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

OOTEVŘENÍ

KOSTEL

ENÍ

LL PROMĚNĚNÍNÍ PÁNĚKOSTEL
Pacelice

OMĚNĚNRO NÍR
eeee u Blatné

Sobota 16.12.2017 od 15:00 do 18:00

Omnium z.s. / www.omniumos.cz
GPS 49.4080525N, 13.9384569E

PŘEJEME ČTENÁŘŮM BLATENSKÝCH LISTŮ
KRÁSNÝ, POKOJNÝ ADVENT.

Zdobení vánočního stromu
Technické služby města Blatné, ve spolupráci s paní sta-

rostkou, ozdobili vánoční strom, který roste u městské kašny.
3. 12., tedy na první adventní neděli, byl strom slavnostně 

rozsvícen.  Vánoční výzdobu jsme také nainstalovali, tak jako 
každé vánoční období, na sloupy veřejného osvětlení. Nazdo-
bená je i kašna a městská věž. 

Vánoční bohoslužby na BlatenskuRádi bychom Vás informovali o otevření kostela Proměnění Páně v obci 
Pacelice a možnosti jeho prohlídky v sobotu 16.12.2017 od 15.00 do 18.00 
před třetí adventní nedělí.
Kostel se otevírá po dlouhé době uzavření pouze mimořádně a jednorázově. 
Důvodem je jeho havarijní stav a předpokládané stavební práce v roce 2018.

Program bohoslužeb na Blatensku na dny 31.12. 2017 a 1.1. 2018 přine-
seme v příštím čísle Blatenských listů (22.12. 2017).
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Ing. František 
Zrostlík

Dne 19. 11. 2017 zemřel po krátké
nemoci pan Ing. František Zrostlík.

František Zrostlík byl dlouholetým sta-
rostou obce Chlum, o jejíž samostatnost 

od 1. 1. 1993 se aktivně přičinil.
Také před rokem 1993 byl pan Zrost-
lík čelným představitelem obce – byl 

předsedou občanského výboru. Za dob 
činnosti Ing. Zrostlíka byla v Chlumu 
vybudována kanalizace, do obce při-

veden plyn, byla provedena kompletní 
úprava návsi obce. 

Pan František Zrostlík věnoval práci 
pro obec velkou část svého osobního 

volna. Za všechnu vykonanou práci mu 
děkujeme a s úctou na něho budeme 

vzpomínat.

Zastupitelé obce Chlum

„Příroda Tanzánie
Přijďte se „zahřát“ v předvá-

noční době při promítání fotogra-
fi í a videí a povídání o přírodě 
Tanzánie (ZANZIBAR a NP 
Mikumi a Udzungwa) pro 
veřejnost od 17:00 ve čtvrtek 
14.12.2017 v sále SOŠ Blatná 
(po schůzi ZO ČSOP Blatná 
konané již od 16:30). Ve spolu-
práci s SOŠ Blatná srdečně zvou 
pořadatelé ze ZO Českého svazu 
ochránců přírody Blatná, kteří 
i zrekapitulují akce z roku 2017 
a plány na rok příští.“

POŠMURNÝ PROSINEC, DOBRÉ 
JE ZNAMENÍ PRO SADY, LUČINY 
I VŠECHNO OSENÍ

Den za dnem, měsíc po měsíci pomalu 
plyne a už je tu opět poslední měsíc letošního 
roku - PROSINEC a s ním i čas ADVENTU. 
Také sněhové vločky už se lehce snášejí, aby 
snad i poslední nedůvěřivce přesvědčily, že 
paní zima opravdu  přebírá vládu. Se sněhovou 
idylkou  všichni budeme určitě lépe prožívat 
dobu adventu, připravovat se a těšit na kou-
zelný čas Vánoc, na  svátky lásky, radosti 
a porozumění.

LIDOVĚ MODRÉ VÁNOCE NA TŘÍDĚ 
J. P. KOUBKA 3

Náš vánoční prodej už  minulou sobotu 
ožil . Proto jak jsme slíbili rozšíříme prode-
jní dny v prvních dvou týdnech prosince  
o středy a čtvrtky od 11.00 - 17.00 hod, 
pátky od 9.00 - 17.00 hod. Soboty zůstávají 
od 9.00 do 14.00 hod. V posledním týdnu 
před Štědrým dnem potom bude otevřeno 
20., 21., 22. a 23. od 9.00 do 17.00 hodin.

Pro značný zájem jsme doplnili nabídku 
ubrusů z modrotisku, svíčky ze včelího 
vosku. Také nabídka perníčků už bude zase 
bohatší. Stejně tak i košíkáři, kteří začínají 
plést, nám slíbili dodání nového zboží. 
V nabídce najdete i další drobnosti, které by 
vás mohly zaujmout. Např. vzácné recepty 
našich babiček vydané Klárou Trnkovou.

Znovu upozorňujeme na velkou nabíd-
ku originálních vánočních přání i přání, 
ozdob a šperků z paličkované krajky. 
Pokud posíláte drobné dárky do zahraničí, 
je krajka to nejlepší z našeho kraje.

Jmelí prodáváme stále čerstvé, kromě 
svazků nabízíme i jednotlivé větve.

Nezapomeňte na české vánoční 
františky, které svou vůní kadidla dodávají 
svátečním dnům kouzelnou moc.

SVATÁ LUCIE JE KRÁLOVNOU ZIMY  
(13. 12.)
ČAS OD SVATÉ LUCIE PO TŘI KRÁLE 
ČERNOU ZIMOU NAZÝVÁME
SVATÁ LUCIE, DEN SKORO VYPIJE
O SVATÉ ALBÍNĚ, SCHOVEJ SE DO SÍNĚ 
(16. 12)
NA MOUDROST BOŽÍ, ZIMA UŽ ZUŘÍ 
(17. 12.)
O SVATÉM TOMÁŠI, BERANICI NA UŠI  
(21. 12)

BADYÁN
 Je dalším oblíbeným vánočním kořením. 

Čínský anýz, hvězdičkový anýz nebo 
hvězdicový anýz jsou lidová pojmenování pro 
Badyáník pravý - Illicium verum. Je příbuzný 
magnoliím. Jako koření se používají plody, 
které vytvářejí krásnou hvězdičku. Strom 
pochází z jižní Číny, k nám se dováží z Číny 
a Vietnamu. Používá se do kompotů, povidel, 
sladkého pečiva, hlavně perníčků a k jem-
nému aromatizování čajů,ale i při pečení 
masa, výrobě vín a likérů . Jeho hvězdičky 
jsou pak součástí výzdob a dekorací zejména 
pro vánoční čas.

Stejně jako i jiná koření obsahuje řadu 
vitaminů - např. A, B1, B2, B3, dále železo, 
vápník fosfor, draslík, hořčík, omega 6 
kyseliny a působí pozitivně na naše zdraví. 
Podporuje imunitu, trávení, má antiseptické 
účinky, odstraňuje  plynatost, obnovuje 
střevní mikrofl óru, odstraňuje hleny,  proto je 
vhodný při nachlazení a chřipce, rýmě, kašli, 
zachovává zdravé dýchací cesty.

Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Zprávy
z radnice

*MUBLX008LQ8A*
MUBLX008LQ8A

M ě s t s k ý   ú ř a d  B l a t n á
třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
tel.: 383  416 111

V Blatné dne 20.ll.2017 
Č.j. MUBL 12082/2017/OSŽÚ/4

Oznámení 
o době a místě konání volby

Starostka města Blatná podle § 34 odst. 1 písm. a) zák. č. 275/2012 Sb., 
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů

o z n a m u j e :
1. Volba prezidenta republiky se uskuteční:  

v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb 

ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost – Základní škola J. A. Komenského, nám. J. A. 
Komenského čp. 387, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:
Chelčického, Jiráskova, K Jatkám, Lapač, Masná, Mlýnská, Na Pří-
kopech, Nad Lomnicí, nábřeží Husovo, náměstí Míru, Pivovarská, 
Písecká, Plzeňská, Polní, Rybářská, tř. J. P. Koubka, U Sladovny, 
V Jamkách, V Podzámčí, Vorlíčkova, Za Sladovnou
ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost - Městský úřad, tř. T. G. Masaryka čp. 1520, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:
Na Bílé husi, Nerudova, Šilhova
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost –  Komunitní centrum aktivního života, Nádražní 
čp. 661, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:
9. května, Böhmova, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Husovy sady, 
Chlumská, Lhotka, Malá, Na Obůrce, Na Růžových plantážích, ná-
břeží Dukelské, nábřeží Havlíčkovo, Nádražní, náměstí Kalinovo, 
Palackého, Podskalská, Průchova, Riegrova, Řečice, Řečická, Sádlov, 
Sadová, Smetanova, Tichá, tř. T. G. Masaryka, Tyršova, Tylova, U Jeslí, 
V Jezárkách, Ve Škalí, Vrbenská, Vrchlického
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost – Základní škola J. A. Komenského, nám. J. A. 
Komenského    čp. 387, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:
Akátová, Blýskavky , Brigádnická, Buková, Buzická, Čechova, Ha-
brová, Javorová,, Lipová, Malý vrch, Na Blýskavkách, Na Tržišti, 
náměstí J. A. Komenského, Purkyňova, Řeznická, Spálená, Strakatého, 
Topičská , U Čertova kamene, Zahradnická, Žižkova
ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost – Základní škola Holečkova, Holečkova čp. 1060, 
Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:

Alšova, B. Němcové, Bezdědovická, Dlouhá, Hálova, Holečkova, Jana 
Wericha, Krátká, Na Hřebeni, Nad Vdovečkem, Paštická, Pod Vinicí, 
Rakovnická, Velký vrch, Za Malým vrchem, Za Pustým
ve volebním okrsku č. 6 
je volební místnost – Blatná, část Skaličany čp. 46 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – městská 
část: Skaličany
ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost – Blatná, část Drahenický Málkov čp. 41
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – městská 
část: Drahenický Málkov
ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost – Blatná, část Čekanice čp. 12
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – městská 
část: Čekanice 
ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost – Blatná, část Blatenka čp. 9
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – městská 
část: Blatenka, Jindřichovice
ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost – Blatná, část Hněvkov čp. 17
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – městská 
část: Hněvkov
ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost – Blatná, část Milčice čp. 10
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – měst-
ská část: Milčice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji to-
tožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Nepro-
káže-li svou totožnost a státní občanství České republiky nebude 
mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb 
hlasovací lístky.  Ve dny volby volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo 
rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena.

  Bc. Kateřina Malečková v. r. 
starostka města 

OZNÁMENÍ
Vážení občané,

v závěru roku 2017 bude změna provozní doby MěÚ Blatná 
v tyto dny:

15. 12. 2017 pátek  7:00 – 12:00
22. 12. 2017 pátek  7:00 – 12:00
29. 12. 2017 pátek 7:00 – 12:00,
  pokladní hodiny 7:30-9:30 –

                          v tento den nelze platit na
                         pokladně platební kartou 

Děkujeme za pochopení a přejeme všem klidné Vánoce 
a v novém roce hodně zdraví a spokojenosti

Ing. Jana Kroupová
tajemník MěÚ Blatná
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Návštěva delegace z Halifaxu
V rámci výměnných programů partner-

ských měst se uskutečnila za fi nančního při-
spění města Blatná letošní návštěva delegace 
z malebného města Halifax. Velké díky za její 

úspěšný průběh patří především místním 
lidem, kteří umožnili naší návštěvě vidět 
a zkusit si, jak zde žijeme a co všechno umí-
me. Snažili jsme se ukázat co nejvíce z našeho 
života v Blatné, a tak jsme se zajeli například 
vykoupat na mačkovský lom, nebo jsme 
navštívili některé z pravidelných workshopů 
v Blatné. Velký ohlas měl workshop u místní-
ho uměleckého kováře, kde jsme si vyzkoušeli 
tradiční výrobu hřebíků. Největším zážitkem 
byla pro naši návštěvu krátká vodácká zku-
šenost, při které jsme se nakonec úspěšně 
dopravili ze Sušice až do Horažďovic.

Památku si naši hosté odvezli z bylin-
kového workshopu v podobě vlastnoručně 
vyráběné masti z místních bylinek, či z dílen 
při výrobě linorytu. Zkusili si s námi uvařit 
tradiční české knedlo-zelo-vepřo a ochut-
nali náš kváskový chléb. Samozřejmě jsme 

Stále se rozrůstáme,  
a proto hledáme nové 
kolegy a kolegyně  
na různé pozice:

Obsluha výrobních linek

Elektrikář

Údržbář

Brusič nástrojů

Řidič vysokozdvižného vozíku

Technik BOZP a PO

Práce u stabilní rodinné  
mezinárodní společnosti  

Atraktivní systém odměňování 
transparentní prémiový systém 

13. plat, stravenky

Dlouhodobá perspektiva a  
možnost kariérního růstu

Firemní akce pro zaměstnance

Náborový příspěvek 12.000,-Kč

Svozy do zaměstnání ze směru: Klatovy, Sušice,  
Horažďovice, Nepomuk, Strakonice a Blatná

Pracovní pozice v  
Chanovicích:

Důvody, proč pracovat  
právě pro firmu Pfeifer: 

Aktuální informace o firmě a o volných pozicích najdete na

Přijďte se informovat osobně každou středu od 8,00, a nebo 
zavolejte a domluvte si datum a čas, který Vám vyhovuje.

ně 
e:

ušice, 
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ch najdete na

d 8,00, a nebo
m vyhovuje.

karriere.

pf
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fe

rg
ro

up.c
om

         V
še kolem 

zaměstnání u firmy Pfeifer

   ONLINE PŘIHLÁŠKA

Závod Chanovice – Chanovice 102 – 341 01 Horažďovice – paní Ivana Šimonová – tel. 602 659 522
nabor@pfeifergroup.cz  – www.pfeifergroup.com  –  www.karriere.pfeifergroup.com

PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

www.pfeifergroup.com/cs  -  www.karriere.pfeifergroup.com/cs

nemohli opomenout návštěvu blatenského 
zámku a parku. Zkusili jsme dokonce i třího-
dinovou taneční lekci klasických tanců, neboť 

v rámci Evropy si Česká republika udržuje 
ojedinělou tradici tanečních lekcí. Chtěli jsme 
ukázat i něco z jihočeské přírody, a tak jsme 
si zajeli na výlet do Boubínského pralesa. 
Už dopředu nás přátelé z Halifaxu požádali 
o návštěvu bělčické sklárny, kde mohli ocenit 

umění výroby historického skla. Vyzkoušeli 
jsme si grafi tti i slackline a na závěr jsme 
absolvovali noční bojovku. V pondělí jsme 
se krátce prošli po Praze a rozloučili jsme se 
s přáním šťastného letu.

Jedna členka delegace však v Praze zůstala 
a začíná zde pracovat a žít. V příštím roce 
nás někdy v průběhu léta čeká let do Anglie. 

Chtěla bych tímto oslovit zájemce, kteří by 
s námi chtěli objevovat kulturu a poznávat 
obyvatele anglického města Halifax. Také 
všichni, kteří mají zájem participovat na vzá-
jemné spolupráci obyvatel Halifaxu a Blatné, 
jsou zváni ke spolupráci na tomto projek-
tu. Zájemce prosím, aby zaslali e-mail na 
kristyna.sodomkova@seznam.cz.
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Stavební činnost
Protože je k nám počasí zatím celkem přívětivé, probíhají ještě růz-

né drobné stavební a údržbové práce. Větší stavbou jsou rekonstrukční 
práce na chodníku v ulici Tyršova. Část byla opravena již v loňském 
roce. Jedná se o chodník z kamenných desek, které jsou různě propadlé 
a chůze po takovém chodníku může být nebezpečná. Kamenné desky 
jsou odstraněny, je vybrán pískový podklad pod nimi a navezen pod-
klad nový štěrkový. Desky jsou následně vráceny zpět a vyrovnány. 
V jarních měsících, kdy už budou teploty déle nad nulou, budou ještě 
betonem vymazány spáry mezi kamennými deskami. Opravy zbývající 
části chodníku se uskuteční během příštího roku.

Zemřelí – listopad
Kopecká Bohumila, nar. 1932.  Bělčice, úmrtí 5. 11. 2017
Plechatý Miloslav, nar. 1922, Hlinsko, úmrtí 10. 11. 2017
Peterková Jitka, nar. 1948, Dolní Nerestce, úmrtí 10. 11. 2017
Dušek Jiří, nar. 1928, Hajany, úmrtí 12. 11. 2017
Kapr Václav, nar. 1940, Blatná, úmrtí 18. 11. 2017
Ing. arch. Straňák Tomáš, nar. 1937, Svéradice, úmrtí 18. 11. 2017
Baumruková Eva, nar. 1950, Březnice, úmrtí 20. 11. 2017
Flanderová Jana, nar. 1958, Holušice, úmrtí 25. 11. 2017
Žižka Josef, nar. 1929, Blatná, úmrtí 24. 11. 2017
Bartůšková Jana, nar. 1938, Blatná, úmrtí 30. 11. 2017
Lehečková Miloslava, nar. 1934, Újezdec, úmrtí 30. 11.  2017

Zimní údržba
Přípravy na zimní sezonu začínají 

průběžně s nástupem podzimu. V průbě-
hu října většinou kontrolujeme a vyzkou-
šíme techniku určenou pro zimní údržbu, 
abychom měli čas odstranit případné 
závady a nedostatky. K dispozici máme 
techniku jako v předešlých letech (12t 
sypač na komunikace s čelní radlicí, 
traktor s radlicí, malotraktor Vega s čelní radlicí a sypačem na chodníky, 
traktůrek John Deere s radlicí, 2x Multicar s čelní radlicí na chodníky 
i komunikace aj.). Pro zkvalitnění úklidu byla na jedno vozidlo Multi-
car zakoupena také sypací nástavba, která může být využita při posypu 
chodníků, ale i komunikací. K úklidu sněhu využíváme také pomoci 
pracovníků veřejně prospěšných prací (přidělených přes úřad práce), kteří 
čistí většinou místa nedostupná pro techniku či zprůchodňují přechody 
pro chodce. Pověření zaměstnanci již drží pohotovost a sledují počasí, 
aby mohli včas svolat pracovníky na posyp a úklid sněhu. Posypový 
materiál je jako každý rok zakoupen již od léta v dostatečném množství.

V případě potřeby je také možné po dohodě na Technických službách 
odebrat menší množství posypového materiálu pro občany Blatné.

Beseda s hostem Blatenských listů
Čtrnáctým hostem Blatenských listů se 27. listopadu stal prezi-

dentský kandidát Michal Horáček. Pro něj to byla 541. předvolební 
akce. Zaplněný velký sál Komunitního centra sledoval pozorně 

jeho vystoupení a odpovědi 
na dotazy z publika. Kladná 
reakce návštěvníků byla určitě 
povzbuzením i pro samotného 
kandidáta.

Děkujeme Michalovi Ho-
ráčkovi a jeho týmu za to, že 
naše pozvání do Blatné přijali 
a přejeme jim úspěch.

Foto z besedy: J.Kortus

Do Blatné jsme pozvali i další kandidáty
Jiřího Drahoše, Pavla Fischera a Marka Hilšera. Pokud 

se jim podaří najít skulinu ve svých nabitých programech 
a zařadit do nich i Blatnou, dáme Vám vědět.

Zatím jsme dostali od Pavla Fischera jeho leták s volebním 
programem, který přikládáme k těmto Listům.

Z. Malina
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Změny v jízdních řádech 
od 10.12.2017

Tak jako každý rok i letos dojde v polovině 
prosince ke změně autobusových a vlakových 
jízdních řádů. Tentokrát připadá datum platnosti 
nových jízdních řádů na neděli 10. prosince. 
Níže proto uvádíme aktuální informace o změ-
nách týkajících se dopravní obslužnosti Blatné 
a okolních obcí.
Autobusová doprava:
Nedotované dálkové linky

Z důvodu dlouhodobé ekonomické ztráty 
má být od 18.12.2017 ukončen provoz nedělní 
linky Jindřichův Hradec–České Budějovice–
Plzeň, kdy spoj směr Plzeň odjíždí z Blatné 
v 11,26 hod. a spoj směr České Budějovice 
a Jindřichův Hradec jede v 16,20 hod. Jeli-
kož odpoledním autobusem dojíždí v neděli 
z Blatné do Českých Budějovic nezanedbatel-
ná skupina studentů, jednáme s Jihočeským 
koordinátorem dopravy o dotaci pro tuto 
linku na území Jihočeského kraje. Autobus by 
tak od ledna možná mohl znovu jezdit alespoň 
v úseku Blatná–České Budějovice–(Jindři-
chův Hradec). Konečné rozhodnutí o tom, zda 
a případně v jaké časové poloze bude autobus 
jezdit, nebylo ke dni uzávěrky tohoto článku za-
tím známo. Bližší informace se pokusíme přinést 
v dalším vydání Blatenských listů před vánoci.
Příměstské linky

U příměstských (dotovaných) linek 
dochází od nového jízdního řádu pouze 
k drobným změnám. Trasa odpoledního spoje 
Strakonice–Blatná, který jede přes Lažany 
a končí na zastávce Blatná, Boženy Němcové 
v 15,40 hod., bude prodloužena až k nádraží. 
U některých spojů dojde k nepatrným ča-
sovým posunům v řádu minut, u části linek 
bude omezen provoz mezi svátky o vánočních 
prázdninách. Proto si raději čas odjezdu svého 
spoje předem zkontrolujte v jízdních řádech 
na internetu nebo na autobusových zastávkách.
Železniční doprava:
Regionální vlaky

Vzhledem k zajištění návaznosti na večerní 
rychlíky (Brno)–České Budějovice–Plzeň a Pl-
zeň–České Budějovice, které přijíždí do Strako-
nic kolem 21. hodiny a nyní pojedou i v sobotu, 
bude jezdit osobní vlak Strakonice–Blatná 
s odjezdem ve 21,10 hod. ze Strakonic denně 
(tj. nově i v sobotu). Poslední večerní vlak, 
který odjíždí ze Strakonic na Blatnou ve 22,40 
hod., naopak již nepojede v sobotu a bude tak 
v provozu pouze v pracovní dny. Ze stejného 
důvodu nebude od nového jízdního řádu jezdit 
v sobotu poslední vlak z Nepomuku do Blatné 
v 19,57 hod., ale namísto něho pojede vlak 
s odjezdem z Nepomuku ve 20,37 hod. denně. 
Na vybraných vlacích na trati Březnice–Strako-
nice budou opět jezdit průvodčí.
Přípoje ve Strakonicích, Březnici a Nepomuku

Ve Strakonicích i v Nepomuku zůstanou 
přípoje na rychlíky směr České Budějovi-
ce–(Brno) a Plzeň od osobních vlaků z Blatné 
(a naopak) zachovány ve stávajícím rozsahu, 

v sobotu bude obnoven provoz posledních 
večerních rychlíků, jak již bylo uvedeno. 
Od vlaku jedoucího v pracovní dny z Blatné 
ve 4,59 hod. bude ve Strakonicích vytvořena 
nová návaznost osobním vlakem v 5,44 hod. 
do Českých Budějovic. Večer bude v opačném 
směru zaveden nový osobní vlak, který poje-
de v pracovní dny ve 21,10 hod. z Českých 
Budějovic do Strakonic, s návazností ve 22,40 
hod. na Blatnou. Na většinu vlaků z Blatné 
budou ve Strakonicích kromě rychlíků nově 
navazovat i osobní vlaky na České Budějovice. 
Ty pojedou dříve než rychlíky, čímž odpadne 
nepříjemné čekání ve Strakonicích. V opačném 
směru bude z Českých Budějovic na Blatnou 
zajištěn ve Strakonicích i nadále přestup pouze 
od rychlíků. 

Na trati Strakonice–Volary (stejně jako 
na tratích Číčenice–Volary a Volary–České 
Budějovice) bude od nového jízdního řádu 
dopravu zajišťovat nový dopravce GW Train 
Regio a.s. Časové polohy spojů na této trati 

zůstanou přibližně stejné, u některých vlaků 
dojde k mírným posunům. Zatím bohužel 
nedošlo k dohodě mezi tímto dopravcem a Čes-
kými drahami o vzájemném uznávání jízdenek, 
tj. při cestě na Šumavu bude nutné kupovat dvě 
jízdenky. 

Zatímco pro cestující do Českých Budějovic 
jsou změny v novém vlakovém jízdním řádu 
výhradně pozitivní, ve směru na Prahu dojde 
bohužel u vlakového spojení ke změnám veskrze 
negativním. Přípoje na Prahu sice zůstanou 
v Březnici zachovány ve stejném rozsahu, 
nicméně z důvodu zavedení nových expresů 
mezi Plzní a Prahou se rychlíky od Březnice 
v úseku mezi Berounem a Prahou již nevejdou 
na hlavní trať. Pojedou tedy po souběžné 
„lokálce“ přes Rudnou u Prahy, důsledkem 
čehož přijedou do Prahy o cca 30 min. později 
než nyní. V opačném směru budou rychlíky 
směr Březnice odjíždět z Prahy o cca 20 min. 
dříve. 

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná
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SVAZ  TĚLESNĚ  POSTIŽENÝCH v ČR z.s.,
místní organizace Blatná

Návštěva Strakonic
Na 8. listopad jsme si naplánovali ná-

vštěvu podniku ČZ a.s. Strakonice a zdejšího 
měšťanského pivovaru, i když léto, které je 
časem pivních zahrad, skončilo, zájem  o tuto 
akci byl velký, že jsme nemohli ani všechny 
zájemce uspokojit.

První zastávka byla na parkovišti u vý-
robního závodu ČZ a.s., kde si nás vyzvedl  
průvodce a odvedl do vestibulu divize Tur-
bo, zde po krátkém seznámení s výrobním  
programem této divize, jejím manažerem, 
jsme se vydali na prohlídku samotné výroby. 

Turbodmychadla ČZ podporují naplňování 
emisních norem motorů, jak pro Evropu 
u silničního i mimo silničního provozu, tak 
i pro USA. Mezi odběrateli jsou přední světoví 
výrobci motorů, protože Turbodmychadla ČZ 

nabízí výrobky vysoké kvality za přijatelnou 
cenu. Postupně jsme se seznámili s výrobou 
turbodmychadla od opracování odlitku až 
po jeho samotnou montáž, kdy již váží okolo 
22 kilogramů.

Udivovalo nás, že při obráběcí výrobě 
může být na hale tak čisto a ani hluk zde 
nebyl tak veliký, to prý díky využívání nejmo-
dernějších technologií a vysokým poměrům 
CNC obráběcích center. Z divize Turbo jsme 
se přemístili do muzea ČZ a.s., kde jsme se 
seznámili s historií továrny, která sahá až 
do roku 1919, kdy zde začala výroba zbraní 
pro armádu, což dokládají dobové fotografi e 
a exponáty. Od roku 1929 se začíná rozjíždět 
výroba jednostopých vozidel, od jízdních kol, 
motokol, motocyklů až po cestovní a soutěžní 
speciály, kdy výroba motocyklů pod značkou 
ČZ v roce 1996 končí. Nesmíme vynechat 
skútr Čezeta, který od veřejnosti dostal název 
„prase“, který se stal základem pro výrobu 
nákladních tříkolek, které se vyráběly v po-
bočném závodě ČZ Blatná.

Na odpoledne jsme měli připravenou 
komentovanou prohlídku s ochutnávkami 
nefi ltrovaných piv přímo z ležáckých tanků 
v měšťanském pivovaru Dudák Strakonice 
a.s.. Pivo zde vaří od roku 1649, v současné 
době se vaří pivo nepasterované, vaří se světlé 
výčepní Švanda, světlé ležáky 11 a Premium, 
Otavský zlatý, Král Šumavy, polotmavý ležák 
Klostermann a nefi ltrovaný Sklepák.

Dozvěděli jsme se informace o historii 
strakonického pivovaru, o změnách názvů 
piv, postupu  vaření, kvašení, dozrávání 
v ležáckém tanku až po stáčení do lahví. 
Na závěr jsme každý obdržel dárek v podobě 
1,5 l lahve nefi ltrovaného piva Sklepák a je 
nutno podotknou, že na takto zasvěcenou 
komentovanou prohlídku budeme všichni 
dlouho vzpomínat.

Za výbor STP v ČR z.s.
místní organizace Blatná

a účastníky
Milan Vrbský

Materiální sbírka pro azyl Sirius 2017
Sedmý ročník sbírky, který letos pomůže asi 50 psům, více než 70 kočkám a poníkovi 
v dobrovolnickém azylu Sirius v Záhoří u Písku. Sbírka probíhá od 13. 11. do 22.12.

Čím můžete pomoci: Psí a kočičí krmivo všeho druhu (granule, konzervy, pašti-
ky, piškoty, pamlsky), deky, povlečení, ručníky, koberce, lina, kočkolit, odčervo- 
vací tablety, antiparazitika, seno, sláma, suché pečivo apod.

Sběrná místa:

Strakonice  Pobočka Šmidingerovy knihovny Za Parkem, Husova 380, Jan Juráš (721 658 244)

Blatná  Chovatelské potřeby u Hořejšů. Žižkova 120, Vendulka Hořejšová (604 213 930, lze nakoupit přímo na prodejně) 
 Zoocentrum Jitka Holínová, Čechova 631, Jitka Holínová (721 076 523, lze nakoupit přímo na prodejně)
 Krmiva a chovatelské potřeby, tř. J. P. Koubka 86, Petr Stříbrný (774 442 651, lze nakoupit přímo na prodejně, 
 při nákupu pro azyl Sirius bude 25 % částky věnováno do sbírky)

Písek Chovatelské potřeby ZOO Drlíčov, Fráni Šrámka 129, 775 553 263 (775 553 275, lze nakoupit přímo na prodejně)

Plzeň Bar Metro, Americká 68, Karolina Anna Palmaka (775 740 230)
 Krmiva Jonatán, Slovany, Mikulášské náměstí 9 nebo Jižní Předměstí, Němejcova 5, Jitka Černá (776 662 383, 
 lze nakoupit na obou prodejnách)

Praha Marcela Veselá, Praha 2, 602 448 433, veselamarcela@live.com (adresa po tel. domluvě)

Více informací:
Ivana Bůbalová, koordinátorka sbírky, 602 467 689, ivana.bubalova@seznam.cz
Facebooková událost: „Materiální sbírka pro azyl Sirius v Záhoří u Písku 2017“
(https://www.facebook.com/events/605937263130469/)

Jménem všech svěřenců
azylu Sirius vám
děkujeme za pomoc!

Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01  Blatná,

V RÁMCI ZKVALITNĚNÍ A ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB 
PŘIJMEME NOVÉ 

              PRACOVNÍKY V PŘÍMÉ PÉČI
Místo výkonu práce: Domov pro seniory Blatná, tř. T. G. Masaryka 
272, 388 01  Blatná
Předpokládaný termín nástupu: kdykoliv, po domluvě
Pracovní poměr: HPP na dobu neurčitou, nepřetržitá pracovní doba 
v třísměnném provozu
Platové zařazení:  5. platová třída
Co nabízíme: 

►  práci, která má smysl a je společensky prospěšná
► práci, která přináší emoční uspokojení
►  příplatky za noční 20%
►  příplatky za víkendy 25%
►  příplatky za svátky 100%
►  zajímavé semináře a supervize zdarma
►  stravování za dotované ceny (20 Kč za oběd) 

Co nabízíme po zapracování:
►  osobní ohodnocení 
►  mimořádné odměny

Co nabízíme stálým zaměstnancům:
►  zvýhodněný běžný účet bez poplatků
►  slevové karty (LÉKÁRNA MAX, MAKRO)
►  možnost využití bezúročné půjčky
►  zážitkové workshopy a další benefi ty

Informace u vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku  
Mgr. Markéty Tvrdé, 608 609 015  
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ulturní  kalendář

10. 12. NEDĚLE | 14:00 – 17:00 | 
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY 
Nádvoří zámku Blatná
Pořadatel: CKVB a Zámek Blatná
Na druhou adventní neděli pro vás připra-
vilo Centrum kultury a vzdělávání Blatná 
spolu se zámkem Blatná tradiční vánoční 
trhy. Již počtvrté na vás čeká neopako-
vatelná atmosféra předvánoční doby v 
kulisách blatenského zámku. Těšte se na 
tradiční řemeslný jarmark, farmářské vý-
robky, hřejivé nápoje a spoustu domácích 
pochutin. Pro vaše děti bude připravena 
tvůrčí výtvarná dílnička, pro rodiče výbor-
ný svařák, zhlédnout můžete také samot-
nou výrobu skleněných miniatur. Potěšíme 
vás domácí polévkou paní baronky, čoko-
ládovou fontánou a spoustou dalších vá-
nočních překvapení. V 17:00 zakončí druhý
advent malá světelná show.

14. 12. ČTVRTEK | 17:00 | 
PROMÍTÁNÍ A POVÍDÁNÍ O PŘÍRODĚ 
TANZÁNIE (ZANZIBAR A NP MIKUMI 
A UDZUNGWA) 
Místo konání: sál SOŠ BLATNÁ 
Pořadatel: ZO ČSOP Blatná ve spolupráci 
se SOŠ Blatná 

15. 12. PÁTEK | 17:00 | 
KRÁSKA A ZVÍŘE 
Divadelní sál, Sokolovna Blatná 
Dětský muzikál, vystoupí žáci tanečního a 
hudebního oboru ZUŠ Blatná. 

16. 12. SOBOTA 
CELODENNÍ VÝLET DO PRAHY NA 
VÝSTAVY: OBNOVA PRAŽSKÉHO 
HRADU 1918-1929 a SVĚTLO V 
OBRAZE
Využijte jedinečnou možnost navštívit dvě 
aktuální výstavy na Pražském hradě.
Rezervace nutná, více informací a rezerva-
ce na telefonu 723 809 110 nebo na emailu 
pa.cernochova@post.cz. 
Pořadatel: Navíc z.s.

17. 12. NEDĚLE | 17:00 |
ADVENTNÍ KONCERT: 
HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé hu-
dební seskupení s vysokou uměleckou 
i interpretační úrovní, nezvykle širokým 
žánrovým záběrem a netradičním reperto-
árem, který v počátcích vycházel zejména 
z lidové tradice.

8. 12. PÁTEK | 20:00 |
LAJKA
Loutkový / Animovaný / Sci-Fi / Muzikál | 

Česko 2017 | 85 min | Mládeži přístupný | 
120 Kč

20. 12. STŘEDA | 19:00 |
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (3D) 
Fantasy/ Sci – Fi v původním znění s titul-
ky | USA 2017 | 150 min | 140 Kč

UPOZORUŇUJEME, ŽE MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
BUDE OD 27. 12. DO 29. 12. ZAVŘENA.

12. 12. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME a … chystáme 
vánoční dárečky

19. 12. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME a … ochutnáváme 
oblíbené cukroví

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

22. 12. PÁTEK | 16:00 – 18:00 |
VÁNOČENÍ ČTENÍ
Pro všechny děti, které se těší na Váno-
ce, chtějí se dozvědět něco o vánočních 
zvycích, rády tvoří a čtou. 

8. 12. PÁTEK | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ
Kavárna, KCAŽ
Přijďte otestovat své všeobecné znalosti, a 
přitom se pobavit s přáteli! Týmy 2-6 lidí, 
startovné 20 Kč/osoba.

11. 12. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE
Velká klubovna, KCAŽ
18:00 – 20:00 | prožitkové bubnování
20:00 – 21:30 | muzikoterapeutická relaxa-
ce. S sebou: karimatku, polštářek, deku a 
pohodlné oblečení. Přihlašování na: mra-
zova@ckvb.cz nebo 604723646. 
Vstupné: 40 Kč (každý pátý vstup zdarma).  

12. 12. ÚTERÝ | 17:00 |
KAREL FIALA A PRAŽSKÝ HRAD
Kavárna, KCAŽ
Přednáška s obrazovou prezentací. O čin-
nosti blatenského rodáka stavitele Karla 
Fialy na Pražském hradě pohovoří pan 
Mgr. Petr Měchura, Ph.D., pracovník Odbo-
ru památkové péče Kanceláře prezidenta 
republiky. 
Vstup volný. Pořadatel: Navíc z.s.

19. 12. ÚTERÝ | 16:00 | 
JAK SE NESTAT ZHUNTOVANOU 
MATKOU
Kavárna, KCAŽ
Společně se naučíme, jak se starat o Váš 
typ pleti, ukážeme si nejnovější trendy v 

líčení a jak se ráno nalíčit během 5 minut. 
Lektorka: Hana Trojanová. Vstup volný. 

22. 12. PÁTEK | 17:00 |
POJĎME SPOLU DO BETLÉMA
Kavárna, KCAŽ
Loutkové představení pro děti i dospělé na 
motivy lidových her s jesličkami sehraje di-
vadlo ToTeM z Mračova. Pořádá: o.s. Umě-
ní mění. Vstupné dobrovolné.

ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén, KCAŽ
14. 12. | 14:00 a 17:00 | MALBA
21. 12. | 18:00 | SOCHAŘSTVÍ

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Úterý  18:00 FRANCOUZŠTINA 
Středa 17:00 ANGLIČTINA
  18:00 ANGLIČTINA
  18:30 ANGLIČTINA
Čtvrtek  17:00 NĚMČINA 
  18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE
Jazykové konverzace probíhají do 21. 12. 
a znovu od 9. 1. 2018. 

1. 11. - 31. 12. | OK – OTEVŘENÁ 
KAVÁRNA | PHOTOLITERA 2017
Výstava fotografií členů skupiny FOTO Čes-
kého zemského svazu FISAIC. 

2. 10. – 30. 12. | GALERIE FOTOGRA-
FIE SPEKTRUM: VÝSTAVA FOTOKLU-
BU BLaFo BLATNÁ

NÁPRAVA ŘEČI 
KCAŽ, klubovna
PO, ST | po telefonické domluvě: Mgr. Pet-
ra Tuháčková, tel: +420 602 303 083
ÚT | po telefonické domluvě: Mgr. Květa 
Zbíralová, tel: +420 606 655 713

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 16:00 - 17:00 |
STP CVIČENÍ PRO MLADŠÍ I STARŠÍ
Velká klubovna, KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

KAŽDÁ STŘEDA | 10:00 – 11:00 |
REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ 
CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 
A SENIORY
Velká klubovna, KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 |
ÁJURJÓGA
Velká klubovna, KCAŽ
Poslední lekce 14. 12., nový cyklus od 11. 1. 
2018. 

UPOZORUŇUJEME, ŽE MĚSTSKÉ MUZUEM 
BLATNÁ BUDE V DOBĚ 24. 12. - 26. 12. a 
31. 12. – 1. 1. ZAVŘENO.

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

7. 12. – 4. 3. 2018 | 10:00 - 17:00 |
VELKÁ VÁLKA OČIMA JANA RAFAE-
LA SCHUSTERA
V roce 1914 celý svět očekával konflikt 

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum

 Výstavy



Ročník 28 (38) Blatná 8. prosince 2017 Číslo 21 / strana 9

mocností, avšak nikdo nepředvídal, že 
bude tak dlouhý a krvavý. Říkalo se: „Vál-
ka skončí dříve, než opadá listí.“ Technic-
ký pokrok proměnil válku dynamickou, 
pohyblivou za poziční, zákopovou. A svět 
čekal, která země dříve vykrvácí. Z daného 
chaosu a utrpení vzešly nové státy a svě-
tové uspořádání, z nichž se zrodilo Česko-
slovensko.
Válka se nevyhnula ani Blatensku. Dnes 
ji připomínají pomníky padlých a legioná-
řů, které najdeme v každé obci. Svědkem 
těchto událostí byl i březnický malíř Jan 
Rafael Schuster, který na svých obrazech 
zachytil zázemí vojáků a výjevy z fronty. 
Jeho díla zhlédnete ve výstavě Městského 
muzea Blatná, které vás provede každo-
denností Velké války.

1. 11. – 5. 1. | GALERIE V ÍČKU
JAN RAFAEL SCHUSTER – KRAJINY 
Mála výstava akvarelů od březnického ro-
dáka J. R. Schustera (1888–1981) ze sbírek 
Městského muzea Blatná.

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

1. 1. PONDĚLÍ | 17:00 | 
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 
Náměstí J. A. Komenského

16. 1. ÚTERÝ | 19:00 | 
TANCE NÁRODŮ SVĚTA V PODÁNÍ 
HOUSLÍ ALEXANDRA SHONERTA
Starý palác, zámek Blatná
Koncert KPH
Tento kouzelný program pro housle (v po-
dání špičkového houslisty Alexandra Sho-

nerta) s doprovodem klavíru nabízí tance 
jak hudebních velikánů, tak i lidové národ-
ní tance. Zastoupení národů je nesmírně 
pestré; kromě španělských, německých, 
českých, polských, ruských, ukrajinských, 
rumunských, arménských nebo arabských 
se setkáme i s tanci židovskými a cikánský-
mi. 
Předprodej: infocentrum, recepce muzea, 
www.ckvb.cz

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ – JARO 2018 
V průběhu první poloviny prosince bude-
te mít možnost zakoupit nové divadelní 
předplatné na jaro 2018. Chystáme pro Vás 
kousky veselé i vážné, taneční, komediál-
ní, tradiční i netradiční. Ale hlavně dbáme 
na to, aby se k Vám dostalo to nejlepší a 
nejzajímavější z aktuálního dění na české 
divadelní scéně. Pokud tedy stále přemýš-
líte, jakým vánočním dárkem své blízké a 
přátelé potěšit, můžete je obdarovat skvě-
lým kulturním zážitkem.

11. 12. OD 10:00 | PŘEDPRODEJ 
VSTUPENEK NA KONCERT KPH: 
ŠTĚPÁN RAK A JAN MATĚJ RAK
Unikátní kytarový koncert otce se synem 
dýchá originalitou a skutečným uměním 
obou umělců.
Předprodej: infocentrum, recepce muzea, 
www.ckvb.cz

 Těšte se

ČESKÁ MŠE 
VÁNOČNÍ

hraje Písecký komorní orchestr
Vstupné dobrovolné

26. 12. ÚTERÝ | 16:00 |
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Blatná

JAKUB 
JAN 
RYBA

VELKÁ VÁLKA OČIMA 
J. R. SCHUSTERA
7. 12. 2017 
4. 3. 2018

Městské muzeum Blatná
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
Vernisáž 7. 12. čtvrtek | 17:00 |

-
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Jednokolkař Petr Beneš 
tahá na světlo boží 
rekordy jako kouzelník 
králíky z klobouku. 
Naposledy „zlámal vaz“ 
nuselským schodům

U dětské generace si získal Petr Beneš / 
33 let / z Blatné přezdívku „Večerníček“. To 
proto, že je bytostně srostlý s jednokolkou. 
No, taková „siamská dvojčata“. 

Petr ale na rozdíl od svého televizního 
kolegy nerozhazuje letáčky. On v sedle jedno-
duchého zařízení „páchá“ vpravdě krkolomné 
kousky. Pod dohledem médií a komisaře z pel-
hřimovské agentury „Dobrý den“. Na kontě 
má již pět zápisů do České knihy rekordů.

S jednokol-
ka ř ským „ lo -
v e m  s k a l p ů “ 
zača l  na  j a ře 
roku 2007, kdy 
se mu podařilo 
vyskákat petřín-
skou rozhlednu 
v Praze. Na je-
jím vrcholu pak 
poskytoval svá 
první interview. 
Následovalo sje-
tí monínského 

„Bike Parku“ ve fenomenálním čase pod 
deset minut roku 2012, rok 2013 pak byl 
ve znamení „dobytí“ výškových budov AZ 
TOWER v Brně a Žižkov „TOWER“ v Praze. 
Za pokoření petřínské rozhledny byl 178 cm 
vysokému a 86 kg vážícímu borci z Blatné 
dokonce udělen titul „Rekordman roku 2008“.

Svou drahocennou sbírku osobních re-
kordů obohatil Petr Beneš letos fantastickým 
soubojem s nuselskými schody. Pro urostlého 
mladíka s letitou praxí, záviděníhodnými 
fyzickými schopnostmi a železnými nervy 
nepředstavoval problém ani tak „dát“ tři 
pokusy ďábelsky rychlého sjezdu střemhlav 
po 182 schodech a již popáté vetknout svůj 
sportovní erb do České knihy rekordů, když 
„do třetice všeho dobrého“ přelétl pražskou 
pamětihodnost rychlostí 0:41:62. Paradoxně 
víc ho vyčerpaly byrokratické průtahy, spo-
jené s jeho projektem. Úřední šiml prostě 
nezklamal. „Papíry, nutnými k uskutečnění 
pokusu o rekord, jsem napěchoval celé jedny 
EURO desky,“ pousmívá se ještě dnes speci-
alista na extrémní výkony, kterého jinak nic 

hned tak z míry nevyvede. Petr musel podat 
na příslušné městské části žádost o zvláštní 
užívání komunikace, vyměřit si dva metry 
prostoru na nuselských schodech, nakreslit 
plánek schodiště plus tvar záboru, atd. atd. 
atd…… „Pak jsem pro dochucení narazil 
na nepříjemnou až arogantní úřednici. Celá 
záležitost se natahovala tak, až jsem musel 
datum konání pokusu o rekord přeložit o mě-
síc později,“ vzpomíná rekordman z Blatné 
na nepříjemný střet s byrokratickou mašinérií 
a okamžitě mu naskakuje výraz jakoby žvýkal 
šťovík.

O to příjemnější byl kontakt s tou sportov-
ní realitou, kdy Petr mohl a musel spoléhal jen 
sám na sebe. „Určitě jsem si věřil. Bez toho 
by člověk mohl rovnou všechno zabalit. A tak 
jsem to pustil na maximum, přestože povrch 
trochu klouzal,“ svěřuje se svérázný bojovník 
s hranicemi lidských možností, „Úvodní po-
kus byl takzvaně zahřívací, kdy jsem si sáhl 
na tréninkový průměr. Napodruhé jsem si skó-
re vylepšil- to mě psychicky podržela zejména 
přítomnost zástupců sdělovacích prostředků 
a kámošů. No a řádně zahřáté svaly na nohou 
mi umožnily dosáhnout napotřetí výsledku 
v duchu mých představ. Musel jsem ovšem 
jet tak trochu v rámci daných možností, co 
kolo a plášť starý sedm let dovolily. Bylo taky 
nutno brát v úvahu ošlapané schody a kulatější 
hrany,“ dodává sympatický nezmar, který 
zná nuselské schody jako své boty. „Trénuji 
na nich už léta. V rámci přípravy na tenhle 
rekord dokonce dvakrát týdně.“

Jak Petr spí poslední noc před svými 
extrémními kousky? „Dost mizerně,“ při-
znává vyzyvatel neviditelna, „Vlastně vůbec 
nemůžu usnout, přemýšlím a snažím se usi-
lovně „hodit“ do pohodového stavu. Teď před 

nuselským dobrodružstvím jsem byl v limbu 
asi jen pět hodin. Ale zřejmě to tak má být, 
protože to nakonec vždycky vyšlo,“ fi lozofuje 
jednokolkařský velmistr.

Petr si během své kariéry vyzkoušel i skok 
do hloubky. A to přímo před kamerou TV 

NOVA. „Skočil 
jsem dva metry 
třicet a myslel 
si, že jsem guru. 
Jenže  za  rok 
mně nějaký kluk 
přeskočil- dal 
dva sedmdesát. 
To je prostě ten 
vývoj,“ bere to 
s anglickým kli-
dem Petr Beneš.

Petr Beneš 
má ovšem jednu 

smůlu. Jeho exelentní sportovní zaměření 
oslovuje případné sponzory minimálně. A tak 
si své aktivity fi nancuje zčásti sám, zčásti mu 
pomáhá mateřské město Blatná a zčásti spolek 
„PROSPORT Blatná“, kde je registrován. 
„Být fotbalista nebo hokejista, třeba bych byl 
za vodou,“ konstatuje nevesele daný stav Petr, 
ale nevzdává to.

Právě z fi nančních důvodů odložil další 
souboj s výškovým kolosem v Brně až na rok 
2018. To už snad bude situace příznivější. 
„A doufám, že okolnosti nebudou tak hek-
tické jako na nuselských schodech. To mi 
málem ujel vlak do Prahy, stíhal jsem to tak 
tak. A hned po rekordu jsem musel zařezávat 
na směnu do fabriky.“ Ve stínu toho vypadá 
jako žertovná maličkost fakt, že mu určitá 
média pomotala rekordy a do éteru pustila 
polokachnu.                         Vladimír Šavrda

Petr Beneš (vpravo) s komi-
sařem agentury 
DOBRÝ DEN.

Petr Beneš srazil Nuselským 
schodům parádně hřebínek.

TENISOVÁ EXHIBICE DAVISCUPOVÝCH 
REPREZENTANTŮ V TC VITALITY BŘEZNICE

V sobotu 25.11.2017 se v našem Březnickém tenisovém klubu TC VTITALITY BŘEZNICE 
z.s. uskutečnila tenisová exhibiční čtyřhra daviscupových reprezentantů.

Nastoupili v ní Jiří Veselý jun., a jeho otec Jiří Veselý sen. (šéf-
trenér tenisového klubu) na jedné straně dvorce a proti nim dvojice 
Lukáš Dlouhý a Roman Jebavý.

Na závěr utkání ocenili výše jmenovaní tenisté nejlepší hráče 
klubu z řad dětí a mládeže.

Celá akce proběhla ve velmi přátelské, příjemné a zábavné 
atmosféře.

Stanislav Veselý - TC Vitality Březnice z.s.
manažer klubu



Ročník 28 (38) Blatná 8. prosince 2017 Číslo 21 / strana 11

Bulls cup - další díl sousedských sportovních soubojů Buzic a Skaličan
Zimní stadion v Blatné byl v sobotu 25. 

11. 2017 svědkem turnaje v hokejbale, kterým 
pokračovala sportovní klání kamarádů z obcí 
Buzice a Skaličany. Kromě ostře sledovaného 
derby se v turnaji představil „Výběr světa“ 
z Blatné, který nakonec Bulls Cup velmi 

těsně ovládl před stříbrnými Býky Buzice 
a bronzovými Kozel Skaličany.

Každý s každým odehrál dva zápasy 
a výsledky byly zaznamenány následovně: 
Skaličany - Blatná 2:1 a 0:5, Blatná - Buzice 
7:4 a 3:2 (sn), Buzice - Skaličany 2:1 a 5:4. 
Nejlepším gólmanem turnaje byl vyhlášen 
Jakub Darda (Skaličany), nejlepším hráčem 
Dan Brož (Buzice) a nejlepším střelcem Jo-
sef Bulka (Blatná). Všechna utkání měla pro 
oko diváka zajímavý průběh a týmy odvedly 
na hřišti velice dobrou práci.

Závěrečný brífi ng a občerstvení během 
turnaje dokonale zajistilo duo hokejbalových 
matadorů bratrů Samců. Turnaj opanovala 
dobrá atmosféra a přístup hráčů v duchu fair 
play. Vlastní derby tentokrát patřilo buzickým 
Býkům. Ti dokázali skaličanské Kozly v obou 
vzájemných utkáních Bulls cupu těsně porazit 
a vyrovnali  tak stav letošní série sportovního 
víceboje na 2:2! Doposud se odehrála klání 
sousedních obcí v hokeji (únorový Winter kla-
sik na rybníčku v Buzicích ovládli skaličan-

ští), v nohejbale (červnový buzický pouťový 
turnájek zvládli lépe domácí) a ve fotbale, 
kdy během říjnové Skalčanské Pencle zvítězil 
Kozel.

O celkovém vítězi a vládci sportovního 
regionu mezi Dražským rybníkem a Zbůzi 
se rozhodne na konci roku při závěrečném 
setkání spřátelených obcí, tentokrát ve stolním 
tenise v Obecním domě v Buzicích.

text D. Málek a V. Cheníček
foto M. Fořtová

Skaličanský tým Kozlů.

Úvodní buly zápasu Buzice vs. Skaličany.

Vánoční laťka
„Žáci druhého stupně zá-

kladních škol z Blatné i ši-
rokého okolí! Přihlaste se 
na závody ve skoku vysokém 
tradičně konané pod názvem 
Vánoční laťka v tělocvičně 
SOŠ Blatná ve středu 20. pro-
since od 14:00 (blíže viz foto-
pozvánka). Do kategorie žáků 
a žákyň základních škol (ta-
lentovaní výškaři a výškařku 
mohou být případně i mladší 
než osmáci) se můžete přihlá-
sit sami nebo prostřednictvím 
tělocvikářů nejlépe do pondělí 
18.12. na mail hanzlicek@
blek.cz). Jsou připraveny 
i ceny zakoupené z příspěvku 
od Města Blatná.“

S pozdravem 
a s poděkováním za spolupráci

za SOŠ Blatná 
P. Pavlík a D. Hanzlíček


Sádlov 1360, Blatná

přijme pracovníky/brigádníky do výroby na pozice:
  čalouník
  truhlář
  pomocný dělník

Informace osobně nebo na tel. čísle: 383 412 310, 603 142 319

Průběžné výsledky 
soutěže ŽENY-volejbal 
2017/2018
1. S.Radomyšl 13 12 1 24:  4 25
2. TJ Záboří Žížaly 14 10 4 20:  9 24
3. TJ Fezko „S“ 14 9 5 22:13 23
4. S,Volyně 14 9 5 20:13 23
5. Strakonice „Cats“ 12 10 2 20:  7 22
6. TJ ČZ Strak.“N“ 13 9 4 22:  8 22
7. TJ S. Blatná 14 7 7 15:15 21
8. TJ ČZ Strak. „A“. 15 6 9 12:22 21
9. TJ ČZ Strak.“B“ 14 4 10 10:21 18
10. SK Řepice 15 3 12 11:24 18
11. TJ S: Katovice 15 2 13 5:28 17
12. Borga Horažďovice 13 2 11 7:24 15



Číslo 21 / strana 12 Blatná 8. prosince 2017 Ročník 28 (38)

Masarykův pomník v Uzenicích se dočkal velkého zadostiučinění
Připomenout si 80. výročí úmrtí prezidenta - osvoboditele přijeli do malé jihočeské vesnice 
i významné vlastenecké kapacity z Prahy.

(dokončení z min. čísla)

Po únoru 1948 byla nastolena nová vláda 
teroru a uzenický Masaryk se ocitl opět na in-
dexu. Teď vadil pro změnu komunistům. Ale 
uzeničtí občané ho už podruhé nedali a po-
mník přečkal bez úhony a změn na své podobě 
celých 41 let rudé diktatury. Před dvaceti lety 
hovořil na toto téma tehdejší starosta Uzenic 
Zdeněk Škácha: „Uzenice představovaly 
v dobách vlády jedné strany ryze nekomuni-
stickou vesnici. Žili zde pouze tři nebo čtyři 
soudruzi- ti se ovšem v této záležitosti nikte-
rak neangažovali.“ Současný první muž obce 
dodává: „Když sem před rokem 1989 jezdili 
na hony různí komunističtí papaláši, tvářili se 
na Masarykův pomník všelijak a často žádali, 
abychom reliéf prvního československého 
prezidenta dali pryč. Ale nikdy nepochodili- 
Masaryk je prostě přežil.“

Návrat selské jízdy
Bylo více než symbolické, že se při této 

významné příležitosti vrátila do Uzenic selská 
jízda. Držela zde u pomníku svého odvěkého 
patrona a ochránce čestnou stráž stejně jako 
v ponuré éře roku 1938. Mnozí starší občané 
si tuto scénu okamžitě vyložili jako blýskání 
se na lepší časy. I teď totiž vlast ztrácí svou 
svobodu, suverenitu a samostatnost. A ani bla-
ničtí rytíři by přítomným nedodali výraznější 
sebevědomí a naději, že snad už bude lépe 
a zase budeme v Čechách svými pány- nikoliv 
vazaly cizáků.

Tentokrát se selská jízda rekrutovala 
výhradně ze zástupkyň něžného pohlaví. 
Trio krojovaných jezdkyň s vlastní zástavou 
přijela do Uzenic ze soukromé stáje Tojice 
u Nepomuka.

Zastoupeny zde byly i další staročeské 
spolky. Se zalíbením spočívaly zraky diváků 
na nádherných krojích příslušnic baráčnické 
obce z Radomyšle. V sokolském kroji přišel 
Miroslav Hejl - někdejší starosta sokolské 
organizace v Blatné, který se po roce 1989 
podílel na obnově blatenského masarykova 
Sokola a procesu restituce budovy sokolovny.

Samozřejmě nemohl chybět u pomníku 
T. G. Masaryka uzenický Sbor dobrovolných 
hasičů v kompletním složení.

Velmi výjimečnou poctou obci byla pří-
tomnost čestných hostů z vlasteneckého obro-
zeneckého hnutí hlavního města. Jelikož celá 

vlastenecká slavnost se konala s předehrou 
v podobě mše svaté, sloužené uvnitř čerstvě 
zrekonstruované kaple sv. Václava blaten-
ským knězem Rudolfem Huškem, i první 
veřejné vystoupení pražské kapacity patřilo 
tomuto patronu české země. Přednášejícím 
nebyl nikdo menší než skutečný aristokrat- 
celým jménem Svatopluk Richard Vladislav 
Norbert kníže von Haugwitz a baron z Bis-
kupitz, jinak člen řádu skotských templářů.

Nelíčené dojetí zlomilo hned v úvodu 
proslovu hlas paní PhDr. Marii Neudorfl ové, 
pracovnici Masarykova ústavu Akademie 
věd ČR a rovněž renomované historičce. 
Ušlechtilé city a pohnutky však nepotřebují 
omluvy- právě naopak. „ Místní zastupitelstvo 
vytvořilo krásnou atmosféru pocitu sounáleži-
tosti a sousedské laskavosti. Ta dala místním 
lidem i hostům příležitost k pocitu národní 
hrdosti, které jsou podmínkou k naší důstojné 
existenci. Přeji občanům Uzenic , aby tyto 
nutné a vzácné hodnoty  rozvíjeli co nejvíce, 
aby je přijali jako důležitou součást svého 
života,“ otevřela své srdce přítomným paní 
doktorka Neudorfl ová. Zdůraznila dále, že 
prezident T. G. Masaryk byl nejvzdělanějším 
Čechem své doby: „ Ve své práci pro rozvoj 
úrovně českého národa daleko před rokem 
1918 vědomě navazoval na české obrození 
i na českou reformaci, zdůrazňoval jejich silné 
humanitní hodnoty. Svým působením budoval 
základy k moderní demokratické státnosti. 
Vznikem a existencí Československé repub-
liky v roce 1918 se ukázalo, že měl pravdu, 
že jeho víra v humanitní orientaci spojených 
národů byla oprávněná. Tyto tradice české 
státnosti bychom měli ctít a hledat cesty, jak 
na jejich humanitní a demokratické ideály více 
navazovat,“ končila svůj projev za bouřlivého 
potlesku početného davu hrdá vlastenka.

Trojici hostů z Prahy doplnil Mgr. Pavel 
Černý - historik a předseda „ Společnosti 
Antonína Švehly“ poutavou přednáškou 
na téma „ Švehla a Masaryk- jejich pevné 
přátelství a práce pro společnost“. „ Antonín 
Švehla se během svého působení v česko-
slovenské politice s T. G. Masarykem velice 
sblížil. U kormidla státu se sešli ve zralém 
věku a z tohoto jejich postavení vyplynula 
nejen úzká spolupráce, ale i vzájemný vztah 
založený na respektu a úctě. Prezident Ma-
saryk se stal častým a vřele vítaným hostem 
na Švehlově rodinném statku,“ zmínil mimo 

jiné Mgr. Pavel Černý. Představil také krátce 
neziskovou společnost, která působí na úze-
mí republiky již čtrnáctým rokem a za dobu 
svého trvání zorganizovala několik desítek 
vlasteneckých akcí, včetně tří velkých výstav 
o hrdinech 28. října 1918. „ U příležitosti 100. 
výročí založení Československa příští rok 
vydáme pamětní medaile,“ avizoval upřímný 
vlastenecký činitel, pro něhož jsou hodnoty 
práva a demokracie stěžejní náplní života.

Svým hodnotným příspěvkem obohatil 
program nádherného slunného odpoledne 
také regionální historik, hrdý havlíčkovec 
a emeritní senátor ing. Josef Kalbáč. Velmi 
pěkně zarecitovanou básní o T. G. Masarykovi 
rozezněla struny v duších a srdcích poslucha-
čů paní Jaroslava Písařováz Blatné- velká 
obdivovatelka prvního československého 
prezidenta. Za zvuků státní hymny položili 
k pomníku politického velikána národních 
dějin dva věnce dobrovolní hasiči z Uzenic 
a činitelé Jednoty K. H. Borovského ze Stra-
konic. Dětské hudební těleso ze ZUŠ Blatná 
v krojích, vedené uznávaným ředitelem této 
instituce Martinem Škartou, zakončilo pietní 
akt souborem skladeb a písní, které by nene-
chaly ani kámen chladným a postaralo se tak 
o noblesní tečku za jednou z nejdůležitějších 
společenských akcí v dějinách obce Uzenice.

Pak už následovala volná zábava u bohatě 
prostřených stolů za hudebního doprovodu 
kapely pana Koubka z Blatné. Delikatesou dne 
byl výborný kančí guláš. K chuti samozřejmě 
přišly i zákusky a obložené chlebíčky. Ob-
čerstvení zasponzoroval zdejší Obecní úřad.

Ještě s předstihem byl uzenický pomník 
T. G. Masaryka odborně ošetřen a vyčištěn. 
Skvělou práci odvedl malíř a umělecký re-
staurátor Lubomír Pešek ze Záhrobí, který 
je zároveň autorem nové výzdoby vnitřku 
uzenické kaple sv. Václava. A také on měl 
tu čest představením svého unikátního díla 
ve svatostánku veřejnosti celou sváteční akci 
zahájit.

Vlastenecké shromáždění a uctění světlé 
památky T. G. Masaryka v obci Uzenice mělo, 
má a ještě bude mít nedocenitelný význam pro 
obnovu české národní hrdosti a vymanění se 
z chapadel prázdnoty a antisociální politiky 
novodobých vlád. Je velkou nadějí pro budou-
cí generace, že si stále více jedinců uvědomu-
je, že ze zdánlivé bezvýchodnosti přece jen 
vede cesta. Bude dlouhá a svízelná. Ale světlo 
našich slavných předků tento národ povede.

Vladimír Šavrda 
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

www.adchvatal.cz             ad.chvatal@seznam.cz

  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

  Dovoz kameniva, písku, betonu

  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

Přijmeme řidiče MKD 

řidičský průkaz sk. C + E,

mzdové ohodnocení – 35.000 – 37.000 Kč, 

víkendy volné, stálá práce

Masáže
PETRA PŘÍVOZNÍKOVÁ

Tel.: 776 704 667

Pivovarská 1272, 388 01 Blatná



Cafe Porto
náměstí Míru 102, Blatná 388 01

AKCE KOKTEJLŮ
OD PROSINCE VŽDY KAŽDÝ
PÁTEK OD 20:00-22:00 hod.

NA VŠECHNY ALKO I NEALKO 
NÁPOJE.

NOVĚ:
MALINOVÉ DAIQUIRI

STÁLÁ NABÍDKA : MOJITO, 
SEX ON THE BEACH, COS-

MOPOLITAN, GREEN HAWAI,
PINA COLADA, GOSPODIN,CHUPITO 

a další…

OTEVØENO

9:00 - 17:00
8:00 - 12:00

zavøeno

po - pá
so
ne

tel.:  777 042 768

@: vinotekablatna@gmail.com

   : námìstí Míru 209, 388 01 Blatná

U nás zakoupíte vína z nabídky vinaøství
Grmolec, Maòák, Mádl, Prùša, Lahofer

K dostání též kvalitní vína sudová
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Autodíly –    
    železářství

MAREK CHVÁTAL

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

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

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

nzerce

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Sedláček

  žaluzie všech         žaluzie všech       
     typů     typů

  sítě proti hmyzu  sítě proti hmyzu

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

– prodej ovocných destilátů, výrobků řady Liquére, Baron Hildprandt
– prodej piva Blatenská 10°světlé výčepní, obsah alkoholu: 4% obj.
– Blatenský Kohout světlý ležák, obsah alkoholu: 4,8% obj.
– Blatenský Kohout polotmavý ležák, obsah alkoholu: 4,8% obj.

od 5.12.2017 nově v prodeji pivo Sládkovo sváteční - světlý speciál, 
obsah alkoholu: 6,2 % obj. 
- piva jsou nepasterovaná a nefi ltrovaná 
- prodej: 1l PET, 1l sklo, 5l opětovně plněné soudky, KEG – 15l, 30l, 50l.
- dále nabízíme možnost zapůjčení pivních setů a výčepního zařízení

LiquiB Zámecký ovocný lihovar Blatná s.r.o., Plzeňská 315, Blatná 388 01
Kontaktní údaje: podniková prodejna tel: 383 422 523, 739 459 333
sládek p. Fried tel: 603 528 270

Hledáme obsluhu Kulturní 
kavárny Železářství u Šulců, 
kterou budeme otevírat v Blatné 

na jaře.
Hledáme šikovné a příjemné 
spolupracovníky, kteří nám 

pomohou vybudovat skvělou 
kavárnu.

Nabízíme pracovní smlouvu, 
výborné proškolení, vlídné 

zacházení a hezké prostředí. 
Očekáváme zkušenosti 

z kavárenství.
Další info osobně. 

Kontakt: ku-ka@post.cz 
 tel: 728 876 634, 602 266 735
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PizzeriePizzerie
U Pejska a KočičkyU Pejska a Kočičky

v Kasejovicích,
láká na pizzu z domácího těsta

Tel.: 776 692 390 + Facebook
Út - Pá 11.30 - 20.00
So  11.30 - 21.00
Ne  11.30 - 20.00

Česká pojišťovna hledá nové
spolupracovníky na pozici

„osobní poradce“
pro oblast Strakonicko

na hlavní i vedlejší činnost 

Nabízíme:
● vícesložkové odměňování: fi xní 

plat, provize, bonusy
● kvalitní systém zaškolení
● odborný růst a možnost sebe-

realizace
● spolupráci s kanceláří v Blatné
● speciální program pro mamin-

ky s dětmi a vysokoškoláky
Požadujeme:

● minimálně SŠ vzdělání zakonče-
né maturitou

● bezúhonnost
● chuť se učit a odhodlání být 

úspěšný
Těšíme se na Váš životopis na mail: 
eva.tomsovicova@ceskapojistovna.cz

nebo telefon na 774 555 199

Desátý ročník předvánoční
čilákovské pinčesmánie

aneb

TURNAJ O POHÁR MISTRA 
ŠENKÝŘE

Místo konání: hostinec U Čiláka Buzice
Datum konání: pátek 22. prosince 2017

Začátek turnaje: v 15.00 hodin
Registrace hráčů od 14.00 hodin

Tradiční turnaj ve stolním tenise je vyhlá-
šen pro kategorie dětí a dospělých.

PŘIJĎTE HONEM SHODIT NĚJAKÁ TA KILA,
NEŽ PŘIBERETE U STŘEDROVEČERNÍ 

TABULE

Přijmeme do pracovního poměru 

Pracovníka/pracovnici na pozici 
řidič-skladník mrazírenského skladu 

v jednosměnném provozu

Požadavky:
řidičský průkaz sk. B, sk. C výhodou
zásobování - Praha, střední Čechy

samostatnost, odpovědnost,
řidič vysokozdvižného vozíku výhodou, 

možnost zaškolení

Bližší informace podá p. Koubek –
vedoucí stř. zpracovna 

tel. 777632174, 383421037
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Jankovský

www.expert.cz

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


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

Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná
Tel.: 383 422 044
E-mail: info@blatenskatiskarna.cz
www.blatenskatiskarna.cz

●   LETÁKY, PLAKÁTY
●   NAVŠTÍVENKY, POZVÁNKY
●   PROSPEKTY, ČASOPISY
●   KNIHY, BROŽURY
●   KALENDÁŘE
●   DIPLOMOVÉ PRÁCE
●   GRAFICKÉ SLUŽBY

VÝHODNÉ CENY

Př í jem zakázek: pondě l í  - pátek od 6.00 - 14.00 hod.



MŮJ HLAS 
BUDE SLYŠET.
V Í M ,  J A K  N A  TO .

PAVEL FISCHER
 P R E Z I D E N T  2 0 1 8



Dobrý den,

jmenuji se Pavel Fischer a kandiduji na 
prezidenta České republiky. Mám pro to 
všechny předpoklady: hovořím plynně 
třemi jazyky, v minulosti jsem zastával 
vysoké funkce v kanceláři prezidenta, 
vyznám se v prostředí světové diplomacie a 
mnoho velkých hráčů světové politiky 
osobně znám.

Chci obnovit důvěru lidí v úřad prezidenta 
i v naši zemi. Mým cílem je přinést novou 
naději a dobrou náladu. Chci zklidnit 
rozhádanou společnost. Stávající poli- 
tické směřování na východ ohrožuje 
naši samostatnost a svobodu, a proto 
se musíme vrátit na Západ, kam odjak- 
živa patříme. Stát se musí zmoderni-
zovat a sloužit svým občanům.

Vím, jak na to!

Váš
Pavel Fischer

Jako   prezident   budu   propojovat  
 vládu,   parlament   a   další   instituce,  
 aby   lépe   spolupracovaly.

Z   pozice   vrchního   velitele   
ozbrojených   sil   se   zasadím   o   to,  
 aby   se   u   nás   žilo   v   klidu   a bezpečí.

Zaručím   samostatné  
 rozhodování   obcí   a   měst.

 Podpora   znevýhodněných   
a   sociálně   slabších   občanů   
je mou   prioritou.

Podnikatelům,   vědcům   
a   umělcům   pomůžu   úspěšně  
 proniknout   do   zahraničí.

 Pražský   hrad   znovu   
otevřu   všem.

Nehodlám   se   obklopovat   lidmi   
s   pochybnou   minulostí.

 Zařídím,   aby   náš   hlas   za   jednacími  
 stoly   v   EU   byl   slyšet.

Vrátím   Českou   republiku   
na   mapu   světa!

zadavatel: Pavel Fischer / zhotovitel: JAZZ Communications

Přispět na mou prezidentskou kampaň můžete 
okamžitě s pomocí tohoto QR kódu nebo na 
transparentní účet číslo 2001304080/2010

MŮJ   PROGRAM

WWW.PAVELFISCHER.CZ



Tradiční řemeslný jarmark, farmářské výrobky, hřejivé nápoje a koledy rozezní druhou ad-
ventní neděli nádvoří zámku Blatná. Pro děti bude připravena tvůrčí výtvarná dílnička, pro 
rodiče výborný svařák, zhlédnout můžete také samotnou výrobu skleněných miniatur. Dále 
vás potěšíme domácí polévkou paní baronky, čokoládovou fontánou a spoustou vánočních 
překvapení. V 17:00 zakončí druhý advent malá světelná show.

10. 12. NEDĚLE | 14:00 | Nádvoří zámku Blatná

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ 
TRHY
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