512 až do 
sv. Mikuláše…

Roku 1630 na den sv. Mikuláše strhl se velký 
vítr a následoval ohromný příval deště…

13. 12. 1793 v těchto teplých dnech mouchy 
létaly…

Tento čas nacházíme v pranostikách:
SVATÝ FRANTIŠEK (3.12) KAPÁVÁ ZE 
STŘÍŠEK
SVATÁ BARBORA NOSÍ BLÁTO DO DVORA
SVATÝ MIKULÁŠ – ZE SNĚHU HNED 

VODU MÁŠ
KDYŽ SE KATEŘINA KLOUŽE, POTOM 
MIKULÁŠ PŘESKAKUJE LOUŽE

STAROČESKÉ VÁNOCE S VŮNÍ PER-
NÍKU

Vánoční prodej, který jsme v letošním roce 
pro vás připravili, začíná být konečně aktuální. 
Jistě si dnes téměř nikdo nedokáže představit 
vánoční svátky bez tradičních voňavých medo-
vých perníčků, které jsou zejména u dětí velmi 
oblíbené. Pečeme proto perníky různých tvarů 
a jejich zdobení a malování je pro předvánoční 
čas tou nejlepší zábavou specielně také pro děti. 
Pokud však tato činnost není vaší nejsilnější 
stránkou, připravili jsme pro vás kolekci dře-
věných forem, ze kterých vytvoříte perníčky 
plastické, které již dalšího zdobení nepotřebují. 
Spolu s přiloženým receptem jsou také vhodným 
a milým dárkem pro vaše blízké.

Samozřejmě u nás jako každoročně můžete 
vybírat z velké nabídky malovaných perníčků, 
kterou jsme ještě doplnili o další tvary a náměty. 
Vánoční či novoroční přání doplněné malova-
ným perníčkem jistě každé oko potěší a každou 
duši pohladí.

OTVÍRACÍ DOBA BUDE UVEDENA NA 
VRATECH PRŮJEZDU POD VĚŽÍ A NA 
STÁNCÍCH PROTI MARKETŮM. TAKÉ 
V PROSTORU PŘED LABUTÍ NAJDETE 
NAŠI REKLAMU S OTVÍRACÍ DOBOU 
VÁNOČNÍHO PRODEJE.

PRODEJ POD VĚŽÍ: V NABÍDCE JIŽ 
JMELÍ

Pátek 6. 12. 10.00 - 17.00
Sobota 7. 12 9.00 – 13.00
10. – 12. 12. 11.00 – 16:00
Sobota 14. 12. 9.00 – 11.30

Další dny budeme průběžně upřesňovat.
Dotazy, informace a přání: mob. 736 765 747, 
e-mail: info@lidove-remeslo.cz

KDYŽ JSOU NOCI NEJDELŠÍ, LIDÉ 
JSOU SI NEJBLIŽŠÍ

Eva Fučíková - lidové řemeslo

Vánoční
Nad bílou krajinou vločky se honí,
na kopci v kostele už zvony zvoní.
Tam dole v jesličkách Ježíšek leží
a lidé z vesnice k němu hned běží.

Zpívají koledy, upekli vánočky
a starý ovčák přivedl ovečky.

Přestaly spory a utichly hádky,
vždyť i tři králové přijeli z dálky.
Přišli se poklonit novému králi,
o kterém všude slyší jen chvály.

Tereza Kubíková, VIII. B ZŠ TGM 

Nové ekonomické a ekologické 
vytápění čistírny odpadních 
vod v Blatné

Namísto drahého a již zastaralého elektrické-
ho vytápění, nové úsporné tepelné čerpadlo. Pro-
vozní budova čistírny odpadních vod v Blatné se 
od letošního roku začíná vytápět ekonomicky 
a ekologicky.

Postará se o to nové tepelné čerpadlo se 
dvěma vrty o hloubce 85 metrů, které nahradí 
dvacet let starý systém na elektrickou energii. 
Náklady ve výši téměř 390 tisíc korun zaplatí 
provozovatel místního vodohospodářského 
majetku, společnost ČEVAK, a. s., společně 
s městem Blatná.

„Předpokládaná roční úspora by měla dosáh-
nout na téměř 56 tisíc korun, což znamená, že by 
se celá investice měla vrátit už za 8,5 roku,“ řekl 
starosta Blatné Bohuslav Navrátil.

Tepelné čerpadlo využívá akumulovanou 
sluneční a také energii „ze země“. Navíc pro-
dukuje mnohem méně škodlivin, než ostatní 
zdroje tepla.

Bc. Lenka Zimmelová, útvar marketingu 
a komunikace, ČEVAK, a. s.

OZNÁMENÍ
Dne 2. 1. 2014 zahájí poskytování zdravotních služeb zdravotnické zařízení Cliniprax s.r.o. na 

adrese B. Němcové 29, Blatná (dosud ordinace MUDr. T. Bartoše).

Ordinační doba:

 odběry ordinace ordinace

Pondělí 6.15 – 7.00 7.00 - 11.00 12.00 - 15.00

Úterý 6.15 – 7.00 7.00 - 11.00 12.00 - 15.00

Středa 6.15 – 7.00 7.00 - 13.00  

Čtvrtek   11.00 - 18.00

Pátek 6.15 – 7.00 7.00 - 11.00 12.00 - 14.00

Návštěvní služba je poskytována mimo ordinační dobu.
Ve dnech 2.–3. 1. 2014 bude z technických důvodů omezený provoz - pouze akutní onemocnění.

MUDr. Pavel Vojta
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

Vánoční strom
Dne 25. listopadu byl na třídě J. P. Koubka umístěn Technickými služ-

bami města Blatné s. r. o., ve spolupráci s fi rmou Bohumil Sýbek, vánoční 
strom pro rok 2013. Strom byl věnován společností Vishay Electronic spol. 
s r. o. z ulice Riegrova a dosahuje výšky cca 9 metrů. Nazdobení stromu 
pak provedlo Občanské sdružení Duhové ještěrky ve spolupráci s naší 
společností a slavnostní rozsvícení stromu proběhlo na první adventní 
neděli 1. prosince.

Věříme, že tento symbol Vánoc přispěje k příjemnému prožití advent-
ních dnů a jistě i k samotným svátkům vánočním.

Níže přikládáme fotografi e z přepravy stromu a jeho umístění.

Vánoční nadílka s PREZIOSEM
22. 12. 2013, od 17.00 v blatenském kinosále

PREZIOSO Sokol Blatná Vás všechny srdečně zve na ve-
čer plný tance, kde se představí celé PREZIOSO: přípravky, 
kadetky, juniorky i hlavní věková kategorie. Kromě mažo-
retek uvidíte také klasický tanec, modern dance, jazz dance 
a show dance. Tento rok také chystáme malé překvapení, 
podíváte se s námi na soutěže i do zákulisí PREZIOSA!

Těšíme se na Vás,
Vaše PREZIOSO
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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.mesto-blatna.cz

PREVENCE KRIMINALITY
Kapesní zloději mají 
o Vánocích žně

Opět nastává jedno z nejkrásnějších období 
v roce a tím jsou Vánoce. Těmto svátkům ovšem 
předchází shon, nákupní horečka a starosti s vý-
běrem těch správných dárků. Blíží se však také 
období, na které se těší ještě někdo. Rozzářené 
oči radostí mají i kapsáři! Teď přišel jejich čas.

Nedáváme jim však také trochu příle-
žitosti sami, neulehčujeme jim „jejich“ 
práci“???

Znovu, opakovaně a důrazně upozorňuje-
me: Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohy-
buje větší množství lidí. Využívají nepozor-
nosti lidí a nedbalého zacházení s majetkem 
a osobními doklady. Samotná krádež bývá 
bleskově rychlá a předem pečlivě nacvičená.

Mějte své věci neustále pod kontrolou!
● muži, vše důležité noste v náprsních, 

popř. uzavíratelných kapsách, nikoli v zad-
ních kapsách u kalhot

● ženy, nenechávejte peněženku a jiné cen-
nosti navrchu tašek či kabelek

● nenoste své osobní doklady v peněžence
● nemějte při sobě větší fi nanční hotovost
● čtyřmístné identifi kační číslo platební karty 

(PIN) mějte zásadně odděleně od samotné 
karty

● v případě krádeže platební karty okamžitě 
volejte pobočku banky, krádež oznamte 
a kartu zablokujte

● zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu
● tašky, batohy, kde máte peníze nebo jiné 

cennosti nenoste na zádech, kam nevidíte

● ženy, noste kabelku pokud možno u těla 
a využívejte různá zapínání a zdrhovadla

● uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního 
koše, mějte jej stále na očích!

● nenechávejte v restauracích svá zavazadla 
a oblečení bez kontroly, ani jdete-li jen 
k baru či na toaletu

● při ukládání zboží do zavazadlového pro-
storu vozidla mějte své věci, zavazadla stále 
na očích!

Někteří kapsáři maskují svou rychlou ruku 
bundou, kterou přes ni mají hozenou. Stanete-li 
se svědky kapesní krádeže, neváhejte s pomocí 
spoluobčanům, například při podání svědectví 
policii.
Rovněž nezapomeňte že….
„Auto není trezor“.

Stále dokola a důrazně upozorňujeme řidiče, 
aby zbytečně a zvláště v tomto období nelákali 
zloděje zanechanými věcmi v autech a snažili 
se maximálně této trestné činnosti předcházet.

Velitel strážníků
Městské policie Blatná

Petr Vaněk

MĚSTO PODPORUJE 
SLUŽBU PRO DOSPÍVAJÍCÍ

Již třetím rokem provozuje občanské sdružení 
PREVENT v Blatné nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež nazvané STATION 17. V tomto 
týdnu podepsali smlouvu o dalším fungování 
tohoto zařízení zastupitelé města Blatná se zá-
stupci OS PREVENT. Součástí smlouvy je také 
ujednání o fi nanční participaci města Blatná, 
která pro příští rok činí 200 000 Kč.

Michal Němec, výkonný ředitel a předseda 
občanského sdružení PREVENT vysvětluje, 
jak jsou dotace ze státní úrovně pro sociální 
služby tohoto typu nedostatečné a nedovolují 
důstojný a smysluplný provoz.“Naši kolegové 
v jiných městech se dlouhodobě potýkají s exis-

tenční krizí, což pociťují zejména klienti služeb. 
Město Blatná již v letošním roce dofi nancovalo 
STATION 17 sumou dostatečnou pro provoz 
zařízení do konce roku. Na tento akt navázala 
další jednání, jejichž vyvrcholením je uzavření 
smlouvy na poskytování sociální služby, včetně 
stanovení fi nanční participace města Blatná. My-
slím, že výše spoluúčasti Blatné je dostatečným 
projevem vnímání potřebnosti této služby ve 
městě a věřím, že tato skutečnost bude zohled-
něna také při přidělování státních dotací. Dle 
mých informací patří fi nanční spoluúčast města 
Blatná na realizaci sociální služby STATION 17 
PREVENT k těm relativně nejvyšším v kraji. 
Vnímám to jako projev zájmu o sociální úroveň 
obyvatelstva, za který patří zastupitelům města 
velká poklona,“ uvádí Michal Němec.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
STATION 17 v Blatné ve Spálené ulici je určeno 
mladým lidem mezi čtrnácti a šestadvaceti lety. 
Jedná se o registrovanou sociální službu, která 
nabízí standardní dílčí služby jako například 
sociálně terapeutické a vzdělávací činnosti nebo 
poradenství. Rovněž je zařízení vhodným mís-
tem pro mladé, kteří chtějí vyjádřit svůj názor 
a seberealizují se například prostřednictvím 
muziky nebo výtvarných projektů. STATION 
17 je vybaven hudební zkušebnou, mladí lidé 
si sem mohou přijít zahrát třeba fotbálek, šipky 
nebo deskové hry. Pracovníci zařízení jsou 
vždy připraveni návštěvníkům poradit s jejich 
aktuálními problémy, mohou včas odhadnout 
rizikové chování a působí tak preventivně na poli 
protidrogové politiky. V letošním roce navštívilo 
STATION 17 dosud 106 dospívajících, denně 
zařízení navštíví 15 až 18 osob.

„Martina k nám začala chodit před dvěma 
lety, vynikala obrovskou nespoutanou energií, 
provozovala bouřlivý sexuální život, z jejích 
úst padala samá sprostá slova, ale časem jsme 
poznali, že za tím vším se skrývá poměrně nízké 
sebevědomí. Martina k nám chodila pravidel-
ně, líbily se jí bicí a když zjistila, že tu máme 
klienta multiinstrumentalistu, který učí hru na 
bicí, začala se u něj učit. Když měla ve škole 
skládat závěrečné zkoušky, rozhodla se k nim 
nejít a raději odejít z domova a začít pracovat. 
Byla přesvědčená, že to nemůže zvládnout. V tu 
dobu jsme se znali více než rok a půl. Přesvědčili 
jsme klientku, že je možné, aby zkoušky udělala. 
Vypracovali jsme plán, kdy k nám během dvou 
měsíců pravidelně dvakrát v týdnu chodila 
na doučování včetně přípravy na praktickou 
zkoušku. Bylo to náročné, ale Martina nakonec 
zkoušku udělala. Nyní chodí na nástavbu a našla 
si stálého přítele. Nepravidelně chodí hrát a učit 
ostatní na bicí. Martina je stále velmi energická 
a divoká a často ji přepadají pochyby, jestli na to 
má, aby školu dokončila a chce odejít. Pravidel-
ně jí proto připomínáme, že jednu z věcí, které 
u nás získala, je zkušenost, že dokáže víc, než si 
myslí,“ vypráví Šárka Poláčková, pedagogická 
pracovnice v zařízení STATION 17, příběh de-
vatenáctileté dívky.
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Přednáška pořádaná Klubem přátel 
Blatenska

Členové klubu a ostatní zájemci o přednáš-
ku na téma „Křesťanské kláštery v egyptské 
poušti“ se sešli v podvečer dne 21. listopa-
du 2013 v projekčním sále prodejny MAKO-Ko-
dak express. Přednášejícím byl člen klubu – pan 
doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. Je vedoucím 
pracovníkem Laboratoře archeobotaniky a pa-
leoekologie Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. Ta již několik let spolupracuje 
s Českým egyptologickým ústavem Filozofi cké 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Spolupráce 
se týká, jak již název ústavu napovídá, především 
archeologie. Češi drží jednu z nejvýznamnějších 
archeologických koncesí v Egyptě – zkoumají 
lokalitu pyramidových polí v ABÚSÍRU. Pan 
docent Beneš pracoval spolu s dalšími odbor-
níky archeology na výzkumu této krajiny, na 
zkoumání břehu zaniklého abusírského jezera, 
na získávání a zpracování informačních vzorků 
– především na analýzách rostlinných makro-
zbytků (zejména nalezených dřev) zaniklých 
vodních nádrží.

Pan docent Beneš však kromě archeolo-
gického výzkumu podnikl se svými kolegy 
i několik výletů po Egyptě. O svých poznatcích 
a zážitcích na listopadové přednášce velmi 
zajímavě vyprávěl a přitom promítal z těchto 
cest pořízené nádherné fotografi e. Přednáška 
začala přiblížením Káhiry a kultur, s kterými je 
možné se v Káhiře potkat. Následovalo povídání 
o Sahaře, o které měl mnohý z nás představu 
jen obrovského území nekonečných písečných 
dun. Měli jsme však možnost vidět také jinou 
tvář Sahary – hlinitou, štěrkovitou i kamenitou 
poušť se zajímavými geologickými útvary. 
Neuměli jsme si plně představit, jak těžké je 
tyto nehostinné končiny navštívit, jak nezbytné 
je dodržení všech bezpečnostních nařízení pro 
přežití, jak veledůležité je vybavení vozů speci-
álními pneumatikami, jak pálí saharské slunce, 
před kterým není možné se skrýt, co dokáže vítr 
dosahující až 100 km/hodinu a všudypřítomný 
vzedmutý písek a naopak představit si úchvatnou 
noční hvězdnou nekonečnou pouštní oblohu, 
kdy hvězdy tak září, že vlastně tma tmou ani 
není. Následovalo vyprávění o největší oáze 
FAJJÚM, ze které vede Nilskou deltou směrem 
ke Středozemnímu moři pouštní silnice oblastí 
se jménem WÁDÍ-NATRÚN, která se postup-
ně stávala nejdůležitějším a nejrozsáhlejším 
klášterním střediskem. Další povídání osvětlilo 
významnou a mimořádnou úlohy vody v životě 
starověkých Egypťanů. WÁDÍ-NATRÚN je 
proláklina – údolí – kde také bývala slaná voda. 
Ta v létě vysychala a vznikaly tady usazeniny 
uhličitanu sodného – nebo jinak zvaného natrum 
nebo také natron – sole, která byla nepostra-
datelná při mumifi kacích. Ve starověku předěl 
mezi pyramidovým polem (reprezentujícím svět 
mrtvých) a starověkým městem MEMFIS tvořila 
obrovská plocha zaniklého abusírského jezera. 
Vždyť i faraonové byli přepravováni k místům 

svého věčného odpočinku vodními cestami 
na pohřebních lodích. Zkoumání charakteru 
zaniklého vodního prostředí přinášelo a přináší 
důležité archeologické a bioarcheologické po-
znatky. Poučné vyprávění o tomto výzkumu bylo 
rovněž obsahem přednášky. Hlavním tématem 
však bylo křesťanství, v Egyptě dominantní 
náboženství před příchodem Islámu. (Zmíněno 
bylo i putování svaté rodiny, jak je popsáno 
v bibli – uposlechni rady anděla a „Vstaň, vezmi 
dítě i jeho matku a uteč do Egypta“.) Počátkem 
pronikání Islámu do země byl vpád Arabů roku 
640. Před jeho tlakem egyptští křesťané stále 
častěji opouštěli nilskou deltu a uchylovali se do 

klášterních pevností v poušti a utvářeli tady silně 
uzavřenou společnost. Dověděli jsme se také, že 
egyptskými křesťany jsou především „Koptové“, 
jedni z potomků starověkých Egypťanů a prv-
ní, kteří konvertovali ke křesťanství, že výraz 
„Kopt“ pochází z řeckého „AYGYPTOS“, tedy 
Egypťan a že historie Koptské církve je pevně 
spojena s historií křesťanského mnišství. Podle 
vyprávění pana docenta už víme, že křesťanské 
mnišství je dosud živé, takže stále ještě umožňuje 
návštěvu obydlených koptských klášterů. Mezi 
nejstarší křesťanské kláštery v Egyptě patří 
klášter sv. Antonína (údajně zakladatele mnišství 
v Egyptě) a sv. Pavla v horách u Rudého moře, 
jedny z nejstarších křesťanských klášterů na 
světě vůbec. Jejich vznik sahá až do 4. století 
našeho letopočtu. A právě tyto kláštery byly 
cílem cest pana docenta Beneše a jeho přátel. Na 
nádherných fotografi ích odtamtud jsme si mohli 
oba kláštery prohlédnout, včetně jejich důmy-
slného zásobování vodou, která byla hlavním 
předpokladem pro vznik klášterů a života lidí, 
rostlin i zvířat v nich. Prohlédnout jsme si mohli 
i funkční mlýny, rajskou zahradu, vinice a ostatní 
zázemí těchto křesťanských komunit. Vyprávění 

potom pokračovalo besedou, kdy se mohl každý 
zeptat na to, co ho ještě zajímalo. Přednášky se 
zúčastnilo cca 30 lidí a trvala dvě hodiny.

V současnosti je hlavním náboženstvím 
v Egyptě Islám, ke kterému se hlásí 85 až 90 
% obyvatel. Druhým nejrozšířenějším zůstává 
křesťanství, k němuž se hlásí kolem 10 % popu-
lace. Je reprezentováno převážně Koptskou pra-
voslavnou církví, menšinová je Koptská církev 
katolická. V poslední době je situace v Egyptě 
však značně nepřehledná, konfl ikty mezi islám-
skými fundamentalisty a autoritářskou vládou 
vyvrcholily v krvavou revoluci, křesťané byli 
často perzekuováni a na všech stranách dochá-
zelo k mnoha obětem na životech. V roce 2011 
nebylo možné do této oblíbené země vůbec 
vycestovat. Nyní turistický ruch opět pokračuje, 
ale většina turistů, kteří chtějí kromě moře poznat 
i egyptské památky, navštěvuje nejčastěji GÍZU 
a 3 nejznámější pyramidy v její bezprostřední 
blízkosti. Proto byla přednáška zajímavá jistě 
i pro ty, kteří sice Egypt a pyramidy viděli na 
vlastní oči, ale návštěvu křesťanských klášterů, 
vnitrozemí, Sahary a ostatních mimořádných 
míst Egypta cestovní kanceláře nenabízely.

Přiznám se, že se mi na tuto přednášku zrovna 
moc nechtělo. Doma bylo teplíčko a venku tak 
sychravo! Nakonec jsem se ale přemluvila a ne-
litovala jsem. Fotografi e byly krásné a přednáška 
hodně příjemně poučná. Příště přijďte také! 
Protože nejsem historik ani archeolog, přiblížení 
a popis této besedy s odborným tématem bylo pro 
mne trochu obtížné a proto se předem omlouvám, 
pokud bych se snad dopustila některých nepřes-
ností či nejasností.

Anna Matějková, členka Klubu přátel 
Blatenska

Program na prosinec 2013
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 (Vod-
nické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky, 
hejbejte se!)
ČT: 8:30 – 11:30 Setkávání rodičů/prarodičů
Vítána jsou vícerčata ☺

odpoledne:
Šikovné ploutvičky – výtvarný kroužek
Angličtina s Kapříkem – kroužek angličtiny
Veselé pískání – hra na zobcovou fl étnu, nácvik 
správného dýchání

Program na pondělky a středy
9. 12. - Sněhulák
11. 12. - Vánoční dekorace ze šišky
16. 12. - Ozdoba na stromeček
18. 12. - Andělíček

O vánočních prázdninách bude MC zavřeno.

Klidné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a štěstí nejen v novém roce
přejí maminky a děti
z MC Kapřík Blatná
 

- více na www.mckaprik.estranky.cz
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BLATENSKÁ RYBA
PROSINEC 2013

Ryby mražené:
Pstruh mražený,vak.baleno 119,– Kč/kg
MAHI MAHI, cca 1 kg 139,– Kč/kg
Kapr půlený 110,– Kč/kg
Kapr fi let 195,– Kč/kg
Rybí vnitřnosti 185,– Kč/kg

Ryby uzené:
Losos 25,– Kč/10 dkg
Makrela 9,90 Kč/10 dkg

Drůbež mražená:
Husa s droby – 3,4 kg 89,50 Kč/kg
Krůta – 3,6 kg 89,50 Kč/kg
Kuřecí prsa (balení 2kg) 99,50 Kč/kg
Kuřecí čtvrtě, bal 10 kg 39,90 Kč/kg
Kuřecí stehenní řízek
(balení 2 kg) 79,50 Kč/kg
Farmářské kuře 85,– Kč/kg

Ovoce a zelenina:
Jahody – balení 2,5kg 49,50 Kč/kg
Zelenina s kukuřicí 350 g 10,90 Kč/bal
Zelenina pod svíčkovou 350 g 11,90 Kč/bal

Ostatní:
Listové těsto – 400g 12,50 Kč/ks
Americké brambory -
bal. 2,5 kg 27,50 Kč/kg
Br.hranolky - balení 2,5kg 22,50 Kč/kg
Sýr 30%, cca 2 kg 129,– Kč/ kg

Ryby chlazené VAC balené:

OD 20. 12. DO 23. 12. 2013
(PA, PO – OD 8,00 DO 15,30)
(SO, NE – OD 8,00 DO 14,00)

Kapr půlený 120,– Kč/kg
Kapr fi let 210,– Kč/kg
Vnitřnosti 185,– Kč/kg

Uvedené ceny s DPH.

Akce platí do vyprodání zásob.

Vánoce v ZUŠ Blatná
Učitelé a žáci Základní umělecké 

školy v Blatné pro Vás připravili 
bohatý vánoční program. S ohledem 
na rostoucí počet žáků a také větší 
návštěvnost na koncertech školy 
se v letošním roce konají hned dvě 
akce.

Novinkou je Vánoční před-
stavení ZUŠ, které se uskuteční 
dne 11. 12. od 17.00 v blatenském 
kinosále. Vystoupí zde všechny 
ročníky tanečního oboru doplněny 
o hudební soubory. Uvidíte lidový, 
společenský i současný tanec.

Tradiční Vánoční koncert hu-
debního oboru ZUŠ se koná 19. 12. 
od 17:00 v koncertním sále školy.

Srdečně Vás zveme!
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TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

Kocelovice 76, 387 42 Lnáře
tel.: 721 310 480

PRONÁJEM BYTOVÝCH
A NEBYTOVÝCH PROSTOR

na třídě TGM 254

Mobil: 732 505 412

NOVĚ OTEVŘENÉ SOLÁRIUM

na stejné adrese

Objednávky: 732 409 907

Blatenský farář P. Marcin Piasecki vyhověl 

naší prosbě, aby i Blatenské listy mohly při-

nést text, který připravil pro Farní zpravodaj.

„Vánoce“ – od vánočních zamyšlení 
přes koledy až po různé recepty
Úvodní slovo

Advent, Vánoce, Mikuláš, 
Ježíšek, jesličky, Štědrý den, Boží 
hod, silvestr, Tři králové – všechny 
ty pojmy fungují v běžném jazyku. 
Zdá se nám, že je známe. Jen jestli 
je to pravda! Proč třeba v obcho-
dech najdete ceduli „vánoční ote-

vírací doba“ a myslí se tím doba od 1. adventní 
neděle do Nového roku? Vidíte, ve skutečnosti 
neznáme vlastní kulturu. Je sice pravda, že 
většina lidí prožívá toto období jako lidovou 
tradici bez náboženského obsahu, ale tím spíše 
je nutné připomenout si alespoň základní věci – 
křesťanům pro prohloubení zážitků, lidem jiné 
víry a nevěřícím pro vetší znalost naší kulturní 
a civilizační totožnosti.

Advent
Latinsky „adventus“ znamená „příchod“. Ve 

starověkém Římě šlo o návštěvu panovníka, na 
kterou bylo nutné se připravit. Křesťané vyu-
žili tohoto pojmu, aby zdůraznili očekávání na 
příchod Ježíše Krista. Samozřejmě se jednalo 
o památku Ježíšova narození, tedy Vánoce, ale 
také o opětovný příchod Krista na konci časů.

Advent katolíků 
a protestantů je po-
važován za začátek 
nového církevní-
ho roku. Musí mít 
čtyři neděle. Délka 
adventu závisí na 

dnu, kdy jsou v příslušném roce Vánoce (je-li 
Boží hod v neděli, advent začne už 27. 11. a bude 
trvat plné 4 týdny; je-li Boží hod v pondělí, ad-
vent začne až 3. 12. a bude trvat pouze 22 dnů). 
Pravoslavný advent je šestitýdenní a má postní 
ráz, což v katolické církvi už neplatí.

V katolickém kalendáři je advent rozdělený 
do dvou částí. První (do 16. 12. ) se obsahově 

soustředí na konec světa a opětovný příchod 
Ježíše, druhá (od 17. 12. ) je přímou přípravou 
na Vánoce. Barvou adventu je fi alová, kromě pří-
padných slavností, třeba Neposkvrněného početí 
Panny Marie. Na 3. adventní neděli lze použít 
barvu růžovou (jako rozjasněnou fi alovou) – je 
totiž tzv. neděle radosti (latinsky „Gaudete“ tedy 
„radujte se“), neboť myslíme na blížící se svátky. 
Posledním dnem adventu je Štědrý den, který se 
běžně a nesprávně považuje za součást Vánoc.

Adventní věnec
Je asi všeobecným a všudy-

přítomným symbolem adventu. 
Zajímavý je jeho původ. Na 
začátku 19. století německý 
pastor (kněz) Johann H. Wi-
chern založil v Hamburku ško-
lu-útulek pro chudé děti, hlavně 
sirotky. V předvánoční době 
chtěl vybavit společenskou 
místnost a zároveň pomoci 
dětem prožít toto období v ro-
dinné atmosféře. Připravil tedy 
veliké dřevěné kolo, na kterém 

umístil tolik svíček, kolik bylo dnů do Vánoc. 
Každého večera se s dětmi scházeli u tohoto kola 
na společnou modlitbu a zpěv. A každého večera 
rozsvítili o jednu svíčku víc.

Tenhle hezký zvyk se rozšířil do německých 
protestantských, potom i katolických kostelů. 
Získal tvar věnce z chvojí a pro pohodlí se počet 
svící omezil na čtyři. V současnosti adventní 
věnec může vypadat různě, občas velmi moder-
ně. Pořád jsou ale na něm čtyři svíčky. Světlo je 
v Bibli znamením samotného Boha. Dokonce 
i Ježíš řekl „Já jsem světlo světa“. Když v kaž-
dém týdnu svítí jedna svíce navíc, vyjadřuje se 
tím fakt, že se blíží Ježíš.

Mikuláš
Je obdivuhodné, že se v Čechách zachránil 

Mikuláš jako biskup. Nebyl přece přijatelný 
v době bojů proti náboženství. Dnes má západní 
kultura raději Santa Clause, který vypadá jako 
přerostlý trpaslík. Přitom „český“ Mikuláš od-
povídá tradici i dějinám. Byl totiž skutečně bis-

kupem. Žil na přelomu 3. a 4. století. Dle pověsti 
byl velice zbožný a po úmrtí otce měl dědictví 
rozdat chudým. Jako biskup působil v městě 
Myra v Lýkii (dnešní Demre v Turecku). Byl 
obhájcem víry, měl velký zájem o lidi v nouzi. 
Zemřel prý 6. prosince, proto tento den je mu 
zasvěcený. Jeho ostatky byly v 11. století z ne-
klidné oblasti odvezené do italského města Bari.

Na památku jeho vztahu k chudým a také 
v návaznosti na početné legendy se v den jeho 
liturgické vzpomínky dávají dárky – nikoliv tedy 
na Vánoce jak to dělá zmíněný Santa Claus nebo 
jiné pohádkové postavy.

Roráty
Je to tradice téměř zapomenutá. Jedná se 

o mši svatou, která se slouží v adventní době za 
úsvitu k poctě Panny Marie. Doba je symbolická 
– Maria předchází Ježíše, jako jitřenka předchází 
den. Název pochází od vstupní antifony (zpěvu), 
který začíná slovy „Rorate cæli desuper“, což 
znamená „Rosu dejte, nebesa, shůry“ (převzaté 
z knihy proroka Izaiáše, kapitola 45., verš 8.). 
V Čechách vznikla tato tradice asi za Karla IV., 
její vrchol připadá na 16. století. Byly složené 
i zvláštní liturgické zpěvy, které rorátní mši do-
provázely – máme je i v dnešním „Kancionálu“. 
Bohužel následkem josefínských reforem roráty 
začaly zanikat. V současnosti se tato tradice 
místy obnovuje. Slouží se za tmy, znamením 
Kristova světla mohou být rozsvícené svíce 
nebo lucerny.

Další kapitoly v příštím čísle BL

Odkaz na internetu
Pro ty, kteří mají internetové připojení do-

poručujeme odkaz na stránky www.vira.cz. Zde 
najdete spoustu zajímavých informací nejen 
pro dobu adventu a Vánoc. Při otevření hlavní 
stránky si v levém horním rohu můžete vybrat 
ještě z dalších odkazů např.:

„Pro děti“ – liturgický kalendář, adventní 
kalendáře, vystřihovánky

„Vánoce“ – od vánočních zamyšlení přes 
koledy až po různé recepty

P. Marcin Piasecki
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Povídka – Vzpomínka na naše dívčí 
stanování o prázdninách roku 1961

Bylo nás tehdy šest stálých kamarádek (většinou 
sestřenic), bydlících Na Obůrce a další dvě z blízké-
ho okolí. Kamarády jsme neměly, neboť se v tomto 
rajonu Blatné ve válce a v poválečné době rodily 
jen holky. Bydleli tady sice dva kluci, jen o něco 
málo starší než my, ale ti o přátelství nic nevěděli. 
Nejen že s námi nekamarádili, ale vymýšleli, co 
nejhoršího by nám mohli udělat. Proto bylo pro 
nás velkou událostí, když Na Obůrku začal jezdit 
na prázdniny příjemný kluk – Pražák. Byl zábavný, 
chytrý a dělal a sám také vymýšlel různé přijatelné 
a pro náš věk běžné lumpárny. Chytali jsme ryby 
do ruky, chytali a vařili raky, zkoušeli jsme první 
polibky, také nás učil kouřit. Této výuky jsem se 
ale zúčastnila jen jednou. Moc mi to nešlo, přestože 
jsem se snažila poctivě „šlukovat“. Ještě druhý 
den jsem ale zvracela, a tak mě chuť na kouření 
navždy přešla.

Je jistě zcela pochopitelné, že nás tento praž-
ský kamarád zajímal úplně všechny. Ne všechny 
jsme však zajímaly jeho. I když jsme to tušily, 

o správnosti našich předpokladů nás utvrdila až 
následující příhoda:

Všechny kamarádky jsme měly poměrně velkou 
volnost, ale přece jen, když se udělala tma, muselo 
se domů. To byl ale přesně ten čas, kdy se nám 
chtělo domů zrovna úplně nejmíň. Spřádaly jsme 
proto plány co a jak udělat, abychom mohly být 
venku co nejdéle, nejlépe i v noci. Bylo nám tehdy 
většinou 14 až 15 let, takže splnění našich představ 
nebylo vůbec jednoduché. Dostaly jsme však přece 
jen spásný nápad, jak na to. Umluvily a uprosily 
jsme rodiče, aby nám dovolili stanovat. Stan jsme 
sice neměly, ale po velkém úsilí jsme u sousedů 
„vydyndaly“ zapůjčení velké nepromokavé země-
dělské plachty – tzv. celty. Z té, za pomoci našeho 
tatínka, (který po celou dobu stavby alespoň „na 
oko“ nadával), se vytvořilo nakonec něco, co při 
velké představivosti stan přece jenom připomínalo. 
Neznaly jsme karimatky ani nafukovací lehátka, 
proto jsme do stanu nastěhovaly na zem staré pro-
šívané deky a místo dnešních spacáků také polštáře 

Grantové programy jihočeského kraje 
pro rok 2014

V rozpočtu Jihočeského kraje na příští rok byla vyčleněna částka 270 milionů korun pro 
oblast grantové politiky. O přidělení grantu mohou ve třech vlnách výzev požádat obce, drobní 
podnikatelé, ale zejména instituce, spolky a sdružení pracující s mládeží či provozující rozma-
nité kulturní a sportovní aktivity. Komplexní přehled všech 34 vyhlašovaných programů bude 
zveřejněn v příštím čísle Blatenských listů.

Oproti minulým létům dochází na krajském úřadě k podstatné změně v administraci projektů. 
Program obnovy venkova zůstává v gesci Odboru regionálního rozvoje, avšak všechny ostatní 
programy budou administrovány na jednom místě - na Odboru evropských záležitostí.

Protože uzávěrka první vlny přijímání žádostí je plánována již na začátek ledna 2014 a bude 
tak, i s ohledem na vánoční svátky, zúžený časový prostor pro kvalitní přípravu projektů, do-
poručuji uchazečům o granty bedlivě sledovat webové stránky krajského úřadu Jihočeského 
kraje. Jsem také osobně připraven pomoci všem zájemcům o získání aktuálních informací, či 
objasnění případných nejasností. Bylo by jen dobře, kdyby co největší množství vyčleněných 
peněz připutovalo  na Blatensko.

ing. Bohumír Papáček
člen fi nančního výboru

Zastupitelstva Jihočeského kraje
b.papacek@seznam.cz

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ředitelství ZŠ T. G. Masaryka Blatná a ředitelství ZŠ J. A. Komenského Blatná 

oznamují, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2014/2015 se koná 17. a 18. led-
na 2014 takto:

pátek 17. ledna 14.00 – 17.00 hodin
sobota 18. ledna 9.00 – 11.00 hodin

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi s odloženou školní docházkou, děti narozené 
od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 a děti narozené od 1. 9. 2008 do 30. 6. 2009, jejichž ro-
diče požádají ředitelství ZŠ o předčasné zařazení. K zápisu rodiče přinesou občanský 
průkaz a rodný list dítěte.

Na rozdělení školských obvodů základních škol se rodiče mohou informovat v ma-
teřských školách, které děti navštěvují, na ředitelství základních škol a ve vývěskách 
u hlavních vchodů ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ J. A. Komenského v Blatné.

a peřiny. Nestanovaly jsme daleko, jen kousek 
za naším domem. O pobyt v přírodě tady samo 
sebou vůbec nešlo. Tuto událost, jak jsme správně 
předpokládaly, samozřejmě ihned zaznamenal náš 
idol. Sotva jsme po dlouhém chichotání a štěbetání 
nakonec zalehly, přišoural se ke stanu a tichým 
hlasem volal: „Mileno, poď ven!“. Všechny jsme 
zpozorněly, Milena také, ale ven nešla. Znovu se 
ozvalo: „Mileno, poď ven!“. Milena zase nic. Když 
už ty jeho stále stejné výzvy, adresované jen jedné 
z nás, byly pro nás ostatní neúnosně otravné, zeptaly 
jsme se: „A proč voláš pořád jenom Milenu?“ Po 
krátké odmlce se nám dostalo jasného vysvětlení: 
„Protože má z vás největší kozy“ (doslovný citát). 
Úplně jsme zkoprněly a vůbec na nic jsme se 
nezmohly. Tímto výrokem, ačkoli pravdivým, se 
hluboce dotkl našich dívčích romantických představ 
a snů. Vzaly jsme proto peřiny přes rameno a šly 
jsme se z toho zklamání a rozčarování vyspat domů 
do svých postelí. Touha po stanování nás rázem 
opustila a nevím dobře jak ostatním, ale mně – se 
už nikdy nevrátila.

Omlouvám se za onen ne zrovna slušný výraz 
týkající se našich tehdejších tělesných proporcí, 
ale změnit jej by nevystihovalo vůbec tu popiso-
vanou atmosféru, to kruté a bolestné vystřízlivění. 
Nutno snad ještě dodat, že z onoho mladíka vyrostl 
úspěšný právník a že citovaný obhroublý výraz 
tedy neměl na jeho intelektuální růst pražádný vliv. 
Domnívám se, že i nám se podařilo, sice později, 
ale přece jen docela slušně dospět. Takže konec 
dobrý – všechno dobré! Anna Matějková

PREZIOSO TJ Sokol 
Blatná na Mistrovství 

světa SHOW DANCE
5.–30. 11. jsme strávili na Mistrovství 

světa Show dance v německé Riese, a to 
v Erdgas Aréně, která je dějištěm mnoha 
světových tanečních klání. Probojovala 
se sem naše vítězka MČR Tereza Jin-
dráková se svým sólem „From Flower 
Girl to Well Born Lady“. V obrovské 
konkurenci neuvěřitelných 52 tanečnic 
z 34 států světa a 4 světových kontinentů 
se probojovala při své premiérové účasti 
až do čtvrtfinále mezi 24 nejlepších 
tanečnic světa. Celé mistrovství bylo 
velkým světovým tanečním svátkem 
a bylo zde vidět nespočet neuvěřitelných 
tanečních výkonů.
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Vladimír Mišík & ETC
V hospodě Na Vinici v Blatné 11. 1. 2014

Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let
20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního 
prostředí. Muzikanti pod značkou ETC však začali vystupovat v roce 1974. Vladimír Mišík s kapelou 
ETC přes mnohé personální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech koncertuje dodnes.
Do roku 2007 vydal Vladimír Mišík & ETC… 10 řadových alb a několik dalších kompilací.

Aktuální sestava ETC:
Vladimír Mišík – kytara, zpěv
Petr „Kulich“ Pokorný – kytara
Pavel Skála – kytara, zpěv
Jiří Veselý – basa, harmonika
Jiří Zelenka – bicí, zpěv
Vladimír Pavlíček – housle

Historie
Vladimír Mišík
(8. 3. 1947)

Český rockový zpěvák, skladatel, textař, svými spoluhráči a přáteli už léta mírně ironicky, avšak právem 
přezdívaný „Legenda“. Se svou první kapelou hrával po parcích Elvise a Semafor, na barrandovském 
truhlářském učilišti založil skupinu Uragán. Po krátké epizodě u Komet spoluzakládal jednu z nejslavnějších 
českých kapel 60. let Matadors, v jejichž čele se začal hudbou zabývat profesionálně. Dále prošel Orchestrem 
Karla Duby, založil první vlastní kapelu New Forcelís, se kterou odehrál jediný koncert v srpnu 1968, posléze 
byl krátkodobě angažován jako sólový kytarista v George & Beatovens Petra Nováka. V zimě 1968 s bývalým 
kolegou z Komet a Matadors, kytaristou Radimem Hladíkem, založil Blue Effect. S ním se Mišík prezentoval 
na první dlouhohrající desce Meditace. Po jejím vydání byl ze souboru vyhozen, vzápětí jej bubeník Jaroslav 
’Erno’ Šedivý pozval do další slavné kapely tehdejší doby, Flamenga. S ním natočil Vladimír Mišík dodnes 
nesmrtelné album Kuře v hodinkách na texty Josefa Kainara. Dříve než album stačilo vyjít, Flamengo se 
rozpadlo a Mišík založil epizodní soubor Formace. Ke konci první poloviny sedmdesátých let založil skupinu 
ETC…, se kterou – přes mnohé personální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech – koncertuje dodnes. 
Zároveň? se začal věnovat vedlejšímu akustičtějšímu sdružení Čunderground (původně s Vladimírem Mertou, 
Petrem Kalandrou ad., dnes vesměs se členy ETC…). V letech 1976 – 2004 vydal Vladimír Mišík s ETC… 
deset řadových alb, několik dalších kompilací a podílel se na několika vedlejších projektech. Mnohé Mišíkovy 
písně, často na texty známých českých básníků (Václav Hrabě, Josef Kainar, Jiří Dědeček ad.), doslova 
zlidověly a jsou ozdobami „kytarových večírků“ několika generací.

Předprodej lístků začíná 18. 12. 2014 v hospodě Na Vinici.                                        H.N.V.



Ročník 24 (34) Blatná 6. prosince 2013 Číslo 21 / strana 10Číslo 21 / strana 10 Blatná 6. prosince 2013 Ročník 24 (34)

Kulturní  kalendář�
 Akce

7. 12. SOBOTA | 20:00 |
1. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ 
RESTAURACE PROSTOR
Živá hudba
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

8. 12. NEDĚLE | 15:00 |
TRIO BEL CANTO
Koncert KPH
Kostel sv. Jana Křtitele, Paštiky
Vítězslav Drápal - flétna
Libor Janeček - kytara
Martina Macko – soprán 
Soubor Trio Bel Canto vznikl v roce 
2002. Repertoár Tria Bel Canta zahrnu-
je skladby  skladatelů z období baroka 
a klasicizmu / G. F. Händel, J.S. Bach, 
A. Vivaldi, W. A. Mozart /.  Kombina-
ce zpěvu, flétny a kytary je velmi ob-
líbená, poskytuje delikátní, ušlechtilý 
zvuk a jemnou dynamiku. Vystoupení 
tria proto zvláště vyniká v  prostorách  
zámků a kostelů. Trio Bel Canto má za 
sebou vystoupení nejen v mnoha měs-
tech České republiky, ale  i například v 
Rakousku, Německu, či na Slovensku. 
8. prosince je budeme moci přivítat v 
nádherném interiéru kostela svatého 
Jana Křtitele v Paštikách.
Vstupné dobrovolné
Stejně jako v loňském roce doporu-
čujeme využít svozového autobusu, 
který vyjede ve 14:15 a v 14:35 od 
ubytovny Tesly Blatná (Boženy Něm-
cové 29) a zdarma dopraví zájemce 
na místo koncertu.

11. 12. STŘEDA | 17:00 |
VÁNOČNÍ PŘEDSTAVENÍ ZUŠ

Sokolovna Blatná, divadelní sál
Vystoupí flétnový soubor, pěvecký 
sbor a všechny ročníky tanečního obo-
ru. Žáci zatančí lidový, současný i spo-
lečenský tanec.
Vstupné dobrovolné

14. 12. SOBOTA | 16:00 |
BLÁZINEC NA VINICI
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici
Vystoupí kapely v následujícím pořadí
16:00 Escape From Reality
17:05 Zákaz Uvolnění
18:20 Suspect Fly

19:25 Libido Challenge
20:40 Zutro
21:55 Dech Dechtu
23:15 Funkce Šroubu
00:40 Anča Band
02:00 – 03:00 B.A.S.

14. 12. SOBOTA | 20:00 |
5 – O´CLOCK COFFEE
Koncert
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor
Kavárenská hudba, akustické nástroje, 
světové evergreeny

15. 12. NEDĚLE | 19:00 |
MELODY MAKERS - PERLY 
SWINGU
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Vstupné
Základní:
1. - 10. řada | 350,- Kč |             
11. - 20. řada | 300,- Kč |
Zlevněné:
1. - 10. řada | dítě, student, senior | 
300,- Kč |
11. - 20. řada | dítě, student, senior | 
250,- Kč |
Vstupenky zakoupíte v infocentru na 
třídě J. P. Koubka, na recepci Měst-
ského muzea Blatná (nám. Míru 212, 
I. patro), nebo prostřednictvím našeho 
prodejního a rezervačního systému na 
www.ckvb.cz či www.kulturablatna.cz.

19. 12. ČTVRTEK | 17:00 |
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ BLATNÁ
Koncertní sál ZUŠ Blatná

21. 12. | 20:00 |
VÁNOČNÍ KŘEČOVÝ ŽÍLY
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

22. 12. NEDĚLE | 15:00 |
VARHANNÍ KONCERT
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Vstupné dobrovolné

22. 12. NEDĚLE | 17:00 |
VÁNOČNÍ NADÍLKA 
S PREZIOSEM
Sokolovna Blatná, divadelní sál 
Taneční skupina PREZIOSO Sokol Blat-
ná připravila vánoční přestavení plné 
tance. Uvidíte mažoretky, show dance, 
modern dance, jazz dance i klasický 

tanec. Vystoupí celé PREZIOSO (pří-
pravky, kadetky, juniorky, hlavní věko-
vá kategorie).
Vstupné 30,- Kč

UPOZORNĚNÍ: V případě 3D projekcí je 
nutno počítat s výdajem za 3D brýle (25 
Kč), nebo speciálního klipu pro dioptric-
ké býle (60 Kč). Brýle/klip návštěvníkovi 
zůstávají a můžou být použity při jakékoli 
další 3D projekci v blatenském kině bez 
dalších poplatků.

6. 12. PÁTEK | 20:00 |
KLAUNI
Komedie/Drama v českém znění | Čes-
ko/Finsko/Lucembursko/Slovensko 
2013 | 120 min. | Režie: Viktor Tauš | 
100,- Kč | Mládeži do 12 let nevhodný

8. 12. NEDĚLE | 15:00 |
TURBO
Animovaný/Dobrodružný/Komedie/
Rodinný/Sportovní v českém znění | 
USA 2013 | 96 min. | Režie: Chris Buck, 
Jennifer Lee | 
130,- Kč, 110,- Kč děti | 
Mládeži přístupný

11. 12. STŘEDA | 19:00 |
BELLA MIA
Drama v českém znění | ČR 2013 | 93 
min. | Režie: Martin Duba | 
100,- Kč | Mládeži přístupný

13. 12. PÁTEK | 10:00 a 20:00 |
PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK
Romantický v českém znění | ČR 2013 | 
100 min. | Režie: Lenka Kny | 
110,- Kč | Mládeži přístupný
+ DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ V 10:00

18. 12. STŘEDA | 19:00 |
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ 
POUŠŤ (3D)
Dobrodružný/Fantasy v českém znění 
| USA/Nový Zéland 2013 | Režie: Peter 
Jackson | 
140,- Kč | Mládeži přístupný

20. 12. PÁTEK | 17:30 |
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ (3D)
Animovaný/Dobrodružný/Rodinný v 
českém znění | USA 2013 | 109 min. | 
Režie: Chris Buck, Jennifer Lee | 
155,- Kč, 135,- Kč děti | 
Mládeži přístupný

 Kino
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19. 12. | 16:00 - 19:00 |
ČTEME ...
...a pleteme a ochutnáváme tradiční 
i netradiční vánoční cukroví
Knihovna Blatná
Další kapitola z pravidelných setkání 
pro dříve narozené. Tentokrát pro ty, 
kteří se přijdou pochlubit se svými ne-
obvyklými vánočními recepty.

20. 12. | 16:00 - 19:00 |
VÁNOČNÍ ČTENÍ
Knihovna Blatná
Pro všechny zvídavé děti, které rády 
tvoří, chtějí se něco dozvědět o vánoč-
ních zvycích a poslechnout si vánoční 
příběhy...
Na všechny čeká také malé překvapení 
v podobě tajemné výpravy do muzea.

POHODA V KNIHOVNĚ
V blatenské knihovně proběhly už 
tři „knihovní dýchánky“. Pracovni-
ce knihovny totiž zahájily pořádání 
posezení pro čtenáře a čtenářky, kte-
rým je v knihovně dobře a současně 
se chtějí něco zajímavého dozvědět. 
Takže se ve čtvrtek, jednou za 14 dní, 
koná beseda s názvem „Čteme a...“. 
„Čteme a pleteme“ ta byla první a 
pletly se tu čepičky pro vnoučátka  a 
vyměňovaly dobré rady o pletení. Na 
druhé besedě se také pletlo, vlastně 
vilo. Za vedení šikovné paní Markét-
ky se totiž vyráběly adventní věnce z 
toho, „co dům a zahrada dala“. Korpus 
z novin, věnec ze smrkových větviček, 
buxusu, mahonu, ozdoby z přírodnin.., 
a vznikly tu nádherné věnce, které oz-
dobí mnohé domácnosti. Třetí beseda, 
konaná 5. prosince, se nesla ve zname-
ní příprav na Vánoce.
Na čtvrtou besedu je naplánována 
spolu se čtením ochutnávka tradiční-
ho i netradičního vánočního cukroví. 
Přijďte tedy ve čtvrtek 19. prosince po-
těšit své chuťové pohárky a pochlubit 
se svými obvyklými i neobvyklými vá-
nočními recepty.
           Marie P.

2. 11. – 31. 12. | ÚT – NE | 
| 9:00 – 18:00 |
Robert Sedmík: SPORTOVNÍ 
FOTOGRAFIE
Městské muzeum Blatná, 3. patro
Pořádá fotoskupina SPEKTRUM Blatná

13. 12. – 6. 1.
VÝSTAVA VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Městské muzeum Blatná, přízemí
Výstava vánočních stromků nazdobe-
ných žáky blatenských základních a 
mateřských škol.

17. 12. – 16. 2. ÚT – NE 
| 9:00 – 18:00 |
KÁVA, KAFE, KAFÍČKO
Výstava
Městské muzeum Blatná
Výstava o kávě a o všem co k ní patří. 
Kdy a za jakých okolností se dostala 
káva do Čech? Jaké pomůcky a nářadí 
se používá a používalo, abyste si mohli 
vychutnat tento životodárný nápoj? Co 
se pilo, když o kávu byla nouze? To a 
mnohem více se dozvíte od poloviny 
prosince v Městském muzeu Blatná
Vernisáž výstavy proběhne v úterý 
17. 12. v 17:12 za účasti majitelky 
pražírny kávy „Jedna radost“ Jany 
Draganovské, která pro vás připra-
ví ochutnávku a poutavé povídání o 
pití a přípravě kávy.

Ze sbírek Městského muzea
KRATIKNOT
K osvětlování obydlí našich předků 
sloužily odnepaměti svíce. Pro většinu 
venkovského obyvatelstva byly drahé, 
lojové svíce silně zapáchaly a voskové 
rychle hořely. Lidé se tak scházeli ka-
ždý den v jiné chalupě a vykonávali 
zde při světlech svící rozličné činnosti, 
které jim vyplňovaly dlouhé večery. V 
měšťanských domech se na svíčkách 
zase tolik nešetřilo, přesto se plamen 
svíčky neustále hlídal. Velký plamen 
hořel rychleji a zkracoval tak životnost 
svíčky. Knot se tak musel neustále 
zkracovat. Není divu, že se brzy obje-
vil praktický nástroj, kterému se říkalo 
štipec nebo později kratiknot. Kratik-
noty se používaly v intervalu 10 – 15 
minut a největšímu rozšíření došly v 
18. a především 19. století. Jedná se o 
speciální nůžky doplněné praktickou 
skříňkou na ustřižené kousky hořícího 
knotu. Bylo tak zabráněno, aby pada-
jící žhavý ústřižek knotu zapálil obrus. 
Také míval krátké nožičky zabraňující 
znečištění ubrusu na stole. Kratiknot 
býval vyráběn ze stříbra a zdoben v 
současném uměleckém stylu. Jedna-
lo se o doplněk honosných jídelních 
servisů. Nejčastějším byl však železný 
kratiknot, který bohužel brzy korodo-

val. Mezi vzácnější kratiknoty patří ty 
vyrobené z litiny, mosazi i cínu. Vymi-
zení tohoto nástroje mělo příčinu v 
rozšíření parafínových svíček a petro-
lejových lamp. Různé kratiknoty jsou 
součástí muzejních sbírek po celé naší 
republice.
               -krapet-

TIP NA DÁREK NEJEN NA VÁNOCE
Nevíte čím pod vánočním stromeč-
kem překvapit své blízké? Zkuste 
darovat zážitek!
Stejně jako v minulém roce jsme pro 
vás přichystali dárkové poukazy, které 
obdarovanému umožní volný vstup na 
jakoukoli námi pořádanou akci v prů-
běhu roku 2014. Koncerty, kino, vzdě-
lávací kurzy, zájezdy, divadelní před-
stavení, rozhodně bude z čeho vybírat.
Dárkový poukaz můžete v roce 2014 
využít například na -
Tři muži na špatné adrese - divadelní 
hra s Karlem Heřmánkem, Bohumi-
lem Kleplem a Zdeňkem Žákem
Římské noci - divadelní hra se Simo-
nou Stašovou a Oldřichem Víznerem
Ledňáček - divadelní hra s Alenou 
Vránovou, Petrem Kostkou a Františ-
kem Němcem
Chabrus Line - taneční groteska diva-
dla Veselé skoky
Escualo Quintet - hudebně taneční 
večer v rytmu Tango argentino
Lubomír Brabec – recitál známého ky-
tarového virtuose
420people - balet - taneční představe-
ní v rámci mezinárodního dne tance...
a mnoho dalších akcí včetně koncer-
tu symfonického orchestru na nádvoří 
zámku Blatná.
Poukazy zakoupíte v infocentru Blat-
ná nebo na recepci blatenského mu-
zea. Pro více informací nás neváhejte 
kontaktovat na emailu info@ckvb.
cz nebo na telefonu 383 311 251.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu 
programu

 Knihovna

 Muzeum

 Informace o(d) nás
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sport�
Na turnaji v karetním 
„Prší“ chyběli horcí 
favorité
První cenu si tentokrát odnášela „levá 
ruka“ prezidenta přeboru.

Jestli si někdo myslí, že karetní hry nemo-
hou být adrenalinovou záležitostí, hluboce se 
mýlí. Třetí ročník turnaje v karetní hře „Prší“ 
na půdě blatenské hospody „Na Vinici“, který 
se uskutečnil v sobotu 30. listopadu, toho byl 
nezvratným důkazem. Brilantní hlášky a hlasité, 
někdy až hřmotné projevy emocí nad „čertovými 
obrázky“ hravě překonaly zvukové efekty tako-
vých mariášníků, jejichž turnaje bývají zpravidla 
nadmíru „divoké“.

Stejně jako v uplynulých dvou letech za pět 
hráčských stolů usedlo dvacet „přátel drobného 
hazardu“ a stejně jako v předchozích dvou letech 
šlo z 80% o štamgasty z Blatné. Čestnou výjim-
kou byli karbaníci z Bezdědovic a Pacelic. Každý 
hráč musel mít do každého ze čtyř kol padesát 
korun v kovových mincích. Zisky z jednotlivých 
her končily v peněženkách, naopak dostat se do 
mínusu znamenalo základní obnos doplnit.

M e z i  p ř í -
t o m n ý m i  s e 
objevily i dvě 
ženy a nevedly 
si vůbec špatně. 
Starší z obou 
zástupkyň něž-
ného pohlaví, 
Eva Samcová 
z  B l a t n é  s e 
probojovala až 
na krásné páté 
místo. „Já jsem 
tady  v las tně 

omylem,“  vy-
světlovala se smíchem Eva Samcová, „Syn mi 
odtud na poslední chvíli telefonoval, že chybí 
jeden hráč do plného počtu. Takže jsem nelenila 
a pospíchala sem, abych zachránila situaci.“ 
Kromě hry „Prší“, kterou mastila doma s dětmi, 
už když byly malé prý nepohrdne ani žolíky 
nebo sedmou. S atmosférou v útulné hospůdce 
i dosaženým výsledkem prý byla neobyčejně 
spokojená, neodpustila si však drobnou kritiku / 
myšlenou ovšem přátelsky / na adresu prezidenta 
turnaje a majitele čepovacího zařízení v jedné 
osobě Michala Bláhy: „Všechno O. K., ale ne-
měli tmavé pivo!“

Všichni tu postrádali dva vyhlášené místní 
karbaníky Jana Hejnocha a vítěze posledního 
ročníku Miroslava Švejdu. Nejvíc asi letošní 
šampión Petr Švec / levá ruka prezidenta tur-
naje, který má pravidelně na starosti technické 
a organizační záležitosti /, který pronesl: „To by 
bývali byli horcí favorité! Takhle jsem tu „palmu 
vítězství“- pánbůh asi nebyl doma- převzal já.“ 

Petr Švec prý z karetních her umí jen „Prší“ a tu 
praktikuje jen na tomto turnaji. „I když to samo-
zřejmě beru jako srandu, přece jen to u mě v za-
jetí vášně přeroste v adrenalin,“ dodává. Určitě to 
tak je, protože při turnaji právě on „řval“ nejvíc. 
Možná mu právě tenhle faktor dopomáhá, aby se 
držel stále na čele žebříčku. Loni skončil čtvrtý, 
při úvodním ročníku atakoval stříbrnou pozici.

Za vítěze se tentokrát zařadil blatenský 
Stanislav Sobota, medailovou stupnici uzavřel 
Jindřich Pavel rovněž z Blatné.

Prezident turnaje Michal Bláha si sám za 
sebe závěrem povzdychl: „Škoda, že tu není 
vyhlášený blatenský karbaník Jan Hejnoch. Ten 
své soupeře vždycky řádně potrápí!“

Nepotrvá to dlouho a mezi stěny hospůdky 
„Na Vinici“ se adrenalin opět vrátí. 30. prosince 
se tady odehraje turnaj ve stolním tenise.

Vladimír Šavrda

Eva Samcová.

U hráčských stolů bylo náramně veselo.

Hokejový tým HC Blatná 
sní o postupu do krajské 
soutěže

Hokejová sezóna 2013 / 2014 přinesla bla-
tenskému kádru s hokejkami kromě nového 
názvu i další změny. Nový majitel týmu- místní 
podnikatel Jaroslav Staněk / JSM PROMOTION 

/ chce navázat na slavné tradice blatenského 
hokeje před rokem 1989 a dovést ho do krajské 
soutěže. „To je ovšem určitě běh na dlouhou 
trať,“ zdůrazňuje Jaroslav Staněk, který zajišťuje 
chod a fi nanční zabezpečení nástupců bývalého 
mužstva fi rmy „Dura“, „Zatím hoši hrají nejnižší 
okresní soutěž, kterou mimochodem v minulé 
sezóně vyhráli. Ale v příštím roce bychom chtěli 
pozdvihnout prestiž týmu přihlášením se do 
okresního přeboru. Tahle soutěž patří totiž mezi 
nejkvalitnější svého druhu v celé České repub-
lice! Vlastně bych se pokusil sestavit mužstva 
dvě, protože ne každý hokejista bude mít zájem 
o přestup do vyšší soutěže. V týmu, který bude 
pokračovat na nižší úrovni, bych rád viděl víc 
mimoblatenských sportovců.“

Současná sestava blatenských hokejistů se 
skládá z dvaceti hráčů. 70% se jich rekrutuje 
z Blatné, zbytek tvoří nadšenci z Vimperka, Plz-
ně aj. Věkový průměr hráčů činí třicet let. „Pro-
zatím chybí kádru pravidelné tréninky- scházíme 
se jen na utkáních,“ vysvětluje Jaroslav Staněk.

Újmy na tělesné schránce se v sezóně 2013 / 
2014 zatím díkybohu vyhýbaly. „Jedinou výjim-
kou bylo vykloubené rameno našeho brankáře,“ 
referuje Jaroslav Staněk.

V letošním roce blatenští hokejisté převážně 
vítězili a tak se zdá, že mají zřejmě úspěšně na-
kročeno ke „katapultu“ do sféry krajské soutěže. 
Zdravé sebevědomí, pevná vůle a odhodlání jim 
určitě nechybí.

Výsledky – rok 2013
HC Blatná-Ales Strakonice 5:7
HC Blatná-Schäfer Blatná 5:0
(kontumace, nehrálo se)
HC Blatná-HC Vodňany 7:4
HC Blatná-HC Protivín 4:10
HC Blatná-Horažďovice 12:4
HC Blatná-SKP Strakonice 6:2
HC Blatná-HC Prachatice 3:2
HC Blatná-Budilov 5:4

Vladimír Šavrda
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Jak si vedou DATLOVÉ po podzimní části
24. 11. 2013 nastoupil tým starších žáků Datels k posledním dvěma zápasům s Jihlavou. Přesto, 

že s nimi nejel jejich hlavní trenér a nastoupili pouze v devíti, vydrželi bojovat až do konce a po-
dařilo se jim stavem 12:1 a 5:0 zvítězit a přezimují na krásném druhém místě. V letošním roce do 
jejich týmu přišlo hned několik hráčů z přípravky, kteří se snaží bojovat ze všech sil. Posilou týmu 
je nový vedoucí mužstva, pan Havel.

Pan Kareš starší žáky opustil a začal se věnovat přípravce, o kterou by se neměl kdo starat, a to 
by byla určitě velká škoda. V podzimní části už za sebou mají tyto nadějné dětičky také několik 
odehraných zápasů.

Posledním mládežnickým týmem 
jsou starší dorostenci. I v jejich týmu 
došlo k drobným změnám v podobě 
nových trenérů, vedoucího mužstva 
a samozřejmě posil z řad bývalých 
starších žáků. Dorost si v podzimní 
části vedl také velmi dobře. Po posled-
ním zápase, který vyhráli 17. 11. 2013 
na domácí půdě nad týmem z Litic se 
posunuli rovněž na krásné druhé místo.

A závěrem ještě musím připome-
nout tým mužů, kteří po roční pauze 
začali znovu hrát a daří se jim. Nemají 
ještě dohráno, jejich posledním soupe-

řem sezóny bude HBC Písek, ale už nyní ztrácí pouze jeden bod za vedoucím Protivínem.
Všem trenérům, rodičům a ostatním činovníkům hokejbalu bych chtěla poděkovat. S dětmi je 

přece krásná práce. Když vidíte v jejich očích radost z každého gólu a vyhraného zápasu, zapomenete 
na všechen ten čas strávený mimo domov. Doma nám žádná práce neuteče a stejně zůstane jen a jen 
na nás. Ale utečou nám naše šikovné děti. Prostě nám vyrostou a pak budeme mít spoustu času na 
to žehlení a uklízení a ostatní domácí práce.

Takže naši přípravkáři, starší žáci a dorostenci. Přeji vám krásné a pohodové Vánoce, ať najdete 
pod stromečkem spoustu dárků a ať se vám v té příští sezóně daří stále tak dobře jako v této. A vy-
držte to s námi. Všem dospělým přeji hodně zdraví a hlavně pevné nervy.

KRÁSNÉ VÁNOCE A HOKEJBALU ZDAR.
Braunová

Blatenští fotbalisté si na „Skalčanskou 
pencli“ nepřivezli žádného maskota. 
Štěstí jim tak nepřálo

Jak je důležité míti maskota. Takhle nějak 
by se dala v kostce shrnout fotbalová akce ve 
Skaličanech, pojmenovaná „Skalčanská pencle“. 
Poopravený titul knihy Oskara Wilda má v tomto 
případě své opodstatnění. Blatenský „Výběr svě-
ta“ přijel na tuto kombinaci miniturnaje v malé 
kopané a střílení penalt bez sebemenšího talis-
manu pro štěstí, nesehnal si ani prostou zaječí 
tlapku. To se jim vymstilo propadem na dno. To 

domácí neponechávají nic náhodě. „Všude nás 
doprovází majestátní maskot v podobě hlavy 
vycpaného pukla. Toho nám svěřil chovatel 
Dan Barri,“ směje se hlavní organizátor a před-
seda osadního výboru Skaličany v jedné osobě 
Václav Cheníček mladší. Třetí tým- Drahenice 
„Nová růže“- se pojistil ještě lépe. „My máme 
živého maskota. Je jím můj tříletý vnuk Daník, 
kterému jsme pořídili vlastní fotbalový dres,“ 

oznamuje pyšně kapitánka „Nové růže“ Milo-
slava Opavová. A konečné výsledky ukázaly, že 
to asi vážně funguje.

Miniturnaj v malé kopané začal přesně o de-
sáté hodině dopolední. „Počet družstev jsme 
určili na tři, protože jsme chtěli být za každou 
cenu na bedně,“ pomrkává šibalsky Václav 
Cheníček mladší. Nakonec skončil FK Kozel 
Skaličany druhý. „Loni při prvním ročníku 
jsme dokonce vyhráli. Sehráli jsme s Blatnou 
remízu a na penalty je roznesli na kopačkách,“ 
vybavuje si slavnostní okamžiky předseda osad-
ního výboru. I letos podali skaličanští ohromný 
výkon. Konkrétně nejstarší ostrostřelec Zdeněk 
Voborník / 51 let / a jeho devatenáctiletý syn 
Tomáš, kteří dali všechny góly za FK Skaliča-
ny- Zdeněk vymetl pavučiny v soupeřově bráně 
celkem třikrát, Tomáš přidal jednu „vražednou 
střelu“ navrch. Zdeněk Voborník se tak nakonec 
stal spolu s Petrem Kalátem z drahenické „Nové 
růže“ nejproduktivnějším střelcem turnaje. 
Tomáš Voborník jinak válí za blatenské béčko, 
někdy si prý kopne i za áčko. Své kvality zúročil 
i v odpolední penaltové soutěži, kdy nenašel 
v hlavní kategorii přemožitele.

Turnaj v malé kopané nakonec opanovali 
draheničtí. „Pohladilo nás po duši, že se veškeré 
zápasy odehrávaly v rodinném duchu, bez faulů 
a zbytečných hádek, prostě stoprocentně čistá 
hra,“ líčí okamžiky na skaličanské louce Petr 
Kalát / 47 let /, „Finálový zápas s FK Kozel 
Skaličany byl hodně vyrovnaný. Vedli jsme už 
sice 3: 0, ale domácí to dokázali stáhnout na 3: 
2. Až když jsme vstřelili čtvrtý gól, byl soupeř 
defi nitivně zlomen.“ Sám Petr Kalát kromě titulu 
„nejproduktivnější střelec turnaje“, který získal 
spolu se Zdeňkem Voborníkem, aspiroval také 
na titul „Největší smolař“: „Při odpoledních 
penaltách jsem pravidelně trefoval tyčku místo 
brány. Nebylo nic platné, ani když jsem vystřídal 
obě nohy,“ směje se host z Drahenic.

Fotbalový tým „Nová růže“ z Drahenic, 
který byl založen před třemi roky a svůj první 
turnaj absolvoval v Hudčicích, se může pyšnit 
tím, že ještě nikdy v žádném turnaji nezůstal 
na posledním místě. „A to opravdu jezdíme jen 
tzv. „na klobásu a udělat si žízeň“. Většinou se 
při utkáních vůbec nestřídáme, protože prostě 
střídat neumíme. Ale máme perfektního branká-
ře, který dokáže moc nouzových situací zachrá-
nit,“ referuje Petr Kalát. „Nová růže“ je vlastně 
takovou směsí fotbalových nadšenců z různých 
koutů: „Jen tři hráči jsou domácí. Dva se rekru-
tují z Blatné, jeden z Hudčic a jeden z Prahy.

(pokrač. na str. 14)

Radek Jaroš při zákroku v individuální části 
posvícenského fotbálku ve Skaličanech
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P R O G R A M  Z Á B AV  2 0 1 3
V   H O S P O D Ě  N A  V I N I C I

SO 14. 12. 2013 - Koncert na podporu 
B.F.

ANČA BAND, B.A.S., FUNKCE 
ŠROUBU, LIBIDO CHALLENGE, 
ZUTRO, ZÁKAZ UVOLNĚNÍ, 
SUSPECT FLY, DECH DEHTU, 
ESCAPE OF REALITY

SO 21 12. 2013 - ROCK POP MILOŠE 
ZEMENA

SO 25. 12. 2013
VÁNOČNÍ ZÁBAVKA

NA LEDEN PŘIPRAVUJEME:
VLADIMÍR MIŠÍK a ETC

Blatenští fotbalisté… (pokr. ze str. 13)
Protože je naše parta takhle rozstrkaná, těžko se scházíme na tréninky, ale děláme, co můžeme,“ 

dodává obratem Petr Kalát. Zároveň prozrazuje, že spolu s kapitánkou týmu Miloslavou Opavovou 
chystá na červen příštího roku v Drahenicích turnaj v malé kopané pro čtyři manšafty, kam budou 
samozřejmě srdečně zváni i hostitelé ze Skaličan.

V penaltové bitvě vystrnadil domácí Tomáš Voborník loňského vítěze Jiřího Blovského z Blatné. 
Stříbrné kopačky nakonec obul také domácí Radek Jaroš, který si oproti loňsku výrazně polepšil. 
Bronzový stupínek patřil po právu reprezentantovi „Nové růže“, který si ze skromnosti nepřál být 
veřejně uváděn.

Mezi ženami došlo také k přesu-
nům ve stylu „Škatulata, škatulata, 
hejhejte se“. Loňská šampiónka Mi-
chala Slezáková ze Skaličan spadla 
na třetí příčku. Finále představilo 
„vražednou kombinaci“ matky versus 
dcery z Drahenic- Miloslavy Opavové 
a Andrey Čipelové. Nakonec Andrea 
převálcovala svou matku / prý má ránu 
jako kůň /.

Pořadí v dětské kategorii bylo ná-
sledující - první místo uhájil Albert Kopecký ze Skaličan, stříbrný vítr se prohnal okolo Jana Vilíta 
z Blatné, bronz se vysypal na místního Jakuba Slezáka.

A pak bylo už pořádně veselo a hrála hudba. Akci uspořádal Osadní výbor Skaličany, Sbor dob-
rovolných hasičů ze Skaličan a fotbalový tým FK Kozel Skaličany.

Vladimír Šavrda

Vzkaz náramně spokojených fotbalistů a fotbalistek z „Nové růže“ Drahenice pro hlavního or-
ganizátora 2. ročníku „Skalčanské pencle“ Václava Cheníčka mladšího ze Skaličan:

„Vašku, celá akce byla náramně dobře připravena a my jsme se u vás cítili jako ryby ve vodě. 
Srdečně ti děkujeme za krásně prožitý den, pohostinnost a přátelský přístup, rovněž za úžasné ceny. 
Těšíme se příště na shledanou!“

Za družstvo „Nová růže“ z Drahenic srdečně kapitánka Miloslava Opavová a Petr Kalát

Hráči FK Kozel Skaličany vyrážejí zdolat soupeřovu bránu.

POZVÁNK A
na

PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ
V PING-PONGU,

který se uskuteční
v sobotu 21. 12. 2013

v buzickém hostinci U ČILÁKA
ZAČÁTEK OD 10.00 HODIN

Srdečně zve spolek buzických sportovců
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Zaznamenáno na věky…
Nezbývá, než poctivě přiznat - k technice se 

mám jako pralesní divoch k hromu a blesku - 
zděšený úprk, hrůza…

Není ostatně divu, už můj úctyhodný věk 
i méně zdatnému počtáři napoví - pamatuje 
i první republiku. A tehdy ani telefon v bytě 
nebyl samozřejmost a já jsem poprvé byla 
okolnostmi přinucena tu věc vzít do ruky asi 
tak jako dvacetiletá. Fungovalo to, ale i tak jsem 
s velkou ostražitostí ještě dlouho při telefonování 
čekala, kdy se spojení ztratí - což se konečně při 
meziměstských hovorech stávalo docela často. 
Na televizi jsme se chodili všichni z okolí dívat 
na krasobruslaře k movitějším sousedům - mělo 
to svůj půvab už i v tom, že to podporovalo dobré 
sousedské vztahy. No a pračka? Cha, cha! Necky 
na dvou židlích, pod vytahovacím kolíkem kýbl 
a valcha. A do krvava odřené kotníky na prstech.

No tak s tou pračkou - ani nevím, jestli to 
mám na sebe prásknout - ale tam jsem hodně 
ztratila v očích milujícího manžela, který se 
domníval, že si vzal holku do nepohody, sta-
tečnou. To už se mi blížila čtyřicítka, s novým 
tatínkem mých prvních dvou dětí jsme čekali 
konečně jedno společné a já pořád prala na valše. 
Marně mne ve starém nevybaveném bytě Jan 
přemlouval, abychom si pořídili pračku. Když 
jsme konečně získali byt v moderním paneláku 
a tekoucí teplou vodu - ach ten přepych! - moc 
se mne Janík neptal a pračku prostě koupil. Ta-
kovou útlounkou Romanku, co se akorát vešla 

do mrňavé panelákové koupelny. A spokojen, 
že konečně budu na tolik lidí prát pohodlně, 
odejel do práce.

Bydlela jsem totiž s dětmi v Mostě a on učil 
na KU v Praze, tedy jsme se vídali jen o víken-
dech. No a bez dozoru a vlídné ruky, co by se 
nebála těch knofl íků - hanba to přiznat, ale prala 
jsem v moderní koupelně nadále na valše a byla 
ráda aspoň za tu horkou vodu a snadný odpad.

Jenže - jednou v pátek odpadly na škole 
přednášky a byla jsem přistižena. No tak nebudu 
to rozebírat, ale dostalo se mi o víkendu nikoli 
lásky, nýbrž tvrdého školení. A jelikož jsem navíc 
mizerná kuchařka (a on to dosud tiše omlouval) 
tak nebylo čím manžela usmířit…

Na telku jsme se zmohli, když jsem pro ohro-
žení čtvrtého těhotenství povinně nějaký měsíc 
odležela, tož abych se měla z té postele na co 
koukat, mobil jsem dostala ve věku po sedm-
desátce a mám ho i nemám ráda - je spolehlivý 
a kdykoliv při ruce - no právě! Samozřejmě si 
ho vstrčím do kapsy i když jdu ven, a tak jsem 
pronásledovaná neustále a kdekoliv. A navíc 
přestávám slyšet, takže mi působí spíš utrpení, 
než radost.

No ale proč o tom všem mluvím. Syn - aj-
ťák - mne před necelými třemi roky ve věku 
k třiaosmdesátce ukecal na internet. Už jsem na 
sebe prozradila to nejhorší, tak nebudu přidávat 
líčení, jaká to byla zprvu hrůza a nervy - syn 
bydlí ode mne hromady kilometrů, tak se mi 

v nejhorším pokouší poradit v telefonu (nesly-
ším už i tak, natož ve stavu paniky a nervového 
zhroucení), než má možnost přijet. Naučila jsem 
se základnímu ovládání, ale ostražitost před tou 
zlomyslnou a záludnou věcí mne neopustila 
dodnes. A neodpustila jsem jí ani, když vím, že 
je to báječná věc. Informuje mne o kdečem, do-
přává možnost si lehce kdykoliv korespondovat 
i s kamarádkou v daleké Kolumbii - stačí maličké 
vybočení z naučeného „normálu“ a rozklepu se, 
žalůdek se rozbolí…

Tuhle mi začal můj nepřítel s gustem ozna-
movat, že servr (cotoje?) odmítá spojení a mám 
se obrátit na spravovatele sítě. Sláva - pomohou!

Tak nedbám na mizerný sluch a volám svou 
fi rmu Konet. A jejku! Nejspíš se místní fi rma roz-
rostla do celých Čech - mému kreditu navzdory 
se ozývá vznešené (a hlavně dlouhé) hlášení, že 
mám počítat s tím, že rozhovor „bude nahráván“. 
No aťsi, hlavně, když pomůžou. A pak mi ten 
konečně živý hlas neříká, co jsem doufala slyšet 
„jo, paní, my se na to mrknem, případně přije-
dem“ (synkova vlídná ruka daleko) - ale začal 
mi ten pán odborně radit, jak snadno sama… 
sem tam něco i zaslechnu a tak i to, že mám 
mimo jiné použít „vyledavače“ - prokristapána, 
co je zase tohle!!! nedošlo mi, že na Seznamu 
samozřejmě používám rubričky „vyhledat“, 
znalost mateřského jazyka a logiky mne v tu 
chvíli nechala na holičkách a jen jsme vypleskla 
„co to je?“ - a jelikož si fi rma polepšila a hovory 
zaznamenává, je tento můj dotaz zaznamenán na 
věky věkoucí… Venca

21. 12. od 20.00

Vánoční
Křečový žíly

Nabízím vedení podvojného účetnictví a daňové
evidence

pro menší fi rmy i OSVČ

Komplexní zpracování účetní agendy: mzdy vč. zákonných 

náležitostí, skladová evidence, investiční majetek, leasingy,

fakturace

Zpracování daňových přiznání: DPFO, DPPO, DPH, silniční daň, 

daňe z nemovitostí, ekologické daně, spotřební daně.

Spolehlivost, serióznost a profesionální přístup je samozřejmostí.

Mám mnohaletou praxí v účtování výrobních podniků, velkoobchodu, 
maloobchodu, účtování restaurací, zemědělství.

Cena služeb je dohodou, podle náročnosti a množství zpracová-

vané dokumentace.

Kontakt: Eva Silovská, mobil: 721 349 310,

e-mail: eva.silovska@email.cz
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Mag.phil. Lenka Šampalíková
soudní tlumočnice jazyka německého

beeidete Gerichtsdolmetscherin
für Tschechisch & Deutsch
Mobil: (+420) 721-933 386
VoIP: (+420) 380 423 766

www.sampalikova.eu
http://absolventenbuch.uni-salzburg.at

Pronajmu levně zavedený prostor v centru 
Blatné vhodný pro masáže, manikůru, 

pedikůru…
telefon: 723700923

Pronajmu garáž na Skalčanské. 

Dlouhodobě.

tel: 776 458 406
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J. A. Komenského 1076, 388 01 Blatná

blatna@biesse.cz www.biesse.cz tel: 383 420 710
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SLEVOVÝ KUPÓN

Laserové Studio 
M & A

Chcete zhubnout a nic zatím nepomohlo?
Máme pro Vás řešení:

Představujeme Vám novinku roku –

LipoLaser Cool Extreme Pro
Edition 2013

Zhubněte za 14 dní až o 1 konfekční velikost!
Bezbolestné odstranění podkožního tuku

v problémových partiích.
Nabízíme služby zkrášlovací i určené k hubnutí.

Kontakt:
Tel: 608 450 975, 734 247 803

e-mail: lipolaser-magda@seznam.cz
Chcete se dozvědět více o našich službách 

a kde nás můžete najít?
Podívejte se na naše stránky

www.studio-ma.cz

Vrbenská 1356 – 388 01 Blatná

info@styna.cz

www.styna.cz

  prodej sedacích a jídelních souprav od výrobce za výhodné ceny

  provedení v klasickém, nebo rohovém moderním designu

  možnost úložného prostoru na přání zákazníka

  velký výběr potahových materiálů 

všech barev včetně luxusních kůží

  vybavujeme také společenské interiéry – 

kavárny, cukrárny, restaurace

  sleva na vystavené zboží

  možnost nákupu na splátky 

OTEVÍRACÍ DOBA:    Po - Pá:  8.00 - 16.00 h.

                                           So: 8.00 - 12.00 h.

Nábytek StyNa je českou společností, která se zabývá od roku 1991 výrobou značkového
nábytku do celého světa.

Nabízíme:
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INZERCE�

telefon: 724 130 630





















     
   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
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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, 732 236 153
www.spanekvperi.cz

Piva z 14 pivovarů v ČR

sudové pivo 5 l, 15 l - 50 l

Nejširší výběr destilátů,

likérů,vín,nealko,cukrov.

•••••

Dudák 10° 7,– Blateňák 10° 7,90
•••••

Tuzemák NA PEČENÍ
19,5% 0,5 l 66,–

Fernet St. + citrus
0,5 l 129,90

•••••

Dárková vína a kazety

Mladá a Svatomartinská vína r. 2013
Akční sleva až 50 %
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SSTTAAVVEEBBNNIINNYY
pod rybníkem Pustý 

Ing. Scheinherrová Hana 
- prodej barev Eternal  
- tónování vnitřních a fasádních barev 
- stavební materiály a zednické nářadí 
Provozní doba: Po-Pá 7:00 – 17:00    

So 7:00 – 12:00 
Tel: 383 421 423, mobil: 603 596 035 
Mail: stavebniny-blatna@centrum.cz 
Web: www.stavebniny-blatna.cz 
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