
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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DURA  Automotive  CZ,  k.s. dne 10.12.2020 předala našim příspěvkovým 
organizacím krásné vánoční dárky – tablety Lenovo. 

Dovolte mi touto cestou společnosti poděkovat. V této nepříznivé době, která se nevyhýbá nikomu z nás 
a tedy ani fi rmě DURA Automotive CZ, k.s., je o to více dar cennější.

Bc. Kateřina Malečková, starostka města Blatná 

Blatenská ryba, spol. s r.o., 
Na Příkopech 747, 388 01 Blatná

Prodejní doba při prodeji ryb na Vánoce roku 2020
Prodejní místo Pátek 

18.12.
Sobota 
19.12.

Neděle 
20.12.

Pondělí 
21.12.

Úterý 22.12. Středa 
23.12.

Čtvrtek 
24.12.

Blatná sádky 8-15 8-14 9-12   13-16 9-12   13-17 9-12   13-17 9-11

Dobrá Voda sádky 12-15 9-12   13-16 9-12   13-17 9-12   13-17 9-11

Rojice sádky 12-15 9-12  13-16 9-12   13-17 9-12   13-17 9-11

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

OTEVÍRACÍ DOBA  
VÁNOCE 2020

Podniková prodejna
SO 19.12. 8,00 – 14,00
NE 20.12. ZAVŘENO 
PO 21.12. 8,00 – 15,30
ÚT 22.12. 8,00 – 15,30
ST 23.12. 8,00 – 15,30
24.12. - 27.12 ZAVŘENO
 státní svátek
P0 28.12. 8,00 - 10,30 
11,00 – 15,30
ÚT 29.12. 8,00 - 10,30  
 11,00 – 15,30
ST 30.12. INVENTURA
ČT 31.12. INVENTURA

Akce Vánoce 2020
Vnitřnosti chlazené
( jikry, mlíčí )  220,- Kč /kg
Hlavy z kapra chlazené 40,- Kč/kg
Kapr půlený chlazený 150,- Kč/kg
Kapr fi let bez kostí –
prořezaný chlazený  240,- Kč/kg
Kapr půlený bez kůže
chlazený  180,- Kč/kg

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat majitelům 

a všem zaměstnancům Kulturní kavárny 
Železářství u Šulců za milý nápad bez-

platného poskytování obědů v minulých 
týdnech. Velice si ceníme Vaší ochoty 

a vstřícnosti, kterou jste nám v této 
nelehké době tímto projevili. 

 
Děkují lékaři, zdravotní sestřičky, 

laboranti, záchranáři 
a ostatní zaměstnanci polikliniky 

Blatná

Přejeme všem krásné Vánoce 
a do nového roku 2021

hlavně pevné zdraví.

NASTAL ČAS VÁNOČNÍ…

VÁNOCE jsou u nás nejoblíbenějšími 
svátky v roce. Ohlašují a oslavují příchod 
Spasitele právě tak jako symbolický nástup 
Slunovratu. Lidé si v tomto období odpra-
dávna projevují  vzájemným obdarováváním 
úctu, lásku, náklonnost i vděčnost. 

Vánoce vždy byly svátky míru a poko-
je. Naši předkové se na tyto dny důkladně 
připravovali. Uklízeli a zdobili své domovy, 
byli úzce spjatí s přírodou, které si nesmírně 
vážili. Z pohanského vítání slunce  přešli 
k vítání Ježíše, k přijetí daru milosti v naději 
na příznivější budoucnost.

Každá nová generace mění svět kolem 
sebe a tento změněný svět zase vytváří gene-
raci novou. Přetváření světa se děje pomalu, 
nenápadně, každodenně se opakující prací. 
Lidským životem se vinou krátká či delší 
zastavení v čase – svátky, obřady, tradiční 
zvyky. Neúprosný čas sebou bere mnohé 
do zapomnění. Zanikne důvod, zanikne i zvyk 
a s ním půvabné výtvory lidového projevu, 
symboliky, citu, doklady odvěkého spojení 
člověka s přírodou. Svátky přetrvávají, ale 
lidé jim dávají novou podobu…

Díky etnografům, zapáleným učitelům 
a muzejníkům i spisovatelům, kteří zapsali 
staré zvyky a kresbami zachytili předměty 
si dnes můžeme STAROČESKÉ VÁNOCE 
našich předků připomínat a neustále v nich 
objevovat ono skoro zapomenuté kouzlo.

ČESKÉ VÁNOCE ZAHALENÉ ZÁVO-
JEM Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ

Vánoční prodej na tř. J. P. Koubka 3 
letos ve zkráceném čase. Otevřeno bude 
ještě zítra, v sobotu 19. 12. od 9.00 hodin, 
v pondělí 21. prosince a úterý 22. prosince 
od 10.00 hodin.

Spjatost člověka s přírodou dokládá také 
obdarovávání nejen zvířat, a to jak domácích, 
tak i ostatních, ptáčků, ale i stromů, keřů.

STROMEČKU VSTÁVEJ, OVOCE DÁVEJ, 
UMYJ SE, UČEŠ SE, JE ŠTĚDRÝ DEN. 

Letošní vánoční svátky budou pro nás pro 
všechny výjimečné, takové, jaké jsme ještě 
nezažili.  Určitě se zapíšou do historie a možná 
trochu pozmění onu podobu Vánoc.

Všem čtenářům Blatenských listů pře-
jeme klidné, spokojené vánoční svátky plné 
lásky a pohody, alespoň o kapičku přízni-
vější rok 2021, zdraví, štěstí a hodně tvůrčí 
energie.

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Přejeme vám od srdíček
chvíle klidu v záři svíček,
pohodu, úsměv ve tváři,

v příštím roce ať se 
vám vše vydaří!

Veselé Vánoce a šťastný 
Nový rok přejí strážníci 
Městské policie Blatná.

Článek P. Chlebce „Kufříky všemi 
smysly – Doba předdějinná“ najdete 
na webu a v tištěné verzi si ho budete 
moci přečíst až v lednovém čísle.
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Zprávy
z radnice

OZNÁMENÍ
Vážení občané,

v souvislosti s usnesením Vlády ČR č. 1295 ze dne 10. 12. 2020 
bude do 23. 12. 2020 následující provozní doba MěÚ Blatná:

21. 12. 2020 pondělí 8:00 – 10:00  13:00 – 16:00
23. 12. 2020 středa 7:00 – 12:00
Informace o provozní době Městského úřadu Blatná od 28. 12. 
2020 bude hlášena městským rozhlasem a vyvěšena na dveřích 
budov MěÚ Blatná.

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

Ing. Simona Sedláčková
tajemnice MěÚ Blatná

NOVÁ ČEKÁRNA
V rámci budoucí úpravy celého prostranství v ul. Palackého došlo 

k odstranění stávající venkovní čekárny pro autobusové zastávky v ul. 
B. Němcové. Tato čekárna je již nahrazena novou a nachází se v budově 
č.p. 30 (bývalá ubytovna). V čekárně jsou veřejná WC, kancelář ČSAD 

Sttrans, kde poskytují mimo jiné informace o odjezdech a příjezdech 
autobusů. Přes prostory čekárny se vchází i do nové prodejny tabáku. 
U vstupu do budovy je umístěna nová elektronická úřední deska, 

která slouží také k vyhledání jízdních řádů pro autobusové a vlakové 
spojení (www.idos.cz). Při rekonstrukci  ul. Palackého a B. Němcové 
dojde k vybudování pěti nových autobusových zastávek a je počítáno 
i s přístřešky.   

Pavel Ounický, místostarosta města Blatná

Zp r á v y
T S  B l a t n á

Vážení občané,
chtěli bychom Vám poděkovat za spolupráci v letosním roce.

Vážíme si spolupráce při čištění města včetně zimní údrzby, také za
pomoc při údrzbě veřejné zeleně a u dalších činností,

které pro město Blatná zajišťujeme.

Věříme, že tato přínosná spolupráce bude pokračovat 
i v následujícím roce.

Také Vám děkujeme za trpělivost, se kterou jste snášeli různá 
omezení vyplývající ze stavebních a rekonstrukčních prací ve městě.

Přejeme Vám příjemné prozití vánočních svátků a do nového roku 
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

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

Zdraví, štěstí a úspěch
v roce 2021 přejí

Blatenské listy
a Blatenská tiskárna, s.r.o.Kostel Nanebevzetí Panny Marie

v Blatné
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 Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čte-
náři, 
nedávno jsme si připomínali 
400. výročí osudové bitvy 

na Bílé hoře. Hezky a netradičně to pojal 
Petr Chlebec v Blatenských listech č. 19, já 
nabízím volně související úvahu.

Působíte-li jako český diplomat ve Švéd-
sku, Třicetileté válce se nemůžete vyhnout. 
Pár týdnů před tím, než jsem v listopadu 2007 
nastoupil na ambasádu do Stockholmu, byla 
v pražském Klementinu slavnostně představe-
na „Ďáblova bible“ (Codex Gigas), zapůjčená 
Švédskou královskou 
knihovnou. Jde o jed-
nu z nejcennějších 
památek, které si 
Švédové v roce 1648 
odvezli z Pražského 
hradu. Nebýt pře-
kladatelky, která pro 
přítomné švédské 
ministry a princez-
nu Kristinu šikovně 
tlumila silácké pro-
jevy našich vládních 
činitelů, byla z toho 
pěkná ostuda. Výroky jako „je více než 
symbolické, že tuto vzácnou knihu, ukrade-
nou kdysi švédskou soldateskou, do Prahy 
dopravil letoun české armády“ sice v zásadě 
odpovídaly skutečnosti, ale v dané chvíli 
byly krajně nevhodné. Zejména když k tomu 
přidali, že tu knihu nevrátíme. Pochopil jsem, 
že téma je stále hodně citlivé.

A hned po příletu do Stockholmu přišla 
další lekce: ještě než jsem stačil králi předat 
své pověřovací listiny, dostal jsem pozvání 
na vernisáž výstavy s názvem „Krigsbyte“ 

(Válečná kořist). V několika sálech Králov-
ské zbrojnice byla shromážděna nejvzácnější 
umělecká díla, ukořistěná v průběhu 17. století 
v Praze, Mnichově, Varšavě a jinde po Evropě. 
Seděl jsem tam v první řadě vedle Poláka, 
Němce, Estonce a Rakušana - samí 
představitelé oloupených zemí. Do-
cela zvláštní pocit. 

Tehdy jsem usoudil, že se musím 
Třicetiletou válkou zabývat hlouběji, 
že je to klíč k pochopení novodobých 
dějin řady evropských zemí Českem 
a Švédskem počínaje. Bohužel na to 
nebyl čas, jen mi jí občas připomněly 
různé české iniciativy, požadující 
navrácení rudolfi nských sbírek. V prů-
běhu dalších let jsem pak o Třicetile-
tou válku zavadil občas v literatuře 
(„Švédové v Praze“, „Švédové před 
Brnem“ apod.), a hlavně během cest 
po vlasti. Šokovalo mě, kolik míst bylo švéd-
skými vojsky poničeno a vypleněno. Sami 
Švédové se údajně chlubili, že jen na Moravě 
zničili 63 zámků, 22 měst a 333 vesnic. A mě 
v té souvislosti dokonce napadlo (pro případ 
ztroskotání mé diplomatické kariéry) zřídit 
si cestovku, která by vozila Švédy na místa, 
kudy kdysi táhla vojska generálů Banéra či 
Torstenssona.

K obnovenému zájmu o Třicetiletou 
válku a roli Švédů v ní mě nedávno přivedla 
kniha „Země krvácí, země kvete“, která vyšla 
v roce 1947. Napsal jí jistý Vladimír Vaněk, 
dnes již zapomenutý legionář a diplomat, 
jeden z mých předchůdců ve Stockholmu. 
Normálně nemám k historickým románům 
velkou důvěru, ale informace na přebalu 
byla neodolatelná. Začíná takto: „Tato kniha 
byla napsána ve švédském vězení“. Fiktivní 

hrdina Jan Boskovic nás na skoro 700 stranách 
provází celou Třicetiletou válkou, od pražské 
defenestrace až po švédský vpád do Prahy 
v létě 1648, a z pozice českých a moravských 
protestantských exulantů (značný prostor je 
dán Komenskému) propojuje množství dů-
ležitých momentů války: jednotlivá tažení, 

bitvy, zteče měst či roli Komenského; a hlavně 
barvitě popisuje všemožná zvěrstva, které vál-
ka přinášela. Hodně krvavá, ale neodolatelná 
pozvánka k dalšímu studiu té šílené doby.

Nad knihou jsem ale přemýšlel ještě 
o něčem jiném: o tom, jak podivuhodně se 
měnilo vnímání Švédska v našich končinách. 
Jak obrovské naděje, vkládané do Švédska 
pobělohorskými emigranty, trpce pohasly 
s vypleněním Prahy a s Vestfálským mírem 
v roce 1648; a zejména jak se Švédové v Če-
chách a na Moravě na několik staletí stali 
ztělesněním hrůzy a zkázy. A přeci někdy 
v průběhu 20. století u nás Švédsko začalo 
být vnímáno jako vzor, ne-li přímo jako země 
zaslíbená. Nevybavuji si, že by u některé jiné 
země došlo k tak zásadnímu obratu….

Hezký den a krásné svátky, Jan Kára

Ďáblova bible

Švédi na Karlově mostě

Do roku 2021 Vám přejí Do roku 2021 Vám přejí 
Blatenské listy hodně lásky, Blatenské listy hodně lásky, 

zdraví, úspěchů a méně zdraví, úspěchů a méně 
opatření než letos.opatření než letos.

Sobě přejeme, abyste i nadáleSobě přejeme, abyste i nadále
v Blatenských listech hledaliv Blatenských listech hledali
a nacházeli samé pozitivní a nacházeli samé pozitivní 

zprávy a více barev.zprávy a více barev.
ZZM
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Kouzlo Vánoc
aneb…

jestli si MŮŽEM něco přát…
probudit ÚSMĚV v nás!

Předvánoční čas znamená pro děti a také pro ty z nás, kteří neztra-
tili dětskou představivost těšení, čekání na Ježíška, užívání si tepla 
domova, tvoření vánočních dekorací a oblíbeného cukroví, společné 
chvíle s rodinou u pohádek a her.

Současná koronavirová situace nám letos bohužel nedovolila 
uspořádat s rodiči společné setkání u vánočního stromu, ale i přesto 
děti z naší školky s námi zažily kouzelnou předvánoční atmosféru. 
Tvořily dárečky z keramické hlíny, vyráběly vánoční přáníčka, na-
zdobily vánoční stromečky ve třídách a vánoční strom na zahradě, 
zpívaly vánoční písně a koledy, vyzkoušely si několik vánočních tradic, 
navštívily zámecký park a mohly se těšit na nadílku ve třídách. Děti 
si užily „kouzlo Vánoc“ opravdu s radostí a zdravou nedočkavostí 
čekání na Štědrý den.

Kolektiv zaměstnanců naší mateřské školy děkuje všem rodičům 
za vstřícný přístup, pochopení, spolupráci a komunikaci v uplynulé 
době pandemie koronaviru. Děkujeme i za to, že jste s předškolními 
dětmi zvládli mimo své povinnosti také distanční výuku.

V souvislosti se zapojením naší školky do péče o děti příslušníků 
složek integrovaného záchranného systému, děkuji všem zaměstnan-
cům školky za snahu pomáhat v této náročné době, za pečlivý přístup 
k povinnostem a důkladné dodržování všech vydaných mimořádných 
opatření.

Říká se, že uplynulá doba nás naučila spolupráci, samostatnosti, 
zodpovědnosti, pečlivosti, technickému zdokonalení a vybavila nás 
dalšími plusy pro život. Dobré na tom všem je to, že tohle všechno si 
většina z nás uvědomuje. 

Tak probuďme úsměv v nás     !
Přejme si hlavně pevné zdraví, krásný vánoční čas plný lásky, 

radosti, těšení, hravosti, lenošení a mějme na paměti, že všechno se 
děje tak, jak chceme a jak si nastavíme. Nezapomeňme si tedy přát, 
dávat záměry, být sami sebou a věřit v to nejlepší pro nás.

H . Petlánová - MŠ Blatná, Šilhova

Jediná sklářská huť na území Jižních 
Čech se nachází v Bělčicích
Její provozovatel vstává na šichtu o páté, během směny vypije pět 
litrů vody a „zazdí“ to třemi pivy.

Sklářské řemeslo získalo u veřejnosti na popularitě a atraktivitě 
zejména po uvedení seriálu „Synové a dcery Jakuba skláře“ na tele-
vizní obrazovky.

Ne každý byl ale z tohoto seriálu nadšený. To se týká hlavně 
kumštýřů z oboru. Takový pan Václav Vlasák, provozovatel jediné 
jihočeské sklárny v Bělčicích na Blatensku, si na jeho adresu neodpustí 
poznámku: „Předně to byla „komunistická agitka“. A z odborného 
hlediska….. Viděl jsem kousek a tím to pro mě skončilo,“ porovnává 
skutečnou a televizní podobu „žhavého“ řemesla.

Václav Vlasák 
se v této svým způ-
sobem romantické 
profesi zhlédl již 
jako osmiletý kluk. 
Poté, co spatřil při 
foukání skla oprav-
dové fachmany, si 
umínil, že půjde 
v jejich stopách. 
A tak se nakonec 
i stalo. „V patnácti 
letech jsem nastou-
pil do učení v Chlu-
mu u Třeboně. Tam 

se mi moc líbilo. Taky proto, že tam na nás patnáct kluků bylo osmdesát 
holek,“ směje se upřímně majitel hutě v Bělčicích. Potom prý přešel 
na Střední umělecko- průmyslovou školu do Nového Boru a odtud 
do fabriky: „Jenže tam jsem vydržel nějakých pět měsíců. Brzy jsem 
pochopil, že tam mně to nijak neoslovuje. Odstěhoval jsem se do Prahy, 
kde jsem žil dvacet let. Sklo jsem taky dělal, ale až po roce 1989.“

Roku 1998 manželé Vlasákovi zakoupili v Bělčicích domek, kde 
se dnes vyrábí a prodává / nejen / historické sklo. Objekt zrenovovali 
a zařídili k obrazu svému. Roku 2003 slavnostně zapálili pec a živnost 
se dala do pohybu. Začátky ovšem nebyly žádným obdobím hojnosti: 
„Neměli jsme nejdříve odbyt ani na jeden kus. Postupem času se ale 
situace stabilizovala a my fungovali už docela slušně.“ V době co-
ronavirové krize poptávka logicky zeslábla: „Občas jsme se zbožím 
cestovali i na trhy, jenže taky ty se v souvislosti s pandemií rušily jeden 
po druhém. Co bude 
dál, ví jen bůh!“, 
povzdychne si sklář.

Každičké ráno 
vs tává  bě lč ický 
sklář úderem páté 
hodiny: „Tempe-
rovací pec nabíhá 
zhruba hodinu. Já se 
mezitím nasnídám 
a potom pracujeme 
od šesti do dvanácti 
nepřetržitě, bez sva-
činy. Během směny 
vypiju tak pět litrů 
vody a nakonec se „odměním“ třemi pivy. Ve dvanáct hodin začnu 
tavit a trvá tak deset hodin utavit materiál na další den. To už ale 
samozřejmě nestojím u pece, jsou tam dlouhé pauzy.“

Vedle prodeje skla v České republice zhruba deset procent produkce 
bělčické sklárny míří k zahraničním zájemcům: „Byli odběratelé z Ho-
landska a Německa, ale taky jsme dělali třeba na Indonésii a Filipíny.“ 

Co plánuje pan Vlasák do budoucnosti ? „Nástupce nemám,zato 
mi schází tři roky do důchodu. Takže to nechávám otevřené. Myslím, 
že se tou křehkou krásou budu zabývat i potom, protože nevím, co 
bych dělal jiného. Jinak jsem vděčný za každé zájemce, kteří k nám 
přijedou se podívat na průběh výroby. Je to vítané zpestření. Člověk 
přijde na jiné myšlenky a tak nějak mu to lépe a radostněji ubíhá. 
Vypravovaly se k nám na exkurzi i školy. Teď je to trochu slabší.“

Na téhle práci má pan Vlasák nejraději, že je tvůrčí: „Víte, já nejsem 
ten typ, co by byl schopen dělat automaticky a stereotypně. Denně 
děkuju pánubohu, že mně nasměroval právě ke sklářskému řemeslu.“

Teď fi rmičku čeká velice zajímavá zakázka: „Budeme vyrábět 
skleněné zboží do měšťanského domu z roku 1880.“

Bělčická sklárna nabízí a produkuje to, co by se mělo nabízet 
a produkovat v co možná nejmasovějším množství. Protože nádhera 
v této podobě činí lidi lepšími i citlivějšími. A takových charakterových 
zjihnutí není nikdy dost. Zvlášť v dnešní konzumní a přetechnizované 
době. 

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

U sklářské pece notně vyprahne. Spraví to pět litrů 
vody a jako bonus tři pivka

Tady na jediném místě v jižních Čechách se rodí 
přenádherné historické sklářské výrobky
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Od října máme nového senátora, MUDr. Tomáše Fialu
Dvoukomorový systém zákonodárných 

sborů je v řadě zemí běžný a i u nás má svou 
tradici – byl tu za Rakouska-Uherska (volená 
poslanecká sněmovna a nevolená Panská 
sněmovna), za 1. republiky (Poslanecká sně-
movna a Senát) a od roku 1969 do roku 1992 
existovalo dvoukomorové Federální shromáž-
dění (Sněmovna lidu a Sněmovna národů).

Ústava České republiky účinná od 1. ledna 
1993 defi nuje dvě komory Parlamentu České 
republiky –  Poslaneckou sněmovnu a Senát, 
který je horní komorou. První volby do Senátu 
České republiky byly vyhlášeny až v roce 1996.

Senát projednává návrhy zákonů postou-
pené Poslaneckou sněmovnou, které může 
schválit, zamítnout či vrátit dolní parlamentní 
komoře s pozměňovacími návrhy. Právě v sou-
časné době se na případu snížení daní ukazuje 
význam funkce Senátu. Senátorů je celkem 
81. Senátoři jsou voleni na 6 let (většinou je 
výsledek dosažen až ve druhém kole) a vždy 
po dvou letech se třetina Senátu obměňuje. 
Jedním z volebních obvodů (s číslem 12) je 
obvod Strakonice, který zahrnuje celkem 169 
obcí. Tvoří ho celý okres Strakonice, západní 
část okresu Písek, ohraničená na východě 
obcemi Protivín, Písek, Čížová, Cerhonice, 
Mirotice, Rakovice, Mišovice, západní část 
okresu Prachatice, ohraničená na východě 
obcemi Strážný, Lenora, Horní Vltavice, Buk, 
Šumavské Hoštice, Lažiště, Dvory, Husinec, 
Těšovice, Vitějovice, Hracholusky, Strunko-
vice nad Blanicí

Našimi senátory ve volebním obvodu Stra-
konice byli postupně Pavel Rychetský, který 
v roce 1996 porazil Františka Bendu, v roce 
2002 pak Pavla Pavla. Po jmenování předse-
dou Ústavního soudu Pavel Rychetský skončil 
ve funkci senátora a v doplňovacích volbách 
v roce 2003 zvítězil Josef Kalbáč nad Pavleml 
Pavlem. Ten byl senátorem do roku 2008, kdy 
ho porazil Miroslav Krejča. V dalších volbách 
v roce 2014 vyhrál Karel Kratochvíle nad 
Martinem Gregorou. V letošních volbách se 
stal senátorem Tomáš Fiala, který zvítězil 

ve druhém kole nad Lubošem Peterkou a je 
tedy od října naším pátým senátorem.

ZM
Po téměř čtvrt roce ve funkci senátora 

je čas zeptat se ho na jeho dojmy, dosavadní 
zážitky a zkušenosti, možnosti skloubení 
funkce ředitele Nemocnice Strakonice a se-
nátora a jeho plány a očekávání:

Zatím jsou mé 
zkušenosti jednoduše 
sdělitelné – učím se. 
Senát Parlamentu ČR 
má svá pravidla, po-
stupy psané, ale i ty 
zvykové nepsané. Teď 
k tomu učení dochá-
zí v docela bouřlivé 
době. Vezmete-li, že 
v minulém volebním 
období proběhlo 29. 
schůzí a jen některé 
byly dvoudenní, tak 
nyní jsem se účastnil 
již třetí schůze více-

denní. Zjišťuji, že opakovaně vybíráme mezi 
dvěma nedokonalými řešeními. Typická pří-
kladem je zákaz klecového chovu slepic. Ten 
se do původně kvalitního zákona na ochranu 
zvířat dostal poslaneckou iniciativou, nezkon-
zultovaný s legislativci. Od roku 2012 stát 
obohacené klecové chovy dokonce podporo-
val, je v nich nižší úmrtnost než v cho-
vech podestýlkových, epidemie se šíří 
méně. Ale dostal jsem přes 500 žádostí 
„zachraňme naše nosnice…..“. Nebo 
„rouškovné“ – jde o aktivitu rozpočtově 
neodpovědnou, ale přece nebudu pod-
porovat odebrání pěti tisíc seniorům. 
Jistě budou vědět, co s nimi, v tomto 
předvánočním období zvláště. Ostatně 
se domnívám, že jedinec sám sobě je 
hospodářem nejlepším, poněkud horším 
pak obce a kraje a vůbec nejhorším stát. 
Podobně antigenní testy – velmi jejich 
provádění ve zdravotnictví i v sociál-
ních ústavech podporuji, nicméně v jed-
nom a témže zákoně z dílny ministerstva 
zdravotnictví je zakotven jejich nákup 
a distribuce jedinou vybranou fi rmou! 

Do Senátu bylo letos zvoleno více lékařů, 
proto se rozdělil původně Výbor pro sociální 
věci a zdravotnictví na dva výbory - Zdravotní 
a Sociální. Stal jsem se tedy členem výboru 
zdravotního, jedním z jeho místopředsedů. 
Projednáváme návrhy zákonů, které nám 
kompetenčně patří tak, jak nám je organizační 
výbor určuje.

Současné období je v legislativě, díky 
nouzovému stavu a zkrácení lhůt pro pro-
jednání zákonů, poměrně bouřlivé. Řešili 
jsme nesmyslný daňový balíček, který přišel 

po bláznivém nočním hlasování ze Sněmovny. 
Rozhodně je třeba daně snižovat, s tím jedno-
značně souhlasím, pro občany zůstane v pe-
něžence víc – bohužel v krizové koronadobě 
vnímám problém dalšího propadu veřejných 
fi nancí, který je už tak kolosální. Český Senát 
státní rozpočet ze zákona neprojednává, ale 
320 miliard korun je alarmující. Podle mne 
vůbec nejdůležitější, kromě vyšší čisté mzdy 
pro zaměstnance,  je v opraveném senátním 
znění pozitivní změna Rozpočtového určení 
daní a kompenzace obcím a krajům. V tom 
spatřuji důležitost fungování Senátu v našem 
ústavním pořádku. Tak se mají senátoři cho-
vat – odpovědně a bez emocí, ty ale naopak 
vidíme v Poslanecké sněmovně.

Co se týče nemocnice – moje poznatky 
z praxe, ze současného vývoje pandemie 
SARS-CoV-2 a ze zdravotnického prostředí 
vůbec, mi pomáhají přenášet zkušenosti 
do Prahy. Ve strakonické nemocnici bylo 
hospitalizováno od začátku 2. vlny pandemie 
celkem 440 COVID pozitivních pacientů. To 
znamenalo nesmírné vypětí pro zdravotníky, 
nejen na ARO a JIPkách, ale i na standartních 
odděleních. Teď se situace v nemocnici trochu 
zklidňuje, nicméně v populaci nikoliv, počet 
pozitivních stoupá, PES jde nahoru… Uvi-
díme, jaký bude další vývoj situace. Stále je 
v areálu nemocnice ve Strakonicích v provozu 
testovací místo, testujeme PCR, testujeme AG 

testy. Myslím, že je to správná cesta – přede-
vším ochraňovat starší populaci! 

Nemocnice se vrátila ještě ne zcela k běž-
nému, ale řekněme k běžnějšímu režimu. 
Provádíme odložená vyšetření a objednáváme 
další pacienty například na vyšetření v gastro-
enterologii či operace žlučníku, křečových žil, 
kýly nebo předního očního segmentu.

Své naděje vkládám do očkování. Jsem 
jeho příznivcem. Pokud se k nám brzy do-
stanou vakciny po náležitých klinických 
zkouškách a se souhlasem Evropské agentury 
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Pozemské bytí bratronické baronky Blanky Battagliové bude 
literárně zvěčněno
„Rozhodla jsem se pro tenhle krok, když se mi o ní a jejím rodišti v noci zdálo. Vnímala jsem 
to jako znamení,“ říká spisovatelka Jana Poncarová.

(Dokončení z minulého čísla).

Letos společně s fotografkou Ditou Pepe 
vydala v nakladatelství wo-men svoji prvotinu 
v žánru literárního dokumentu „Děvčata první 
republiky“. V nakladatelství Motto ji ve stejné 
době vyšel třetí román „Alžběta a Nina“.

Když Jana Poncarová literárně netvoří, 
prý se ráda prochází po lese, zajde si do ka-
várny nebo cestuje.

V souvislosti se zájmem, který projevila 
o osobnost Blanky Battagliové, odpověděla 
paní spisovatelka na několik otázek.
V. Š: „Kdy a v jaké souvislosti jste se poprvé 
setkala se jménem Blanka Battagliová ?“

J. P: „Mohlo to být před třemi, možná 
čtyřmi roky. Můj muž, který se dlouhodobě 
zajímá o historii a českou šlechtu, mě nalákal 
na dokument Petra Václava „Madame Le 
Murie“ z roku 1993. Od prvního záběru mě 
vtáhl svoji syrovou poetikou, jistou ponuros-
tí, zaujala mě tvář paní Blanky Battagliové, 
její myšlenky. Od té doby jsem fi lm viděla 
několikrát. 

Jiskra mezi mnou a příběhem ale přesko-
čila až předloni. Vraceli jsme se s mužem 
z jedné cesty. Jeli jsme do Plzně přes jižní 
Čechy a on navrhl, že zajedeme do Bratronic. 
Nechtělo se mi, byla jsem unavená. Ale pak 
jsem stála před zámkem a jen to místo vníma-
la. Měla jsem ho plnou hlavu. Tehdy jsem ale 
pracovala na jiném románu a měla rozdělanou 
dokumentární knihu „Děvčata první republi-
ky“. Neměla jsem myšlenky na nový příběh. 
V noci se mi ale o zámku a o paní Blance 

zdálo. Probudila jsem se s tím, že příběh- tak 
jak ho cítím a vnímám- zpracuju.“
V. Š: „Studovala jste již nějaké materiály, 
související s rodem Battagliů nebo hovořila 
s některými pamětníky?“

J. P: „Ano. A v tom mi opět pomohl můj 
muž. Sáhl do knihovny a vyskládal mi na stůl 
knihy o české šlechtě, třeba almanach, kde 
se píše i o rodu Battagliů. Pátrala jsem také 
na internetu, v novinách a časopisech, pročíta-
la články, které o Blance a Christianovi vyšly. 
Od začátku jsem ale věděla, že se inspiruji 
hlavně místem a jménem, v němž je velká 
síla - asi není nutné čtenářům z Blatné a okolí 
rodové jméno překládat. Při koncipování 
příběhu jsem vyšla ze základních informací, 
třeba z toho, že paní Blanka byla cyklistka 
a jako mladá dívka se vydala sama na cestu 
po Evropě, že se vdala do Švýcarska a pak 
se vrátila, že pracovala jako hrobnice. Velký 
prostor jsem ale dala fantazii, dějová linka je 
smyšlená, stejně jako většina postav. I z toho 
důvodu jsem cíleně nepátrala po pamětnících. 
Stalo se ale to, že jsem se tu a tam zmínila, 
na čem pracuju, a sami se mi ozvali lidé, že 
mají kontakt na pamětníky. Velmi jsem si 
toho vážila.“
V. Š: „Navštívila jste Bratronice a tamní 
zámek víckrát?“

J. P: „V Bratronicích jsem byla něko-
likrát, stejně tak v Záboří. Ráda se na ta 
místa vracím. Vezmeme vždycky do auta psa 
a s mužem si uděláme výlet. Chodíme po ces-
tách, po loukách, po lesích, kolem rybníků, 
poznáváme tu nádhernou a poetickou krajinu. 

Zámek jsem obhlížela zvenčí, nahlížela sku-
linami do zahrady. Samozřejmě, že bych se 
někdy ráda podívala i dovnitř.“
V. Š: „Jakou podobu by mělo mít dílo o Blan-
ce Battagliové ?“

J. P: „Příběh inspirovaný Bratronicemi 
a Blankou Battaglia píšu jako román. Jak už 
jsem se zmínila, dějová linka i postavy jsou 
a budou smyšlené. Inspiruje mě místo a jmé-
no. Asi bych to přirovnala k obrazu. Když by 
se malíř zadíval na bratronický zámek, také 
by do svého díla otiskl vlastní pocity…Chtěla 
jsem si zároveň ponechat tvůrčí svobodu, 
nebýt příliš spoutaná fakty. Zároveň se příběh 
snažím psát s respektem k místu a k samotné 
hrdince. Třeba - pokud román vyjde- si pak 
čtenáři pustí dokument o paní Battaglia, za-
jedou se na zámek podívat, přečtou si články 
o jejím osudu.“
V. Š: „Zabývala jste se při své práci nějakým 
jiným šlechtickým rodem, šlechticem nebo 
slavnou osobností?“

J. P: „Šlechtickým rodem jsem se zatím 
nezabývala, ale v románech se inspiruju 
skutečnými postavami a místy. Třeba román 
„Eugenie“, který vyšel v roce 2019, je napsaný 
podle osudu hotelu Continental v Plzni a jeho 
majitelky Eugenie Ledecké a v plzeňských 
kruzích je poměrně známý.“

Zvěčnění paní baronky z bratronického 
zámku výše popisovaným způsobem je více 
než žádoucí. Jde o člověka, který si to skuteč-
ně zaslouží. A tak nelze než doufat, že román 
spatří světlo světa co nejdříve.

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

pro léčivé přípravky, nebudu mít z aplikace 
očkovací látky obavu. Na státu bude, aby 
zorganizoval masivní pozitivní kampaň 
na podporu očkování. Víme přece, že odpíračů 
je u nás dost. Pro navození kolektivní imunity 
je totiž nutná až 70% proočkovanost! 

Už od jara a následně celý podzim vní-
mám v nemocnici obrovskou podporu veřej-
nosti směrem ke zdravotnickým zaměstnan-
cům. Podporu nejen morální, ale i materiální. 
Dovoluji si tedy za ni poděkovat a pozdravit. 
Svět po epidemii SARS-CoV-2 určitě bude 
jiný, ale tradiční hodnoty jistě zůstanou. 

Přeju všem Blateňákům klidné prožití 
adventního období, příjemné Vánoce v kruhu 
nejbližších a především pevné zdraví do roku 
2021!

Tomáš Fiala
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EVERMOD BLATENSKÝ
Stojím zase, jako už tolikrát, před sochou Krista u zdi kostela 

na hřbitově v Humpolci. Jezdíme na humplecký hřbitov na hrob ba-
bičky aspoň jednou ročně a po řadu let ten památník vždy navštívím. 
Nedá mi totiž spát nápis na náhrobku:

Zde vzkříšení svého očekává 

vldp. P.EVERMOD

BLATENSKÝ

Doktor bohosloví,bisk.kons

rada,děkan

v Humpolci

Nar. v Blatné 16.září 1824.

+ 20.prosince 1904

Je tu nějaká souvislost mezi touto osobností a naší Blatnou? Kde 
najít potřebné informace? Snažil jsem se podle svých možností najít 
toho o Evermodovi Blatenském co nejvíce. Na webu se mi podařilo 
nalézt:

1. Blatenský Evermod Václ, kaplan v Humpolci fi guruje v Seznamu 
odběratelův I. a II. ročníku  prvního dílu Památek archaeologických 
a místopisných (1837)

2. odkaz na publikaci v  katalogu Clavius Královské kanonie 
premonstrátů Praha -  FD II 74/d Positiones ex universo systemate 
theologiae .. / Evermod Václav Blatenský. -- Pragae : typis archiepis-
copalis per Fridericum Rohliček, 1857

3. ŽELIV KLÁŠTERNÍ KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE 
RESTAUROVÁNÍ MOBILIÁŘE ORIENTAČNÍ RESTAURÁTOR-
SKÝ PRŮZKUM A RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR AK. MAL. 
VÍTOVÁ HANA Č. LIC. MK 5749/91:

str. 29: ... „Oba obrazy, totiž sv. Václava a blah. Bronislavy, dal roku 
1885 svým nákladem namalovati převor želivského kláštera Evermod 
Blatenský a zaplatil za ně malíři Vysekalovi 170 zl. “ Hauner 1934.

Ale stále tu zůstávala otázka, kdo to vlastně byl. Zda Evermod 
Blatenský - kaplan v Humpolci, převor želivského kláštera a děkan 
v Humpolci jsou jedna a táž osoba a jestli pochází z naší Blatné. Věřil 
jsem, že patrně ano, ale jak se dozvědět víc? Myslel jsem, že by se 
v archivech želivského kláštera snad dalo o této osobě nalézt více 
údajů, i když jsem si byl vědom, že za doby komunistického násilí, 
kdy v 50. letech byl v Želivi internační tábor pro duchovní, umístěný 
sem po zastavení činnosti konventu a tedy mohly být klášterní archivy 
zdevastovány. Opakovaně jsem posílal maily s otázkou na Evermoda 
Blatenského do kláštera Želiv, ale ty zůstaly bez odezvy.

Podařilo se mi získat tyto informace:
Evermod Václav Blatenský byl skutečně Blateňák nejen podle 

příjmení, ale i původu a je totožný s Václavem, synem mydláře Karla 
Blatenského a jeho manželky Doroty Suchomelové z Kostelce nad 
Labem, narozeným 16. 9. 1824. Vstoupil do premonstrátského řádu 
a stal se členem kanonie v Želivi. Jméno Evermod je jménem řeholním, 
navíc charakteristickým právě pro premonstráty. Věčné sliby složil 8. 
9. 1849 a 25. 7. 1851 byl vysvěcen na kněze. V domovském konventu 
zastával funkci převora a novicmistra, pokud nebyl ustanoven v du-
chovní správě. Jako takový pak působil především v Humpolci, a to 
nejprve coby kaplan (1852 - 1853, 1854 - 1856) a poté dvě období 
jako farář (1863 - 1883, od 1879 s titulem osobního děkana, podruhé 
v letech 1900 - 1904 jako děkan). Mezitím byl v letech 1887 - 1900 
farářem v Mladých Bříštích (od roku 1888 opět s titulem osobního 
děkana). Roku 1898 obdržel jmenování čestným konzistorním radou. 
Jako doktor teologie byl též profesorem řádového učiliště na Strahově. 
Možná, že by se dalo pátrat po osudu želivského archivu ve Strahov-
ském klášteře a také  se zaměřit na další, patrně příbuznou osobnost 
Václava Blatenského, Karla Blatenského, který se narodil 27.1.1809 
v Blatné a rovněž se dal na církevní dráhu. Snad se i o Karlovi Bla-
tenském někdy dozvíme více.

Za velmi účinnou pomoc v mém amatérském pátrání děkuji panu 
Mgr. Vladimíru Červenkovi ze Lnář.

ZM

Poděkování
Vážení čtenáři Blatenských listů, 

dovolte mi, abych poděkovala, 
všem, kteří nás štědře obdarovali a pomáhali 
nám překonat těžkosti tohoto období. S veli-
kou pokorou a úctou děkuji zaměstnancům 
domova za jejich plné nasazení vlastního 
zdraví, za velikou dávku odvahy a obětavosti 
s jakou pracovali ve velmi těžkých podmín-
kách, aby klientům zajistili všechny základní 
činnosti a zdravotní péči. Děkuji ostatním 
zaměstnancům za obětavost a fl exibilitu s ja-
kou pomáhali i mimo svou základní profesi, 
aby byl zajištěn plynulý chod organizace 
a vyřízena všechna administrativa.

Děkuji paní starostce Bc. K. Malečkové, 
panu místostarostovi Pavlu Ounickému, 
panu Ing. Martinu Dolejšovi za rychlou 
pomoc v krizi a ostatním zaměstnancům 
Města za jejich vstřícnost, všem sponzorům 
a přátelům domova za podporu, zaměstnan-
cům Kulturní kavárny Železářství U Šulců 
za dobroty, které pro nás pravidelně vařili 

a pekli, firmě DURA Automotive, k.s. 
za věcný dar 5 kusů tabletů Lenovo TAB 
M 10, manželům Texlovým a spol. za 100 
skleniček medu, Technickým službám, spol 
s. r. o. za vstřícnost a panu Milanu Počtovi 
za rychlost a plné nasazení při desinfekci 
domova. Moc děkuji všem dobrovolníkům, 
kteří posílají vzkazy a přání našim seniorům.

Velice si vážím pomoci studentek 
A. Sedlákové a S. Haštavové a také stu-
dentek SZŠ v Písku a SŠ Volyně za jejich 
vstřícnost a pomoc.

Zvláštní poděkování bych chtěla vyslo-
vit paní Zdeňce Braunové za její nezištnou 
a perfektní práci v nejtěžším období. Za cenu 
obětování vlastního volna a nasazení svého 
zdraví pomáhá bez nároku na odměnu.  

Dovolte mi poděkovat za celoroční spo-
lupráci Centru kultury a vzdělávání a redakci 
Blatenských listů.

Přeji všem krásné Vánoce a do nového 
roku pevné zdraví a hodně úspěchů v pra-
covním i osobním životě

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

zastoupen ředitelkou Mgr. Hanou Baušovou

hledá uklízečku do provozního úseku domova

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

Předpokládaný termín nástupu: 
 01. 01. 2021 

Pracovní poměr: 
HPP jako zástup za dlouhodobou nemoc

jednosměnný provoz možné i na zkrácený úvazek dle dohody, vhodné i pro mladé   

miminky

Pracovní náplň:
  Provádět běžný úklid, zametání, utírání prachu, větrání místností, vynášení 

odpadků, čištění nábytku a  zařízení, čištění koberců vysavačem, vytírání 

podlah (PVC, dlaždic)

  Mechanicky mýt, drátkovat a leštit podlahy, čistit osvětlovací tělesa, mechanicky 

klepat koberce, čistit, uklízet, desinfi kovat klozety 

  Čistit okna (i zdvihových) včetně jednoduchých ventilací, zrcadel, přepážek, stěn 

s olejovým nátěrem nebo dlaždicemi apod.

Požadavky:
  minimálně základní vzdělání

  aktivní a zodpovědný přístup k práci, schopnost týmové práce

Kontaktní osoba pro poskytování informací podává vedoucí provozního úseku Petra 

Simandlová, tel.733 714 190.

Blatná 14. 12. 2020

Mgr. Hana Baušová

ředitelka

Poděkování ZŠ TGM Bl atná aneb nejsme v tom sami 
Již druhým školním rokem musíme řešit distanční výuku. Díky 

dotačnímu programu MŠMT jsme mohli pořídit 20 nových noteboo-
ků, což nám umožnilo zapůjčit 52 notebooků žákům, kteří neměli 
doma potřebnou techniku. 
Další pomocnou ruku po-
dala společnost T-Mobile. 
Pomohla vyřešit i problém 
s připojením - díky SIM 
kartám, jež mohou žáci tři 
měsíce zdarma využívat. 

Další pomoc při řešení 
technického zázemí pro 
výuku přišla od společnosti 
DURA Automotive. Tato 
společnost pro žáky naší 
školy zakoupila 25 tabletů 
značky Lenovo v hodnotě 
87 425 Kč. Ve čtvrtek 10. 
12. je do školy osobně přišel 
předat ředitel fi rmy Ing. Lu-
bomír Věneček společně 
s paní starostkou a s panem místostarostou. 

Vzhledem k tomu, že žáci při práci většinou využívají note-
booky, bude to pro ně jistě příjemná změna. Pro nás je důležité, že 

zařízení jsou snadno přenosná, takže je mohou využívat žáci bez 
toho, aby se museli stěhovat do PC učebny. Vzhledem k našim 
omezeným prostorovým možnostem (v letošním školním roce 

jsme museli zrušit jednu PC 
učebnu, která uvolnila místo 
kmenové učebně) vznikne 
díky dostatečnému množ-
ství tabletů mobilní PC 
učebna. Vyučující budou 
moci zařízení aktivně vyu-
žívat ve všech předmětech.

Chtě la  bych  f i rmě 
DURA Automotive  touto 
cestou ještě jednou poděko-
vat. Vážíme si Vaší pomoci 
a věřím, že i v budouc-
nu budeme spolupracovat 
na zlepšení a modernizaci 
výukových podmínek pro 
naše – Vaše děti!

Mgr. Zdenka Dvořáková,
ředitelka školy
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ulturní  kalendá ř

26. 12. SOBOTA | ZRUŠENO |
ŽIVÝ BETLÉM

9. 1. SOBOTA | 18:00 |
DANIEL HŮLKA A JEHO ŽÁCI
Kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách
Charitativní koncert
Předprodej vstupenek v IC Blatná od 7. 12.
Kapacita omezena, více informací na sisi-
caso@gmail.com

Od 18. 12. do odvolání bude fungovat 
služba „5 KNIH U DVEŘÍ“
23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 ZAVŘENO
Knihy objednávejte v pracovních 
dnech v době mezi 10:00 a 14:00 na te-
lefonním čísle 383 311 258 a my s vám 
probereme, co byste si přáli za knihu 
a pokud bude dostupná, rádi vám 
umožníme výpůjčku.
Jedná se vždy o maximálně 5 knih pro 
jednoho čtenáře. Knihy si po domluvě 
vyzvednete před knihovnou.

Otevírací doba od 3. 12.
PO – PÁ | 9 – 11 + 13:00 – 15:00 |
24., 25., 26. a 31. 12. zavřeno

OD 18. 12. DO ODVOLÁNÍ ZAVŘENO

MUZEUM VŠEMI SMYSLY
EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA 
BLATNÁ
Od 18. 12. do odvolání ZAVŘENO
Historie Blatné a Blatenska od příchodu 
prvních lidí až po současnost je však ná-

vštěvníkům přístupná prostřednictvím 
webové aplikace na adrese 
hps://app.ckvb.cz/cs/home/

3. 12. – 7.2.
KAMILA BERNDORFFOVÁ: 
POD SLUNCEM
Infocentrum, Galerie v Íčku
Fotografie z Ománu a Izraele od fotografky 
a cestovatelky Kamily Berndorffové.

9. 1. – 31. 3. 
MICHAL PROCHÁZKA | OŽIVLÁ 
POHÁDKA
Galerie Spektrum, KCAŽ, Nádražní 661
Fotografie z rumunského Banátu
Po opětovném otevření KCAŽ bude vý-
stava přístupná od úterý do pátku v době 
mezi 9. a 16. hodinou.
Setkání s autorem, bude-li se moci usku-
tečnit, proběhne v sobotu 9. 1. v 16:00.

10. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONTRABA-
SOVÉ SOUTĚŽE FRANTIŠKA SIMAN-
DLA SYMBOLICKY
Jubilejní 10. ročník mezinárodní soutěže k 
poctě blatenského rodáka, kontrabasisty 

 Komunitní centrum

 IC Blatná

 Informace o(d) nás

 Výstavy

a pedagoga světového významu Františka 
Simandla se v roce 2020 bohužel neusku-
tečnil kvůli pandemii Covid-19.
Přesto deset odhodlaných mladých kon-
trabasistů přijalo výzvu a nahráli jeho 
Etudu (1900). Skladbu si můžete poslech-
nout na našem Youtube kanále (youtube.
com/user/CKVBLATNA/videos), kde jsme 
ve spolupráci s CAN Production připravili 
sestřih zaslaných nahrávek do jednoho hu-
debního klipu. 
Děkujeme všem, kteří zaslali své nahrávky 
i všem těm, kteří se podíleli na organizaci 
tohoto zvláštního ročníku. Věříme, že roč-
ník příští proběhne, jak má.

HRAVĚ O BLATENSKÝCH ULICÍCH
Městské muzeum Blatná vydalo tištěný 
materiál k venkovní výstavě „Blatenské 
ulice v proměnách času“, který si díky fi-
nanční podpoře Jihočeského kraje můžete 
vyzvednout zdarma v blatenském info-
centru. (Po uvolnění aktuálně plat-
ných nařízení bude k dispozici samo-
zřejmě i v Městském muzeu Blatná.) 
Uvnitř tiskoviny najdete na jedné straně 
informace o vybraných ulicích v Blatné, 
které jsme mapovali v rámci proběhlé 

 Akce

 Knihovna

5 KNIH 
U DVEŘÍ

Jakub Janíček, Konzervatoř Pardubice
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výstavy a na straně druhé je připravena 
malá „Uliční hra“ (nejen) pro děti. V této 
deskové hře se musíte „proplést“ blaten-
skými ulicemi a uličkami a během toho se 
dozvíte i mnohé o jejich názvech.

KULTURNÍ KALENDÁŘ V LEDNU 
NOVÉHO ROKU NEVYJDE
Situace se opakuje a my, sotva jsme mohli 
některou z institucí otevřít a alespoň ome-
zeně pro vás něco připravit, opět zavíráme. 
S tím samozřejmě souvisí i náplň kultur-
ního kalendáře. Pro měsíc leden kulturní 
kalendář opět nevyjde. Veškeré novinky 
se vám budeme snažit přiblížit na našem 
webu www.ckvb.cz, Facebooku a Instagra-
mu a samozřejmě na stránkách Blaten-
ských listů. Jakmile to bude dávat alespoň 
trochu smysl, určitě se kalendář ve vašich 
schránkách znovu objeví.

PF 2021 ANEB RŮŽOVĚJŠÍ ROK
Vážení a milí čtenáři Blatenských listů,
velice těžko se začíná s přáním všeho 
dobrého v novém roce, když je situace 
taková, jaká je. Nezbývá nám v těchto 
chvílích o moc víc než se těšit na to, až si 
budeme moci hluboce vydechnout. 
A také se bez roušky nadechnout.

Rok 2020 byl pro většinu z nás velkou 
zkouškou a zkušeností. Opomeňme vy-
jmenovávání všech projektů, které ne-
proběhly, zrušily se či přesunuly. Rádi 
bychom zde za všechny naše akce zmínili 
i trochu toho pozitivního, co tato situace 
přinesla. Jsou to zejména letní měsíce, 
kdy jsme se rozhodli cestovat více po čes-
ké krajině, navštěvovat představení pod 
širým nebem, letní kina, výstavy a zaží-
vat nezapomenutelné momenty, kterými 
bylo například vystoupení souboru Cirk 
La Putyka, inscenace Plovárna v podání 
Bratrů v Tricku, Poslední trik George Me-
liése divadla Drak spolu s letní výstavou 
magického světa loutek a scénografie 
Marka Zákosteleckého či zářijová Pecha 

Kucha Night. Snažme se v uplynulém roce 
hledat podobné příběhy, protože ty nám 
pomohou neklesat na mysli.

Posláním kulturních organizací je pro-

pojovat. Propojovat generace, profese, 
živou kulturu, cestovní ruch i kulturní 
dědictví tématem, které v Blatné zůstá-
vá zakořeněno v paměti mnohých z vás. 
Počátkem následujícího roku bychom 
vám rádi představili strategický plán 
města spolu s koncepcí, která má za cíl 
oživit a vyzdvihnout jedinečnou identitu 
města Blatná jako města růží. Společně s 
architekty, zahradníky, floristy, odborníky 
z oblasti životního prostředí, fotografy, 
designéry, ale i mnohými z vás, kteří jste 
zažili práci na růžových plantážích, spolu-
pracujeme na připomenutí odkazu člově-
ka, který proslavil Blatnou široko daleko 
nejen u nás, ale i ve světě, šlechtitele růží 
Jana Böhma. Propojili jsme se také s jeho 
rodinou a společně se zahradním archi-

tektem Čestmírem Böhmem pracujeme 
na provázání města tzv. „růžovými stez-
kami“, živým kvetoucím atlasem, muze-
em pod širým nebem. Rádi bychom také 
kromě mnoha dílčích projektů každoroč-
ně pořádali výstavu věnovanou královně 
květin. Věříme, že se nám spolu s vámi 
podaří nechat znovu rozkvést město, kte-
ré voní růžemi.

Na stránkách Blatenských listů budeme 
pravidelně přinášet informace nejen o Janu 
Böhmovi, ale rovněž vás zde budeme lá-
kat na všechny „růžově“ tematické akce, 
které v současnosti připravujeme. 

Děkujeme všem našim partnerům a těší-
me se na spolupráci i v roce 2021.
Všem přejeme pevné zdraví, mnoho lásky, 
štěstí a porozumění a ať je ten následující 
rok „růžovější“.

Vaše 
Centrum kultury a vzdělávání Blatná

Představení Bratři v tricku, které se uskutečnilo 6. 8. u rybníka Pustý
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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

VÝSTAVBA  A REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH 
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY 
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

+420 737 18 19 19
info@spacesolution.cz

www.spacesolution.cz

BLATNÁ

SpaceSolution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Shazujeme 
ceny 
internetu  

Objednejte na:
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Blateňák Martin Stošek 
vybojoval bronzovou 
medaili na Mistrovství  
světa v maratonu 
horských kol v Turecku

Vynikající sezónu prožil blatenský rodák  
a český reprezentant, biker  Martin Stošek 
(26let) . Druhý start na maratonském mist-
rovství světa horských kol na trati 110 km vy-
šperkoval bronzovou medailí a stal se teprve 
třetím českým reprezentantem, který v boji 
o duhový trikot skončil na stupních vítězů. 
Před tím ještě letos získal stříbrnou medaili 
z domácího šampionátu v maratonu horských 
kol, bronzovou medaili na mistrovství ČR 
v cross-country a řadu vítězství v domácích 
seriálech. 

Tyto mimořádné úspěchy není možné 
přehlédnout.  Dohodl jsem se proto s Mar-
tinem na otištění rozhovoru pro BL, v němž 
přiblíží svoje zajímavé výsledky, myšlenky, 
úvahy a plány. 
Jaká byla pro vás sezóna poznamenaná 
pandemií koronaviru, kterou jste odstarto-
val už v únoru na Kypru a zakončil v říjnu 
na maratonském MS v Turecku? 

Z výsledkového pohledu naprosto skvělá. 
Ve všech velkých mezinárodních závodech 
jsem byl na stupních vítězů. Obhájil jsem 
prvenství na prestižním závodě na Elbě, s tý-
movým partnerem Kristianem Hynkem jsme 
vybojovali třetí místo na etapáku dvojic Swiss 
Epic. No a rok v sedle jsem završil bronzem 
z mistrovství světa. Rozhodně šlo o sezonu 
úspěšnější, než byla ta předešlá. Kdybych 
nezajel vůbec nic, tak medaile ze světového 
šampionátu všechno mění.
Pomýšlel jste v turecké Sakaryi, kde se jelo 
mistrovství světa, na zlato? 

Trošku ano. Myšlenky na zlato se mi 
hlavou honily. Loni při debutu na mistrovství 
světa jsem byl sedmý, letos mám medaili. 
K titulu se musí všechno sejít v jeden den 
a já se necítil ideálně. Nebyl jsem nemocný, 

ale neměl jsem tak čerstvé nohy, jak bych si 
představoval. O čtrnáct dní dříve při vítězství 
na Elbě byly moje pocity lepší.  Ale medaili 
z mistrovství světa má v Česku jen Kristian 
Hynek a Jarda Kulhavý - olympijský vítěz  r. 
2012 a stříbrný na další olympiádě v r. 2016. 
Takže jsem v dobré společnosti.

Sezóna trvala devět měsíců. Projevila se 
v nejdůležitějším závodě únava? 

Ne. Hodně a poměrně intenzivně jsem tré-
noval, ale závody se rozjely po dlouhé pauze 
až v průběhu června. A to ještě jen na domácí 
scéně.  Mezinárodní se přidávaly později. 
Na šampionát jsem byl s ohledem na nezvyklý 
termín nachystaný hodně dobře. Necítil jsem 
se unavený ani psychicky.
Bylo komplikované udržet formu v sezoně 
poznamenané pandemií koronaviru, kdy se 
závody rušily na poslední chvíli?

Z mého pohledu byl komplikovanější 
psychický aspekt. Po zimě jsme se všichni 
těšili na ostré závody, ale pak se na jaře nezá-
vodilo. Přitom jsem se vrátil s Kristiánem ze 
zrušeného Cape Epic z Jihoafrické republiky 
ve vrcholné formě. Ale mám v tomto směru 
štěstí, že mi nevadí trénovat a být doma. 
V rámci možností jsem si prostě užíval jízdu 
na kole. S ohledem na situaci měla nakonec 
biková sezóna, alespoň z mého pohledu, ještě 
dobrý scénář.
Jak moc dolehla pandemie koronaviru 
na svět profesionální cyklistiky?

Nejde o snadnou situaci. Když ale vezmu 
jiná odvětví, jsou lidé, které pandemie zasáhla 
určitě mnohem více. Já vlastně pracuji pořád 
stejně. V našem týmu Future Cycling North-
wave, jsme udělali dobré výsledky a sezónu 
v rámci možností zachránili.
S ohledem na skvělé výsledky na domácí 
a mezinárodní scéně jste se o budoucnost 
starat nemusel?

Tým mne na jaře podržel a já tudíž ne-
musel řešit fi nanční problémy. Následně jsem 
dostal výbornou nabídku na pokračování 
ve Future Northwave. Možná i to mi pomoh-
lo ke skvělým výsledkům, protože jsem šel 
do závěrečné fáze přípravy s čistou hlavou 
a s dokončeným vysokoškolským studiem. 
Budoucnost jsem řešit nemusel.

Už máte představu, jak bude vypadat nad-
cházející sezóna?

Bude hodně záležet na vývoji pandemie.  
Ale pokud vše půjde dobře, mělo by to být 
super. Došlo k obnovení světového poháru 
v maratonu. V programu by měly být dva 
mezinárodní etapové závody a šest jedno-
rázových.
Věříte, že se podaří uspořádat osm závodů 
v sedmi různých zemích a na dvou konti-
nentech?

 Světový šampionát v Turecku byl ukáz-
kou, že vrcholnou akci lze při dodržení 
odpovídajících hygienických podmínek orga-
nizovat. Je třeba přijmout fakt, že se jede bez 
diváků. Před, ani po závodech jsme se s nikým 
nepotkali. Riziko případného přenosu one-
mocnění covid-19 se minimalizovalo. Proto 
věřím, že naplánované závody se jezdit budou.
Aktuálně trávíte volno na Kanárských ostro-
vech. Jak bude vypadat příprava na sezonu 
2021? 

 Byl to sen mít šanci absolvovat přípravu 
v takových klimatických podmínkách. Zů-
stanu na Kanárských ostrovech celou zimu. 
Pokud to epidemiologická situace dovolí, 
pojedu na Vánoce domů.  Nepotřeboval jsem 
do tepla za každou cenu, mám rád zimní pří-
pravu. Věřím pochopitelně, že po absolvování 
přípravy v teple budu lepší a posune mne to 
dál. Kvalita přípravy bude větší, stejně jako 
objem. Tudíž očekávání výkonnostního posu-
nu je zcela logické.

Využívám příležitost a děkuji svým pří-
znivcům za podporu. Všem v Blatné přeji 
hezké vánoční svátky. Do nového roku hlavně 
zdraví a snad už i více klidu a jistoty. 

Přání a pozdravy posíláme i my z Blatné. 
Ať vám slouží zdraví, ať máte štěstí a ať 
dosáhnete ještě mnoho dalších sportovních 
i osobních úspěchů. 

Na samý závěr blahopřejeme nejen 
k bronzu z Turecka, ale dodatečně i k úspěšné-
mu dokončení studia na Jihočeské univerzitě 
v Českých Budějovicích. Budeme se těšit 
na setkání a rozhovor přímo v Blatné, kde jste 
s bratrem Viktorem a pod dohledem vašeho 
otce, s cyklistikou začínali. 

František Šesták
Foto: Michal Červený
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Magický rok 2020 utkví Petru Maříkovi z Blatné natrvalo v paměti
Mladá naděje závodní cyklistiky makala 

na dvě stě procent, cinkot drahých kovů sly-
šela i ve spaní.

Pokud existuje nějaký patron cyklistic-
kých závodníků, pak musí mít ve zvláštní 
oblibě čtrnáctiletého Petra Maříka z Blatné. 
Talent s velkým „T“ zažil ve sportovní sezóně 
2020 tolik čtvrthodinek slávy na bedně, že by 
se z nich pomalu nechal poskládat minimál-

ně kompletní 
půlden. Přízeň 
„shůry“ není 
samozřejmě 
k zahození, 
nicméně bez 
pevné vůle, 
z n á s o b e n é 
tvrdou dřinou 
a odříkáním, 
by se sympa-
tický teenager 
asi v medai-
lích nekoupal. 
Petr Mařík si 

s buldočí zatvrzelostí a houževnatostí jde 
za svým životním snem. Být čistokrevným 
profíkem, kterého kolo uživí. Ušel už obdi-
vuhodný kus cesty a nehodlá ustrnout , natož 
se vrátit. A nebyl by prvním mladíkem z Bla-

tenska, kterému se něco takového podařilo. 
Rok 2020 mu v tomhle směru hodně pomohl. 
Posilován mottem : „Neznám bolest, necítím 
bolest!“ se držel systematicky v čele pelotonů 
a výrazně na sebe upozornil. Stávající žák de-
váté třídy na ZŠ TGM Blatná říká: „Rád bych 
po dokončení zahájil studium na sportovním 
gymnáziu ve Vimperku.“

Hvězda cyklistického týmu „Biketime  
Bulls Písek“ /od roku 2018/ musela nutně 
na začátku roku 2020 cítit rozpaky a zklamání. 
Stejně jako stovky dalších cyklistických zá-
vodníků. Nevítaný host Covid totiž negativně 
ovlivnil začátek sezóny. Kvůli pandemii došlo 
k posunutí všech termínů závodů. Některé 
se vůbec nekonaly. „Měl jsem startovat už 
5. dubna na Českém poháru horských kol 
v Brně,“ pronáší Petr Mařík s hořkostí v hlase, 
„Tehdy jsem od ledna natrénoval rovných 
2000 kilometrů.“ Perfektní příprava se však 
kvůli nouzovému stavu úročila až během 30. 
května. Ale pak to stálo za to!

Petr si nenechal ujít ani jeden z přeborů 
Českého poháru v Touškově, Peci pod Sněž-
kou, Brně a na Zadově. Všude se skvělými 
výsledky. V konečném účtování na půdě 
Jihočeského poháru a Šumavského poháru 
prošel- lépe řečeno projel- v obou případech 
s bronzovou medailí na hrudi. Jeho oblíbený 

seriál „Kolo pro život“ mu vynesl několik 
pódiových umístění a tím pádem znovu drahé 
kovy, včetně těch nejcennějších.

Jako každý úspěšný sportovec i Petr Mařík 
rád přijímá náročné výzvy. Jednou z hozených 
rukavic byl i start na legendárním cykloma-
ratónu „Král Šumavy“, který vymačká jako 
citrón nejednoho borce. Na Petra si však ne-
přišel. Ve své kategorii na trase 22 kilometrů 
v brutálním terénu uhájil stříbro.

Další lahůdkou a hozenou rukavicí se stal 
v září 30. ročník výjezdu na sušický „Svato-
bor“. Tam musí každý účastník na více než 
pětikilometrovém úseku přemoci 380 výš-
kových metrů. Blatenský hrdina se s úkolem 
vypořádal na výtečnou. Čas 23 minut a 12 
sekund mu zaručil vítězství v kategorii a cel-
kové páté místo.

Jen tak mimochodem dokázal Petr ještě 
vyhrát mezi svými vrstevníky písecký závod 
„Okolo hradeb“. Zní to skutečně fantasticky, 
ale Petr dokázal v omezené sezóně objet cel-
kem dvacet závodů a náležitě se zviditelnit.

Petra Maříka z Blatné čeká nepochybně 
kariéra, které se nedostane každému. Ono není 
jednoduché vydat se dobrovolně na stezku 
potu a krve. A pak - vyvolení jsou jen někteří.

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Svět nekončí 
za vrátky, cvičíme 

se zvířátky
Nebo také „Se Sokolem do života“.

To je projekt, ve kterém spolupracují TJ 
Sokol Blatná a MŠ Vrchlického. V rámci 
projektu už si děti zacvičily v sokolovně, 
některé začaly do Sokola docházet pravidelně 
a nezahálíme ani v covidové době.

Za dětmi přišel Mikuláš (jak vidíte s rouš-
kou), děti si zaběhaly a trochu zacvičily na hři-
šti a přivítaly Mikuláše. Čert přijít nesměl, 
protože byl neukázněný a nevzal si roušku. 
Mikuláš rozdal dětem malé dárečky a domlu-
vil se s nimi, že zase někdy (až budeme smět) 
do Sokola přijdou. Těšíme se všichni.
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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 - 16.00
 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 

Absolventka VŠCHT nabízí doučovaní 
chemie ZŠ, SŠ.

 Tel. 732 831 098

55 letá SŠ, 174 cm, 65 kg
hledá spřízněnou duši
(SŠ nebo VŠ, i staršího 

pána)
mobil: 601 106 721

Pronajmu v Blatné dlouhodobě byt 
1+1, 2.p. s výtahem,

tel.: 720 332 691

Osamělá starší paní, Mgr., hledá malý 
a klidný podnájem, nejlépe v rodin-

ném domku či starší zástavbě
(není podmínkou).

Volejte nebo SMS na číslo
608 638 656

Přijmeme  pracovníka na úklidové práce 
ve městě Blatná.

Hrubá mzda :100,- Kč/ hod. Pracovní 
úvazek 8 hod. denně. Nástup možný 

leden 2021.

Kontakt: Ivana Baštářová, 
tel: 606 602 615, , volat od 8.00 

do 15.30 hod. e-mail: zivotopis@icis.cz

Hledám pronájem bytu 
2 + 1 v Blatné.

Tel. 728 885 399
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Hajanka
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

7.007.00  -14.00-14.00383 422 044, 602 158 284383 422 044, 602 158 284

BLATNÁ
PO – PÁ 8:00 – 18:00 h. 
SO – NE 8:00 – 15:00 h. 

ELEKTRO DÁRKY 

Z202729_EXP_Inzerce_Blatna_135x100.indd   1 14.12.20   11:59
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Prodej permanentních karet do zámeckého parku
V sobotu 9. a 23. ledna 2021 

vždy od 10:00 do 14:00 bude ote-
vřená zámecká pokladna pro pro-
dej permanentních karet do parku. 
Následně bude 
možné perma-
nentní kartu za-
koupit v rámci 
otevírací doby 
zámecké po-
kladny, sezónu 
2021 zahaju-
jeme 2. dubna 
2021. Prosíme 
všechny zá-
jemce včetně 
držitelů rybář-
ského lístku, aby v případě zájmu 
disponovat permanentkou v prvním 
čtvrtletí roku 2021 navštívili zá-
meckou pokladnu ve dnech 9. a 23. 
ledna 2021. Cena permanentky je 

300 Kč, rybáři platí jednorázový 
manipulační poplatek 100 Kč při 
první registraci a pro další období 
je jim nová permanentka zdarma 

vyměněná za starou taktéž v zá-
mecké pokladně.

Oproti jednorázové vstupence 
mají držitelé permanentky možnost 
vstoupit do parku oběma branami, 

tedy z nádvoří zámku i bránou u So-
kolovny. Návštěvníci s kočárky či 
invalidním vozíkem mohou vstupo-
vat pouze z nádvoří zámku. Oteví-

rací doba par-
ku je v zimním 
období od 6:00 
do 18:00 (15. 
říjen - 14. bře-
zen) a v letním 
období od 6:00 
do 20:00 (15. 
březen - 14. ří-
jen) každý den.

Přejeme vám hezké toulání zámec-
kým parkem. 

Správa zámku Blatná
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Dura – vánoční 
radost pro školu

S blížícím se koncem roku dostala naše 
škola – žáci i pedagogové – velkou před-
vánoční nadílku od fi rmy Dura ve formě 
sponzorského daru: 25 kusů tabletů Lenovo 
pro výuku. Velmi nás potěšila podpora fi r-
my, která zaměstnává mnoho rodičů našich 
žáků. Vzhledem k současné náročné situaci 
pro všechny je tento krok opravdu nejvíce 
záslužný.

Slavnostní předání proběhlo ve čtvrtek 
10. prosince v budově školy. Ředitel blaten-
ské pobočky Dura, pan Ing. Lubomír Vě-
neček v doprovodu manažerky J. Zetkové 
a IC-technika Josefa Čadka, předal do rukou 
vedení školy tablety s certifi kátem sponzor-
ského daru. Ofi ciálního předání se zúčastnila 
paní starostka Bc. Kateřina Malečková s pa-
nem místostarostou Pavlem Ounickým.

K jakým účelům budou u nás tablety 
používané? Hlavně přímo ve výuce v rámci 
projektových a skupinových prací nebo indi-
viduálních aktivit. Před našimi pedagogy je 
nyní velký úkol - zvládnout nové vzděláva-
cí metody při prezenční výuce ve škole. Pro 
žáky se tato cesta zase stane příjemným zpes-
třením běžných hodin, protože je jim techni-
ka velmi blízká.

V případě uzavření školy bychom mohli 
tablety zapůjčit žákům, kteří nemají dosta-
tečné technické vybavení pro výuku na dál-
ku. Doufáme, že už nebude potřeba tento 
způsob vyučování nadále realizovat a že bu-
deme moci učit tak , jak jsme zvyklí.

Mgr. Jana Krapsová
ředitelka ZŠ J. A. Komenského Blatná
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Zpráva z muzea

Kufříky všemi smysly – Doba předdějinná
Jistě již mnozí z vás navštívili v uplynu-

lých letech Muzeum všemi smysly v Měst-
ském muzeu Blatná. Buď vás mohl nalákat 
nějaký článek nebo zpráva na FB nebo jen 
vás jako mnohé zarazil netradiční název, kte-
rý nepopisuje obsah expozice, ale její formu. 
Právě zde se opravdu můžete dotknout dě-
jin regionu Blatenska, vyzkoušet mlýn nebo 
stavbu gotického oblouku apod. To už jste 
dozajista četli mnohokrát. Taky určitě víte, že 
touto formou se dozvíte o dějinách od pravě-
ku až po současnost. Věřte, že ty nejnovější 
dějiny nám daly nejvíce práce, protože jsou 
stále živé a proměnlivé a nelze je jen tak 
spoutat do textu či vitrín. Co ovšem nevíte, 
že, i když jsme zavření, dokončujeme pro vás 
na příští rok tři edukační kufříky. 

O co jde? Myšlenka edukačního kufří-
ku se nezrodila v našich hlavách, ale potka-
li jsme tento projekt v Jihočeském muzeu 
v Českých Budějovicích. Zde nám pan Lukáš 
Faktor představil mobilní edukační moduly, 
které používají při výuce v muzeu, ale také 
ve škole. Učitel nebo vzdělávací instituce 
má možnost si zapůjčit kufr, v němž se ukrý-
vají artefakty z doby kamenné, bronzové či 
železné. Děti si oblékají jednotlivé modely 
dobových oděvů a prožívají tak dějiny jako 
svou součást. Samozřejmě bez didaktické ná-
plně by takový kufr sloužil jen jako kabinetní 
pomůcka, což by možná i stačilo. Jihočeské 
muzeum však k těmto kufrům přidává pra-
covní listy, které slouží žákům k zopakování 
probrané látky a také jako součást učebnice, 
neboť se řídí RVP. Žákům nezůstane po tako-
vé hodině jen množství selfíček v kostýmech, 
které budou brzy překryty dalšími fotkami, 
ale také materiál, od něhož se může odrážet 
i další výuka.

Oproti Jihočeskému muzeu, které se po-
kouší do kufříku zahrnout komplexní obraz 
dějin, jsme se my zaměřili na trochu menší 
projekt v podobě Kufříků všemi smysly. Cí-
lem projektu bylo také vytvoření výukových 

pomůcek v podobě modelů hmotné kultury, 
avšak úzce zaměřené na region Blatensko. 
Toto geografi cké vymezení jsme museli mír-
ně upravit podle škol, pro které měla být tato 
pomůcka primárně určena. Zahrnuli jsme 

mezi ně školy ve Lnářích, Radomyšli, Blat-
né, Sedlici a Bělčicích a ty jsme také oslovi-
li. Bohužel letošní rok nám i tuto spolupráci 
zkomplikoval, protože učitelé byli nuceni 
od jara transformovat svou výuku na distanč-
ní. Přesto bych chtěl touto formou ještě jed-
nou poděkovat pedagogickému sboru ZŠ J. 
A. Komenského a ZŠ T. G. Masaryka. Svými 
připomínkami přispěli k podobě tohoto edu-
kačního materiálu.

A na co se tedy můžete těšit? Ve třech 
kufrech budou uschovány reprezentativní 
artefakty z pozdní doby halštatské (6. – 5. 
stol. př. n. l.), doby laténské (4. stol. př. n. 
l.) a doby hradištní (8.- 10. stol.). Konkrét-
ně se bude jednat o modely nálezů z mohyly 
u Dobšic na lokalitě Stará mýť, kde byl ob-
jeven bojovník s třemi kopími, plochý hrob 
z Hradiště, keltský Bezdědovický poklad 
a pravděpodobně franské kopí ze Zavišína. 

Všechny tyto před-
měty jsou opředeny 
příběhem, který se 
posluchači dozví 
ve formě komiksu. 
Pro hlubší zážitek je 
každý kufr vybaven 
modelem dobového 
oděvu, který si bu-
dou moci vyzkoušet. 
Modely sbírkových 
předmětů byly vyro-
beny podle originálů 
uložených v Měst-
ském muzeu Blatná. 

S některými jste se setkali v expozici Muze-
um všemi smysly. 

A co to bude stát? Vlastně nic. Díky fi -
nanční podpoře MK ČR, MAS Blatensko 
a CKVB je možné tento projekt zrealizovat 

a zapůjčovat jej školám bezplatně. Případně 
se s ním setkáte během některého z worksho-
pů či edukačních programů, které pro vás 
v muzeu připravujeme. Ačkoliv nyní pracu-
jeme všichni v omezeném režimu, máte se 
na co těšit. Doufáme, že vás projekt zaujme 
a dozvíte se ještě více o dějinách regionu.

Městské muzeum Blatná
Petr Chlebec 

Část Bezdědovického pokladu vystaveného v expozici (foto J. Kortus)

Model bezdědovického pokladu od 
Milana Hrubého

Model oděvu Kelta

Model oděvu z pozdní doby halštatské
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