
Ateliérová a průkazková fotografi e, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy. 
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náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA TŘ. J. P. KOUBKA 
A NA ZÁMKU V BLATNÉ

Rozsvícení vánočního stromu v Blatné.
Foto Jakub Loula.

„JSEM NA BLATNÝ ZÁVISLEJ.“
Povídání o životě s malířem Milanem Janáčkem

 
Ve středu 27. listopadu jsme otevřeli v Městském muzeu Blatná 

výstavu Barevné opojení. Své obrazy zde vystavuje trojice blatenských 
malířů; Milan Janáček, Lucie Scholler Rusková a Josef Synek.

Prvně jmenovaný sice už více než šedesát let žije v severních Čechách, 
ale uvnitř se cítí být stále Blateňákem. Milan Janáček oslavil vloni osm-
desátku a za svůj život toho stihnul opravdu hodně. Byl učitelem výtvarné 
výchovy, redaktorem, grafi kem, ilustrátorem, malířem, hercem, scénogra-
fem…a mnohému se věnuje dosud, byť v omezené míře. Při domlouvání 
o výstavě nás mile uvítal se svojí ženou Marií v libereckém bytě plném 
obrazů, které bych všechny chtěla mít doma. A samozřejmě se vzpomínalo 
na Blatnou, kterou má Milan Janáček stále pod kůží.

Rozhovor s Milanem Janáčkem na straně 12.Milan Janáček, foto Kamila Berndorff ová

Rozsvícení vánočního stromu  na zámku.
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Permanentka 
do zámeckého parku

Pokud milujete procházky parkem, 
hledáte krásné a klidné místo pro roz-
jímání, nebo jste rádi v bezprostřední 
blízkosti zvířatům, využijte možnost 
pořídit si novou permanentku do zámec-
kého parku, který již staletí patří mezi 
nejpůvabnější místa našeho regionu. 
Celoroční permanentka je za 400 Kč a pro 
obyvatele Blatenska za 250 Kč. Děti do 
6 let v doprovodu dospělé osoby a držitelé 
průkazu ZTP/P mají vstup do parku zcela 
zdarma. Požadavek na vstup s kočárkem 
je potřeba při nákupu nahlásit. Rybáři platí 
jednorázový manipulační poplatek 100 Kč 
při první registraci, pro další období je 
jim nová permanentka zdarma vyměněná 
za starou. Ceny permanentek na rok 2020 
tak zůstávají stejné, jako tomu bylo při 
letošním květnovém zavedení vstupného. 
Permanentku do zámeckého parku na rok 
2020 lze zakoupit v zámecké pokladně, 
která bude pro tento účel otevřena vždy 
v sobotu: 7., 14. a 21. prosince 2019 + 
11. a 25. ledna 2020. Díky permanent-
ce je možné navštěvovat zámecký park 
ode dne zakoupení až do 31. prosince 
2020 neomezeně v rámci otevírací doby. 
Park je v zimním období otevřen každý 
den od 6:00 do 18:00 a v letním od 6:00 
do 20:00. Oproti jednorázové vstupen-
ce mají držitelé permanentky možnost 
vstoupit do parku oběma branami, tedy 
z nádvoří zámku i bránou u Sokolovny. 
Z technických důvodů nemají tuto mož-
nost návštěvníci s kočárkem či invalidním 
vozíkem, protože brána u Sokolovny ne-
disponuje otevírací brankou, jako je tomu 
u brány na nádvoří zámku. Příjem z prode-
je permanentek do zámeckého parku bude 
sloužit výhradně k udržování zámeckého 
areálu, aby byl co nejpříjemnějším místem 
k návštěvě. Děkujeme za přízeň a přejeme 
hezké toulání a příjemně strávený čas 
v zámeckém parku.

 Správa zámku Blatná 

Pozvánka
„Zveme všechny zájemce ohřát se v před-

vánočním chladu při záběrech z korálových 
útesů a zelené džungle! Tradiční prosincová 

veřejná schůze ČSOP Blatná s promítáním 
o přírodě papuánských ostrůvků Raja A mpat 
bude ve čtvrtek 12.12.2019 od 17:00 v sále 
v suterénu v SOŠ Blatná.“

Petr Pavlík

NEVIDĚL-LI BY SVATÝ MIKULÁŠ 
VLHKÉ STŘECHY, MUSEL BY BÝT 
SLEPÝ

Není to tak dlouho, co jsme psali o chys-
tané prodejní výstavě KOUZLO PŘÍRODY 
A ČESKÉ VÁNOCE  s pocitem, že je ještě 
mnoho času a najednou je to tu, nastal AD-
VENT – očekávání  příchodu Ježíše. Jen 
několikrát se vyspíte, říkáme nedočkavým 
dětem a Vánoce jsou tady!

KOUZLO PŘÍRODY A ČESKÉ VÁNOCE
Zveme všechny milovníky uměleckého 

řemesla k návštěvě našeho obchodu v průjez-
du na tř. J. P. Koubka 3, kde jsme pro vás při-
pravili prodejní výstavu s tématikou lidových 
českých Vánoc. O našem prodeji a nabídce 
jsme již mnohé napsali, a tak věříme, že jste 
v obraze. Jen pro ty, kteří třeba stále ještě ne, 
připomínáme: 

V naší nabídce jsou výrobky českých 
výtvarníků a umělců včetně těch blatenských, 
drobnými přírodními dekoracemi a lidovými 
ozdobami navozujeme atmosféru našich před-
ků, kouzelných lidových Vánoc.

Věříme, že si v předvánočním shonu 
a spěchu  najdete nějakou sobotu dopo-
ledne chvilku, kdy nás přijdete navštívit. 
Těšíme se na vás.

OTEVŘENO: soboty 9.00 – 16.00,  
čtvrtek a pátek 19. a 20. 12  - 10.00 – 17.00  
a v sobotu 21. 12. – 9.00 – 16.00 hodin

Náš tip: nová nabídka keramických hr-
nečků

SVATÁ LUCIE JE KRÁLOVNA ZIMY
(13. 12)
O SVATÉ ALBÍNĚ SCHOVEJ SE DO SÍNĚ 
(16. 12)
O SVATÉM LAZARU, UTĚSNI STODOLU 
(17. 12)
NA SVATÉHO TOMÁŠE, CHOP SE CHLU-
PATÉHO RUBÁŠE (21. 12.)
NA OBRÁCENÍ SLUNCE SE MEDVĚD 
V BRLOHU OBRACÍ NA DRUHÝ BOK

Eva Fučíková, 
lidové řemeslo
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Zprávy
z radnice

OZNÁMENÍ
Vážení občané,

v závěru roku 2019 bude změna provozní doby MěÚ Blatná 
v tyto dny:

23. 12. 2019 pondělí     7:30 – 12:00     13:00 – 15:00
31. 12. 2019 úterý         7:00 – 12:00  

Děkujeme za pochopení.
Ing. Simona Sedláčková - tajemnice MěÚ Blatná 

Zprovoznění okružní 
křižovatky u Myslivny

Dne 12. prosince bude zprovozněna okružní křižovatka u Mys-
livny. Stavba bude prozatím v režimu předčasného užívání, jelikož 
se do zimy nestihnou dokončit navazující úpravy ulice Jiráskova. 
Zde bude provedeno provizorní napojení mezi stávajícím a novým 
úsekem, aby byla i tato ulice přes zimu průjezdná, stavební práce 
pak budou pokračovat v jarních měsících příštího roku. Dokončení 
stavby si vyžádá uzavírku pouze ulice Jiráskova (směr na Mačkov), 
ostatní větve okružní křižovatky (ul. Písecká, Plzeňská, Vorlíčkova) 
zůstanou při provádění prací v příštím roce plně průjezdné.

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Změny v jízdních řádech
Stejně jako každý rok dochází i letos v prosinci ke změně autobu-

sových a vlakových jízdních řádů. Tentokrát připadá datum platnosti 
nových jízdních řádů na neděli 15. prosince, některé autobusové jízdní 
řády ovšem platí již od pondělí 2. prosince. Níže proto uvádíme aktu-
ální informace o změnách týkajících se dopravní obslužnosti Blatné 
a okolních obcí.
Železniční doprava:

Jak informoval v minulém čísle Blatenských listů pan místostaros-
ta, byla 8.11. podepsána nová smlouva na zajištění osobní železniční 
dopravy mezi Jihočeským krajem a Českými drahami. Na základě 
této smlouvy dojde mj. k úplné náhradě zbývajících „motoráčků“ 
řady 810 pohodlnějšími jednotkami Regionova, které budou postupně 
rekonstruovány. Zásadních změn ovšem dozná především podoba 
jízdního řádu.

V úseku z Blatné do Strakonic budou vlaky jezdit v přibližně stej-
ných polohách, s některými časovými posuny. Například ranní školní 
vlak ze Strakonic do Blatné pojede o cca 20 min. později, poslední 
večerní vlak z Blatné do Strakonic bude odjíždět cca o hodinu dříve. 
V odpoledních hodinách přibude v pracovní dny jeden pár vlaků navíc, 
v sobotu a neděli bude obnoven provoz dvou dopoledních vlaků, které 
v posledních letech jezdily pouze v pracovní dny.

V úseku z Blatné do Březnice dojde k naprosto zásadní změně 
stávající konstrukce jízdního řádu, kdy doposud většina vlaků jezdila 
přímo ze Strakonic do Březnice, kde část z nich měla přípoj na rychlíky 
směr Praha. Problém dosavadního jízdního řádu spočíval v tom, že cca 
½ spojů neměla v Březnici, vzhledem k omezenému provozu rychlíků, 

ve směru na Prahu žádný přípoj. Od nového jízdního řádu dojde navíc 
na rychlících z Březnice na Prahu ke změně dopravce, kdy namísto 
Českých drah rychlíky provozovat společnost ARRIVA vlaky s.r.o. 
Přestože věříme, že bude tento dopravce zajišťovat dopravu na velmi 
dobré úrovni, je zřejmé, že by přestup v Březnici mezi vlaky dvou 
různých dopravců přinesl určité komplikace (nutnost nákupu dvou jíz-
denek, nejistota z hlediska čekání přípojného vlaku při zpoždění apod.). 

Z výše uvedených důvodů Město Blatná souhlasilo s návrhem 
navázat vlaky od Blatné na osobní vlaky směr Zdice/Beroun. Jednalo 
se i o kompromisním návrhu, dle kterého by část vlaků v Březnici 
navazovala na osobní vlaky a část na rychlíky; tento návrh ovšem z dů-
vodu na vyšší fi nanční nároky neprošel. V průběhu poměrně složitých 
jednáních s koordinátory Jihočeského a Středočeského kraje se naopak 
podařilo dohodnout, že všechny vlaky z Blatné pojednou do Zdic nebo 
Berouna a naopak jako přímé (tj. bez nutnosti přestupu v Březnici). Aby 
toto spojení mohlo vzniknout, musely se vlaky od Blatné přizpůsobit 
časovým polohám osobních vlaků na trati Zdice-Protivín. V úseku 
Blatná-Březnice proto dojde ke změně časových poloh většiny 
vlaků o cca jednu hodinu. 

S výjimkou dvou vlaků v každém směru budou mít všechny vlaky 
ve Zdicích či Berouně přípoj na rychlík Českých drah na Prahu/od 
Prahy. Zejména v pracovních dnech bude možné při cestě do Prahy 
využít alternativně přestup na autobus v Příbrami, kdy ve špičkách jezdí 
přímá linka č. 393 Příbram-Praha v intervalech kolem 15 minut. Tento 
přestup bude výhodný např. při využití vlaku s odjezdem v pracovní 
dny v 6,39 hod. z Blatné, kdy tento vlak bohužel nebude mít jako jeden 
z mála v Berouně rychlý přípoj na Prahu. Autobusy směr Praha zasta-
vují v Příbrami od letošního července též pod autobusovým nádražím, 
kdy ve směru na Prahu se jedná o zastávku s názvem Dolejší Obora, 
v opačném směru je zastávka pojmenována jako Autobusové nádraží. 

Určitou nevýhodou nového řešení bude rozdělení ramen Březnice-
-Blatná a Blatná-Strakonice, kdy od nového jízdního řádu pojedou ze 
Strakonic do Březnice pouze dva přímé vlaky, z Březnice do Strakonic 
budou přímé spoje čtyři. V této věci jsme vycházeli z průzkumu Čes-
kých drah i vlastních zjištění, kdy v současné době je počet cestujících, 
kteří projíždí Blatnou, naprosto minimální; ve většině případů dochází 
v Blatné k úplné výměně cestujících.

Naopak významnou výhodou bude získání pravidelného 
celodenního spojení do Prahy s jedním přestupem (dnes fungují 
v běžné pracovní dny s jedním přestupem pouze 4 vlaková spojení). 
Jízdní doba bude oproti stávajícímu spojení s přestupem na rychlík 
v Březnici přibližně stejná (tj. cca 2,5 hod.), v případě přestupu na au-
tobus v Příbrami se jízdní doba v některých případech může zkrátit až 
na 2 hod. Taktéž získáme přímé pravidelné vlakové spojení s Příbramí 
a Berounem. 

Ke změnám dojde též na trati Blatná-Nepomuk. Zde byl ze strany 
Jihočeského a Plzeňského kraje požadavek na úsporu jedné soupravy, 
čemuž se musel uzpůsobit i jízdní řád a prostor na vyjednání změn 
v jeho návrhu zde byl velmi zúžený. Největším problémem nového 
jízdního řádu je zrušení prvního ranního vlaku z Kasejovic (příjezd 
v 5,14 hod. do Blatné) a posledního večerního vlaku do Kasejovic 
(odjezd ve 22,30 hod. z Blatné). Náhradou za tyto vlaky bylo Jiho-
českým koordinátorem dopravy (JIKORD) slibováno zřízení nové 
autobusové linky, dle posledních informací ovšem bohužel autobusy 
jezdit nebudou. Spojení z odpolední směny z Blatné do Tchořovic 
a Kasejovic tak bude zcela zrušeno. Spojení na ranní směnu bude 
možné novým vlakem, který bude do Blatné přijíždět v 5,40 hod., 
což ovšem bude při začátku směny v 6,00 hod. velmi hraniční čas. 
Pro cestující do fi rmy Leifheit bude možné přestoupit na železniční 
stanici na autobus vnitropodnikové linky s odjezdem v 5,45 hod.; ča-
sová rezerva na přestup bude ovšem dosti krátká. Vedení Města Blatná 
spolu s Obcí Tchořovice ve věci zachování spojení na pracovní směny 
s Jihočeským krajem jednalo, zatím bohužel bez úspěchu. V jednání 
nicméně chceme dále pokračovat.

(pokr. na str. 4)
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Změny v jízdních řádech
(pokr. ze str. 3)

I přes změny v časových polohách některých vlaků bude téměř 
ve všech případech zajištěn v Nepomuku přípoj na Plzeň/od Plzně. 
V případech, kdy nevychází přípoj na rychlík, budou přípoje na osobní 
nebo spěšné vlaky.

Vzhledem k velkému počtu uvedených změn na obou blatenských 
tratích není možné v tomto článku všechny podrobně vypsat. Proto je 
přílohou tohoto vydání Blatenských listů tabulka odjezdů a příjezdů 
vlaků z/do stanice Blatná.

Autobusová doprava:
V autobusové dopravě došlo z administrativních důvodů (konec 

platnosti původních licencí) u převážné většiny linek ke změně jízdního 
řádu již od 2. prosince. U většiny linek nedošlo k žádným změnám, 
někde dochází k nepatrným časovým posunům v řádu minut (např. 
u části spojů Písek-Blatná). V každém případě doporučujeme pro jis-
totu čas odjezdu svého spoje předem zkontrolovat v jízdních řádech 
na internetu nebo na autobusových zastávkách.

K mírném časovému posunu dojde od 15.12. u ranního au-
tobusu linky Blatná-Příbram, který dále pokračuje jako přímý 
do Prahy, kdy tento spoj bude namísto nynějšího odjezdu 5,32 hod. 
z Palackého ulice celoročně odjíždět již v 5,25 hod. Odpolední spoj 
z Prahy Smíchova pojede o vánočních a letních prázdninách již v 17,25 
hod., po zbytek roku bude zachován stávající odjezd v 17,30 hod. 
Nedělní spoj, který odjíždí z Palackého ulice v 17,35 hod. na Prahu, 
zůstane beze změny.

Od platnosti nových jízdních řádů dále dochází k přejmenování 
zastávek u nádraží, kdy dosavadní název Blatná, aut.st. se mění 
na Blatná, žel.st. Důvodem přejmenování zastávky je skutečnost, že 
původní autobusové nádraží již svému účelu více než 10 let neslouží 
a nový název přesněji vystihuje charakter zastávky. 

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Dotace z Jihočeského kraje 
pro Blatnou

V roce 2019 se nám podařilo získat celkem pět grantů z Jihočes-
kého kraje. Z dotačního programu Kulturní dědictví, Obnova pietních 
míst se nám podařilo na obnovu obvodové zdi a kované brány starého 
hřbitova v Blatné získat částku 95.000 Kč, celkové náklady byly 
179.262 Kč. 

V Městském muzeu Blatná pokračovala druhou etapou oprava 
a výměna oken. Dotační program Kulturní dědictví, Nemovité kulturní 
památky přispěl na jejich obnovu částkou 250.000 Kč z celkových 
nákladů 832.620 Kč. 

Z dotačního programu Podpora chytrých měst a obcí, který řeší 
„smart“ technologie byly podpořeny dva projekty. Částku 215.000 Kč 
jsme získali na projekt „Blatná - moderní a chytré město“. Jedná se 
o nový strategický dokument, celkové náklady  byly 326.700 Kč. 
Na druhý projekt „Elektrokola pro Blatnou“ jsme obdrželi dotaci 
41.000 Kč z celkových nákladů 57.194 Kč. Město zakoupilo dvě nová 
elektrokola, která jsou k dispozici v Infocentru.

Díky dotačnímu programu Podpora cestovního ruchu vznikl na kra-
ji města „Pump bike park Blatná“. Dotace byla ve výši 100.000 Kč, 
celkové náklady 532.740 Kč.

Přehled všech dotací je zveřejněn také na webových stánkách města 
https://www.mesto-blatna.cz/mesto-blatna/dotace/  .

Jiřina Mašková
Bohumila Hoštičková

Odbor majetku, investic a rozvoje

Zemřelí listopad 2019:
Modrová Emilie - nar. 24.8.1934 , Lnáře 215, úmrtí 16.11.2019
Klečka Milan - nar.3.6.1964, Mečíchov39, úmrtí 18.11.2019
Scheinherr Ondřej - nar.30.11.1931, Bezdědovice 82, úmrtí 
19.11.2019 

VÁNOČNÍ TRHY 
NA ZÁMKU BLATNÁ

 7. 12. | 10:00 - 17:00
Zámecký park | vstup zdarma

Rekonstrukce chodníku 
v ulici Nerudova

V průběhu měsíce lis-
topadu byla provedena 
rekonstrukce chodní-
ku v ulici Nerudova, 
za školkou Šilhova 
směrem k Čertovu ka-
meni. Původní chod-
ník z asfaltového po-
vrchu byl rozebrán, 
nově částečně zúžen 
a nový povrch byl 
proveden ze zámkové 
dlažby.
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Historie blatenské ulice
V letošním roce slavíme v naší republice 

třicáté výročí od sametové revoluce.  Chtěl 
bych tímto článkem zavzpomínat na to, co se 
po listopadu roku 1989 v našem městě Blatná 
událo. Ihned po listopadových událostech 
na Národní třídě v Praze, kdy 17. listopadu 
byla brutálně příslušníky veřejné bezpečnosti 
potlačena povolená studentská manifestace, 
bylo v pražském Činoherním klubu ustaveno 
Občanské fórum. Také v našem městě Blat-
ná, ihned po 17. listopadu vzniklo Občanské 
fórum, do kterého jsme se, společně s mojí že-
nou aktivně zapojili. V následných dnech byl 
tehdejším Federálním shromážděním ČSFR 
přijat zákon o kooptaci (výměně) poslanců. 
Také v našem městě Blatná byl tento zákon 
využit a poslanci z pléna tehdejšího Městské-
ho národního výboru byli Občanským fórem 
vyměněni.  Kromě jiných členů blatenského 
Občanského fóra jsem byl také já následně 
na nejbližší schůzi plenárního zasedání MěNV 
do pléna kooptován.

Nyní se již dostávám k historii naší ulice 
Jana Wericha. V té době jsme bydleli v ulici 
Julia Fučíka. Tento název ulice se nejen celé 
naší  rodině, ale i dalším obyvatelům, nelíbil. 
Dlouho jsme se ženou přemýšleli, po kom 
tuto ulici přejmenovat.  Původní název Ha-
bermanova a také pozdější, protektorátní, 

pojmenování Široká se nám nelíbilo. Při jedné 
diskusi o novém jménu ulice nás napadlo 
jméno Jana Wericha. Čím více jsme o tomto 
názvu uvažovali, tím více se nám líbil. Ná-
pad podpořila i skutečnost, že okolní ulice 
jsou pojmenovány  po  významných českých 
umělcích. Tento název ulice velmi podpořila 
i knížka Vladimíra Škutiny „Tak 
už jsem tady s tím vápnem, pane 
Werichu!“, ve které pan Škutina 
píše:“… domluvili jsme se, že 
ve středu  21. srpna natočíme 
v Blatné do zásoby další „Co 
tomu říkáte pane Werichu?“, 
tentokráte na lovu kachen jako 
podobenství o tahu ptáků, pak že 
spolu pojedeme do Prahy…..“.  
K tomuto natáčení však již nikdy 
nedošlo, neboť se psal rok 1968. 

Následně žena napsala text 
petice, pod kterou blatenští ob-
čané svými podpisy podpořili 
přejmenování ulice Julia Fučíka 
na ulici Jana Wericha. O změ-
ně názvu ulice bylo jednáno 
na plenárním zasedání MěNV 
v Blatné dne 30. srpna 1990, 
kdy byla změna názvu obháje-
na, a tak od 30. srpna 1990 je 
v našem městě Blatná  ulice Jana 
Wericha. 

O této skutečnosti, že Blatná má ulici 
Jana Wericha, jsme považovali za vhodné 
informovat dopisem i pana Vladimíra Škutinu, 
který jsme mu poslali na adresu tehdejší Čes-
koslovenské televize. Odpověď, kterou jsme 
od pana Škutiny obdrželi a se kterou jsme ani 
nepočítali, nás velmi potěšila. Litujeme jen 

toho, že pozvánka k návštěvě a následná 
jeho návštěva se již nikdy neuskutečnila. 

František Machovec

Poznámka: odpověď pana Škutiny. 

6. 12. 2019 OD 16:00
ZÁMECKÁ KAVÁRNA OH MY DEER CAFÉ

 

SOUTĚŽE S MIKULÁŠEM, ANDĚLEM A ČERTY
   

ČERTOVSKÉ TANČENÍ S MÍŠOU HALADOVOU 
      

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ OBRÁZEK NA TÉMA "TANČÍCÍ MIKULÁŠ 
NA ZÁMKU BLATNÁ" (OBRÁZKY PŘINESTE S SEBOU)  
      

VÍTĚZE SOUTĚŽE VYBERE A OCENÍ PANÍ BARONKA 
    

PRO KAŽDÉHO JE PŘIPRAVENO MIKULÁŠSKÉ PŘEKVAPENÍ
     

VSTUPNÉ: 100 KČ  (DÍTĚ + 2X DOPROVOD)
    

REZERVUJTE E-MAILEM NA RSVP@CASTLE-BLATNA.COM
KAPACITA OMEZENA

 

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
NA ZÁMKU BLATNÁ  

ČERTOVSKÁ 
 

 
LADIES SALSA 

 
 
VSTUPNÉ:  100 KČ
REZERVUJTE E-MAILEM:  RSVP@CASTLE-BLATNA.COM
KAPACITA OMEZENA
 

6. 12. 2019, 19:00
ZÁMECKÁ KAVÁRNA OH MY DEER CAFÉ

TANEČNÍ LEKCE SALSY
POD VEDENÍM 
SKVĚLÉ TANEČNICE 
MICHAELY HALADOVÉ  
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Bodovanou výstavu exotického ptactva mají na strakonickém 
okrese pouze blatenští chovatelé
Tu listopadovou navštívilo za víkend 170 
zájemců.

Je jediná svého druhu na strakonickém 
okrese. V Jižních Čechách se pak koná pouze 
v Českých Budějovicích. Řeč je o bodované 
výstavě exotického ptactva, kterou ve svém 
areálu podruhé zorganizovali členové ZO 
Českého svazu chovatelů Blatná I. Velkolepá 
expozice o „síle“ 197 živých exemplářů se 
setkala i se značným zájmem jak odborné, 
tak laické veřejnosti. Za dva víkendové dny 
ji shlédlo 170 lidí.

Nic však není zadarmo. Aby tohle monu-
mentální chovatelské dílo mohlo spatřit světlo 
světa, bylo zapotřebí celého týdne usilovných 
příprav a mravenčí práce. Hlavní tahouni akce 
Miloš Maleček a František Vinter se mohli 
naštěstí opřít o  kolektiv pilných dobrovolní-
ků, takže to všechno běželo jako na drátkách. 
Františka Vintera navíc dosud hřál na prsou 
nedávný úspěch, kterého dosáhl spolu s dal-
ším členem mateřské organizace Janem Ch-
landou na výstavě v Klatovech: „Tam jsme 
ve svých kategoriích zaznamenali prvenství 
pro naše opeřené „miláčky“. A odtud nám také 
velmi ochotně zapůjčili klece pro blatenský 
exotický podnik. Prostě družba, jak má být,“ 
chválí František Vinter kolegy z města pod 
černou věží.

Tak jako ve starém Římě i tady byl prostor 
pro chléb a také hry. Tahle hra se jmenovala 
„Štěstí“ a zúčastnění jedinci v ní mohli získat 
leccos z chovatelského sortimentu, např. mor-
čata, andulky, křepelky. A ovšem také krmiva 
a různé jiné doplňky. Ne každá cena se ovšem 
také každému hodila a tak v ústraní probíhal 
čilý výměnný obchod. Jedna ze zástupkyň 
„něžného pohlaví“ kupříkladu vyhandlovala 
čtveřici andulek za králíka.

Nedílnou součástí expozice blatenských 
chovatelů byl i „dětský tvůrčí koutek“. Tady 
se mohli zabavit ti nejmenší, a sice třeba při 
samovýrobě zvířátek ze dřeva, ale i při řadě 
dalších aktivit. „Velcí šéfové“ prostě pama-
tovali na všechno.

A nemohla být samozřejmě opomenuta 
otázka občerstvení. „Tady bychom chtěli 

složit úctyhodný hlubokosklon paní Renatě 
Ďulíkové a paní Šárce Chlandové. Tyhle dvě 
dámy mají zásluhu na tom, že nestrádala vnitř-
ní ústrojí všech přítomných,“ konkretizuje 
fakta Miloš Maleček.

Vedle dobrého pocitu ze zdárného průbě-
hu celé akce měli blatenští chovatelé pádný 
důvod k radosti a pocitu zadostiučinění. Již 
zmíněný člen spolku Jan Chlanda z Dobšic, 
který triumfoval na soutěži v Klatovech, za-

zářil se svými ptačími svěřenci i na domácí 
půdě. V kategorii kanárů neměl jeho favorit 
přemožitele. „Chovatelství se věnuji už třicet 
let, tedy přesně jsem začal jako sedmiletý 
klouček,“ svěřil se po ceremoniálu šťastný 
nadšenec, „Inspirovali mně v tomhle ohledu 
táta s dědou, kteří měli doma kdeco- kanáry, 
slepice, holubi, králíky…..“ Jeho vůbec prv-
ním exponátem se stala andulka- samička: 
„Pořídil jsem jí vzápětí samečka a dneska už 
z toho je dvě stě fešáků po klecích,“ směje 
se pohodář každým coulem. Neopomene 
zdůraznit, že svého koníčka může pěstovat 
díky hodné a tolerantní manželce: „Ta mi 
tuhle vášeň trpí s obdivuhodnou trpělivostí. 
Možná někdy potajmu skřípe zuby, ale já 
o ničem nevím.“ Jan Chlanda není v tomhle 
oboru žádné „béčko“- získal již deset čestných 
cen za své holubí krasavce a tři zlaté trofeje 
za kanáry. „Abychom se doma nenudili, 
vyhrál jsem dneska v štěstíčku ještě dalšího 
kanára a morče,“ prozrazuje „ptačí táta“, 
který se stal členem blatenské organizace 
před patnácti lety.

ZO Českého svazu chovatelů Blatná má 
k dnešnímu datu 39 stoupenců. Samotný 
spolek byl založen roku 1965. S výstavami 
exotického ptactva se začínalo ještě v areálu 
Ekonomické školy. Později se přestěhovala 
organizace se svými aktivitami na dvůr zá-
kladní školy „Rudé armády“ / dnešní školy 
T. G. Masaryka /. Její současný štáb sídlí 
poblíž v samostatném komplexu, který prošel 
po ničivých povodních roku 2002 generální 
rekonstrukcí.

Na blatenské výstavě byli vyhlášeni 
pochopitelně vítězové ve všech kategoriích 
exotického ptactva. S „Andulkou výstavní“ 
prorazil Josef Vaněk z Horažďovic. Prven-
ství v kategorii „Andulka barevná“ si odnesl 
z expozice Karel Novák z Poděbrad. Kanáry 
opanoval již uvedený Jan Chlanda z Dobšic. 
Pomyslné zlato právem putovalo mezi zebřič-
kami na adresu chovatele Tomáše Strachoty 
z Benešova. V Agapornisech exeloval Josef 
Vaněk z Horažďovic. Vítězem v kategorii 
„Drobný exot“ se stal Jiří Míka z Písku. Ten 
byl zároveň vyhlášen i vítězem celkovým, 
což zkušeného a pečlivého odborníka vidi-
telně nadchlo. Tohle obrovské vyznamenání 
si vysloužil s exponátem zvaným „Astrild 
rudokrký“.

V e d l e 
drobnějš ích 
exotů nabí-
zela expozi-
ce i oddělení 
s velkými pa-
poušky, kde se 
nádherně vy-
jímal zejména 
Kakadu.

Na druhou blatenskou výstavu exotického 
ptactva s bodováním přicestovali i chovatelé 
z velké dálky. To samo o něčem vypovídá. 
Přinejmenším o tom, že organizace malého 
jihočeského města své práci rozumí a odvádí 
ji kvalitně za všech okolností. A to ve všech 
směrech. (Bez jazykové úpravy).

 Vladimír Šavrda

Blatná se již podruhé zapojuje do největší lidskoprávní 
akce upozorňující na porušování práv 

Stovky tisíc příznivců a aktivistů lidskoprávní organizace Amne-
sty International z celého světa se  v období kolem Dne lidských práv 
(10. prosinec) zapojí do akce Maraton psaní dopisů. Ručně psané 
dopisy, e-maily, SMS zprávy, faxy a tweety zaplaví ty, kteří jsou 
po celém světě zodpovědní za věznění, utlačování nebo mučení obětí 
bezpráví. Letos se již podruhé ke stovkám míst v ČR, kde se Mara-
ton pořádá, přidá i Blatná. Akce bude probíhat 17. prosince v čase 
16:00-20:00 v kavárně Komunitního centra aktivního života Blatná.
Budeme ručně psát dopisy za tyto lidi: 
●  Yiliyasijiang Reheman z Číny, ujgurský mladík, který byl depor-

tován do převýchovného tábora.

●  Yasaman Aryaniová z Iránu, která za protest proti povinnému 
zahalování dostala 16 let vězení.

●  Ibrahim Ezz El-Din z Egypta, lidskoprávní výzkumník, který 
zmizel beze stopy.
Cílem akce je společně ručně napsat a poslat co nejvíc dopisů 

s výzvami vládám či úřadům příslušných zemí, a upozornit tak 
na porušování práv konkrétních lidí. 

V minulém roce jsme z Blatné odeslali 52 dopisů. Pojďme spo-
lečně loňský ročník překonat!

Růžena Vitáková

Vítěz celé soutěže přijel do Blatné z Písku

Hlavní organizátoři spolu s vítě-
zem kategorie z Dobšic
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45. VÝROČÍ MŠ BLATNÁ, ŠILHOVA 1974 - 2019
Z HISTORIE….

Mateřské škole Šilhova bylo 3. listopadu 
2019 45 let. Přesto je nejmladší mateřskou 
školou v Blatné. Začala se stavět v roce 1971 
z potřeby postavit novou školku v důsledku 
zvýšené porodnosti a rozvoje města Blatná.  
Stavba trvala tři roky a 3. listopadu 1974 byla 
slavnostně otevřena jako čtvrtá mateřská škola 
ve městě. Vyrostla uprostřed sídliště a dostala 
ofi ciální název 4. mateřská škola Sídliště. 
Kapacitně pojala 120 dětí, 8 pedagogických 
pracovnic a 6 provozních zaměstnanců. Od 
1. ledna 2001 se stala právním subjektem 
s celkovou kapacitou 112 dětí. Dostala nový 
název Mateřská škola Blatná, Šilhova. Po-
jmenování a kapacita zůstaly nezměněny 
doposud. 

ZÁZEMÍ ŠKOLY…
Zřizovatelem mateřské školy je Město 

Blatná. V současné době pracuje na škole 
kolektiv 8 pedagogických a 6 správních 
zaměstnanců. Budova MŠ je sídlištního 
pavilónového typu. Stojí uprostřed zahrady 
plné zeleně. 

Budova…
Patrový pavilón pro předškolní vzdělávání 

byl postaven zrcadlově, tzn. v každé polovině 
budovy jsou umístěny dvě třídy. Pravá část – 
třída Sluníček v přízemí a Kapříků v patře, 
levá část – třída Berušek v přízemí a Čápat 

v patře. Všechny 4 třídy jsou velmi prostorné, 
světlé a barevné s bohatým vybavením. Každá 
místnost je rozdělena na 2 části. Část herní je 
pokryta kobercem, vybavena hracím nábyt-
kem, hracími koutky a hračkami. Po obědě 
slouží jako klidový prostor pro děti.  Část 
pracovní je vybavena stolečky s židličkami, 
slouží zároveň i jako jídelna. V přilehlých 
prostorách tříd jsou dětské umývárny a dětské 
záchody. Navazuje dětská šatna a šatna pro 
učitelky. Tento pavilon je propojen s přízem-
ním pavilónem hospodářské budovy spojovací 
chodbou, kterou se přepravuje dětem strava 
ze školní kuchyně. O čistotu celé budovy se 
starají paní školnice a paní uklízečka.

Zahrada…
Kolem celého komplexu budov je roz-

lehlá zahrada lemovaná plotem. Zahrada je 
vybavena velkým množstvím herních prvků 
a třemi pískovišti. Celý rok se o údržbu za-
hrady starají Technické služby Města Blatná. 

Velkou předností zahrady je dopravní hřiště. 
Hřiště slouží nejen dětem naší MŠ, ale i dětem 
okolních MŠ a v odpoledních hodinách a o ví-
kendech veřejnosti, v souladu s provozním 
řádem. Plánujeme proměnu zahrady na místo, 
kde budeme moci dětem nabídnout příležitosti 
pro zkušenostní učení, poznávání přírodních 
jevů a jejich souvislostí, rozvoj pohybových 
dovedností a vytváření vztahu dětí k přírodě 
a svému okolí. Nová podoba přírodní za-
hrady by měla naučit děti starat se o přírodu, 
prožívat ji na vlastní kůži, zamilovat si ji. 
Kroužky a hřiště jsou jistě dobrou variantou 
pro učení, ale nikdy nedokáží nahradit sílu 
přirozeného učení, které nabízí příroda.

Nová podoba zahrady může zásadně 
ovlivňovat kvalitu výchovně-vzdělávacího 
procesu. Hra i výuka venku nabízí příležitosti 
pro prožitkové učení, poznávání přírodních 
jevů a jejich souvislostí, zlepšuje vzdělávací 
výsledky, umožňuje rozvoj pohybových 
dovedností, pomáhá vytvářet vztah dětí k pří-
rodě a svému okolí. Také náš  ŠVP „ROK 
V KOUZELNÉ ZAHRADĚ“ koresponduje 
s podstatou přírodní zahrady. Výuku plánu-
jeme častěji směrovat pro aktivity, činnosti, 
relaxaci, pohyb venku v prostorách zahrady.

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ…
Naše mateřská škola poskytuje předškolní 

vzdělávání dětem od 3 do 6 let ve čtyřech 
třídách. Děti připravuje osm plně kvalifi ko-
vaných učitelek. Každá třída má kapacitu 
28 dětí.

Třída „Sluníček“. Zde se schází nejmlad-
ší děti. Nejdůležitější je v této třídě adaptace 
na nové prostředí. Děti čeká zvládnout bez 
problémů rozloučit se s rodiči při odchodu, 
komunikovat s paní učitelkou, začlenit se 
do kolektivu, seznámit se s pravidly ve třídě. 
Největší důraz klademe na spontánní a říze-
nou hru.

Třída „Berušek“. Adaptační program je 
v této třídě již jednodušší. Děti plní výchovně 
vzdělávací program hravou formou plnou 
námětů, prožitkového učení, hudebního vy-
žití. Klademe důraz na logopedické chvilky, 
pohybové aktivity, motoriku ruky.

Třída „Kapříků“ a „Čápat“ jsou třídy 
dětí předškolních a budoucích předškoláků. 
V těchto třídách se vzdělávání zdokonaluje, 
děti se připravují na vstup do ZŠ.   

Mateřská škola pracuje se školním vzdělá-
vacím programem pro předškolní vzdělávání, 
který jsme nazvali ROK V KOUZELNÉ 
ZAHRADĚ. Ústředními postavami ŠVP jsou 
pohádkové postavičky /skřítek Jeřabinka, 
víla Meluzínka, víla Sněženka a skřítek Sva-
tojánek, které budou děti provázet kouzelnou 
zahradou v jednotlivých ročních obdobích. Je 
zaměřený na environmentální činnosti, které 

se prolínají do všech oblastí předškolního 
vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělá-
vacím programem předškolního vzdělávání 
podporující zdravý životní styl, historii města 
a ochranu životního prostředí. Děti jsou na-
bádány k šetrnějšímu zacházení s přírodními 
zdroji, ve smyslu vážit si přírody a prostře-
dí, ve kterém žijeme. Jedním ze zásadních 
koncepčních záměrů je vybudovat školní 
prostředí zahrady v souladu s environmen-
tálním zaměřením tak, aby plně vyhovovalo 
potřebám dětí, jejich přirozenému vývoji 
a splňovala nároky na bezpečnost.

Vzdělávací obsah je uspořádán do čtyř 
integrovaných bloků (ročních období), ná-
sledně zpracován dle kalendářních měsíců 
s ohledem k prohlubování zkušeností při po-
zorování přírody v měnících se klimatických 
podmínkách během roku, která jsou dětem 
přirozená a blízká.

Jsou zpracovány společně pro všechny 
věkové skupiny a konkrétní nabídka činností 
je na úrovni třídního vzdělávacího programu, 
kde přihlíží k věkovému složení a specifi kům 
dané skupiny dětí na třídách.

AKTIVITY V NAŠÍ MŠ…
Plánované programy, projekty a jejich prů-
běžná realizace mateřské školy navazující 
na hlavní činnost předškolního vzdělávání
- Operační program Výzkum, vývoj a vzdělá-

vání-projekt: ŠKOLKA NOVÉHO VĚKU 
ŠABLONY II.

- Projekt : MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZ-
VOJE VZDÉLÁVÁNÍ BLATENSKO II.

Městské muzeum Blatná- úzká spolupráce 
s mateřskou školou, informace o přírodě, 
historii a kultuře regionu, projektové dny, 
tematické programy.
Knihovna Blatná
- poprvé v knihovně, seznámení s knihovnou, 

s půjčováním a řazením knih, časopisů a au-
dioknih, seznámení s pojmy kniha, časopis, 
audiokniha, spisovatel, ilustrátor, leporelo, 
komiks, prohlídka oddělení pro děti, kvízy 
a omalovánky

- „Velikonoce“ – pásmo o velikonočních 
zvycích, testy, výroba ozdob, omalovánky    

- „Vánoce“ – pásmo s vánoční tématikou - 
Vánoce v knihovně – zdobení stromečku, 
výroba vánočních ozdob

- „Z pohádky do pohádky“ – pořady s pre-
zentací o pohádkách, předčítání z knih 
s hádáním názvů, výroba loutek

- exkurze do knihovny
 Město Blatná
- třídění odpadu do sběrných nádob v blízkosti 

mateřské školy
Spolupráce s nadačním programem 
„Zdravá 5“

Zdravá Pětka je unikátní celorepublikový 
vzdělávací program pro základní i mateřské 
školy.                                   (pokrač. na str. 9)
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- zaměření na zdravý životní styl, především 
v oblasti zdravého stravování

- seznamování dětí v rámci hodinového bloku 
zábavnou a interaktivní formou se zásadami 
zdravého stravování

- motivace dětí k automatickému přijetí zásad 
zdravé výživy 

Celé Česko čte dětem
- Posláním obecně prospěšné kampaně „Celé 

Česko čte dětem“ je prostřednictvím spo-
lečného čtení budovat pevné vazby, neboť 
předčítání dětem má obrovský význam pro 
rozvoj jejich emocionálního zdraví.

- poskytování příležitostí ke každodennímu 
kontaktu s psaným slovem

- způsob, jak vzbudit u dětí zájem o knihy
- rozvoj předčtenářské gramotnosti
- výchova budoucích čtenářů
Kultura
- návštěvy profesionálních umělců v MŠ (hu-

dební koncert, divadélko, kouzelník)
- lampionové průvody
- oslavy Halloweenu
- vánoční posezení s dětmi a rodiči
- karnevalový rej
- jarní besídky dětí pro rodiče v jednotlivých 

třídách
- soutěže a hry ke dni dětí 
- rozloučení s předškoláky na zahradní slav-

nosti v MŠ
- naučné a environmentální programy
- programy o bezpečnosti a prevenci před 

negativními vlivy
- návštěvy veterinární stanice Blatná
- návštěvy lékáren v Blatné
- charitativní akce /Helppes, Makov/
- zahradní slavnosti pro děti a rodiče
- vystoupení dětí v Domově pro seniory
Program prevence proti negativním vlivům
- seznamujeme děti s tím, co je ohrožuje (kou-

ření, alkohol, drogy, nadměrné sledování 
televize nebo hraní počítačových her)

- v případě ohrožení učíme děti obrátit se 
na osoby, kterým důvěřuje - učitel, rodič, 
policista (např. hrou „Co je správné“)

- děti se učí znát svoji adresu, telefonní čísla 
domů, záchranné služby, policie (hrou „Co 
bys dělal, kdyby“)

- děti jsou poučeny o nebezpečí u pohozených 
věcí (injekční stříkačky, plechovky, apod.)

- informujeme děti o léčivých bylinách, o je-
dovatých rostlinách

- pravidelná poučení dětí v rámci BOZP 
PO třídními učiteli

Program logopedické prevence 
Cílem našeho snažení je pomoci dětem 

s opožděným vývojem a vadami řeči a zlep-
šit jejich řečové dovednosti před vstupem 
do ZŠ. V posledních letech totiž stále stoupá 
počet dětí s vadnou výslovností a děti mívají 
při vstupu do školy v této oblasti značné 
problémy.

Náprava spočívá ve skupinové logopedic-
ké prevenci na třídách. Logopedické chvilky 
v ranním kruhu, během dne a v klidovém 
režimu odpoledního odpočinku.

O SPOLUPRÁCI S PARTNERY…
Velmi si vážíme dobré spolupráce s na-

ším zřizovatelem Městem Blatná, s TS 

města Blatná, se základními školami T. G. 
Masaryka a J. A. Komenského, s Mateřskou 
školou Vrchlického, s KCAŽ, se ZUŠ, s TJ 

Sokol Blatná, s Měst-
skou knihovnou Blat-
ná, Muzeem Blatná, 
dalšími blatenskými 
organizacemi v Blatné 
a především s rodiči 
dětí. Spolupráce s ro-
dinou je pro nás tím 

nejdůležitějším. Nabízíme rodičům možnost 
účastnit se společných akcí školy. Rodiče jsou 
pravidelně informováni o činnostech školy 
písemnou formou v dětských šatnách nebo 
na webových stránkách naší školy. Spoluprací 
se zřizovatelem, veřejností a médii zvyšujeme 
informovanost o činnosti naší školy. Spolupra-
cí s odborníky zajišťujeme rodičům odbornou 
pedagogickou, psychologickou a logope-
dickou péči. Spoluprací se ZŠ umožňujeme 
dětem co nejplynulejší přechod do základní 
školy. Spoluprací se společenskými organiza-
cemi města se účastníme výtvarných soutěží, 
děti přednáší při Vítání občánků do života. 
Spoluprací s pedagogickými školami umož-
ňujeme studentkám vykonávat pedagogickou 
praxi na naší škole.

O STRAVOVÁNÍ V NAŠÍ MŠ…..
Mateřská škola má vlastní školní kuchyni 

v hospodářském pavilonu. Zde je každý den 
připravovaná pestrá, hodnotná strava podle 
zásad zdravé výživy. Na třídách je pro děti 
zajištěn dostatek nápojů po celý den. Stra-
vu zajišťují dvě paní kuchařky a vedoucí 
školní jídelny. Paní kuchařky vaří převážně 
z čerstvých surovin, jídelníček je pravidelně 
doplňován ovocem, zeleninou i zdravým 
doplňkem. Přehled alergenů se pravidelně 
objevuje na jídelním lístku. Stravování a hy-
giena stravování je pravidelně kontrolovaná 

Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského 
kraje vždy s výborným hodnocením.

O VÝSLEDCÍCH NAŠÍ PRÁCE …
Díky velmi dobré spolupráci s naším zři-

zovatelem prošla celá budova během posled-
ních  let celkovou modernizací.  Třídy jsou 
vybaveny novým dětským nábytkem, každý 
rok přibývají moderní a funkční hračky, didak-
tické pomůcky, nový materiál k předškolnímu 
vzdělávání včetně elektronického. Obnoveno 
je sociální zázemí dětí i personálu, dovyba-
vena je školní kuchyně. Daří se zajistit další 
vzdělávání pedagogického sboru. V současné 
době využíváme projektu OP VVV Podpora 
škol formou projektů zjednodušeného vyka-
zování – projekt ŠKOLKA NOVÉHO VĚKU, 
díky němuž absolvují naše paní učitelky 
DVPP (další vzdělávání pedagogických pra-
covníků) a projekt MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY 
ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ BLATENSKO 
II. Školení a semináře v rámci školy absolvují 
i správní zaměstnanci. Pro děti zajišťujeme 
odbornou poradenskou činnost a spolupráci 
s PPP a SPC Strakonice.
A CO NA ZÁVĚR?

Stále je co vylepšovat, zdokonalovat, 
obnovovat. Ze všeho, co se nám podařilo 
za posledních několik let dokázat, máme 
radost nejen my -zaměstnanci ze „Šilhovky“, 
ale i děti, pro které je naše snaha vynakládána. 
Vše, co děláme, děláme především pro děti! 
Školka plná smíchu, pohody a spokojenosti 
je pro nás nemalou odměnou.
SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
MŠ ŠILHOVA 12. 11. 2019

Děkujeme všem zaměstnancům, kteří 
přišli společně zavzpomínat na chvíle v naší 
mateřské škole a přejeme do dalších dnů opti-
mismus, pevné zdraví, pokoru a spokojenost.

Hana Petlánová, 
ředitelka MŠ Blatná, Šilhova
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Rodinné domy s téměř nulovou spotřebou energie – od ledna 2020 povinně
Každý, kdo bude od ledna 2020 žádat 

o stavební povolení, musí počítat s tím, že 
ho získá pouze v případě, když jím přiložená 
projektová dokumentace bude splňovat poža-
davky pro budovu s téměř nulovou spotřebou 
energie.
Co je to „téměř nulová spotřeba energie“?

Jedná se o budovu s velmi nízkou ener-
getickou náročností, jejíž spotřeba energie je 
ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných 
zdrojů. Defi nice vychází z evropské legislati-
vy a je záměrně velmi obecná, aby umožnila 
členským státům nastavení vlastních kritérií 
tak, aby byly pro jednotlivé státy schůdné a co 
nejefektivnější.  

Jaké jsou tedy nároky dle českých podmí-
nek? Zjednodušeně řečeno, dochází k zpřís-
nění požadavku na obálku budovy a zároveň 
je kladen důraz na dobře regulovatelné sys-
témy vytápění, větrání i osvětlení s vysokou 
účinností.

Co se týče obálky budovy, nedochází 
k žádnému velkému zpřísnění, neboť dnešní 
novostavby jsou již navrhovány na takové 
úrovni, že bez problémů nové požadavky 
splní. Standardem je dostatečné zateplení 
konstrukce obvodových stěn, podlah a střech 
a u výplní otvorů použití izolačních trojskel. 
Problém však může nastat u nekvalitních de-
veloperských projektů, které se snaží postavit 
stavbu co nejlevněji.

Čím takový dům vytápět?
Druhou rovinou požadavků jsou technic-

ké systémy, tedy zdroje vytápění, přípravy 
teplé vody a třeba i řízeného větrání. Zde je 
na jednu stranu tlak na využití obnovitelných 
zdrojů energie, např. tepelného čerpadla, 
kotle na biomasu nebo solárního systému, 
ale na druhou stranu splní kritéria i dobře 
zateplená budova, která vytápí a ohřívá vodu 
plynovým kondenzačním kotlem. Stejně jako 
plyn, ani elektřina mezi obnovitelné zdroje 
nepatří. Nízké pořizovací náklady na elektro-
kotel a na boiler na ohřev teplé vody jsou pro 
mnohé investory fi nančně zajímavé a absence 
komínu navozuje dojem absence škodlivých 
emisí. Opak je však pravdou. Výrobu elektric-
ké energie v ČR zajišťují především fosilní 
zdroje (cca 55 %), a když se započítají ztráty 
v rozvodných sítích, tak je vytápění elektřinou 
považováno za zdroj nejméně ekologický. 
Aby investor splnil požadavky vyhlášky, vo-
lil doposud k elektřině další zdroj vytápění, 
nejčastěji kamna na dřevo. Od nového roku 
tato kombinace možná nebude.
Je nutné řízené  větrání?

Další oblastí, která je často zmiňována, 
je instalace řízeného větrání s rekuperací. 
Pořízení tohoto systému do nového domu 
není nutné, nicméně přispívá k úspoře ener-
gie (může napomoci ke splnění podmínek) 
a ke zlepšení kvality vnitřního prostředí.

V ECČB poradí zdarma a nezávisle
Pokud řešíte otázku výstavby nového 

domu, můžete využít bezplatného a nezávis-
lého poradenství v poradenském středisku 
Energy Centre České Budějovice (ECČB). 
Tato poradna funguje již více než 20 let a je 
fi nancována Ministerstvem průmyslu a ob-
chodu a dalšími granty. Kromě výstavby domů 
poskytuje informace o rekonstrukci domů, vy-
užívání obnovitelných zdrojů, vytápění, úspo-
rách energie, vyúčtování tepla a vody, PENB 
a dalších souvisejících tématech. Poradenství 
je poskytováno formou osobních konzultací 
(je dobré se dopředu objednat), písemného 
poradenství (nejčastěji e-mailem přes portál 
www.mpo-efekt.cz) nebo telefonicky.

Kontakt: www.eccb.cz, tel.: 387 312 580, 
mobil: 773 124 580, bezplatná linka (zázn.): 
800 38 38 38, eccb@eccb.cz.

B A D A T E L S K Ý      K L U B 

K O U M Á K  
Přírodovědné pokusy, chemie, fyzika, rozvoj logického myšlení 

Začínáme 16.1. 2020 

Těšit se na vás bude Petra Karešová v ZŠ J. A. Komenského v Blatné 

 

Schůzky budou každý čtvrtek  od 14.00 – 15.30   

Klub je zdarma /pro všechny od 5.tř./ 

Bližší informace a přihlášky na tel. 383422134 nebo email: ddmblatna@iol.cz 

 

                   

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY 

A DESKOVÝCH HER 
Začínáme 16.1. 2020  

Těšit se na vás bude Barbora Koželuhová 

 V Domě dětí a mládeže v Blatné, Palackého 652

 

Schůzky budou každý čtvrtek od 16.00 – 17.30  
Klub je zdarma. 

Bližší informace a přihlášky na tel. 383422134 nebo na emailu: ddmblatna@iol.cz 
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POVÍDÁNÍ O ŽIVOTĚ S MALÍŘEM 
MILANEM JANÁČKEM
Od roku 1965 žijete v Liberci, ale narodil 
jste se v Blatné. Jaké vzpomínky na dět-
ství Vám utkvěly v paměti?
Když jsem se narodil (6. 4. 1938), a narodil 
jsem se doma, visela nade mnou luneta 
rodiny s kolíbkou od sochaře Stanislava 
Suchardy a obraz od Jana Hály se selkou, 
v pozadí Kriváň. Tak jsem hned po narození 
spatřil československý velehory. Narodil 
jsem se v posledním patře domu, kde je 
dnes na rohu drogerie. Když jsem se koukal 
z okna, viděl jsem na pamětní desku Karla 
Strakatého, prvního zpěváka naší hymny…
Pak jsme se přestěhovali přes ulici do spo-
řitelny, do třetího patra. To už jsem vnímal 
válku. Kdykoliv začala houkat siréna, tak 
jsem vyběhl po žebříku na střechu a po-
slouchal jsem. Viděl jsem v noci nálet na 
Plzeň. No a pak přijeli Američani. Ve spo-
řitelně byl národní výbor a Němci se tam 
chodili nechávat odzbrojit. Koukal jsem na 
ně, jak do těch košů házeli pistole. Dokon-
ce jsme měli nějaký protiletecký dělo na 
dvoře. Já jsem pajtloval s těma páčkama, 
mířil jsem na maminku, jak klepe koberce.  
Když jsem jí pomáhal vynést nahoru ko-
berec, uslyšeli jsme strašnou ránu. Nějací 
dva chlapi vlezli na dělo a cosi zmáčkli a 
ono vystřelilo. Náboj prolétl klepadlem a 
naproti přes ulici jim to rozbilo střechu. Tak 
to byl zážitek z konce války… 

A pak jsem hned dostal skautskej kroj, ale 
chodil jsem i do Sokola. A taky k babičce 
a dědovi Hájkovým, kteří bydleli na Huso-
vě nábřeží. Vedle bydlel i Jirka Sekera, se 
kterým se přátelíme dodnes.  Chodili jsme 
kolem Blatný pěšky nebo jezdili na kole. 
Anebo jsme do noci dělávali loutkový di-

vadlo, třeba do dvanácti. Já maloval kulisy 
a Jirka mi pomáhal. Hlavní loutky dělal 
Karel Samec, ten skončil u profesionálního 
divadla v Plzni jako loutkář. Pak nás pře-
táhli ochotníci, a tak jsem jim dělal scénu s 
Pepíkem Šilhou. Nakonec jsem začal i hrát 
- v Létě od Fráni Šrámka, v Robinsonovi,  
Staré historii s Růženou Lysenkovou, Perly 
panny Serafínky. 

Měl někdo ve Vaší rodině vztah k umění? 
Kdy jste začal kreslit a malovat?
Měli jsme doma velkou knihovnu, ve kte-
ré jsem si prohlížel ilustrace, také sochy 
od Suchardy,  Šalouna…, a obrazy, třeba 
od Hály. Maminka za mlada malovala 
akvarely a dělala různé ruční práce, např. 
tepala z kůže. Můj prapradědeček, Vincent 
Sádlo, maloval kostelní obrazy. Namalo-
val také ochotníkům oponu, která pak při 
požáru shořela. Specializoval se i na sgrafi-
to. Dělal třeba sluneční hodiny ve Lnářích.
Můj otec, drogista Bedřich Janáček, prodá-
val v krámu i barvy, tak jsem maloval už 
od malička. Kuchyň jsme měli celou vyle-
penou mými výkresy. Jednou otci přebý-
vala modrá barva, a tak mi ji dal. Mně se 
totiž hrozně líbil malíř Václav Špála…  to 
zanechalo následky dost dlouho. Dodnes 
mám modrou moc rád.

Takže umělecká škola byla jasná volba? 
Když jsem chtěl jít študovat, tak mě ředitel 
měšťanky nechtěl pustit, protože jsem byl 
syn živnostníka. Ale někdo tátovi poradil, 

ať se hodím na tři dny marod, abych mohl 
jet na přijímačky. Udělali jsme to tak ješ-
tě se Standou Sloupů, což byl kamarád z 
Mačkova. Jeli jsme do Prahy na zkoušky na 
Vyšší školu uměleckého průmyslu a oba 
dva jsme je udělali. Potkali jsme se tam i 
s Karlem Šafářem. On si pak později kou-

pil chalupu v Mračově. Chtěl jsem jít na 
loutkařinu k Richard  Landerovi, ale on 
přešel na nově založenou Katedru loutek 
na AMU, a tak jsem byl na knižní grafice 
u Zde ka Juny. Taky jsem chodil soukromě 
dvakrát týdně na hodiny herectví k paní 
Wegenerové, kam chodila i Soňa Červená. 
A hned nám dala nějaké herecké příleži-
tosti. Hrál jsem třeba v divadle Na Slupi.

Po škole jste se odstěhoval do severních 
Čech. Proč právě tam, když jste tolik mi-
loval Blatnou a jižní Čechy?
Po škole jsem přemýšlel, jestli nemám jít 
studovat do Bratislavy. Šel jsem na vojnu 
a pak mi bratr napsal, že nemají ve Varn-
sdorfu učitele výtvarky. Tak jsem šel tam, 
a abych si doplnil úvazek, učil jsem i dě-
jepis. Víc si děti pamatovaly ten dějepis… 
(smích) Marie Janáčková: „Přemýšleli jsme 
o tom, že bychom šli do jižních Čech. Mi-
lan o nich pořád mluvil, ale on by se tam 
neuživil. Ve Varnsdorfu byla naše nejlepší 
léta.“ Měli jsme tam na severu kamarády, 
takovou skupinu, kam chodili básníci Karel 
Šiktanc, Ivan Diviš…  Pak jsem šel praco-
vat víc k oboru, do reklamního oddělení 
Velvety a líbilo se mi tam.  Ovšem vždycky 
jsem měl tu možnost odjet do Blatný třeba 
na dva měsíce i s rodinou. A to jsem celé 
prázdniny maloval. Já tam vždycky udělal 
třeba padesát obrazů… No a pak jsem se 
dostal do Severočeskýho nakladatelství, 
kde jsem dělal knížky a ilustrace.

V Severočeském nakladatelství v Liberci 
jste byl zaměstnán s přestávkou téměř 
20 let. Spolupracoval jste i s dalšími 
nakladatelstvími. Máte spočítáno, kolik 
knih jste ilustroval a graficky upravil?
Knih, kde jsem se projevil jako grafik a 
ilustrátor, těch bude na 200. A knih, kde 
jsem byl jako redaktor, jsem dělával 12 – 
15 ročně. 

Ilustrujete ještě dnes? 
Ano, zrovna tento týden jsem odeslal do 
PEN klubu ilustrace. Když někdo něco 
chce, tak mu rád vyhovím, ale nerad mám 
nad sebou hrozbu termínu. Když termín 
nemám, tak to udělám i mnohem dříve. 
Nedávno jsem dělal třeba ilustrace pro 
Jiřího Žáčka (Maličkosti z lásky). Poslední 
dobou toho bylo docela dost. Maluju si 
i takové denní obrázky. Skoro každý den 
namaluju jeden, je to takový nepravidelný 

Milan Janáček ve svém ateliéru, foto Kamila Berndorffová

Josef Synek a Milan Janáček, foto Kamila 
Berndorffová
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deník. Už si chci dělat spíše svoje.

Od dětství se věnujete i divadlu. Byl 
jste u blatenských ochotníků, hrál jste 
loutkové divadlo. V různých divadlech 
jste hostoval a dokonce jste byl stálým 
členem činohry Divadla F. X. Šaldy v Li-
berci. Nikdy Vás nenapadlo, že byste byl 
hercem na plný úvazek raději než vý-
tvarníkem?
Hm... to nedovedu říct. Možná kdybych 
zůstal v té Praze… Nedovedu říct. Ale já 
nebyl v situaci, že bych dostával nějaké 
štěky. Bylo i období, že jsem vyhrával nej-
různější celostátní soutěže. Třeba divadelní 
režiséři Ivan Rajmont i Miroslav Krobot o 

mě stáli. Hrál jsem Burkeho nebo malíře 
Rousseaua. 

Do Blatné jste prý brával s sebou i svo-
je kamarády malíře, abyste tu malovali 
blatenskou krajinu…
Už za školních let se mnou jezdili do Blat-
né malovat spolužáci z umprumky.  Jezdil 
jsem tam s bratrem Ivo Žídka Vráťou, spo-
lužákem Pepíkem Procházkou, později s 
libereckým malířem Jaroslavem Švihlou, 
sochařem Frantou Pavlů… Těch lidí jsem 
do Blatné přitáhl poměrně dost. Kolikrát 
nás bylo plné auto. Proto část výpravy hos-
til i Pepa Synek, protože je měli v baráku 
kde uložit. 

Přátelil jste se v Blatné kromě Josefa 
Synka ještě i s nějakými dalšími místními 
malíři?
Když jsem byl školák, tak jsem chodil kres-
lit s Jirkou Karmazínem. On už chodil na 
gympl, tak jsem na něj vždycky čekal, než 
přijel a šli jsme kreslit nebo malovat. Hod-
ně jsme dělali akvarely. Jirka byl pro mě 
takovej první učitel. 
Kousek od nás bydlel přes řeku na Husově 
nábřeží Pepík Slavíků. On byl o dva roky 
mladší, já chodil do školy s jeho bratrem 

Frantou. Pepík se také dostal do Prahy na 
umprumku jako já, a pak i na Vysokou ško-
lu uměleckoprůmyslovou. Párkrát jsme se 
ještě viděli v Praze, ale pak už jsem s ním 
ztratil kontakt.
No a pak na letní byt jezdil do Blatné malíř 
Jaroslav Masák, který také chodil malovat 
do plenéru a bral mě s sebou. On dělal 
olejem, jeho žena temperou… měli jsme 
pláten a štětců vždycky plnej dětskej spor-
tovní kočárek. Když jsme šli malovat, tlačil 
jsem ten kočárek před sebou a pan Masák 
říkával: „Z Milana bude dobrej krajinář.“ A 
jeho žena se ptala: „Proč myslíš?“ „No, pro-
tože má pravidelnej krok.“

Co byste řekl k obrazům, které uvidí ná-
vštěvníci v Městském muzeu Blatná?
Tento soubor obrazů visel před deseti lety 
na Velvyslanectví ČR v Lucemburku. To 
zařídil můj kamarád Ota Nalezinek (čes-
ko-lucemburský malíř), který moje obrazy 
tehdy ukázal velvyslankyni, a ona mi pak 
nabídla výstavu. 

Vystavené obrazy jsou často bez názvu, 
pouze označené datem...
Na obrazech dávám prostor divákovi, aby 
si myslel, co chce. Přijde mi hloupé, když 
jde třeba o realističtější věci, nazývat ob-
raz „Figura“ nebo „Krajina“, když to lidi vidí 
sami. Raději k tomu napíšu jen datum vzni-
ku, aby diváci věděli, kdy jsem to maloval. 
A obrazy, co jsou na výstavě v Blatné, to 
jsou takové barevné dojmy ze dne.

Napadá Vás ještě něco k Blatné? 
Blatná mě v dobrém pronásleduje do-
dnes do hlubokého stáří a jsem na ní zá-
vislej. Vzpomínám, když jsem se podíval z 
okna, viděl jsem řeku, slyšel kvákat žáby. 
Viděl jsem na zámek, na čápy na komíně. 
Na loukách, kde teď stojí Penny market, 
jsme kdysi blbli, házeli vejce a pásli krávy 

se Slavíkovejma. Nechci si zrušit ten svůj 
vnitřní pohled na to, v čem jsem vyrůstal 
v letech, kdy člověk nejvíc vnímá. Chci si ji 
pamatovat tak, jak byla. Snažím se ji stále 
vidět v tom krajinářským duchu.  Doteď z 
toho čerpám, ať dělám cokoliv. Blatenská 
krajina i celé Prácheňsko je úžasné. Když 
usínám, tak se procházím tou starou Blat-
nou. U mé práce je to důležité, potřebuješ 
vnitřně z něčeho čerpat… zvlášť když ma-
luješ něco abstraktního. I ta moje oblíbená 
modrá barva, to je ta vysoká obloha v jiho-
české krajině.

Pavlína Eisenhamerová
Městské muzeum Blatná

Milan Janáček ( 6. 4. 1938, Blatná)
Žije a pracuje v Liberci – Ruprechticích
1944 – 1953 | Základní škola v Blatné
1953 – 1957 | Vyšší škola uměleckého prů-
myslu v Praze
Soukromá studia herectví u Lídy Wegene-
rové
1957 – 1959 | Vojenská služba
1959 – 1962 | Učitel výtvarné výchovy ve 
Varnsdorfu
1963 – 1965 | Výtvarník v reklamním oddě-
lení textilního podniku Velveta Varnsdorf
1965 – 1970 | Výtvarný redaktor v Severo-
českém nakladatelství v Liberci
1970 | Externě spolupracuje s nakladatel-
stvím Kruh v Hradci Králové
1974 – 1988 | Technický redaktor v Severo-
českém nakladatelství v Liberci
1988 – 1990 | Člen činohry Divadla F.X. Šal-
dy v Liberci
Od roku 1990 je na volné noze, stal se čle-
nem Liberecké unie výtvarných umělců. 
V roce 1998 odešel do důchodu a věnuje se 
výhradně výtvarné práci.

Doprovodný program k výstavě 
Barevné opojení

7. 12. SOBOTA | 13:00 – 17:00 |
PAPÍROVÍ ANDĚLÉ JOSEFA SYNKA
Městké muzeum Blatná
Vánoční tvořivá dílna pro rodiny s dětmi: 
vytvořte si u nás vánoční přání či závěsné 
andělské dekorace.
Vstupné dobrovolné

Návštěva z Blatné u Milana Janáčka v Liberci, foto Kamila Berndorffová
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ulturní  kalendář

6. 12. PÁTEK | 16:00 |
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA ZÁMKU 
BLATNÁ
Kavárna Oh My Deer
Čertovský tanec s profesionální tanečnicí, 
soutěž o nejhezčí obrázek na téma „Roz-
tančený Mikuláš na zámku Blatná“.

6. 12. PÁTEK | 19:00 |
LADIES SALSA
Kavárna Oh My Deer
Taneční kurz salsy pod vedením Michaely 
Haladové (tanečnice z pořadu „Tvoje tvář 
má známý hlas“)

7. 12. SOBOTA | 10:00 – 17:00 |
VÁNOČNÍ TRHY
Zámek Blatná
Přijďte nakoupit produkty šikovných rukou 
a ochutnat rozličné tradiční i exotické po-
chutiny do jedinečných kulis blatenského 
zámku.
SBÍRKA NA PODPORU LIDÍ BEZ DOMOVA
CKVB a zámek Blatná společně s Oblastní 
charitou Písek uspořádali při příležitosti 
konání vánočních trhů sbírku na podporu 
lidí bez domova.
Věnovat můžete rukavice, čepice, ponožky, 
termoprádlo, batohy, spacáky, konzervy, či 
drobný finanční obnos.
Výtěžek sbírky bude věnován Oblastní 
charitě Písek.
Děkujeme.

8. 12. NEDĚLE | 19:00 |
VÁCLAV KOUBEK – KONCERT
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Harmonika, zpěv

9. 12. PONDĚLÍ | 18:00 |
CESTOPOVÍDÁNÍ
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Cestopovídání cestovatelky, spisovatelky 
a bývalé dobrovolnice Hany Hindrákové, 
Můj africký příběh – poutavé vyprávění o 
Keni.

10. 12. ÚTERÝ | 19:00 |
TRIO INCENDIO
Zámek Blatná, Starý palác
Koncert KPH
Karolína Františová – klavír, Vilém Petras – 
violoncello, Filip Zaykov – housle
Všichni tři hudebníci jsou stipendisty Aka-
demie komorní hudby, která ve spoupráci 
s německou nadací Villa Musica spojuje 
nejtalentovanější studenty a profesionály 
prostřednictvím komorní hry. V roce 2017 
zvítězili na soutěži Gianni Bergamo Classic 
Music Award v Luganu.

12. 12. ČTVRTEK | 17:00 |
PAPUÁNSKÝ RÁJ RAJA AMPAT
SOŠ Blatná, sál suterén
Tradiční prosincová veřejná schůze ČSOP 

Blatná s promítáním o přírodě papu-
ánských ostrůvků Raja Ampat. Zveme 
všechny zájemce ohřát se v předvánočním 
chladu při záběrech z korálových útesů a 
zelené džungle! 

12. 12. ČTVRTEK | 19:00 |
39 STUPŇŮ
Sokolovna Blatná, divadelní sál
CKV Blatná uvádí bláznivou špionážní 
komedii brněnského divadla Buranteatr s 
Michalem Isteníkem (Eda ze seriálu Most) 
v hlavní roli.
Richard Hanney (Michal Isteník) je bohatý, 
asi třiceti sedmi letý, žádoucí muž znuděný 
ze všech těch večírků, restaurací a tlachání 
o počasí. 
Do života mu náhle vstupuje krásná špión-
ka Annabella. Její vražda Richarda donutí 
vydat se na nebezpečnou a strastiplnou 
cestu do Skotska a zase zpět, aby odhalil 
zákeřné špióny a především ze sebe smyl 
podezření z Annabelliny vraždy.
Legendární Hitchcockův film mistrně pře-
vedený na jeviště je plný akčních scén, 
klasických detektivních klišé a především 
spousty komických situací. V hlavní roli se 
představí jedinečný Michal Isteník.
Režie: Mikoláš Tyc
Hrají: M. Isteník, I. Krmíčková, P. Jarčevský, 
P. Tlustý, P. Novák
Délka představení: 130 minut včetně pře-
stávky
Vstupenky zakoupíte v IC Blatná, nebo na 
www.ckvb.cz.

14. 12. SOBOTA | 18:00 |
BLÁZINEC NA VINICI
Hospoda Na Vinici
Koncert kapel

15. 12. NEDĚLE | 19:00 |
VÁNOČNÍ ČTENÍ PÍSNIČKÁŘE JANA 
BURIANA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

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

21. 12. SOBOTA | 20:00 |
KONCERT KAPEL
Hospoda Na Vinici
Funkce Šroubu, Commodore 64, Problems, 
Libido Challenge

8. 12. NEDĚLE | 15:00 |
PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY
Animovaný/rodinný | Česko 2019 | 60 min. 
| v českém znění | 120 Kč |

11. 12. STŘEDA | 19:00 |
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
Akční/dobrodružný/komedie/fantasy | 
USA 2019 | v českém znění | 120 Kč | 

18. 12. STŘEDA | 19:00 |
LE MANS ´66
Drama/životopisný/sportovní/akční | USA 
2019 | 152 min. | v původním znění s titulky 
| 120 Kč | 

15. 12. NEDĚLE | 15:00 |
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Animovaný / Muzikál / Fantasy / Dobro-
družný / Komedie / Rodinný | USA 2019 | 
v českém znění | 130 Kč |

19. 12. ČTVRTEK | 20:00 |
LÁSKA NEBESKÁ
Komedie/drama/romantický | Velká Britá-
nie/USA/Francie 2003 | 135 min. | mládeži 
přístupný | 50 Kč |

20. 12. PÁTEK | 20:00 |
STARWARS: VZESTUP SKYWALKERA
Sci-Fi/dobrodružný/akční/fantasy | USA 
2019 | 155 min. | v původním znění s titulky 
| 130 Kč |

22. 12. NEDĚLE | 15:00 |
TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES
Animovaný/dobrodružný/rodinný/fantasy 
| Kanada 2018 | 90 min. | v českém znění 
| 120 Kč | 
 

PRO DOSPĚLÉ

9. 12. – 20. 12. 
KNIHA NASLEPO ANEB VÁNOČNÍ 
PŘEKVAPENÍ
V tomto období budou mít čtenáři mož-
nost si vypůjčit i zabalenou knihu v neprů-
hledném papíru. Náhodným výběrem si 
tak zkusí štěstí a objeví třeba žánr, který by 
si ani nevybrali.
ČTEME, PLETEME A...
Setkání těch, kterým je prostředí naší 
knihovny příjemné
úterý 10. 12. | 14:00 – 16:00 | jdeme do 
muzea na výstavu blatenských malířů
úterý 17. 12. | 14:00 – 16:00 | rozdáváme 
si vánoční dárky
příští setkání bude 7. 1. 2020

PRO DĚTI
Po celý měsíc si u nás mohou děti vyluštit 
zimní křížovku.

13. 12. PÁTEK | 16:00 – 18:00 |
VÁNOČNÍ ČTENÍ
Vánoční čtení s tvůrčí dílnou. Ozdobíme 
stromeček, dozvíme se něco o vánočních 
tradicích a poslechneme si vánoční příbě-
hy.

22. 12. NEDĚLE | 16:00 |
POJĎME SPOLU DO BETLÉMA
Vánoční příběh o narození Ježíška nejen 
pro děti, ale i dospělé v podání divadla To-
TeM. Představení doplněno dílničkou, kde 
si můžete vytvořit papírovou loutku.
Pořádáme spolu s MAS Blatná.
Knihovna bude v době od 23. 12. 2019 do 
1. 1. 2020 uzavřena. 2. 1. se s vámi těšíme 
na shledanou.

 Akce

 Kino

 Knihovna
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OTEVÍRACÍ DOBA V ZÁVĚRU ROKU 2019
27. 12. a 31. 12. | 9:00 – 17:00 |

16. 12. PONDĚLÍ | 18:00 – 20:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VEGETARIÁNSKÉ-
HO VAŘENÍ
Cvičná kuchyňka ZŠ J. A. Komenského
Tentokrát na téma „Silvestr“ 
Lektor Ing. Jan Juráš, přihlášky na kalouso-
va@ckvb.cz, cena kurzu 100 Kč.

17. 12. ÚTERÝ | 16:00 – 20:00 |
MARATON PSANÍ DOPISŮ
Kavárna
Blatná se již podruhé zapojuje do největší 
lidskoprávní akce upozorňující na porušová-
ní lidských práv. Cílem je napsat a poslat co 
nejvíce ručně psaných dopisů s výzvami vlá-
dám či úřadům příslušných zemí a upozornit 
tak na porušování práv konkrétních lidí. 

17. 12. PONDĚLÍ | 17:00 |
Z RHODOSU NA MALTU VE STOPÁCH 
RYTÍŘŮ
Velký sál
Cestopisná přednáška Josefa Šindeláře, ve 
které navštívíme ostrovy ve Středozemním 
moři. Kromě přírodních zajímavostí se ten-
tokrát budeme věnovat také historii rytířů 
Řádu svatého Jana, kteří oba ostrovy vý-
znamně ovlivnili. Vyprávění je i tentokrát 
doplněno originálními filmy autora.

PRAVIDELNÉ AKCE A PORADNY V KCAŽ  
PŘEHLED TERMÍNŮ | www.ckvb.cz
INFORMACE | 604 723 646

603 395 160
| PILATES CLINIC A ZDRAVOTNÍ 
  CVIČENÍ
| REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO 
   MLADŠÍ I  STARŠÍ 
| REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ 
   CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 
   A SENIORY
| NÁPRAVA ŘEČI
| KURZ PŘEDŠKOLÁČEK
| ZUMBA
| ÁJURJÓGA
| JAZYKOVÉ KONVERZACE
| ATELIÉRY
Suterén 
12. 12. | 18:15 | Workshop výroby kera-
mických vánočních ozdob s Jitkou Kři-
vancovou
19. 12. | 18:00 | Linoryt s Veronikou Tes-
kovou
Přihlášky na viznerova@ckvb.cz, cena 100 
Kč, každý pátý vstup sleva 50%

13. 12.  PÁTEK | 9:00 – 13:00 |
SOCIÁLNÍ REHABILITACE FOKUS
Klubovna
Nezůstávejte se svými obtížemi sami!
Kontakt: +420 608 271 800, info@fokus
-pisek.cz, www.fokus-pisek.cz
 

ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
MUZEUM VŠEMI SMYSLY
EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA 
BLATNÁ
Interaktivní historie Blatné a Blatenska od 
příchodu prvních lidí až po současnost.
23. – 26. 12. a 30. 12. – 1. 1. je Městské mu-
zeum Blatná zavřeno.
V rámci Vánočních trhů je v sobotu 7. 12.  
vstup do muzea zdarma.

5. 10. – 30. 12. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
PROLÍNÁNÍ
KCAŽ Blatná
Výstava fotografií členů fotoskupiny Spek-
trum Blatná doplněné poezií Jitky Dolejšo-
vé a Františka Tylšara.

11. 11. – 31. 1.
JAN HÁLA: ZIMNÍ BLATNÁ 
Galerie v Íčku, Infocentrum Blatná
Trhy před blatenskou věží, zasněžený kos-
tel Nanebevzetí Panny Marie, ponocný 
na třídě J. P. Koubka… Malým souborem 
drobných perokreseb z depozitáře Měst-
ského muzea Blatná si připomeneme ma-
líře Jana Hálu (1890 – 1959).

12. 11. – 31. 12. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
MILAN ŘÍSKÝ
KCAŽ, Kavárna
Výstava představuje retrospektivu koncert-
ních fotografií posledních pěti let. Hudeb-
ně ji doplňuje playlist na Spotify, YouTube 
a Apple Music. K vidění budou fotogra-
fie kapel jako jsou AC/DC, Rammstein, 
Twenty One Pilots, Marilyn Manson, Foo 
Fighters, Linkin Park, Stone Sour, Ghost, 
Queens of the Stone Age, atd.

28. 11. – 2. 2. ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
MILAN JANÁČEK, LUCIE SCHOLLER 
RUSKOVÁ, JOSEF SYNEK: BAREVNÉ 
OPOJENÍ
Městské muzeum Blatná
Výstava obrazů od trojice blatenských ma-
lířů, kteří v nedávné době oslavili význam-
ná životní jubilea, a pro které je barva zá-
sadním výrazovým prostředkem.
Doprovodný program k výstavě
SO 7. 12. | 13:00 – 17:00 | 
Vánoční tvořivá dílna pro rodiny s dětmi: 
Papíroví andělé Josefa Synka 
Vstupné dobrovolné

17. 12. – 16. 2.
ELIŠKA PODZIMKOVÁ – MALÝ PRINC
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Výstava koláží výtvarnice Elišky Podzimko-
vé, která originálním způsobem ilustrovala 
poslední české vydání Malého prince.
Vernisáž s povídáním v pondělí 16. 12. 
od 17:00.

 Výstavy Komunitní centrum TRIO 
INCENDIO

10. 12. ÚTERÝ | 19:00 |
Zámek Blatná, Starý palác

Koncert KPH

Karolína Františová – klavír, Vilém Petras – violoncello, 
Filip Zaykov – housle

12. 12. 
Sokolovna Blatná, divadelní sál

VÁNOČNÍ KONCERT
PĚVECKÝ KVARTET SYMFON 

27. 12. | 15:00
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Blatná

Předprodej | Infocentrum Blatná, www.kulturablatna.cz
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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 1-2 řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,

mzdové ohodnocení – 38.000 Kč čistá mzda,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce

Objednejte na telefonu:

774 257 568

Koukej, padá sníh! 
Ale náš internet 
nepadá. Obdarujte se naším internetem

Už brzy vůně cukroví

každičký kout provoní

a rozezní se koledy –

– tak přeji hodně pohody

Hanka Merhautová - Hančiny dobroty
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Rodák z Kadova na Blatensku 
Zdeněk Ondrášek ohromil celý 
fotbalový svět 
(dokončení z minulého čísla)

Jak vznikla legendární přezdívka „ Kob-
ra“, která provází kadovského „Maradonu“ 
jeho poutí napříč zelenými trávníky ? „ 
Všichni si mysleli, že je to odvozené od ob-
razu kobry, který má vytetovaný na zádech,“ 
říká Zdeněk Ondrášek st. , „ Vysvětlení je ale 
mnohem prozaičtější. On jako kluk sledoval 
se zatajeným dechem seriál „ Kobra 11“, jak 
tam Simír Gerchán drtí se svými parťáky 
nepřátelská auta. To byli jeho hrdinové a od-
tud taky to přízvisko. Alespoň tak to Zdenda 
uváděl v jednom z četných interview. Ona 
kobra na zádech vznikla , tuším, až někdy 
za angažmá v Norsku.“

Sedm zápasů, sedm gólů. Šťastný to 
Dallas!

Americké klima zjevně fotbalové star 
z jihočeského Kadova svědčí. Za posledních 
sedm zápasů pod hlavičkou Dallasu vstřelil 
sedm branek, což ho katapultovalo na pozici 
druhého nejproduktivnějšího střelce zámoř-
ského klubu. „ Zdenda odehrál devatenáct zá-
pasů, ale předtím de facto jen střídal. Myslím, 
že kdyby ho stavěli dříve, jeho konto mohlo 
být ještě bohatší. Ale to je jen moje spekulace- 
„kdyby“ ve sportu neplatí,“ konstatuje daný 
stav Zdeněk Ondrášek st. V USA má třicetiletý 
„ kadovák“ podepsanou smlouvu ještě na rok 
a jistě o něm sportovní veřejnost ještě uslyší. 
„Líbí se mu tam a je moc rád, že může poznat 
zase jinou destinaci,“ dodává jeho otec. 

Bojovník se širokým srdcem
Zdeněk Ondrášek ml. je bojovník. Sto-

procentní bojovník. Ví ovšem, že postavit se 
protivníkovi lze jen čelem a ctí pravidla „fair 
play“ za všech okolností. Ví, že úspěchu lze 
dosáhnout jen tvrdou prací a odříkáním. „ To 
on často kluky z týmu hecuje, když předčasně 
„ zvadnou“ třeba proto, že prohrávají. Má srd-
ce na pravém místě a hodně všechno prožívá. 
Pamatuji si, že jsem ho třeba viděl brečet poté, 
co jeho manšaft dostal nakládačku,“ pozname-
nává jeho otec. Když se ozve nějaký jiný ta-
tínek s přáním, aby jeho nemocnému klukovi 
poslali Ondráškovi fotbalový dres podepsaný 
mistrem útoku z Kadova, rádi vyhoví.

Zdenda při návratu domů na Blatensko 
rád s kamarády z dětství odehraje nějaký ten 
srandamač. „On by se zúčastnil i častěji, jenže 
jeho nohy jsou cenným artiklem a nerad by, 
aby ho někdo, byť neúmyslně, zranil při tako-
vém „ pouťáku“ a on potom nemohl nastoupit 
v sestavě,“ vysvětluje Zdeněk Ondrášek st.

Doma má kompletní sérii synových fotba-
lových dresů tak, jak se vyvíjela jeho kariéra. 
Samozřejmě nejvzácnější je ten, ve kterém 
stanul na zeleném trávníku premiérově v řa-
dách národní reprezentace a dal svůj nejslav-
nější gól proti anglické fotbalové smetánce. 

Možná že ho jednou někdo bude chtít vyvážit 
váhou zlata. Ale Ondráškovi tenhle drahocen-
ný suvenýr jistě z rukou nedají. Vždyť dalším 
generacím bude připomínat, kdo byl Zdeněk 
Ondrášek junior a co dokázal!

Vladimír Šavrda

Blatné roste před očima nový sportovní talent
Petr Mařík dává závodní cyklistice všech-
no - a ještě něco navíc.

Třída 8.A na Základní škole T. G. Ma-
saryka Blatná není na první pohled ničím 
výjimečná. Nejoblíbenějšími předměty jsou 
tady jako všude jinde tělocvik a přestávka. Ale 
právě v souvislosti s tělocvikem se tady nechá 
hovořit o vycházející hvězdičce. Hvězdičce 
jménem Petr Mařík / 13 let /. Tenhle hou-
ževnatý a cílevědomý mladík dělá mateřské 
vzdělávací instituci výborné jméno, stejně 
jako ho dělá rodnému městu vůbec. V jeho 
osobě tkví neuvěřitelný fyzický potenciál, 
který dává beze zbytku „do služeb“ závodní 
cyklistiky. Do jednoho z nejnáročnějších 
individuálních sportů vůbec. A maximální 
nasazení, které bere Petr jako samozřejmost, 
už přineslo řadu skvělých výsledků.

Bývalý judista Petr Mařík se v závodní 
cyklistice doopravdy našel. Do puntíku. Jeho 
stájí se stal Sportovní klub „Bike Time Bulls“ 
Písek. S oddílem absolvuje mimo jiné také 
tréninkové kempy- jeden týden letního a jeden 
týden zimního soustředění. „Trénuji skoro 
každý den. Dvakrát týdně s kluky z klubu, 
jinak sám doma na Blatensku. Když se zkazí 
počasí, vezmu si kolo do pokoje a ladím formu 
na válcích,“ uvádí žákovská naděje vrcholové 
cyklistiky.

A když se daří, tak se daří. Petr může 
právem hodnotit sezónu 2019 jako velmi 
úspěšnou. Pro všechny je teď „king“. „Zís-
kal jsem šest bronzových, sedm stříbrných 
a šest zlatých medailí ze závodů horských 
kol a cyklokrosu.“ Bilance prý ale mohla být 
ještě příznivější. Ovšem o slovo se přihlásila 
rovněž „madam“ smůla - věrný to průvodce 
lidské civilizace: „Několikrát jsem spadl, 
několikrát měl defekt. Třeba po závodech 
na Zadově jsem skončil na pohotovosti 
ve Strakonicích s naraženým loktem,“ hlásí 

mladý bohatýr, který tyhle nezdary bere ale 
jako daň z mimořádného talentu. Všechno 
nemůže být přece zalité sluncem!

Plány na sezónu 2020 má Petr Mařík už 
nyní pečlivě vyskládané jako v kartotéce: 
„Chtěl bych startovat především na závodech 
Českého poháru horských kol. Doplňkově 
budu jezdit jihočeské a šumavské seriály. 
Za jako takovou „stavovskou čest“ pokládám 
účast na maratónech „Kolo pro život“, kde 
jsem pochytával první zkušenosti. Podzim 
bych chtěl vyplnit maximálním počtem startů 
na závodech Českého poháru v cyklokrosu, 
nevynechám ani cyklokrosovou sérii Tábor- 
České Budějovice. Jen škoda, že dost akcí se 
koná v totožném termínu a nelze než nějaké 
vynechat,“ lituje mladý nadšenec, který je 
nezničitelný jako „perpetum mobile“.

V letošním roce stihl Petr Mařík absol-
vovat téměř 40 závodů! Chybělo něco málo 
ostrých startů, aby mohl s touhle životní 
partnerkou oslavit něco na způsob malé zlaté 
svatby! A jak to měl blatenský talent rozděle-
no? Šumavský MTB pohár, Jihočeský MTB 
pohár, Tábor- České Budějovice cyklokros, 
„TOI TOI CUP“- Český pohár v cyklokrosu, 
Český MTB pohár, Seriál MTB „Kolo pro 
život“. Vedle tuzemských přeborů výtečně 
reprezentoval Petr Mařík rodnou domovinu 
i na německé a rakouské půdě.

Petra Maříka šlechtí, že vedle sportovního 
zápalu, podpořeného tvrdou prací, je vždy 
a za všech okolností slušným, skromným 
a obětavým mládencem. Takoví lidé jsou 
předurčeni dokázat velké věci a zapsat se 
zlatým písmem do historie. Takoví lidé si 
úspěch zaslouží, protože ten nikdy nepřichází 
náhodou a sám.

Blatná má už jednu cyklistickou multive-
ličinu, která už delší čas jezdí profesionálně. 
Jde o Martina Stoška. Druhá / bohužel pro-
zatím takřka neznámá / se jmenuje František 
Honsa a vyrostla v malebné vesničce Nahošín. 
Také tenhle devatenáctiletý superjezdec bude 
od příštího roku závodit coby profesionál, 
zaštítěn barvami bohaté a velké mezinárodní 
cyklostáje. 

A Petr Mařík má skvěle našlápnuto stej-
ným směrem. Pro kariéru profíka jsou tady 
všechny předpoklady . Kdyby tohle nemělo 
vyjít, pak země není kulatá!

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda 

Mladý blatenský závodník v plném nasazení
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Florbal Blatná, TJ Sokol Blatná Divočáci
Ligová utkání blatenských fl orbalistů hrajících pod TJ Sokol 

Blatná pokračují.
V uplynulém víkendu sehráli mladší žáci tři zápasy s těmito 

výsledky: Blatná – Soběslav 9:5, Blatná - Meťák Č. Budějovice 
6:7 (kdy o nerozhodný stav zápasu přišli dvanáct vteřin před 
koncem utkání) a Blatná – J. Hradec 8:3. 

V tabulce se v současné době nacházejí na 11.místě, ale kaž-
dým kolem se posouvají stále dopředu.

Starší žáci odehráli své zápasy o týden dříve s výsledky: 
Blatná – Třeboň 8:1, Blatná – Strakonice 4:1, Blatná – Netolice 14:1. 

Starším žákům se v podzimní části sezóny daří  a s jedenatřiceti body okupují druhé místo 
tabulky Jihočeské ligy starších žáků.

Poslední ligová utkání v tomto roce odehrají oba celky v následujících prosincových 
víkendech.

Zájemce o fl orbal (9-14 let) rádi přivítáme na trénincích, a to každé úterý v Sokolovně 
od 17:30 - 19:15 hod. nebo ve čtvrtek od 18:00 - 19:00 hod.

Starší žáci 
Družstvo Z V R P B BV BO BR

1. FBC Došwich Milevsko modří 12 11 1 0 34 70 30 40

2. TJ Sokol Blatná Divočáci 12 10 1 1 31 81 28 53

3. FBC Štíři Č. Budějovice zelení 12 8 0 4 24 70 35 35

4. TJ Centropen Dačice 12 7 3 2 24 63 38 25

5. FBC Rytíři Český Krumlov 12 7 2 3 23 60 29 31

6. FbC Písek 12 7 2 3 23 57 41 16

7. Banes Florbal Soběslav 12 7 1 4 22 74 50 24

8. FBC Spartak Kaplice 12 5 2 5 17 46 44 2

9. FBC Došwich Milevsko bílí 12 5 1 6 16 39 43 -4

10. FK Slovan J.Hradec 12 4 2 6 14 39 47 -8

11. SK Meťák České Budějovice 12 4 2 6 14 43 60 -17

12. FbC Strakonice 12 4 1 7 13 41 40 1

13. FBC Štíři Č. Budějovice modří 12 2 2 8 8 28 42 -14

14. 1. FbK Tábor 12 1 2 9 5 35 75 -40

15. TJ NETOLICE 1892 RAFANI 12 1 1 10 4 29 89 -60

16. FA Č. Budějovice Třeboň Vikingové 12 1 1 10 4 28 112 -84

17. FK Santos - Jiskra Třeboň 0 0 0 0 0 0 0 0

Mladší žáci
# Družstvo Z V R P B BV BO BR

1. FbC Strakonice 12 9 1 2 0 78 23 55

2. FBC Došwich Milevsko-Panteři 12 7 3 2 0 56 27 29

3. FBC Štíři Č. Budějovice zelení 12 7 4 1 0 65 38 27

4. FK Slovan J.Hradec 12 7 2 3 0 60 35 25

5. FBC Štíři Č. Budějovice modří 12 6 2 4 0 61 52 9

6. SK Meťák Black České Budějovice 12 4 1 7 0 62 55 7

7. SK Meťák Orange České Budějovice 12 6 0 6 0 45 39 6

8. Banes Florbal Soběslav-Housky 12 6 1 5 0 34 29 5

9. FBC Spartak Kaplice 12 5 1 6 0 54 50 4

10. FbC Písek 12 5 2 5 0 56 54 2

11. TJ Sokol Blatná Divočáci 12 7 0 5 0 65 68 -3

12. Banes Florbal Soběslav 12 3 0 9 0 41 59 -18

13. FBC Došwich Milevsko-Žraloci 12 7 0 5 0 39 61 -22

14. FBC Rytíři Český Krumlov 12 4 0 8 0 46 76 -30

15. TJ NETOLICE 1892 RAFANI 12 3 0 9 0 44 79 -35

16. 1. FbK Tábor 12 1 1 10 0 26 87 -61

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE (LETOS PO-
SLEDNÍM) PŘINESEME ZPRÁVU 
O VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH TE-
NISTŮ V TC VITALITY BŘEZNICE 
A ZPRÁVU O ŠACHOVÉM KLÁNÍ 
V BUZICÍCH.
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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 

Pohřební ústav Hořejš
Žižkova 120, Blatná

Zemřelí: 
Jaroslav Štědronský, nar. 1936, zemř. 19. 
9. 2019, bydl. Kožlí
Josef Faměra, nar. 1950, zemř. 28. 9., 
bydl. Polánka
Jana Farkašová, nar. 1941, zemř. 29. 9., 
bydl. Březnice
Vladimír Batěk, nar. 1947, zemř. 7. 10., 
bydl. Mladý Smolivec
Jiřina Pobudová, nar. 1921, zemř. 9. 10., 
bydl. Bělčice
Josef Habada, nar. 1942, zemř. 9. 10., 
bydl. Blatná
František Adamec, nar. 1941, zemř. 9. 10., 
bydl. Kasejovice
Marie Sedláková, nar. 1961, zemř. 14. 
10., bydl. Blatná
Václav Lukeš, nar. 1950, zemř. 15. 10., 
bydl. Kvášňovice
Jiří Zájeda, nar. 1949, zemř. 24. 10., bydl. 
Mirotice
Ladislav Gottfried, nar. 1945, zemř. 27. 
10., bydl. Radošice
Zdeňka Krámová, nar. 1933, zemř. 27. 
10., bydl. Blatná
Miloslava Machovcová, nar. 1945, zemř. 
27. 10., bydl. Blatná
František Krmíček, nar. 1951, zemř. 28. 
10., bydl. Praha
Jarmila Papežová, nar. 1929, zemř. 31. 
10., bydl. Hněvkov
Prof. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc., nar. 
1934, zemř. 3. 11., bydl. Blatná
Věra Přechová, nar. 1937, zemř. 16. 11., 
bydl. Blatná

Anata Novotná
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výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
Po - ZAVŘENO Út - 8.00-14.00
St  -   8.00-14.00 Čt - 8.00-14.00
Pá - 14.00-18.00 So (lichý týden  
    pouze po dohodě)

Hajany 80  Tel.: 732 236 153 www.spanekvperi.cz

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
rozšířený sortiment v 1.patře

Dovoz zboží až domů
Zapojení a instalace
Odvoz starého 
zboží

PIVOVARSKÁ 200, BLATNÁ,
PO – PÁ 8:00 – 17:00 HOD., SO 8:00 – 12:00 HOD.

Expert.cz – Blatná

NAJDETE 
NÁS NA FB

Jankovský

Eva Volfová



Příjezdy a odjezdy vlaků 
BLATNÁ 

Platí od 15.12.2019 do 12.12.2020  

  Vlak směr  
Příjezd Odjezd Druh Číslo Z   do Poznámky 

 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
www.szdc.cz 

Správní orgán ve věci dodržování práv cestujících v železniční dopravě 
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
podatelna@ducr.cz 

Informace o jízdách vlaků 
na tel. 221 111 122  

KANGO ver. KGVD / data ver. 2.10 Data ke dni 15.12.2019  Systém KANGO vyvinula KST FRI Žilinská univerzita   
 

 4.10 Os 17900  Strakonice( 4.52) jede v W; c;  

 4.21 Os 27901  Nepomuk( 5.00) jede v W; ; c 

 4.23 Os 7901  Zdice( 5.53) Blatná-Březnice jede v W; ; c; a 

 4.49 Os 17902  Strakonice( 5.30) jede v W; c;  

 5.10 Os 7923  Zdice( 6.43) jede v @ a 2.I., 14.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI., nejede 23. – 
30.XII., 13.IV., 6.VII., 28.IX.; c; a;  

 5.10 Os 7903  Zdice( 6.55) jede v A – E,  a 23. – 30.XII., nejede 2.I., 14.IV., 7.VII., 29.IX., 
29.X., 18.XI.; ; c; a 

5.40  Os 27902 Nepomuk( 5.03)  jede v W; ; c 

5.42  Os 17901 Strakonice( 5.00)  jede v W; c;  

 5.49 Os 27903  Nepomuk( 6.28) jede v W; ; c 

6.10 6.11 Os 7900 Zdice( 4.45) Strakonice( 6.51) Zdice-Blatná jede v W; ; c; a 

6.38 6.39 Os 7905 Strakonice( 5.48) Beroun( 8.33) jede v W; c; a;  Blatná – Beroun 

 6.46 Os 27905  Nepomuk( 7.25) ; c 

 7.12 Os 7907  Beroun( 8.55) jede v E a ; ; c; a 

7.20  Os 27904 Nepomuk( 6.41)  jede v W; ; c 

7.35  Os 17903 Strakonice( 6.54)  jede v W, nejede 23.XII. – 3.I., 31.I., 9.IV., 1.VII. – 31.VIII., 29., 30.X.; 
c;  

7.53  Os 17905 Strakonice( 7.12)  jede v E a  do 28.VI. a od 5.IX. a 23.XII. – 3.I., 31.I., 9.IV., 29., 
30.X., od 1.VII. do 31.VIII. jede denně; ; c 

7.40 8.04 Os 7902 Zdice( 6.04) Strakonice( 8.45) c;  Blatná – Strakonice v E a ;  Zdice – Blatná; a 

8.45  Os 7904 Zdice( 7.12)  ; c; a 

9.10  Os 27906 Nepomuk( 8.33)  ; c 

 9.12 Os 7909  Beroun(10.55) ; c; a 

9.51  Os 17907 Strakonice( 9.10)  c;  

 10.04 Os 17904  Strakonice(10.45) c;  

10.44  Os 7906 Beroun( 9.01)  ; c; a 

 10.46 Os 27909  Nepomuk(11.25)  

11.02  Sp 1596 Praha hl.n.( 8.36)  CYKLO BRDY jede v E a  od 28.III. do 1.XI.; c; ^ 

 11.12 Os 7911  Beroun(12.55) ; c; a 

11.51  Os 17909 Strakonice(11.10)  c;  

 12.04 Os 17906  Strakonice(12.45) c;  

12.44  Os 7908 Beroun(11.01)  ; c; a 

13.10  Os 27908 Nepomuk(12.33)  ; c 

 13.12 Os 7913  Beroun(14.55) ; c; a 

 13.16 Os 27911  Nepomuk(13.55) jede v W; ; c 

13.51  Os 17911 Strakonice(13.10)  ; c 

 14.04 Os 17908  Strakonice(14.45) c;  

14.37  Os 27910 Nepomuk(14.00)  jede v W; ; c 

 14.46 Os 27913  Nepomuk(15.25) ; c 

14.44 15.04 Os 7910 Beroun(13.01) Strakonice(15.45) Blatná-Strakonice jede v W; ; c; a 

 15.12 Os 7915  Beroun(16.55) c; a;  

15.57  Os 17913 Strakonice(15.15)  c;  

 16.09 Os 17910  Strakonice(16.50) c;  

16.10  Os 27912 Nepomuk(15.33)  jede v W; ; c 

16.44  Os 7912 Beroun(15.01)  ; c; a 

MĚSTO BLATNÁ



Příjezdy a odjezdy vlaků 
BLATNÁ 

Platí od 15.12.2019 do 12.12.2020  

  Vlak směr  
Příjezd Odjezd Druh Číslo Z   do Poznámky 

 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
www.szdc.cz 

Správní orgán ve věci dodržování práv cestujících v železniční dopravě 
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
podatelna@ducr.cz 

Informace o jízdách vlaků 
na tel. 221 111 122  

KANGO ver. KGVD / data ver. 2.10 Data ke dni 15.12.2019  Systém KANGO vyvinula KST FRI Žilinská univerzita   
 

 16.46 Os 27915  Nepomuk(17.25) jede v W a , nejede 24., 25.XII., 10. – 12.IV., 1., 8.V., 5.VII., 27.IX.; 
; c 

 16.53 Sp 1597  Praha hl.n.(19.26) CYKLO BRDY Blatná-Praha hl.n. jede v E a  od 28.III. do 1.XI.; c; 
^ 

17.03 17.12 Os 7917 Strakonice(16.21) Beroun(18.55) Strakonice-Blatná jede v W; c; a;  

17.20  Os 27914 Nepomuk(16.41)  jede v E a ; ; c 

17.51  Os 17915 Strakonice(17.10)  c;  

 18.04 Os 17912  Strakonice(18.45) c;  

18.30  Os 27916 Nepomuk(17.53)  jede v W; ; c 

18.44  Os 7914 Beroun(17.01)  ; c; a 

 18.46 Os 27917  Nepomuk(19.25) nejede 24., 25., 31.XII.; ; c 

 19.12 Os 7919  Beroun(20.52) Březnice-Beroun nejede 24.XII.; ; c; a 

19.20  Os 27918 Nepomuk(18.41)  jede v , nejede 24., 25.XII., 10. – 12.IV., 1., 8.V., 5.VII., 27.IX.; ; 
c 

19.51  Os 17917 Strakonice(19.10)  c;  

 20.04 Os 17914  Strakonice(20.45) c;  

20.44 20.59 Os 7916 Beroun(19.01) Strakonice(21.40) Blatná-Strakonice jede v W, E a 24.XII., 10.IV., 1., 8.V., 28.X., 17.XI., 
nejede 11.IV., 2., 9.V.; ; c; a 

21.10  Os 27920 Nepomuk(20.33)  nejede 24., 25., 31.XII.; ; c 

 21.12 Os 7921  Beroun(22.47) jede v W, nejede 31.XII.; ; c; a 

21.51  Os 17919 Strakonice(21.10)  c;  

23.00  Os 7918 Beroun(21.15)  Beroun-Březnice nejede 24.XII.; Březnice-Blatná jede v W, nejede 
31.XII.; ; c; a 

23.21  Os 17921 Strakonice(22.40)  jede v W, E a 24.XII., 10.IV., 1., 8.V., 28.X., 17.XI., nejede 11.IV., 2., 
9.V.; c;  

 

VYSVĚTLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION 

Druh vlaku 
  railjet 
  SuperCity 
  EuroCity 
  InterCity 
  EuroNight 
  nightjet 
 LE LEO Express 
 LET LEO Express Tenders 
 RJ RegioJet 
 Ex Expres 
 AEx ARRIVA EXPRESS 
 R Rychlík / Schnellzug / Fast train 
 Sp Spěšný vlak / Eilzug / Regional fast train 
 Os Osobní vlak / Regionalzug / Local train 
 TLX Trilex-expres 
 TL Trilex 
 
Dopravce vlaku je uveden ve sloupci „Poznámky“; pokud není uveden, je dopravcem vlaku společnost 
České dráhy, a.s. / Das Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) steht in der Spalte „Poznámky“; wenn 
nichts angeführt ist, geht es um EVU České dráhy, a.s. / The Railway Undertaking (RU) is listed in the 
“Poznámky” column; if not stated, the RU is České dráhy, a.s. 
 
Omezení jízdy 
 W pracovní dny / Arbeitstage (gewöhnlich Montag bis Freitag) / working days (usually from 

Monday to Friday) 
  neděle a státem uznané svátky / Sonntage und Feiertage / Sundays and holidays confirmed 

by the state 
 @-F dny v týdnu (pondělí–neděle) / Wochentage (Montag–Sonntag) / days of week (Monday–Sunday) 
 
 Nástupiště = Nást. = Bahnsteig / platform denně = täglich / daily 
 Kolej = Kol. = Gleis / track jede = verkehrt / operating 
 Platí od = Gültig ab / Valid from jede v = verkehrt an / operating in 
 od = ab / from nejede = verkehrt nicht / not operating 
 do = bis / to nejede v = verkehrt nicht in / not operating in 
 z = von / from a = und / and 
 v = in / on a od = und ab / and from 
 
ZMĚNA NÁSTUPIŠTĚ A KOLEJE VYHRAZENA / ÄNDERUNG DES BAHNSTEIGES UND DES GLEISES 

VORBEHALTEN / THE NUMBER OF PLATFORM AND OF TRACK IS SUBJECT TO CHANGE 
 
Další informace o vlaku 
 ^ úschova během přepravy (do vyčerpání kapacity) / Gepäckwagen (bis zur Kapazitätsauslastung) / 

a mobile left-luggage car on the train (until full capacity) 
  úschova během přepravy s možností rezervace místa pro jízdní kolo / Gepäckwagen 

mit Reservierungsmöglichkeit für Fahrradstellplatz / a mobile left-luggage car on the train; 
reservation of bicycles space possible 

  úschova během přepravy s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo / Gepäckwagen 
mit Reservierungspflicht für Fahrradstellplatz / a mobile left-luggage car on the train; 
reservation of bicycles space compulsory 

 c přeprava spoluzavazadel (do vyčerpání kapacity) / Fahrradbeförderung (unter Aufsicht des 
Reisenden, bis zur Kapazitätsauslastung) / carriage of registered luggage (until full capacity) 

 

  přeprava spoluzavazadel s možností rezervace místa pro jízdní kolo a cestujícího, v některých vlacích pouze pro jízdní kolo / 
Fahrradbeförderung mit Reservierungsmöglichkeit für Fahrradstellplatz und Reisende, in einigen Zügen nur für den Fahrradstellplatz / 
carriage of registered luggage; reservation of bicycles space and passengers possible, in some trains of bicycles space only 

  přeprava spoluzavazadel s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo a cestujícího, v některých vlacích pouze pro jízdní kolo / 
Fahrradbeförderung mit Reservierungspflicht für Fahrradstellplatz und Reisende, in einigen Zügen nur für den Fahrradstellplatz / 
carriage of registered luggage with compulsory reservation of bicycles space and passengers, in some trains of bicycles space only 

  přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je vyloučena / Fahrradmitnahme nicht möglich / bicycles as registered luggage not allowed 
 G povinná rezervace míst / obligatorische Platzreservierung / seat reservations required 
 w možno zakoupit místenku / Platzreservierung möglich / reservations possible 
 b lůžkový vůz / Schlafwagen / a sleeper 
 y lehátkový vůz / Liegewagen / a couchette coach 
 d vůz pro přepravu osobních automobilů a motocyklů / Wagen zur Beförderung von Pkws und Motorrädern /  

car- and motocycle-carrier wagon 
 1. 2. u vlaků kategorie Sp a Os – ve vlaku řazeny k sezení vozy 1. i 2. vozové třídy / Eilzug bzw. Regionalzug mit Sitzwagen der 1. und 2. 

Klasse / trains of Sp and Os categories consist of 1st and 2nd class coaches 
 2. u vlaků kategorie R a vyšší – ve vlaku řazeny k sezení pouze vozy 2. vozové třídy / Schnellzug und höhere Zugkategorien führt 

in Sitzwagen nur 2. Klasse / trains of R and higher categories consist of 2nd class coaches only 
 f přímý vůz / Kurswagen / through coach 
 a vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku nevybavený zvedací plošinou / Wagen mit Rollstuhlfahrerabteil ohne Hebelift / a coach 

suitable for carriage of people on wheelchairs not equipped with a platform lift 
 ~ vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinou / Wagen mit Rollstuhlfahrerabteil und Hebebühne / 

a coach suitable for carriage of people on wheelchairs, equipped with a lifting platform 
 _ restaurační vůz / Speisewagen / restaurant 
  bistrovůz / Bistrowagen / Bistro car 
 ¡ občerstvení (roznášková služba nebo samoobslužný automat) / Erfrischung (Am-Platz-Service oder ein Verkaufsautomat) / refreshment 

(in-seat service or a vending machine) 
 x vůz nebo oddíly vyhrazené pro cestující s dětmi do 10 let / Wagen oder Abteile für Reisende mit Kindern bis 10 Jahre / 

a coach or compartments reserved for passengers with children up to the age of 10 years 
 K vlak nečeká na žádné přípoje / Zug wartet auf keine Anschlüsse / the train does not wait for any connections 
  ve vlaku řazen vůz s přípojkou 230 V / Wagen mit Steckdosen (230 V) / 230 V power sockets 
  tichý oddíl / Ruhebereich / quiet compartment 
  dámský oddíl (oddíl pro samostatně cestující ženy) / Damenabteil (Abteil für alleinreisende Frauen) / ladies’ compartment 

(compartment for women travelling alone) 
  ve vlaku je plánováno řazení vozu s bezdrátovým připojením k internetu / für den Zug ist die Reihung eines Wagens mit WLAN geplant / 

a carriage with a wireless internet connection is planned 
  palubní portál / Bordportal / on-board portal 
 e náhradní autobusová doprava / Schienenersatzverkehr / rail replacement bus service 
  dětské kino / Kinderkino / children’s cinema 
 0 ve vlaku neplatí zvláštní jízdné pro žáky a studenty 18 - 26 let a pro cestující 65+ / besonderer Vorteil für Studenten 18 - 26 und für 

Reisende 65+ gilt nicht in diesem Zug / special fare for students 18 - 26 and for passengers 65+ not valid in this train 
  samoobslužný způsob odbavování cestujících, platí vyhlášené podmínky jednotlivých dopravců / Zug ohne Zugbegleiter, 

es sind gültig die bekanntgegeben Bedingungen des zuständigen EVUs / self-service ticketing on the train; the declared conditions 
of relevant Rus apply 

 g historický vlak / historischer Zug / historical train 
 S vlak zastavuje jen pro výstup / Zug hält nur zum Aussteigen / the train stops for exit only 
 T vlak zastavuje jen pro nástup / Zug hält nur zum Einsteigen / the train stops for accession only 
 { vlak zastavuje jen na znamení nebo požádání / Zug hält nur auf Zeichen oder Verlangen / request stop only 
 m vlak může do konečné stanice odjet ihned po ukončení výstupu cestujících (tj. i před uvedeným časovým údajem příjezdu vlaku) / 

nach Beendigung des Aussteigens der Reisenden kann der Zug sofort zur Endstation weiterfahren (d.h. auch vor der Ankunftszeit 
des Zuges laut Fahrplan) / the train can leave for its destination immediately after passengers get off (i.e. even before the given 
time of the train’s arrival) 
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