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Rozsvícení vánočního
stromečku na zámku
Blatná

5ĮĽHYHVWĘHGRYÝNXśÏ£VW

Teplota klesá do záporných hodnot
a tma ovládá velkou část dne. Zapomeňte
však na zimní chmury! Začíná totiž advent
a kdy jindy si takto vychutnáte procházky,
s něčím dobrým na zahřátí, osvětlenými
ulicemi vánočními světýlky? V neděli
28. listopadu v 17:30 rozsvítíme vánoční
stromeček na nádvoří zámku Blatná. Budeme moc rádi, pokud nás navštívíte a společně tak oslavíme první adventní neděli.

Mikulášská nadílka na zámku Blatná

Mik, Miku, Mikuláš, přišel s čertem na koláč!
Zámek Blatná srdečně zve
všechny děti a jejich rodiče na čertovské odpoledne s Mikulášem
a andělem, které se uskuteční
v neděli 5. 12. 2021 od 15:00 hodin. Čeká vás zábavné odpoledne
s bohatým programem pro celou
rodinu.
Program zahájíme u vánočního stromečku na nádvoří zámku.
Těšit se můžete na čertovskou
stezku plnou úkolů, která povede
zámeckým parkem, ale hlavně na mikulášskou nadílku pro
všechny dětské účastníky. Dospělý doprovod se bude moci zahřát
a občerstvit v zámecké kavárně
Oh My Deer Café.
Vstupné: 100 Kč / dítě
Kapacita je omezená, rezervujte
své místo nejpozději do 30. 11.
2021 na rsvp@castle-blatna.com
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Nezbývá, než se k nám přijít podívat!

ktuality

Náš tip na prosinec: dřevěné hračky, meče,
štípané holubičky

Jan Evangelista Purkyně
a zámek Blatná
Návštěvníci blatenského zámku si na nádvoří mohou všimnout pamětní desky, která
je věnovaná jednomu z nejvýznamnějších českých vědců. Jan Evangelista Purkyně se věnoval především fyziologii a anatomii a jeho
objevy jsou dodnes považovány za velmi
významné. Jedná se např. o Purkyňovy buňky
v mozečku, Purkyňova vlákna v srdci a mnoho
dalšího. Už v roce 1823 popsal v článku jedinečné struktury otisků prstů, svým výzkumem
buňky se stal jedním ze spoluzakladatelů
cytologie. Lze ho považovat i za průkopníka
v oblasti animovaného ﬁlmu, neboť ve 40.
letech sestrojil tzv. kinesiskop, jehož princip
se později používal i u kinematografu.
Co však má Jan Evangelista Purkyně
společného s naším zámkem? V letech 1810 –
1813 působil v Blatné jako učitel a vychovatel
u barona Františka Hildprandta, protože neměl
dostatek ﬁnancí na studium. Vychovával jeho
dvě děti, Antonii a Ferdinanda, a barona velmi
zaujal jednak svými znalostmi, ale hlavně
zájmem o studium. Proto ho baron František
dlouhodobě podporoval, později ﬁnancoval
i některé jeho lékařské výzkumy a spojovalo
je také osobní přátelství.

Současní majitelé zámku, Jana Germenis-Hildprandt a Stephanos Germenis, každoročně pořádají purkyňovské setkání, kterého se
pravidelně zúčastňují významní čeští vědci
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SVATÁ KATEŘINA PEKLO ZAMYKÁ,
NEBE ODMYKÁ
Již jen několik málo dní a nastává Advent.
Na den svaté Kateřiny se dříve konaly „předadventní“ taneční zábavy, které si v mnohém
nezadaly s masopustními. Vždyť zanedlouho
po Kateřině začínala adventní postní doba,
ve které platily přísné zákazy střídmosti včetně zákazu svateb, tance a zpěvu. Tehdejší radovánky mělo již nahradit zbožné rozjímání…
SVATÁ KATEŘINA VĚŠÍ HOUSLE DO KOMÍNA (25. 11.)
SVATÁ KATEŘINA ZAKAZUJE SE SMÍCHEM, SVATÝ ONDŘEJ POD HŘÍCHEM
(30. 11.)
LIDOVÉ VÁNOCE S ČESKOU POHÁDKOU NA TŘ. J. P. KOUBKA 3 - POZVÁNKA
Také náš vánoční prodej se přiblížil
ADVENTU a tím i naše vánoční nabídka
se pro letošní prodej stává kompletní. Co
ještě u nás můžete koupit anebo jen spatřit?
Konečně snad nabídneme opět malované
medové perníčky, nové originální, českou
rukou vytvořené slaměné ozdobičky, také
betlém nejen ze slámy, ale i z kukuřičného
šustí, nové keramické hrnečky, samozřejmě
jmelí i větší větve. Pohádkové knihy, papírové betlémy, obrázky Jiřího Trnky, na které
jsme upozorňovali již v říjnu, máme již také
v prodeji, obrázky andělů od Kláry Trnkové.
Plovoucí hvězdičky ze včelího vosku ve skořápce z oříšku, potěší jistě celou vaši rodinu.
A nezapomeňte letos na psaná přáni a vánoční
pohledy! U nás najdete milá a neotřelá. Doplníme Vám je voňavými známkami, se kterými
přišla letos česká pošta jako s novinkou.
a lékaři. Vloni bohužel zasáhla
pandemie, ale letos se tyto přednášky opět uskutečnily. Jednalo se
už o deváté setkání a tématem bylo
Purkyňovo bádání v oblasti kůže
a dermatologie.
Věříme, že tato akce byla pro
všechny zúčastněné přínosem
a těšíme se na připomenutí purkyňovského odkazu v příštím roce.
Zámek Blatná

CIZOKRAJNÁ VÁNOČNÍ KOŘENÍ (pokračování)
KARDAMOM – Kardamovník obecný je
rostlina příbuzná zázvoru. Roste ve vlhkých
lesích Indie, Cejlonu, Sumatry a Číny. Je to
vytrvalá bylina asi 1 m vysoká. Semena mají
silnou kafrovitou vůni. Používá se u cukrářských, pekařských i uzenářských výrobků,
také do likérů a především do perníků a marcipánů.
MUŠKÁTOVÝ OŘÍŠEK - Muškátovník
vonný planě roste v Indonésii, ale dnes se
již pěstuje po celém světě. V prodeji bývá
i muškátový květ, což jsou rozdrcené kousky
žlutavého obalu semen.
SKOŘICE – Skořicovník cejlonský je
vysoký tropický strom příbuzný vavřínu. Jako
koření se používá sloupnutá kůra tříletých
větví. Kromě cejlonského je na trhu také
skořicovník čínský, ale ten je méně kvalitní.
Většina voňavých koření se používala
zejména do oblíbeného perníku. Z perníkového těsta se často dříve pekl i závin s povidly
zvaný TRNKY BRNKY nebo též OUKOTĚ
či HABEŠAN. Perníkové záviny s povidly se
zhotovovaly i velmi úzké, mazaly se nejvíce
švestkovými povidly, ale i ostatními, které
zrovna byly v zásobě. Takovýto závin vydržel
velmi dlouho a často se krájel na tenké plátky
a sloužil jako součást vánočního cukroví.
PROSINEC ROK KONČÍ, ALE ZIMU
ZAČÍNÁ
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Z právy

z radnice

Vítání občánků 26. října 2021
na Zámku Blatná
V obřadní síni blatenského zámku se při splnění nezbytných hygienických opatření po dvouleté přestávce způsobené epidemiologickou
situací s onemocněním COVID-19 dne 26. října 2021 uskutečnily
tradiční slavnosti vítání občánků města. S pásmem recitací vystoupily
žákyně ZŠ J. A. Komenského Blatná. Pan místostarosta Pavel Ounický
přivítal do života 16 občánků Blatné. Maminkám dětí, které splnily
podmínky stanovené Radou města Blatná, byly předány poukázky pro
výplatu příspěvku v hodnotě 4.000,- Kč.

Vítání občánků města se v roce 2021
vzhledem k zhoršující se situaci okolo
opatření COVID-19 již neuskuteční
Narozené děti o příspěvek 4.000 Kč nepřijdou. Maminkám bude
zaslán na účet nebo bude vyplacen v pokladně MěÚ Blatná, tř. T. G.
Masaryka 322.
Narodilo se vám miminko v období od 1. srpna 2021, máte trvalý
pobyt v Blatné nebo jejích částech a splňujete zásady pro výplatu
příspěvku narozeným dětem? Zašlete elektronicky žádost o výplatu
příspěvku a prohlášení o bezdlužnosti (formuláře je možné stáhnout
na níže uvedené webové adrese) na e-mail: mesto@mesto-blatna.cz.
Pracovnice Odboru správního a živnostenského úřadu MěÚ
Blatná vás budou v prosinci po ověření splnění podmínek telefonicky
kontaktovat a dohodnou termín výplaty příspěvku. Doporučujeme
využití možnosti zaslat příspěvek bezhotovostně na účet. V prosinci
budou vyplaceny příspěvky dětem narozeným od 1. srpna 2021 do 30.
listopadu 2021.
Pro více informací kontaktujte pracovnice odboru na tel.
383 416 202 - 205, další informace (zásady výplaty, žádost, prohlášení) naleznete na webových stránkách https://www.mesto-blatna.cz/
obcan-1/vitani-obcanku/.
Ing. Hana Valachová,
vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu

Cena vodného stočného
na rok 2022
Rada města Blatná dne 10. 11. 2021 schválila novou kalkulaci
vodného a stočného na rok 2022, a to cenu vodného 46,35 Kč bez
DPH/1 m3 (navýšení ve vodném o 2,40 Kč/m3 bez DPH) a stočného
31,85 Kč bez DPH/1 m3 (navýšení ve stočném o 1,50 Kč/m3 bez DPH),
tj. nová cena vodného a stočného na rok 2022 celkem ve výši 78,20 Kč
bez DPH/1 m3. DPH činí u vodného a stočného 10%.
Na základě veřejného Výměru MF č.1/VODA/2022 dochází
ke změnám pravidel cenové regulace, která se uplatňují při stanovení
ceny pro vodné a stočné. Cena vodného a stočného je nově povinně
stanovená na období kalendářního roku. Zároveň musí být kalkulace
nejpozději do 31. 12. předchozího kalendářního roku zaslána na Ministerstvo ﬁnancí České republiky tak, aby cena vodného a stočného
mohla být od 1. 1. následujícího roku uplatňována.
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U vodného se nejvíce navyšují náklady na převzatou vodu z Jihočeského vodárenského svazu (o cca 1,6 Kč bez DPH /m3 vč. pevné
složky), dále se dle letošního vývoje snižuje objem fakturované vody,
což má negativní vliv na cenu a o inﬂaci byly navýšeny mzdy pracovníků provozovatele.
U stočného má největší vliv na navýšení ceny elektrická energie.
Náklady se navyšují o 200 tis. Kč bez DPH, což se promítá do ceny
ve výši 0,6 Kč bez DPH/m3. Ostatní položky jsou ovlivněné pouze inﬂací (mzdy) nebo navýšením cen od dodavatelů (materiál, chemikálie,
zemní práce), což není tak významné jako energie. Zároveň se také
snižuje objem fakturované odpadní vody o 3 000 m3.
MěÚ Blatná

Rozšíření výukových prostor
ZŠ T. G. Masaryka Blatná
Více než rok disponuje ZŠ T. G. Masaryka Blatná novými prostory
k výuce odborných předmětů. Nový pavilon včetně pergoly se nachází
na školním dvoře. Dotace ve výši cca 11,3 mil. Kč poskytl Integrovaný
regionální operační program (IROP), město Blatná ze svého rozpočtu
hradilo částku cca 3,7 mil. Kč.
Hlavním cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro zkvalitnění
výuky odborných předmětů a praktického vyučování.
V učebně pracovních
činností se žáci 1. i 2. stupně
v rámci výuky i kroužků
učí pracovat se dřevem,
se stavebnicí Merkur, se
stavebnicemi Lego včetně
programování postavených
modelů na iPadu. Starší žáci
se na iPadech učí i aplikace
Tinkercad (tvorba modelů
pro 3D tisk), aplikace Planner 5D (2D a 3D modelování místností
a budov). Ve cvičné kuchyňce se žáci učí vařit v rámci výuky předmětu
pracovních činností. Tyto prostory také využívá kroužek Dovedné ruce,
který je zaměřen na provoz a údržbu domácnosti, na zdravý životní
styl a znalosti z ﬁnanční gramotnosti důležité pro vedení domácnosti.
V polytechnické učebně se pak vzdělávají ve fyzice, kde používají
řadu edukativních pomůcek a sad, v informatice, kde se učí základům
programování, které žáci využijí při soutěži Bobřík informatiky a celkové znalosti z informatiky si ověří v soutěži IT- slot. Polytechnickou
učebnu využívají také žáci v hodinách anglického jazyka pro práci
s didaktickými programy a materiály v online prostředí. Interaktivní
tabule je v těchto učebnách využívána k prezentacím, výukovým
videím a k práci s online učebnicemi. V této učebně také probíhají
odborné semináře pro pedagogický sbor.
Bohumila Hoštičková
OMIR, MěÚ Blatná
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Zprávy

TS Blatná

Stažení kontejnerů na bioodpad
Informujeme občany, že z důvodu zazimování kontejnerových
vozidel Piaggio dojde ke stažení kontejnerů na bioodpad. Jedná se
o otevřené hnědé kontejnery o velikosti 2,5 m³. Pokud to počasí
dovolí, tak kontejnery na větve, a také na trávu a listí, odvezeme až
26. 11. 2021, v případě většího ochlazení či sněžení dříve.
Ve městě jsou také rozmístěny velké kontejnery na nákladní
automobily. Tyto kontejnery budou ponechány na svých místech
i v zimním období. Jedná se kontejnery v oblasti Vinice, v Jezárkách
a v ulici K Jatkám.
Žádáme občany, aby neodkládali odpad na místa, kde došlo
k odvezení kontejnerů. Připomínáme, že bioodpady přijímají
celoročně sběrné dvory.

Zemřelí říjen 2021:
Suda Jaroslav - nar. 11.10. 1930, bydliště Pole, úmrtí 3.10. 2021
Podskalský Jaroslav - nar. 22.2. 1973, bydliště Blatná, úmrtí 5.10.
2021
Židová Miloslava - nar. 22.2. 1930, bydliště Blatná, úmrtí
10.10.2021
Wittman Josef - nar. 16.7. 1942, bydliště Blatná, úmrtí 13.10.2021
Schneider Eduard - nar. 26.8.1959, bydliště Závišín-Hutě, úmrtí
18.10.2021

Vyplněné karty motivačního programu
„Třídíme“ 2021 s 5 razítky
ze sběrného dvora
odevzdejte včas, nejpozději do 31. 12. 2021

Razítko získáte při odevzdání libovolných vybraných odpadů:
použité jedlé oleje 0,5 litru; úsporné a led žárovky 2 ks; baterie
10 ks; konzervy od potravin a krmiv 20 ks; hliníkové obaly od nápojů 20 ks, vysloužilé elektrozařízení 1 ks.
Uvedené množství odpadů stačí pro celou domácnost. Jednotlivým členům domácnosti pak vznikne nárok na slevu 100 Kč
z místního poplatku za odpady v r. 2022. U karet odevzdaných
po 31. 12. 2021 nevznikne nárok na slevu!
Karty k vyplnění jsou k dispozici na sběrných dvorech, na pokladně MěÚ nebo na odboru životního prostředí tř. T. G. Masaryka
1520.
Vyplněné karty poté odevzdejte: do schránek umístěných
na sběrných dvorech, do označené schránky v průjezdu MěÚ Blatná
č. p. 1520, na odbor životního prostředí.
INFO PRO ROK 2022: v novém roce 2022 budeme navíc sbírat
jakýkoli druh žárovek – nepatří do popelnice, ale na sběrný dvůr
a papír (rozdělený na karton a ostatní papír).
Odbor životního prostředí, MěÚ Blatná
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Nová rubrika Blatenských listů -

Ekonomické okénko
s Oskarem:
Není dárek jako dárek
Blíží se nám období Vánoc - setkávání se s rodinou a přáteli. Čas
dobrého jídla a zaslouženého odpočinku. Vánoční svátky jsou také
spojeny se zvýšeným utrácením peněz. A tam, kde jsou peníze, je
potřeba mít se na pozoru.
Pojďme se podívat na klasické druhy dárků:
● Tvrďáci - např. hračky a elektronika. Věci, které dokáží dělat
radost řadu měsíců i let.
● Měkouši - typicky oblečení, se kterým můžeme hned po rozbalení dělat parádu. Dětmi ne úplně oblíbené.
● Tajemné obálky - zážitky, zájezdy, poukazy. Jak se říká, vše se
časem rozpadá, ale vzpomínky s námi zůstávají navždy.
● Peníze - neurazí a příjemce si může udělat radost čímkoli.
Tyto dárky známe, možná až moc důvěrně. Existuje ale ještě jeden
dárek, na který se zapomíná.
Je to dárek budoucnosti. Dárek investiční, kterým můžeme svým
blízkým říci, že nám záleží na jejich ﬁnanční stabilitě. Dárek, kterým
lze chránit před inﬂaci a může vydělat pěkných pár peněz, za které
si dotyčný může v budoucnu pořídit lepší věci než dnes, ﬁnancovat
vzdělání či přispět k jeho ﬁnanční svobodě. Jedná se například o akcie,
investiční alkohol, zlato, stříbro nebo kryptoměny. Prostě vše, co buď
neztrácí na hodnotě v čase nebo samo vydělává peníze.
Dobré na tom je, že nakupovat investiční dárky není o nic složitější,
než vybrat správný chytrý telefon nebo velikost kabátu. Investorem se
může stát každý z nás. Jak na to? Na to se podíváme v příštích číslech
Blatenských listů.
Závěrem bych rád vyzdvihl důležitou věc, které je dobré se (nejen)
na Vánoce vyvarovat. Půjčky na dárky. Nestojí to za to. Člověk si jimi
akorát podřezává vlastní větev a propadá se do dluhové pasti. Pokud si
nemůžeme dovolit kupovat drahé dárky, můžeme nějaké sami od srdce
vyrobit. Ty určitě potěší více, než dluhy v rodině za nový telefon.
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v posledních týdnech jsme
asi všichni sledovali neuvěřitelnou reality show, odehrávající se v Ústřední
vojenské nemocnici, na Pražském hradě,
v Lánech a v celém mediálním prostoru. Naší
hlavě státu to zajisté nepřeju, ale opravdu
si nedovedu představit, jak se z ARO nebo
i z „obyčejného“ nemocničního lůžka dá
vykonávat nejvyšší ústavní funkce či funkce
vrchního velitele ozbrojených sil. Zájem
médií či vyjádření prezidentovi méně nakloněných politiků mohou být na hraně etiky, ale
to, co předvádí prezidentova družina, je čirá
nehoráznost a výsměch národu.
Samozřejmě se nabízí – a také využívá –
srovnání s „odcházením“ předchůdců. Těch,
kterým jednoduše skončil mandát, nebylo
mnoho, vlastně jen Václav Havel (i jeho zdravotní stav vyvolával velké debaty) a Václav
Klaus. Klement Gottwald (1953) a Antonín
Zápotocký (1957) zemřeli ve funkci, vážně
nemocný Ludvík Svoboda byl v roce 1975
zbaven úřadu speciálním zákonem, Antonín
Novotný byl přinucen odstoupit na jaře 1968
a v reakci na radikální změnu politické situace
abdikovali Edvard Beneš (1948) a Gustav
Husák (1989), oba již chabého zdraví. Ze
zdravotních důvodů na funkci prezidenta
dobrovolně rezignoval pouze T. G. Masaryk
koncem roku 1935 – ovšem poté, co toto
rozhodnutí dost dlouho odkládal.
Ale vlastně nechci psát ani o Miloši Zemanovi, ani o jeho předchůdcích. Vybavil se
mi totiž jeden příběh z dávné české minulosti,
u kterého lze s trochou fantazie také nalézt jakousi paralelu k dnešku. Tento příběh se navíc
odehrál nedaleko od Blatné a mám pocit, že
o něm Blateňáci mají jen chabé povědomí.
Bylo to v době zmatků po zavraždění
posledního Přemyslovce Václava III. Na podzim roku 1306 dosedl na český trůn Rudolf
Habsburský (první Habsburk na českém trůně), vzhledem ke svým stravovacím návykům
posměšně přezdívaný „král Kaše“. Část české
šlechty ho ovšem neuznala a k jeho největším
odpůrcům patřil Bavor III. ze Strakonic, který

KAPITÁLNÍ
ÚLOVEK
Rybník Pustý, Sumec
velký 192 cm, odhadem
do 60kg, vrácen vodě,
lov na přívlač, lovec
ROBERT EISEL.

se před Rudolfovým vojskem stáhl do opevněných Horažďovic. Jeho situace nicméně vypadala dost beznadějně a vyjednávači obou stran
tak domluvili vydání města Habsburkovi;
zbývalo pouze, aby Bavor osobně Rudolfovi

Rudolf Habsburský alias „Král Kaše“
na dobovém portrétu

dohodu stvrdil. Právě v této chvíli ale Rudolf
umírá a Bavora tak přivedou k jeho mrtvole,
naaranžované do křesla v přítmí královského
stanu. Bavor nic nepozná a akt stvrzení dohody je dokonán.
Už nikdo nezjistí, zda se to odehrálo
přesně takhle. Jisté je, že Rudolf před Horažďovicemi onoho 3. či 4. července 1307
skutečně zemřel; ovšem onu temnou scénku
s „úřadující mrtvolou“ nezmiňuje ani dobová Zbraslavská kronika, ani známý fantasta
Václav Hájek z Libočan ve své Kronice
české o dvě století později, a nezná ji ani
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stanu, v jehož šeru tělo krále již zemřelého
spočívalo, a strachem donucen pan Bavor
vzdal se tu hradu Zvíkova…“. Přičemž tím,
kdo celou epizodu režíroval, měl být údajně
Jindřich z Rožmberka; pokud ano, rozhodně
na tom neprodělal - právě on se stal novým
držitelem hradu Zvíkova.
Že je kolem smrti Rudolfa Habsburského
a ukončení obléhání Horažďovic poněkud
nejasno nás nemusí překvapovat, od té doby
přeci jen uplynulo hodně vody. Horší je, že nejasno je i v tom, co se aktuálně děje v Ústřední
vojenské nemocnici, v tom, jak vznikají
prezidentovy podpisy a jakým způsobem je
vyjevována jeho vůle – pokud se tedy ještě
o něčem takovém dá mluvit.
Jasno naopak mají Horažďovičtí, kteří
jsou na onu lehce morbidní historickou epizodu náležitě hrdí a dodnes si ji připomínají
v podobě „Slavností
kaše“, jejíž součástí bývá i bitva kaší
na horažďovickém
náměstí. I když popravdě nechápu, co
se tu vlastně slaví:
Skon nežádoucího
krále, který ohrožoval město? To, že Památník u Horažďovic
na místě, kde údajně stál
Horažďovice oteRudolfův stan
vřely své brány mrtvému? Nebo snad groteskní ponížení Bavora
III? Nejspíš je jim to ale jedno a hlavně chtějí
mít legraci.
My ostatní každopádně zatím žádný podobný důvod k oslavě nemáme a musíme si
tedy počkat, jak to všechno dopadne….
Jan Kára

Takto si Václav Hájek představoval transport
Rudolfa do Prahy

František Palacký. Ze středověkých kronikářů
naznačuje více (kolem poloviny 14. století)
jen František Pražský: „Z dopuštění Božího
král úplavicí hrozně zmožený zemřel, a tu
někteří páni přivedli pana Bavora k temnému

Horažďovičtí v kaši

Jóga Clinic a kruhové tréninky
Otevřené lekce jógy a kruhových tréninků v tělocvičně
ZŠ Holečkova (na Vinici). Jóga s Janou Hlavínovou pondělí
a čtvrtek, kruhové tréninky s Janou a Ondřejem Hlavínem
úterý a čtvrtek. 1. lekce ZDARMA.
Další informace a rezervace na www.jopohyb.eu nebo na tel.

723 292 595.
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Vyznání V.

Když přijedu na sádky většinou v zimním
období, pořád nechápu, jak to mohou ti chlapi v té pekelné zimě vydržet. Ledové ruce,
nohy zřejmě ve stejném stavu a takhle v tom
marastu fungují několik hodin a při výlovech
každý den ….PEKLO !! Pokud přijdou domů
a musí plnit manželské povinnosti, tak si
nejsem jistý výsledkem, ale moje obavy určitě
nejsou na místě ….
Když se ještě dozvím, že dříve se nosily
kožené vysoké boty a kožené zástěry, a kožené vysoké boty se musely mazat volavčím
sádlem, tak to už jsem úplně mimo.
A myslíte si, že chůze v bahně neměla
a nemá svoje pravidla? Tak to vás z toho
ihned vyvedu!
Chůze spočívala v tom, že po zaboření
nohy do bahna se ihned musela zvednout pata,
jinak bylo těžké se z bláta dostat, a už byl
problém. A pokud se pro uvězněného většinou
čapíka, málokdy rybáře, muselo dojet lodí,
anebo jej jinak zachraňovat, byla to taková
ostuda, že to stálo dotyčného spousty kořalky,
a o tom žádná!!

Na toto Vyznání jsem se opravdu těšil,
ale současně mě naplňovaly obavy, zda dokáži napsat toto Vyznání s patřičnou úctou
a pokorou k těm, které obdivujeme, a to nejenom o Vánocích.Všichni ti neúnavní boťáci,
pěšáci, bosáci, lovci, sádečtí, vedení baštýřem,
a na vše dohlížející pan porybný….To jsou ti
naši BLATENŠTÍ RYBÁŘI.

Rybářství je řemeslo staré jako lidstvo
samo.
Připoutalo člověka k přírodě, vyzývá
jeho zvědavost, nutí jej objevovat souvislosti, chystá mu vítězství a porážky. A ještě
víc je prací, uměním, znalostí, objevováním
a hospodařením.
Snad vás můj úvod naladí a vtáhne
do hustých mlh, nádherné žluti staletých dubů
na hrázích, do šedivého třpytivého loviště
mezi unavené, ale přesto šťastné rybáře, těšící
se nejenom na skvělý výlov, ale i na něco teplého a příjemného po úspěšném výlovu……
Pánové Pepa MAŠEK a neustále skvělý
a čiperný pan Josef JANČAR jsou přátelé
rybářského cechu.
To jsou ti co mně poodkryli jenom zlomek
toho, co mají sami v albech na fotkách, ale
i ve vzpomínkách na skvělou partu BLATENSKÝCH RYBÁŘŮ.
Díky nim jsem objevil částečně zapomenutou úžasnou minulost, vycházející z třpytivé vody blatenských rybníků.
Skláním se před vámi a děkuji!!

Ročník 32 (42)

a hlavně sem jezdily skutečné hvězdy: pánové
Hrušínský, Bek ,Kopecký, Brodský, Marvan,
Sovák ,Voska, Neckář a dámy - Kačírková,
Bohdalová, Vondráčková, Filipovská. Je
jasné, že tady byl i mistr Gott (Hvězda padá
vzhůru).

Jenom pro připomenutí další ﬁlmové tituly: Šíleně smutná princezna, Bílá paní (tam
jsem „hrál „ za 70 .- Kč na den), Na startu je
delfín, Dostaveníčko v Blatné, Má láska s Jakubem, Čest a sláva. Toulavá kamera zavítala
na Blatnou též, Kluci v akci a Babica nemohli
chybět. Je jasné, že se výše uvedení občas
točili kolem výlovů a došlo i na pasování.

Zlaté české ručičky měla většina chlapů,
kteří měli na starosti autodílnu a pochopitelně
veškerou dopravu - šéf p. Jančar a vedle něj
Libý, Synek, Rataj, Mikeš, Vohryzka, Čížek,
Dráb, Beneš, ….
A to monstrum není odpalovací základna prskavek, ale nakladač na ryby, který se
používá dodnes!!! Úplně jsem zapomněl, že
pan Libý úspěšně reprezentoval Blatnou při
závodě motokár. Jezdilo se od nádraží dolů
a točilo se do „Tyršofky“ a kolem Sv. Václava
k nádraží. A Pan Libý, ten to mastil!!! Občas
skončil v růžích, ale většinou si věnec tvrdě
vybojoval.
Krása Blatné a okolí nezůstala dlouho
utajena ﬁlmařům . Točil se tu bezpočet ﬁlmů

Zkrátka, Blatná je ﬁlmová hvězda!
To, že do Blatné jezdila stranická generalita, viz. min. zemědělství Borůvka a další,
svědčilo o tom, jak byla Blatná „nahoře“
oblíbená. Jasně že byl i pan ministr pasován.
Jistě ho to stálo nějakou korunu a ty ihned
skončily u hospodského. A v tomto případě,
když rybáři měli naváto a prachy od ministra
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již došly, Andres hlásil výčepákovi: „Val
to sem a piš to na Jahodu“ Borůvka a nebo
jahoda…jaký je v tom rozdíl?

A jednou se zatoulal na výlov dokonce
zájezd sovětských soudružek. Všechny byly
pasovány. Na to se používala, dle rybářského
práva, ferule. Zda se jim rybářský otčenáš překládal, není již známo. Pochopitelně pasovaný
chlap to schytal tak, že měl kalnou vodu ze
šoufu až mezi půlkami …….
Otčenáš se přednášel v tomto znění:
„Jménem práva rybářského, cechu velmi
váženého, jmenujeme vás dnešním dnem pasovaným rybářem!“ a ferule plesk. A po každé
sloce, se musel pasovaný napít něčeho ostrého. A pilo se na zdraví rybářů, ryb i Vaše!
Necháme na pokoji celebrity a pojďme
mezi TY NAŠE VOPÁLENÝ KLUKY RYBÁŘSKÝ, to jsou skuteční „Vipáci„ ( V.I.P.)
Píčus, Víčko, Devadesátka (Koubek kapelník), Majda, Baron, Major, Haťapka, Politik, Strýček Fido, Sápadlo, Drobeček, Fous,
Pačmák, Sup, Pytelský.Tady je jasně patrné,
že obec rybářská byla samá legrace a s tím
souvisely i přezdívky. A kde se vzaly? Kdo
se něčím extra „proslavil“ ihned to schytal
a patřičná odměna jej neminula.
Tak se podíváme, jak přišel pan Karlík
k přezdívce Pytelský. Strojil rybník Hlaváček
u Hvožďan. Strojit znamená vypouštět rybník
a pochopitelně také hlídat před nezvanými
hosty! Většinou se spalo pod lodí a nebo
pod kádí.
Byla zima jako v morně, tak si Karlík
odskočil do blízké hospody. A jak to asi
skončilo? Kořalka, pivo a strojení nejdou
k sobě. Ráno když se probudil, vidí - RYBNÍK
UTEKL. Když přijel porybný a ptal se, co
se stalo, tak Karlík odpověděl: „Přijelo pár
chlapů a hodili mně pytel přes hlavu a bylo
vymalováno!“ Pochopitelně se proﬂáklo, co
bylo příčinou prázdného rybníka, a byla tady
nová přezdívka. PYTELSKÝ.
Jednoho krásného letního dne, kdy se
prováděly nátěry lodí, se po rybářství jako
každý den potulovala koza. Mistři natěrači
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Filipes a Baron používající zelenou barvu
z Dřevokovu jako všichni Blateňáci, natírali
loď. A nic jiného je nenapadlo, než chytnout
kozu a pěkně ji namalovat na zelenou zebru.
Tak se do toho pustili. A paní majitelka se
nechala slyšet: “Vy jedni holomci, co jste jí to
chudince udělali ?“ A díky tomu, že majitelka
přestala s rybáři komunikovat (neví se proč),
jsme se nedozvěděli, zda koza přestala dávat
mléko a nebo dokonce skončila s mečením
…….škoda.
Blatná byla známa tím, že vyprodukovala
značné množství marén. Na Velké Kuši měl
výlov neskutečné parametry v hodnotě 200
metráků marén!! Díky tomu, že uzená maréna
nemá ve světě obdoby, si rybáři občas na Vánoce přilepšili vyuzenými marénami.
Jednou se ve Tchořovicích udily marény
a Vašík ze Zámlyní dostal úkol je hlídat.
Jenomže opět zapůsobila boží prozřetelnost
v podobě voňavého grogu. Tak se Vašík
do toho dal a za chvíli se objevil porybný.
Domluvil se s klukama, protože viděl, že se
Vašík věnuje úplně něčemu jinému než hlídání
a nechal zapálit balík slámy za udírnou.
Porybný křičí na Vašíka: „Vašíku, Vašíku,
jaký máš úkol?“ A Vašík odpověděl: „Hlídat
marény !“ „Tak se tam podívej.“
A udírna zdála se být v plamenech, jak
za ní hořela sláma. Vašík běžel po schodech.
„Do prdele, do prdele“, nadával.
Marény ale byly
výtečné…. Konec
dobrý všechno dobré !!
Nerad bych Vás
připravil o krátkou
zmínku o tzv. čapících! To byly opravdu
„tlupy“ lidí, většinou od Horažďovic.
Vůbec nevím proč
zrovna z této části
kraje? Jejich cíl byl
jasný: dostat z rybníku (píši nelegálně ) nějakou tu rybu. Většinou
se zaměřovali na rybníky, ve kterých byly
marény, vokouni. To znamenalo, že před
výlovem, většinou v noci pouštěli čapy, které
byly zajištěny pouze jakousi „zátkou„ .Pokud
se jim to podařilo, do vývařiště (pod hrází )
umístlili velký sak tzv. heligon a ryba byla
jejich. Z vyprávění vím, že se nikdy nestal
tak závažný problém, který by musela řešit
dokonce slavná VB. Zkrátka, čapíci patřili
k výlovům. Ale pořád mi není jasné, od koho
dostávali hlášku , co se bude lovit za rybník
a kdy. Asi měli na rybářství komplice, který
jim to zkrátka dohazoval……asi?!

A jakmile porybný zavolá po výlovu:
„Hoří !“ tak se čapíci objeví v lovišti a snaží
se vybrat to málo, co tam po výlovu zůstalo.
To jsou jen fragmenty těch stovek příhod
a zážitků, co rybáři při své tvrdé práci prožívali a určitě budou prožívat. Ale vězte, poznal
jsem to i díky mému synovci Karlovi Bláhovi
(sádecký . Je to neskutečně tvrdé, ale krásné
řemeslo!!
A až si případně budete připravovat kapra
podle níže uvedeného receptu a nejenom
podle něj, vzpomeňte na TY KLUKY RYBÁŘSKÝ, na naše krásné rybníky a přírodu.
Chovejme se k ní, jako by k nám od nepaměti
patřila a věřte, ona nám to určitě vrátí. A určitě
i ve formě skvělých blatenských ryb!!

Vše krásné v roce 2022
Pepík Jirásko Čadek
Podobnost s Aloisem? Vůbec žádná!
P.S. Suroviny: kapr, sůl, ml. pepř, hl. mouka,
sl. a pál. paprika, cibule, česnek, sádlo, olej.
Kapr na podkovy. Osolit, opepřit, poprášíme hl. moukou a paprikou. Ostřejší chuť
„zajistí“ porce rozetřeného česneku. Pečeme
na pánvi 12 – 15 min. po obou stranách. Pečení v troubě 25 min. V polovině pečení přidáme nakrájenou cibuli. Chleba, blatenského
kohouta a už to jede.
Dobrou…….
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Listopad 89 v Blatné
V Blatné to před 32 lety po zprávě o násilí
proti studentům na Národní třídě začalo v 1. patře
na třídě J.P. Koubka číslo 6 – u Berndorﬀů (u Rohů)
už večer 18.11., kdy se nás sešlo šest a rozhodli
jsme se, že to tak už dál s komunistickou zvůlí nejde a že musíme
něco udělat. Následující den se nás sešlo už víc, sepsali jsme Petici
občanů Blatné s 16 podpisy prvních signatářů. 21. listopadu jsme ode-

Vánoční trhy na zámku
Blatná
Vánoce, to nejkrásnější roční období, jsou za dveřmi a my připravujeme tradiční vánoční trhy na zámku Blatná.
Poslední dva roky byly přinejmenším náročné a je proto důležité
nezapomínat na to, na čem nám nejvíce záleží. Rodina, radostné
úsměvy, příjemné rozhovory, smích a přátelé. To je to, co bychom
měli oslavovat. Věříme, že se na našich tradičních vánočních trzích
budete opět skvěle bavit a zážitky z nich si budete rádi připomínat
i v budoucnu.
Na letošních trzích najdete stánkaře nabízející svařené víno z různých typů červených vín, na výběr budou také produkty, které vás
příjemně zasytí a nezapomněli jsme ani na tradiční vánoční výrobky,
které vám či vašim blízkým vykouzlí úsměv na tváři. Událost doplní
i program s živou hudbou.
Těšíme se na vás 11. a 12. prosince 2021 na našich tradičních
vánočních trzích!

slali do Koordinačního Centra
Občanského fóra tuto Petici
s podpisy 74 občanů:
V Blatné proběhla v listopadu
a prosinci 89 řada akcí a setkání, tady jsou záběry z akce
v blatenské sokolovně.
ZM
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Bála ro(c)k III.
Před třemi lety se v hlavě Tomáše Koutského zrodil nápad na uspořádání Bála ro(c)
ku. Po 2. ročníku v roce 2019 a covidové
pauze v roce následujícím se letos konal již
3. ročník této dobročinné akce, a to v sobotu
30. října 2021 v Hospodě Na Vinici. Pozvání
přijaly kapely Křečový žíly, Morek, Anča
Band a Ucho, které perfektně nazvučil Martin
Dráb, za což mu patří velký dík. Obrovské poděkování si zaslouží také Saša a Mára, Pepa,
Renda a Kristýna za veškerou pomoc, všichni
vystupující za skvělou muziku, a hlavně Vy
všichni, kteří jste na koncert dorazili a přispěli. Veškerý výtěžek ze vstupného, prodaných
triček i dalších dobrovolných příspěvků,
který se letos vyšplhal na krásných 41000,Kč, jsem zaslala nadaci Dobrý anděl, která
pomáhá mimo jiné rodinám s onkologicky
nemocnými dětmi. Společně s ředitelkou této
nadace jsme vybraly rodinu, která vybrané
peníze obdrží. Rodina Jakuba, narozeného
v roce 2019, pochází z Veselí na Lužnicí.
V dubnu letošního roku lékaři chlapci diagnostikovali zhoubný nádor periferních nervů
a nervové soustavy. Za léčbou rodina dojíždí
do pražské nemocnice v Motole. Rodina
nám napsala: „Kubíček je velký bojovník.
V dubnu mu lékaři ve FN Motol odoperovali
neuroblastom z oblasti malé pánve a v červnu
proběhla revizní operace - plastika páteře kvůli úniku mozkomíšního moku dírkou v místě
první operace. Věříme, že to byla poslední
operace a další komplikace už nebudou. Nádor se naštěstí povedlo odstranit, ale Kubík je
na imunosupresivní léčbě kvůli paraneoplastickému syndromu, který mu nádor vyvolal.
Jeho imunita útočí na jeho malý mozeček
a způsobuje mu tím problémy s rovnováhou,
s mluvením, s chováním. Jednou měsíčně
dojíždí do FN Motol na léčbu chemoterapií
a kortikoidy. Tento syndrom se nedá vyléčit,
ale pevně věříme, že se ho podaří alespoň
dostat pod kontrolu. Kubík stále všechno
zvládá s úsměvem a dodává tak nám všem
energii. V nemocnici s ním musí být tatínek,
protože se nám v září narodila dvojčátka,
a tak se maminka musí postarat o ně. Moc
děkujeme všem Dobrým andělům. Díky jejich
příspěvkům si nemusíme dělat tolik starostí
s tím, že tatínek tolik nevydělává kvůli častým
pobytům v nemocnici, a přesto jsme schopni
zajistit chod domácnosti a fungovat. Z celého srdce děkujeme, opravdu to pro nás moc
znamená, a jen co to bude možné, určitě se
Dobrými anděli také staneme. Petra a Kamil
s Kubíčkem a dvojčaty.“
Moc Vám všem děkuji za pomoc a budu
se na Vás těšit nejpozději příští rok na dalším
ročníku Bála ro(c)ku!
Nina Švehlová

DĂƚĞƌŝĄůŶşƐďşƌŬĂ
ƉƌŽĂǌǇů^ŝƌŝƵƐϮϬϮϭ
ŽĚϭϱ͘ϭϭ͘ĚŽϮϯ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ
ϭϭ͘ƌŽēŶşŬƐďşƌŬǇ͕ŬƚĞƌǉůĞƚŽƐƉŽŵƽǎĞ
ϰϭƉƐƽŵĂϯϬŬŽēŬĄŵǀƐŽƵŬƌŽŵĠŵ
ĂǌǇůƵ^ŝƌŝƵƐǀĄŚŽƎşƵWşƐŬƵ͘

şŵŵƽǎĞƚĞƉŽŵŽĐŝ͗
WƐşĂŬŽēŝēşŬƌŵŝǀŽǀƓĞŚŽĚƌƵŚƵ;ŐƌĂŶƵůĞ͕ŬŽŶǌĞƌǀǇ͕ƉĂƓƟŬǇ͕ƉŝƓŬŽƚǇ͕ƉĂŵůƐŬǇͿ͕
ŬŽēŬŽůŝƚͲƉşƐĞŬ͕ĚĞŬǇ͕ƉŽǀůĞēĞŶş͕ƌƵēŶşŬǇ͕ŬŽďĞƌĐĞ͕ůŝŶĂ͕ŽĚēĞƌǀŽǀĂĐşƚĂďůĞƚǇ͕
ĂŶƟƉĂƌĂǌŝƟŬĂ͕ĚƎĞǀŝƚĄǀůŶĂ͕ƐůĄŵĂĂƉŽĚ͘;ǀŽĚşƚŬĂ͕ŽďŽũŬǇ͕ŵŝƐŬǇĂŵĂƚƌĂĐĞ
ŶĞƉƎŝũşŵĄŵĞ͕ǀĂǌǇůƵŶĞǀǇƵǎŝũş͊͊͊Ϳ
^ďĢƌŶĄŵşƐƚĂ͗
ůĂƚŶĄͲ<ƌŵŝǀĂĂĐŚŽǀĂƚĞůƐŬĠƉŽƚƎĞďǇ͕ƚƎ͘:͘W͘<ŽƵďŬĂϴϲ;ƵŬĂƓŶǇǀƉƌƽũĞǌĚƵͿ͕
ƚĞů͗ϳϳϰϰϰϮϲϱϭ͕ůǌĞŶĂŬŽƵƉŝƚƉƎşŵŽŶĂƉƌŽĚĞũŶĢ͘ĂŬĂǎĚǉĐŚƉƌŽŬŽƵƉĞŶǉĐŚ
ϭϬϬϬ<ēĚŽƐďşƌŬǇǀŶĂƓşƉƌŽĚĞũŶĢďƵĚĞǀĢŶŽǀĄŶŽϭϱϬ<ēũĂŬŽĮŶĂŶēŶşĚĂƌ
ƉƌŽĂǌǇů^ŝƌŝƵƐ͘
^ƚƌĂŬŽŶŝĐĞͲŬŽƉŽƌĂĚŶĂƉƎŝa<͕ƉŽďŽēŬĂĂWĂƌŬĞŵ͕,ƵƐŽǀĂϯϴϬ͕:ĂŶ:ƵƌĄƓ͕
ƚĞů͗ϳϮϭϲϱϴϮϰϰ͕ƉŽƚĞůĞĨŽŶŝĐŬĠĚŽŵůƵǀĢ
WşƐĞŬͲŚŽǀĂƚĞůƐŬĠƉŽƚƎĞďǇŽŽƌůşēŽǀ͕&ƌĄŶŝaƌĄŵŬĂϭϮϵ͕ƚĞů͗ϳϳϱϱϱϯϮϲϯ͕
ůǌĞŶĂŬŽƵƉŝƚƉƎşŵŽŶĂƉƌŽĚĞũŶĢ͘
WůǌĞŸͲŚŽǀĂƚĞůƐŬĠƉŽƚƎĞďǇ:ŽŶĂƚĄŶ͕DŝŬƵůĄƓƐŬĠŶĄŵĢƐơϵ͕ƚĞů͗ϳϮϮϵϯϭϬϬϰ͘
WƎĞƓƟĐĞͲ<ƌŵŝǀĂĞƌŶǉ͕,ůĄǀŬŽǀĂϭϭϬϲ͕ƚĞů͗ϳϮϮϵϯϭϬϬϰ͘
<ůĂƚŽǀǇĂWƎĞƓƟĐĞͲsĞƌĚĂĂůĞĐŬĄ͕ƚĞů͗ϲϬϯϯϮϲϲϭϰ
;ĂĚƌĞƐĂƉŽƚĞůĞĨŽŶŝĐŬĠĚŽŵůƵǀĢͿ͘
sşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐş͗
/ǀĂŶĂƽďĂůŽǀĄ͕ŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌŬĂ͕ƚĞů͗ϲϬϮϰϲϳϲϴϵ͕ŝǀĂŶĂ͘ďƵďĂůŽǀĂΛƐĞǌŶĂŵ͘Đǌ
&ĂĐĞďŽŽŬ͗ͣDĂƚĞƌŝĄůŶşƐďşƌŬĂƉƌŽĂǌǇů^ŝƌŝƵƐǀĄŚŽƎşƵWşƐŬƵϮϬϮϭ͕ϮϬϮϬ͕ϮϬϭϵĂϮϬϭϴ͞
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬĂǌǇůƐŝƌŝƵƐͬ

:ŵĠŶĞŵǀƓĞĐŚƐǀĢƎĞŶĐƽĂǌǇůƵ^ŝƌŝƵƐǀĄŵĚĢŬƵũĞŵĞǌĂƉŽŵŽĐ͊
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VQ£PLY£QRÏQ¯NROHG\DS¯VQÝ
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NRPHGLHIDQWDV\ÎHVNR)UDQFLH
3ROVNR6ORYHQVNRPLQPO£GHłL
Sě¯VWXSQ«

)UDQFRX]VN£GHSHĠH
24. 11. 19 h
.RPHGLHGUDPDURPDQWLFN¿86$
1ÝPHFNRWLWXON\PLQPO£GHłL
GROHWQHYKRGQ«

Kulturní
kalendář

Klan Gucci
26. 11. 20 h
ŁLYRWRSLVQ¿WKULOOHUGUDPD86$
WLWXON\PO£GHłLGROHWQHSě¯VWXQ«

&KODVW
1. 12. 19 h

Akce

'UDPD'£QVNRWLWXON\PLQ
PO£GHłLGROHWQHYKRGQ«

Pecha Kucha Night Blatná
19. 11. 19 h
Divadelní sál sokolovny
,QVSLUDWLYQ¯KRVW«SěHGVWDY¯GLY£NĳPVYĳM
Sě¯EÝKÏL]DM¯PDY¿SURMHNWYHIRUP£WX
[
7R]QDPHQ£GYDFHWVOLGĳNG\NDłG¿
]QLFKPĳłHSUH]HQWXM¯F¯NRPHQWRYDWSR
GREXYWHěLQ
/HWRVSR]Y£Q¯SěLMDOL
3DYHO'UGHOŝY\KO£ģHQ¿NXFKDěPDMLWHO
VWUDNRQLFN«UHVWDXUDFH6ĳODĚHSD
-DNXE.RO£ěŝPLVWUVYÝWDYORYXGUDY¿FK
U\E]ORGÝ
+DQD1RYRWQ£ŝWUHQ«UNDPDłRUHWHN
3UH]LRVR7-6RNRO%ODWQ£NWHU£OHWRV
]¯VNDODMDNRSUYQ¯łHQDWLWXO7UHQ«U
PO£GHłH
-Lě¯ 'DWHO D=GHQÝN 6WUDNDSRXG Ě¯KRYL
ŝ]Q£P¯EUDWěLNWHě¯VHVYRM¯NDSHORX
$QÏD%DQGEDY¯OLGLY¯FHQHłOHW
$GDP6FKHLQKHUUŝQ£PÝVWHNSULP£WRUD
3UDK\SURGRSUDYX
-LWNDĢWÝUERY£ŝERWDQLÏNDPDM¯F¯
YHVSU£YÝ1£URGQ¯Sě¯URGQ¯SDP£WNX
.RFHORYLFN«SDVWYLQ\
-RVHI3RNORSŝYQXNP¯VWQ¯KRDUFKLWHNWD
DVWDYLWHOH-DQD.RPDQFH
-DNXE9DQÝN6WXGLRŝJUDƃÏW¯GHVLJQ«ěL
DWYĳUFLQRY«YL]X£OQ¯LGHQWLW\SUR
%ODWQRX
(OLģND:DOVKŝ]SÝYDÏNDDS¯VQLÏN£ěND
Y\VWXSRYDODVÎHFKRPRUHP'UXKRX
WU£YRX3DYOHP%RENHPÏL2QGěHMHP
5XPOHP 
9VWXSQ«.Ï.Ï

5ĮĽRY£%XGRXFQRVW5HYROXWLRQ
20. 11. 20 h

7DG\KO¯G£PHP\
3. 12 20 h
5RGLQQ¿.RPHGLHÎHVNRPLQ
PO£GHłLSě¯VWXSQ«

8. 12. 19 h
.U£O5LFKDUG]UR]HQ¯ĠDPSLµQHN
'UDPDłLYRWRSLVQ¿VSRUWRYQ¯86$
WLWXON\PLQPO£GHłLGROHW
nevhodné

-DURVODY7ĳPDŝYDUKDQ\
K
.RVWHOVY-DQD.ěWLWHOHY3DģWLN£FK
3ěHGQ¯ÏHVN¿YDUKDQ¯NFHPEDOLVWDPLVWU
LPSURYL]DFHGUłLWHOSUHVWLłQ¯FKRFHQÝQ¯
VNODGDWHODSHGDJRJQD$NDGHPLL
P¼]LFN¿FKXPÝQ¯Y3UD]H-DURVODY7ĳPD
XYHGHRSUYQ¯DGYHQWQ¯QHGÝOL
YMHGLQHÏQ«PSURVWěHG¯SDģWLFN«EDURNQ¯
SHUO\Y\EUDQ«YDUKDQQ¯VNODGE\REGRE¯
EDURND
9¯FHLQIRUPDF¯QDZZZSODQWD]EODWQDF]
3ěHGSURGHMYVWXSHQHNY,QIRFHQWUX
%ODWQ£DQDZZZSODQWD]EODWQDF]
.\YDGORY£GRSUDYD]%ODWQ«]DMLģWÝQD

5R]VY¯FHQ¯Y£QRÏQ¯FKVWURPĳ
28. 11.
K5R]VY¯FHQ¯Y£QRÏQ¯KRVWURPXQD
]£PNX%ODWQ£
K5ROQLÏNRY¿SUĳYRGVDQGÝO\XOLF¯
1D3ě¯NRSHFKDWě¯GRX-3.RXEND
NY£QRÏQ¯PXVWURPX
K5R]VY¯FHQ¯Y£QRÏQ¯KRVWURPXQD
Wě¯GÝ-3.RXENDY\VWRXSHQ¯ł£Nĳ=Ģ
TGM

+RVSRGD1D9LQLFL
.RQFHUWNDSHO
0£QLÏN\YHY]SRP¯QFHQD.3Ũ

4. 12. 18–22
7DQHÏQ¯NXU]\ś]£YÝUHÏQ¿YÝQHÏHN

Zahájení adventu 28. 11.

.LQR

$GYHQWQ¯WUK\XY£QRÏQ¯KRVWURPX
28. 11. 14–19 h
7ě-3.RXENDXY£QRÏQ¯KRVWURPX
3ěLMÑWHSUYQ¯DGYHQWQ¯QHGÝOLQDÏHUSDW

6RNRORYQDV£O

0\ĠLSDWĘ¯GRQHEH
21. 11. 15 h
$QLPRYDQ¿URGLQQ¿GREURGUXłQ¿

6ÏHUW\QHMVRXĽHUW\
10. 12. 20 h
3RK£GND.RPHGLHÎHVNRVORYHQVNR
PLQ

.QLKRYQD
3URGÝWL
%RRNVWDUWś6NQ¯ĽNRXGRĽLYRWD
3. 12. 9.30 h
6HWN£Q¯URGLÏĳVGÝWPLGRWě¯OHW
7ěHW¯VHWN£Q¯]DPÝěHQ«QDGÝWVN«HPRFH
VHEXGHYÝQRYDWKQÝYX
.DłG¿]Q£VVHQÝNG\UR]]ORE¯
7LQHMPHQģ¯DOHÏDVWRQHXPÝM¯KQÝY
SRMPHQRYDWQDWRłDE\VLVQ¯PYÝGÝOL
UDG\([LVWXM¯DOHNQLK\NWHU«SU£YÝMLP
PRKRXSRPRFLWXWRHPRFLSRFKRSLW

9£QRÏQ¯ÏWHQ¯
17. 12. 16 h
3URGÝWLNWHU«PDM¯UDG\NQLK\
VUDGRVW¯WYRě¯FKWÝM¯VHQÝFRGR]YÝGÝW
RY£QRÏQ¯FK]Y\F¯FKDSRVOHFKQRXWVL
Y\SU£YÝQ¯

3URGRVSÝO«
6HWN£Q¯QDGNQLKRX
YĽG\Y¼WHU¿śK
3ě£WHOVN«SRVH]HQ¯SěLNWHU«PVH
SREDY¯PHDY]£MHPQÝLQVSLUXMHPH

.QLKRYQDEXGHYGREÝRGGR
X]DYĘHQD
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,QIRFHQWUXP

9FKRG]XOLFHQ£EěHł¯'XNHOVN«
&HQD.Ï

0ĮME\OLQNRY¿GL£ĘSURURN

0DUDWRQSVDQ¯GRSLVĮ
7. 12. 16 h

MHN]DNRXSHQ¯LY,QIRFHQWUX%ODWQ£
/HWRVMVRXKODYQ¯PW«PDWHPUĳłH
1HY£KHMWHDXGÝOHMWHUDGRVWVREÝQHER
VY¿PEO¯]N¿P

.DY£UQD
%ODWQ£VHMLłSRGUXK«]DSRMXMHGR
QHMYÝWģ¯OLGVNRSU£YQ¯DNFHXSR]RUĊXM¯F¯
QDSRUXģRY£Q¯OLGVN¿FKSU£Y&¯OHP
MHQDSVDWDSRVODWFRQHMY¯FHUXÏQÝ
SVDQ¿FKGRSLVĳVY¿]YDPLYO£G£PÏL
¼ěDGĳPSě¯VOXģQ¿FK]HP¯DXSR]RUQLWWDN
QDSRUXģRY£Q¯SU£YNRQNU«WQ¯FKOLG¯

$QG¯OFL]GU£WĮDNRU£ONĮ
9. 12. 16.30–18.30 h
$WHOL«U0DULH9RG£NRY«
3ěLKO£ģN\QD

.HUDPLND
13. 12. 16.30–18.30 h

.RPXQLWQ¯
FHQWUXP
3UYQ¯GHVNRKUDQ¯Y%ODWQ«
25. 11. 16 h
.RPXQLWQ¯FHQWUXPNDY£UQD
=Q£WHMHQÎORYÝÏHQH]OREVHQHER
'RVWLK\DFKFHWHSR]QDWQRY«GHVNRY«
hry?
&K\E¯Y£PVSROXKU£ÏL"9£KDWHVNRXS¯
GHVNRYN\DQHPĳłHWHVHUR]KRGQRXW
NWHURXY\EUDW"&KFHWHVLMHQWDN
VURGLQRXÏLSě£WHOL]DKU£W"
1HY£KHMWHDSěLMÑWHQDEODWHQVN«
GHVNRKUDQ¯GR.RPXQLWQ¯KRFHQWUD%XGH
SURY£VSěLSUDYHQRQDKHUVUĳ]Q¿PL
KUDF¯PLPHFKDQLVP\ NDUHWQ¯GUDIWRYDF¯
WHWULVRYN\DEVWUDNWQ¯S£UW\KU\GXHORYN\
DPQRKRGDOģ¯FK 9ģHFKQ\KU\Y£PU£GL
Y\VYÝWO¯PH]DKUDMHPHVLVY£PLQHER
SRUDG¯PHVY¿EÝUHP$NFHMHXUÏHQDSUR
GRVSÝO«LGÝWLNWHU«XP¯Ï¯VWSV£W
DSRÏ¯WDW9ģLFKQLMVWHVUGHÏQÝ]Y£QL
3ěLSUDYHQ\EXGRX&DUFDVVRQQH3HO¯ģHN
9O£GFH7RNLD$]XO.LQJGRPLQR'L[LW
9ĳEXģQ£NRĩ£WND5DLOURDG,QN6DERW«U
'UDIWRVDXUXVDGDOģ¯
9VWXSQ«GREURYROQ«

9£QRÏQ¯DUDQĽRY£Q¯]HVXĠHQ¿FKUĮĽ¯
2. 12. 16.30–18.30 h
$WHOL«U.DWHěLQ\Î£SRY«
3ěLKO£ģN\QD

.XU]]GUDY«KRYDĘHQ¯
6. 12. 18 h
=Ģ7*0
7«PDŤ0¯VWRU\E\Ţ
/HNWRU,QJ-DQ-XU£ģ
7HQWRNU£WVLSěLSUDY¯PHģWÝGURYHÏHUQ¯
PHQXSRO«YNXDKODYQ¯FKRG
VSRXłLW¯PPRěVN¿FKěDV1HEXGH
FK\EÝWDQLREO¯EHQ«Y£QRÏQ¯FXNURY¯
3ěLKO£ģN\QDNDORXVRYD#SODQWD]EODWQDF]
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6WDQLVODY6ORXS.DWHGU£O\
2. 11. – 2. 1.
*DOHULHY¯ÏNX,QIRFHQWUXP%ODWQ£
0DO£Y¿VWDYDNRO£ł¯MDNRY]SRP¯QNDQD
ģSDQÝOVN«DIUDQFRX]VN«NDWHGU£O\RG
PDÏNRYVN«KRURG£ND6WDQLVODYD6ORXSD
 
9\VWXGRYDO6WěHGQ¯SUĳP\VORYRX
ģNROXE\WRY«WYRUE\Y3UD]HDGÝMLQ\
XPÝQ¯QD)LOR]RƃFN«IDNXOWÝ8QLYHU]LW\
.DUORY\%ÝKHPVY«KRłLYRWDY\VWě¯GDO
QÝNROLN]DPÝVWQ£Q¯1DYUKRYDOKUDÏN\
YSě¯EUDPVN«P+DPLUXE\OY¿WYDUQ¯NHP
8'3ě¯EUDPDNRQFHPOHW]DÏDO
SUDFRYDWY3DP£WNRY«P¼VWDYXVWěHGQ¯FK
ÎHFK6SROXV'UDKRP¯URX'DĊNRYVNRX
MVRXDXWRU\NQLK\3ě¯EUDPVN«9£QRFH
MHVOLÏN\DWYĳUFLEHWO«Pĳ

$WHOL«U-LWN\.ěLYDQFRY«
3ěLKO£ģN\QD

7ÝĠWHVH

6W£O«DNFH

9,$129$ś3RSHONDPH]LSRXWQ¯PL
FHVWDPL
14. 12. 17 h

.XU]3ěHGģNRO£ÏHN
5HKDELOLWDÏQ¯FYLÏHQ¯SURPODGģ¯
LVWDUģ¯
6HWN£Y£Q¯PDPLQHNVGÝWPL
3LODWHVFOLQLFD]GUDYRWQ¯FYLÏHQ¯
5HKDELOLWDÏQ¯DSURWDKRYDF¯FYLÏHQ¯
SURWÝOHVQÝSRVWLłHQ«DVHQLRU\
1£SUDYDěHÏL
Ájurjóga
-µJDV/HQNRX9£YURYRX
-D]\NRY«NRQYHU]DFH
Y¯FHQDZZZSODQWD]EODWQDF]

9¿VWDY\

.RPXQLWQ¯FHQWUXP
3ěHGQ£ģND)UDQWLģNDĢHVW£NDR]DW¯P
P«QÝ]Q£P«SRXWQ¯WUDVH]H6W
:ROIJDQJY5DNRXVNXQD6YDWRX+RUX
X3ě¯EUDPL3URMHOM¯VHVY¿PGORXKROHW¿P
NDPDU£GHP)UDQWLģNHP+HMWP£QNHP
7UDVDMHYHOPL]DXMDODQHMHQW¯PłHQD
SRPÝUQÝNU£WN«SRXWLSR]QDOLPQRKR
QRY¿FKYHOPL]DM¯PDY¿FKP¯VWDOHłH
MHM¯Ï£VWVSROXV9LQW¯ěRYRXFHVWRXYHGH
3U£FKHĊVNHPDSěHV%ODWQRX
9U£PFLGRSURGHMHEXGHPRłQ«]DNRXSLW
SRVOHGQ¯Y¿WLVN\FHVWRSLVX)ĢHVW£ND
Ť2G%DOWXN-DGUDQXŢ
9VWXSQ«GREURYROQ«

0X]HXPYģHPLVP\VO\
¼WŝQHŝK
1£PÝVW¯0¯UX,QWHUDNWLYQ¯KLVWRULH
%ODWQ«D%ODWHQVNDRGSě¯FKRGXSUYQ¯FK
OLG¯DłSRVRXÏDVQRVW

3DYHO%UXQFO¯N',9(56(
ś¼WśQHśK
0ÝVWVN«PX]HXP%ODWQ£
9¿VWDYDÏHVN«KRIRWRJUDIDHYURSVN«KR
UHQRP«łLM¯F¯KRVWě¯GDYÝY3UD]HDYH
)UDQFLL
9%ODWQ«SěHGVWDY¯IRWRJUDƃH]WÝFKWR
F\NOĳ&L]¯łHQ\*HRPHWULHQDKRW\
.UDMLQ\3RUWUDLWJDOOHU\ÎHFKĳ
3DUDOHO\

7RXON\SĘ¯URGRX
ś¼WśS£śK
.RPXQLWQ¯FHQWUXP*DOHULH6SHNWUXP
9¿VWDYDIRWRJUDƃ¯VRXUR]HQFĳ
0LQDě¯NRY¿FK

+HUEHUW.LV]DśJUDƊNDREUD]\
25. 10. – 12. 12.

2QGĘHM+DYHONDDMHKR0HORG\0DNHUV
6ZLQJQ\ORQRY«KRYÝNX
20. 12. 19 h
6RNRORYQD%ODWQ£GLYDGHOQ¯V£O
1\ORQRY¿YÝNŝSUYQ¯WěLHXIRULFN£
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]GDOHNDY\ÏHUS£Q$WDNVHUR]KRGOL
YWRPUDGRVWQ«PVZLQJRY«PE£G£Q¯
SRNUDÏRYDW9NRQFHUWQ¯VKRZ6:,1*
1</2129+29Ü.832.5$Î8-(
SěHGYHGRXGDOģ¯KRWMD]]RY«Ƅ£N\]W«WR
YUFKROQ««U\ELJEDQGRY«KRVZLQJX
3ěHGSURGHMYVWXSHQHNRG
Y,QIRFHQWUX%ODWQ£
DQDZZZSODQWD]EODWQDF]

6FKROD*UHJRULDQD3UDJHQVLV
ś3£QSĘLĠHOUDGXMWHVH
26. 12. 16 h
.RVWHO1DQHEHY]HW¯3DQQ\0DULH
6FKROD*UHJRULDQD3UDJHQVLVE\OD
]DORłHQD'DYLGHP(EHQHP
YURFH '(EHQDEVROYRYDOQD
SDě¯łVN«NRQ]HUYDWRěLRERUŤGLULJRY£Q¯
JUHJRUL£QVN«KRVERUXŢDYQ£VOHGXM¯F¯
VH]µQÝSĳVRELOMDNRGLULJHQW&KRHXU
*U«JRULHQGH3DULV 6FKROD*UHJRULDQD
3UDJHQVLVVHLQWHQ]LYQÝYÝQXMHQDKU£Y£Q¯
DÏDVWRNRQFHUWXMHGRPDLY]DKUDQLÏ¯
,W£OLHĢSDQÝOVNR)UDQFLH%HOJLH
1L]R]HP¯1ÝPHFNR5DNRXVNR1RUVNR
ĢY«GVNR6ORYHQVNR0DÑDUVNR3ROVNR
,]UDHO-DSRQVNR 1DKU£YN\VRXERUXQD
&']¯VNDO\MLłěDGXRFHQÝQ¯ &KRFGX
0RQGHGHOD0XVLTXHGH5«SHUWRLUH
Ť=ODW£+DUPRQLHŢ]DQHMOHSģ¯ÏHVNRX
QDKU£YNXURNX 
2SURJUDPX
9£QRÏQ¯VY£WN\MVRXQDSOQÝQ¯P
Sě¯SUDYQ«KRREGRE¯]Q£P«SRGQ£]YHP
DGYHQW%ÝKHPWRKRWRÏW\ěW¿GHQQ¯KR
REGRE¯MHÏORYÝN]Y£QDE\ŤN\SěLO
SĳGXŢVY«GXģHDPRKOSDNVYÝWģ¯P
SRFKRSHQ¯PSURł¯WKORXENXY£QRÏQ¯KR
SRVO£Q¯3ěLNRQFHUWÝVHVRXERU
SěHGQHVHQ¿PUHSHUWR£UHPSRNXV¯
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SURMHNWXDRGSRYÝGLQDQÝNROLNÏDVW¿FK
DGĳOHłLW¿FKRW£]HNVW¯PWRSURMHNWHP
VSRMHQ¿FK

,QIRUPDFH R G
Q£V
VDGGQ\NHĘĮVWURPĮ
SRPRFQ¯NĮ
1DSěHORPXě¯MQDDOLVWRSDGXE\OY%ODWQ«
]DORłHQQRY¿VDG9]QLN£W¯PP¯VWRNWHU«
SRVWXSHPÏDVXR]GRE¯PÝVWRSRVN\WQH
¼WRÏLģWÝěDGÝłLYRÏLģQ¿FKGUXKĳDWDN«
QDE¯GQHSURVWRUNRGSRÏLQNXDSRWÝFKX
VP\VOĳOLG¯'UXKRY«]DVWRXSHQ¯VH
VNO£G£MDN]GěHYLQNWHU«YÝWģLQD]Q£V
EH]SHÏQÝSR]Q£DOHL]WÝFKNWHU«MLł
QHMVRXYQDģ¯NUDMLQÝWROLNNYLGÝQ¯L
NG\łGě¯YHE\O\5R]PDQLWRVWP¯VWDMHģWÝ
SRGWUKXMHIDNWłHXSURVWěHGSR]HPNXVH
QDFK£]¯SěLUR]HQ¿PRNěDGMHKRłY\XłLW¯
MHURYQÝłVRXÏ£VW¯SO£QX
3UDF¯NWHU«MVRXSRWěHEDQHł]DÏQHPH
VNO¯]HWSORG\MHMHģWÝGRVWDÏDVXNWHU¿
VLUĳVWVDGXY\ł£G£EXGHQDGHV¯WN\
OHW3URWRYHOPLXY¯W£PHNDłG«KR
NRPXVHSURMHNWO¯E¯DFKWÝOE\VHN
S«ÏLRVDGSěLSRMLW9WÝFKWRSUYQ¯FK
ÏW\ěHFKSRG]LPQ¯FKGQHFKSRORłLOL
SRP\VOQ«]£NODG\LQLFL£WRěLSURMHNWX
2QGěHM6HGO£ÏHND%HUHQLND3RO¯ÏNRY£
VSROXMHMLFKURGLQDPLDNDPDU£G\
ěDGDGREURYROQ¯Nĳ]%ODWQ«NWHU«
Y¿]YDNHNRPXQLWQ¯PXV£]HQ¯RVORYLOD
DYQHSRVOHGQ¯ěDGÝLVWXGHQWLDł£FL
P¯VWQ¯FKģNRODģNROHN
9Sě¯ģW¯PÏ¯VOH%ODWHQVN¿FKOLVWĳY£P

1RY¿VWURP]DVD]HQ7HÑXłŤMHQŢVWDUDWVH
DSHÏRYDWDFFD]DOHWVHEXGHPHPRFL
VFKRYDWYMHKRVW¯QXDQDSRG]LPVNO¯]HW
'ÝODWQÝFR]ÏHKREXGHXłLWHNDł]DWDN
UHODWLYQÝGORXKRXGREXVHYGQHģQ¯GREÝ
Sě¯OLģQHQRV¯1DY¯FNG\łWRQHGÝO£WHMHQSUR
VHEH'¯N\YģHPNWHě¯SěLģOLSRPRFW

'ÝWL]P¯VWQ¯FKPDWHěVN¿FKģNROHNVL
URYQÝł]DVDGLO\ŤVY«ŢVWURP\1DXÏLO\VH
VSU£YQ«PXSRVWXSXSěLV£]HQ¯DS«ÏLR
PODG¿VWURPHNDQ\Q¯XłY¯łHVH]GHEXGRX
PRFWSRFHO¿łLYRWVFK£]HW
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6HWN£Q¯VUĳłDěHP-RVHIHP
+DYOHP
9QHGÝOLYHKRGLQMVPH
VODYQRVWQÝ]DNRQÏLOLUĳłDěVNRXVH]RQX
PLO¿PVHWN£Q¯PVUĳłDěHP-RVHIHP
+DYOHPPO3ěLW«WRSě¯OHłLWRVWLWDN«
SDQ+DYHOVSROXVH]DKUDGQ¯NHP
9ODGLVODYHP%RXģHP]DVDGLOLQDUĳłRY«
VWH]FH%ODWHQVN¿FKNU£ORYHQSRGOH
SO£QXÎHVWP¯UD%¸KPDYSURVWRUXPH]L
.DSODQNRXD+RVSĳGNRXX%U\QGĳUĳłH
NWHU«Y\ģOHFKWLOMHKRRWHF
VQ£]Y\&DQWLOHQD%RKHPLFD0RUDYLFD
D6ORYHQLFD'ÝNXMHPHYģHPNWHě¯VH
VHWN£Q¯¼ÏDVWQLOL]DSě¯MHPQ«QHGÝOQ¯
RGSROHGQHDSDQ¯9£FODYFHŁ¯ORY«]D
PRłQRVWY\XłLW¯SURVWRUX.DSODQN\9¯FH
IRWRJUDƃ¯QDMGHWHQDVRFL£OQ¯FKV¯W¯FK
.XOWXUQ¯3ODQW£łH%ODWQ£

%ODWQ£PÝVWR
UĮĽ¯
SRNUDÏRY£Q¯]WLWXOQ¯VWUDQ\
=£YÝUHPQHVP¯PHDQLRSRPHQRXWMHGQR
]Sě¯URGRYÝGQ¿FKGÝOY¿]QDPQ«KR
VFKRODVWLFN«KRP\VOLWHOH$OEHUWD

9HOLN«KR NROŝ YQÝPłVH
MDNRYĳEHFSUYQ¯SRNXVLORSěHVQÝMģ¯
SRSLVWHKG\SÝVWRYDQ¿FKD]Q£P¿FKUĳł¯
5RP£QRUĳłL 5RPDQGHOD5RVH 
SěHGVWDYXMHMHGQR]QHMY¿]QDPQÝMģ¯FK
QHQ£ERłHQVN\RULHQWRYDQ¿FKOLWHU£UQ¯FK
GÝOVWěHGRYÝNXNWHU«RYOLYQLORLWDNRY«
YHOLN£Q\PH]LQÝłSDWě¯QDSě'DQWH
$OLJKLHUL:LOOLDP6KDNHVSHDUHQHER-DQ
$PRV.RPHQVN¿-HGQ£VH
RE£VQLFNRXVNODGEXUR]GÝOHQRXGRGYRX
Ï£VW¯NWHU£MHG¯OHPGYRMLFHQ£PGRVXG
P£OR]Q£P¿FKOLWHU£WĳSĳVRE¯F¯FKQD
IUDQFRX]VN«PSDQRYQLFN«PGYRěHYH
VWROHW¯9SUYQ¯Ï£VWLY\WYRěHQ«YOHWHFK
WÝVQÝSěHGURNHPMHM¯PłDXWRUHP
MHSěHGÏDVQÝ]HVQXO¿E£VQ¯N*XLOODXPH
GH/RUULVMHYHIRUPÝDEVWUDNWQ¯DOHJRULH
Y\O¯ÏHQDW]YNXUWRD]LH GYRUQRVWÏL
PLORVWQ«GRE¿Y£Q¯ 'UXK£Ï£VWRG-HDQD
GH0HXQJNWHU£Y]QLNOD
RQÝNROLNGHV¯WHNOHWSR]GÝMLVH]DE¿Y£
WHKGHMģ¯PƃORVRƃFN¿PP\ģOHQ¯PDMHKR
DEVWUDKXM¯F¯PLNRQVWUXNW\
9SUYQ¯Ï£VWLMHSěHGVWDYHQPO£GHQHF
NWHU¿VHQDFK£]¯YX]DYěHQ«]DKUDGÝ
V\PEROX]DYěHQ«KRDLGH£OQ¯KRVYÝWD
łLYRWQ¯SRXWL DM¯łVWěHł¯VRFK\OLGVN¿FK
QHFWQRVW¯ŝ/DNRWD=£ģĩ=£YLVW
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NWHU«PMVRXQDVWROHQ\RW£]N\W¿NDM¯F¯
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DSRG'UXK£Ï£VW5RP£QXRUĳłLWDN
YPQRK«PSěLSRP¯Q£3DUVLIDODDKOHG£Q¯
VYDW«KR*U£OXRG&KU«WLHQDGH7UR\HV
NGHKODYQ¯SRVWDYD]DÏQHSRVWXSHPGÝMH
WUSÝWģ¯OHQVWY¯P6DPR]ěHMPÝ]GHQHQ¯
QDP¯VWÝY\VYÝWOLWYģHFKQ\P\ģOHQNRY«
SRFKRG\DXWRUĳWRKRWRY¿]QDPQ«KR
G¯OD3URWRGRSRUXÏXMLVLMHM]DGORXK¿FK
SRG]LPQ¯FKD]LPQ¯FKYHÏHUĳSěHÏ¯VW
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SRNXVLOSRSVDWQÝNWHU«GUXK\Uĳł¯7HQ
YHVY«ģHVW«NQL]HVY«KRUR]V£KO«KR
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UĳłHŝ5RVDDOED E¯O£UĳłH 5RVD
UXELJLQRVD YLQQ£UĳłH 5RVDDUYHQVLV
SROQ¯UĳłH DW«PÝěYģHFKQ\WHKG\
]Q£P«RGUĳG\5RVDFDQLQD ģ¯SNRY£SV¯
UĳłH $OEHUW9HOLN¿PLPRMLQ«WYUGLOłH
YģHFKQ\UĳłHE\O\SĳYRGQÝE¯O«DDłSR
XPXÏHQ¯-Hł¯ģH.ULVWD]ÏHUYHQDO\MHKR
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SDNLQWHUSUHWRYDOMDNRV\PEROSÝWLUDQ
.ULVWRY¿FK9Sě¯ģW¯PÏ¯VOH%ODWHQVN¿FK
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VWěHGRYÝN«PXPÝQ¯NGHVWHMQÝMDNR
YOLWHUDWXěH]DQHFKDODQHP«QÝY¿UD]QRX
VWRSXDWRMDNYQ£VWÝQQ«PPDO¯ěVWY¯WDN
YDUFKLWHNWRQLFN«VNXOSWXěHDWG
ÎHVWP¯U&LPOHU
0ÝVWVN«PX]HXP%ODWQ£

$NWX£OQ¯SUDYLGODSURQ£YģWÝYX
NXOWXUQ¯FKDNF¯QDMGHWHQD
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Oddíl kuželek
TJ oddíl kuželek odehrálo v pátek
12.11.2021 tým Blatná B první domácí zápas
proti TJ Trhovým Svinum A. A připsali jsi dva
první body za výhru 6:2 s celkovým počtem
2661 shozených kuželek. A další zápas je čeká
v pátek 19.11. 2021 v Borovanech.

Děti potřebují pohyb
Sokol nabízí mnoho možností pohybových a sportovních aktivit.
V TJ Sokol Blatná máme pro děti už „zavedené“ oddíly: judo, mažoretky, ﬂorbal a pro nejmenší děti všestrannost a cvičení rodičů a dětí.

V letošním roce zahájil činnost oddíl basketbalu, který už se zapojil
i do soutěže a také přípravka míčové hry, kde se děti učí základy
basketbalu, volejbalu a dalších míčových her. Děti cvičí v tričkách
s krásným logem, které pro Sokol navrhla Klára Jánská. Všechny oddíly mohou přijmout další členy. Těšíme se na ně.
B. M.
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Prosinec 2021
Hele, Havel!
1. 12. - 31. 1. – výstava fotograﬁí V. Havla
z domácích alb. K příležitosti 10. výročí úmrtí.
Vstupní hala ŠK, Otevřeno ve výpůjční době
ŠK (tj. Po + St - Pá 8 - 18 hod., Út zavřeno,
So 8 - 12 hod.).
Středeční zastavení
1. 12. - Setkání s literaturou, např. s písněmi a humorem Jiřího Grossmanna. Sraz
v 16:30 před pobočkou Za Parkem.
Bookstart – S knížkou do života
2. 12. – Pravidelná setkávání s rodiči a dětmi v rámci projektu na podporu pozitivního
vztahu ke knihám, čtení a čtenářství u nejmenších dětí. Oddělení pro děti ŠK, od 9:30
Mikulášská nadílka
2. 12. – Tradiční návštěva Mikuláše, čerta
a anděla v knihovně. Oddělení pro děti ŠK,
od 15:30 do 17:30 hod.
Kurzy zdravého vaření
7. 12. nebo 9. 12. Jednotlivé kurzy na sebe
nenavazují, hlásit se můžete i jednorázově.
Kurzovné 100 Kč. Lektor Ing. Jan Juráš.
ZŠ Povážská, od 18:00 hod. Svou účast
hlaste předem na: jan.juras@knih-st.cz nebo
721 658 244.
Kurz tvůrčího psaní se spisovatelkou Věrou Noskovou
10. 12. – pokračovací kurz, dvakrát
do měsíce. Cena jedné lekce 250,- Kč. ŠK,
oddělení pro dospělé, 16:00 – 20:00 hod.
Přírodovědná procházka v okolí Droužetic
11. 12. - Sraz v 9:00 před pobočkou
Za Parkem. Půjdeme cca 13 km po zpevněných cestách přes přírodní památku Ryšovy
do Droužetic, dál na Tisovník, do Krt, do Starého Dražejova a přes Kuřidlo do Strakonic.
Více v ŠK Za Parkem nebo na www.csop-strakonice.net
Mezigenerační klub PARK
12. 12., 13. 12. Poznávání. Aktivní odpočinek. Ruční práce. Knížky. Podle možností
a chuti pobyt buď v knihovně, nebo venku.
Sraz 2. neděli v měsíci v 18:00 a následující
pondělí v 10:00 před pobočkou ŠK Za Parkem.
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Zelené otazníky – promítání dokumentu
Svědectvi
15. 12. - dokument o velkochovech tzv.
hospodářských zvířat. Svůj hlas dokumentu
propůjčil režisér Petr Vachler. Hosty projekce
budou spolutvůrci dokumentu - Lukáš Vincour a Věra Mikušová. ŠK, společenský sál,
18:00. Vstupné volné.
Tvořivá dílnička pro děti
16. 12. – vánoční ozdoby z pomeranče.
Tvoření pro děti v knihovně, materiál bude
k dispozici na místě. Oddělení pro děti ŠK,
8:00 – 11:00
Ledňáčci
Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet
mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci
bez dospělých. Pomoc při vedení programu
je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz v 16:00 před zámkem u vývěsky
ŠK. PÁ 3. 12. oslavíme Mikuláše, 10. 12.
si uděláme předvánoční setkání u krmítka
v parčíku naproti archivu. Na schůzky
si berte s sebou baterky. Info pobočka ŠK
Za Parkem nebo vedoucí Monika Tůmová
(602 361 321 – formou sms).
Výstavky
Výstavka větviček na určování podle
pupenů (nejen s pomocí knih, ale i s možností
konzultace) – v půjčovně ŠK Za Parkem.
Pokračují i dlouhodobé akce – Místa s přírodními zajímavostmi, Nejmilejší knihy.
Sledujte aktuální informace na:
www.knih-st.cz a www.facebook.com/
smidingerovaknihovna
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Spojili jsme síly
Neomezený internet
s rychlostí až

ŠKODA PLUS
Vykoupíme váš ojetý vůz

300
Mb/s

ŠKODA Plus prověřené ojeté vozy nejen prodává, ale i vykupuje. Začněte s prodejem svého ojetého vozu
jednoduše, během pár kliknutí na webu ŠKODA Plus nebo nás neváhejte kontaktovat telefonicky.
ŠKODA Plus mění minusy ojetých vozů na plusy.

Prvn
4 měs í
íce za

99 Kč
(měsí

čně)

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

sluzby.blatna@nej.cz

+420 488 999 488

VISHAY ELECTRONIC
EL
spol. s r. o.

Blatná
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Pracovník elektromontáže, Pracovník expedice, Pracovník
kovovýroby
Operátor/ka ve výrobě, Mechanik, Seřizovač
Nabízíme:
nadprůměrné výdělky
každoroční navyšování mzdy
práci na HPP/možnost zkráceného úvazku u stabilní nadnárodní společnosti
prémiovou složku mzdy
příspěvek na dovolenou a Vánoce
další nadstandardní příplatky
dovolenou 5 týdnů + další dny za odpracovanou dobu
dotované stravování
příspěvek na dopravu
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
příspěvek na dětský tábor
příjemné pracovní prostředí
Pro bližší informace volejte:
Ing. Klára Pilečková, závod ESTA, tel. č. 383 455 516, email: klara.pileckova@vishay.com
Martina Říhová, závod Sfernice, tel. č. 383 455 611, email: martina.rihova@vishay.com

www.nej.cz

Služby SporkNet provozuje ﬁrma SporkNet s.r.o., IČO: 48394009 ve spolupráci s ﬁrmou Nej.cz s.r.o. se sídlem Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 03213595.
Uvedená rychlost je maximální. Akce první 4 měsíce za 99 Kč je platná při uzavření nové smlouvy na 24 měsíců.
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Pfeifer –
stabilní rodinná ﬁrma s budoucností.

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

Obsluha lisu
Obsluha výrobní linky
Směnový údržbář
Řidič bočního VZV – nakládka
kamionů na hale – 2 směny
Řidič VZV nad 5t
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
p. c o m
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Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová
Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice
Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

r r i e r e.

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

ka

Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod, popř. zavolejte a domluvte
si datum a čas, který Vám vyhovuje.

ou
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&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER

ß
ELEKTROMONTÁZE

NABÍZÍ:

Petr Hrubý

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt

3URYiGtPHE\WRYpDSUĤP\VORYpHOHNWURLQVWDODFH
KURPRVYRG\UR]YDGČþHSĜLKOiãN\(21VHUYLV
RSUDY\D~GUåE\HO]Dåt]HQtYþHWQČUHYL]t
PRELOHPDLOKUXE\HOHNWUR#VH]QDPF]

REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

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
Ź Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
Ź TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
Ź
Ź

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
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

►
#&81-ǵ60ȁ-#0%'.ǵɷ

PŘIJMU ŘIDIČE

<ȐLGFC5VGLUMCN2CTVPGTUUTQ

skupiny C + E

na pravidelnou linku

Blatná - Jihlava
Nástup možný ihned

Info tel.: 777 668 103
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Space Solution s.r.o.
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AUTODOPRAVA MARTIN ŘÍHA

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Buzice 69, Blatná
VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

BLATNÁ

www.spacesolution.cz
+420 737 18 19 19

Tel. 775 112 491

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

info@spacesolution.cz

E lektromontáže
Blatná, spol. s r.o.
Elektroinstalace pro všechny typy objektů
Projektování el. přípojek a elektroinstalací
Elektropřípojky od A do Z
Montáže a opravy hromosvodů
Revize elektro a hromosvodů

Dále nabízíme:
- zemní a výkopové práce strojní
- protlaky pod komunikacemi, řezání povrchů

Kontakt na tel.: 602112400, 602132227
e-mail: info@elektromontaze-blatna.cz

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

Nová služba: broušení nožů, nůžek,
seker a dlát
Provozní doba:

Po-Pá
So

7.30 - 16.00
8.00 - 11.00

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

NABÍDKA STAVEBNÍCH
POZEMKŮ
V KASEJOVICÍCH
Město Kasejovice nabízí
stavební pozemky o výměře od 790 m2 až 1360 m2
v obytné zóně Chloumecká v Kasejovicích.
Více informací na
www.kasejovice.cz
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JIŽ DOSTUPNÝ PRO VÍCE NEŽ 62 % OBYVATEL BLATNÉ
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VAŠE ELEKTRO
BLATNÁ, UL. PIVOVARSKÁ 200

PO – PÁ 8:00 – 17:00 h., SO 8:00 – 12:00 h.
Z202744_EXP_Stala_Inzerce_Blatna_135x100.indd 1

18.12.20 12:03

383 422 044, 602 158 284

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
Blatenské listy

7.00 -14.00
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Ê
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žaluzie všech
typů
sítě proti hmyzu
Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz

– čtrnáctideník – vydává Spolek Blatenské listy zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu
v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce č. 2708, IČ 69092923, redakční rada: František Komorád, František Machovec,
Petr Chlebec, Zdeněk Malina – šéfredaktor, Vladimír Šavrda. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná,
tel. 731 367 507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení: KB, a. s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100.
E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel. Sazba a tisk: Blatenská tiskárna, s. r. o.

