
Ateliérová a průkazková fotografie, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy.  
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu 
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů, 
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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BLATNÁ HOSTILA MLADÉ 
A TALENTOVANÉ KONTRABASISTY

Město Blatná je rodištěm výjimečného 
českého skladatele Františka Simandla. 
I proto se v tomto malebném jihočeském 
městě letos pořádal již osmý ročník bie-
nále Mezinárodní kontrabasové soutěže 

Františka Simandla. Jejím cílem je pod-
pořit mladé začínající umělce (do 30let) 
a obnovit tradici české kontrabasové školy. 

Ve  dnech 28. – 30. října se 
do Blatné sjelo více než 20 soutě-
žících, a  to nejen z  nejrůznějších 
koutů České republiky, ale také 
z  Rakouska či z  Polska. Sedmi-
členná porota, rovněž v  meziná-
rodním složení, tak neměla vůbec 
jednoduchý úkol, aby vybrala toho 
nejlepšího kontrabasistu. 

K překvapení všech – a poroty 
především – se letošním absolut-
ním vítězem soutěže stal teprve 
osmnáctiletý Ondřej Sejkora z par-
dubické konzervatoře. Nejen tento 
výsledek ukazuje na to, že v českém 
hudebním prostředí je kontrabas 
poměrně oblíbeným hudebním ná-

strojem a věnuje se mu spousta mladých 
a talentovaných hráčů.

Aby se ovšem jen nesoutěžilo, měli 
soutěžící i  návštěvníci soutěže možnost 
zavítat na některý z koncertů, kde se před-

vedli opravdoví mistři 
kontrabasu. V  pátek, 
28. října, to byl Robert 
Balzar se svou forma-
cí Robert Balzar Trio, 
kteří rozezvučili kavár-
nu Komunitního centra 
příjemnými a pohodový-
mi tóny jazzu. Naopak 
sobotní večer probíhal 
v  duchu vážné hudby, 
kdy vystoupili tři kon-
trabasoví sólisté Filip 
Waldmann z  Vídeňské 
státní opery a Vídeňské 
Filharmonie, Krzysztof 

Firlus z Akademie Muzyczne v Krakowě 
a Rastislav Sokol ze Slovenské filharmónie 
Bratislava, a  to v  doprovodu Orchestru 

Absolutní vítěz soutěže - Ondřej Sejkora.

Mladí kontrabasisté.

Zahájení adventu na zámku 
Blatná

Přijďte společně přivítat adventní čas 
na zámek Blatná!

V sobotu 26. listopadu a v neděli
27. listopadu jsme pro Vás připravili 
sváteční program, ve kterém vystoupí 

H-band ZUŠ Blatná, flétnisté ZUŠ Blatná, 
Písečtí trubači, specielní adventní 

prohlídky zámku po všechny víkendy do 
Vánoc.

Duchovní rozměr adventu přiblíží pan 
farář Marcin Piasecki a bude představena 
kniha Ve stopách poselstva krále Jiřího 

z Poděbrad aneb Pěšky z jihočeské 
Blatné do Bruselu.

Přítomen bude autor knihy Ing. Jan 
Havelka a spoluautor nápadu Petr Šebek.
V prostorách zámku bude prodejní výstava 

vánočních dekorací a možnost
občerstvení.

Srdečně zve Zámek Blatná a Spolek 
Nobiscum Humanitas

Akademie sv. Václava. Není asi ani potřeba 
dodávat, že publikum jak jazzový večer, 
tak i večer vážné hudby náležitě ocenilo 
v podobě bouřlivého potlesku, a tak není 
pochyb, že za dva roky mladé kontrabaso-
vé talenty a renomované hráče v Blatné 
znovu uvítáme s otevřenou náručí.

Za Centrum kultury a vzdělávání Blatná
Michaela Sikorová
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Aktual ity

Upřesnění 
obchodního 

sdělení
Vzhledem k  tomu, že část občanů 

města obdržela informaci o ukončení mé 
spolupráce s  Kooperativou, a  vzhledem 
k tomu, že tato informace není pravdivá, 
ráda bych se alespoň touto formou k si-
tuaci vyjádřila.  

Ukončila jsem spolupráci s interním 
oddělením společnosti Kooperativa pro 
oblast jižních Čech, pro Kooperativu 
však pracuji nadále jako člen její vnější 
obchodní sítě.

Dovoluji si ubezpečit všechny své 
partnery, že jsem připravena pracovat pro 
ně ve stejném režimu i nadále a že jsem 
ve své současné pozici schopna nabídnout 
jim mnohem širší portfolio svých služeb 
a požadovaných produktů.

K dispozici jsem všem i nadále ve své 
kanceláři v Blatné, popř. kdykoli na tel. 
733 654 595.

Vilma Šornová

Osadní výbor Drahenický Málkov všechny srdečně zve na 

 

K viděné a k prodeji bude řada rukodělných prací nejen s vánoční tématikou.  

Akce se uskuteční 26. 11. od 16 hodin v sále místní hospody. 

Od 18 hodin proběhne slavností rozsvěcení vánočního stromu, následovat bude 

degustační soutěž – letos na téma: karbanátek. 

Oslava 
životního jubilea

Ve čtvrtek 20. 10. 2016 oslavila krásné  
90. narozeniny klientka Domova PETRA 
Mačkov paní Marie Mrázová.

Výborný dort, pohoštění, hudba, zpěv 
i krásná květina navodily skvělou atmo-
sféru této oslavy.

I přesto, že se celý život musela vyrov-
návat s těžkým handicapem, těší se paní 
Marie dobré kondici. Za  to určitě patří 
velké poděkování všem zaměstnancům, 
kteří jí každodenně trpělivě poskytují 
velkou podporu a péči na vysoké úrovni.

Všichni z  Domova PETRA Mačkov 
přejí Marušce hlavně pevné zdraví, klid 
a pohodu a další léta prožitá v kruhu těch, 
co ji mají rádi.

NA  SVATÉHO MARTINA, ZIMA U  NÁS 
ZAČÍNÁ
Praví jedna z pranostik. Ano, v některém roce 
touto dobou opravdu padají první sněhové 
vločky.
MARTINOVA SNĚHOVÁ PEŘINA, DLOU-
HÉHO TRVÁNÍ NEMÍVÁ
MARTINŮV SNÍH A LED, BUDOU VODOU 
HNED
Upřesňují pranostiky další.
SVATÝ MARTIN - JEŠTĚ SE VRÁTÍM, ALE 
SVATÝ TOMÁŠ (21. 12) - UŽ MĚ TU MÁŠ!

Ve středověku se v předvečer svátku sv. 
Martina konaly martinské průvody s barev-
nými  lucerničkami a světýlky. Průvody byly 
nejvíce oblíbeny u  dětí. Také první sníh - 
neklamný posel zimy - rozbušil dětem srdce 
při pomyšlení na příchozí Vánoce. Těšily se 
na ten tajemný čas.

Den sv. Martina byl ale dříve významný 
z jiného důvodu. Skončila namáhavá práce 
na polích, úroda byla sklizena, ukončena byla 
také pastva na  lukách. Čeledíni a děvečky, 
kteří po celý rok pomáhali v hospodářstvích, 
mohli opustit službu, dostávali roční mzdu  
a  jako výslužku martinské rohlíčky, které 
měly tvar podkovy, připomínaly zakřivený 
roh, jenž představoval mužnou sílu.  Byly 
většinou sladké, sypaly se mákem nebo pl-
nily  nádivkou z řepy či povidly. V některých 
krajích se pekly velké makové buchty. Pekla 
se také „svatomartinská husa“, husy byly 
tou dobou nejlépe vykrmené. Odtud pochází 
rčení -“Martinská husa nejkrásněji zpívá“. 

Do nové služby  se hlásili čeledíni i děveč-
ky až na Nový rok. Obec uzavírala smlouvy  

s ponocným, kantorem, bubeníkem a obec-
ním pastýřem.
„PŘIJDE ZIMA, PŘIJDE MRÁZ...“ - 
POZVÁNKA

ZIMA se opravdu přiblížila, už vystrkuje 
drápky. Znovu se blíží  ten tajemný čas. 
Zkusme se i my těšit na nastávající dny, které 
s předvánočním časem přicházejí. Šetřme si 
chutě i požitky během roku, abychom se o to 
více mohli znovu těšit, že si jich dopřejeme 
právě o Vánocích. Těšme se na vánoční vůně 
skořice, vanilky, hřebíčku,  badyánu, jehličí, 
jablíček i citrusových plodů, kterými budou 
provoněny naše domovy. Ale i na vůně mra-
zivých dnů, ojíněných stromů nebo rozbředlé 
země ve chvílích tání. Těšme se na setkávání 
s přáteli, radujme se z maličkostí, které jako 
střípky skládáme a  tvoří náš každodenní 
život. Radujme se z úspěchů druhých a ne-
nechme se vtáhnout do hry mocných, kteří 
nám chtějí namlouvat, že peníze jsou to nej-
důležitější v  našem životě. To nejvzácnější 
a nejdražší si za ně nekoupíme.

Zveme vás tímto na  naši vánoční 
inspiraci STAROČESKÝCH VÁNOC - 
PŘIJDE ZIMA, PŘIJDE MRÁZ.., KTEROU 
ZAHÁJÍME V  SOBOTU 19. LISTOPA-
DU, týden před zahájením ADVENTU, 
OD 9.00 do 13.00 hodin v průjezdu na tř. 
J. P. Koubka 3.

PŘIJĎTE SE NADÝCHNOUT VÁNOČNÍ 
ATMOSFÉRY Z DOB, KDY BYL ČLOVĚK 
JEŠTĚ PEVNĚ SVÁZÁN S PŘÍRODOU.

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Dne 14. 1. 2017 se v restauraci 
Beránek od 15.00 hodin 

uskuteční setkání členů oddílu 
“BRONTOSAURUS”.

Pozvání se týká všech, kteří za dobu 
činnosti oddílu chodili. K nahlédnutí 

budou kroniky a fotky.
Prosíme proto tímto rodiče či 

sourozence členů, kteří v Blatné už 
nebydlí, aby jim tuto informaci sdělili.
Kontaktní spojení: Josef Bobr Zrostlík 

737 421 203, Milan Kupar
Albertzone@post.cz
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Zprávy
z radnice

Výběrové řízení
Město Blatná, třída T. G. Masaryka 322, 

388 11 Blatná
Město Blatná, zastoupené starostkou města paní Bc.  Kateřinou 
Malečkovou vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí strážník 
Městské policie Blatná.

Místo výkonu práce:   Blatná 
Předpokládaný termín nástupu:   1. 3. 2017
Pracovní poměr:   pracovní poměr na dobu neurčitou
Podmínky pro vznik pracovního poměru:

– občan České republiky starší 21 let
– prokázání bezúhonnosti a spolehlivosti
–zdravotní způsobilost k výkonu povinností
– ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky na uchazeče:
– znalost práce na PC
– řidičské oprávnění skupiny „B“
– absolvování fyzického testu a psychodiagnostického vyšetření
– samostatnost, schopnost práce v týmu, komunikativní schopnosti

Výhodou bude:
– praxe v pozici strážník/strážnice městské policie
– platný zbrojní průkaz – skupina k výkonu povolání
– platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů
– základní orientace ve vybraných právních předpisech
– místní znalost místa výkonu práce

Pracovní náplní bude:
Výkon funkce vedoucího strážníka městské policie v souladu se zá-
konem č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění.
Platové podmínky:  
Odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb., a NV 
222/2010 Sb., v platném znění.
Platová třída 8.
Přihlášku je možno předkládat pouze v písemné formě a musí 
obsahovat:

– jméno, příjmení a titul uchazeče
– datum a místo narození uchazeče
– státní příslušnost uchazeče
– místo trvalého pobytu uchazeče
– číslo občanského průkazu 
– datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutné zvlášť přiložit tyto následující doklady: 
– životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměst-

náních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se 
výše uvedených požadavků a náplně práce,

– výpis z evidence Rejstříků trestů, ne starší než 3 měsíce; u cizích 
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem,

– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
– čestné prohlášení o bezúhonnosti, ne starší než 3 měsíce dle 

zákona č. 553/1991 o obecní policii, § 4a
– čestné prohlášení o spolehlivosti, ne starší než 3 měsíce dle 

zákona č. 553/1991 o obecní policii, § 4b
– doklad o zdravotní způsobilosti dle zákona č. 553/1991 o obecní 

policii, § 4c
– souhlas se zpracováním osobních údajů

Písemné přihlášky do výběrového řízení lze podávat v termínu 
do 27. 12. 2016  nejdéle do 12:00 hodin, na adresu: Městský 
úřad Blatná, tř. T. G. Masaryka 322, 388  01  Blatná nebo osobně 
na podatelnu MěÚ Blatná. 

Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – vedoucí stráž-
ník Městské policie“ a slovem NEOTEVÍRAT, dále ji opatřete 
jménem a adresou odesílatele. 

Na přihlášky v obálkách neoznačených nebo označených jiným 
způsobem či doručených po uvedeném termínu nebude brán zřetel. 
Dříve podané žádosti o zaměstnání nejsou považovány za přihlášky 
podle této výzvy a nebude na ně brán zřetel.

Bližší informace obdržíte od paní starostky Bc. Kateřiny Maleč-
kové (383 416 114).

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v libo-
volné fázi bez udání důvodů.

V Blatné dne 7. 11. 2016.
Bc. Kateřina Malečková v.r.  

starostka města

Marcin Piasecki
polský kněz, blatenský farář

NON POSSUMUS
církev v totalitním Polsku

Dozvíte se mj.:
- jsou kněží vatikánskými nebo 

spíš americkými špiony
- jak postavit kostel během 

jedné noci
- na koho může rám působit 

silněji než obraz

Pondělí - 19. prosince 
18.00 hodin

Komunitní centrum

Jindřich Krátký v Íčku
Všem dobře známý blatenský výtvarník Jindřich Krátký 

představí své nové kresby v Infocentru Blatná, kde jsme pro vás 
otevřeli malou galerii. Vystavené kresby kapliček, návsí a rybníků 
vznikaly při malířově toulání se po kraji se skicářem v ruce, tak 
jak to Jindřich Krátký od jara do podzimu dělává. Na tuto výstavu 
s názvem Blatenské potulování se můžete přijít podívat v otevíra-
cích hodinách Infocentra od 16. listopadu do 31. prosince. Sou-
bor kreseb si navíc můžete pořídit i domů v podobě nástěnného 
kalendáře na rok 2017.

Na stěnách Galerie v Íčku již letos visely fotografie Romana 
Urbánka, Michala Dvořáka i fotografie sedmi autorů ze Strako-
nicka z pouliční galerie Artwall Strakonice. Také v příštím roce 
se zde budou střídat výstavy jak profesionálních umělců, tak 
i amatérských tvůrců. I když zrovna nebudete potřebovat lístek 
do divadla ani užitečnou informaci, můžete si do Infocentra zajít 
alespoň na výstavu. 

Pavlína Eisenhamerová, Městské muzeum Blatná



Číslo 19 / strana 4 Blatná 11. listopadu 2016 Ročník 27 (37)

Životní výročí tří bratří Šilhů
Projdeme-li osadou Paštiky a dále kolem Ženatého dubu, dosta-

neme se do Chobota. Lesní cesta nás pak vyvede do luk, za nimiž 
pod kostelní věží je stulena bývalá škola s několika chalupami. To je 
Černívsko, osada obce Uzeničky, vzdálená od Blatné osm kilometrů. 
Na počátku minulého století měla ve 14 staveních 83 lidí, dnes tu 
žije ve 20 domech 23 stálých obyvatel.

Tato malá, útulná vesnička, ležící v rozkošném údolí se časem stala 
oblíbeným letoviskem mnoha hostů, jimž zdejší tichost vyhovovala 
stejně blaženě jako dobrá kuchyně v hostinci U Emlerů.

Nad rozlehlým rybníkem se zvedá listnatý vrch se zříceninou 
hrádku Křikavy. V severní části osady stojí kostel Nejsvětější Trojice 
s hranolovou věží, původně gotický, později zbarokizovaný, který je 
obklopen hřbitovem. Budova fary pochází z 18. století.

Pod hrází rybníka stával starobylý mlýn, jenž se připomíná už 
v  roce 1385. Do  tohoto mlýna se přiženil Vojtěch Šilha z  většího 
hospodářství v  Lomu, kde jeho dva předci byli ve  feudální době 
vrchnostenskými rychtáři. A tu ve mlýně se mu narodilo šest dětí: 

tři dcery a tři synové – a ti mají v letošním roce končícím číslicí šest 
svá životní výročí. Nejstarší Václav spatřil světlo světa v roce 1896, 
prostřední Josef zemřel roku 1966 a nejmladší Vojtěch se narodil 
roku 1906 a zesnul v roce 1956.

Černívsko bylo známo široko v  kraji především mezi včelaři 
a nepřekvapuje proto, že mlynář Šilha byl 25. března 1896 na schůzi, 
jíž se zúčastnilo 68 včelařů, zvolen předsedou včelařského spolku 
pro Černívsko a okolí. Těšil se velké vážnosti a snad proto ho lidé 
oslovovali „panem otcem“. Zemřel 30. června 1933 ve věku 69 let. 
Mlýn po něm převzal nejmladší syn Vojtěch, protože oba jeho starší 
sourozenci vystudovali a stali se učiteli.

Černívský mlýn byl na svou dobu moderně vybaven. Měl trojí mlecí 
složení /české, francouzské i válcové/ a korečkové kolo na svrchní 
vodu. Dubový hřídel hnacího kola uváděl do pohybu palečné kolo, 
umístěné v mlýnici. Od roku 1928, kdy byla vesnice připojena na elek-
trickou síť, se v čase nedostatku vody používal k pohonu mlýnských 
strojů elektrický motor. Po  roce 1945 byl celý mlýn renovován. 
Příslušelo k němu ještě polní hospodářství s 11 hektary  pozemků, 
obdělávaných párem koní, čtyři krávy, pět prasnic, ovce, kozy, slepi-
ce, husy, kachny, holubi. A tak práce a starostí tu bylo vždycky dost.

Přesto si Vojta Šilha mladší 
našel čas, aby poseděl v míst-
ním hostinci u dobrého moku 
a zahrál s chlapy karty, v čemž 
se odlišoval od  svých bratrů. 
Byl člověkem společenským, 
výborným tanečníkem, hráčem 
na  harmoniku a  zpěvákem. 
Do  mlýna se často sjíždělo 
početné příbuzenstvo, zejména 
o posvícení, a odváželo si od-
tud vždy něco dobrého na zub. 
Velkou odvahu a  statečnost 
projevil za války, kdy lidé strá-
dali hladem. V noci do mlýna 
jezdili sedláci z  okolních vsí 
s povozy naplněnými pytli obilí. 
Mlýn klapal a mlynář Šilha po-
máhal lidem tím, že pro ně mlel 
nezištně obilí načerno, za což 
hrozil vysoký trest. Německé 
uniformované kontroly nic neodhalily, ani protektorátní četníci, ač 
o tom věděli, a také sousedé nic neprozradili.

Jako silný kuřák trpěl průduškovým astmatem a byl často nemo-
cen. Prašné prostředí mlýna, jízdy na motorce za každého počasí mu 
na zdraví nepřidaly. Nedožil se ani 50 let.

S manželkou Marií, rozenou Proškovou ze Skaličan, měl tři dcery: 
Jaroslavu /narozenou v roce 1935/, Marii /1937/ a Alenu /1944/. Dcery 
mlýn prodaly, jeho majitelem se stal posléze John Hawken a ten jej 
přestavěl. Dřevěná tabulka na zdi nese nápis Tantra Centrum a pro-
vádí se tu bioenergetický výcvik.

Budova školy z roku 1820 chátrá, neboť se v ní už od roku 1979 
pro nedostatek žactva nevyučuje. Škola byla v Černívsku zřízena při 
faře již v roce 1787. Od roku 1887 byla čtyřtřídní a navštěvovaly ji děti 
nejen zdejší, ale i z Uzeniček, Uzenic, Chobota, Málkova Drahenické-
ho a Hostišovic; ve školním roce 1912-13 chlapců a děvčat v počtu 
265. Na každou třídu připadlo 66 žáků. Mlynář Vojtěch Šilha starší 
byl členem místní školní rady a oba jeho synové – Václav i Josef – tu 
započali svou učitelskou dráhu.

Jiří Sekera, foto Jan Kurz

Kostel v Černívsku.

Zříceniny hrádku Křikavy, oblíbené místo klukovských her bratří Šilhů

Bývalý mlýn v Černívsku.

Rodinný hrob Šilhů.
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

Zemřelí – říjen
Rada Bohumil, nar. 1929, Bezdědovice, úmrtí 1. 10. 2016
Djiboghlianová Eva Alžběta, nar. 1948, Paříž, úmrtí 5. 10. 2016
Balek Ota, nar. 1949, Kasejovice, úmrtí 9. 10. 2016
Štěpánek Alois, nar. 1949, Blatná, úmrtí 8. 10. 2016
Vlas Václav, nar. 1925, Přední Poříčí, úmrtí 19. 10. 2016
Bláhová Emilie, nar. 1934, Blatná, úmrtí 20. 10. 2016
Sloupová Marta, nar. 1930, Metly, úmrtí 21. 10. 2016

Dušičky
V Blatné, v lokalitě ulice Plzeňské naproti lihovaru a na parkovišti 

u  „Myslivny“, jsou umístěné velké betonové a dřevěné květináče. 
Bývají osazovány různými květinami vždy dle daného ročního období. 

Nejinak tomu bylo i  letos. V  průběhu 
měsíce října byly květináče zbaveny let-
niček a osazeny podzimními maceškami.

Před svátkem Památky zesnulých 
byl prodloužený víkend, který mnozí vy-
užili právě k návštěvě hrobů a ke vzpo-
mínce na své příbuzné. Bohužel se na-
jdou lidé, kteří dokáží vzdát úctu svým 
příbuzným kradenými květinami, věnci 
a dalšími artefakty. Je otázkou, zda jim 
tím vzdávají nějakou úctu nebo zda je 
spíš uráží, když nejsou ochotni zaplatit 
za tichou vzpomínku ani korunu. Hlav-
ně, že jezdíme na  hřbitovy luxusními 
auty, máme značkové boty a  je nám 
některým zatěžko dát pár „stokorun“ 
za  květiny nebo za  věneček? Možná 
za tím nemusí být návštěvníci, ale něja-

ký vykutálený obchodníček, který si následným prodejem sazeniček 
přijde na nějakou tu korunu s minimálními náklady. Pro ušetření pár 
korun nebo pro snadný zisk je český človíček schopen udělat cokoliv!

Kontejnery na bioodpad
Po Blatné jsou pro občany během roku rozmístěny kontejnery pro 

ukládání různého bioodpadu ze zahrádek (tráva, větve, listí, spadané 
ovoce apod.) či z kuchyní (šlupky, natě od zeleniny aj.). Mnoho občanů 
těchto kontejnerů velmi využívá. Vzhledem ke končící zahrádkářské 
sezoně a vzhledem ke klimatickým podmínkám upozorňují Technické 
služby města Blatné, že od 14. listopadu budou postupně odvezeny 
malé kontejnery na bioodpady. Jedná se o kontejnery, které sváží vo-
zidlo Piaggio. Dané vozidlo v zimním období nejezdí, proto vzhledem 
k vývoji počasí dojde k  jeho „zazimování“. Podle situace zůstanou 
rozmístěné kontejnery na nákladní auta. Občané mohou nadále těchto 
kontejnerů využít nebo mají možnost dovézt bioodpad na sběrný dvůr. 
Větší kontejnery zůstanou v lokalitách Vinice (u tiskárny, u Vishaye, 
Alšova) a V Jezárkách.

Děkujeme za využívání kontejnerů a za pochopení dané situace.

Ruina nebo jedinečná příležitost?
O osudu stavby nazývané „Krčkovna“ či „zámeček“ se rozho-
duje právě nyní.

„Bývala tam cukrárna, nebo restaurace.“ „Nikdy jsem tam nebyla, 
ale vím o tom. Město to chce prodat.“ „Je to ruina, řádili tam feťáci.“ 
„Tady bych si otevřel hospodu.“ „Je to romantické, roky jsem tam 
nebyla, měli bychom si tam udělat procházku.“ To byly odpovědi 
Blateňáků, když jsem se jich zeptala na  „Krčkovnu“. Jakýsi dům, 
někde na Vinici, prý v dezolátním stavu, v majetku obce, na prodej. 
Nikdo nevěděl víc.

Záměru města Blatná prodat „Krčkovnu“ jsem si všimla koncem 
září na vývěsní desce. Stejně jako většina obyvatel města, ani já jsem 
o ní nevěděla skoro nic. Hned mě ale napadlo: Proč? Proč se město 
zbavuje pozemků, které zabírají dohromady čtyři tisíce čtvrtečních 
metrů? Rozhodla jsem se vyhledat si o domě více informací a oslo-
vila jsem i paní starostku a vedoucího oddělení majetku se žádostí 
o doplnění informací.

Na  obou setkáních jsem se dověděla o  důvodech, proč měs-
to nemovitosti zamýšlí prodat: Jsou zchátralé, nejsou připojeny 
na  inženýrské sítě, neoplocené 
a  tudíž nebezpečné. A  navíc tu 
je zájemce. Někdo, kdo by chtěl 
pozemky koupit a  bydlet tam. 
Bude to těžké, přivést inženýrské 
sítě na  zahradu… Počkat, je to 
nutné? Ptám se.

Stále mi chyběl relevantní 
důvod, proč by se mělo město 
zbavovat veřejného majetku. 
Obec pozemky koupila před 
dvanácti lety společně s  lesem, 
v němž vznikne lesopark. Podle 
toho, jak budova a zahrada vypa-
dají, do nich za  tu dobu nebylo 
neinvestováno prakticky nic, 
nebyly ani oploceny. Není tedy 
divu, že tam, na  okraj města, 
zavítá leckdy i nezvaný návštěvník. Město uvažovalo o využití budovy 
jako environmentálního centra. Opět mě napadá: Proč? A začala jsem 
pátrat po původním účelu budovy.

Dům, který má dnes adresu Holečkova 394, byl postaven někdy 
v prvním desetiletí 20. století, tedy před více než 100 lety. Při sčítání 
lidu v roce 1910 zde nikdo nebydlel, ale budova už stála. O jedenáct 
let později už byla obývána. V městské kronice se k ní vztahuje zmín-
ka z června roku 1914, kdy sem došel průvod mladých národních 
socialistů (jsme v době Rakouska Uherska) a konal se tu ohňostroj. 
Hrávaly se tu na venkovním hřišti kuželky. Z těchto kusých informací 
i z výpovědí dotazovaných obyvatel můžeme vyvodit, že jde o výletní 
cíl, cukrárnu, kavárnu, klubovnu. Nacházela se tehdy kus za městem, 
na kopci, který byl skutečně, jak praví jeho název, porostlý vinnými 
keři. Vilová zástavba, která kopec s městem propojila, pochází až 
z doby po druhé světové válce. Můžeme tedy říci, že domek Na Vinici 
svou polohou předurčil budoucí podobu této části města.

Kdo dům vystavěl a  za  jakým účelem? Stavební dokumentaci 
se zatím nepodařilo dohledat. V prvních letech své existence patřil 
rodině Fialů. Dům se nachází ve svahu. Suterén vyrovnává nerovnost 
terénu a tvoří základnu pro přízemí. Dům se obrací ze svahu k městu 
romantickou dřevěnou terasou. Její levé nároží má podobu šesti-
hranné věžičky s cibulovou střechou, zakončenou kovanou ozdobou. 
Terasa je zespoda podepřena dvěma zděnými pilíři, které zároveň 
v suterénu vytvářejí přístřešek. V něm se nachází ve zdi otvor, který 
pravděpodobně sloužil jako výdejní okénko občerstvení. Po stranách 
okénka je přístup do suterénu a do skladu. Vstup do budovy je z boku, 
z prostoru, který býval pravděpodobně dvorkem, přes menší verandu. 
Interiér je členěný na několik menších i větších místností, dům má 
dva komíny. Za obytnou částí se směrem k vrcholu kopce nachází 
ještě stodůlka s dvěma vraty, z boku ke zdi stodůlky přiléhají dřevěné 
kurníky a kůlnička.                                                (pokrač. na str. 9)



Číslo 19 / strana 6 Blatná 11. listopadu 2016 Ročník 27 (37)

��

������������������������� 
	���������������������������������
������������

������������� ���� ������
�������������������������������������������� �����������������������������������
� ������������ ���������������������������� ������������������� ����	��������� 

���������������������������������������������� �������������������������
���� ������� �

 BLATNÁ ZA PROTEKTORÁTU I PO NĚM
Vzpomínky na dětství ve městě růží, rybníků a komárů

Nebýt mého otce, který si při služební 
cestě do  Blatné zdejší prostředí okamžitě 
zamiloval a poté zde i těsně před vypuknu-
tím druhé světové války zakoupil domek se 
zahradou v ulici V Jamkách, nebyl bych právě 
zde prožil dětství i  první školní roky. Otec 
byl k  tomu kroku veden i  zcela racionální 
úvahou, že do  tohoto, od  Prahy přece jen 
odlehlejšího místa, v případě války natolik 
neproniknou nejhorší následky. Po zprávách 
z nacistického Německa, kde již docházelo 
ke  krutému pronásledování Židů, se totiž 
i matka, dcera židovských rodičů ze Strako-
nic a otec árijec, předvídavě obávali možných 
perzekucí, jež se bohužel za krátkou dobu 
staly realitou.

Jejich předtucha se naplnila poté, co 
po vyhlášení tzv. protektorátu Böhmen und 
Mähren začaly úřady zavádět jedno proti-
židovské opatření za druhým. Matka, která 
samozřejmě přišla o  svou ordinaci dětské 
lékařky v Praze-Strašnicích, nesměla vyko-
návat svou profesi. Když začaly v roce 1942 
po atentátu na říšského protektora Reinhar-
da Heydricha transporty židovských občanů 
do koncentračních táborů, stali se oba rodiče 
i  oba sourozenci mé matky jedněmi z prv-
ních obětí. Asi za rok přišla z Osvětimi urna 
s popelem jejích rodičů. Povinnost, „ozdobit 
se“ potupnou značkou se žlutou hvězdou 
s černým nápisem „Jude“, měla samozřejmě 
i maminka, jež – jako všichni příslušníci „mé-
něcenné rasy“ - směla konat procházky jen 
k tabuli na okraji města s německým nápisem 
„Blatna“ a  pod ním českým ekvivalentem 
„Blatná“. Doprovázeli jsme ji s  mou starší 
sestrou Julií až na konec Písecké ulice, kde 
přesně u oné cedule maminka se smutným 
úsměvem zavelela: „a teď zase hezky zpátky“. 
Jednou mi kterýsi spolužák vručil fotografie 
generálů SS, mezi nimi i Heydricha. Ve své 
nevědomosti jsem je ukázal chlubně mamin-
ce, jež neovládla rozčilení a se slovy „tu máš, 
ty hajzle“ vhodila roztrhané snímky do ohně 
kamen. Až po válce mi vyprávěla, jak se pak 
bála, že se o tom neprozřetelně mezi kluky 
zmíním a její velezrádný čin prozradím. Když 
do rodiny přibyla v únoru 1942 i nejmladší 
sestra Milena, převzala ji za necelé dva roky 
do péče maminčina spolužačka a přítelkyně 
z Písku, vdova po pilotu, po válce první ředi-
telka Ruského gymnázia v Praze na Pankráci. 
Pro případ, že by matka musela nakonec 
nastoupit do koncentračního tábora, vyjed-
nala moje případné předání do péče jedné 
obětavé blatenské lékařky a  starší sestra 
Julie měla být umístěna ke známým do otcovy 
rodné Sudoměře. Poté, co maminka odolala 
dokonce třem výzvám k  nástupu do  kon-
centráku na  základě osvědčení statečných 
kolegiálních lékařů z Blatné, kteří riskantně 
potvrdili její údajnou vážnou nemoc, dopadla 
perzekuce pro změnu na tatínka, jenž odmítl 
opakovaný nátlak úřadů rozvést se se Židov-
kou a po atentátu na Hitlera v létě 1944 byl 
poslán do pracovního tábora SS v Bystřici 

u Benešova. V lágru byl ve stejném baráku 
s  později slavným literátem Františkem 
Hrubínem, v  oné době populárním zpěvá-
kem a hercem Járou Pospíšilem, režisérem 
Milošem Makovcem. V  lágru byl i  ještě 
zcela neznámý, ale později proslulý herec 
Miloš Kopecký. Když se otec po pár měsících 
po prvé pokusil o útěk, byl chycen a zmlácen 
vzteklým esesákem. Druhý pokus se mu spolu 
s několika dalšími v předjaří 1945 již zdařil. 
Když jsem počátkem května vyběhl do ulice, 
spatřil jsem, jak se za rohem z Písecké ulice 

vynořil obrýlený hubený pán, v němž jsem 
tušil tatínka. V  rozpacích jsem se vrátil, 
ale kupodivu nic jsem mamince neřekl. Ale 
již za  pár vteřin jsem uslyšel její radostný 
pláč a slova „Vašku, Vašíčku…“ Osudy mých 
rodičů, stejně jako mnoha židovských obětí 
nacismu, popsal podrobně Dimitrij Slonim 
v knize „K historii Židů v  jihočeské Blatné 
a okolí“, vydané Městským muzeem v Blatné 
v roce 2003.

1. Z těch mnoha přátel mých rodičů, kteří 
se z koncentráku bohužel nevrátili, byla 
rodina Druckerových, s jejichž dceruš-
kou Janičkou jsem ještě před pár lety 
bruslil v zimě na zamrzlém rybníku Sla-
dovna. Holokaust přežila z jejich rodiny 
jen Eva, tehdy asi šestnáctiletá, která se 
pak vystěhovala do Izraele a odtamtud 
později do Kanady. Vrátil se i pan Fischl, 
majitel obchodu s kožkami, jenž při ná-
vratu z koncentráku vážil 38 oproti své 
někdejší váze 80 kilogramů! Fischlovi 
se ujali malého blonďatého židovského 
chlapečka Aleše, který přežil koncen-
trák. Když jednou šla paní Fischlová 
s plácačkou na dvorek vyprášit koberec, 
dal se Alešek do pláče, že on nic nepro-
ved, tak proč ho chtějí bít – byl z lágru 
zvyklý, že ho tam mlátili pro nic za nic! 
Z Terezína přišel domů i Josef Svozil, ne-

manželský židovský sirotek, kterého se 
maminka v tom nejnebezpečnějším čase 
(1942) obětavě ujala a který po dovršení 
15. roku musel v únoru 1945 nastoupit 
do  Terezína! Naše teta Hilda, rovněž 
terezínská vězenkyně, po válce vyprá-
věla, že před blížící se Rudou armádou 
esesáci začali zběsile střílet po vězních. 
Načež Jožka v  rozčilení křičel: “Man 
hat auf mich gescheisst!“ V  ohrožení 
života si totiž popletl německé sloveso 
„schiessen“ (střílet) s  velmi podobně 
znějícím „scheissen“ (srát).

V posledních dnech těsně před vypuknu-
tím revoluce v květnu 1945 jsme se obávali, 
aby do Blatné nevpadlo několik tisíc esesáků, 
kteří se v tu dobu pohybovali v lesích u ne-
dalekých Strakonic. Naštěstí v tu chvíli měli 
strach již oni a snažili se, aby unikli blížící se 
Rudé armádě a dostali se do zajetí americké 
armády, postupující od západu. Nezapome-
nutelnou vzpomínku mám na 5. května kdy 
po  naší ulici běžel soused pan Konopásek 
a  volal na  moji maminku: „paní doktorko, 
v Praze je revoluce - svoboda!“ Tatínek pak 
tlumočil prvním ruským důstojníkům, kteří 
dorazili do  Blatné krátce před příchodem 
Američanů, jimž zase pro změnu překládal 
pan Šulc, který před lety pracoval v  USA. 
Spravedlnost dopadla pochopitelně na  asi 
tucet místních Němců, kteří museli s bílou 
páskou na paži zametat blatenské ulice. Mezi 
nimi jsem spatřil i do hola ostříhanou Frau 
Bažata, Němku, bydlící nedaleko od  nás, 
která ještě koncem dubna v mé přítomnosti 
v koloniálu u Vachutů vykřikovala, že Hitler 
pro ni pošle auto (!). Führer pro ni sice auto 
neposlal, zato automobilem, ale nákladním, 
ji po  nějaké době spolu s  dalšími Němci 
odsunuli do bývalé Říše. Baron Hildprandt, 
majitel zámku, který někdy vedle nás brus-
líval na  Sladovně, za  války přispěchal se 
svým automobilem k havarovanému letadlu 
a  odvezl německé důstojníky k  sobě, což 
jsem na vlastní oči viděl. Pozn. HILDPRANDT 
BEDŘICH (FIDO) BYL VYZVÁN TEHDEJŠÍM 
STAROSTOU OBCE  JOSEFEM JANOVSKÝM, 
ABY TY NĚMCE Z LETADLA VYZVEDL  A PO-
STARAL SE O NĚ A O LÉKAŘSKÉ OŠETŘE-
NÍ JEDNOHO Z  NCH, ZRANĚNÉHO PŘI 
NOUZOVÉM PŘISTÁNÍ LETADLA. TO F. H.  
UČINIL. MS:. Po  revoluci musel pracovat 
jeho mladší bratr Jindřich jako prodavač   
limonád v  kiosku jen pár kroků od  svého 
již bývalého sídla. Zatímco se ruští vojáci 
rozhodli vylovit si pár ryb z  řeky Lomnice 
vhozením granátu v  místě před tehdejším 
velkostatkem a sousedním lihovarem, zažil 
jsem opatrnější americké vojáky, jak stříleli 
kapry v Lomnici z lávky před hospodou Mys-
livna, přesně tam, kde je dnes most. Výbuch 
ruského granátu tehdy vymrštil na hladinu 
nejen větší ryby, ale bohužel i mnohem více 
potěru. Každopádně si tehdy mnoho poho-
tových Blateňáků odneslo domů nemálo 
příspěvků do kuchyně. Při výpravě po cestě 
vedoucí z  Blatné do  nedalekého Mačkova 
jsem si povšiml kouřícího předmětu v poli, 
který jsem samozřejmě „musel“ prozkoumat. 



Ročník 27 (37) Blatná 11. listopadu 2016 Číslo 19 / strana 7

Historie téměř detektivní.

Paměť 17. listopadu nejen na Blatensku
Listujeme-li kronikou města Blatné k udá-

lostem roku 1989 a 1990, narazíme nejprve 
na neúplné informace o 17. listopadu 1989 
a posléze v následující kronice 
na  velice podrobné informa-
ce dění na  Blatensku. Než 
přejdeme přímo k  dnešnímu 
příspěvku, kterým bychom 
rádi připomněli 17. listopad, 
je nutno poukázat na časový 
odstup s jakým kroniky vzni-
kaly. Kronika o roku 1989 byla 
psána ručně Josefem Gutwir-
them, který hned v  úvodu 
upozorňuje na  nedostatečné 
prameny, které mu neumož-
nily vytvořit podrobnější popis 
dění v  Blatné. Problematický byl i  časový 
odstup, neboť kronika byla započata až 
v roce 1995. Za tu dobu si lidé získali odstup 
a  informace z  daného roku jinou podobu. 
Teprve v roce 1997 byl za nového kronikáře 
jmenován Václav Machovec, který mapuje 
den po  dni celostátní dějiny v  souvislosti 
s  městem Blatná. I  ten dokončil své dílo 
teprve v roce 2000, takže došlo k jedenácti 
letům prodlevy a ztrátám paměti města. Co 
se nám tedy zachovalo z dění v Blatné?

První zmínky o  iniciativách k  protestu 
proti zásahu na  Národní třídě vyšly právě 
z  řad učitelstva na  Střední ekonomické 

škole. Bylo očekávatelné, že právě učitelé 
by se měli postavit za  studenty, a  tak dle 
autora zde vznikla iniciativa podepsat petici. 
Komunistická moc však nebyla ještě zlomená 
a hrála na informační nótu svých médií. Ov-
šem již 18. listopadu pronikla informace, že 
během protestů byl zabit Marin Šmíd. Nikdo 
sice opravdu nezemřel, ale přesto se režim 
více zdiskreditoval touto fámou, neboť se 
připodobnil protektorátu Čechy a  Morava. 
Tehdy proběhly také studentské bouře, při 

nichž zemřel student Jan Opletal a pekařský 
dělník Václav Sedláček. Po  pečlivé poradě 
skupiny nespokojených blatenských občanů 
bylo rozhodnuto vytvořit petici, která byla 
paní učitelkou Malinovou přečtena na půdě 
školy. Následně se projevila moc umírajícího 

režimu, když v  odpoledních 
hodinách dorazil pracovník 
OV KSČ ze Strakonic, který 
byl plně informován o petici. 
Nejprve se snažil vše uklidnit 
a  dementovat pražské udá-
losti, avšak nakonec přišla 
i  výhružka o  ztrátě pracovní 
pozice všech, kteří vyjádřili 
svůj názor. Završení těchto 
informačních válek proběhlo 
teprve 24. listopadu, kdy 
na půdu školy byli přivedeni 
studenti z Prahy, kterým bylo 
umožněno diskutovat s  pra-

covnicí OV KSČ před publikem.
Tak stručně bylo popsáno dění 17. listo-

padu na Blatensku. Informační válka mohla 
mnohdy zvrátit běh událostí, avšak pod 
tlakem svobodné veřejnosti se vždy zhroutí 
jakákoliv diktatura. Právě tito svobodní, 
nezatížení starostmi o rodinu, zaměstnání či 
vlastní děti vycházejí vždy z řad studentstva. 
Je tedy zarážející, jak často i dnes slyšíme 
jako argument věk nebo vzdělání.

Petr Chlebec

Sametová revoluce 1989 (ilustrační foto).

Zdvihl jsem doutnající ruční granát s rukojetí 
a bylo určitě štěstím, že jsem se vrátil z pole 
na cestu, neboť se tehdy leckde povalovalo 
nemálo kusů ještě nevybuchlé munice. 

Ze zážitků z oné převratné doby po osvo-
bození mi utkvěla záliba, stejně jako mnoha 
mých vrstevníků, sbírat po ulicích nedopalky 
cigaret pro tatínka, tehdy silného kuřáka, tr-
pícího tehdejším nedostatkem kuřiva. A také 
občasné nálezy žvýkaček a jiných neznámých 
dobrot, které američtí vojáci rozhazovali 
z projíždějících džípů. Příležitostí k jakémusi 
přivýdělku bylo i sbírání míčků (za pár korun) 
na tenisovém kurtu, kde se místní honorace 
oddávala bílému sportu. Také pantátové, 
kteří se utkávali v kuželkách v hospodě My-
slivně, nás za stavění kuželek vždy náležitě 
odměnili. Dnes je na  jejím místě velký ob-
chod se starožitnostmi, někdejší lávka přes 
Lomnici byla již dávno nahrazena moderním 
mostem, také starodávné rybí sádky proti 
zámku, proslavenému skvělou komedií z 60. 
let „Bílá paní“, byly zmodernizovány k nepo-
znání. Cílem mých výprav za lesními plody 
byl hlavně nedaleký Kněžohájek, odkud jsem 
po každé donesl bohaté úlovky hub. Na ten-
to nepříliš velký les mám i vzpomínku jako 
na semeniště bzučivých komárů, o kterých 
dodnes hovořím jako o „blatenských“. Okou-
nění u místních sádek, plných kaprů, rovněž 
patřilo k obvyklému rozptýlení a dodnes se 
před Vánocemi snažím koupit v Praze „echt“ 
blatenského kapra. Za koupáním jsme se kdy-
si vydávali k nedalekým rybníkům. Chodívali 

jsme hlavně k rybníku Řitovízu, který později 
připadl JZD a chované kachny a husy jeho 
hladinu záhy opanovaly a nám další koupání 
znechutily. K mým zálibám patřila i návštěva 
fotbalových mačů místního AFK, jehož škvá-
rové hřiště bývalo v  severovýchodní části 
Blatné a až později bylo vybudováno nové, 
lepší, u  parku nedaleko sokolovny. Idolem 
nás kluků byl blatenský brankář Franta Va-
chuta, známý pod přezdívkou Típek. AFK se 
běžně utkával se Sedlicí, Bělčicemi, Březnicí, 
Horažďovicemi, Protivínem, Strakonicemi 
a  dalšími okolními obcemi. Traduje se, že 
za hlavního blatenského rivala, Sedlici, na-
stoupil jednou slavný Josef Bican, jenž tráví-
val dovolenou jako vášnivý rybář u sedlických 
rybníků. Tehdy prý Sedlice, jež jinak skoro 
vždy s Blatnou prohrála, porazila AFK - po-
chopitelně zásluhou tohoto famózního střelce 
- nebývale vysokým rozdílem.

Na zahrádce u domku V Jamkách, který 
rodiče prodali počátkem 60. let, se od té doby 
leccos změnilo. Jen ta rudá růže, kterou Jan 
Böhm, jenž proslavil Blatnou svými plantá-
žemi růží, vyvážené kdysi takřka do celého 
světa, na začátku války věnoval otci za jeho 
daňové poradenství s  tím, že prý po  čase 
po  odkvětu narostou jablíčka, dále zdárně 
prospívala. Kýžených plodů jsme se sice ne-
dočkali, ale růže alespoň krášlila zahrádku 
i po desítkách let, každopádně do počátku 
60. let, kdy rodiče půldomek prodali. Při mé 
poslední návštěvě koncem června 2016 byl 
původní letitý mohutný keř již odstraněn, 

ale na  jeho místě pokračuje nový výpěstek 
původní růže. Böhmův růžový dar jako by tak 
chtěl přežít svého tvůrce, jehož slavné růžové 
plantáže po nástupu socialistického režimu 
necitlivě vystřídala zelinářská pole JZD, která 
později nahradily různé průmyslové stavby 
a sklady.                                        Jan Hála

Připomeňme si, že je to 74 let, kdy bylo 27 
blatenských Židů odtud transportováno do 
koncentračního tábora v Terezíně. Již v roce 
1939 byl v Buchenwaldu zavražděn starosta 
zdejší Židovské náboženské obce, Emil Kohn.
Z původních 31 blatenských občanů židovské 
národnosti přežili Holokaust jen čtyři.  Na 
seznamu obětí nacismu z druhé světové vál-
ky, kterou můžete vidět ve škole Jana Ámose 
Komenského, tvoří naprostou většinu.   ZM
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V Mačkově vítali nový život a vzdali úctu stříbrným skráním
Mačkov - Už podruhé v novodobé histo-

rii obce přivítali do života nového občánka 
na  půdě Obecního úřadu starostka Hana 
Míková a místostarosta Milan Šmíd . Třímě-
síční rozkošná holčička Ema Kovářová sice 
samozřejmě nechápala, co se kolem ní děje, 
ale o to víc to prožívali rodiče Jiří Kovář a Ka-
teřina Barátová. Ostatně působivý a dojemný 
proslov paní starostky směrem ke  šťastné 
trojici chytil za  srdéčko všechny přítomné 
ve společenském sále. Jako dar předali zmí-
nění zástupci obce mladé rodině pro nového 
občánka krásnou dětskou knížku, hodnotnou 
knihu o obci Mačkov i s věnováním, voňavou 
kytici a finanční hotovost. K samotnému aktu 
patřilo i  položení robátka do  vyřezávané 
kolébky, kterou pro tento slavnostní účel 
zapůjčila Hana Šmídová. Roztomilou scenérii 
dokreslovala nezbytná dekorace v  podobě 

ozdobených peřinek od  Moniky Kubátové. 
Vstoupit před objektivy fotoaparátů se silně 
zdráhal Emin bráška, ale nakonec se mu to 
docela líbilo a pózoval více než důstojně.

T í m  a l e 
sváteční mač-
kovské odpo-
ledne neskon-
č i l o .  P r á v ě 
naopak. Vzápě-
tí před odznak 
starostenské 
moci usedli do-
jatí protagonis-
té dvou zlatých 
svateb- manže-
lé Eva /72 let/ 
a  Václav /72 
let/ Křišťano-

vi. Druhý pár zastupoval jen a pouze „pán 
tvorstva“ Josef Zach /69 let/ - jeho sociálně 
zaměřená paní Ludmila měla v ten den službu 
v klientském domě „Petra“, kde vypomáhá 
i přes svůj důchodový věk /69 let/. Tam ostat-
ně po určité době zaměstnaneckého poměru 
na Okresní vojenské správě ve Strakonicích 
pracovala stále, ještě i na staré adrese ústavu 
v Čekanicích. Josef Zach /69 let/, který pochá-
zí z obce Mečíchov, stál v čele obce Mačkov 
jako starosta rekordních 24 let /1990-2014/. 
Vedle toho působil na  pozici obchodního 
zástupce nakladatelství „Fortuna“, které 
vydávalo školní učebnice. Vzpomíná, že coby 
první muž obce chodíval blahopřát manžel-
ským párům, co přešly padesát let společné 
poutě životem, k  nim domů. Manželům 
Zachovým zpříjemňují podzim života tři děti 
a šest vnoučat. 

Šťastná rodinka při  
oficiálním vítání dcerky do 

života.

Výlov rybníku Labuť
Ke koloritu podzimu patří každým rokem výlovy rybníků. Nadchází 

doba rybolovů. Rybolov, to není jen lecjaká práce. Rybolov je obřad. 
Mokré žně, jak říkají rybáři, jsou vyvrcholením jejich celoroční prá-
ce. Na Blatensku je mimořádnou podívanou a neobyčejnou událostí 
výlov rybníka Labuť, který tu míval starodávný, složitý ceremoniál.

Co do rozlohy (108 hektarů) je Labuť největším rybníkem v re-
gionu a náleží mezi nejrozsáhlejší jihočeská vodní díla. Vybudován 
byl v letech 1492 – 1503 a svou monumetalitou nese všechny znaky 
„zlatého věku českého rybníkářství“.

Víc než historie jeho vzniku nás dojímá přírodní krása tohoto 
výtvoru. Rozprostírá se v protáhlém údolí 3 km dlouhém a místy přes 
500 m širokém, jako šíje labutě vine se v dáli a snad proto dostal 
takové jméno.

Jakmile se po výlovu znovu vodou naplní, osadí se rybami. Obsád-
ka se obvykle skládá z 85000 kusů dvouletého kapra, převážně šupi-
natého, 1500 kusů dvouletého amura o hmotnosti 20 dkg, z menšího 
počtu štik, tolstolobiků, 
candátů, sumců a  nej-
menšího množství línů, 
přesazených z  rybníků 
výtažných. Tyto ryby zde 
vyrůstají po dva roky, až 
dosáhnou hmotnosti ryby 
tržní. Základem jejich vý-
živy je přirozená potrava 
z rybníka, v prvním roce 
se ještě přikrmují  1000 
q obilí (pšenice, ječmen), 
ve druhém roce dávkou o 500 q vyšší. Během léta se na plné vodě 
část obsádky odloví, aby ostatní ryby měly dostačující množství 
živin a mohly rychleji růst. V průběhu celého roku se musí zjišťovat 
jejich zdravotní stav, sledovat jejich přírůstky a kvalita vody, protože 
kromě potravy je důležitým faktorem pro zdárný chov ryb i dostatek 
kyslíkem obohacené vody. Letošní léto bylo chladnější než extrémně 
horké a suché loňské a srážek spadlo víc, než je dlouhodobý průměr, 
jenže nerovnoměrně. Září však bylo neobvykle teplé, což se projevilo 
i u ryb na váhových přírůstcích.

Rybník se k odlovu předem připravuje (strojí) tím, že se z něho 
zvolna odpouští voda. Trvá to asi jeden měsíc, než vyteče víc než 
jeden a půl milionu kubických metrů vody. Hladina klesá, aby k plá-
novanému zahájení výlovu se voda i s rybami stáhla do loviště, odkud 
se ryby opakovanými zátahy sítí vylovují.

Stalo se už zvykem, že se Labuť loví kolem svátku Dne vzniku 
samostatnosti československého státu po tři dny, vždy za dva roky, 
a střídá se s Buzickým Biologickým rybníkem, který je zhruba o polo-
vinu menší. Letošní výlov Labutě připadl na dny 26., 27. a 28. října.

Ve středu časně ráno za podmračeného počasí začal výlov. Šest-
náct mužů na osmi loďkách a ještě několik dalších po stranách tluče 
tyčkami do hladiny, aby sehnali ryby do prostoru uzavíraného vleče-
ným nevodem. Sehnané ryby se uzavřou ve zbytku vody svislými sítě-
mi tak, že se ryby zaplotí. Pomalu postupují rybáři kupředu a vlečou 
široce rozvinutý nevod s nabranými rybami k lovišti. Uzavřená spodní 
síť se vyjádří. V síti to šumí prudce a vířivě. Do loviště se přivádí čistá 
voda (střik), aby ryby měly dostatek kyslíku. Mechanickým keserem 
se pak vybírají. Hned se třídí podle druhů a velikosti a nakladačem 
se dopravují do beden. Osm nákladních automobilů je rozváží buď 
do blatenských sádek, nebo do jiných rybníků.

Mnoho se už zmechanizovalo, ale průvodní práce se zátahem 
a jádření ryb je stejná jako před staletími. Práce s rybou se točí pořád 
dokola. Mohou ji vykonávat jen tvrdí chlapíci s větrem ošlehanými 

tváření, oděni do  gumo-
vých obleků a  plstěných 
klobouků, ve  vysokých 
botách, kterým nevadí 
mokré prostředí bahna 
a studené vody a pro něž 
není taková práce jen 
zaměstnáním. Výlovu se 
pod vedením Ing. Augus-
tina Ráže zúčastnilo 35 
osob, kromě profesních 
zaměstnanců podniku 

i několik brigádníků. Přítomen byl též jednatel společnosti Blatenská 
ryba Jiří Bláha.

O státním svátku probíhal výlov za slunného počasí, vyhrávala 
hudba pana Koubka, na hrázi přihlíželo divadlu sehrané rybářské 
party hodně diváků, kteří měli možnost zakoupit si vylovené ryby. 
V  podhrází se nabízelo v  četných stáncích občerstvení. Myštická 
hospoda připravila chutné rybí pokrmy.

A co rybník Labuť letos vydal? 945 q kapra, 30 q tolstolobika, 9 q 
sumce, 6 q amura, 5 q candáta, 3 q štiky, celkem 998 q ryb.

Vylovené množství ryb odpovídá průměru. Jak ujišťují rybáři, ryb 
na vánoční stůl by mělo být dost a jejich ceny se prý nebudou zvyšovat.

Jiří Sekera
foto Petr Jícha
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Zlatí jubilanti nedokázali a  ani se o  to 
nesnažili skrýt známky dojetí ve vrásčitých 
tvářích. Paní starostka i  v  tomto případě 
dokázala emotivním proslovem rozeznít zvo-
nečky citů a pohnutí. Před zraky spoluobčanů 
a svých nejdražších pak přijímali oslavenci 
od představitelů samosprávy dárkové balíčky, 
květinové pozornosti a samozřejmě nádherné 
knihy o mateřské vesnici.

Do třetice v  jednom jediném odpoledni 
proběhlo setkání dříve narozených občanů. 
I  jim věnovala elegantní paní starostka 
mnoho hřejivých a povzbudivých slov ze své 
brilantní duševní šperkovnice a vzdala úctu 
jejich stříbrným skráním a mozolatým dla-
ním. Na všechny přítomné důchodce čekalo 
vedle bezplatného občerstvení velmi pěkné 
vystoupení mačkovské drobotiny s naučený-
mi veršovánky a básněmi. Bouřlivý potlesk si 
také vysloužila taneční show svěřenců ZUŠ 
Blatná. K dobré náladě a všeobecné duševní 
pohodě pak až do večerních hodin vyhrával 
na  harmoniku muzikant Roman Mlíčko. 
Za prostřené stoly usedlo třicet pamětníků 
a pamětnic.

Nechyběl ani Jaroslav Doležal st. /67 let/, 
který je „živou kronikou“ obce a  vždycky 
žil podle zásady „Veselá mysl - půl zdraví“. 
Nic se na tom nezměnilo ani dnes. Pan Ja-
roslav Doležal st. se vždycky rád zapojoval 
do veřejné činnosti. Bez něho by ani slavný 
mačkovský motokros nebyl tím, čím byl: 

„Při motokrosových závodech SVAZARMU 
jsem dostal důvěru dělat vedoucího depa. 
A strašně mě to bavilo. Ještě než se tenhle 
sport u nás zdokonalil a plně zorganizoval, 
první průkopníci honili mašiny přes zalesně-
ný vrch „Hůrka“ nad dnešními bytovkami.“ 

V letech 1975 až 2011 zastával funkci před-
sedy místního hasičského sboru: „A že jsme 
byli perfektně vybavení! V našem vlastnictví 
byla stříkačka PS 12 i nákladní auto TATRA 
805.“ Jako kluk prý taky vyváděl lecjaké 
taškařice: „Například jsme se s kamarádem 
vydali srdnatě hledat poklad. Říkalo se, 
že za  vsí existuje podzemní chodba, ústící 
do  blatenského zámku. A  v  propadlinách 
mělo být ukryto nesmírné bohatství! Jenže 
jsme žádné propadliny nenašli a tak jsme se 
s nepořízenou vrátili domů.“ Na velikonoční 
rachtání zásadně mačkovští kluci nebrali 

holky. Z  návsi si s  lehkou hlavou udělali 
hřiště, kdy kopali merunu přes silnici auto- 
neauto, vůz- nevůz. Dřevěná vrata u stavení 
simulovaly brány: „Když nás strýcové ze vsi 
napomínali, vyrobili jsme si ceduli s nápisem 
„Kopání dovoleno!“, zarazili ji do země a bylo 
hotovo,“ směje se sympatický důchodce, kte-
rý neustále hledí na svět přes růžové brýle. 
Vpravdě úžasným zážitkem, který ho bude 
vždycky doprovázet v  jeho pestrém životě, 
bylo setkání se znamenitým a  oblíbeným 
vlasteneckým spisovatelem Ladislavem 
Stehlíkem na zalesněné „Hůrce“: „Seděl tam 
v trávě a maloval romantickou scenérii okolo 
Mačkova. Já jsem k němu přiběhl, když jsem 
tam v blízkosti pásl krávy. Tenkrát mně přá-
telsky oslovil: „Až přijdeš k mamince, pověz 
jí, že ses díval na rodnou ves spolu s malířem 
a spisovatelem Ladislavem Stehlíkem.“

Pro zástupce mačkovské samosprávy 
bylo jistě dost náročné zorganizovat tři spo-
lečenské akce v jednom odpoledni, jistě jim 
to přineslo deset deka starostí a minimálně 
čtvrt litru stresu. Ale výsledek stál jistě za to 
a spokojenost všech zúčastněných byla tou 
nejhezčí odměnou.

Nejstarším občanem Mačkova je nyní pan 
Václav Kříž /91 let/ - poslední žijící politický vě-
zeň totalitního režimu padesátých let na Bla-
tensku. Setkání dříve narozených se bohužel 
ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit.

Vladimír Šavrda

Oslava dvou zlatých svateb najednou.

Ruina nebo jedinečná 
příležitost? (pokrač. ze str. 5)

Některé dřevěné dveře a okenice domku 
jsou zdobené malbami. Jsou na nich rostlinné 
motivy, barevné kytičky a ornamenty. Na čel-
ní stěně domu na terase je vymalovaný erb, 
dnes oprýskaný, a pod ním lomeným písmem 
vyvedený špatně čitelný nápis: Psáno jest 
v knize na radnici, že od pradávna tu se zove 
Na Vinici.“

Terasa s  vě-
žičkou sloužily 
nepochybně jako 
vyhlídka. Z  lavi-
ce, která obíhá 
podél zábradlí 
terasy, je mož-
né přehlédnout 
celou Blatnou. 
Tedy, bylo by to 

možné, kdyby ve výhledu nebránily vzrostlé 
nálety v zahradě, která se svažuje od domu až 
k úpatí kopce, mezi zahrádky okolních domů.

Mezi lískami a  javory dodnes najdeme 
řadu ovocných stromů, jabloně, švestky. Ze 
západní strany na zahradu navazuje městský 
les, který obklopuje prakticky ze tří stran 
i dům. 

Několik týdnů seznamování se s domem, 
pozemkem, několik návštěv, kdy jsem se 

prodírala vysokou mokrou travou a překra-
čovala střepy a odpadky, přinesly své ovoce: 
V hlavě se mi zrodil nápad: Pojďme se my, 
občané Blatné, vlastníci této veřejné budovy, 
o ni společně postarat! Pojďme jí navrátit její 
původní účel – ať se opět stane cílem pro-
cházek po okolí, malebným zázemím nového 
lesoparku, kde se turista bude moci nejen 
pokochat výhledem na město z romantické 
terasy, ale kde si bude moci dát i něco drob-
ného k  jídlu, pití. Pojďme zachovat velikou 
zahradu ve  veřejném vlastnictví. Dejme jí 
nový smysl. Jaký?

Blatná si o něj říká sama. Růžařská minu-
lost, růže Jana Böhma. To často bývá odpověď 
cizího člověka, když mu řeknete, že jste 
z Blatné. Přestože tato tradice byla ve dru-
hé polovině 20. Století narušena a dnes se 
udržuje jen díky osobnímu nasazení zahrad-
níků v okolí. Domnívám se, že v tuto chvíli 
a na  tomto jedinečném a působivém místě 
má Blatná příležitost se k svému slavnému 
odkazu konečně přihlásit. A to například vy-
budováním městské růžové zahrady - rozária.

Tato vize by podle mne neměla zůstat 
jen vizí, měla by dojít svého naplnění. Je to 
běh na hodně dlouhou trať. Chci se o to ale-
spoň pokusit. Obrátila jsem se tedy za naši 
organizaci, spolek navíc z.s., v těchto dnech 
na Městský úřad se žádostí o zrušení záměru 
města o prodeji nemovitostí a zahájení jed-

nání s  občany 
o  jiné formě 
péče o  tento 
obecní maje-
tek. Nabízíme 
měs tu  svou 
práci, osobní 
nasazení při 
záchraně „Krč-
kovny“. Věřím, 
ž e  n e j s m e 
sami ,  komu 

záleží na  zachování a  udržování obecního 
majetku.

Město netvoří jen jeho úřad a zastupitelé, 
ale všichni občané. Proto se obracím i na Vás, 
které tato myšlenka zaujme. Máte-li zájem 
o více informací, spolupráci, neváhejte mne 
prosím kontaktovat. Budu také velmi vděčná 
komukoli, kdo by se se mnou mohl podělit 
o  osobní vzpomínky, fotografie nebo další 
informace týkající se „Krčkovny“. Věřím, že 
město Blatná je dobrým hospodářem a že se 
podaří zrušit záměr prodeje tohoto jedineč-
ného místa do soukromých rukou. Věřím, že 
se brzy společně setkáme s Vámi i se zástupci 
města na veřejné debatě o tom, jak blaten-
skému „zámečku“ vrátit život.

Pavla Váňová Černochová,
tel. 723809110,

email pa.cernochova@post.cz
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Velká moc malých mužů v plínách
Tento týden jsem absolvoval několik 

návštěv porodnic a mateřských škol a uvě-
domil jsem si, jakou moc mají malé děti. 
Neumí sice chodit na záchod, a proto nosí 
plíny, ale svým řevem dokáží ohnout čas 
i prostor. Možná se staly inspirací pro Alber-
ta Einsteina, avšak neoddiskutovatelné je, 
že tito malí muži v plínách rozvášní za tuto 
krátkou fázi svého života velké množství lidí. 
Určitě si vzpomenete, když jste jeli vlakem 
nebo byli v obchoďáku nebo na romantické 
večeři a vedle začalo křičet dítě. Rodiče se 
mohou přetrhnout, aby jej utišili. Při tom 
jsou tak roztomilé a symbolem nevinnosti, 
pouze protestují proti nespravedlnosti, 
která se jim podle nich děje.

Právě na  tyto děti jsem si vzpomněl 
při nedávné návštěvě dalajlámy v  České 
republice. Podívejte se na něj zblízka. Starý 
muž s úsměvem a brýlemi ovinutý jakýmsi 
kusem látky, s  nadsázkou a neznalostí by 

se dala nazývat plínou. A právě on dokáže 
pozvednout takovou vlnu solidarity u čes-
ké společnosti, která z  cca 70 % miluje 
prezidenta hlásajícího nenávist k  cizímu 
a  volícího čím dál častěji krajní pravici 
českých nacionalistů pod vedením Asiata. 
Někdy to může mnohému pozorovateli 
připadat jako školka. Chaotická, nelogická, 
avšak s prapodivnými strachy před plínami, 
které zapříčinily vyvěšení tibetských vlajek 
po celém státě. 

Není to asi nic nového v našem západ-
ním světě, když si vzpomeneme na Mahát-
mu Gándhího. Dnes tento hubený stařík 
ovinutý v bílé látce je všeobecně uznávaným 
symbolem nenásilí. Dokonce se 2. říjen, den 
jeho narození, stal díky rezoluce Organizace 
spojených národů „Světovým dnem nená-
silí.“ Při tom právě tento malý muž svým 
pasivním odporem, jenž zahájil v roce 1908, 
narušoval mocenské tendence britského 

impéria. Svůj neustálý odpor vůči násilí, 
kdy přesto zůstával věrný své myšlence, 
jej nakonec stál i život, avšak dnes každý 
zná jméno Mahátma Gándhí. A Británie jen 
mlčí, i když ji to určitě muselo sakramentsky 
rozčilovat.

Dnes takto napíná nervy miliardového 
státu duchovní vůdce dalajláma. Možná by 
bylo lepší jej srovnat s papežem Františkem, 
ale ten bohužel má na  sobě příliš mnoho 
oblečení, aby se to dalo přirovnat k plíně. 
Přesto že je to jen jeden starý muž v čer-
vené róbě, který nehlásá přeci nic jiného 
než všechny totalitní i demokratické státy 
a to „mír, lásku, spravedlnost a svobodu.“ 
Když se tato hesla objevují i u nás v České 
republice nebo i v Čínské lidové republice, 
proč vadí, kdo je vyslovuje? Musí to být asi 
tou plínou. Poučení nakonec: Pokud chcete 
efektivně protestovat proti nespravedlnosti, 
nemusíte mít dobrý slogan ani velký propa-
gační tým. Stačí vám plína.

       Petr Chlebec 

Základní kámen pomníku J. H. Borovského v Mačkově bude centrem pozornosti
Velké vlastenecké slavnosti se zúčastní i herečka Valérie Zawadská, která 

přednese „Tyrolské elegie“.
Mačkov - Je to jako návrat ztraceného 

syna. Ačkoliv základní kámen k  pomníku 
slavného spisovatele J. H. Borovského byl 
na vrchu „Hůrka“ pravými vlastenci položen 
již před 110 lety, v posledních desetiletích 
o jeho existenci ,vyjma mačkovských občanů, 
téměř nikdo nevěděl. Odpočíval v lesním stí-
nu a trpělivě čekal, až přijde jeho čas. A ten 
teď, zásluhou 
nové mačkovské 
starostky Hany 
Míkové a ryzího 
vlasteneckého 
činovníka Jed-
noty Karla Ha-
vlíčka Borovské-
ho ze Strakonic 
Františka Sáčka, 
nastal. V  neděli 
20. listopadu se 
uskuteční v jeho 
okolí pravá vlas-
tenecká slavnost jako za starých zlatých časů 
našich dědů a pradědů. Účast přislíbili členo-
vé těchto demokratických spolků- baráčnické 
obce z Radomyšle, skautské organizace z Ho-
ražďovic, blatenští sokolové a v neposlední 
řadě selská jízda ze Strakonic. U kamenného 
prvku, zasazeného do  romantické přírodní 
scenérie, přednese vynikající recitátorka, 
herečka a dabérka Valerie Zawadská s citem 
sobě vlastním nesmrtelné dílo J. H. Borov-
ského „Tyrolské elegie“. Blatenský kněz 
Marcin Piasecki provede jeho posvěcení vo-
dou z tyrolského Brixenu, kde byl neúnavný 
kritik habsburské monarchie tři a půl roku 
internován. Pozvání přijal také emeritní se-
nátor ing. Josef Kalbáč z Třebohostic, velký 

přítel venkova a  znalec regionální historie 
nepřekonatelného formátu. Osloven byl 
v této souvislosti i hejtman jihočeského kraje 
Jiří Zimola.

Proč ale vlastně zůstalo zbudování po-
mníku obrozeneckému literátovi jen vzduš-
ným zámkem ? Proč se nikdy neuskutečnilo 
? Na  to dávají odpověď zažloutlé stránky 
mačkovské obecní kroniky: „Po slavnostním 
odhalení pietní kamenné desky 5. srpna 
1906, na němž měl podstatnou zásluhu če-
kanický velkostatkář Miroslav Stránecký, se 
situace zprvu vyvíjela příznivě. Byly obětavě 
shromažďovány finanční příspěvky- dokonce 
veškeré pokuty, uložené ve vsi Mačkov, místní 
výbor určil pro tento bohulibý účel. 

Pak ale došlo k rozpadu organizace „Ná-
rodní jednoty pošumavské“- patrona vzneše-
ného ideálu a vlastenecké myšlenky. Aktivity 
v  tomto směru zůstaly zcela ochromeny. 
Dlouho se nenašel pokračovatel. Teprve 12. 
června 1937 došlo k  založení „Výboru pro 
postavení pomníku K. H. Borovského“ při 
osvětové komisi v Blatné ve složení: Předse-
da- Václav Hošek / ředitel měšťanských škol 
/, jednatel- Václav Novotný / typograf /, po-
kladník- Jaromír Trdla / disponent blatenské 
spořitelny /. Tehdy také zazněl výrok: „Dokud 
nebude státi pomník Havlíčkův, není možno 
připustiti stavbu pomníku někomu jinému.“ 
K nestrojenému smutku všech zainteresova-
ných osob ale nádherný sen semlelo soukolí 
dějin. Drahou vlast pohltil strašný nacistický 
netvor a nebylo možno v započatém díle po-
kračovat dál. Následný vývoj událostí přinesl 
obyvatelstvu zcela jiné starosti. Havlíčkovo 
světélko pohaslo- a zbyl jen kámen. I na ten 
se časem zapomnělo.“

V neděli 20. listopadu bude tedy havlíč-
kova zřetelná stopa nad Mačkovem znovu 
ozřejměna a zářný velikán českých dějin re-
habilitován. U kamenné desky zavlaje znovu 
čeveno- bílý prapor. Ne náhodou se tato vlas-
tenecká slavnost koná v letošním roce. Vedle 
zmíněného 110. výročí položení základního 
kamene při obrovském táboru lidu letos také 
uplynulo 195 let od narození této literární 
a  novinářské osobnosti a  zároveň 160 let 
od Borovského odchodu na cestu, z níž není 
návratu. Jde tedy o rok plný výročí, spjatých 
s velikánem K. H. Borovským.

Jednota K. H. Borovského ze Strakonic 
a Obecní úřad Mačkov však půjdou ještě dál. 
Chtějí naplnit tužbu svých předků a  nikdy 
nezbudovaný památník opravdu postavit. 
Bude mít zřejmě skromnější podobu, než 
o jakou usilovala vlastenecká veřejnost před 
rokem 1938, ale stejně půjde o průlomové 
dílo, hodnotné z  morálního a  vlastenecké-
ho hlediska. Zejména v  těchto neveselých 
časech, kdy se duch národní hrdosti citelně 
vytrácí a ztrácíme jako stát svou suverenitu. 
Pomník K. H. Borovského by měl povzbudit 
a posílit všechny dobré Čechy, kteří pohrdají 
potupnou amerikanizací a poklonkování před 
čínskými komunisty.

Obec Mačkov už s předstihem zrealizo-
vala na vlastní náklady vybudování důstojné 
stezky k  základnímu kameni na  zalesněné 
„Hůrce“ o šířce dvou metrů a úpravu pro-
stranství okolo kamenné památky. Zároveň 
najala odborníka, který vyzlatil zašlý nápis 
na ploše pietního prvku.

Sraz všech, kteří chtějí vzdát úctu K. H. 
Borovskému, je zmíněného 20. listopadu 
ve 14.00 hodin před kapličkou na mačkov-
ské návsi. Odtud se průvod ve 14. 15 hodin 
odebere za doprovodu hudby na zalesněné 
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návrší. Po skončení pietního aktu bude ná-
sledovat přátelské posezení a  občerstvení 
v sále Obecního domu. 

Filosof, politik, novinář a spisovatel Karel 
Havlíček Borovský se narodil v Borové 31. 
října 1821. Jeho otec si přál, aby studoval prá-
va, on se však rozhodl pro teologii, aby mohl 
šířit pravou víru mezi prostým lidem. Nako-
nec se však knězem nestal a rozhodl se pro 
učitelskou dráhu. Neprošel však konkursem 
a tak hodně cestoval, přičemž studoval pilně 
slovanské jazyky. Roku 1842 dostal nabídku 
stát se domácím učitelem v carském Rusku. 
Navzdory nevůli rodičů tam skutečně odjel. 
V Moskvě začal psát epigramy, v nichž byl 
záhy mistrem nad mistry. Rozezlen poměry 
v zaostalé zemi a zbaven ideálů se vrátil roku 
1844 domů. Následující rok se odstěhoval 
do Prahy, kde na přímluvu Františka Palac-
kého získal místo ve  vládních „Pražských 
novinách“. Prožil krátký románek s  Fany 
Weidenhofferovou, oženil se však nakonec 
s Julií Sýkorovou. Roku 1848 převzal redakci 
vlastních „Národních novin“. Také vstoupil 
do  aktivní politiky. Jako poslanec říšského 
sněmu zastupoval humpolecký okres. Práce 
ho však nebavila a tak se 14. prosince 1848 
vzdal mandátu, aby se mohl naplno věnovat 
žurnalistice. V té době byl nejen nejlepším, 
ale také nejvíce vydělávajícím českým no-
vinářem.

Tehdy také jeho manželka porodila dcer-
ku Zdeničku. Profesně se však neúnavnému 

kritikovi poměrů / nejen / uvnitř Rakousko- 
uherské monarchie a  satirikovi dařilo zle. 
Dostal se před soudní porotu, která ho sice 
shledala nevinným, ale byly proti němu ve-
deny další tiskové procesy. V roce 1850 byly 

jeho „Národní noviny“ úředně zastaveny. 
Pokoušel se vydávat časopis „Slovan“, ale ten 
vláda již po pěti týdnech zakázala a nařídila 
nad Havlíčkem zřídit policejní dohled. Stal 
se pro mocnářství nepřítelem číslo jedna. 
Ve  Vídni bylo rozhodnuto s  požehnáním 

císaře Františka Josefa I. odstranit ho z ve-
řejného života. V noci z 15. na 16. prosince 
1851 ho komisař Dedera s doprovodem v noci 
zatkl a deportoval do tyrolského Brixenu, kde 
ve vyhnanství nedobrovolně strávil tři a půl 
roku. Tam vytvořil své spisovatelské skvos-
ty- Tyrolské elegie, Křest svatého Vladimíra 
a Krále Lávru. Domů se směl vrátit až roku 
1855. Tehdy ho jako blesk z  čistého nebe 
dostihla zpráva, že milovaná žena Julie ze-
mřela na tuberkulózu. Později stejná choroba 
zahubila i dceru Zdenu. Navíc se mu vyhýbali 
téměř všichni přátelé až na Boženu Němco-
vou, Palackého a Trojana. Zatrpkl a uzavřel 
se do sebe. I u něho propukla tuberkulóza, 
které podlehl 29. července 1856 ve  věku 
pouhých třiceti pěti let. Jeho pohřeb se stal 
národní manifestací.

Po své smrti se paradoxně stal více uzná-
vaným než za svého života. Jeho jméno zdobí 
veřejné budovy, ulice i náměstí. Rádi se jím 
zašťitují politici z nejrůznějších stran a hnutí. 
Přitom jeho odkaz ve skutečnosti pošlapávají 
a světlou památku hanobí jak svými činy, tak 
svými prohlášeními.

V Mačkově a Jednotě K. H. Borovského 
to naštěstí mají nastaveno úplně jinak. Tam 
plane nezištný a obětavý duch vlastenectví, 
trvalá úcta k hodnotám. Proto si všichni lidé, 
kteří pracují na  zhmotnění havlíčkovských 
snah předků z vlastního přesvědčení, zaslu-
hují stejný obdiv jako literární génius sám.

Vladimír Šavrda 

Protagonisté skvělé myšlenky, postavit K. H. 
Borovskému na mačkovské Hůrce pomník.

Plastika sv. Ludmily z Městského muzea Blatná
M ě s t s k é  m u z e -

um Blatná uchovává 
ve  svém historickém 
fondu předměty, vzta-
hující se ke křesťanství. 
Významnou skupinou 
tvoří vzácné plastiky 
svatých.  V  minulých 
dvou letech jsme se za-
měřili na  restaurování 
jedné z  nich, a  to sv. 
Ludmily. S  finančním 
přispěním Jihočeského 

kraje jsme letos dokončili náročné restauro-
vání, kterého se ujala ak. mal. Jana Záhořová.  

O  původu samotné plastiky mnoho ne-
víme, do přírůstkové knihy byla zapsána až 
v roce 1954, avšak kdy se skutečně dostala 
do  muzea, nedokážeme říci. Autor tohoto 
díla je nám bohužel také utajen, bezpečně 
však víme, že sv. Ludmila je ale součástí 
souboru tří soch – sv. Barbory, sv. Ludmily 
a sv. Terezie.  

Plastika byla ošetřena nátěrem proti 
dřevokaznému hmyzu, jednotlivé chybějící 
části jako špička nosu a  lem rukávu byly 

nově doplněny a  znovu osazena byla také 
levá ruka. Povrch sochy byl následně zpevněn 
a několikrát doplněn kří-
dovým nátěrem a brou-
šen do  odpovídajícího 
stavu. Nyní může světi-
ce bezpečně spočinout 
v depozitáři a vyčkávat 
nejbližší vhodné příle-
žitosti, abyste si ji pro-
hlédli i vy naživo.

Taťána Fryštáková 
Městské muzeum 
Blatná

Stav před restauro-
váním.

Stav po restauro-
vání.

 
 
 
 
 
 

 
 

     

 
 

PROGRAM: 
- čertovské vystoupení žáků I. stupně 

- tvořivé dílny s prodejní výstavou 
- vánoční občerstvení 

 

Základní škola J. A. Komenského v Blatné spolu se  
Spolkem rodičů a přátel školy vás srdečně zvou na 

	  V PÁTEK 2. PROSINCE 2016 OD 15 HODIN 
V BUDOVĚ ŠKOLY 
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Kulturní  kalendář

12. 11. SOBOTA | 20:00 |
KOHOUT PLAŠÍ SMRT + ABSOLUTNÍ 
BEZMOC
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

12. 11. SOBOTA | 21:00 |
ONI
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

15. 11. ÚTERÝ | 19:00 |
ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Čtyři saxofony v podání Romana Fojtíčka, 
Radima Kvasnicy, Otakara Martinovského 
a Michala Kostiuka. V rámci listopadového 
koncertu zařadí Saxofonové kvarteto do 
svého repertoáru také hudbu slavného jaz-
zového akordeonisty a skladatele Kamila 
Běhounka, blatenského rodáka, od jehož 
narození letos uplynulo sto let. Prasynovec 
Kamila Běhounka – Otakar Martinovský – 
je zároveň členem Saxofonového kvarteta.
Předprodej: infocentrum Blatná, 120/80 Kč

19. 11. SOBOTA | 21:00 |
KŘEČOVÝ ŽÍLY
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

26. 11. SOBOTA | 19:00 |
POSTŘIŽINY Z POSTŘIŽIN
Sokolovna Blatná, divadelní sál
SDO v Blatné
Předprodej: Infocentrum Blatná

26. 11. SOBOTA | 21:00 |
TARAPACA JAZZ
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

27. 11. NEDĚLE | 17:00 |
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
J. P. koubka, u kašny

11. 11. PÁTEK | 20:00 |
HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY
Drama / válečný / životopisný v původ-
ním znění s titulky | USA/Austrálie 2016 | 
131min | 120 Kč

13. 11. NEDĚLE | 15:00 |
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 
Animovaný / komedie v českém znění | USA 
2016 | 87min | Mládeži přístupný | 80 Kč

16. 11. STŘEDA | 19:00 |
PŘÍCHOZÍ
Drama / mysteriózní / sci-fi / thriller v pů-
vodním znění s titulky | USA 2016 | 117min | 
Nevhodný mládeži do 12 let | 120Kč

18. 11. PÁTEK | 20:00 |
POHÁDKY PRO EMU 
Romantický / komedie v českém znění | ČR 
2016 | 110min |110 Kč

23. 11. STŘEDA | 19:00 |
BRATŘÍČEK KAREL
Dokumentární v českém znění | ČR/Polsko 
2016 | 79min | Mládeži přístupný | 100 Kč

25. 11. PÁTEK | 20:00 |
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE 
NAJÍT | 3D
Dobrodružný / rodinný / fantasy v českém 
znění | USA/VB 2016 | Mládeži přístupný | 
150 Kč

27. 11. NEDĚLE | 15:00 |
LICHOŽROUTI 
Animovaný / rodinný v českém znění | ČR/
SR 2016 | 83min | Mládeži přístupný | 100 
Kč

Městská knihovna Blatná
Pro dospělé:

15. 11. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME …a vyrábíme z 
přírodního materiálu

22. 11. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME… a mlsáme

Vyrábíme adventní kalendář a věnečky pro 
malé mlsouny.

Pro děti:
KŘÍŽOVKY PRO DĚTI

Po celý měsíc si děti mohou v knihovně vy-
luštit křížovku. Jedna ze správných odpo-
vědí bude odměněna malým dárkem.

11. 11. PÁTEK | 15:00 – 16:00 |
MALÁ TVŮRČÍ DÍLNA: 
PODZIMNÍ KOUZLENÍ
Tvůrčí dílna pro děti, které si chtějí vytvořit 
něco zajímavého z barevného listí.

12. 11. SOBOTA | 13:00 – 17:00 |
2. BLATENSKÝ BLEŠÁK
Komunitní centrum
Pokud byste měli zájem o prodejní místo, 
je NUTNÉ SE NAHLÁSIT NEJPOZDĚJI DO 
11. 11. NA MAIL: mrazova@ckvb.cz nebo 
na tel: 604 723 646.
Prodejní místo je zdarma, stejně jako vstup 
na Blešák.

17. 11. ČTVRTEK | 09:00 – 20:00 |
WORKSHOP: VÝROBA BAREFOOT 
MAKASÍNŮ
Ateliér, KCAŽ
Na kurzu si vyrobíte papírovou formu pří-
mo na svoji nohu. Z formy si vykreslíte 

střih, podle kterého si ručně ušijete svoje 
botky. Materiál je třísločiněná hovězí kůže 
(1,8 - 2 mm). Kůži si nabarvíte do požado-
vaného odstínu - výběr asi z 20 barev. Na 
podrážku použijeme obuvnické plotny - 
výběr z několika barev, dezénů i tloušťky. 
Práce nám zabere 8 - 10 hodin.  V ceně je 
veškerý materiál a pomůcky potřebné k 
výrobě. Předem se vybírá záloha 500Kč/
osoba jako závazné potvrzení přihlášky. 
Cena kurzu 1600 Kč. Lektorka Bohumila 
Brůnová. Přihlašovat se můžete na mail: 
babibobik@seznam.cz . Číslo účtu k zapla-
cení zálohy je: 2977570073/0800.
Prosím, nezapomeňte do zprávy k platbě 
napsat Blatná a datum konání kurzu, aby 
lektorka věděla, kam si má platbu přiřadit. 
Aby se kurz mohl konat, je třeba, aby se se-
šlo 6 - 8 zájemců.
V případě, že se kurz nebude pro malou 
účast konat, jsou zálohy vratné.

18. 11. PÁTEK | 18:00 |
SNOW FILM FEST
Velký sál, KCAŽ
Celovečerní pásmo špičkových filmů o 
extrémním lyžování, zimním lezení, snow-
boardingu, snow-kitingu a dalších zimních 
radovánkách. 
SNOW FILM FEST vás zve na filmy o abso-
lutním extrému polárních expedic, šokují-
cích výkonech sportovců, i o tom, jak proží-
vají své životy, když opadne adrenalin a je 
třeba se vyrovnat se situacemi na pokraji 
života a smrti.  Na festivalu zažijete ohlu-
šující ticho i nedozírnost arktických pustin, 
stejně jako nádheru zasněžených hor a le-
dovců. Prožijete s aktéry situace, které vám 
možná odhalí, proč se vydávají na hranice 
svých možností a možná zjistíte, že je kou-
sek „toho“ i ve vás.
Vstupné dobrovolné.

20. 11. NEDĚLE | 09:00 – 18:00 |
DÍLNA ANIMOVANÉHO FILMU PRO 
DOSPĚLÉ
Velká klubovna, KCAŽ

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum

S lektorkou Pavlou Šnajdrovou budete mít 
možnost vyrobit si vlastní animovaný film. 
Účast je nutné nahlásit předem na tel: 603 
395 160, a to nejpozději do 15. 11. Cena 
workshopu včetně veškerého materiálu: 
100 Kč.

22. 11. ÚTERÝ | 16:00 |
JAK SE NESTAT ZHUNTOVANOU 
MATKOU vol. 2
Kavárna, KCAŽ
Těšte se tentokrát na výrobu pleťového 
krému a osvěžující květinovou vodu pro 
zdravou a svěží pleť. Vstup volný.

24. 11. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ
Suterén, KCAŽ 
Šitý šperk s lektorkou Monikou Šourkovou. 
Zájemci ať se hlásí na tel: 603 395 160.

29. 11. ÚTERÝ | 18:00 |
CESTOPIS: OD BALTU K JADRANU 
ANEB CESTA PO TRASE BÝVALÉ 
ŽELEZNÉ OPONY
Kavárna, KCAŽ
Přednáška blatenského cestovatele 
Františka Šestáka doplněná projekcí fo-
tografií.
Na 2500 km dlouhé trase od německého 
přístavního lázeňského města Travemün-
de až k italskému přístavu v Terstu jsme 
si užívali volnou nerušenou jízdu po obou 
stranách hranic bývalé NDR a NSR, Čes-
koslovenska, Rakouska, Slovenska, Ma-
ďarska, Slovinska a Itálie a objevili hodně 
zajímavých míst. Vstup volný.

1. 11. – 31. 12. | OK – OTEVŘENÁ 
KAVÁRNA | OZVĚNY ČASU
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Blatná, 
třída J. Křivancové.

1. 10. – 30. 12. | GALERIE SPEKTRUM |
JARMILA ŠMERHOVÁ | NATURA
Schodiště a 1. patro, KCAŽ
Výstava je přístupná po dobu konání akcí 
v Komunitním centru. Program na www.
ckvb.cz.

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa  17:00 ANGLIČTINA PRO  
  ZAČÁTEČNÍKY
  18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek  17:00 NĚMČINA 
  18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE

PO – ÚT | 08:00 – 15:00 | STŘEDY | 08:00-
12:00 | SKS TRICYKL – SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MANŽEL-
STVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY, PSYCHO-
SOCIÁLNÍ, PRACOVNĚ- PROFESNÍ 
OBLAST A OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, 
o.p.s.
Klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte PhDr. Doleža-
lovou na tel. 724 046 602 nebo na email:  

info@manzelskaporadna-strakonice.cz

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ | 14:00 – 18:00 |
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA 
PREVENT
Klubovna, KCAŽ 
Kontakt: Mgr. Nikola Brandová, tel.: 773 
232 343.

KAŽDÉ LICHÉ PONDĚLÍ | 15:00 - 16:00 |
PŘEDŠKOLÁČEK
Malá klubovna, KCAŽ
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková, tel. 602 
303 083.

NÁPRAVA ŘEČI
Klubovna, KCAŽ
Sudé středy | 15:00 - 17:00 |
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková,  tel.: 
602303083
Liché úterý | 15:00 - 17:00 |
Kontakt: Mgr. Květa Zbíralová  tel. 606 655 
713

KAŽDÝ ČTVRTEK | 09:00 |
DĚTSKÉ DÍLNIČKY
Kavárna, KCAŽ
Tvořivé dopoledne pro dětičky a jejich ma-
minky pod vedením zkušené lektorky.
Materiál v ceně kurzu. Kurzovné 50Kč/1 
dítě (druhé dítě 20 Kč).
Více info na tel: 774 606 849.

ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI VSTUP 
DO MUZEA ZDARMA

17. 9. – 13. 11. | ÚT – NE | 10:00 – 
17:00 |

DANA KYNDROVÁ: RITUÁLY NOR-
MALIZACE, ODCHOD SOVĚTSKÝCH 
VOJSK
FRANTIŠEK DOSTÁL: VŠEDNÍ DNY 
FRANTIŠKA DOSTÁLA
Městské muzeum Blatná
Výstava fotografií dvou předních českých 
představitelů dokumentární fotografie.

16.11. - 31.12. | JINDŘICH KRÁTKÝ: 
BLATENSKÉ POTULOVÁNÍ
Infocentrum, Blatná 
Nové kresby z okolí Blatné od známého vý-
tvarníka Jindřicha Krátkého.
V infocetru navíc můžete zakoupit nástěn-
ný kalendář obsahující vystavené kresby 
nebo nové pohlednice, které též pocházejí 
z dílny J. K.

ADVENT V BLATNÉ

6. 12. – 31. 1. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
DĚTEM
Milan Janáček a tvorba současných ilust-
rátorů
Městské muzeum Blatná
VERNISÁŽ: 6. 12. ÚTERÝ | 17:00 | VÝSTAV-
NÍ PROSTORY BLATENSKÉHO MUZEA
Výstava bude prodejní.

10. 12. SOBOTA | 19:00 |
MARIIA MIKHAILOVA, LIBOR JANE-
ČEK: FLÉTNA A KYTARA
Adventní koncert, 
Kostel svatého Jana Křtitele, Paštiky
Můžete se těšit nejen na tradiční vánoční 
písně jako je Tichá noc či Narodil se Kristus 
Pán, ale také na vánoční skladby Adama 
Michny z Otradovic či na klasickou hudba 
J.S. Bacha, B. Marcella a dalších význam-
ných skladatelů. Vstupné: 100/130 Kč.
Předprodej: infocentrum Blatná, recepce 
Městského muzea Blatná a na www.ckvb.cz

11. 12. NEDĚLE | 14:00 – 17:00 | 
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY NA 
NÁDVOŘÍ ZÁMKU 
Nádvoří zámku Blatná 
I letos se nádvoří zámku rozehraje kole-
dami a pohostí vás tradičními vánočními 
trhy. Těšte se na farmářské a řemeslné vý-
robky z místních produkcí.
Vánoční koncert se letos ponese v poně-
kud netradičním duchu – vystoupí hudeb-
ní uskupení Divadla 100opic s programem: 
Adventní koledivy. Těšte se na muzikant-
ské vystoupení s koledami a divadelním 
doprovodem pro malé i velké diváky.

18. 12. NEDĚLE | čas bude upřesněn na 
www.ckvb.cz
VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO 
SBORU JIHOČESKÝCH UČITELEK
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Blatná

26. 12. PONDĚLÍ | 16:00 |
JAKUB JAN RYBA: 
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Blatná
Tradiční Českou mši vánoční zahraje Písec-
ký komorní orchestr v kouzelném prostředí 
kostela Nanebevzetí Panny Marie. 
Vstupné dobrovolné

 Výstavy

16/11/11

 Těšte se
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12. 11. SOBOTA | 20:00 |
KOHOUT PLAŠÍ SMRT + ABSOLUTNÍ 
BEZMOC
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

12. 11. SOBOTA | 21:00 |
ONI
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

15. 11. ÚTERÝ | 19:00 |
ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Čtyři saxofony v podání Romana Fojtíčka, 
Radima Kvasnicy, Otakara Martinovského 
a Michala Kostiuka. V rámci listopadového 
koncertu zařadí Saxofonové kvarteto do 
svého repertoáru také hudbu slavného jaz-
zového akordeonisty a skladatele Kamila 
Běhounka, blatenského rodáka, od jehož 
narození letos uplynulo sto let. Prasynovec 
Kamila Běhounka – Otakar Martinovský – 
je zároveň členem Saxofonového kvarteta.
Předprodej: infocentrum Blatná, 120/80 Kč

19. 11. SOBOTA | 21:00 |
KŘEČOVÝ ŽÍLY
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

26. 11. SOBOTA | 19:00 |
POSTŘIŽINY Z POSTŘIŽIN
Sokolovna Blatná, divadelní sál
SDO v Blatné
Předprodej: Infocentrum Blatná

26. 11. SOBOTA | 21:00 |
TARAPACA JAZZ
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

27. 11. NEDĚLE | 17:00 |
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
J. P. koubka, u kašny

11. 11. PÁTEK | 20:00 |
HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY
Drama / válečný / životopisný v původ-
ním znění s titulky | USA/Austrálie 2016 | 
131min | 120 Kč

13. 11. NEDĚLE | 15:00 |
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 
Animovaný / komedie v českém znění | USA 
2016 | 87min | Mládeži přístupný | 80 Kč

16. 11. STŘEDA | 19:00 |
PŘÍCHOZÍ
Drama / mysteriózní / sci-fi / thriller v pů-
vodním znění s titulky | USA 2016 | 117min | 
Nevhodný mládeži do 12 let | 120Kč

18. 11. PÁTEK | 20:00 |
POHÁDKY PRO EMU 
Romantický / komedie v českém znění | ČR 
2016 | 110min |110 Kč

23. 11. STŘEDA | 19:00 |
BRATŘÍČEK KAREL
Dokumentární v českém znění | ČR/Polsko 
2016 | 79min | Mládeži přístupný | 100 Kč

25. 11. PÁTEK | 20:00 |
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE 
NAJÍT | 3D
Dobrodružný / rodinný / fantasy v českém 
znění | USA/VB 2016 | Mládeži přístupný | 
150 Kč

27. 11. NEDĚLE | 15:00 |
LICHOŽROUTI 
Animovaný / rodinný v českém znění | ČR/
SR 2016 | 83min | Mládeži přístupný | 100 
Kč

Městská knihovna Blatná
Pro dospělé:

15. 11. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME …a vyrábíme z 
přírodního materiálu

22. 11. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME… a mlsáme

Vyrábíme adventní kalendář a věnečky pro 
malé mlsouny.

Pro děti:
KŘÍŽOVKY PRO DĚTI

Po celý měsíc si děti mohou v knihovně vy-
luštit křížovku. Jedna ze správných odpo-
vědí bude odměněna malým dárkem.

11. 11. PÁTEK | 15:00 – 16:00 |
MALÁ TVŮRČÍ DÍLNA: 
PODZIMNÍ KOUZLENÍ
Tvůrčí dílna pro děti, které si chtějí vytvořit 
něco zajímavého z barevného listí.

12. 11. SOBOTA | 13:00 – 17:00 |
2. BLATENSKÝ BLEŠÁK
Komunitní centrum
Pokud byste měli zájem o prodejní místo, 
je NUTNÉ SE NAHLÁSIT NEJPOZDĚJI DO 
11. 11. NA MAIL: mrazova@ckvb.cz nebo 
na tel: 604 723 646.
Prodejní místo je zdarma, stejně jako vstup 
na Blešák.

17. 11. ČTVRTEK | 09:00 – 20:00 |
WORKSHOP: VÝROBA BAREFOOT 
MAKASÍNŮ
Ateliér, KCAŽ
Na kurzu si vyrobíte papírovou formu pří-
mo na svoji nohu. Z formy si vykreslíte 

střih, podle kterého si ručně ušijete svoje 
botky. Materiál je třísločiněná hovězí kůže 
(1,8 - 2 mm). Kůži si nabarvíte do požado-
vaného odstínu - výběr asi z 20 barev. Na 
podrážku použijeme obuvnické plotny - 
výběr z několika barev, dezénů i tloušťky. 
Práce nám zabere 8 - 10 hodin.  V ceně je 
veškerý materiál a pomůcky potřebné k 
výrobě. Předem se vybírá záloha 500Kč/
osoba jako závazné potvrzení přihlášky. 
Cena kurzu 1600 Kč. Lektorka Bohumila 
Brůnová. Přihlašovat se můžete na mail: 
babibobik@seznam.cz . Číslo účtu k zapla-
cení zálohy je: 2977570073/0800.
Prosím, nezapomeňte do zprávy k platbě 
napsat Blatná a datum konání kurzu, aby 
lektorka věděla, kam si má platbu přiřadit. 
Aby se kurz mohl konat, je třeba, aby se se-
šlo 6 - 8 zájemců.
V případě, že se kurz nebude pro malou 
účast konat, jsou zálohy vratné.

18. 11. PÁTEK | 18:00 |
SNOW FILM FEST
Velký sál, KCAŽ
Celovečerní pásmo špičkových filmů o 
extrémním lyžování, zimním lezení, snow-
boardingu, snow-kitingu a dalších zimních 
radovánkách. 
SNOW FILM FEST vás zve na filmy o abso-
lutním extrému polárních expedic, šokují-
cích výkonech sportovců, i o tom, jak proží-
vají své životy, když opadne adrenalin a je 
třeba se vyrovnat se situacemi na pokraji 
života a smrti.  Na festivalu zažijete ohlu-
šující ticho i nedozírnost arktických pustin, 
stejně jako nádheru zasněžených hor a le-
dovců. Prožijete s aktéry situace, které vám 
možná odhalí, proč se vydávají na hranice 
svých možností a možná zjistíte, že je kou-
sek „toho“ i ve vás.
Vstupné dobrovolné.

20. 11. NEDĚLE | 09:00 – 18:00 |
DÍLNA ANIMOVANÉHO FILMU PRO 
DOSPĚLÉ
Velká klubovna, KCAŽ

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum

S lektorkou Pavlou Šnajdrovou budete mít 
možnost vyrobit si vlastní animovaný film. 
Účast je nutné nahlásit předem na tel: 603 
395 160, a to nejpozději do 15. 11. Cena 
workshopu včetně veškerého materiálu: 
100 Kč.

22. 11. ÚTERÝ | 16:00 |
JAK SE NESTAT ZHUNTOVANOU 
MATKOU vol. 2
Kavárna, KCAŽ
Těšte se tentokrát na výrobu pleťového 
krému a osvěžující květinovou vodu pro 
zdravou a svěží pleť. Vstup volný.

24. 11. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ
Suterén, KCAŽ 
Šitý šperk s lektorkou Monikou Šourkovou. 
Zájemci ať se hlásí na tel: 603 395 160.

29. 11. ÚTERÝ | 18:00 |
CESTOPIS: OD BALTU K JADRANU 
ANEB CESTA PO TRASE BÝVALÉ 
ŽELEZNÉ OPONY
Kavárna, KCAŽ
Přednáška blatenského cestovatele 
Františka Šestáka doplněná projekcí fo-
tografií.
Na 2500 km dlouhé trase od německého 
přístavního lázeňského města Travemün-
de až k italskému přístavu v Terstu jsme 
si užívali volnou nerušenou jízdu po obou 
stranách hranic bývalé NDR a NSR, Čes-
koslovenska, Rakouska, Slovenska, Ma-
ďarska, Slovinska a Itálie a objevili hodně 
zajímavých míst. Vstup volný.

1. 11. – 31. 12. | OK – OTEVŘENÁ 
KAVÁRNA | OZVĚNY ČASU
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Blatná, 
třída J. Křivancové.

1. 10. – 30. 12. | GALERIE SPEKTRUM |
JARMILA ŠMERHOVÁ | NATURA
Schodiště a 1. patro, KCAŽ
Výstava je přístupná po dobu konání akcí 
v Komunitním centru. Program na www.
ckvb.cz.

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa  17:00 ANGLIČTINA PRO  
  ZAČÁTEČNÍKY
  18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek  17:00 NĚMČINA 
  18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE

PO – ÚT | 08:00 – 15:00 | STŘEDY | 08:00-
12:00 | SKS TRICYKL – SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MANŽEL-
STVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY, PSYCHO-
SOCIÁLNÍ, PRACOVNĚ- PROFESNÍ 
OBLAST A OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, 
o.p.s.
Klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte PhDr. Doleža-
lovou na tel. 724 046 602 nebo na email:  

info@manzelskaporadna-strakonice.cz

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ | 14:00 – 18:00 |
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA 
PREVENT
Klubovna, KCAŽ 
Kontakt: Mgr. Nikola Brandová, tel.: 773 
232 343.

KAŽDÉ LICHÉ PONDĚLÍ | 15:00 - 16:00 |
PŘEDŠKOLÁČEK
Malá klubovna, KCAŽ
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková, tel. 602 
303 083.

NÁPRAVA ŘEČI
Klubovna, KCAŽ
Sudé středy | 15:00 - 17:00 |
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková,  tel.: 
602303083
Liché úterý | 15:00 - 17:00 |
Kontakt: Mgr. Květa Zbíralová  tel. 606 655 
713

KAŽDÝ ČTVRTEK | 09:00 |
DĚTSKÉ DÍLNIČKY
Kavárna, KCAŽ
Tvořivé dopoledne pro dětičky a jejich ma-
minky pod vedením zkušené lektorky.
Materiál v ceně kurzu. Kurzovné 50Kč/1 
dítě (druhé dítě 20 Kč).
Více info na tel: 774 606 849.

ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI VSTUP 
DO MUZEA ZDARMA

17. 9. – 13. 11. | ÚT – NE | 10:00 – 
17:00 |

DANA KYNDROVÁ: RITUÁLY NOR-
MALIZACE, ODCHOD SOVĚTSKÝCH 
VOJSK
FRANTIŠEK DOSTÁL: VŠEDNÍ DNY 
FRANTIŠKA DOSTÁLA
Městské muzeum Blatná
Výstava fotografií dvou předních českých 
představitelů dokumentární fotografie.

16.11. - 31.12. | JINDŘICH KRÁTKÝ: 
BLATENSKÉ POTULOVÁNÍ
Infocentrum, Blatná 
Nové kresby z okolí Blatné od známého vý-
tvarníka Jindřicha Krátkého.
V infocetru navíc můžete zakoupit nástěn-
ný kalendář obsahující vystavené kresby 
nebo nové pohlednice, které též pocházejí 
z dílny J. K.

ADVENT V BLATNÉ

6. 12. – 31. 1. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
DĚTEM
Milan Janáček a tvorba současných ilust-
rátorů
Městské muzeum Blatná
VERNISÁŽ: 6. 12. ÚTERÝ | 17:00 | VÝSTAV-
NÍ PROSTORY BLATENSKÉHO MUZEA
Výstava bude prodejní.

10. 12. SOBOTA | 19:00 |
MARIIA MIKHAILOVA, LIBOR JANE-
ČEK: FLÉTNA A KYTARA
Adventní koncert, 
Kostel svatého Jana Křtitele, Paštiky
Můžete se těšit nejen na tradiční vánoční 
písně jako je Tichá noc či Narodil se Kristus 
Pán, ale také na vánoční skladby Adama 
Michny z Otradovic či na klasickou hudba 
J.S. Bacha, B. Marcella a dalších význam-
ných skladatelů. Vstupné: 100/130 Kč.
Předprodej: infocentrum Blatná, recepce 
Městského muzea Blatná a na www.ckvb.cz

11. 12. NEDĚLE | 14:00 – 17:00 | 
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY NA 
NÁDVOŘÍ ZÁMKU 
Nádvoří zámku Blatná 
I letos se nádvoří zámku rozehraje kole-
dami a pohostí vás tradičními vánočními 
trhy. Těšte se na farmářské a řemeslné vý-
robky z místních produkcí.
Vánoční koncert se letos ponese v poně-
kud netradičním duchu – vystoupí hudeb-
ní uskupení Divadla 100opic s programem: 
Adventní koledivy. Těšte se na muzikant-
ské vystoupení s koledami a divadelním 
doprovodem pro malé i velké diváky.

18. 12. NEDĚLE | čas bude upřesněn na 
www.ckvb.cz
VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO 
SBORU JIHOČESKÝCH UČITELEK
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Blatná

26. 12. PONDĚLÍ | 16:00 |
JAKUB JAN RYBA: 
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Blatná
Tradiční Českou mši vánoční zahraje Písec-
ký komorní orchestr v kouzelném prostředí 
kostela Nanebevzetí Panny Marie. 
Vstupné dobrovolné

 Výstavy

16/11/11

 Těšte se
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sport
9x v řadě Mistři 
republiky!

Na přelomu září a října se blatenští potá-
pěči zúčastnili posledního závodu Mistrovství 
republiky v lovu ryb na nádech, pořádaného 
v Trhové Kamenici. Díky pozdnímu létu měla 
voda příjemných 16-18 stupňů a viditelnost 
dosahovala 6-8 metrů.

Závodů se zúčastnilo 36 závodníků z 12 
družstev z celé České republiky.

Vítězem tohoto závodu se stal Pavel Flos-
man z týmu Neptun České Budějovice, druhý 
skončil Ivan Drozd z Pardubic I. a třetí Karel 
Říha ml. z Blatné I.

V  družstvech se nejlépe dařilo týmu 
Neptun České Budějovice, dále Pardubicím 
I. a třetí se umístilo družstvo Blatná I.

V celkovém součtu Mistrovství republiky 
se tým Blatná I. pokoušel prodloužit vítěznou 
šňůru mistrovských titulů a  popasoval se 
s tímto úkolem znamenitě. Ve složení Karel 
Říha st., Karel Říha ml. a Michal Stružka zís-
kali rekordní 9. titul Mistrů republiky v řadě 
(38 ulovených kaprů). Druhé skončily Pardu-
bice I. (27 ulovených kaprů) a třetí Neptun 
České Budějovice (26 ulovených kaprů).

I  titul Mistra republiky v  jednotlivcích 
skončil znovu (potřetí v řadě) v Blatné, kdy ho 
získal tentokrát Michal Stružka (15 kaprů), 
následovaný Ivanem Drozdem z Pardubic I. 
(12 kaprů). Třetí místo získal Karel Říha ml. 
s 12 kapry, pro kterého to bylo 8. pódiové 
umístění v  řadě v  MČR. Obrovský úspěch 
podtrhli 4. místem Karel Říha st. a 5. místem 
Ondřej Sedláček (Blatenský Junior team)

I  letošní potápěčská sezona se blaten-
ským vydařila, kdy krom výše zmíněných 
„loveckých“ úspěchů se podařilo získat nové 
potápěčské kvalifikace 12 členům Klubu 
potápěčů Blatná! Všem zmíněným blahopře-
jeme a přejeme mnoho bezpečných ponorů. 

V případě zájmu o tréninky ať už náde-
chového, či přístrojového potápění, je možné 
získat informace na karlos.rr@seznam.cz

Díky patří znovu sponzorům blatenských 
potápěčů, kterými jsou Město Blatná, Lei-
fheit s.r.o. a Svaz potápěčů České republiky.

EK

Co nového se vaří v kuchyni bělčických šipkařů?
Přišel nový školní rok a  naplno s  jeho 

příchodem začal fungovat dětský šipkařský 
kroužek ŠK Šneci Bělčice v prostoru DDM 
Blatná, který je jeho významným partnerem 
i  sponzorem. Děti se zde opět scházejí se 
svými instruktory každé pondělí od  16.30 
hodin odpoledne. „ Samozřejmě představu-
je náš hlavní cíl připravovat a  vychovávat 
mladou krev pro tento sport, který byl ještě 
donedávna neprávem odsouván na  pozici 
popelky a považován za hospodskou zábavu,“ 
říká jednatel ŠK Šneci Bělčice Pavel Mašek, 
který obětuje okřídleným hrotům většinu 
volného času a díky němuž šlape organizace 
jako hodinky, „ V dubnu 2017 budeme opět 
pořádat Mistrovství republiky žáků. Za  tři 
roky existence našeho dětského kroužku 
vyšla z jeho řad mistryně republiky, v kate-
gorii žáků i žákyň naši svěřenci mnohokrát 
obsadili místa na stupních vítězů.“

Klub zahájil novou sezónu v softové lize 
prvním turnajem 25. září na  strakonické 
půdě. Bohužel veškeré snažení vyšlo na-
prázdno, protože tým Pavla Maška a  jeho 
spolubojovníků prohrál 12: 6. „ Člověk to 
nesmí brát nijak tragicky. Nasadili jsme 
do  soutěže hodně nováčků, kteří ještě ne-

přičichli k  turnajové atmosféře, ale určitě 
dělali, co mohli. Někdy je vydřená porážka 
hodnotnější než snadné vítězství,“ hodnotí 
výkon svých nástupců přátelsky Pavel Mašek.

15. října se opět klub ŠK Šneci předvedl 
ve výborném světle, když v útrobách bělčické 
sokolovny vzorně připravil a  zorganizoval 
jeden ze šesti Českých pohárů. Tyto prestižní 
podniky se konají v rámci „ České šipkařské 
organizace“. Startuje na nich a tedy i v Běl-
čicích národní elita, která reprezentuje svou 
vlast rovněž na  vysoké evropské úrovni. 
Do konce roku 2016 chystají bělčičtí šipkaři 
ještě jeden regionální turnaj a jako takovou 
spíš „ oddychovku“ vánoční soutěž.

ŠK Šneci Bělčice touto cestou děkují 
svým partnerům za  všestrannou podporu. 
Jedná se o tyto subjekty: Svět krmiv- Nový 
se sídlem v  Blatné, Železářství Bambásek- 
Blatná, Obec Bělčice, Sokol Bělčice, fa IN-
TERNET KONET- Blatná a pochopitelně DDM 
Blatná. „ Další potencionální partneři klubu 
se mohou na nás obrátit na jednotlivých tur-
najích. Pochopitelně jim za případný přínos 
naší organizaci nabízíme náležité reklamní 
zviditelnění,“ uvádí jednatel klubu.

Vladimír Šavrda

Komunitní podzimní prázdniny v Blatné
Podzimní prázdniny potěší všechny 

děti. Nemusí do školy a mohou si vy-
chutnat naplno barevný podzim. Tyto 
prázdniny přispělo k  jejich prožitku 
i KCAŽ v Blatné zábavným dvoudenním 

programem. Ve  středu 26. 10. jsme 
se sešli v  Husových sadech, kde pro 
nás organizátorky, Růženka Vitáková 
a Markéta Mrázová přichystaly turnaj 
v kuličkách. Přes sychravé počasí přišlo 
třináct hráčů. Turnaje se zúčastnily 
i babičky, které se umístily i na medai-
lových pozicích. Po vyhlášení výsledků 
turnaje a  ocenění všech hráčů bylo 
oznámeno, že obě hřiště i s kuličkami 
v Husových sadech zůstanou po  celý 
rok, aby mohli všichni trénovat na další 
turnaj.

Druhý den 27. 10. se organizá-
torky rozhodly pro program uvnitř. 
Tentokrát měly děti možnost změřit 
své síly v turnaji pokémonů. Neběhaly 

po budově KCAŽ s mobilními telefony, 
ale hráli pexeso s  motivy pokémonů. 
Kdo měl dohranou partii, mohl lovit 
zatoulané potvůrky po  celé budově. 
Ovšem i tentokrát se jednalo o obrázky, 
které si mohli účastníci odnést. Den 
byl završen promítáním seriálu a filmu 
Pokémon. Na akci přišlo šestnáct dětí 
a my vám všem tímto děkujeme za vaši 
neskonalou přízeň a  zábavu, kterou 
jsme si během těchto dvou dnů mohli 
společně prožít.
Turnaj v kuličkách

1. Božena Krmíčková
2. Alena Šebánková
3. Prokop Říha

Turnaj v pokémoním pexesu
1. Prokop Říha
2. Pavla Cmuntová
3. Jakub Finěk

Petr Chlebec CKVB

Účastníci turnaj v pexesu pokémon.

Kuličky v Husových sadech.
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Výsledky - stolní tenis
Divize:
29.10. RUFA Bechyně A – TJ Blatná A 10:3 body: Černý 3, Maňhal 
0, Vavřinec 0, Vonášek 0.
29.10. TJ Blatná B – Vodňany A 2:10 body: Fleissig 1, Trefný 0, 
Rojík 0, Limberk 0, čtyřhra.

1. Vodňany A 5 5 0 0 0 50:6 15

2. RUFA Bechyně A 5 5 0 0 0 50:20 15

3. Přídolí A 6 3 1 2 0 51:47 13

4. Blatná A 5 3 1 1 0 42:30 12

5. Hluboká n. Vlt. A 5 2 2 1 0 42:40 11

6. KST Orel A 5 3 0 2 0 39:41 11

7. OST Velešín B 6 2 1 3 0 39:49 11

8. DDM Soběslav BANES A 5 1 2 2 0 33:42 9

9. VS Tábor A 5 1 1 3 0 31:46 8

10. TTC Libín Prachatice B 5 1 0 4 0 31:43 7

11. Blatná B 5 1 0 4 0 28:44 7

12. OST Kardašova Řečice A 5 0 0 5 0 22:50 5

Krajská soutěž:
21.10. TJ Blatná D – TJ Blatná C 8:10 body: Mls J. 4, Mls P. 3, Kostner 
1, Vonášek 0 / Kallmünzer 3, Ounický 2, Mach 2, Lukáš 1, 2 čtyřhry.
25.10. TJ Blatná C – TJ Blatná D 10:5 body: Kallmünzer 3, Ounický 2, 
Mach 2, Lukáš 1, 2 čtyřhry / Mls J. 2, Kostner 2, Šišková 1, Vonášek 0.
29.10. Třebohostice A – TJ Blatná D 10:0 body: Mls P. 0, Kostner 0, 
Šišková 0, Vonášek 0.

1. Blatná C 6 5 0 1 0 56:38 16

2. Třebohostice A 4 4 0 0 0 40:10 12

3. Elektrostav Strakonice C 4 4 0 0 0 40:16 12

4. Mirotice A 5 3 0 2 0 41:32 11

5. Blatná D 6 1 0 5 0 36:53 8

6. TJ Osek A 4 1 1 2 0 29:34 7

7. SKP Prachatice A 3 1 1 1 0 25:25 6

8. Cehnice A 4 1 0 3 0 18:35 6

9. Vimperk A 3 1 0 2 0 21:27 5

10. Sokol Písek A 5 0 0 5 0 14:50 5

Okresní přebor:
26.10. TJ Blatná E – TJ Sokol Vodňany D 12:6 body: Balík 4, Jánský 
4, Pavel 3, Schmitd 0, čtyřhra.
26.10. TJ Lnáře B Kasejovice – TJ Blatná F 1:17 body: Mls P. st. 4, 
Limberk 4, Šišková 4, Sedláčková 3, 2 čtyřhry.
02.11. TJ Blatná F – TJ Třebohostice B 11:7 body: Štědroňský 4, 
Limbert 2, Mls P. st. 2, Šišková 2, Sedláčková 0, čtyřhra.

1. TJ ZD Záboří 7 6 0 1 0 86:40 19

2. Elektrostav Strakonice D 6 5 0 1 0 81:27 16

3. TJ Sokol Vodňany E 6 4 1 1 0 79:29 15

4. TTC Sokol Volyně 7 4 0 3 0 64:62 15

5. TJ Sokol Strakonice B 6 3 1 2 0 62:46 13

6. TJ Lnáře A 6 3 1 2 0 57:51 13

7. TJ Blatná F 6 3 2 0 1 56:52 13

8. TJ Třebohostice B 7 3 0 4 0 53:73 13

9. TJ Blatná E 5 3 0 2 0 54:36 11

10. TJ Sokol Strakonice C 6 2 0 4 0 39:69 10

11. Cehnice B 7 1 1 5 0 49:77 10

12. TJ Sokol Vodňany D 6 1 0 5 0 45:63 8

13. TJ Lnáře B-Kasejovice 7 0 0 7 0 13:113 7

Zveme fandy stolního tenisu na další domácí zápasy.
12.11. 17:00 TJ Blatná B – Přídolí A
13.11. 10:30 TJ Blatná B – TTC Libín Prachatice B
13.11. 14:00 TJ Blatná C – TJ Osek A
16.11. 18:00 TJ Blatná F – Elektrostav Strakonice D
23.11. 18:00 TJ Blatná E – TJ Sokol Strakonice B

Vzpomínka na Blatenskou hymnu
Do blatenské školy jsem začal chodit v roce 1933. Když jsem 

přišla na měsťanku, tak se tam zpívala blatenská hymna. Pak nás 
zabral Hitler a píseň neprošla cenzurou, byla zakázaná zpívat, ale 
já jsem na ni nezapomněla.

Blatenská hymna
Kraj ten krásný, kraj ten plodný
Bohat květy žulou tvrd
blatenský to kraj náš rodný
pod Třemšínem šumných Brd.
S pasek vůně jak den letní
dýchá kouzlem každý kout
naše písni hrdě vzlétni 
zahuč jako jarní proud.

Ref. 
Sebedále sebedále kdyby osud 
zanes nás
budu zřít Vás vísky malé
pozdraví mě mládí čas
svorni v láce ctíme druhy 
s čistým štítem jdeme vpřed
podtřemšínské slunné luhy 
milujem nad celý svět

Jak z té žuly jak z té žuly 
pevnou hrází býti chcem
chránit krásy naší mluvy

nám všem tolik drahou zem.
Kraj ten krásný lip a lesů 
bohat květy žulou tvrd
v srdci svém jej navždy nesu 
v modrém věnci tichých Brd.

Ref. 
Sebedále sebedále kdyby osud 
zanes nás
budu zřít Vás vísky malé
pozdraví mě mládí čas
svorni v láce ctíme druhy 
s čistým štítem jdeme vpřed
podtřemšínské slunné luhy 
milujem nad celý svět

S touto vzpomínkou na krásnou 
píseň a mládí zdravím všechny 
pamětníky.

Švejdová Marie
Drahenický Málkov
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Masáže 
Bc. Sabina Vacková 
tel: +420 737 434 296 
email: sabina.vackova11@seznam.cz 
- klasická (švédská) masáž 
- sportovní  
- klasická relaxační  
- aromaterapeutická masáž 
(výběr z aromaterapeutické kosmetiky SALOOS dle přání) 
- medová masáž + zábal 
- čokoládová masáž + zábal 
- Masáž proti celulitidě, formování postavy 
- Dornova masáž 
- Breussova masáž 
- indická masáž hlavy 
- masáž lávovými kameny – strečink v masérské praxi 

 
 

Kosmetický salon 
Manikúra 
Pedikúra 
Marie Šímová 
tel: +420 605 206 092 
email: vedoma.marie@seznam.cz 
 

Pracovní doba (dle telefonické domluvy) Po - So   8 - 20 hod. 
388 01 Blatná, Tyršova 437 

Masáže 
Bc. Sabina Vacková 
tel: +420 737 434 296 
email: sabina.vackova11@seznam.cz 
- klasická (švédská) masáž 
- sportovní  
- klasická relaxační  
- aromaterapeutická masáž 
(výběr z aromaterapeutické kosmetiky SALOOS dle přání) 
- medová masáž + zábal 
- čokoládová masáž + zábal 
- Masáž proti celulitidě, formování postavy 
- Dornova masáž 
- Breussova masáž 
- indická masáž hlavy 
- masáž lávovými kameny – strečink v masérské praxi 

 
 

Kosmetický salon 
Manikúra 
Pedikúra 
Marie Šímová 
tel: +420 605 206 092 
email: vedoma.marie@seznam.cz 
 

Pracovní doba (dle telefonické domluvy) Po - So   8 - 20 hod. 
388 01 Blatná, Tyršova 437 

Střední škola a Základní škola, Oselce

si vás dovoluje pozvat na

X. ROČNÍK KOVÁŘSKÉHO DNE
Sobota 19. listopadu 2016 od 9.00 do 15.00

p r á c e m i s t r ů ř e m e s l a u v ý h n í

         d e n o t e v ř e n ý c h d v e ř í - i n f o r m a c e o n a b í z e n ý c h o b o r e c h

          v ý s t a v a s t u d e n t s k ý c h m a t u r i t n í c h p r a c í a k o v á ř s k ý c h v ý r o b k ů

ELKO, velkoobchod nápojů s r. o.
Vám každý měsíc nabízí akční 
nabídku sortimentu:

- pivo lahvové, sudové...
- víno výběrové, jakostní, stáčené...
- alkoholické nápoje...
- nealkoholické nápoje...
- sirupy a ovocné šťávy...
- cigarety, doutníky, tabák...
- hygiena a gastro...
- koloniál...
- pochutiny, chipsy, cukrovinky...

Najdete nás na těchto adresách:
CASH a CARRY specializovaná prodejna nápojů 
J.P.Koubka 100, 388 01 Blatná (pod Hotelem 
Beránek)
tel: 739 223 736
Prodejní  doba:
Pondělí – Pátek od 8:00 do 17:00
Sobota od 8:00 do 12:00

Velkoobchodní sklad a prodejna
Plzeňská 314, 388 01 Blatná (naproti lihovaru)
tel: 777 080 516
Prodejní doba:
Pondělí – Pátek od 8:00 do 17:00
Sobota od 8:00 do 12:00

www.elko-napoje.cz 

 

Obec Lnáře 
 
 
 

  
  

 
 
 

Kulturní dům Lnáře 
 
 

  

17:00 hod. 
Vstupné: 170,- Kč 

 

Předprodej vstupenek ve Tvrzi v knihovně 
Informace č. tel. 380 42 33 13 

Na Příkopech 747, 388 01 Blatná,
Tel.: 00420 383 422 511, fax : 

00420 383 423 161
www. blatenskaryba.cz

e-mail : blatenska.ryba@blatna.net

Přijmeme do pracovního poměru

Muže/ženu  na pozici dělník  
na zpracovně ryb.

Požadavky - pracovitost, tělesná 
a zdravotní způsobilost

Nabízíme - jednosměnný pro-
voz, odměna dle výkonu, firemní 
benefity

Bližší informace podá p. Koubek – 
vedoucí stř. zpracovna 

tel. 777632174, 383421037

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
DUHOVÉ JEŠTĚRKY

pořádaj í
5. 12. 2016 na nám. J.P. Koubka u kašny  
 ČERTY od 14.30 hod. (obj. domů na 
 tel. 606 738 090
9. 12. 2016 na parkovišti u elektra Jankovský 
 VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ s přáním  
 pro Ježíška v 15.15 hod. Balonky budou 
 rozdány na místě
10. 12. 2016 na nádvoří zámku budou 
 VÁNOČNÍ TRHY a VÁNOČNÍ  
 TVOŘENÍ S DĚTMI.
 Začátek v 10.00 hod. s doprovodným 
  programem. Občerstvení zajištěno
26. 12. 2016 v 16.00 hod. ŽIVÝ BETLÉM  
 ve spolupráci se Starým Plzencem. 
 Vše u kostela

 

 Komunitní centrum, Nádražní 661, Blatná 

 

 
Zákusky vlastní výroby. 
Speciální zákusky i káva. 

(bezlepkové, vegan, bezlaktózové, RAW) 
 Přijďte nám říct jaká káva chutná právě 

Vám, připravíme kávu podle Vás. 
 

Pořádáme společenské akce, programy pro 
děti i dospělé 

 
Vaše spokojenost = naše radost 

 
Těšíme se na Vás.  

        Pavel a Bohunka 
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Jak si zlevnit autopojištění?

Čím méně jezdíte, tím menšímu riziku se na silnicích vystavujete. A proto 
také nově u Allianz zaplatíte méně peněz za autopojištění. Ten, kdo ročně 
ujede do 10 tisíc kilometrů, zde získá dokonce nejlevnější povinné ručení 

s pojištěním skel na trhu. 
Povinné ručení i havarijní pojištění motoristé až do letošního září platili 

paušálně, bez ohledu na to, jak často své auto používali. A když už 
někdo ve světě platil podle najetých kilometrů, musel si do vozu nechat 
namontovat sledovací jednotku s rizikem neustálého monitorování své 

polohy.
Allianz Vám však žádný čip nevnucuje. Variantu podle odhadu ujetých 

kilometrů si v novém autopojištění nastaví každý řidič hned na počátku sám 
a podle ročního zúčtování na ní pak buď nebude nic měnit, nebo mu Allianz 
peníze vrátí, pokud najede méně, či pojišťovně doplatí, protože toho najezdí 

víc. Jako důkaz postačí fotografie tachometru nebo návštěva pobočky.
Přijďte si i Vy nechat spočítat novou cenu autopojištění do kanceláře Allianz 

v Blatné, Purkyňova ul. 264.
www.bernas-allianz.cz,   tel.: 383 421 001.

Na Vaši návštěvu se těší
Milada Choltová a Petr Bernas, majitel pobočky.

OBEC HAJANY

srdečně zve veřejnost na

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ S PRVNÍ DÁMOU DABINGU A VYNIKAJÍCÍ HEREČKOU

VALÉRIÍ ZAWADSKOU
„VEČER OTÁZEK A ODPOVĚDÍ aneb

PROCHÁZKA SVĚTEM MÝCH NEJKRÁSNĚJŠÍCH VZPOMÍNEK“

Valérie Zawadská si bude se svými příznivci povídat

v sobotu dne 19. listopadu 2016
od 18.00 hodin

v prostorách hajanské hospody.

Hezký večer zakončí autogramiáda umělkyně.

Vstupné dobrovolné.

  VÁNOČNÍ STROMKY 
 

 jedle kavkazská  borovice černá 
 smrk ztepilý  smrk stříbrný 

 

 prodej od 1. 12. v době 9-16 hod. 
 

V. HANZLÍK, TCHOŘOVICE 31 
mobil: 776 335 239 
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I nzerce

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Autodíly –    
    železářství

MAREK CHVÁTAL

  náhradní díly Škoda 
      + zahraniční vozidla
  autodoplňky, maziva, oleje
  výroba klíčů
  prodej vložek, zámků, kování
    sjednocování a oprava vložek FAB,
      TITAN
  elektrické a ruční nářadí
  vruty, šrouby, hmoždinky, kotvy

Provozní doba: Po-Pá 7.30 - 16.30
 So 8.00 - 11.00

J. P. KOUBKA 81, BLATNÁ
tel: 777 024 366, 383 422 111
e-mail: chvatalm@seznam.cz

Každý pátek od 10.00 do 12.00
Pro každého  příchozího 20 minut  
právního poradentství zcela ZDARMA
a to v jakékoliv věci.

Hrazeno ze zdrojů realitní kanceláře 
A-Z Diamond reality s.r.o.

Adresa: I. patro, Zahradnická 38, Blatná
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Firma KOVO KASEJOVICE MONT s.r.o.
hledá vhodné kandidáty na pozici

administrativní pracovník/ce.
Požadujeme:  středoškolské vzdělání 
  znalost PC (Word, Excel, Outlook, …)
  časová flexibilita 
  samostatnost, pečlivost
  aktivní přístup k práci 
  znalost cizího jazyka výhodou (Nj, Aj)
Nabízíme:  odpovídající finanční ohodnocení  
  zázemí stabilní firmy

- nástup možný ihned
- vhodné i pro absolventy

 
Kontakt:   Ing. Lenka Zajíčková     tel.: 774 525 183

e-mail: zajickova@kovokasejovice.cz

Hledám někoho pro spolujízdu, kdo 
jezdí autem každý den ráno z Blatné 
do Strakonic do práce a odpoledne 

zpět. Jsem časově flexibilní.

tel. 776 679 229
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ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Provádíme bytové a průmyslové elektroinstalace, 
hromosvody, rozvaděče, přihlášky E.ON., servis, 
opravy a údržby el. zažízení včetně revizí. 

ˇ

Provádíme bytové a průmyslové elektroinstalace, 

mobil: 605 463 400       email: hruby.elektro@seznam.cz

Vína z ČR i ze světa
olivový olej, franc. paštiky, káva

olivy, vinné i ovocné mošty
Novinky z vinař. BMV, Šabata, Rajhrad, F. Mádl

Meducínka, Šláftruňk, syrob 4 druhy, 
Medovina a Šumav. bylinné od fy Kittl

20 druhů stáčených vín
Út-Pá 10.15-11.45, 12.30-16.30

So 9.00-11.30 a dohodou 777 180 516
B. Němcové 36 proti zastávkám AD

POLYGRAPH INTERNATIONAL, tiskárna, s.r.o.
Sadová 66, Blatná

P Ř I J M E
- vedoucího pracovníka na zpracování a odbavování zakázek

Požadujeme: znalost německého jazyka a práci na PC

- ženy na dvousměnný provoz
INFORMACE OSOBNĚ NEBO NA  TEL. ČÍSLE: 383 422 301

- pracovníky na domácí práci
(vhodné pro důchodce, ženy na mateřské)

INFORMACE OSOBNĚ NEBO NA  TEL. ČÍSLE: 739 691 440
- nabízíme také možnost výdělku studentkám

(jednoduchá práce s papírem – po domluvě ve všední den i v sobotu)

Provozovna: Tyršova 437,   388 01 Blatná

www.masaze-vackova.cz
- masáž lávovými kameny,   prodej dárkových poukazů

Pavel Sedláček

  žaluzie všech       
     typů

  sítě proti hmyzu
Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz

 
 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Firma INTERIORS manufacture&design a.s. 
 

hledá zájemce na následující pracovní pozice: 
 

* Montážníci na montování interiérů nábytku pro Německo 
   výborné platové podmínky 
 

* Řidič nákladního automobilu IVECO EUROCARNO 
   s řidičským oprávněním B a C + profesním průkazem řidiče 
   znalost NJ na komunikativní úrovni výhodou (cesty po ČR i Německu) 
 

* Montážní dělník/dělnice výrobků z kombinovaných materiálů v Kasejovicích 
 

* Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční) 
   truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech 
 

* Čalouník nábytku 
 

* Lakýrník, přípravář v lakovně 
 
 

Pracoviště:  INTERIORS manufacture&design a.s. 
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice      

  Pracovní poměr: nástup možný ihned,  možnost zařídit zaměstnancům   
  ubytování  
 

   Kontaktní osoba: Mag.phil. Lenka Šampalíková, mobil: 734 440 523 
                               lenka.sampalikova@interiors-mnd.com 
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Nad Vdovečkem 1123

388 01 Blatná

Tel.: 383 422 044

E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

www.blatenskatiskarna.cz





LETÁKY, PLAKÁTY, PROSPEKTY, ČASOPISY,
KNIHY, SPISOVÉ DESKY atd.

PRODUKČNÍ STROJ KONICA MINOLTA
BIZHUB PRO C5501 do formátu 320x450 mm
MALONÁKLADOVÝ TISK KALENDÁŘŮ,
FOTOKNIH, NAVŠTÍVENEK, POZVÁNEK atd.

Příjem zakázek:  pondělí - pátek od 6.00 - 14.00 hod.

Jankovský

www.expert.cz

Blatná,
Pivovarská 200,
Tel.: 383 422 554
Strakonice, 
Katovická 1307 (u Kaufl andu), 
Tel.: 383 321 305

Z160049_EXP_inzerce_Blatna_170x100mm.indd   1 18.01.16   13:10

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
po - st 8-11   12-14 hod.
čt - pá 8-11   12-18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)

Hajany 80
Tel.: 732 236 153

www.spanekvperi.cz


 


  
 
 











 





SSTTAAVVEEBBNNIINNYY  
pod rybníkem Pustý 




 Nabídka: 
  stavební materiály  
  tónování barev  
  barvy Eternal, Het, Roko, JUB 
Otevřeno: Po – Pá  7:00 – 17:00 
                           So  7:00 – 12:00            
Tel:mobil:
Mail:
Web:

INTERNET CENTRUM 
- připojení k INTERNETU, televize
- mobilní volání, VOIP pevná linka

navštivte naši pobočku v BLATNÉ
Pivovarská 200 - budova ELEKTRO EXPERT
WWW.KONET.CZ  383 809 555  info@konet.


