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Končí 32. ročník Blatenských listů
Když jsme se někdy v prosinci 1989 

v blatenském Občanském fóru domluvili, že 
od ledna 1990 začneme vydávat čtrnáctideník 
Blatenské listy (hlavičku prvního čísla si tu 
můžete prohlédnout), určitě jsme netušili, že 
ještě po 32 letech se bude chystat start dalšího, 
33. ročníku. Karel Pavlík, jeden z důležitých 
aktérů začátků Blatenských listů soudil, že 
bude třeba, abychom jako amatéři tuto aktivitu 

přenechali profesionálům, jak jen to půjde. 
Zatím se to nepovedlo a snad i jako amatéři 
- občanské sdružení či spolek, budeme i dál 
schopni přinášet zprávy o dění v Blatné.

Rádi poskytujeme prostor občanským ak-
tivitám, vzdělávacím a sportovním spolkům, 
profesionální prezentaci blatenské kulturní 
plantáže, městu Blatná, Technickým služ-
bám a také podníkatelům, kteří nabízejí své 
služby, výrobky a v poslední době zejména 
pracovní místa. Jejich inzeráty jsou pro nás 
hlavním zdrojem fi nančních prostředků pro 
tisk a roznášku Blatenských listů. Studenti, 
naši kolportéři, roznášejí Listy do poštovních 
schránek po Blatné

Pokud i jako občané chcete naši činnost fi -
nančně podpořit, můžete si zaplatit dobrovol-
né  předplatné v knihkupectví Kanzelsberger 

na třídě J.P. Koubka nebo převodem na náš 
účet 4196610297/0100. Cena předplatného 
zůstává 150,-Kč/rok. Cena jednotlivého vý-
tisku je 8,-Kč a cena placené inzerce 11,-Kč/
cm2, se slevou 10% při opakování a slevou 
20% při celoroční inzerci. Vaše články a in-
zeráty posílejte, prosím, mailem na adresu 
blat.listy.ch@seznam.cz, Tuto adresu najde-
te v každém čísle Listů v tiráži na poslední 

straně.
Závěrem mi dovolte 

popřát Vám klidné Vá-
noce, do nového roku 
pak hlavně hodně zdraví, 
a spokojenosti.

Jménem Blatenských 
listů Zdeněk Malina

Prodejní doba při prodeji ryb na Vánoce roku 2021
Prodejní místo  Pondělí 

20.12.
Úterý 
21.12.

Středa 
22.12.

Čtvrtek 
23.12.

Pátek 
24.12.

Blatná sádky 9-12   13-15 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.

-

-

-

-

Rodina Jana Böhma
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DALŠÍ ČÍSLO BLATENSKÝCH LISTŮ VYJDE 21 LEDNA 2022.

Vzpomínka na práci 
pro prezidenta

Když vzpomínám na osm let práce pro 
prezidenta Václava Havla, vždycky nakonec 
dojdu k osobním vzpomínkám. Třeba jak 
se vyrovnával se smrtí manželky Olgy, jak 
bojoval se zákeřnou nemocí nebo jak uměl 
stát za svým, když zjistil, že se děje něco ne-
přijatelného. Za tou uctivou mluvou plachého 
dramatika byl člověk pevných zásad. A co víc, 
uměl si dělat legraci nejen z ostatních, ale 
na prvním místě sám ze sebe. Mám dojem, 
jak se tak rozhlížím kolem, že podobný dar 
má jen velmi málo politiků.

Myslím, že by Václava Havla dojalo, 
kdyby viděl, jak často se dnes jeho jméno 
skloňuje. Určitě by hned začal zkoumat, co je 
za tím — zda je to jen móda, která brzy přejde, 
nebo zda je v tom osobní zaujetí pro hodnoty 
a ideály, za něž se celý život bral a které ani 
dnes neztratily nic na své naléhavosti. Přijde 
mi sympatické, že se dokonce i nastupující 
vláda k Václavu Havlovi a jeho ideálům poli-
tiky hlásí. Bude mě proto zajímat, zda od slov 
dokážeme přejít také k činům. Naše země to 
velmi potřebuje.

Pavel Fischer

O pár vět pro BL jsme požádali k desáté-
mu výročí úmrtí Václava Havla Pavla Fische-
ra, předsedu výboru pro zahraničí a bezpeč-
nost Senátu Parlamentu České republiky. Byl 
spolupracovníkem Václava Havla, v letech 
1999 až 2003 byl ředitelem politického odbo-
ru v Kanceláři prezidenta republiky. V prvním 
kole prezidentských voleb v roce 2018 se 
umístil na 3. místě. V říjnu 2018 byl hostem 
Blatenských listů.                                     ZM

BUDE MRÁZ A HODNĚ LEDU, TĚŠÍME 
SE NA KOLEDU. ZA DVEŘMI JSOU 
SVÁTKY, DO VÁNOC ČAS KRÁTKÝ… 

Nadešel čas a opravdu již za týden je tu 
Štědrý den! Počasí už asi tradičně  kolem 
tohoto svátku není zimní, přichází obleva, 
která někdy připomíná i hezký podzim. Zimní 
idylku jsme si ale letos krátce již užili a pokud 
by to tak chtělo být i na svátky, bylo by to 
krásné… Bývaly takové zimy.
SVATÁ LUCIE JE KRÁLOVNOU ZIMY 
(13. 12)
O SVATÉ ALBÍNĚ, SCHOVEJ SE DO SÍNĚ. 
(16. 12.)
O SVATÉM LAZARU, UTĚSNI STODOLU 
(17. 12)
NA MOUDROST BOŽÍ, ZIMA UŽ ZUŘÍ. 
(17. 12.),
O SVATÉM TOMÁŠI, BERANICI NA UŠI. 
(21. 12.)
Ale ta vánoční obleva.
KDYŽ SE KATEŘINA KLOUŽE, JSOU 
NA ŠTĚPÁNA LOUŽE 26. 12.)
MRÁZ NA LAZARA, VODA NA ADAMA
SVATÝ ŠTĚPÁN BRODÍ KONĚ
NA DAVIDA KRÁLE, MRAZY NENADÁ-
LE (30. 12.)
O SILVESTRU PAPEŽI, SNĚHY SI JIŽ 
POLEŽÍ. (31. 12.)
ZIMA, KTEROU KONEC ROKU NESE, 
JEŠTĚ DLOUHO NÁMI TŘESE

LIDOVÉ VÁNOCE S ČESKOU POHÁD-
KOU – V PRŮJEZDU NA TŘ. J. P. KOUB-
KA 3, KONČÍ

 I naše prodejní výstava se blíží do fi niše. 
Jak jsme již v minulých číslech avizovali, 
tato sobota bude do Vánoc už posledním 
prodejním dnem. Kdo z Vás se k nám ještě 
nestačil přijít podívat a ještě potřebuje nějakou 
drobnost, tak spěchejte, je poslední možnost! 
(od 9.00 do 16.00)

Čeká na Vás krásné čerstvé jmelí, medové 
perníčky, svíčky ze včelího vosku, originální 
ozdobičky ze slámy z českých rukou, zhoto-
vované s obrovskou láskou, betlémky – ze 
šustí, slámy, dřeva,  papíru, mnoho krásných 
dětských knížek – pohádek, říkadel, také 
dřevěné hračky, kouzelně zvonící kované 
zvonky, paličkované pavučinkové drobnosti 
– přívěšky, náušnice, dále košíčky, košíky, 
ošatky, krmítka pro ptáčky, keramika, origi-
nální hrnečky a mnoho dalšího…

www.lidove-remeslo.cz
Věříme, že i zbytek předvánočního času 

prožijete v pohodě. Vánoční svátky pak 
v kruhu svých blízkých. Domov si vyzdobíte 
přírodními materiály a vykouzlíte si tak nád-
hernou atmosféru, na kterou budou vaše děti 
celý život vzpomínat a stejné, nejlépe lidové 
Vánoce, pak připravovat i svým dětem.
Přejeme vám klidné, ale radostné Vánoce 
plné pohody. Do nového roku hlavně pevné 
zdraví, trochu toho štěstíčka a hodně aktivity 
a plánů do příštích dnů.

V příštím roce opět na shledanou.
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Zprávy
z radnice

Změny v systému obecního odpadového 
hospodářství v roce 2022

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 8. 12. 2021 schválilo 
vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství. Celý text vyhlášky je dostupný 
na internetové stránce města /www.mesto-blatna.cz/. 

Nutnost vydání nové obecně závazné vyhlášky vzešla ze změny 
legislativy v odpadovém hospodářství. Obsah vyhlášky se zásadně 
nemění. Vyhláška upravuje nakládání s komunálním odpadem na úze-
mí města, vyjmenovává druhy odpadů, které je občan povinen třídit 
a místa určená k jejich odkládání. 

Nově je zavedena možnost odkládat stavební a demoliční odpad 
na sběrném dvoře v ulici Riegrova 59 (nový sběrný dvůr). Stavební 
a demoliční odpad se neřadí mezi komunální odpady a není povinností 
obce tento odpad od občanů přebírat. Dosud jej přebírali technické 
služby pouze v malém množství a po předchozí domluvě. Nyní je 
stanoven hmotnostní limit pro tento odpad 200 kg na osobu a rok. 
Po překročení tohoto limitu, budou občané odesláni do zařízení k na-
kládání s odpady (kterým je i skládka odpadů v Hněvkově), kde si 
zajistí jeho odstranění na své náklady.

Dále zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
Došlo k navýšení poplatku na 840,- Kč na poplatníka. Nově bude 
poplatek možno uhradit ve dvou splátkách: do 31.5. a do 31.10. 
Úleva 50% z poplatku bude poskytnuta osobě, která je trvale přihlášena 
v místních částech města (Blatenka, Čekanice, Drahenický Málkov, 
Hněvkov, Jindřichovice, Milčice, Řečice a Skaličany) a další úlevu 
120,- Kč mohou občané získat zapojením do programu „Třídíme“, 
kde po splnění podmínek bude mít nárok na úlevu z poplatku každý 
poplatník ze zapojené domácnosti. Pro následující rok se bude plnění 
programu vztahovat na tyto odpady: použité jedlé oleje v množství 1 
litru nebo 2 ks žárovek (všechny druhy) nebo 10 ks baterií nebo 20 ks 
plechovek či konzerv od potravin a krmiv pro zvířata nebo 20 ks hli-
níkových obalů od nápojů nebo 1 ks vysloužilého elektrozařízení nebo 
10 kg papíru zvlášť roztříděného na karton a ostatní papír. Plné znění 
této vyhlášky je také dostupné na internetových stránkách města Blatná.

Zastupitelé města jsou si vědomi, že jde o navýšení vysoké, přesto 
se pro něj po zvážení následujících faktů rozhodli: Město Blatná doplácí 
na své odpadové hospodářství více než 50 % nákladů, přičemž průměr-
ná výše doplatku z obecních rozpočtů je 25 – 30 %. Dochází k nárůstu 
cen všech služeb a množství námi produkovaného odpadu se stále zvy-
šuje. Město zajišťuje pro občany prostřednictvím Technických služeb 
města Blatné kvalitní služby v odpadovém hospodářství (dva sběrné 
dvory, kam mohou občané komunální odpady odkládat; po městě je 
poměrně hustá síť nádob na tříděné odpady; pro odkládání biologicky 
rozložitelných odpadů ze zahrad jsou přistavovány kontejnery). Zásad-
ní je nová legislativa v odpadovém hospodářství. Jsou zavedeny kvóty 
na třídění odpadu, za jejichž nesplnění hrozí městu sankce. Je potřeba, 
aby město Blatná na tuto skutečnost reagovalo a postupnými kroky 
se snažilo snížit produkci směsného odpadu a dostát tak požadované 
míry třídění. Našeho města jako obce, na jejímž katastru se nachází 
skládka odpadu, se dotknou změny vyvolané přijetím nového zákona 
o odpadech o to více. Dosud jsme byli osvobozeni od placení zákon-
ného poplatku za ukládání odpadů na skládku a poplatky za ukládání 
odpadů na naší skládku od ostatních subjektů byly ze 100 % příjmem 

našeho rozpočtu. Již v letošním roce za naše odpady nově poplatek 
platíme a poplatky za uložení odpadů na skládku jsou příjmem na-
šeho rozpočtu pouze ve výši 60 %. Každým rokem se bude poplatek 
za ukládání odpadů na skládku zvyšovat (z 500,- až na 1850,- za tunu) 
a poměr výnosu pro rozpočet obce se bude snižovat.  

Bc. Kateřina Malečková, starostka města Blatná

Odpadová karta města Blatná
Od roku 2017 se mohou občané zapojit do motivačního programu 

„Třídíme“ a získat tak slevu na poplatku za odpady. Dosud program 
probíhal formou papírových karet, které si občané mohli každým 
rokem vyzvedávat, na sběrném dvoře získat razítka a tyto karty bylo 
do konce roku nutno odevzdat na odboru životního prostředí, sběrném 
dvoře, či do speciálních schránek.

Od roku 2022 dojde ke změně!
Do motivačního programu „Třídíme“ se budete moci stále zapojit. 

Pouze místo papírové karty si na odboru životního prostředí Městského 
úřadu Blatná vyzvednete kartu plastovou.

Město Blatná chce zmodernizovat a zefektivnit své odpadové 
hospodářství a zpřehlednit evidenci odpadů odevzdávaných na sběr-
ném dvoře. Za tímto účelem zavádí „Odpadovou kartu“ – plastová 
karta (velikosti platební karty), která bude obsahovat identifi kační 
QR kód a bez níž nebude od 1. července 2022 převzat na sběrném 
dvoře žádný odpad. 

Vzhledem k zpřísnění legislativy týkající se nového zákona o od-
padech, který navazuje na celoevropskou legislativu, jejímž cílem 
je mimo jiné i zákaz skládkování již v roce 2030, je velice důležité 
zvyšovat míru třídění a snižovat množství směsného komunálního 
odpadu vyprodukovaného v našem městě.  Zavádění systematických 
změn v systému odpadového hospodářství města je tak jedinou cestou 
k tomu, abychom za odpady nemuseli platit až čtyřnásobek součas-
ných cen.

Obsluha sběrného dvora před převzetím odpadu k uložení nejprve 
čtečkou sejme QR kód karty, zaeviduje druh odpadu a teprve poté bude 
odpad možno na sběrném dvoře uložit. Spolu s Odpadovou kartou 
budou vygenerovány přístupové údaje do webového portálu, kde si 
bude moci každý zkontrolovat množství odpadu, které na sběrném 
dvoře předal a také, zda má splněny podmínky motivačního programu 
pro přiznání slevy z poplatku.

Odpadová karta 
bude vydávána na do-
mácnost, jako tomu 
bylo dosud u papírové 
karty programu „Tří-
díme“.

Občané mohou žá-
dat o vystavení karty 
odpadu od ledna 2022.

Odpadovou kartu obdrží také podnikatelé, kteří s městem uzavřou 
smlouvu o zapojení do systému nakládání s odpady ve městě.

Podrobnější informace k Odpadové kartě budou uveřejněny na in-
ternetových stránkách města pod odborem životního prostředí a budou 
otištěny v následujících Blatenských listech.

Všem obyvatelům města předem děkujeme za součinnost.
 Odbor životního prostředí MěÚ Blatná
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Nová rubrika Blatenských listů  - 

Ekonomické okénko 
s Oskarem:

Zemřelí listopad 2021:
doc.ak.mal. Karmazín Jiří  - nar. 24.12.1932, bydliště Laciná 3, 
úmrtí 30.10.2021
Janoudová Květa - nar. 27.2.1931, bydliště Blatná, úmrtí 
31.10.2021
Peroutková Jana - nar. 26.5.1942, bydliště Smečno, úmrtí 
31.10.2021
Sedlák Zdeněk - nar. 2.4.1948, bydliště Blatná, úmrtí 6.11.2021
Dlabačová Ludmila - nar. 29.7.1934, bydliště Blatná, úmrtí 
18.11.2021 
Koblih Miroslav - nar. 13.5.1963, bydliště Blatná, úmrtí 
20.11.2021
Chovancová Alžběta - nar. 15.1.1956, bydliště Netolice, úmrtí 
21.11.2021
Klein Josef - nar. 25.6.1942, bydliště Blatná, úmrtí 24.11.2021 
Vacek Vladimír - nar. 27.7.1954, bydliště Lažany, úmrtí 
26.11.2021
Bartušková Marie - nar. 22.6.1927, bydliště Čekanice, úmrtí 
28.11.2021
Mazal Oldřich - nar. 18.9.1925, bydliště Příbram, úmrtí 28.11.2021 
Prokopec Josef - nar. 2.7.1972, bydliště Tchořovice, úmrtí 
26.11.2021
Klásek Zdeněk - nar.31.7.1958, bydliště Blatná, úmrtí 25.11.2021

ť

ÚČE T N Í  K A N C E L ÁŘ
S U P E R ,  S .  R .  O .

Fotbalové hřiště Na Tržišti 
- prosba o zapůjčení 

historických fotografi í
Na místě, kde je dnes v Blatné bazén, bylo ve čtyřicátých letech 

20. století hřiště blatenského fotbalového klubu. Na webové 
stránky blatenského bazénu, případně na plakát umístěný v are-

álu bazénu, bychom chtěli umístit fotografi e z tohoto hřiště.
Mohlo by se jednat o zajímavou připomínku historie tohoto 

místa.
Po pořízení kopie fotografi e bychom je majiteli vrátili.

V případě, že takové fotografi e máte, ozvěte se nám prosím:
tel. číslo: 383 422 541, nebo e-mail: kontakt@tsblatna.cz.

Děkujeme.

Vážení občané,
chtěli bychom Vám poděkovat za spolupráci v letošním 
roce. Vážíme si spolupráce při čištění města včetně 
zimní údržby, také za pomoc při údržbě veřejné zeleně 
a u dalších činností, které pro město Blatná zajišťujeme.
Věříme, že tato přínosná spolupráce bude pokračovat 
i v následujícím roce.
Také Vám děkujeme za trpělivost, se kterou jste snášeli 
různá omezení vyplývající ze stavebních a rekonstrukč-
ních prací ve městě.
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a do no-
vého roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

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

Vyhodnocení roku 2021

Pomalu ale jistě se nám blíží konec dalšího zajímavého roku. Nový 
americký prezident, odchod Velké Británie z EU, tornádo na Moravě, 
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, růst cen nad očekávání 
České národní banky (překvapení) a všudypřítomný strach z pandemie. 
Jeden by si řekl, no to je konec. 

Dobré na tom je, že všechno není tak horké, jak se na první pohled 
zdá. Ono totiž média ráda straší. Strach je jednou z nejsilnějších lid-
ských emocí, která nám umožňovala přežít, když nás pronásledovaly 
pravěké bestie. Dnes už nás nikdo takto na životě neohrožuje, místo 
toho tu máme novinové články hlásající počty nakažených, nehody, 
katastrofy a krize všeho druhu. Ty zaručeně přitáhnout více pozornosti, 
než jakákoli pozitivní zpráva.

A že těch dobrých zpráv letos bylo hodně. Podívejme se například 
na úžasné úspěchy českých podnikatelů. Miliardový obchod století 
mezi českým Avastem a americkým Nortonem, globální úspěchy fi rem 
Rossum a Productboard, včetně milionových investic. A tak by se dalo 
pokračovat. Jak se říká, zlaté české ručičky.

Vypněme tedy na chvilku televizní noviny a využijme volných dní 
k vyhodnocení vlastního života. Co se nám v letošním roce povedlo, 
jaké překážky jsme zvládli, jaké ne a jak se z toho můžeme poučit. 
Jaká je naše fi nanční situace, za co jsme zbytečně utráceli a co s tím 
můžeme příští rok udělat.

Na závěr bych rád všem popřál krásné prožití vánočních svátků 
a vše nejlepší do nového roku 2022. Hlavu vzhůru, vše dobře dopadne. 

„Nesmím se bát. Strach zabíjí myšlení. Strach je malá smrt přiná-
šející naprosté vyhlazení. Budu svému strachu čelit. Dovolím mu, aby 
prošel kolem mne a skrze mne. A až projde a zmizí, otočím se a podívám 
se, kudy šel. Tam, kam strach odešel, nic nezůstane. Zůstanu pouze 
já.“ Frank Herbert

Zdroje: forbes.cz, citaty.net, cnb.cz
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čte-
náři,

Milan Kundera mi jako 
autor není blízký. Snad ještě tak 

jeho raná tvorba (Žert, Směšné lásky). To, co 
napsal později, mne příliš neoslovilo a pokud 
jsem jeho knihy četl, tak ze zvědavosti a hlav-
ně z jazykových důvodů, ve francouzštině. 
Zjistil jsem totiž, že se díky jednodušší větné 
stavbě a nepříliš bohatému slovníku čtou líp, 
než díla rodilých Francouzů.

Kundera je ale každopádně nepřehlédnu-
telný fenomén a je dobré o něm něco vědět 
- zvlášť když jeho dávnou minulost obestírá 
řada nejasností a kontroverzí. Proto jsem 

po jistém vá-
h á n í  s á h l 
p o  k n i z e 
Jana Nováka 
s  j ednodu-
chým názvem 
„Kundera“. 
Kniha ovšem 
jednoduchá 
není, má sko-
ro 900 stran 
a je napěcho-
vaná informa-

cemi o „první polovině“ Kunderova života, 
završené jeho odchodem do Francie v roce 
1975. Novák evidentně prostudoval všechna 
Kunderova díla, vyzpovídal desítky pamět-
níků, pátral v archivech kulturních institucí 
i StB. A Kunderův život zároveň zasazuje 
do poutavého obrazu dobové československé 
umělecké scény se všemi jejími ideologický-
mi po suny a kotrmelci, partajními přisluho-
vači, kalkulujícími oportunisty i těmi, kteří se 
snažili zachovat si tvář. 

Vidíme například, jak se „stará“ kultura 
po roce 1948 ještě nějaký čas prolíná s na-
stupující kulturou socialistickou. Stále je zde 
celá řada předválečných velikánů - Seifert, 

Nezval, Hrubín, Kainar, Holan a další - a ti si 
různou měrou zavdávají s novým režimem. 
I komunistický funkcionář Nezval se ale 
například dovede zastat zavržených literátů 
včetně vězněného básníka Jana Zahradníčka. 
Můžeme také nasát atmosféru různých sjezdů 
spisovatelů, literárních soutěží či bujných ve-
čírků na Dobříšském zámku. Nechybí samo-
zřejmě důvěrné zachycení uměleckého kvasu 
60. let, vrcholícího rokem 1968, a následného 
normalizačního marasmu.

Velkou pozornost Novák věnuje Kundero-
vě tvorbě, u které poukazuje na stále se opa-
kující klíčové motivy jako láska, sex, zrada 
či ponížení („…jeho postavy neustále směřují 
do postele, jenomže tam si pak nedokážou užít 
to, po čem tak touží…“) a nabízí zajímavou 
tezi, že Kunderovy příběhy a literární posta-
vy jsou vesměs „vypůjčeny“ z jeho života, 
přičemž Kundera tyto reálie pouze literárně 
manipuluje a „dovybarvuje“ - a tak se pasuje 
do role jakéhosi „autora života“. 

Potíž je v tom, že Novák se ani nesnaží být 
nestranný, a s neskrývaným potěšením Kun-
derovi „namáčí čumáček do jeho loužiček“. 
Těch „loužiček“ – úliteb režimu či bezcharak-
terního jednání – po roce 1948 nebylo málo, 
ale Novákovo potěšení je prostě podezřelé… 
Opakovaně například Kunderovi podsouvá 
okouzlení Stalinem („zapálený stalinista“), 
přičemž z jiných situací lze stejně dobře usu-
zovat, že to Kundera tak vážně nebral, že to 
byly spíše mimikry odhodlaného kariéristy. 
Což mu ale také neslouží ke cti, zvláště když 
měl na kontě i udání, které si pár lidí odská-
kalo vězením.

Novák s gustem rozebírá Kunderovu 
angažovanou tvorbu z 50. let, jeho dvojná-
sobné členství v KSČ, ohýbání hřbetu před 

státní mocí i StB, a třeba 
i jeho sexuální praktiky. 
Není sporu o tom, že 
Kundera se často cho-
val divně. Ale také to 
byl špičkový intelektuál 
a nespoutaný duch, kte-
rý se i v nejtemnějších 
dobách občas vzpíral do-
bovým konvencím. Že je 
v tom rozpor? Vysvětlení 
můžeme hledat v Kun-
derově oslabené morál-
ní integritě a chronické 
nerozhodnosti. Ostatně 
celá dlouhá závěrečná 
pasáž knihy, popisující 
Kunderovo proplouvání 

normalizací po roce 1968 (patřil k zakázaným 
autorům, ale k disidentům se nehlásil), je 
postavena především na záznamech z archivu 

Záznam StB o Kunderově návštěvě u Jana Wericha.
Kundera byl pro StB „Elitář“

StB (rozhovory s agenty, odposlechy) a nabízí 
svým způsobem fascinující pohled na život 
pochybami zmítaného intelektuála v první po-
lovině 70. let. Skoro se zdá, že „autor života“ 
Kundera se dostal do situace, kdy „autorem“ 
jeho života je StB.

Sám Kun-
dera k tomu 
ovšem neří-
ká nic – již 
po desetile-
tí se odmítá 
ke své minu-
losti veřejně 
vyjadřovat , 
cenzuruje své 
ž ivotopisce 
a snaží se mít 
plnou kontro-
lu nad tím, co 
se o něm píše 

či vysílá. Tím samozřejmě vyvolává pode-
zření a tím také mnohé – včetně Jana Nováka 
- irituje. Snad právě proto se pustil do tohoto 
téměř monumentálního díla.

Dá se to vnímat i tak, že literární „David“ 
(Novák) v podobě této knihy sestrojil mohut-
ný prak, kterým ostřeluje literárního „Goliáše“ 
(Kunderu). Je to patrně „Davidovo“ nejlepší 
dílo, ale také je to zbytečně zaujatý soud nad 
stále ještě žijícím „Goliášem“. Přičemž ani 
jeden z toho nevychází moc sympaticky. 

Krásné svátky a vše nejlepší do roku 2022!
Jan Kára

P.S.: Knihou roku v anketě Lidových 
novin bylo právě vyhlášeno Kunderovo Ne-
vědění. Číst to asi nebudu…

Kundera (s J.Gibiánem) vyfoce-
ný tajně agentem StB
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Dámská jízda
Ve dnech 11. prosince 2021 až 6. února 2022 probíhá v Městském muzeu Blatná 

na náměstí Míru výstava umělkyň z Blatné a okolí. Výstava má název Dámská jízda. 
Na výstavě se setkáme s díly jedenácti 

dam. Některé již mají své jméno v českém 
či evropském kulturním prostoru, jiné své 
jméno získávají. 

Pojďme se zastavit, zklidnit, nahlédnout 
do nitra moudrých žen.

Pokud se podíváme na díla pozorně, nelze 
vůbec hodnotit, jaké dílo je lepší. Tak jako 
nelze hodnotit duše lidí. Vše je dokonalé 
takové, jaké to je. Malířská, fotografi cká, 
sochařská díla odrážejí stav duše, emoce 
každé z žen v době tvoření. Někdy najdete 
hravost, radost, nádheru, jindy tvrdou práci. 
Naleznete originální estetické cítění, fantazii, 
touhu po krásnu ve všedním životě, zobrazení 
architektonických i přírodních skvostů. Někdy 
vnímáte hloubku tvoření a dokonalost Matky 
Přírody v kráse vznikání i zanikání. Jindy 
vidíte jiné světy a získáme úctu k jiným by-
tostem, které jsou skryté našim očím, až nás 
to přesvědčí, že to vše existuje. 

Najdete hledání odpovědí na základní 
otázky bytí a smyslu života. Má můj život 
smysl, když existuje smrt? Žije duše věčně? 
Je zde k vidění radost z krásna i veškerá tíha 
bytí člověka. Jsou zde vnímány tíživé otázky 
české historie, lidstva a dnešní doby, destruk-
ce, kterou působí lidské ego, které dovedlo 
svět do katastrofi cké situace. Lze ji zastavit?

Moudrého člověka napadne, že se nachá-
zíme v klíčové době, kdy se rozhoduje o bytí 
a nebytí lidstva. Vnější svět je odrazem našeho 
vnitřního světa.

Stovky miliónů lidí na světě žijí v bídě, 
hladu, beznaději či jsou oběťmi násilí, války. 
Těžíme deštné pralesy v Jižní Americe, Asii, 
Africe za účelem těžby dřeva, nerostů, pěsto-
vaní palmy olejné, jíme výrobky s palmovým 
olejem. Ničíme unikátní živočišné a rostlinné 
druhy. Drancujeme oceány průmyslovým 
rybolovem. Intenzivním zemědělstvím a bez-
ohledností jedy a plasty zamořujeme vodu 
a půdu. Mnohdy bezohledně chováme domácí 
zvířata, a to i v ČR. Produkce skleníkových 
plynů neklesá. Lokální války pokračují. Je 
nebezpečí války světové. Kolektivní vědomí 
lidstva je přesycené myšlenkami strachu, 
nadřazenosti, destrukce. Zájmy nadnárodních 
korporací, farmaceutického, vojenského 
a jiného byznysu jsou nad zájmy obyčejných 
lidí. Příčinou veškerých problémů na všech 
úrovních a utrpení bytostí je lidské ego a s ním 
spojená necitelnost, touha po zisku a převaze 
za každou cenu bez ohledu na jiné bytosti. 
Rozpadají se mezilidské vztahy a rodiny. Lidé 
zažívají problémy a bezohlednost v práci, 
děti ve škole. Nadměrný egoismus je virus, 
který pronikl všude a očkování ho nezastaví. 
Ničíme dál Matku Zemi průmyslovým rybolo-
vem, kácením pralesů, bereme život a domov 
miliónům bytostí, jedy zamořujeme půdu při 
pěstování plodin. Matka Země, která nechce 
nechat zahynout veškeré Stvoření, na lidskou 
bezohlednost reaguje. Očkování problémy 
nevyřeší. Koronavirus a přírodní katastrofy 
jsou odrazem kolektivního vědomí lidstva. 

To je mužský svět, mužská jízda, kterou je 
třeba zabrzdit.

Možná proto přišla Dámská jízda. Přijď-
me se zastavit v této uspěchané „úspěšné“ 
mužské době. Pojďme nahlédnout do duší 
krásných žen. Tam je lék. Naše srdce se ote-
vře k soucitu a respektu k veškerému tvoření 
člověka, Stvoření, k soucitu ke všem bytos-
tem. Nahlédněme v tichu muzea do našeho 
vlastního nitra. Vraťme se do našeho Srdce, 
do našeho pravého Domova. Každý z nás 
se může stát tou rozhodující bytostí, která 
převáží rovnováhu sil k lepšímu světu. Je to 
naše mise, pro kterou jsme se narodili do této 
dobrodružné doby.

Aleš Drobník

 Tisková zpráva Českého svazu ochránců 
přírody

Darujte přírodě vánoční dárek 
tím, že si z ní něco odnesete. 

Třeba pytel plný odpadků!
(ČR, 3. 12. 2021) S blížícím se koncem 

roku přináší Český svaz ochránců přírody 
letošní výsledky kampaně „Ukliďme svět“. 
Akce se letos zúčastnilo přes 21 000 regis-
trovaných dobrovolníků, kteří po celé České 
republice sebrali více než 200 tun odpadu. 
Do úklidu se zapojilo 213 škol, táborů a dět-
ských oddílů. Ochránci také oznámili datum 
hlavního jarního úklidového termínu, který 
bude příští rok 26. března, a zároveň přichází 
s novou velkou výzvou: „Darujte přírodě 
vánoční dárek tím, že si z ní něco odnesete. 
Třeba pytel plný odpadků!“

Blíží se Vánoce a s nimi i touha lidí 
obdarovat ty, které máme rádi. Ochránci pří-

rody nyní přichází s tipem na vánoční dárek, 
který pomůže přírodě i nám všem. Na rozdíl 
od běžných zvyklostí, tento dárek nepřinesete 
pod stromeček, ale naopak ho od něj odnesete!

„Na Vánoce mnoho lidí vyráží mimo 
město, chtějí se projít v lese a užít si klid 
po náročném předvánočním shonu. Proč tedy 
tuto příležitost nepřetavit v něco opravdu 
pozitivního. Darujte dárky i přírodě v podobě 
plného pytle odpadků, který z ní odnesete!“ 
říká koordinátorka kampaně Veronika Andr-
lová a dodává, že neexistuje lepší příležitost 
pro projev solidarity s naší přírodou, než právě 
o Vánocích.

Pokud se tato výzva uchytí, plánují ji 
ochránci přírody opakovat každý rok. Může se 
tak stát pravidelným doplňkem hromadných 
úklidových akcí. Ty letos opět silně zasáhla 
pandemická situace, kvůli níž měly hromadné 
akce nižší účast, než bývalo běžné v minulých 
letech. Organizátoři akce proto zvolili pro 
tento rok trochu jinou taktiku než obvykle. 
Kromě hlavních termínů vyzývali dobrovol-
níky i k individuálním úklidům v průběhu 
celého roku. Akce se tak nakonec zúčastnilo 
přes 21 000 registrovaných dobrovolníků, 
kteří po celé České republice sebrali více než 
200 tun odpadu. Do úklidu se také zapojilo 
213 škol, táborů a dětských oddílů.

„Bylo nám jasné, že situace není dobrá 
pro hromadné akce. Proto jsme se zaměřili 
na to, abychom lidi motivovali k úklidům 
v průběhu celého roku. Dobrovolníky jsme 
vyzývali k pravidelným úklidům při každé 
procházce do přírody a pořádali pro ně i mno-
ho soutěží. Rok však ještě neskončil,“ říká 
Veronika Andrlová a naznačuje, že je čas při 
nadělování dárků myslet i na to nejcennější, 
tedy na naši přírodu.

Více informací naleznete na stránkách 
www.uklidmesvet.cz.

Kontakt: Veronika Andrlová, tel .: 
773 198 015, info@csop.cz
Fotografi e k volnému využití si můžete stáh-
nout zde: www.uschovna.cz/zasilka/SPRFA-
ZP2AKBDILAU-M37   

Ukliďme svět v roce 2021 podporují: 
Ministerstvo životního prostředí, Hlav-
ní město Praha, ALPINE PRO, DPD 
CZ, DB Schenker. 
Partnery akce se můžete stát i Vy! Dě-
kujeme!
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BLATNÁ
Sofi e Vrbová IV. A

Historie téměř detektivní

Mnich nebo primas Blatné
Často v přijímání informací podléháme 

autoritám. Stačí pár písmen před nebo za jmé-
nem a přestáváme být ostražití. Najednou 
nepoužíváme kritického myšlení, avšak právě 
díky tomu se nám vznikají nové možnosti 
v badatelské činnosti, kdy lze objevit již pro-
bádané a revizí poukázat na určité opakující 
se jevy v myšlení autority, a to i vlastní. Ten-
tokrát bych vám chtěl napsat o objevu, který 
vznikl při zpracovávání materiálů pro projekt 
MUZEUM V SÍTI, díky kterému si budete 
moct prohlédnout blatenské sbírky z pohodlí 
domova. Při zkoumání barokního hřbitovního 
kříže, který visí v expozici Muzeum všemi 
smysly, jsem narazil na chybný popis, nad 
kterým jsem možná jednou zapochyboval, 
avšak doposud jsem jej neopravil. Jedná 
se o barokní kříž ze zrušeného blatenského 
hřbitova, na kterém byla přivěšena schránka 
s nápisem a ikonografi ckým vyobrazením. 
A v čem tkví onen zakopaný pes, který ležel 
všem na očích?

Podíváte-li se do expozice v Městském 
muzeu Blatná, nale znete v části prezentující 
15. a 16. století velký barokní kříž visící 
na zeleném pozadí. Určitě i vás zaujme jeho 
velikost a výzdoba všech čtyř polí tvořená 
železným drátem vytvarovaným do spirálo-
vitých útvarů. Samotné tělo kříže je zdobeno 
vyraženými ozdobnými křížky a rytými 
růžemi na vrcholech kříže. Co však určitě při-

táhne vaše oči 
je ona schrán-
ka s ikonogra-
fií zobrazující 
ukřižovaného 
Krista s typic-
kou cedulí INRI 
a postava kle-
čící v kajícném 
gestu pod kří-
žem. Právě zde 
započala  má 
p o c h y b n o s t , 
neboť v popis-

ku a v přírůstkové knize též stojí: „Uprostřed 
schránky vyobrazen Kristus na kříži a před 
ním klečící mnich.“ Když si prohlédnete onu 
postavu pod křížem bedlivěji, zaujme vás její 
oděv, skládající se z černého kabátce, bílých 
rukávů a bílého límce. Tento šat je však ty-
pický pro měšťana daného období a nikoliv 
mnicha, a proto jsem se rozhodl pokusit se 
tentokrát vyluštit nápis ve schránce.

Díky němu jsem zjistil, že kříž patřil 
měšťanovi, což potvrzovalo mou pochybnost 
o klečícím mnichovi. Dokonce se mělo jednat 
o někoho významného, kdo věrně a dlouze 

sloužil své obci jako primátor města Blatné. 
Označení Blatné jako „města“ se chybně 
používalo již dříve, kdy ještě nenabyla tohoto 
práva, takže i titul primátor mohl být jakousi 
komoleninou. V tomto případě však autor 
nápisu nechyboval v titulu města, neboť kříž 
je datován dle úmrtí nebožtíka na 2. února 
1690. To bylo 89 let po obdržení městského 
práva. Problematickým se stal tedy onen 
titul primátor, kterého dnes chápeme jako 
starostu. V dané době by se tedy jednalo 
o purkmistra, avšak o tento titul se konšelé 
měly střídat v průběhu roku, takže by daný 
muž nemohl zastávat post purkmistra déle než 
pár měsíců, pokud by byl zvolen konšelem 
opakovaně. Primátora jsme tedy identifi kovali 
jako primase, který byl prvním mezi konšely 
a zároveň byl volen na celý rok. Postupně 
tato funkce převzala agendu fi nancí města, 
což neslo nejen velkou moc, ale především 
velkou zodpovědnost za městské důchody. 
Dále nám nápis prozradil, že daný muž ze-
mřel v 56 letech, a tak jsme mohli snadno 
ověřit i správnost jména, které jsme vyčetli 
z nápisu. Jednalo se totiž o Tomáše Františka 
Opolského, který vykonával funkci primase 
v letech 1668 až 1689. 

Najednou před námi nevysel jen krásný 
kříž, ale předmět spojený s významnou 
osobností města Blatné, která je navíc prav-
děpodobně zachycena na daném výjevu. Ano, 
není to zrovna skvěle zachovaný autoportrét, 
ale je to důkaz úcty k zemřelému a jeho dílu 
pro obec. Také nám tento kříž podává jisté 
svědectví o možném vzhledu hřbitova zru-
šeného za Josefa II. v roce 1786, kdy měly 
všechny obce povinnost přemístit hřbitovy 
v intravilánu města mimo jejich centra. Ex-
humované mrtvé přemístili pravděpodobně 
do kostnice pod kaplí svatého Michaela, kde 
odpočívají dodnes. Pokud chcete i vy spatřit 
tento předmět spjatý s osobností Tomáše 
Františka Opolského, není nic snadnějšího, 
než vstoupit do Muzea všemi smysly a vy-
chutnat si odkaz našich předků. A možná se 
i vám podaří objevit něco nového.

Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

Hřbitovní kříž 
primase Opolského, 1690

Vánoční Roggwil
Ve dnech 26. 11. – 28. 11. 2021 se po dlou-

hých dvou letech uskutečnila návštěva našeho 
partnerského města Roggwil (Švýcarsko). 
Dostali jsme pozvání na setkání členů spolku 

„Přátelé Blatné“. 
Po oba slavnostní 
večery vystoupili 
žáci ZUŠ Blatná. 
V dudáckých kro-
jích zahráli lidové 
písničky i vánoční 
koledy. Atmosfé-
ra byla velmi pří-
jemná, bylo milé 
po  t ak  d louhé 
době vidět naše 
švýcarské přátele. 
Měli pro nás při-
pravený perfektní 
program. Společ-

ně jsme navštívili švýcarský ornitologický 
institut v Sempachu v kantonu Luzern. Je to 
nezisková nadace pro ornitologii a ochranu 
ptactva. Dále jsme si prohlédli největší slad-
kovodní akvárium ve Švýcarsku. Žáci ZUŠ se 
vydováděli v KI-
DDY DOME. Jde 
o největší vnitř-
ní zábavní park 
Švýcarska a je-
den z nejmoder-
nějších vnitřních 
rodinných center 
Evropy. Ochut-
nal i  j sme také 
kaštanový dezert 
Vermicelle. Jde 
o delikatesu podá-
vanou na podzim 
a v zimě a chutná 
opravdu zname-
nitě. 

Celou dobu se nám věnoval bývalý sta-
rosta Roggwilu a čestný občan města Blatné, 
pan Erhard Grütter. Patří mu za to velký dík.

Děkuji za spolupráci městu Blatná a ZUŠ 
Blatná.                                Evženie Bláhová 
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JAK jsme se těšili na Ježíška
Přípravy na Čertovské zastavení se pomalu začaly 

měnit, až vznikl nový program – Adventní zastave-
ní. Vše jsme přesunuli ven na školní dvůr. Od našich 

prvotních plánů jsme museli výrazně ustoupit a všichni jsme si dr-
želi palce, aby nás již nezaskočila další 
opatření.  Mrzelo nás, že jsme nemohli 
přivítat diváky na pěveckém vystoupení 
pod ozdobeným stromem, který jsme 
plánovali slavnostně rozsvítit. Ale nikdo 
o vystoupení nakonec nepřišel. Vše jsme 
natočili a videonahrávka je k dispozici 
aspoň na webu. Školní dvůr se v pátek 
3. prosince proměnil v prodejní vánoční 
výstavu, kde se chlubili kromě tradičních 
prodejců vánočních dekorací i naši malí 
šikulové, kteří nabízeli své vlastní výrob-
ky. I paní učitelky chtěly přispět, proto 
napekly slané a sladké dobroty, které se 

nabízely v ochutnávkových balíčcích. Vánoční atmosféru dokreslovaly 
vystavené obrázky a reprodukovaná nahrávka z vánočního vystoupení.

P r o t o ž e 
si vystupují-
cí přece jen 
přáli rozzářit 
divácké oči, 
zorganizovali 
j s m e  r a n n í 
zpívání pro 
s p o l u ž á k y 
a ještě pozvali 
ma lé  p řed-
školáky z MŠ 
Šilhova, aby 

si s námi přišli užít adventní čas. Děti si s námi zazpívali, dokonce se 
snažili naše největší zpěváky doprovodit luskáním – dle jejich vzoru.

Adventní čas ve škole dýchal i v dalších dnech. Další pátek 
jsme věnovali celoškolnímu projektu na téma Vánoce – těšíme se 
na Ježíška. Kromě jednotného cíle – výroby vánoční ozdoby – si žáci 
ve třídách užili program, připravený svým třídním učitelem (povídali 

si o vánočních zvycích, a to nejen u nás, dokončili výzdobu své třídy, 
vyrazili do městské knihovny, zazpívali si koledy, zhlédli fi lm s vá-
noční tematikou, atd.).

Ani poslední předprázdninový týden nebyl klasický školní. Školou 
voněly ozdobené vánoční stromky, chodbami se linuly ranní koledy, 
a poslední pátek při třídních besídkách se poprvé v letošním roce 
rozzářily oči dětí při rozbalování prvních dárků. 

Adventní čas ve škole klidně plynul směrem k prázdninám a nej-
krásnějším svátkům roku. Všichni jsme si tyto dny společně užili.

 Krapsová Jana
ZŠ J. A. Komenského Blatná
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Ve společnosti okřídlených manekýnů
Bodovaná výstava exotů v Blatné byla soustem pro odbornou 
i laickou veřejnost, nádavkem se zájemci mohli vyfotit s kapitálním 
exemplářem Ary.
(dokončení z minulého čísla).

Rozzářenou tvá-
ří a milým úsměvem 
působila jako sluníčko 
na kolemjdoucí nej-
vzdálenější účastnice 
soutěže se srdíčkem 
na pravém místě- paní 
M a r i e  F o l t ý n o v á . 
Do Blatné nelitovala 
vážit cestu s maminkou 
až z Pardubic. Zastu-

povala zde svůj mateřský klub ČSCH Východní Čechy- „Exotáři 
Východních Čech“. Jeho členkou je sice teprve dva měsíce, nicméně 
už se tam cítí jako doma. „Byla jsem přijata opravdu srdečně a mile, 
hluboce mně to dojalo,“ neubrání se pohnutí paní Marie Foltýnová ani 
při vzpomínce, „Ti lidé v naší organizaci jsou od prvního do poslední-
ho ryzí charaktery. Celoročně vyvíjí 
s nevšedním nasazením a obětavostí 
pestrý program- návštěvy zoologic-
kých zahrad, výjezdy na výstavy, 
pořádají se besedy a přednášky / nejen 
/ s věhlasnými exotáři, například pány 
Bartlem, Jeřábkem, Drozbechem….
Hlavní zásluhu na tak bohatém pásmu 
činnosti mají náš předseda Jiří Vojtěch 
a jednatel Jiří Stejskal. Jsou to prostě 
lidé na svém místě- typy, bez jakých 
by spolková práce jako taková pova-
dla,“ netají se uznáním chovatelka, 
u níž doma se lze vedle cca padesáti 
andulek v čele s hovorným „Karlíčkem“ setkat i s pejskem a sucho-
zemskými želvami. Její zásada, která by si zasloužila vytesat zlatem 
do kamene, zní: „Láska ke zvířatům převáží peníze“. Upřímná srdcařka, 
pro kterou není péče o němou tvář jen koníčkem, ale přímo posláním, 
vystavovala své miláčky tady v Blatné premiérově. A hned si odvážela 
jednu třetí cenu. „Ona je to celkově naše teprve druhá výstava. Úplně 
poprvé to bylo v Lysé nad Labem u příležitosti Mistrovství ČR. A tam 
jsme naprosto nečekaně získali s jiným exemplářem stříbro, které 
z chovatelského pohledu nelze snad ani drahokamy vyvážit. Taková 

těžká konkurence, tak prestižní přehlídka a my teprve na startovní 
čáře….“, váhá se uvěřit skutečnosti ještě dnes dobrá duše nedocenitelné 
aktivity. I když je paní Marie Foltýnová nováčkem mezi chovateli 
exotického ptactva, podle svých slov chce co nejdříve „zapadnout“ 
a usilovně hledá v této společnosti budoucí přátele.

Totožným směrem se orientuje nerozlučná dvojka nejen ve spo-
lečném svazku, ale i v náplni volného času- Slávek Horník ze Sedliště 
u Nepomuka a jeho přítelkyně Helena Kíbusová, věrní členové orga-
nizace čSCH Kasejovice. Na výstavy do Blatné jezdí prý pan Horník 
třetím rokem, chovatelství se věnuje rovné čtvrtstoletí: „Přítelkyně 
se ke mně přidala před pěti lety. Takže teď tu káru táhneme dva. Jde 
o lásku, která nezrezaví a zálibu s velkým Z. Jinak by to člověk ani 
dělat nemohl,“ zdůrazňuje sym-
patický majitel 22 papoušků a 30 
andulek, co společným hobby 
zaplnil celou venkovskou zahradu 
a s přítelkyní Helenou obětavě 
okřídlené jedince ručně přikrmují. 
Letos zaznamenali nejmasověj-
ší odchovy ve středním stavu 
za posledních pět let: „Už z toho 
máme obrovskou radost. Udělení 
čestné ceny dnes tady v Blatné ji 
jaksepatří korunovalo,“ notují si 
partneři „od voliér“.

Zejména kanáři uchvátili do-
mácího vzorného reprezentanta 
Jana Chlandu z Dobšic, co vychovává exoty úctyhodných dvacet 
let. A byl to právě on, který letos na domácí půdě v téhle kategorii 
triumfoval a mimo zlata ještě bral dvě čestné ceny: „Ale nemám jen 
je. Převzal jsem do chovu také andulky a korely- jednou andulkou 
to začalo a dnes jich opečovávám na dvě stě kusů.“ Velmi důležité 
je, že ke stejné aktivitě vede i své děti: „A ono je to skutečně baví. 
Jednou půjdou nepochybně v mých stopách- koneckonců už se jedná 
o rodinnou tradici,“ zdvihá automaticky prorocky prst nadšenec, co 
je na ptačích burzách a výstavách pečený vařený.

Organizátoři třetí bodované výstavy v Blatné se postarali také 
o nevšední rozptýlení, určené hlavně dětem. Paní Andrea Vydrová ze 
Záhrobí tu nabízela možnost vyfotit se společně s mohutným exemplá-
řem Ary- půldruhého roku starým samcem Oliverem. Dost dětského 
publika však vzhledem k dominantnímu zjevu opeřence Olivera pouze 
přispěla prostřednictvím peněženek rodičů do kasičky s dobrovolným 
vstupným a stoupnout si k němu odmítala. „Olivera jsem dostala pod 
stromeček. Tím se mi splnilo toužebné dětské přání. Koupili mi ho 
na inzerát od jednoho chovatele z Přeštic. Teď přede dvěma týdny 
k němu přibyla i samička.“ Tihle jedinci se prý dožívají až osmdesáti 
let a dokáží projevit obdivuhodnou šikovnost a učenlivost: „Oliver se 
se mnou tak sblížil, že mi podá i nožku a dá pusu,“ usmívá se paní 
Andrea, „Naučil se rovněž vyslovit : „Ahoj, Olivere!“ Jenže to řekne, 
jen když sám chce a to musím ještě stát obvykle někde za rohem.“ Má 
ovšem i svůj zlozvyk: „Nic dřevěného před ním neobstojí. Hlodá vesele 
i dveře a okna. Takže v bezpečí je vybavení naší domácnosti jen tehdy, 
když trůní v kleci,“ dává k lepšímu přítel paní Andrei.

Blatenská výstava exotů byla jako vždy připravena zodpovědně 
a návštěvníci se vyjadřovali k programu i exponátům pochvalně. 
Obohatila ji i tradiční tombola, kde lidé mohli vyhrát například morča-
ta,domácí kachny,krmiva, ale i ozdobná prkénka do kuchyně a mnoho 
dalších cen. Celkem tentokrát čekalo na nové majitele 174 cen. Co se 
týče udílení stužek pro nejlepší exoty, komise jich vydala dvaadvacet.

Láska k němé tváři vypovídá vše potřebné i o lidských vlastnostech, 
charakterech, duších…. Tady v Blatné už bylo řečeno vše.

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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Akce
18. 12. 19 h
Křečový žíly 
Hospoda U Datla
Koncert

19. 12. 17 h
Vzpomínáme na Václava Havla
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

20. 12. 19 h
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Swing nylonového věku pokračuje
Sokolovna Blatná, divadelní sál

26. 12. 15.30 h
Živý betlém
Před kostelem Nanebevzetí Panny Marie
Přijďte se spolu se třemi králi poklonit 
Ježíškovi a zazpívat si koledy s andělským 
chórem se sólistkou Eliškou Walsh. V ohrádce 
u betlému si můžete také pohladit ovečky  
a beránky.

26. 12. 16 h
Schola Gregoriana Pragensis –  
Pán přišel, radujte se
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Schola Gregoriana Pragensis byla založena 
Davidem Ebenem v roce 1987 a věnuje se 
zejména interpretaci gregoriánského chorálu. 
Na svém kontě má řadu nahrávek, ocenění  
a koncertů v mnoha světových zemích.
Při koncertě v Blatné soubor předneseným 
repertoárem zrekapituluje cestu od adventu 
až k betlémským jeslím, a to prostřednictvím 
skladeb, které zaznívaly během tohoto období 
ve středověkých klášterech a katedrálách.
Další informace o SGP na www.gregoriana.cz.
Předprodej vstupenek v Infocentru Blatná  
a na www.plantaz-blatna.cz

29. 12. 18 h
Vánoční koncert – blatenští dudáci  
a hosté
Kostel Sv. Jana Křtitele Paštiky

1. 1. 13 h
Novoroční Anča
Hospoda U Datla
První koncert Anča Bandu v roce 2022!

1. 1. 17 h
Novoroční ohňostroj
Náměstí J. A. Komenského

5. 1. 18 h
Kavárenský kvíz s Růženkou a Filipem
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

16. 1. 17 h
České háčky bez vytáčky
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Beseda o úskalích češtiny s Bohunkou 
Hermannovou

Kino
17. 12. 20 h
Známí neznámí – zrušeno z důvodu 
posunutí premiéry
Komedie, Česko 2021, 95 min, mládeži do 15 
let nevhodné

22. 12. 19 h
Spider-Man: bez domova
Akční, dobrodružný, sci-fi, USA 2021

5. 1. 19 h
Resident Evil: Raccoon City
Akční / horor / sci-fi, USA / Německo 2021, 
titulky, 107 min, mládeži do 12 let nevhodné

7. 1. 20 h
The Matrix: Resurrections
Akční / sci-fi, USA 2021, titulky, 148 min

12. 1. 19 h
Kingsman: První mise
Akční / dobrodružný / komedie / krimi / thriler, 
Velká Británie / USA 2021, titulky, 131 min

14. 1. 20 h
Šťastný nový rok 2: Dobro došli
Romantický / komedie, Slovensko / Česko 
2021, dabing, 93 min, mládeži přístupné

16. 1. 15 h
Tři přání pro Popelku
Pohádka / rodinný / fantasy, Norsko / Litva 
2021, dabing, 87 min

Knihovna
Pro děti

17. 12. 16 h
Vánoční čtení

 

 

7. 1. 9.30 h
Bookstart – S knížkou do života
Setkání rodičů s dětmi do tří let.
Kdepak bydlí zvířátka?
Tentokrát se hravou formou společně 
podíváme do světa zvířat. Kdo žije v lese? 
Kdo ve vodě? A na koho doma rozhodně 
nenarazíme?
Knihovna bude od 23. 12. do 31. 12. 
uzavřena.

Kulturní
kalendář
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Infocentrum
Otevírací doba na přelomu roku
24., 25., 26., 31. 12. a 1. 1. zavřeno, jinak 
otevřeno dle obvyklé otevírací doby. 

Komunitní 
centrum
6. 1. 16.30–18.30 h
Pletení košíčků z pedigu

Přihlášky na +420 604 842 161.

9. 1. 15 h
Český Honza
Pohádka divadla Lokvar
Loutková pohádka pro děti od tří let, která 
začíná na peci a končí královskou svatbou.
Povede se Honzovi rozhoupat a vyzrát na 
čerty, draka a loupežníka? A vybrat si tu 
správnou nevěstu? No jo, hodně otázek  
a pomoct můžete i vy.
Nový text o Honzovi napsal dramatik Vít 
Peřina na motivy pohádek o českém Honzovi. 
Vítkův Honza není hloupý, ale hodný… spíš 
tedy neroz-hodný.

10. 1. 18 h
Kurz zdravého vaření – Ruská 
kuchyně
Cvičná kuchyně ZŠ T. G. Masaryka
Tentokrát si ukážeme přípravu pšeničného 
masa seitanu nebo tradičního boršče. 
Vstupné 100 Kč.
Přihlášky na kalousova@plantaz-blatna.cz.

10. 1. 16.30–18.30 h
Keramika
Ateliér s Jitkou Křivancovou.
Přihlášky na +420 604 842 161.

18. 1. 17 h
Sicílie – ostrov kontrastů
Velký sál
Cestopis J. Šindeláře
V další části volného cyklu cestopisných 
přednášek Mgr. Josefa Šindeláře se 
vypravíme na největší ostrov Středozemního 
moře, který bývá nazýván antickou královnou 
Itálie, nebo také ostrovem slunce. Vyprávění 
o její přírodě a historii je i tentokrát doplněno 
originálními filmy autora, zachycující ostrov  
v různých ročních obdobích.
Vstupné dobrovolné

20. 1. 16.30 h
Linoryt

Přihlášky na +420 604 842 161.

22. 1. 10 h
Ájurvéda

Přednáška Radoslava Nahálky je vhodná 
pro všechny, kteří chtějí zlepšit své zdraví, 
životosprávu, uklidnit mysl a načerpat energii 
do života. Půjde o seznámení s touto nejstarší 
přírodní medicínou na světě, která se zabývá 
léčením člověka jako celku se zaměřením na 
příčiny onemocnění.
Vstupné dobrovolné.

23. 1. 15 h
Houpací pohádky
Pohádka divadla Damúza
Co všechno může vidět malé růžové 
velblouďátko, podívá-li se na svět z výšky? 
Co může zažít během jedné nečekané noční 
jízdy po obloze, vyhoupne-li se na rožek 
měsíce? Možná se stane svědkem děsivé 
loupeže ukrutného Jollyho Jokera. Možná 
uslyší rolničku bledě modrého autíčka cililink, 
stojícího právě na startu velikého závodu… 
Možná. Kdo ví. Cesta po obloze je dlouhá 
a velblouďátko je přeci jen maličké a tuze 
unavené…
Vstupné dobrovolné.

24. 1. 15 h
Akvarel

na téma zátiší  
s ovocem a růží.
Přihlášky na +420 604 842 161.

Stálé akce

Pondělí 16–17 h
Rehabilitační cvičení pro mladší  
i starší
Velká klubovna
Pořádá STP Blatná

Úterý 9.30–10.30 h
Setkávání maminek s dětmi
Velká klubovna
Cvičení s dětmi, společné tvoření a hra. 
Vhodné pro děti od jednoho roku.

Út, st 18 h
Pilates clinic a zdravotní cvičení
Velká klubovna
Pravidelné lekce Pilates Clinic a zdravotního 
cvičení s Terezou Maškovou. Více info  
a rezervace na www.tmaskova.net nebo na 
tel. +420 604 538 200.

Středa 10–11 h
Rehabilitační a protahovací cvičení 
pro tělesně postižené a seniory
Velká klubovna
Pořádá STP Blatná

Středy dle telefonické domluvy
Náprava řeči
Šatna KCAŽ
Mgr. Petra Tuháčková, +420 602 303 083  

Čtvrtek 17 h
Ájurjóga
Velká klubovna
Lektor Radoslav Nahálka, nutné přihlášení na 
+420 773 978 168. Kapacita 20 účastníků.
130 Kč / lekce

Pá 17.30–19 h
Jóga s Lenkou Vávrovou
Velká klubovna
Přihlášky www.jogalenkavavrova.cz/online-
rezervace

Jazykové konverzace
Středa 15–16 h
Francouzská konverzace pro 
začátečníky 
Malá klubovna
Lektorka: Alena Marhavá
50 Kč / lekce

Středa 17–18 h
Německá konverzace
Malá klubovna
Lektorka: Jana Španihelová
50 Kč / lekce

Čtvrtek 
Anglická konverzace
16.30 h začátečníci
17.30 h mírně pokročilí 
Malá klubovna
Lektorka: Ludmila Růžičková
50 Kč / lekce

Výstavy
út–ne 10–17 h
Muzeum všemi smysly
Náměstí Míru 212
Interaktivní historie Blatné a Blatenska od 
příchodu prvních lidí až po současnost.
24. 12. – 27. 12. zavřeno
31. 12. – 3. 1. zavřeno

1. 10. – 31. 12.
út–pá 9–17 h
Toulky přírodou
Komunitní centrum, Galerie Spektrum
Výstava fotografií sourozenců Minaříkových.

2. 11. – 2. 1.
Stanislav Sloup: Katedrály
Galerie v íčku, Infocentrum Blatná
Malá výstava koláží jako vzpomínka na 
španělské a francouzské katedrály od 
mačkovského rodáka Stanislava Sloupa.

11. 12. 2021 – 6. 2. 2022
Dámská jízda
Městské muzeum Blatná
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Deset výtvarnic spjatých s Blatenskem, 
deset výtvarných názorů pohromadě 
na jednom místě. Od soboty 11. 12. hostí 
Městské muzeum Blatná novou výstavu 
prací Kamily Berndorffové, Evy Ďurčové, 
Drahomíry Husičkové, Kláry Jánské, 
Jitky Křivancové, Lenky Pálkové, Jany 
Schmidové, Lucie Scholler Ruskové, 
Veroniky Teskové a Marie Vydrové 
Drobníkové.

Malby, sochy, fotografie, linoryt či 
enkaustika
Akademická malířka Lucie Rusková 
vystavovala v muzeu již před dvěma lety  
v rámci výstavy „Barevné opojení“ abstraktní 
olejomalby. Nyní ovšem vedle nich nově 
prezentuje i keramiku. 
Na výstavě se návštěvníkům představí i 
všechny dámy, které učí na výtvarném oboru 
blatenské základní umělecké školy: keramička 
Eva Ďurčová vystavuje jak svoje keramické 
domečky, tak i obrazy malované olejovými 
nebo akrylovými barvami. Od sochařky 
Jitky Křivancové uvidíte kromě kreseb také 
dřevěné a kamenné plastiky  
a nejlmladší autorka Marie Vydrová 
Drobníková vás uchvátí hyperrealistickými 
malbami přírodních zátiší. 
Od malířky Lenky Pálkové si budete moci 
prohlédnout obrazy, vytvořené technikou 
enkaustiky, což je malba horkým voskem  
a přírodními pigmenty. 
Fotografka Kamila Berndorffová ukáže 
svojí nejnovější tvorbu z období lockdownu 
– fotografie zátiší. Její sestra Klára Jánská 
potěší nejednoho návštěvníka svými milými 
pohádkovými keramickými plastikami, 
perokresbami i olejomalbami. Grafička 
Veronika Tesková vzkřísila techniku 
známou ze školních lavic – proškrabává tuš 
nanesenou na vrstvu barevného voskového 
podkladu, a to na velkoformátových obrazech. 
K vidění jsou na výstavě i její linoryty.
Jana Schmidová, výtvarnice a učitelka 
výtvarné výchovy na blatenské ZŠ J. A. 
Komenského, představí malby a kresby krajin, 
ale také keramické plastiky. Poprvé mohou 
návštěvníci zhlédnout i obrazy Drahomíry 
Husičkové, jejichž příběhy vás vtáhnou a už 
nepustí.

Otevírací doba na sklonku roku:
24. 12. – 27. 12. zavřeno
31. 12. – 3. 1. zavřeno

Během návštěvy výstavy je vyžadováno 
správné používání respirátoru a dodržování 

minimálně 1,5metrových rozestupů.

7.1. – 31.3. 2022
Josef Hornát – Mizející památky
Komunitní centrum – Galerie Spektrum
Výstava fotografií

Informace  
o(d) nás
Blatná město růží
Vánoční přání mladého Jana

Jan Böhm se narodil v Praze ve Vršovicích, 
kde měl jeho otec květinářské zahradnictví. 
Samozřejmě jako dnešní děti napodoboval 
pravděpodobně i malý Böhm činnost svých 
rodičů. V zahradě trávil prý tolik času, že ani 
kamarády nepotřeboval. Lze tedy dedukovat, 
že byl trochu introvert, který se zaměří na 
svou vysněnou činnost a sociální kontakty 
mimo sféru jeho zájmu nejsou pro něj 
prioritou. Samozřejmě to nebylo vždy  
k radosti jeho otce. Podobně jako když nám 
naše ratolesti seberou vrtačku, kterou použijí 
na nově koupený stůl, aby se pochlubily, jak 
to umí. 
Jakmile malý Jan povyrostl, začal shánět 
různé proutky a sazeničky a sázet je tatínkovi 
na zahradu. Potřeboval jen lopatku a volné 
místo na tatínkově zahradě. Tak se mnohdy 
stalo, že jakmile byl jeho tatínek z dohledu, 
vplížil se do zahrady a osázel jakoukoliv 
volnou plochu. Když se jeho otec zase vrátil 
s připravenými sazeničkami, nestačil se divit, 
když spatřil zaplněný záhon nějakým planým 
kvítím. Proto občas promluvila „jeho pádná 
ruka“, která ještě nebyla tím nejkrutějším 
trestem. Přísné pokárání přišlo teprve později, 
když bylo mladému Janovi zakázáno vcházet 
do tatínkovy zahrady. Ale znáte to, je to jako  
s malými dětmi. Zakážete televizi  
a v nepřítomnosti se vplíží do obýváku  
a pustí si ji. Pro Jana takovou vášní bylo právě 
ono zahradničení, a tak i on se v tatínkově 
nepřítomnosti dostal do zahrady a pokračoval 
ve svých experimentech. Jeho otec pochopil, 
že svému synovi v tomto koníčku nezabrání, 
a nakonec začal přehlížet některé jeho 
počiny na jeho záhonech. Mladý Jan se 
také po tomto zákazu snažil mírnit ve svých 
zahradnických expanzích.
To se rozumí, že s jídlem roste chuť, a tak 
i mladý Böhm nosil neustále po kapsách 
nějaká semínka. Brzy si dokonce pořídil 
svůj vlastní skleník. Tedy dle jeho popisu by 
se mohlo mluvit spíše o skleníčku, protože 
dovnitř musel vcházet po čtyřech „jako pes do 
boudy“. Oproti svým vrstevníkům, ležících ve 
všelijaké literatuře, si on sháněl ceníky květin, 
ze kterých si objednával sazeničky. Brzy se 
jeho sbírka přehoupla z české kotliny i na 
zahraniční tisk, a tak byste u něj nalezli ceníky 
také z Německa a Francie.
Jeho největším dárkem by asi byl větší skleník, 
kousek půdy, semínka a sazeničky. Možná 

ještě lopatka a rýč. Jak je vidno, pokud měl 
Jan Böhm dětský sen, že bude zahradničit, 
dá se tvrdit, že vlastně z toho dítěte nikdy 
nevyrostl. Jan si splnil svá vánoční přání 
a vytvořil z malé tátovy zahrádky město 
růží. Pokud tedy máte doma také takového 
jinocha, který neustále sedí nad počítačem, 
nad vařením, zahradničením či stavěním, 
pokuste se přimhouřit očko a podpořit jej 
v jeho zálibě. Možná i on či ona vytvoří svůj 
odkaz, který bude žít více než sto let. 
     

Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

Divadelní předplatné  
jaro 2022

21. 2. 19 h
Deštivé dny
Divadlo Ungelt

Drama spojující prvky kriminálního příběhu 
a hry o síle přátelství. Drsní chlapíci Denny a 
Joey jsou přáteli od dětství, které oba strávili 
na chicagském předměstí. A dnes jsou 
parťáky u chicagské policie...
Hrají: David Švehlík, Richard Krajčo
Richard Krajčo získal v roce 2012 cenu Thálie 
za nejlepší mužský herecký výkon v kategorii 
činohra.
590 Kč /490 Kč

Březen, 19 h
Elegance molekuly
Dejvické divadlo
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Z chemické laboratoře do lékárny na 
nejbližším rohu je to často jen pár stovek 
metrů. Ale molekula léku na téhle cestě projde 
procesem za stovky milionů dolarů, na kterém 
se podílejí často tisíce lidí. Tedy ta molekula, 
která má štěstí a dojde do cíle. Tři takové látky 
a jejich tři „otce“, z nichž jedním byl i geniální 
český chemik profesor Antonín Holý, sleduje 
hra Elegance molekuly. Zkoumá vznik a velice 
dramatický průmyslový vývoj látek z českých 
chemických laboratoří, které dnes léčí AIDS 
u více než osmdesáti procent pacientů na 
celém světě.
Otto Wichterle měl svoji slavnou historku  
o tom, jak na stavebnici Merkur sestrojil 
přístroj na odstředění prvních kontaktních 
čoček. Hra Petra Zelenky hledá takový 
„Merkur“ v životě chemika Antonína Holého.
Příběh o silné vizi, předvídavosti, štěstí  
a odměně, která přišla příliš pozdě.
Hrají: Ivan Trojan, Veronika Khek Kubařová, 
Martin Myšička,  Pavel Šimčík, Petr Vršek, 
Zdeňka Žádníková, Vladimír Polívka, Václav 
Jiráček, Elizaveta Maximová, Lada Jelínková.
Hra oceněna v rámci Cen divadelní kritiky 
2018 jako nejlepší poprvé uvedená česká hra 
roku 2018.
790 Kč / 690 Kč

29. 4. 19 h
Carmina Vetera
Pražský komorní balet

Komponované pásmo děl předních českých 
choreografů a tanečníků Petra Zusky a Pavla 
Šmoka inspirované lidovými písněmi resp. tzv. 
etnickou hudbou. Jako jeden z tanečníků se 
představí Dominik Vodička, držitel prestižní 
Ceny Thálie za nejlepší mužský výkon  
v kategorii Tanec a pohybové divadlo.
Ej lásko
Choreografie: Petr Zuska
Hudba: Jiří Pavlica & Hradišťan (výběr písní  
z alba „Ozvěny duše“)
Fo(u)r One
Choreografie: Petr Zuska
Hudba: indické, irské, arabské a židovské 
balady
Musica Slovaca
Choreografie: Pavel Šmok
Hudba: Ilja Zeljenka
Růže
Choreografie: Petr Zuska

Hudba: Jiří Tichota & Spirituál kvintet (výběr 
písní z alba „Písničky z roku raz dva“)
350 Kč / 250 Kč
Místo konání všech představení je divadelní 
sál sokolovny. 

Dárkový poukaz
Dárkové poukazy v hodnotách 200 Kč, 500 
Kč a 1 000 Kč můžete uplatnit na jakoukoli 
akci Kulturní Plantáže Blatná. Poukazy jsou 
platné jeden rok od data nákupu a je možné 
je uplatnit opakovaně jak při nákupu na 
pokladně, tak i on-line.

Kalendáře 2022
Kalendáře Blatné města růží pro rok 2022  
v „růžovém“ designu jsou pro vás připravené  
v Inforcentru a Městské knihovně Blatná.
Titulní stranu zdobí fotografie růže „Ave 
Maria“, kterou vyšlechtil Jan Böhm v roce 
1933 a která je také ústřední květinou 
Blatné - města růží v roce 2022. Většinu 
fotografií zachytil svým objektivem Jakub 
Loula a doplněny jsou o fotografie Kamily 
Berndorffové a Soni Goldové.
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port
Blahopřejeme

Ondřej Šilhavý z Blatné obsadil třetí místo v motokrosovém seriálu 
VVL ASIAWING BO MOTOR OIL CUP 2020 (VVL znamená Václav 
Vizinger Luby). Ten seriál se jel v Hradišti, Kaplici, Horažďovicích, 
a Jiníně. Na fotografi i vyhlašování celkových výsledků seriálu vidíte 
nejen sedmiletého Ondřeje se 164 body na 3.místě  na  stupních vítězů, 
ale i jednoho z mnoha čertů, kteří byli také na vyhlašování výsledků 
4.12. ve Vřeskovicích. Moc nechybělo a Ondřej mohl skončit na místě 
druhém, bylo to jen o dva body.

Ondřej má pro svůj koníček ve své rodině určitě dobré zázemí. 
(Od Šilhavých jsem dostal mail s podpisem rodina V.O.Š.RACING 
TEAM Blatná).  Na závody vozí rodiče Ondřeje i do Ctiměřic u Mladé 
Boleslavi, Kluk u Písku, Dobřan, Kaplice a na další závodní a trénin-
kové tratě. V Jiníně a Hradišti se trénuje každý týden. Čtvrtky v Jiníně 
jsou pod vedením Davida Čadka, s přípravou na závody a  při trénincích 
rodině pomáhají i známí motokrosoví jezdci jako Martin Michek, Petr 
Polák, Martin Finěk a již zmíněný David Čadek.

BL: Takže Ondřeji, kdy jsi s motokrosem začal?
O: Nebylo mi ještě 5 let a dostal jsem k Vánocům  čínskou motorku. 

Potom jsem začal jezdit na motorce KTM 50 ccm a to i různé soutěže.
BL: Jak Ti to šlo?

O: V roce 2020 jsem už jel soutěž – část seriálu. Taky se mi po-
prvé vloni v Ctiměřicích, kde se jel Tomanon Cup podařilo skončit 
na 1. místě.
BL:To gratulujeme.  Jak těžké to bylo letos? Seriál měl 10 závodů, 
Ty jsi jel všechny a podle výsledkové tabulky na webu vidím, že jsi 
skončil 6x na druhém místě. Kdy to bylo nejobtížnější?

O: Nejhorší to bylo v Kaplici, měli jsme problém koncem závodu 
s motorkou.
BL: Jak to bude dál? 
Prý máš už novou 
motorku?

O: Ano, už zkou-
ším jezdit na nové 
Yamaze  65  ccm, 
na které budu závodit 
v příštím roce.
BL: Tak přejeme 
hodně úspěchů, ale 
v kategorii 65ccm 
bude asi větší kon-
kurence, budou tam 
i starší jezdci. Kolik 
myslíš, že tam bude 
sedmiletých jezdců 
jako jsi Ty?

O: To budu asi 
sám. 50ccm je do 9 
let, v kategorii 65ccm 
jsou většinou jezdci od devíti nahoru.
BL: Tak ještě nám řekni, jak Ti to jde ve škole.

O: Dobře, chodím na Masaryčku do 2. třídy a měl jsem samý 
jedničky a během roku jen jednu dvojku v žákajdě.

BL: A co další zá-
jmy a koníčky? Máš 
na něco vůbec čas?

O: Hraju hokej 
za HC Strakonice, 
fotbal za Blatnou, ob-
čas hraju i hokejbal, 
chodím s kolem nebo 
koloběžkou na skate-
park
BL: No paráda. A co 
bys chtěl od Ježíška?

O: Helmu a chrá-
niče, fl ašku s dlouhým brčkem, skákací tyč a free style koloběžku 
do skate parku.

BL: Tak ať se Ti to všechno vyplní a ať o Tvých motokrosových 
výsledcích můžeme s hrdostí psát i dál

Za BL se ptal ZM

Start v Ctiměřicích, Ondřej 3. zleva

Táta povzbuzuje na trati závodníka s číslem 19

Ondřej na trati - měřený trénink v Dobřanech

Ondřej s rodiči v seřadišti před závodem MMČR V Jiníně



Ročník 32 (42) Blatná 17. prosince 2021 Číslo 22 / strana 15

Požehnání tříkrálovým
koledníčkům proběhne 

při mši svaté dne 2. 1. 2022 
v 8.15 h. v blatenském

kostele.

Jste srdečně zváni.
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www.nej.cz
sluzby.blatna@nej.cz

+420 488 999 488

První 4 měsíce za

(měsíčně)

99 Kč

Czech Industrial Fabrics s.r.o. provozovna Blatná,
hledá vhodné kandidáty na pozici

technického pracovníka
do výroby a údržby 

Nápl  práce:
 ru ní výroba  ltra ních pás  z pr myslové textilie, opravy pás
 podílení se na vývoji technologie
 údržba výrobního za ízení a budov, drobné opravy
 vedení skladu, p íjem a expedice zboží, balení zboží

Požadujeme:
 minimáln  vyu ení v technickém oboru

  všestrannost, samostatnost
 ochota a schopnost se u it
 manuální zru nost
 pe livost, spolehlivost
 nekon  iktní jednání
 technické a kreativní myšlení
 zkušenosti s ízením VZV výhodou

Nabízíme:
 dobré  nan ní ohodnocení 
 r znorodá nápl  práce 
 solidní jednání

pro více informací volejte: 733 213 077
životopis m žete zaslat na: info@czechindustrialfabrics.cz

Kde si vaší práce 

VISHAY BLATNÁ 

„Tohle není klasická fabrika!“
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Pfeifer – 
stabilní rodinná firma s budoucností.

Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod,  popř. zavolejte a domluvte 

si datum a čas, který Vám vyhovuje.

 Obsluha lisu

 Obsluha výrobní linky

 Směnový údržbář

 Řidič bočního VZV – nakládka 

 kamionů na hale – 2 směny

 Řidič VZV nad 5t

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

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

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová 

Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice

Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

karriere.

pf
e
if
e
rg

ro
up.

com

          
  Vše kolem

zaměstnání u firmy Pfeifer

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Nabízíme:

 Atraktivní systém odměňování 

 Transparentní prémiový systém

 13. plat, stravenky

 Náborový příspěvek 12.000,- Kč

 Příspěvek na penzijní připojištění  
 ve výši 3% hrubé mzdy 

 Svozy do zaměstnání ze směrů:

 Klatovy, Sušice, Horažďovice, 

 Nepomuk, Strakonice a Blatná
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ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

►PŘIJMU ŘIDIČEPŘIJMU ŘIDIČE
skupiny C + E

na pravidelnou linku
Blatná - Jihlava

Nástup možný ihned
Info tel.: 777 668 103

Hudba myslivecká dvojka až 
čtyřka (z okolí Strakonic)
Vám nabízí velmi levnou 

produkci.
Srazy, narozeniny, svatby a jiné 

příležitosti.
Kontakt tel.: 702 023 220

pneuservis
Blatná

po tel. domluvě:

724 28 70 90

OK electric
739 664 789

   www.okelectric.cz    krejci@okelectric.cz

ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE/SERVIS

Elektroinstalace
a hromosvody

Kotelny a tepelná 
čerpadla

Rekuperace

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 – 41.000 Kč ,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce
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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

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

Nová služba: broušení nožů, nůžek,
seker a dlát

NABÍDKA STAVEBNÍCH 
POZEMKŮ 

V KASEJOVICÍCH
Město Kasejovice nabízí 
stavební pozemky o vý-

měře od 790 m2 až 1360 m2 
v obytné zóně Chloumec-

ká v Kasejovicích. 
Více informací na 

www.kasejovice.cz

AUTODOPRAVA MARTIN ŘÍHA

Buzice 69, Blatná

Tel. 775 112 491

Zemní a výkopové práce traktorbagrem
Přeprava materiálu /písek, kamenivo, zem atd./

UNIVERSAL - PLUS s.r.o.
Sádlov 1360, Blatná
přijme pracovníky/brigádníky do výroby na pozici:

– šička - jednosměnný provoz

Informace osobně nebo na tel. čísle: 383 412 310, 603 142 319
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Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:

Po - Út - ZAVŘENO
St  - Čt - 8.00-11.00
Pá - 14.00 - 17.00

Jinak možno po telefon ické 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, UL. PIVOVARSKÁ 200
PO – PÁ 8:00 – 17:00 h., SO 8:00 – 12:00 h. 

VAŠE ELEKTRO

Z202744_EXP_Stala_Inzerce_Blatna_135x100.indd   1 18.12.20   12:03

JIŽ DOSTUPNÝ PRO VÍCE NEŽ 62 % OBYVATEL BLATNÉ

Sedláček

  žaluzie všech         žaluzie všech       
     typů     typů

  sítě proti hmyzu  sítě proti hmyzu

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