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Krásné prožití vánočních svátků a v novém 
roce především zdraví, štěstí, lásku

a spokojenost
Vám přejí

     Kateřina Malečková                                    Pavel Ounický
        starostka města                                   místostarosta města

Prodejní doba při prodeji ryb na Vánoce
roku 2016

Prodejní místo Čtvrtek 22.12. Pátek 23.12. Sobota 24.12.

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

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

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

Písek 
Pivnice Platan 9-17 9-16

Písek 
bašta Šarlák 9-17 9-17 9-11

Písek 
u nemocnice 9-17 9-17

Strakonice 
OC Maxim 9-18 9-18

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

BLATENSKÁ  RYBA

ZJEDNODUŠ. KAPR
menší rozměry výřezu

Klidné Vánoce a v novém roce 
hodně zdraví a spokojenosti 

přejí Blatenské listy
I letos závěrem roku děkujeme našim čtenářům za jejich zájem 

o blatenský čtrnáctidenník. Všem spolupracovníkům, přispěvatelům,  
a všem příznivcům děkujeme za spolupráci a podporu. Zvláště děkuje-
me za významnou finanční podporu podnikatelům, kteří v Listech in-

zerují, čtenářům, kteří si Listy předplatí 
(v prodejně knih Kanzelsberger) a také 
Městu Blatná. Přejme si, aby se v příš-
tím roce v Blatenských listech objevilo 
hodně zpráv o  zajímavých aktivitách 
našich spoluobčanů a zpráv z blaten-
ské radnice a také abychom v Blatné 
potkávali stále více usměvavých lidí.

Na první číslo již 28. ročníku Blatenských listů se můžete těšit 
po tradiční vánoční přestávce v druhé polovině ledna.

Celý rok si můžete organizovat s pomocí kalendáře, který Vám 
věnují Blatenské listy a Blatenská tiskárna. Za krásný blatenský 
obrázek děkujeme Jindřichovi Krátkému.               ZM
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Aktual ity

NEŽ ZAZVONÍ...
Čas příprav na sváteční dny se pomalu 

chýlí ke konci. Nedočkavost malých capartů 
nabývá vrcholu. Přicházejí vánoční svátky 
- několik dní, se svým tajemnem a kouzlem 
tak, jak jsou hlavně  v našich myslích. Na nás 
záleží jak vše zvládneme, přichystáme, aby 
mezi námi vládla pohoda, láska a  sváteční 
nálada... Pokud by se  k  tomu ve  vzduchu 
snášelo i  pár křehkých sněhových vloček 
tajných přání, bylo by vše téměř dokonalé.

PŘIJDE ZIMA, PŘIJDE MRÁZ - STARO-
ČESKÉ VÁNOCE  POD VĚŽÍ

Také náš letošní vánoční prodej se chýlí 
ke konci, ještě zítřek a potom snad nějaký 
den mezi svátky... Děkujeme všem našim 
zákazníkům za  přízeň i  chválu, která nám 
dává smysl našeho dalšího konání. V lednu 
nás tu pravděpodobně najdete zpočátku zase 
každou sobotu dopoledne se zbožím, které 
je zhotovováno lidmi s  často výjimečnými 
schopnosti, kteří do své práce vkládají  své 
představy, sny i  lásku a  tím nás všechny 
obohacují.

V našich příspěvcích vám často dáváme 
typ na nějaké výrobky, kterými byste mohli 
obdarovat vaše blízké. Tentokrát zamíříme 
ke „konkurenci“. Pokud ještě stále nemáte 
dárek pro své blízké nebo známé, kteří jsou 
z  našeho kraje nebo se sem rádi vracejí, 
a  možná ani nevíte, že v  INFORMAČNÍM 
CENTRU NAŠEHO MĚSTA MAJÍ JEŠTĚ 
PŘENÁDHERNÝ KALENDÁŘ S KRESBAMI 
BLATENSKA JINDŘICHA KRÁTKÉHO. Krása 
a  malebnost blatenského kraje je do  něho 
přímo zakleta. A to je právě ten dárek, který 
vám ještě chybí!

MRAZY CO PROSINEC ZASEJE, AŽ LEDEN 
A ÚNOR SKLÍZÍ
JE-LI PROSINEC MÍRNÝ A VLAHÝ, NADĚLÁ 
NÁM ZIMA TĚŽKÉ HLAVY
STUDENÝ PROSINEC, BRZKÉ JARO
SVATÁ VIKTORIE, OBRÁZKY NA OKNA RYJE 
(23. 12.)
MRÁZ NA LAZARA (17. 12), VODA NA ADA-
MA (24. 12.)

Do Vánoc také muselo být dříve vymlá-
ceno obilí, aby nebyly ztráty díky myším 
návštěvníkům
NA  SVATOU BARBORU (4. 12.), PŘIPRAV 
MLAT A STODOLU
KOUKEJ, JAK JDOU CEPY, BOUCHEJ, JAK 
SLYŠÍŠ HRÁT, TAK MUSÍ CEP TANCOVAT
KDO SE KLÁTÍ, NEVYMLÁTÍ
NA VÁNOCE-LI ZEBE, PRO POLE DAR TO 
Z NEBE
HVĚZDNATÁ ŠTĚDROVEČERNÍ NOC MÁ 
VELIKOU MOC
VŠEM ČTENÁŘŮM BLATENSKÝCH LISTŮ 
I VŠEM BLATENSKÝM OBČANŮM PŘEJE-
ME PŘÍJEMNÉ ALESPOŇ OJÍNĚNÉ VÁNOČ-
NÍ SVÁTKY A DO NOVÉHO ROKU HLAVNĚ 
ZDRAVÍ, RADOST, SPOKOJENOST, POHO-
DU, TRPĚLIVOST A POZITIVNÍ MYŠLENÍ

Eva Fučíková, lidové řemeslo

 
Na Vánoce spoustu sněhu, 
na Nový rok lásku, něhu. 

Hodně slasti a ovoce, 
prostě nejkrásnější Vánoce!!! 

         
      Veselé Vánoce a šťastný 
      Nový rok přejí strážníci  
       Městské policie Blatná 

V SOŠ Blatná létali v 3D 
virtuální realitě

V pondělí 12. 12. se v největší ze šesti 
počítačových učeben SOŠ Blatná uskuteč-
nila prezentace umělecky ztvárněné 3D 
virtuální reality. Hosté Jan Freiberg, kurátor 
volyňské Galerie Na  shledanou, a  Vojtěch 
Rada, architekt virtuální reality, předvedli 
ukázky špičkově vytvořené 3D virtuální 
galerie a krajiny pro prváky, druháky a část 
třeťáků z oborů Elektronické počítače a In-
formační technologie, kteří se s 3D virtuální 
realitou v příštích letech jistě reálně setkají 
i ve výuce. Většina žáků se pomocí kvalitních 
3D virtuálních brýlí proletěla budovami 
i krajinou a debatovali s tvůrci o tvorbě 3D 
virtuální reality i  třeba o  virtuálně vytvo-
řených vymřelých delfínovcích či ochraně 
ptáků před nárazy do  skleněných ploch. 
Fotografie z akce najdete ve fotogalerii školy 
na webu www.blek.cz a na facebooku školy. 
S volyňskou Galerií Na shledanou SOŠ Blat-
ná spolupracuje i  na  instalaci a  propagaci 
umělecky ztvárněných siluet ptáků sloužících 
k  nalepení na  vnější strany zrcadlících se 
oken a bránících nárazům a úhynům ptactva. 
O  této aktivitě budeme v  budoucnu infor-
movat detailněji, část siluet již je vylepena 
na budově SOŠ Blatná a další přibudou, až 
nebudou mrazivé dny.

Petr Pavlík

Jan Kára je připraven odpovídat na Vaše 
dotazy o českých evropských i světových 
problémech.
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

Parkovací stání ve Dvořákově ul.
Jelikož to počasí umožňuje, probíhá před koncem roku na úseku 

města stále stavební činnost. Ve Dvořákově ulici v Blatné jsou budová-
na zpevněná parkovací stání pro automobily. Je použita zatravňovací 
dlažba Best Vega, která je pokládána na zhutněný kamenný podklad. 
Vznikne tak kolem 20 míst, která mohou využívat obyvatelé ulice 
či jejich návštěvníci a nebudou tak při parkování svých vozů ničit 
městskou zeleň.

Bude-li k nám počasí vlídné, budou zpevněná stání hotova do kon-
ce roku. Pokud by došlo k opoždění prací kvůli počasí nebo z důvodu 
vykonávání jiných činností, věříme, že nezpůsobíme obyvatelům této 
lokality problémy a předem se omlouváme.

Vážení občané města Blatné,
chtěli bychom Vám poděkovat za spolupráci v letošním roce. Vážíme si spolupráce při čištění města včetně zimní údržby, také 

za pomoc při údržbě veřejné zeleně a u dalších činností, které pro město Blatná zajišťujeme.
Věříme, že tato přínosná spolupráce bude pokračovat i v následujícím roce.

Také Vám děkujeme za trpělivost, se kterou jste snášeli různá omezení vyplývající ze stavebních a rekonstrukčních prací ve městě.
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

kolektiv zaměstnanců Technických služeb města Blatné, s. r. o.

Hlášení závad a požadavků pomocí 
formuláře na webových stránkách

Na webových stránkách Technických služeb města Blatné:  
www.tsblatna.cz je umístěn formulář pro nahlášení závad 
a  požadavků. Zde mohou občané města ohlásit závady 
na  veřejném osvětlení, dopravním značení, také můžete 
tímto formulářem zaslat požadavek, který se týká údržby 
veřejné zeleně nebo např. čištění města.

Vandalismus
Neustále dokola upozorňujeme v Blatenských listech na jednání 

některých jedinců v Blatné, kteří svým hloupým počínáním ničí měst-
ský mobiliář. Jsme nuceni jej opravovat nebo měnit za nový. Je to ná-
ročné časově, opravy nás odvádějí od jiných činností, ale samozřejmě 
je to náročné i finančně (nákup materiálu, nákup nového mobiliáře, 

práce na opravách apod.). Bohužel vše jde z rozpočtu města a do-
plácíme na to všichni. Kdyby se nemuselo opravovat po vandalech, 
mohlo by město investovat finanční prostředky určitě smysluplněji.

Nejčastěji dochází k poškozování laviček v centru města, ničení 
dopravních značek, veřejného osvětlení, odpadkových košů a dalších. 
Poslední ukázkou takového jednání jsou dva rozbité odpadkové koše 
od vhozených petard. Koše jsou nepoužitelné, byly vyměněny za nové, 
cena jednoho takového koše je přes 1.000,- Kč. Náklady za celý rok 
na odstraňování škod se vyšplhají do desítek tisíc a za to se dá vy-
budovat nebo opravit již několik metrů chodníku, obnovit městská 
zeleň nebo například doplnit vybavení dětských hřišť.

Budete-li svědky takového jednání, nebojte se kontaktovat policii 
či městskou policii a událost nahlásit. Nejednou se povedlo hříšníky 
vypátrat a ti pak byli za své jednání potrestáni.
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Poděkování za krásný a neobyčejný zážitek
Rád bych touto cestou vyjádřil velké 

poděkování a obdiv za krásný a neobyčejný 
kulturní zážitek z vystoupení dětí a učite-
lek v muzikálu Adamsova rodina, které se 
uskutečnilo v  blatenské 
sokolovně v  pátečním 
podvečeru 16.12.2016.

N e j s e m  k u l t u r n í 
odborník, posuzuji vy-
stoupení na jevišti podle 
toho, jestli mě to pohladí 
po duši a zahřeje u srd-
ce, anebo ne. V  přípa-
dě Adamsovy rodiny to 
bylo neobyčejně krásné 
a  v  provedení dětí ZUŠ 
Blatná navíc originální 
a milé. Většina z nás tento 
muzikál zná v podání pro-
fesionálních herců, ale 
právě v podání dětského 
uskupení to bylo rozto-
milé, zábavné a úsměvné. Myslím si, že to 
byla výborná volba repertoáru a příjemná 
kulturní vložka do adventního času.

Při sledování celého vystoupení jsem si 
uvědomil, jak to muselo být těžké a náročné 

vše secvičit, protože dětské taneční skupiny 
se skládaly z několika věkových kategorií, 
u kterých se povedlo podchytit jejich zájem, 
nadšení a dětskou přirozenost.

Velký obdiv mají paní učitelky ZUŠ, 
na  jejich bedrech byla několik měsíců 
nesena obrovská odpovědnost za konečný 
výsledek před samotnými rodiči a ostatním 
publikem. Cesta od  nápadu, přes scény, 

kostýmy, zpěv a taneční výkon musela být 
trnitá, ale výsledek stál za to.

Jediné, co mě negativně překvapilo a co 
jsem očekával, byla absence vystoupení 
vedení ZUŠ Blatná  po skončení dětského 
vystoupení. Očekával jsem např. z úst ře-
ditele ZUŠ poděkování dětem, učitelkám 

a rodičům, kteří se jakkoli 
podíleli na samotném mu-
zikálu. To, že poděkování 
nakonec musely vyslovit 
samotné paní učitelky 
bylo sice milé, upřímné 
a  profesionální, ale slo-
vo ředitele se nabízelo, 
nicméně byl o tuto milou 
příležitost ochuzen a zce-
la zastíněn.

Ještě jednou děkuji 
za to, že jsou mezi námi 
lidé, kteří nekoukají 
na  svůj volný čas, který 
věnují dětem, s nimiž pak 
vznikají takovéto neoby-

čejné kulturní zážitky. Zasloužili by si víc 
než poděkování…

Jaroslav Hůrka 
Strakonice

Muzikál Addamsova rodina
Také v letošním roce se nadšené mladé 

paní učitelky s neméně zapálenými žáky Zá-
kladní umělecké školy v Blatné pustili do ná-
cviku předvánočního muzikálu. Po loňském 
velkém úspěchu s představením O dvanácti 
měsíčkách, které mělo tak pozitivní ohlas 

obecenstva, že se reprízovalo ještě několi-
krát v lednu, si paní učitelky vybraly hodně 
neobvyklou předlohu – Addamsovu rodinu.

Zpočátku jsem se trochu obával přijetí 
takto netradičního tématu pro předvánoční 
období, ale byl jsem přesvědčován, že se to 
určitě bude líbit! Celý nácvik byl, aspoň pro 
mě, zahalen rouškou napětí a překvapení. Jen 
jsem vnímal, že hlavní iniciátorka předsta-
vení, paní učitelka Michaela Dlouhá, věnuje 
přípravám a  nácviku s  žáky celé víkendy 
a od září Addamsovou rodinou doslova žije. 
Velmi brzy se nadšení přeneslo i na protago-
nisty představení, což jsou především žáci 
pěveckého oddělení školy, ale i na taneční-
ky, žáky od  nejmladšího oddělení až po  ty 
nejstarší, kteří pod vedením paní učitelky 
Veroniky Loukotové nacvičovali taneční část 

hry. Zapojen byl také tradičně výtvarný obor, 
který vytvářel nezbytné kulisy a  dekorace 
pod vedením paní učitelky Evy Ďurčové 
a hudební doprovod připravovala další paní 
učitelka, vyučující hře na  klavír a  elektro-
nické klávesové nástroje, Věra Uriánková. 

Generální zkouška pro-
běhla téměř bez mojí účasti 
(v tomto čase jsem vyučoval) 
a  tak jsem byl velmi zvědav 
na  reakce obecenstva při 
dopoledním vystoupení pro 
blatenské základní školy. 
Někteří žáci skoro nedýchali 
při úvodním reji koster a dal-
ších bytostí z oblastí blízkých 
Addamsově rodině a za chvíli 
byli vtaženi do děje a melodií, 

které byly vytvořeny podle předlohy broad-
wayského muzikálu a následně české verze, 
která se hrála v  Hudebním divadle Karlín 
v  Praze. Po  skončení hry byli 
všichni účinkující odměněni za-
slouženým aplausem a já si mohl 
oddechnout, že námět byl přijat 
a představení se opět líbilo. Pá-
teční podvečerní premiéra pro 
veřejnost, které jsem se nemohl 
zúčastnit z důvodu předvánoční-
ho vystoupení v Plzni, měla po-
dle mně dostupných informací 
také velmi kladný ohlas, a chtěl 
bych velice poděkovat za nadše-
ní a poctivě odvedenou přípravu i realizaci 
muzikálu všem účinkujícím žákům a vyučují-
cím: Mgr. Michaele Dlouhé, Bc. Veronice Lou-

kotové, Věře Uriánkové a Evě Ďurčové aspoň 
takto dodatečně a veřejně, protože na závěr 
představení chtěly paní učitelky výslovně 
poděkovat a pogratulovat dětem k výkonům 
samy, oproti loňskému představení bez podílu 
vedení školy. Je obdivuhodné, že se nácvik 
tohoto složitého představení podařil i  při 
tak pestrém předvánočním programu školy, 
plnému různých adventních vystoupení! 

Již nyní mohu prozradit, že jsme byli opět 
vyzváni k  reprízám, které se budou konat 
v  lednu 2017 pro žáky ZŠ z  míst v  okolí 
Blatné a  také pro veřejnost. Doufám, že 
i v příštím roce se naší škole podaří připravit 
na předvánoční období podobné představení, 
možná i s širší účastí dalších žáků, učitelů či 
souborů naší školy.

Na  úplný závěr chci popřát jménem 
vedení blatenské Základní umělecké školy 
žákům, rodičům, vyučujícím i všem čtenářům 
klidné a příjemné prožití vánočních svátků 
a vše nejlepší, především pak zdraví, v novém 
roce 2017.

Martin Škanta 
ředitel ZUŠ Blatná
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Naše radnice – chválím i kritizuji
Tento článek měl původně být pouze mojí 

kritickou připomínkou ke dvěma rozhodnu-
tím vedení naší radnice. Dospěl jsem ale 
k  názoru, že je zapotřebí nejen kritizovat, 
ale také chválit. Takže nejprve zmíním to co 
se v našem městě povedlo a co se mi líbí.

Líbí se mi nově upravená pěší zóna 
na protipovodňovém valu od kostela kolem 
sportovního areálu, líbí se mi nové úpravy 
za obchodním domem Labuť (škoda jen, že se 
nepodařilo realizovat odstranění stávajícího 
schodiště), líbí se mi nově vybudované skate 
hřiště u zimního stadionu, a velice se mi líbí 
nově vybudovaný a otevřený „kruhák“ nad 
sídlištěm Lomnice. Ve výčtu toho, co se mi líbí 
bych mohl ještě pokračovat - nové povrchy 
komunikací, nové chodníky…… Je toho hodně 
a mám z toho jako blateňák opravdu radost.

A nyní co se mi nelíbí: Nelíbí se mi, že 
vedení města odsouhlasilo navýšení ceny 
obědů pro důchodce, kteří využívají  jídelnu 
Domova pro seniory, nebo si pro obědy se svý-
mi kastrůlky do tohoto zařízení chodí. Cena 
obědů se pro ně navýšila z 60 Kč na 75 Kč, 
což činí celých 25 %. Mluvil jsem o tom s paní 
starostkou i s panem místostarostou a bylo 
mi vysvětleno, že ke  zdražení došlo proto, 
že na tuto službu skončila  dotace. Dotovány 
jsou pouze obědy, které rozváží pečovatelská 
služba. Vysvětlení se mi zdálo postačující, ale 
když jsem si vyslechl stesky těch, které tato 
úprava postihla (občas zaskakuji manželku 

a  nosím oběd naší babi), rozhodl jsem se 
za ně tuto připomínku napsat. Ano, přepisy 
jsou předpisy, na  něco jdou krajské nebo 
státní dotace využít, na  něco nejdou. Ale 
spočetl jsem si, že dotčených důchodců je asi 
20, většina z nich chodila pro obědy pět dnů 
v týdnu, jen malá část i o sobotách a nedělích. 
Jednoduchým výpočtem 20 osob x 15,- Kč 
x 22 dnů = 6.660,-Kč/měs, což je za rok 
necelých 80 tis. korun. Byl by opravdu 
problém, bez ohledu na dotace, vyčlenit 
z  rozpočtu města tuto částku? Nebo 
alespoň polovinu? Někteří z  dotčených  
stravování v  DS ukončili, ale nemyslím si, 
že přechod na polévky v bufetu nebo nákupy 
tlačenky, jaternic apod. jsou tou správnou 
cestou. Je také třeba připomenout, že pro tyto 
občany, kteří jsou ještě soběstační, je cesta 
pro oběd či na  oběd určitou společenskou 
záležitostí.

Druhá moje kritická připomínka vlastně 
nepřímo navazuje na připomínku předchozí 
tím, že má také vztah k rozpočtu města.  Týká 
se nově zřízeného a od léta provozovaného 
informačního centra zvaného „Íčko“. Toto 
osamostatnění  od Cestovní kanceláře bych  
chápal, ovšem pouze tehdy, kdy by bylo 
umístěno v budově CKVB a nahradilo by dle 
všeobecného názoru i  zbytečnou recepci. 
Ano, problém by jistě byl s umístěním v příze-
mí. A proč kritika ? Zjistil jsem, že za provoz  
infocentra se CK platilo cca 200 tis. Kč 

za rok. A je fakt, že tam chodilo celkem dost 
lidí. Ano chodili především do cestovky, ale  
při té příležitosti si brali letáky, mapky, ku-
povali suvenýry a pod. Vymístěním cestovní 
kanceláře je v Íčku prázdno, a toho chlapce 
(jinak velmi ochotného) je mi líto. Potvrdí 
Vám to celá řada občanů. Ale nyní to hlavní: 
z dostupných informací i na  základě vlast-
ního propočtu mi vychází, že roční náklad 
na  současnou kancelář se bude pohybovat 
ve výši 800 tis. Kč, a výše. Jde tedy o cca 
čtyřnásobné navýšení  oproti minulým ro-
kům. Zajímá mne, co vedlo vedení  města 
k  této změně, a  jaký to přineslo efekt. 
Na  závěr chci připomenout, že náklady 
na kulturu (pod kterou Íčko patří) narostly 
za  poslední čtyři roky trojnásobně. V  roce 
2011 byl souhrn nákladů za tehdejší oddělení 
kultury, muzea, knihovny a kina celkem 4,5 
milionu korun, dnes je to 13 milionů. 
Mluvím zde o nákladech, ne o kvalitě kultury 
ve městě. Je samozřejmé, že při těchto ná-
kladech nemůže být městská kultura stejná 
nebo dokonce horší než před čtyřmi lety. 
Kvalitu ale ať posuzují ti občané, kteří kul-
turní akce pravidelně navštěvují. S kladným 
hodnocením mých názorů se setkávám u celé 
řady spoluobčanů, těším se proto především 
na připomínky s názorem jiným.

Vedení města i  všem občanům Blatné  
přeji hezké, klidné a spokojené Vánoce!

Petr Novotný

Doplnění k článku Naše radnice – chválím i kritizuji
Před dvěma dny jsem odeslal na adresu 

BL k  uveřejnění článek týkající se mimo 
jiné také obědů, na které si chodí, nebo si 
tato  v  kastrůlcích odnášejí z  Domova pro 
seniory někteří blatenští důchodci. Dnes 
(pátek 16.12.) se v  DS objevila zpráva, 
že od  1.1.2017 se tento výdej obědů ruší, 
a všichni  budou muset přejít na dovoz obědů 
pečovatelskou službou. Skupina důchodců 

požadovala od  zaměstnanců DS nějaké 
podrobnější informace, ale bohužel všichni 
včetně zástupkyně se odvolávali na  paní 
ředitelku, která nebyla přítomna.

Pokoušel jsem se zjistit nějaké podrobněj-
ší informace, což se mi nepodařilo. Myslím 
ale, že k  tomuto opatření vedou problémy 
s  novými podmínkami a  platbám DPH 
ve veřejném stravování, a také možná to, že 

pečovatelská služba potřebuje naplnit svoji 
kapacitu. Doufáme jenom, že případná opat-
ření nevznikají jenom z  důvodu usnadnění 
něčí práce. Původní článek i  toto doplnění 
přeposílám e-mailem paní starostce i panu 
místostarostovi, aby na  ně mohli reagovat 
v příštím vydání BL, (tzn., současně s mým 
článkem).

S pozdravem
Petr Novotný.

Adventní koncert Pěveckého sboru 
jihočeských učitelek v blatenském 
kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v neděli 18. prosince potěšil zcela 
zaplněný kostel. Přítomné určitě 
potěšilo, že mezi vystupujícími 

uviděli a uslyšeli i blateňáky. Hlav-
ním sbormistrem sboru je Anna 

Voříšková (Vlčková) a mezi zpěvá-
ky jsem zaznamenal Marii a Ninu 
Švehlovou, Františka Hajdekra, 
T. Kubíka a omlouvám se, pokud 

jsem všechny neidentifikoval.
ZM
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Vzpomínka na blatenského rodáka a významného pracovníka ZOO Praha – 
promovaného biologa Petra Šulce

Narodi l  se 
7. března roku 
1937 v  Blatné 
do  rodiny živ-
nostníka Vladi-
míra Šulce. Dá 
se říci, že od út-
lého dětství byl 
chlapcem velmi 
neposedným. Ať 
již to bylo dáno 
nelehkou dobou, 
ve  které přišel 

na svět, výchovou či povahovými vlastnostmi, 
celý Petrův život byl velmi plný zvratů. Rodi-
na, ze které pocházel, oplývající silnými osob-
nostmi stála často na hraně státního režimu. 
Válka, kontakty s  osvobozující americkou 
armádou, pro kterou jeho otec pracoval jako 
tlumočník, znárodnění majetku i utajované 
rodinné vztahy s Dr. Miladou Horákovou jas-
ně formovaly Petrův náhled na svět. Nebylo 
divu, že jako student zvěrolékařské fakulty 
v Brně se v roce 1956 stává mluvčím skupiny 
mládeže, kteří po vzoru maďarských studentů 
kritizují politický režim. Petr je tak odsou-
zen nepodmíněně na  rok a  rodina, včetně 
jeho starší sestry, Miroslavy Berndorffové, 
čelí značnému pronásledování. Po  návratu 
z věznice v  Ruzyni pracuje Petr v uhelném 
dole u Teplic a v továrně v Kutné Hoře. V té 
době se po  velmi krátké známosti oženil. 
Z manželského vztahu, který trvá pouhý rok, 
se nakonec ukáže objednávka státní bezpeč-
nosti na dozor režimu nepohodlné osoby. Petr, 
s podlomeným zdravím ze žaláře, zdeptaný 

zrádným vztahem a pronásledováním státní 
bezpečností, nachází velkou útěchu v  prá-
ci s  milovanými zvířaty v  Zoo Praha, kde 
pracuje jako veterinární pomocník a začíná 
dálkově studovat parazitologii. V roce 1964 je 
postřelen ve Stromovce a operován. Jednalo 
se o těžký průstřel plic. Po dálkovém studiu 
promuje Petr na Karlově univerzitě. V srpnu  
1968 je Petr postřelen ruským vojákem. 
Naštěstí zranění je pouze povrchové. Jeho 
práce se mu stala málem osudnou v  roce 
1979, kdy po pitvě kaloně dočasně ochrnul 
a lékaři si nevěděli s jeho nemocí rady. Jak 
již velela rodinná tradice, Petr se angažoval 
i v roce 1989 ve Straně lidové. 

Je třeba se pozastavit nad celoživotním, 
osmatřicet let trvajícím působením Petra 
Šulce v  Zoologické zahradě v  Praze, kde 
pracoval s  velkým nasazením a  nadšením 
pro věc, jako vedoucí karantény a po revo-
luci jako provozní náměstek. Jeho rukama 
prošla řada slavných zvířat, jako byly první 
pražské gorily Titan a  Nigra, orangutáni 
Kama a Soňa, hrošice Zuzana, dodnes žijící 
indická slonice Gulab a další. Petr byl známý 
na svém pracovišti jako člověk, který si vě-
děl rady s každým problémem. Ať už to byly 
potíže rázu odborného či technického. Jeho 
kolegové ho proto přezdívali Petr - Kalamita 
a v určité době byl pro zoo prakticky nepo-
stradatelný. Petr se spřátelil s MVDr.  Jaro-
šem, který představoval v Zoo velkou autoritu 
a vlastně ji zaštiťoval díky svým kontaktům 
z koncentračního tábora. Přátelství pro oba 
představovalo odborné i  morální posílení 
v době, která nebyla pro neprodejné a ne-

zlomitelné osoby příliš příznivá. Bylo zde 
i pevné profesionální propojení, neboť v této 
době nebylo možné uspávání zvířat na dálku 
a na jakýkoli zákrok bylo nutné zvíře chytit 
do rukou. Vytvořila se zde parta lidí - jakási 
odchytová skupina – kdy si navzájem doslova 
hlídali životy před útoky zvířat. Tato důvěra 
a závislost jeden na druhém byla důvodem, 
proč si lidé v té době zde navzájem byli spíše 
rodinou, než kolegy. Vytvářela se technika, 
jak který druh zvířete chytit, jak zafixovat, 
jak držet lana jak nezranit sebe, kolegu ani 
zvíře. Při odchovech mláďat se zde vlastně 
i měsíce bydlelo a byla zde neopakovatelná 
atmosféra důvěry a  kamarádství. Petr byl 
jedním z garantů této doby.

Petr Šulc byl hluboce věřící člověk a neu-
stále všem kolem pomáhal. Starým i mladým, 
lidem i zvířatům. Nikdy nepodléhal negativ-
ním náladám a i v dobách těžkých nesl osud 
velmi statečně.  Byl to člověk, na  kterého 
bylo vždy a  ve  všem naprosté spolehnutí.  
Vitalitu mohl rozdávat a tato činorodost a ne-
pokojnost mu vydržela až do konce života.  
Měl pevný charakter, neustupoval žádnému 
způsobu nátlaku a  byl výjimečně vzdělaný 
v mnoha směrech a oborech lidské činnosti 
a to nejen ve své vlastní profesi. 
Bude nám chybět. 

Petr Šulc zemřel po  krátké nemoci 
dne 28. září. V sobotu, dne 17. prosince 
v 11 hod. se konala zádušní mše v kostele 
sv. Jana Křtitele v Paštikách.

dcera Ivana Mertlová a neteře 
Kamila Berndorffová a Klára Jánská

HURÁ,  JSOU  TU  VÁNOCE… 
aneb Vánoce v mateřské škole i u nás ostatních

Předvánoční čas u nás v mateřské škole 
prožíváme s dětmi již od začátku prosin-
ce. Společně tvoříme s dětmi netradiční 
výzdobu chodeb a tříd, výrobky na mi-
kulášské a vánoční téma. Každý rok jsou 
děti z  připravovaných akcí nadšené. 
Provádíme výstavky výtvarných prací, 
navštěvujeme se navzájem ve  třídách 
a vytváříme pro děti příjemné prostředí 
a chvíle před nadcházejícími vánočními 
svátky. V  mateřské škole se děti učí 
pracovat s  keramickou hlínou, každý 
rok připravujeme vánoční výrobky pro 
rodiče.

Každoročně navštívíme vánoční 
výstavu v  ZŠ TGM, kde se necháme 
inspirovat nádhernými výtvarnými 
nápady dětí. 

Ještě před nadělováním dárečků navštíví 
naši mateřskou školu „pekelníci“ spolu s Mi-

kulášem a andělem. A poté se už můžeme 

společně těšit na stromeček a dárečky. Děti 
si ve  školce vyzkouší některé z  vánočních 

zvyků a tradic…pouštíme „lodičky“, rozkra-
jujeme jablíčka, zapalujeme adventní svíčky 
a  prskavky, zdobíme perníčky a  píšeme 
(tedy…paní učitelky píší a děti malují ☺)svá 
tajná přání.

Za velmi milou a příjemnou ná-
vštěvu považuji návštěvu dětí ze ZŠ 
TGM. Děti umí vykouzlit tu pravou 
pohodovou předvánoční atmosféru 
zpěvem krásných vánočních písní 
a koled. Za návštěvu všem zúčastně-
ným velice děkujeme.

Pro rodiče dětí připravujeme 
každý rok „ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO 
STROMU“. Pozvání přijali p. starost-
ka města Bc.  Kateřina Malečková, 
p.  místostarosta Pavel Ounický 
a  z  Odboru školství p.  Ing.  Eva 
Linhartová. Děti přivítaly Vánoce 
zpěvem koled, vánočních písní a ří-
kankami. Rodiče si s námi zazpívali, 
společně jsme vytvořili krásnou 

pohádkovou předvánoční atmosféru a unikli 
alespoň na chviličku předvánočnímu spěchu, 
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nakupování a shánění všech /ne/potřebných 
nutností.

Vánoce a  předvánoční období si tedy 
s dětmi v mateřské škole příjemně UŽÍVÁME. 
A jak jste na tom vy?

Často slýchám, že Vánoce už nejsou 
takové, jaké byly dříve. Že by většina z nás 
vnímala Vánoce a předvánoční čas jen jako 
dobu nutnou k přežití? Kolik lidí ještě vnímá 
Vánoce jako dobu sváteční? A  kolik lidí si 
vzpomene, co bylo počátkem Vánoc? Určitě 
všichni věřící, ale většina je pohlcena vlnou 
nákupu dárků, úklidem a  přitom Vánoce 
mají být klidné a  odpočinkové. Určitě se 
najde i mnoho lidí, kteří Vánoce chtějí udě-
lat krásné nejen pro sebe, ale i pro všechny 
ostatní. Určitě patřím mezi ně. Mám ráda 
Vánoce, mám ráda lidi pobíhající po obchod-
ních domech. Tedy…ne že bych je chápala, 
ale nevadí mi. Mám ráda radost v dětských 
očích, když vypráví o svých přáních. Z mého 

pohledu jsou Vánoce o rituálech, zastavení 
se a  odpočinku. Nestresujte se, zajděte si 
na masáž, přečtěte si knížku, pusťte si dobrý 
film. Dejte si horký punč nebo si kupte lístky 
do divadla. Hodně spěte, vybírejte si kvalitní 
jídlo a vyhledávejte emoce, které vás posilu-
jí…klid, štěstí, radost, lásku. Vánoce nejsou 
jiné než dříve, Vánoce jsou takové, jaké si 
je uděláme. Tak to zkusme…zastavme se… 
vnímejme lidi kolem sebe…zaposlouchejme 
se do  vánočních melodií…mysleme na  své 
přátele …a hlavně… zkusme se na svět dívat 
dětskýma očima! Uvidíte, že Vánoce jsou tím 
nejkrásnějším obdobím v roce! ☺

Do  nového roku 2017 si přejme více 
pokory, vlídnosti, radosti, vstřícnosti, 
pochopení, štěstí a  samozřejmě pevné 
zdraví!!!

Mateřská škola, Blatná Šilhova
 H.P.

OBLASTNÍ CHARITA STRAKONICE SPOLEČNĚ  S FARNOSTÍ 
BLATNÁ ZVE NA ZAHÁJENÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2017
Rok utekl jako voda a koledníčci oprašují kostýmy a těší se na zážitky spojené 

s koledováním. Protože „bez Božího požehnání, marné lidské namáhání“, 1. ledna 
2017 v 15 hodin se králové sejdou v Blatné v kostele  Nanebevzetí  Panny Marie, 
kde jim pan farář požehná. Poté si můžeme společně s koledníčky u jesliček zazpívat 
vánoční koledy, pod vedením blatenského chrámového sboru. A jelikož novoroční 
ohňostroj se rozzáří až v 17 hodin, bez problémů můžeme od 16 hodiny stihnout 
i novoroční mši svatou.  

Těšíme se na shledání s Vámi ať už při zpívání v kostele nebo při tříkrálovém 
koledování.

Renáta Turková
místní koordinátorka

Čerstvý devadesátník Josef Klíma je nejstarším obyvatelem osady Řečice a živou kronikou
Řečice - Ten, kdo Josefa Klímu z Řečice 

nezná, by mu rozhodně nehádal devět kříž-
ků. Devadesáté narozeniny oslavil nedávno, 
a  to v plné duševní svěžesti, dobré náladě 

a  záviděníhodné 
zdravotní formě. 
Ztepilý a statný dů-
chodce by i  dnes 
mohl skály lámat. 
A  on je skutečně 
celý život lámal, 
protože jeho mateř-
ská osada Řečice 
byla odnepaměti 
osadou kamenic-
kou. „Za mého mlá-
dí živila skála skoro 
všechny obyvatele 
Řečice. Živnost tu 

provozovali jen dva zedníci a dva truhláři, 
maximálně čtyři lidi pracovali u dráhy. Taky 
můj táta dělal kameníka, ale potom dostal 
záduchu a musel toho nechat,“ nechává se 
slyšet věčný pohodář a dobrý kamarád do po-
hody i nepohody. Jeho manželka prý praco-
vala v JZD a on ji tam po šichtě ještě chodil 
vypomáhat, což ho zocelilo dvojnásobně.

Rád vzpomíná na útulnou řečickou hos-
půdku, která tu podle jeho sdělení vznikla 
ještě před 1. světovou válkou: „Hostinský 
Veselý dal dokonce k  šenku přistavět i  ta-
neční sál. Potom bohužel padl na frontě a ří-
zení hostince přešlo beze zbytku na vdovu. 
Do půllitrů se tam točilo pivo jen o tanečních 
zábavách, zato lahvového piva a limonád bylo 
pro všechny běžně, co hrdlo ráčilo. Naše 
chuťové pohárky dráždily vždycky pověšené 
věnce buřtů.“ Za reálného socialismu však 

návštěvnost zařízení ochabovala, až došlo 
cca roku 1970 k uzavření hospůdky.

Josef Klíma si velice pochvaluje součas-
nou situaci, kdy převzala v  Řečici „otěže“ 
mladší generace : „Dělají to moc dobře, mám 
z nich radost! Jenom to krásné hřiště, co tady 
vybudovali! My jako kluci jsme si museli čutat 
uprostřed cesty, protože tady neexistoval 
sebemenší plácek.“

Podzim života Josefu Klímovi zpříjemňují 
tři děti, šest vnoučat a pět pravnoučat. Touto 
cestou mu všechno nejlepší, i nadále pevné 
zdraví, plnou náruč štěstí a radosti ve společ-
nosti těch nejdražších a ještě mnoho otočení 
listů v  knize života přejí členové osadního 
výboru Řečice, rodina, přátelé a  sousedé 
z  rodné vísky. Buďte i  nadále pevný jako 
skála, se kterou jste měl co do činění desítky 
let, vážený oslavenče!         Vladimír Šavrda

I v devadesáti letech 
vyzařuje Josef Klíma 

optimismus a energii.

BLATENSKÁ RYBA
www.blatenskaryba.cz
AKCE PROSINEC 2016

PRODEJNA
Areál sádek, naproti  

                    PENNY
Předvánoční prodej:
V týdnu od 19.12. do 23.12.
prodejní doba:     od 8hod do 10.30hod 
                            od 11hod do 15.30hod

KAPR chlazený půlený VAC 135,-/kg
KAPR chlazený filet prořezaný 215,-/kg

Ryby mražené: 
KAPR filet bez kosti VAC bal. 195,-/kg
PSTRUH kuch.s hl. VAC bal. 129,50/kg
LOSOS filet bez kůže VAC mr. 109,-/0,5kg

Ryby uzené:
LOSOS 20,90/100g
MAKRELA 11,90/100g
TOLSTOLOBIK 13,50/100g
KAPR 15,90/100g

Drůbež mražená:
HUSA 3,5kg SD 114,50/kg
Kuřecí stehenní řízek 2kg 72,50/kg
Kuřecí prsní řízek (balení 2kg)
 104,50 kg
Kuřecí křídla ( balení 1kg ) 29,90/kg
Kuřecí čtvrtě ( balení 10kg ) 35,-/kg

Ovoce a zelenina: 
JAHODY mr. – balení 2,5kg 42,50/kg
Špenát protlak 450g 8,90/ks
Zelenina pod svíčkovou 350g 10,90/ks
Zelenina polévková 350g   9,90/ks

Uvedené ceny včetně DPH.

Akce platí do vyprodání zásob.
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Co dělají školy pro demokracii aneb Maratón splněných 
přání na půdě Poslanecké sněmovny ČR

21. listopadu 2016 se šest členů žákov-
ského parlamentu vypravilo do  hlavního 
města Prahy reprezentovat v  Poslanecké 
sněmovně projekt našeho žákovského 
parlamentu „Maratón splněných přání“. 
Tomuto dni předcházely dva měsíce příprav. 

Centrum pro demokratické učení vyhlásilo 
na konci září soutěž projektů škol, které jsou 
zapojené do programu Škola pro demokracii. 
Do soutěže se mohly přihlásit školy se svými 
projekty, které zaslaly formou krátké anota-
ce. Na základě anotací bylo vybráno deset 
zajímavých projektů, a ten náš byl mezi nimi. 

V říjnu byly školy osloveny, aby o svém 
projektu natočily 45 vteřinové video. I tohoto 
úkolu jsme se zhostili a video se nám povedlo. 
Soudíme tak podle názoru odborníka na slovo 
vzatého … tedy Davida Macháčka – reportéra 
České televize, který všech deset videí viděl 
a hodnotil. O našem videu napsal: „Moc se 
mi líbí to video jako celek, protože má silné 
poselství, na konci vybízí k tomu, aby se lidi 
zbytečně neostýchali a šli za svou vizí. A pů-
sobí to přirozeně, nejprve konkrétní příklady 
osobně prožité a potom výzva.“

Všechna videa se ve dnech 14. – 18. 11. 
utkala o  vítězství ve  veřejném hlasování. 
Maratón splněných přání našeho žákovského 
parlamentu se v tomto hlasování veřejnosti 
umístil na krásném 3. místě se 187 hlasy. 

V den D měli členové žákovského parla-
mentu možnost představit projekt nejen dal-
ším školám, ale také politikům, kteří na akci 
přijali pozvání. Mezi politiky nechyběly Nina 
Nováková a  Helena Langšádlová, které 
program Škola pro demokracii dlouhodobě 
podporují. Dorazil také Miroslav Kalousek. 
Naši žáci se v  průběhu dne zapojili také 
do šesti workshopů, kde se mohli dozvědět 
více o  činnosti žákovských parlamentů 
na ostatních školách. 

Jsme moc rádi, že jsme tentokrát soutěžili 
právě s  Maratónem splněných přání, a  to 
nejen proto, že šlo o projekt, do kterého se 
mohla zapojit celé škola i další veřejnost, ale 
hlavně proto, že šlo o projekt týkající se měs-
ta, ve kterém žijeme a na kterém nám záleží. 

V  úterý 13. prosince jsme se s  naším 
úspěchem mohli pochlubit paní starostce 
Kateřině Malečkové a panu místostarostovi 
Pavlu Ounickému. Děkujeme, že nás přijali 
a  udělali si čas na  besedu nejen o  našich 
projektech, ale také o našich plánech do bu-
doucna.

Mgr. Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP

Eliška Urbanová – CEDU, o. p. s. a naši 
parlamenťáci: Jára Čadek, Vojta Bláha, Matěj 

Kupar, Matěj Mužík, Rozálie Divišová 
a Iveta Vilítová.

Členové ŽP na setkání s paní starostkou a pa-
nem místostarostou.

Vlastenecké procesí k základnímu kameni pomníku K. H. Borovského nad 
Mačkovem. Účastníci ho s dojetím charakterizovali jako „Nové národní obrození“
(dokončení z minulého čísla)

Ing.  Josef Kalbáč je zaníceným průkopníkem vlasteneckých 
tradic, upřímným přítelem venkova a obratným řečníkem, z  jehož 
slov čiší nejen moudrost, ale i pokora. Tady na pietním shromáždění 
u základního kamene pomníku K. H. Borovského upozornil v úvodu, 
že tento kamenný prvek je jedinou připomínkou nesmrtelné literární 

autority v Jihočeském kraji vů-
bec. Jedná se tedy o skutečný 
unikát. „V celé České republice 
se nachází jen sedmnáct po-
mníků Karla Havlíčka Borov-
ského,“ pokračoval dále Josef 
Kalbáč, „První byl odhalen roku 
1883 v  Kutné Hoře, rodiště 
tohoto spisovatele Borová se 
ho dočkala v pořadí jako dru-
há roku 1901. V  Havlíčkově 
Brodě vznikl památník roku 
1924. Za  protektorátu byl 
silně poškozen. Jeho uvádění 
do původního stavu roku 1946 
byli tehdy osobně přítomni pre-
zident Edvard Beneš i ministr 
Jan Masaryk. Poslední pomník 
Borovskému vybudovali dobří 
Češi roku 1933 v Rakovníku.“ 

Josef Kalbáč se také pozastavil nad často pokládaným dotazem, proč 
chtěli mačkovští postavit pomník právě K. H. Borovskému a proč 
právě v této lokalitě ? „Všechno nasvědčuje tomu, že celá myšlenka 
se zrodila v hlavě poslance Antonína Kaliny, který se do Blatné při-

stěhoval z Havlíčkova Brodu. Jako rodák z města, se kterým Borovský 
spojil podstatnou část života, chtěl něco pro svého slavného „krajana“ 
udělat v místě, kde začal právě působit. A proč právě mačkovská 
„Hůrka“? Inu, tahle vesnice tehdy spadala pod Blatnou, kde zastával 
funkci předsedy Okresního úřadu a holá vyvýšenina, kde tenkrát ještě 
nebyly stromy a kde by pomník lidé viděli i z dálky a ze všech stran, 
byla pro tenhle účel ideální. Finančně se rozhodli zastřešit tohle 
bohulibé dílo majitelé čekanického velkostatku, hluboce věřící a vlas-
tenecky stejně hluboce založení osvětáři,“ řekl fenomenální znalec 
regionální historie. Vzpomněl také na Havlíčkův pomník v Chicagu, 
který zaplatili a slavnostně odhalili roku 1911 čeští krajané a kde se 
jich ve slavnostní den sešlo úctyhodných 50 000 ! „Rád bych také 
citoval spisovatelku Boženu Němcovou, která Borovského charak-
terizovala takto: „Od dob Husových jsme jako národ neměli většího 
Čecha!“, zvolal závěrem proslovu viditelně dojatý Josef Kalbáč.

S  pocitem národní hrdosti sledoval pietní akt i  další čestný 
host- asistent poslance Mariana Jurečky a předseda OV- KDU ČSL 
Mgr. Vladimír Hanáček. Mladý nadějný politik, jemuž je odkaz K. 
H. Borovského více než blízký a proto se stal letos v březnu členem 
Jednoty nosící jeho jméno. Mgr. Vladimír Hanáček je jedním z příslibů 
čisté, korektní a pokrokové politiky, kterou náš národ bohužel zatím 
v nejvyšších kruzích postrádá. Vzdělaný a slušný mladý muž jeho typu 
by měl být předobrazem moderního zástupce správy věcí veřejných 
21. století. Jeho vlastenecký postoj a úcta před národními hodnotami 
ho pak povyšuje na úroveň velikánů prvorepublikových osobností, 
kteří jediní byli sto zachovat si rovnou páteř a vlastní tvář i vstříc 
nebezpečí agresorů. „Karla Havlíčka Borovského bezvýhradně obdi-
vuji. Měl jsem mnoho příležitostí prostudovat jeho dílo a seznámit se 
s jeho pozoruhodným osudem,“ poznamenal na dané téma lidovecký 
politik, „Dokázal odhadnout vývoj a dění, které jeho jiní současníci 

Čestnými hosty Vlastenecké slavnosti 
v Mačkově byla krojovaná delegace 
Dělnické besedy Havlíček Řevnice.
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nebyli schopni vidět ani vnímat. Orientoval se na  středoevropský 
prostor, dobře pochopil, že ze strany Ruska nás nečeká nic dobrého. 
Uvažoval nadčasově.“ Účast na mačkovském vlasteneckém procesí ho 
mile překvapila a potěšila: „Přesně takové aspekty probouzí v lidech 
národní povědomí a  kladně ovlivňují i  myšlenky mladé generace. 
Ta potom citlivěji vnímá slavné osobnosti mateřských dějin. Je to 
absolutně o něčem jiném, než když se na nějaké zkostnatěle řízené 
akci sejde desítka jedinců a její význam je následně uměle mediálně 
zvětšován.“

Po položení kytic k  základnímu kameni zástupci obce Mačkov 
a Jednoty K. H. Borovského se průvod odebral zpět na náves a odsud 
do obecního domu na občerstvení. Zejména z dříve narozených pout-
níků tryskaly nepředstírané emoce, někteří měli dokonce slzy v očích. 
„Tohle je nové národní obrození,“ nechali se slyšet dojatí vlastenci.

Mačkovský pamětník Jiří Doležal st. / 67 let / se v této souvislosti 
nechal na chvíli přenést do časů „her a malin nezralých“: „Jako kluci 
jsme si u toho kamene hráli- celá Hůrka patřila nám! Tenkrát se ještě 
hodně chodilo do lesa a my sami jsme tam pravidelně udupávali trávu, 
takže obelisk nezarůstal. Pro zajímavost- moc dobře si vzpomínám, 

že se na hůrce nacházel ještě jeden kámen, zapuštěný do půdy s vy-
tesaným křížkem. Ten údajně označoval místo, kde se měla stavět 
kaplička. Tenhle kamenný prvek tam však dnes už není. Zajímalo by 
mě, co se s ním stalo!“

Starostka obce Hana Míková ještě předtím, než se v sále Obecního 
domu rozproudila přátelská zábava při živé hudbě, veřejně poděkova-
la obci Hajany za poskytnutí kamenného bloku na budoucí pomník K. 
H. Borovskému a klientkám místního pečovatelského domu „Petra“ 
za namalování velice zdařilých portrétů tohoto výjimečného myslitele 
a obrozence. V sále ještě herečka Valerie Zawadská zarecitovala ne-
smrtelné a stále aktuální „Tyrolské elegie“, emeritní senátor ing. Josef 
Kalbáč se pak v působivé přednášce obšírněji věnoval osobě a činnosti 
K. H. Borovského. Přítomní byli také informováni oficiálně o úmyslu 
dostavět pomník na „Hůrce“- dílem poskytne finance Obec Mačkov, 
dílem Jednota K. H. Borovského Strakonice, peněžní dar přislíbilo 
město Havlíčkův Brod, jinak se chystá veřejná finanční sbírka.

Milý Karle Havlíčku Borovský! Po sto deseti letech ses dočkal 
věčného světla!

Vladimír Šavrda 

Scenérie „Chlumské hory“ posloužily jako dějiště dětské 
obdoby „Pevnosti Boyard“. Písemné úkoly děti lovily 
na provázku i ve větvích stromů

Chlum - Obdobou populárního seriálu 
„Pevnost Boyard“- ovšem v  dětské verzi- 
ozvláštnila společenské dění v  obci Chlum 
partička deseti „dospěláckých“ nadšenců 
v čele s kulturní referentkou Pavlou Fousovou 
a  Jitkou Koblihovou. „Jitka měla ale nejvíc 
nápadů, fantazie a největší zásluhu na pest-
rém programu,“ upozorňuje Pavla Fousová.

Namísto staré pevnosti z  kamene zna-
menitě posloužila svému účelu „Chlum-
ská hora“ a  přilehlé okolí. Pro nevšední 
dobrodružné odpoledne se nadchlo cca 
padesát nejmladších občánků několika 
vesnic i přilehlého města Blatná. A vedli si 
v terénu znamenitě- jejich dospělé protějšky 
z televizních obrazovek by se měly co učit! 
„Dráha vedla od chlumského hřiště u budovy 
Obecního úřadu přímo do srdce „divočiny“, 
popisuje průběh soutěže Pavla Fousová, 
„Byla značena fáborky dané barvy. Fáborky 
jiné barvy naznačovaly ukrytý písemný úkol, 
třeba přinést tři druhy listů nebo napsat tři 
kamarády večerníčkového krtečka. A  děti 
to určitě neměly jednoduché. Úkoly kladly 
důraz nejen na  bystrost a  přemýšlení, ale 
i na fyzičku a šikovnost. Lístečky s úlohami 
byly schované kupříkladu ve  větvích stro-
mů, v dutém pařezu, pod kameny, mechem, 

v hnízdě ve křoví, v budce pro ptáky, kukani 
pro slepice, v jednom případě si „naše nadě-
je“ musely vytáhnout důležitý dokument přes 
pletivo na studni. Celkem jsme naaranžovali 
pro dětské odpoledne deset stanovišť.“ Po-
řadatelé vypouštěli vstříc příjemným, místy 
až vzrušujícím zážitkům v  přírodě dětská 
družstva po třech minutách. Veškerý „potěr“ 
obdržel na cestu záznamové archy plus sva-
činové balíčky „na posilněnou“.

Děti v žádném směru nezklamaly- právě 
naopak. Dokázaly, že jsou pro praktický život 
mladých mužů a mladých žen skvěle připra-
veny a že svým rodičům budou stále a čím 
dál víc důstojnou oporou ve všech směrech. 
Právem obdržely po ukončení soutěže diplo-
my a různorodé pamlsky. Sladkou třešničku 
na dortu znamenal pravý zálesácký táborák 
s opékáním buřtů.

„Celá tahle akce se vlastně jmenuje 
„Pohádkový les“ a děti se podobným způso-
bem mohly odreagovat už šestkrát. Dříve to 
ovšem probíhalo jiným stylem- po trase byly 
rozesety pohádkové bytosti. Ale změna je 
prostě život a nikdo by se jí neměl bránit,“ 
poznamenala závěrem Pavla Fousová.

Vladimír Šavrda

Halloween se uchytil i v chlumské půdě. Po loňském 
„vlažném úvodu“ to bylo letos ve stylu „Někdo to rád drsné“!

Chlum - Letošní 2. ročník „chlumského 
Halloweenu“, kombinovaného se vzrušujícím 
občanským hororem „Strašidelný les“, měli 
pod palcem tvrdí chlapi Jiří Týc, Michal Pro-
koš a Luboš Mašek. A ti se s dětskými lovci 
bobříka odvahy věru nemazlili! To nebyly 
hodné a soucitné maminky, sestřičky, tetičky 
a  babičky, které jim loni při rozjezdu celé 

tradice, přiváté sem z daleké Ameriky spolu 
s Hot-dogy, hamburgery a Coca-colou, fouka-
ly bebíčka na dušičkách! Letos se to rozjelo 
ve stylu „Někdo to rád drsné“!

Kde jinde se mohlo „natáčení jihočeského 
hororu“ v Chlumu odehrávat než v nesmrtel-
né zalesněné „Hoře“. Tomu ale předcházel 
lampiónový průvod napříč vesnicí až na místo 

„M“ a  tam se v  přátelské atmosféře pekly 
buřty. A pak se začal „lámat chleba“!

Samozřejmě že pro „andílky“ školou 
nepovinné nebo jen krátce školou povinné 
existovala i ve „zpřísněném režimu“ úleva. 
„Mohli či dokonce měli je doprovázet rodi-
če,“ vysvětluje kulturní referentka Obecního 
úřadu Pavla Fousová, „Od  věku devíti let 
šly maximálně po  dvojicích, od  jedenácti 
let pěkně každý sám za sebe. Všichni měli 
na rukou reflexní pásky a absolvovali pět sta-
novišť, kde obdrželi razítko za splnění úkolu. 
V cíli pak všem pořadatelé rozdali takzvané 
„halloweenské balíčky“ a ratolesti se mohly 
uklidňovat u ohně druhým opékáním buřtů.“

Ale té hrůzy, než se rozklepaná kolena 
mohla zase uvést do  klidové polohy! Sám 
král amerického hororu Alfréd Hitschcock by 
strašidelnou dráhu lépe nevymyslel. „Hem-
žilo se to ve  tmě čarodějnicemi, upírkami, 
na  své si přišel duch se střapci na  hlavě 
a  svítícími tyčinkami . Pořádnou hrůzu 
nahánělo i  největším rošťákům katovské 
duo. Mistrovským dílem organizátorů byli 
oběšenec na  šibenici a  „nemrtvá“ mrtvola 
v rakvi. Na náladě nikomu nepřidal ani hrob, 
„vyšperkovaný“ natlučenými kříži ani prolé-
zání nastříhanou plachtou či dokonce lovení 
pavouků v hnusně odporném slizu,“ nechává 
se strhnout magickou kulisou i s odstupem 
doby jeden z úhlavních „strašilů“.

Faktem je, že dětský pláč a jekot, rozlé-
hající se „osudný“ večer chlumskou horou 
hovořil sám za sebe. Z padesáti kandidátů 
na  Foglarovce neprošlo sítem hrůzy deset 
jedinců. Ale to nebyla žádná ostuda! Pořa-
datelé tentokrát nasadili skutečně těžký 
kalibr. A pak- statečnost přece tkví v něčem 
docela jiném!

Dodatek: Obě chlumské akce se konaly 
pod hlavičkou Obecního úřadu a jím byly také 
sponzorovány. Poděkování si zaslouží určitě 
ale všichni, kteří lesní dobrodružství uvedli 
v reál a i ti, kteří v něm hráli hlavní roli.

Vladimír Šavrda
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Kulturní  kalendář

22. 12. ČTVRTEK | 17:00 |
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Koncertní sál, ZUŠ Blatná

25. 12. NEDĚLE | 19:00|
POSTŘIŽINY Z POSTŘIŽIN
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
SDO 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 
dobrovolný.

28. 12. STŘEDA | 21:00 |
MOREK (Blatná) a HOST
Pořadatel a místo konání
Restaurace Prostor

30.12. PÁTEK | 20:00 | MILOŠ „DODO“ 
DOLEŽAL + B.A.S. + MOREK
Hospoda Bezdědovice

1. 1. NEDĚLE
ZAHÁJENÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
15:00 | Žehnání koledníkům a společné 
zpívání koled pod vedením chrámového 
komorního sboru
16:00 | Novoroční mše
Pořádají: farnost Blatná a Oblastní charita

1. 1. NEDĚLE | 17:00 |
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Náměstí J.A.Komenského
Od 16:00 zahraje na náměstí J. A. Komen-
ského kapela Z Vršku.

4. 1. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Nám. Míru 212, II. patro

7. 1. SOBOTA | 09:00 – 11:00 |
KOLEDOVÁNÍ U „LABUTĚ“
V rámci Tříkrálové sbírky se bude koledo-
vat u Labutě, při zpívání koled nám po-
mohou Petr a Markéta Lutkovi. Pořádají: 
farnost Blatná a Oblastní charita.

7. 1. SOBOTA | 17:00 |
KONCERT PETRA LUTKY
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pořádá farnost Blatná

9. 1. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)ÁN-
SKÉHO VAŘENÍ
ZŠ J. A. Komenského
Cvičná kuchyňka

14. 1. SOBOTA | 21:00 |
JIRKA HEJNIC BAND
Pořadatel a místo konání

Restaurant and music bar Prostor

15. 1. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
DIVADLO CO TĚ TO NAPADLO: 
O ZLATOVLÁSCE
Velký sál, Komunitní centrum
Dvě komediantky Vám uvaří pohádku o 
chytrém Jiříkovi, mluvících zvířátkách a 
zlatovlasé panně. Pro děti od tří let. Vstup 
volný.

17. 1. ÚTERÝ | 19:00 |
PRAŽSKÉ KOMORNÍ TRIO: 
KLARINET, VIOLONCELLO, KLAVÍR
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Pražské komorní trio hraje ve složení Ro-
bert Pacourek, Tomáš Strašil, Michal Rezek 
a interpretuje především hudbu 18. a 19. 
století, ale také hudbu 20. století. Program 
koncertu naleznete na www.ckvb.cz. Před-
prodej: infocentrum, recepce muzea, www.
ckvb.cz

21. 1. SOBOTA | 21:00 |
PLEASE THE TREES a B.A.S.
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

26. 1. ČTVRTEK | 17:00 |
KONCERT ZUŠ
Koncertní sál, ZUŠ Blatná
Místní kolo soutěže ZUŠ – klavír, smyčcové 
nástroje, kytara, dechové orchestry, jazzo-
vé a ostatní orchestry.

26. 1. ČTVRTEK | 18:45 |
ADORACE V DUCHU TAIZÉ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Mnozí z vás chválili úžasnou duchovní 
hudbu, která během loňské vánoční vý-
stavy v Městském muzeu zněla v jedné z 
místností, znázorňující kostel. Byly to pís-
ně komunity z Taizé. Přijďte se ztišit a najít 
duchovní hloubku. Pořádá farnost Blatná.

26. 1. ČTVRTEK | 19:00 |
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: 
Z DENÍKU HRABĚNKY M.
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Zora Jandová v hlavní roli příběhu o japon-
ské dívce, která se po sňatku s rakouským 
diplomatem stala hraběnkou na českém 
panství. 
Vstupné: 50Kč. Předprodej: infocentrum 
Blatná a recepce Městského muzea, také 
na www.ckvb.cz

28. 1. SOBOTA | 21:00 |
BAD ASS HONKIES a DUSOT DUSÍ-
CÍCH se KRÁLÍKU
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

29. 1. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
DIVADLO JÁ TO JSEM: 

KOLOTOČ POHÁDEK
Velký sál, Komunitní centrum
Dvě klasické (lidové) pohádky (O Jeníčkovi 
a Mařence, O velké řepě) a třetí na požádá-
ní (O kohoutkovi a slepičce:) propojené a v 
celku. Pojďme se vrátit k pouličnímu diva-
dlu a starým kolotočům! Živá hudba je, tím 
pádem, samozřejmostí. Vstup volný.

28. 12. STŘEDA | 19:00 |
MANŽEL NA HODINU
Komedie v českém znění | ČR 2016

4. 1. STŘEDA | 19:00 |
PASAŽÉŘI
Sci-Fi / dobrodružný v původním znění 
s titulky | USA 2016 | 116min | Nevhodný 
mládeži do 12 let | 120 Kč

5. 1. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY: 
BÍLÁ PANÍ

6. 1. PÁTEK | 20:00 |
KINO NASLEPO: 
FILM PŘED NÁSTUPEM ZVUKU

8. 1. NEDĚLE | 15:00 |
TROLLOVÉ | 3D
Animovaný / rodinný / muzikál v českém 
znění | USA 2016 | 92min | Mládeži přístup-
ný | 130 Kč

11. 1. STŘEDA | 19:00 |
ASSASSIN‘S CREED 
Akční / dobrodružný / Sci-Fi v původním 
znění s titulky | VB / Francie / Hong Kong / 
USA 2016 | 115min | Nevhodný mládeži do 
12 let | 120 Kč

13. 1. PÁTEK | 20:00 |
JACQUES-YVES COUSTEAU: ODYSEA 
Životopisný v původním znění s titulky | 
Francie 2016 | 122min |

18. 1. STŘEDA | 19:00 |
DÍVKA VE VLAKU  
NÁHRADA ZA RAMMSTEIN - IN AMERIKA 
Mysteriózní / Thriller v původním znění s 
titulky | USA 2016 | 112 min |

20. 1. PÁTEK | 20:00 |
PIRKO
Drama v českém znění | ČR / Slovensko 
2016 | 92min | Nevhodný mládeži do 15 let

22. 1. NEDĚLE | 15:00 |
OZZY
Animovaný v českém znění | Španělsko / 
Kanada 2016 | 91min | Mládeži přístupný 
| 110 Kč

25. 1. STŘEDA | 19:00 |
KRKONOŠE 
Dokumentární v českém znění | ČR 2016 | 
76min | Mládeži přístupný

27. 1. PÁTEK | 20:00 |
RESIDENT EVIL: 
POSLEDNÍ KAPITOLA
Akční / thriller v původním znění s titulky 

 Akce

 Kino
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22. 12. ČTVRTEK | 17:00 |
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Koncertní sál, ZUŠ Blatná

25. 12. NEDĚLE | 19:00|
POSTŘIŽINY Z POSTŘIŽIN
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
SDO 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 
dobrovolný.

28. 12. STŘEDA | 21:00 |
MOREK (Blatná) a HOST
Pořadatel a místo konání
Restaurace Prostor

30.12. PÁTEK | 20:00 | MILOŠ „DODO“ 
DOLEŽAL + B.A.S. + MOREK
Hospoda Bezdědovice

1. 1. NEDĚLE
ZAHÁJENÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
15:00 | Žehnání koledníkům a společné 
zpívání koled pod vedením chrámového 
komorního sboru
16:00 | Novoroční mše
Pořádají: farnost Blatná a Oblastní charita

1. 1. NEDĚLE | 17:00 |
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Náměstí J.A.Komenského
Od 16:00 zahraje na náměstí J. A. Komen-
ského kapela Z Vršku.

4. 1. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Nám. Míru 212, II. patro

7. 1. SOBOTA | 09:00 – 11:00 |
KOLEDOVÁNÍ U „LABUTĚ“
V rámci Tříkrálové sbírky se bude koledo-
vat u Labutě, při zpívání koled nám po-
mohou Petr a Markéta Lutkovi. Pořádají: 
farnost Blatná a Oblastní charita.

7. 1. SOBOTA | 17:00 |
KONCERT PETRA LUTKY
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pořádá farnost Blatná

9. 1. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)ÁN-
SKÉHO VAŘENÍ
ZŠ J. A. Komenského
Cvičná kuchyňka

14. 1. SOBOTA | 21:00 |
JIRKA HEJNIC BAND
Pořadatel a místo konání

Restaurant and music bar Prostor

15. 1. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
DIVADLO CO TĚ TO NAPADLO: 
O ZLATOVLÁSCE
Velký sál, Komunitní centrum
Dvě komediantky Vám uvaří pohádku o 
chytrém Jiříkovi, mluvících zvířátkách a 
zlatovlasé panně. Pro děti od tří let. Vstup 
volný.

17. 1. ÚTERÝ | 19:00 |
PRAŽSKÉ KOMORNÍ TRIO: 
KLARINET, VIOLONCELLO, KLAVÍR
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Pražské komorní trio hraje ve složení Ro-
bert Pacourek, Tomáš Strašil, Michal Rezek 
a interpretuje především hudbu 18. a 19. 
století, ale také hudbu 20. století. Program 
koncertu naleznete na www.ckvb.cz. Před-
prodej: infocentrum, recepce muzea, www.
ckvb.cz

21. 1. SOBOTA | 21:00 |
PLEASE THE TREES a B.A.S.
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

26. 1. ČTVRTEK | 17:00 |
KONCERT ZUŠ
Koncertní sál, ZUŠ Blatná
Místní kolo soutěže ZUŠ – klavír, smyčcové 
nástroje, kytara, dechové orchestry, jazzo-
vé a ostatní orchestry.

26. 1. ČTVRTEK | 18:45 |
ADORACE V DUCHU TAIZÉ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Mnozí z vás chválili úžasnou duchovní 
hudbu, která během loňské vánoční vý-
stavy v Městském muzeu zněla v jedné z 
místností, znázorňující kostel. Byly to pís-
ně komunity z Taizé. Přijďte se ztišit a najít 
duchovní hloubku. Pořádá farnost Blatná.

26. 1. ČTVRTEK | 19:00 |
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: 
Z DENÍKU HRABĚNKY M.
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Zora Jandová v hlavní roli příběhu o japon-
ské dívce, která se po sňatku s rakouským 
diplomatem stala hraběnkou na českém 
panství. 
Vstupné: 50Kč. Předprodej: infocentrum 
Blatná a recepce Městského muzea, také 
na www.ckvb.cz

28. 1. SOBOTA | 21:00 |
BAD ASS HONKIES a DUSOT DUSÍ-
CÍCH se KRÁLÍKU
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

29. 1. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
DIVADLO JÁ TO JSEM: 

KOLOTOČ POHÁDEK
Velký sál, Komunitní centrum
Dvě klasické (lidové) pohádky (O Jeníčkovi 
a Mařence, O velké řepě) a třetí na požádá-
ní (O kohoutkovi a slepičce:) propojené a v 
celku. Pojďme se vrátit k pouličnímu diva-
dlu a starým kolotočům! Živá hudba je, tím 
pádem, samozřejmostí. Vstup volný.

28. 12. STŘEDA | 19:00 |
MANŽEL NA HODINU
Komedie v českém znění | ČR 2016

4. 1. STŘEDA | 19:00 |
PASAŽÉŘI
Sci-Fi / dobrodružný v původním znění 
s titulky | USA 2016 | 116min | Nevhodný 
mládeži do 12 let | 120 Kč

5. 1. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY: 
BÍLÁ PANÍ

6. 1. PÁTEK | 20:00 |
KINO NASLEPO: 
FILM PŘED NÁSTUPEM ZVUKU

8. 1. NEDĚLE | 15:00 |
TROLLOVÉ | 3D
Animovaný / rodinný / muzikál v českém 
znění | USA 2016 | 92min | Mládeži přístup-
ný | 130 Kč

11. 1. STŘEDA | 19:00 |
ASSASSIN‘S CREED 
Akční / dobrodružný / Sci-Fi v původním 
znění s titulky | VB / Francie / Hong Kong / 
USA 2016 | 115min | Nevhodný mládeži do 
12 let | 120 Kč

13. 1. PÁTEK | 20:00 |
JACQUES-YVES COUSTEAU: ODYSEA 
Životopisný v původním znění s titulky | 
Francie 2016 | 122min |

18. 1. STŘEDA | 19:00 |
DÍVKA VE VLAKU  
NÁHRADA ZA RAMMSTEIN - IN AMERIKA 
Mysteriózní / Thriller v původním znění s 
titulky | USA 2016 | 112 min |

20. 1. PÁTEK | 20:00 |
PIRKO
Drama v českém znění | ČR / Slovensko 
2016 | 92min | Nevhodný mládeži do 15 let

22. 1. NEDĚLE | 15:00 |
OZZY
Animovaný v českém znění | Španělsko / 
Kanada 2016 | 91min | Mládeži přístupný 
| 110 Kč

25. 1. STŘEDA | 19:00 |
KRKONOŠE 
Dokumentární v českém znění | ČR 2016 | 
76min | Mládeži přístupný

27. 1. PÁTEK | 20:00 |
RESIDENT EVIL: 
POSLEDNÍ KAPITOLA
Akční / thriller v původním znění s titulky 

 Akce

 Kino

| Německo / Austrálie / Kanada / Francie 
2016 |  120 Kč

Městská knihovna Blatná
Pro dospělé:

3. 1. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME … a vítáme nový 
rok 2017

10. 1. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME … a seznamujeme 
se s novými knihami a filmy

17. 1. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME … a povídáme si o 
knihovnách Velké Británie

24. 1. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME … a malujeme 
obrázky

31. 1. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME … a  povídáme si o 
všem, co nás zajímá

Pro děti:
KŘÍŽOVKY PRO DĚTI
CHUMELÍ SE VE VERŠÍCH

Výtvarná a literární soutěž pro děti 
Namaluj obrázek s tématem zimy, k tomu 
připiš veršík a přines do 20. ledna. Výherce 
s nejvíce hlasy bude odměněn.

3. 1. ÚTERÝ | 19:00 |
KINOKAVÁRNA: GAYBY BABY
Kavárna, KCAŽ
Půvabný dokument o každodenních ra-
dostech a strastech australských adoles-
centů je důležitým příspěvkem k diskuzi 
o podobách současné rodiny. Vstup volný.

9. 1. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE
Kavárna, KCAŽ
Relaxační podvečer s Michalem Štursou. 
S sebou: karimatku, polštářek, deku a po-
hodlné oblečení. Vstup dobrovolný. Zájem-
ci ať se hlásí na: mrazova@ckvb.cz nebo 
604 723 646 do 6. ledna.

10. 1. ÚTERÝ | 09:30 – 11.00 |
PODPŮRNÁ SKUPINA PŘI KOJENÍ 
A KONTAKTNÍM RODIČOVSTVÍ
Kavárna, KCAŽ
Benefity kojení – proč kojit? Co to mému 
dítěti dá? A co to dá mně? Vstup volný.

11. 1. STŘEDA | 18:00 |
PŘEDNÁŠKA: CYKLICKÁ ŽENA - 
NÁVRAT K ŽENSKÉMU PRINCIPU
Kavárna, KCAŽ
Návrat ženy k její pravé podstatě, sebe-
léčení, vědomé ženství. Přednáší Dagmar 
Kubešová. Vstupné: 80/50 Kč.

14. 1. SOBOTA | 17:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ: 
JAN KÁRA
Velký sál, KCAŽ

18. 1. STŘEDA | 18:00 |
CESTOPIS: KDE ŽENY VLÁDNOU
Kavárna, KCAŽ
Že Amazonky dávno vymřely? Hloupost! 
Vítejte ve společnostech, kde mají navrch 
ženy. Poznáte mexické indiánky, které své 
muže překonávají nejen inteligencí, ale i 
objemem. V Indonésii prozkoumáte jediný 
muslimský matriarchát. Vysoko v čínských 
Himálajích navštívíte nejromantičtější et-
nikum na světě. A nakonec se na severo-
východě Indie seznámíte s nenápadným 
kmenem, jehož muži zoufale bojují za rov-
noprávnost. Vstup volný.

21. 1. SOBOTA | 13:00 - 17:00 |
PRODEJNÍ BAZAR: 
PRŮVAN VE SKŘÍNÍCH
Kavárna, KCAŽ
Určeno pro dospělé i děti, prodávat se 
bude oblečení dospělé i dětské, knížky a 
hračky. Zájemci, kteří by měli zájem pro-
dávat, nechť se hlásí na tel.: 603 395 160. 
Pořádá Žákovský parlament ZŠ TGM.

22. 1. NEDĚLE | 15:00 - 17:00 |
VEŘEJNÁ PREZENTACE ŽÁKOVSKÉ-
HO PARLAMENTU ZŠ TGM
Kavárna, KCAŽ
Veřejná prezentace akcí žákovského parla-
mentu ZŠ TGM.

24. 1. ÚTERÝ | 18:00 |
SCIENCE CAFÉ: OD MĚSTEČKA K 
MĚSTU - FORMOVÁNÍ MĚŠŤANSKÉ 
IDENTITY MĚSTA BLATNÁ
Kavárna, KCAŽ
V krátkém historickém exkurzu se budeme 
zabývat dějinami pozdního středověku, 
které pronikají i do 20. stol. Především se 
zaměříme na opomíjené měšťany vrch-
nostenského města Blatná a to až do roku 
1601. Přednáška Mgr. Petra Chlebce, his-
torika Městského muzea Blatná. Vstupné 
dobrovolné.

31. 1. ÚTERÝ | 16:00 |
JAK SE NESTAT ZHUNTOVANOU 
MATKOU vol. III
Kavárna, KCAŽ
Výroba parfémů z éterických olej s lektor-
kou Lindou Mahelovou. Vstup volný.

KAŽDÝ ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén, KCAŽ
5. 1. | 18:00 | SOCHAŘSTVÍ
12. 1. | 18:00 | LINORYT
19. 1. | 18:00 | ŠPERKOVÁNÍ
26. 1. | 17:00 | MALBA

16. 1. - 28. 2. | OK - OTEVŘENÁ 
KAVÁRNA 
VÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO PEŠLA | 

FIGURY A OBLIČEJE
JAZYKOVÉ KONVERZACE

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

STÁLÉ AKCE A PORADNY V KCAŽ - PŘEHLED 
TERMÍNŮ NA www.ckvb.cz
• SKS TRICYKL – SOCIÁLNÍ PORADEN-
STVÍ
• PORADNA PRO RODINU, MANŽEL-
STVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY 
• ADIKTOLOGICKÁ PORADNA PRE-
VENT
• NÁPRAVA ŘEČI, PŘEDŠKOLÁČEK
• DĚTSKÉ DÍLNIČKY
• CVIČENÍ PILATES
• REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ CVI-
ČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 
A SENIORY

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

UPOZORNĚNÍ: 
VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA:
24. – 26. 12. | ZAVŘENO
27. – 31. 12. | 10:00 – 17:00
1. 1. | ZAVŘENO

16. 11. - 31. 12.
JINDŘICH KRÁTKÝ: 
BLATENSKÉ POTULOVÁNÍ
Infocentrum, Blatná 
Nové kresby z okolí Blatné od známého vý-
tvarníka Jindřicha Krátkého.
V infocentru navíc můžete zakoupit nástěn-
ný kalendář obsahující vystavené kresby 
nebo nové pohlednice, které též pocházejí 
z dílny J. K.

6. 12. - 31. 1. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
DĚTEM | Milan Janáček + tvorba 
současných ilustrátorů
Městské muzeum Blatná
Výstava představí ilustrace blatenského 
rodáka Milana Janáčka a tvorbu mladé 
generace ilustrátorů. Jejich produkty (dět-
skou literaturu, tvořivé sady i papírové 
hračky) si můžete na výstavě prohlédnout, 
vyzkoušet i koupit dětem pod stromeček. 
Součástí výstavy je i kreslírna a čítárna, 
kde se mohou vaše děti vyřádit.

 Výstavy

 Knihovna

 Komunitní centrum

PF 2017
Centrum kultury a vzdělávání Blatná
kino | knihovna | muzeum | infocentrum | KCAŽ
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DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
jaro 2017 | Divadelní sál, Sokolovna Blatná

V jarní divadelní sezóně se blatenským divadelním sálem ponese především smích. Čekají na vás totiž bravurní světoznámé komedie 
v podání těch nejlepších komediálních herců u nás. V únoru se těšte na vydatnou dávku Shakespeara a připravte si bránice na neví-
danou dávku smíchu – představí se totiž DIVADLO V DLOUHÉ s představením  SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA VE 120 
MINUTÁCH. V této hře naprosto excelují Miroslav Táborský, Jan Vondráček a Martin Matejka. Troufáme si tvrdit, že jste v divadle 
nezažili nikdy nic vtipnějšího a dynamičtějšího! V březnu se představí DIVADLO KALICH s hrou francouzského autora a komika Sébas-
tiena Thiéryho – ZAČÍNÁME KONČIT – kde v hlavních rolích vystupují neodolatelní Bára Hrzánová a Radek Holub. V dubnu, jak se 
již v Blatné stalo tradicí, se představí něco, co zde není na repertoáru každý den, divadlo trochu nevšední. Z nedalekého Švestkového 
Dvora zde zavítá mezinárodní seskupení DIVADLO CONTINUO, fungující již přes 20 let a známé nejen u nás, ale i na mnoha místech 
Evropy. Jejich inscenace DEN OSMÝ spojuje prvky fyzického a loutkového divadlo za doprovodu živé hudby.

Cena abonentních vstupenek, která zahrnuje 3 představení: 750/600 Kč (plná cena/snížené vstupné: senioři, děti, studenti, ZTP). 
Zakoupením předplatného ušetříte a jsou vám zaručena ta nejlepší místa v hledišti!
Předprodej: infocentrum Blatná, recepce Městského muzea Blatná | OD 5. 12. DO 7. 1. - POČET MÍST OMEZEN

14. 2. ÚTERÝ | 19:00 |
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH | Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer
DIVADLO V DLOUHÉ, PRAHA
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Divadelní fast food s M. Táborským, J. Vondráčkem a M. Matejkou
Život a dílo Williama Shakespeara se od jeho smrti v roce 1616 staly cílem mnoha kritických debat a neshod. Dotazy začínají prvotní 
otázkou, zda Shakespeare opravdu existoval, a vrcholí tím, jak starý byl vlastně Hamlet. Protože dnes lidé nemají čas se těmito otáz-
kami zabývat, tři herci sehrají všech 37 her a 154 sonetů velkého dramatika pouze ve 120 minutách, a jestli vám to připadá nemožné, 
přijďte se podívat.
Režie: Jan Borna a kolektiv | Obsazení: Miroslav Táborský, Jan Vondráček, Martin Matejka
Délka představení: 150min

3. 3. PÁTEK | 19:00 |
ZAČÍNÁME KONČIT | Sébastien Thiéry
DIVADLO KALICH, PRAHA
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Ve Francii velmi populární hra nabízí unikátní herecké příležitosti jak pro Báru Hrzánovou, která ztvárňuje jednu ženskou hrdinku, a 
přesto se jedná o dvojroli, tak pro Radka Holuba, který hraje manžela přesvědčeného, že jeho žena stárne příliš rychle a že je třeba se jí 
co nejdříve zbavit. Ale možná je za jejich manželským odcizením něco docela jiného…  Francouzská komedie výstižně vypráví o vztazích 
mezi muži a ženami, o plynutí času, strachu ze stárnutí a o (ne)schopnosti být spolu…
Režie:  Lída Engelová | Obsazení: Barbora Hrzánová, Radek Holub, a další
Délka představení: 105min

22. 4. SOBOTA | 19:00 |
DEN OSMÝ | Kolektiv autorů Divadla Continuo
DIVADLO CONTINUO, MALOVICE – ŠVESTKOVÝ DVŮR
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Inspirací pro novou inscenaci Divadla Continuo Den osmý se staly nejstarší písemné zmínky lidské historie - fragmenty mýtů oblasti 
starověkého Blízkého východu. Dramatizací a přetavením původních mytologických motivů vznikla inscenace spojující prvky fyzického 
a loutkového divadlo za doprovodu živé hudby.
Vznikl příběh o dvojznačnosti lidského bytí. O touze člověka po nesmrtelnosti a překonání pozemského údělu na jedné straně, na straně 
druhé o jeho trvalé inklinaci k nízkosti, přízemnosti, závisti, strachu a zlobě.
Režie:  Pavel Šťourač | Obsazení: Kateřina Šobáňová, Zuzana Smolová, Mariana Tucci, Martin Janda, Michal Puhač, Alessandro La Rocca
Délka představení: 65min
Poznámka: v představení se hovoří následujícími jazyky – čeština, angličtina, italština, španělština. Tento aspekt nemá vliv na pochope-
ní díla. Připraveny pro vás budou podrobné programy.

VÍCE NA WWW.CKVB.CZ, V INFOCENTRU NEBO NA RECEPCI BLATENSKÉHO MUZEA
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu
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sport

Sdružení amatérských sportovců Buzice
srdečně zve dětské i dospělé hráče

stolního tenisu na
PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ V PINgPONgU,

který se koná 23. 12. 2016 od 14.00 hod.
v buzické hospodě U ČILÁKA

Přijďte se vypotit dřív, než se spotíte u bohaté
štědrovečerní tabule.

Kulturistické trápení, které 
přineslo sladké plody
Jakub Simandl se vyšvihl na  pozici 
juniorského mistra Čech pro rok 2016.

Kulturistika patří mezi sporty, o kterých 
se příliš nemluví. Je to rozhodně nespra-
vedlivé. Aby v ní člověk uspěl a prosadil se, 
musí pořádně zatnout zuby a vedle svalů dost 
drasticky potrápit i žaludek.

Jakub Simandl /22 let/ z Buzic u Blatné se 
touto nelehkou cestou vydal. Od samého za-
čátku bylo patrné, že je pro kulturistiku jako 
dělaný a disponuje vedle přirozeného talentu 
nutnou železnou vůlí, smyslem pro disciplínu 
i  vědeckým přístupem. Letos byl odměněn 
za  píli a  odříkání mimořádným úspěchem- 
na Mistrovství Čech juniorů v Nechanicích 
u  Hradce Králové ho ozdobil titul „mistr 
Čech pro rok 2016“. „Tohoto vítězství si 
opravdu cením,“ vyjádřil se k zisku mistrov-

ských ostruh mladý borec, „Zmocnily se mě 
nepopsatelné pocity, když jsem si uvědomil 
hodnotu celého triumfu! Člověk má radost 
i z toho, že něco plnohodnotného vůbec dělá 
a že to dělá dobře.“ Samotná příprava na ta-
kový závod pochopitelně pekelně bolí. „Ano, 
je to trápení,“ souhlasí Jakub, „Může to znít 
divně, ale i to trápení mě baví.“

Nešlo jen o fyzickou torturu, kdy Jakub 
poctivě cvičil šest dní v týdnu. Tréninkovému 
cyklu, který trval dva a půl měsíce, musel 
přizpůsobit nadějný buzický kulturista i vý-
živový program. A  to byla, pane, alchymie 
a test odolnosti! „Během přípravy na mistrák 
jsem zhubl o  deset kilo,“ svěřuje se sym-
patický mládenec, „Celou dobu jsem držel 
přísnou dietu- striktně jsem hlídal stravu, 
pravidelný přísun jídla, v  úvahu nepřichá-
zely ani alkohol, ani sladké. V závěru tohoto 
gastronomického sebebičování jsem byl už 
nesmírně vyčerpaný, sáhl jsem si na  samé 
dno!“ Nejdémoničtější zkoušce byl vystaven 
Jakub poslední týden před závody, kdy už ho 
dietní rituál zbavil veškerého podkožního 
tuku: „Tomu se říká takzvaná superkompen-
zace. První tři dny se chodí cvičit ráno a ve-
čer, k jídlu má člověk jen maso na vodě bez 
jakékoliv přísady. Čtvrtý den je nutno dostat 

do sebe deset litrů vody. Následující dny se 
už necvičí, konzumuje se pouze neochucená 
rýže. V pátek je zapovězeno jakékoliv zavod-
ňování, na talíř putuje jen půl kila suchých 
vloček a na tělo se nanáší první vrstva barvy. 
V sobotu před časným odjezdem na soutěž 
jsem vypil jen malou silnou kávu, která dopo-
může k odvodnění organismu. Na místě bylo 
naordinováno jíst vločky po dvouhodinových 
přestávkách. Nesměl jsem ale ani pomyslet 
na nějakou tekutinu- věřte nebo ne, rovných 
38 hodin jsem nepil,“ zdůrazňuje dobrovolný 
trpitel. Veškeré to strádání mělo samozřejmě 
své opodstatnění a co víc- vedlo k vavřínům!

Jakub měl před Mistrovstvím perfektní 
„servis“, který mu poskytovali jeho kamarádi: 
„Skákalo tam okolo mě soustavně pět lidí. 
Všem jsem moc vděčný. Největší poděkování 
patří mé přítelkyni, co mi dva měsíce vařila 
pět jídel denně ,a to není legrace. Navíc se 
mnou doslova „přetrpěla“ celou tréninkovou 
řeholi od A až do Z, bok po boku,“ netají se 
uznáním a vřelostí Jakub Simandl.

Zisk mistrovských „frček“ umožnil Ja-
kubovi utkat se s těžkou konkurencí o titul 
„Absolutního mistra Čech“. „Tam už jsem 
přes veškerou snahu nevyhrál. Ale z  toho 
si nic nedělám, protože absolutka- to už je 
za odměnu,“ nechává se slyšet mimořádně 
nadaný silový sportovec. Pak ho ještě čekala 
150 kilometrů dlouhá cesta na Mistrovství ČR 
v kulturistice a fitness ve Velkém Beranově. 
„Tam jsem nakonec skončil šestý. Z toho vý-
sledku jsem byl trochu zklamaný, protože se 
přede mne dostali kluci, které jsem porazil 
v Nechanicích.“

Jakub Simandl na sebe může být pyšný. 
Už teď je jasné, že se ve  světě vrcholové 
kulturistiky nikdy neztratí a  určitě o  něm 
v budoucnosti bude mnoho slyšet.

Vladimír Šavrda

Čerstvý mistr Čech 
v kulturistice Jakub Simandl 
z Buzic si vzal „pod křídla“ 
mladšího chráněnce

Jakub Simandl z Buzic už není v regionu 
jediný, kdo „fušuje“ do závodního pojetí kultu-
ristiky. V jeho šlépějích vyrazil s elánem a pln 
energie sedmnáctiletý Michal Holín z Blatné. 
Cesty obou sportovně založených mládenců 
se spojily- jak jinak- na  půdě blatenského 
fitka. Společná vášeň z nich rázem učinila 
kamarády. Ba co víc- starší a zkušenější Jakub 
si vzal Michala Holína takříkajíc „pod křídla“ 
jako svého chráněnce a  od  té doby je mu 
v kteroukoliv denní i noční dobu k dispozici 
radou a pomocí. „Těší mně, že se na Blaten-
sku našel někdo, koho zajímá kulturistika tak 
jako mně,“ říká úspěšný Jakub Simandl, jehož 
solidarita s Michalem je nestrojená a nabídka 
na jeho výcvik nezištná, „Michal je svědomitý 
kluk, který dobře ví, co chce a je ochotný pro 
to udělat maximum.“

Michal Holín, který se věnuje kulturistice 
druhým rokem, se ve  starším kamarádovi 
určitě dost vidí: „Naučil mně hodně spolu 
s učitelem ze Základní školy Martinem Vone-
šem. Kulturistika mi fakt učarovala. Předtím 
jsem zkoušel i jiné sporty, včetně cyklistiky, 
ale to nějak nebylo ono. V deváté třídě jsem 

vážil jen pade-
sát kilo- snažil 
jsem se přibrat 
a  právě tahle 
okolnost mně 
přivedla ke cvi-
čení.“

Skoro rok 
spo lu  m lad í 
p r ů k o p n í c i 
k u l t u r i s t i k y 
v  regionu tvr-
dě trénovali, 
až přišel čas 
na  Michalovu 
závodní premi-
éru v  letošním 
roce. „Nebyl to 

ideální rozjezd- čtrnáct dní před soutěží mně 
sklátila angína. Takže klasika- brát antibioti-
ka a to mně nabouralo celou přípravu. Místo 
původně cílené kategorie 65 kg jsem si to 
musel namířit do vyšší váhy 72 kg. Vůbec to 
nějak neklaplo. Já se předtím v jídle neome-
zoval, teď jsem tu dietu tak úplně nezvládl, 
navíc mi chyběla čtyři kila, což bylo šíleně 
vidět. Nakonec z toho bylo jedenácté místo 
mezi osmnácti závodníky mé kategorie. No, 
užíval jsem si ten cvrkot a šum na závodišti, 
ale když už jsem to měl všechno za sebou, 
dost jsem se klepal. Příští rok to ale určitě 
zase zkusím,“ stojí pevně na  svém Michal 
Holín.

„Na  to, jak je Michal mladičký, vypadá 
perfektně,“ pronáší znalecky jeho cvičitel 
Jakub Simandl, „Málokdo v jeho věku začíná 
se cvičením. Jemu se určitě v budoucnosti 
nabízejí netušené možnosti.“

Stejně jako Jakuba tak i Michala Holína 
všemožně podporovala při trénincích jeho 
přítelkyně.

Ženy a  dívky prostě tak nějak souvisí 
se vším a do každého oboru lidské činnosti 
patří!

Vladimír Šavrda

Jakub Simandl - vlevo -  si své prvenství na 
mistrovství Čech určitě zasloužil.

Michal Holín jde s bul-
dočí zarytostí ve stopách 

kamaráda a učitele Jakuba 
Simandla.

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
jaro 2017 | Divadelní sál, Sokolovna Blatná

V jarní divadelní sezóně se blatenským divadelním sálem ponese především smích. Čekají na vás totiž bravurní světoznámé komedie 
v podání těch nejlepších komediálních herců u nás. V únoru se těšte na vydatnou dávku Shakespeara a připravte si bránice na neví-
danou dávku smíchu – představí se totiž DIVADLO V DLOUHÉ s představením  SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA VE 120 
MINUTÁCH. V této hře naprosto excelují Miroslav Táborský, Jan Vondráček a Martin Matejka. Troufáme si tvrdit, že jste v divadle 
nezažili nikdy nic vtipnějšího a dynamičtějšího! V březnu se představí DIVADLO KALICH s hrou francouzského autora a komika Sébas-
tiena Thiéryho – ZAČÍNÁME KONČIT – kde v hlavních rolích vystupují neodolatelní Bára Hrzánová a Radek Holub. V dubnu, jak se 
již v Blatné stalo tradicí, se představí něco, co zde není na repertoáru každý den, divadlo trochu nevšední. Z nedalekého Švestkového 
Dvora zde zavítá mezinárodní seskupení DIVADLO CONTINUO, fungující již přes 20 let a známé nejen u nás, ale i na mnoha místech 
Evropy. Jejich inscenace DEN OSMÝ spojuje prvky fyzického a loutkového divadlo za doprovodu živé hudby.

Cena abonentních vstupenek, která zahrnuje 3 představení: 750/600 Kč (plná cena/snížené vstupné: senioři, děti, studenti, ZTP). 
Zakoupením předplatného ušetříte a jsou vám zaručena ta nejlepší místa v hledišti!
Předprodej: infocentrum Blatná, recepce Městského muzea Blatná | OD 5. 12. DO 7. 1. - POČET MÍST OMEZEN

14. 2. ÚTERÝ | 19:00 |
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH | Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer
DIVADLO V DLOUHÉ, PRAHA
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Divadelní fast food s M. Táborským, J. Vondráčkem a M. Matejkou
Život a dílo Williama Shakespeara se od jeho smrti v roce 1616 staly cílem mnoha kritických debat a neshod. Dotazy začínají prvotní 
otázkou, zda Shakespeare opravdu existoval, a vrcholí tím, jak starý byl vlastně Hamlet. Protože dnes lidé nemají čas se těmito otáz-
kami zabývat, tři herci sehrají všech 37 her a 154 sonetů velkého dramatika pouze ve 120 minutách, a jestli vám to připadá nemožné, 
přijďte se podívat.
Režie: Jan Borna a kolektiv | Obsazení: Miroslav Táborský, Jan Vondráček, Martin Matejka
Délka představení: 150min

3. 3. PÁTEK | 19:00 |
ZAČÍNÁME KONČIT | Sébastien Thiéry
DIVADLO KALICH, PRAHA
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Ve Francii velmi populární hra nabízí unikátní herecké příležitosti jak pro Báru Hrzánovou, která ztvárňuje jednu ženskou hrdinku, a 
přesto se jedná o dvojroli, tak pro Radka Holuba, který hraje manžela přesvědčeného, že jeho žena stárne příliš rychle a že je třeba se jí 
co nejdříve zbavit. Ale možná je za jejich manželským odcizením něco docela jiného…  Francouzská komedie výstižně vypráví o vztazích 
mezi muži a ženami, o plynutí času, strachu ze stárnutí a o (ne)schopnosti být spolu…
Režie:  Lída Engelová | Obsazení: Barbora Hrzánová, Radek Holub, a další
Délka představení: 105min

22. 4. SOBOTA | 19:00 |
DEN OSMÝ | Kolektiv autorů Divadla Continuo
DIVADLO CONTINUO, MALOVICE – ŠVESTKOVÝ DVŮR
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Inspirací pro novou inscenaci Divadla Continuo Den osmý se staly nejstarší písemné zmínky lidské historie - fragmenty mýtů oblasti 
starověkého Blízkého východu. Dramatizací a přetavením původních mytologických motivů vznikla inscenace spojující prvky fyzického 
a loutkového divadlo za doprovodu živé hudby.
Vznikl příběh o dvojznačnosti lidského bytí. O touze člověka po nesmrtelnosti a překonání pozemského údělu na jedné straně, na straně 
druhé o jeho trvalé inklinaci k nízkosti, přízemnosti, závisti, strachu a zlobě.
Režie:  Pavel Šťourač | Obsazení: Kateřina Šobáňová, Zuzana Smolová, Mariana Tucci, Martin Janda, Michal Puhač, Alessandro La Rocca
Délka představení: 65min
Poznámka: v představení se hovoří následujícími jazyky – čeština, angličtina, italština, španělština. Tento aspekt nemá vliv na pochope-
ní díla. Připraveny pro vás budou podrobné programy.

VÍCE NA WWW.CKVB.CZ, V INFOCENTRU NEBO NA RECEPCI BLATENSKÉHO MUZEA
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu
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Vánoční laťka v SOŠ Blatná
Tradičních předvánočních závodů ve sko-

ku vysokém s hudbou se zúčastnilo 34 výška-
řů a výškařek z šesti škol. Výškařský přebor 
SOŠ Blatná a základních škol z okolí se konal 
ve  středu 14. prosince 2016 v  tělocvičně 
v  areálu SOŠ V  Jezárkách. Povzbuzování 
diváků spolu s  rytmickou hudbou pomáha-
lo nadšenému úsilí závodnic a  závodníků 
a  kromě skvělého sportovního zážitku si 
vítězové od vánočního stromku odnesli ne-
jen diplomy, ale díky finančnímu příspěvku 
Města Blatné i krásné poháry a drobné věcné 
ceny. Alespoň drobnou sladkou odměnu ob-
držel každý účastník. Potěšitelná je stále se 
rozšiřující účast atletů ze základních škol, 
letos jich bylo 16 z  obou blatenských ZŠ 
a ze ZŠ Kasejovice. Mezi žákyněmi vyhrála 
s výkonem 125 cm Tereza Braunová (ZŠ 
JÁK Blatná), druhá byla Lia Vilhelmová 
a třetí Evelína Matějovská (obě 120 cm 
a obě ze ZŠ Kasejovice). V kategorii žáků 
ZŠ vyhrál skvělým výkonem 160 cm Jan 
Podlešák (ZŠ JÁK Blatná), druhý byl se 

150 cm Lukáš Hochmuth ze stejné ZŠ 
a  třetí byl Jindřich Šipla (145 cm, ZŠ 

TgM Blatná). V  kategorii středoškola-
ček vyhrála se 140 cm Linda Polívková 
(jako host z gymnázia Strakonice) před 
Lucií Sokolovou (SZŠ Písek) a  Anetou 
Vargovou (SOŠ Blatná), obě 130 cm. 
Vyrovnaný závod s výbornými výkony 
proběhl mezi 12 chlapci středoškoláky 
(všichni z  místní SOŠ), které doplnil 
tradiční host, absolvent školy František 
Vávra. Na prvních třech místech všichni 
skočili 165 cm, na  pokusy vyhrál Aleš 
Weisser před Albínem Veselým a Pavlem 
Stulíkem. Čtvrtý byl žák prvního ročníku 
Kryštof Francl, který stejně jako pátý 
Milan Hoda skočil 160 cm.

Celou výsledkovou listinu i  fotografie 
z Vánoční laťky 2017 najdete na webu školy 
www.blek.cz  Krásné sportovní odpoledne 
pomohli vytvořit nejen vítězové, ale i všich-
ni účastníci, pořadatelé a  jejich pomocníci 
i diváci.

Na viděnou na další Vánoční laťce i dal-
ších sportovních akcích v roce 2017.

DAVISCUPOVÝ REPREZENTANT  
JIŘÍ VESELÝ OCENIL NEJLEPŠÍ MLADÉ 
TENISTY V TC VITALITY BŘEZNICE z.s.

V pátek 2.12.2016 proběhla v TC Vitality Březnice z.s. auto-
gramiáda s tenistou Jiřím Veselým, českým daviscupovým repre-
zentantem a odchovancem našeho klubu.

Celá akce měla velmi pestrý program a zúčastnilo se jí okolo 
100 dětí.

Všichni účastníci získali Jirkou podepsaný plakát a  někteří 
z nich si také vyzkoušeli krátký trénink s  Jirkou a současně si 
mohli zahrát s dálkově ovládaným 

nahrávacím strojem.
V závěru velmi rušného odpoledne Jirka ocenil nejlepší mla-

dé tenisty našeho klubu za jejich soutěžní výsledky v roce 2016 
a společně s trenéry našeho klubu 

oficiálně představil nově vzniklou JIRI VESELY TENNIS 
ACADEMY.

TC VITALITY BŘEZNICE z.s.
Stanislav Veselý
manažer klubu

Výsledky stolní tenis
Divize:
10.12. TJ Blatná A – KST Orel Č.B. A 9:9 body: Černý 4, Vavřinec 2, 

Maňhal 1, Langer 0, 2 čtyřhry.
11.12. TJ Blatná A – OST Kardašova Řečice A 10:3 body: Černý 3, 

Vavřinec 3, Maňhal 1, Vonášek 1, 2 čtyřhry.
10.12. Hluboká nad Vltavou A – TJ Blatná B 10:6 body: Trefný 2, 

Špeta 1, Fleissig 1, Rojík 1, čtyřhra.
11.12. OST Velešín B – TJ Blatná B 9:9 body: Fleissig 3, Špeta 2, 

Trefný 1, Rojík 1, 2 čtyřhry.

Krajská soutěž:
10.12. Mirotice A – TJ Blatná C 6:10 body: Ounický 4, Lukáš 2, Kall-

münzer 1, Mach 1, Hornát 1, čtyřhra.
11.12. Sokol Písek A – TJ Blatná C 1:10 body: Ounický 3, Lukáš 2, 

Balík 2, Kallmünzer 1, 2 čtyřhry.
10.12. TJ Blatná D – Vimperk A 10:7 body: Mls J. 3, Kostner 3, Vonášek 

1, Mls P. 1, čtyřhra.
11.12. TJ Blatná D – SKP Prachatice A 10:5 body: Mls J. 4, Kostner 

2, Mls P. 2, Vonášek 1, čtyřhra.

Okresní přebor:
07.12. TJ Blatná E – TJ Sokol Vodňany E 9:9 body: Balík 3, Jánský 3, 

Hornát 1, Pavel 0, 2 čtyřhry.
14.12. TJ Lnáře B-Kasejovice – TJ Blatná E 3:15 body: Pavel 4, Jánský 

3, Balík 2, Hornát 2, Schmidt 2, 2 čtyřhry.
07.12 TJ Sokol Vodňany D – TJ Blatná F 2:16 body: Štědroňský 4, 

Limberk 4, Šišková 4, Sedláčková 2, 2 čtyřhry.
14.12. TJ Blatná F – TJ Lnáře A 9:9 body: Štědroňský 2, Mls P. st. 2, 

Limberk 2, Šišková 2, Sedláčková 0, čtyřhra.

Oddíl stolního tenisu děkuje za sponzorský dar Technickým služ-
bám města Blatné s.r.o. Tento finanční dar bude použit na zakou-

pení nového stolu.

Hráči stolního tenisu přejí všem sportovním fandům krásné  
Vánoční svátky a hodně zdraví v novém roce.
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Jaký je náš záměr využití vilky na Vinici?
Několik zastupitelů včetně paní starostky se na zastupitelstvu 14. 

12. vyjádřilo, že se na ně obracejí lidé s obavami, aby se realizací 
našeho projektu nenarušil klidný život na Vinici. Rozhodli jsme se 
proto zformulovat naši představu:

V našem projektu, na kterém stále pracujeme, jsme popsali záměr 
využití budovy a zahrady takto: V prvních měsících by měla sloužit 
budova především jako zázemí pro péči o  zahradu (sklad nářadí 
a pod.). Zahrada by měla sloužit jako veřejně přístupná zahrada, 
ve které porostou růže a která by mohla být z části spravována jako 
komunitní, tedy vlastními silami dobrovolníků. Domek by při postupné 
péči a opravách měl v horizontu několika let být také zázemím pro 
občany i  turisty – návštěvníky lesoparku – občerstvení, vyhlídka, 
případně klubovna se sociálním zázemím.

Taková náplň nám připadá jako vcelku klidová, nijak se výrazně 
nelišící od současného života ve vilové čtvrti na Vinici. Jako plus pro-
jektu vidíme zachování průchodnosti cesty kolem domku na kopec, 
péči o ni a posílení atraktivity lesoparku coby vycházkového a výlet-
ního cíle. V případě prodeje nemovitostí do soukromých rukou by 
tato cesta pravděpodobně zanikla. Po rozparcelování zahrady a jejím 
zastavění by přirozeně stoupl automobilový provoz na  příjezdové 
cestě, zatímco náš projekt počítá především s pěšími chodci a cyklisty.

Doufáme, že se nám tímto 
podařilo rozptýlit obavy o  klid 
na Vinici v případě realizace na-
šeho projektu. V současné době 
připravujeme podklady pro měst-
ský úřad a  zastupitelstvo, aby 
mohlo o našem projektu jednat.

Chceme na tomto místě po-
děkovat všem, kteří našim sna-
hám o zachování a veřejné vyu-
žití domku na Vinici - vily Fiala, 
Krčkovny – vyslovili podporu. 
Děkujeme především těm, kteří 
nás oslovili s nabídkou spoluprá-
ce – s roznosem letáků na akce, 
které plánujeme, dobrovolnickou 
prací na zahradě, až to bude mož-
né, dostali jsme se také do kontaktu s profesionály z různých oborů. 
Z partnerského města Blatné, Vachy, přišla například nabídka od paní 
Petry Kaiser na zorganizování sbírky na naši podporu. Abychom ta-
kové nabídky mohli využít, potřebujeme získat především podporu 
našeho města – Blatné. V současnosti spolupracujeme s Národním 
památkovým ústavem na přípravě podnětu k prohlášení vilky kulturní 
památkou. Získali jsme rovněž kontakty na rodiny bývalých obyvatel 
domku a věnujeme se bádání o architektu Karlu Fialovi. S výsledky 
naší práce budeme veřejnost pravidelně seznamovat.

Na období leden až březen příštího roku připravujeme pro všechny 
zájemce tři setkání, která budou věnována tématům s naším projek-
tem souvisejícím: přednášku o architektuře, zejména o Karlu Fialovi 
v lednu, v únoru debatu o podobných, již zrealizovaných projektech 
a svépomocně opravených památkách. V březnu se chceme věnovat 
historii myšlenky budování rozária v  Blatné. Setkání se zúčastní 
pozvaní odborníci na danou problematiku. Program v současnosti 
ladíme a hned, jak bude hotový, jej zveřejníme.

Závěrem bychom chtěli jménem našeho spolku Navíc z.s. popřát 
všem obyvatelům Blatné klidné a požehnané Vánoce a v novém roce 
hodně štěstí a radostných setkání. 

Pavla Váňová Černochová,
info@krckovna.cz, tel. 723 809 11

Klienti Domova Petra Mačkov vystavovali své výrobky v senátu již popáté
Mačkov/Praha: Předvánoční výstava obrazů a  plastik z  dílny 

klientů Domova Petra Mačkov v senátu Parlamentu ČR se stala již 
tradicí. Na letošní vernisáž v úterý 6. prosince se dostavilo do předsálí 
pražského Valdštejnského paláce více než 50 příznivců umění, kteří se 
zájmem shlédli celý interiér a obdivovali velice zdařilá díla chráněnců 

mačkovského zařízení. Šlo již 
o pátou akci svého druhu.

Nad celým projektem ten-
tokrát převzal patronát nynější 
senátor za strakonicko- písec-
ký obvod ing. Karel Kratochví-
le z Písku. „Samozřejmě jsem 
měl možnost klientský domov 
Petra navštívit. Byl jsem velmi 
mile překvapen, jak pestrý 
program vedení domova a jeho 
personál svým svěřencům 
nabízí, jak činorodě a s láskou 
se tam zaměstnanci klientům 
věnují. Člověka ovšem zabolí 
u  srdce a  zapůsobí na  něho 
depresivně pohled na jedince, 
kteří pro své zdravotní posti-

žení nemohou třeba sami ani vstát z lůžka,“ uvedl k danému tématu 
ing. Karel Kratochvíle.

Na žádné předvánoční výstavě v prostorách senátu dosud nechy-
běla paní Marta Teplá- speciální pedagožka, která působila 17 let 
ve funkci ředitelky zvláštní školy pro lehce mentálně zaostalé žáky 
a po roce 1990 nastoupila na ministerstvo školství do odboru speci-
álního vzdělávání. Speciálnímu školství zasvětila celý život. „V rámci 
česko- dánského projektu, zastoupeného speciálními pedagogy 
obou států, bylo přistoupeno ke zřízení nového typu ústavů sociální 
péče na našem území. A takhle se rodil právě i Mačkov za velkého 
úsilí tehdejšího ředitele zařízení pana Aloise Klímy. Dánové pro naše 
specializované domovy dodali moderní vybavení a technologie, které 
v  bývalých typech ústavů chyběly.“ Dále dodala, že Domov Petra 
Mačkov urazil za dobu své existence výrazný kus cesty a stal se v ob-
lasti speciálního školství pojmem s velkým P. „Podívejte se jen na ty 
chráněné dílny, zřízené při objektu školy klientů v Blatné. Všechny 
ty obrazy, které zdobí stěny četných institucí, stejně tak plastiky- to 
nepřišlo samo od  sebe. A moc mě mrzí, že mnozí lidé dnes hledí 
na tyto severské modely skrz prsty a nejraději by je zrušili a klienty 
rozvezli po jejich bydlištích. To je moc špatná myšlenka, moc špatná,“ 
tváří se smutně dáma se zlatým srdcem, která si právě k Mačkovu 
vytvořila ten nejvřelejší vztah.

(dokončení na str. 16)
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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 

Prodej ryb

  Kapr  I.tř. (cca 2 - 2,5 kg) - 55 Kč/kg
                výběr (cca 2,5 - 4 kg) – 60 Kč/kg

Prodej denně 8-18 hod.
Šampalíkovi, Polánka  u  Kasejovic 17

tel. 728 714 103

Klienti Domova Petra Mačkov vystavovali své 
výrobky v senátu již popáté (pokr. ze str. 15)

V  obětavé a  svědomité práci bývalého 
ředitele Domova Petra Aloise Klímy, který 
se dodnes o chod zařízení živě zajímá, teď 
pokračuje paní Vlasta Maroušková. Také ona 
je člověkem na svém místě a dokáže pro své 
klienty zařídit to, co nejžhavěji potřebují- 
lásku, porozumění a pomoc.

Další z výsledků skvělé práce personálu 
a  vedení Domova Petra Mačkov předvedli 
klienti před odjezdem z budovy senátu. Pě-
vecký koncert za doprovodu kláves, houslí 
a zobcové flétny nezanechal jedno oko such.

Vladimír Šavrda

Klienti Donova Petra Mačkov obohatili venisáž krásným koncertem za hudebního doprovodu 
jejich vychovatelek.
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Krásné Vánoce a šťastný nový rok 

přejí všem zaměstnanci

Účetní kanceláře SUPER, s.r.o.

Nejkrásnější dárek je, když každý den 
dostaneme úplně zadarmo 24 hodin.

Srdečně zveme všechny dobré
křesťany, ale i ateisty na

slavnostní vysvěcení
zrekonstruované kaple v Záhrobí

na Bělčicku.

Slavnostní vysvěcení proběhne
v pátek 30. 12. 2016

v 15.00 hodin

PlesovÁ seZÓna 2017
V blatenské sokolovně si můžete zatančit 

a pobavit se na těchto plesech:

Hasičský bál      4. 2.
Školní ples      18. 2.
Sokolský ples  25. 2.
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    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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RevIZe PaletÁŘ 
 Revize kotlů na tuhá paliva 
 Revize plynových kotlů a rozvodů 
 Revize tlakový nádob 

Richard Paletář - 736 260 716
www.revizepaletar.cz 

 
PSYCHOTERAPIE 

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ 
MEDIACE 

www.psychotera‐hch.cz 
tel: 773 641 106 
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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

Provozovna: Tyršova 437,   388 01 Blatná

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

Přijmeme řidiče 
Volné pozice: řidič na návěs s posuvnou podlahou 
             řidič na kontejnerovou soupravu
pro vnitrostátní přepravu dřevní štěpky. 
Podmínkou ŘP sk. C+E, profesní průkaz, praxe na kamionu
Férové jednání - dlouhodobá spolupráce

Kontakt : 602 454 019

Prodám byt v osobním vlastnictví - lokalita 
Bělčice.

Jedná se o půdní vestavbu o velikosti cca 50 m2 
1+1 + příslušenství, elektr. topení - AKU kamna.

Cena  370 000.- dohoda možná.

Kontakt  602 819 272.

 
 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              

 
 
 

 

 

Firma INTERIORS manufacture&design a.s. 
 

hledá zájemce na následující pracovní pozice: 
 

* Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční) 
   truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech 
 
* Montážníci na montování nábytku interiérů pro Německo     
   výborné platové podmínky 
 
* Konstruktér / přípravář výroby 
 
* Technolog 
 
* Programátor CNC strojů 
 
* Obsluha CNC strojů 
 
* Asistentka projektu 
 - znalost NJ plynně 
 - znalost AJ min. základ  
 
 

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

  Pracovní poměr: nástup možný ihned,  možnost zařídit zaměstnancům   
   ubytování  
 

   Kontaktní osoba: Mag.phil. Lenka Šampalíková, mobil: 734 440 523 
                               e-mail: 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.


