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James Grant, bitva u Towtonu, 1880
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ktual i ty

V PROSINCI ZIMA JEŠTĚ LAŠKUJE, 
ALE V LEDNU JIŽ KRALUJE

Začíná ADVENT, pro mnohé tajemné slo-
vo pochází z latinského „adventus“ – příchod. 
Je to doba očekávání příchodu Páně, narození 
Ježíše Krista. Od 12. století se adventem 
začínal nový liturgický rok. Advent zahrnuje 
4 neděle církevního roku a končí 24. prosince 
dnem narození Páně.

Adventní doba byla dobou postní, dobou 
střídmosti, kdy mnohé bylo zakázáno. Pře-
stalo se tančit, nekonaly se svatby. Lidé však 
přesto měli tento čas rádi. Jeho součástí bylo 
několik svátků, které zkrátily dobu čekání 
a příprav na nejočekávanější svátek – Štědrý 
den.

Každé adventní ráno chodili dospělí i děti 
na ranní bohoslužby tzv. „roráty“. V přítmí 
kostelních lavic si přisvěcovali tzv. rorátními 
svíčkami, půvabnými dílky z vosku, do nichž 
byl zapuštěn knot. Svíčky měly různé tvary, 
nejoblíbenějšími byly modlitební knížky.

Tento kouzelný čas se z naší doby vytratil 
stejně jako život našich předků, kdy se v zim-
ním čase scházeli ke společné práci – předení 
a draní peří. Večery si zpříjemňovali zpíváním 

písní, různými hrami, vyprávěním pohádek 
a veselých nebo i smutných příběhů.

V posledních letech se k tradicím adventu 
opět, i když již v jiné podobě, vracíme.

Součástí adventu i v dnešní době jsou 
adventní trhy, které se uskutečňují ve větších, 
ale i menších městech.

Jen sortiment je trochu odlišný. Dříve to 
byly zejména hračky, loutky i celá loutková 
divadla. Také betlémy i jednotlivé fi gurky. 
Dále potom orientální i tuzemské cukrovinky 
jako např, turecký med, cukrkandl, sladké 
dřevo, cukrovinky z lékořice, ořechy, sušené 
švestky, marcipán, fondánové fi gurky, pravý 
nugát, fi gurky z mandlového těsta, cukrářská 
mejdlíčka a perníky. Pro dospělé pak kořalka, 
likéry, horký punč a různá vína, podle bedlivě 
střežených receptur. Teprve až s dostavbou 
železnice ve druhé polovině devatenáctého 
století se na trhy dostalo tropické ovoce.

ČESKÉ LIDOVÉ VÁNOCE
NA KŘÍDLECH ANDĚLŮ II
– PRODEJ NA TŘ.  J. P. KOUBKA 3

Lidové řemeslo pro Vás připravilo vánoč-
ní prodej s tradičními předměty a ozdobami, 
které si vytvářeli naši předkové. Do vánoční 
výzdoby jsme zapletli také trochu nostalgie. 
Prodej je doplněn současnými řemeslnými 
a výtvarnými výrobky, které by vás i vaše 
blízké mohly oslovit. O detailní nabídce jsme 
se zmiňovali častokrát v minulých listech.

Otevřeno máme každou sobotu od 9.00 
do 15.00 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
NÁŠ TIP:
ANDÍLCI A BETLÉM Z KRAJKY

SVATÁ KATEŘINA VĚŠÍ HOUSLE DO KO-
MÍNA

SVATÁ KATEŘINA ZAKAZUJE SE SMÍ-
CHEM, SVATÝ ONDŘEJ POD HŘÍCHEM

    Eva Fučíková, lidové řemeslo

Městské pozemky děti proměnily 
v záhony levandulí a zeleniny

Cukety, pytle s rajčaty, ale i slunečnice a levandule. Okolí nízkoprahového klubu v Blatné 
prošlo proměnou. Děti, které klub navštěvují, si tady pozemek osázely zeleninou a květi-
nami. Pěstování se věnují od jara a nedávno svou farmu, jak zahrádce říkají, zazimovaly.   

„Chtěli jsme rozšířit aktivity o rukodělné práce, které by šly dělat venku,“ říká Lucie 
Veverková, režimová a volnočasová pracovnice klubu. „Děti si zkusily, co všechno obnáší 
pěstování vlastní zeleniny. Společně jsme vyráběli vyvýšený záhon. Děti pomáhaly se 
sázením, pletím i zaléváním,“ dodává. Výpěstky z farmy pak našly využití v kulinářských 
dílnách. Na nich si děti v klubu vařily, např. dýňovou polévku nebo cuketové placičky. 

„Pěstování dětem nepřináší jen zábavu, ale i možnost pochopit, co je potřeba k tomu, 
aby zelenina vyrostla, uzrála 
a zpracovala se v kuchyni 
v jídlo, které chutná,“ vysvět-
luje Lucie Veverková. 

Projekt klubu vznikl 
za podpory MAS Blatensko 
o.p.s. a města Blatná, s jejímž 
svolením klub o pozemky 
pečoval. 

Nízkoprahový klub Stati-
on 17 PREVENT je otevřen 
všem od 12 do 26 let. Nabízí 
zdarma nejrůznější volnoča-
sové aktivity. Zařízení pro-
vozuje nezisková organizace 
PREVENT 99.  
NZDM Station 17 PREVENT 
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Zprávy
z radnice

 

                                            Město Blatná                      
                                            a 
Policie České republiky Krajské ředitelství policie 

Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice 
 
 
 

pořádají společnou besedu na téma 
 
 
 

BEZPEČÍ   PRO   SENIORY 
 

 v pondělí 5. prosince  2022 od 14.00 hodin 
 

 v zasedací místnosti Městského úřadu 
v Blatné,  tř. T. G. Masaryka 322, Blatná 
(budova radnice, 1. patro) 
 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 Informace Policie ČR, statistiky; 
 Podvody na internetu, nekalé praktiky obchodníků; 
 Diskuse, předání propagačních materiálů; 

 

Vítání občánků města se uskuteční 
13. prosince 2022 v obřadní síni 
blatenského zámku

Narodilo se vám miminko v období od 1. června 2022 do 31. října 2022, 
máte trvalý pobyt v Blatné či v jejích částech a máte zájem se zúčastnit 
slavnostního obřadu? Přijďte do 5. prosince 2022 osobně do kanceláře ob-
čanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel MěÚ Blatná 
(tř. T. G. Masaryka 1520), případně se přihlaste elektronicky (e-mailem: 
mesto@mesto-blatna.cz, datovou schránkou: ih3bzwr).

Související formuláře a další informace naleznete na webových 
stránkách https://www.mesto-blatna.cz/obcan-1/vitani-obcanku/. 
Pro více informací můžete též kontaktovat pracovnice odboru na tel. 
383 416 202 – 205. Před konáním slavnostnímu obřadu vám bude 
zaslána pozvánka. 

 Další slavnostní vítání občánků proběhne v dubnu a v říjnu roku 
2023. Přihlášky je možné podávat průběžně po celý rok.

V rámci „Dotačního programu 
na podporu narozených dětí z Jihočes-
kého kraje“  dostane každý občánek, 
narozený od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024, 
peněžní dar v hodnotě 5 000 Kč  od měs-

ta Blatná a 5 000 Kč od Jihočeského kraje.
Odbor správní a živnostenský úřad

VÁNOČNÍ KOLEDA
Učitelé a žáci Základní umělecké školy v Blatné Vás zvou 

na hudebně - taneční představení, které se bude konat v pátek 
16.12. 2022 od 17:00 v kinosále blatenské sokolovny. Vstupné je 
dobrovolné. Děj vychází z povídky Charlese Dickense, ale byl 
hodně upraven, aby žákům lépe vyhovoval. Hlavní myšlenka ale 
zůstává víceméně stejná. Hříšníka navštíví postupně tři duchové 
- duch minulých, přítomných a budoucích vánoc a vezmou ho 
na cestu časem, aby mu ukázali, co je v životě skutečně důležité. 
Na představení, které s žáky nacvičují učitelé v rekordním čase 
necelých čtyř měsíců tradičně spolupracují všechny obory - ta-
neční, hudební a výtvarný.
Na všechny se moc těšíme.                   Žáci a učitelé ZUŠ Blatná  

SVOBODA, DEMOKRACIE, BUDOUCNOST
S tímto svým heslem vystoupil v neděli, 20. listopadu na pozvání 

Blatenských listů prezidentský kandidát Pavel Fischer.
O jeho vystoupení a besedu v Komunitním centru byl slušný 

zájem, o čemž svědčilo i množství dotazů, které PF zodpověděl 
ke spokojenosti publika.                                                           ZM
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Ekonomické okénko 
s Oskarem:

Do důchodu jako boháč
Co je starobní důchod

Jedná se o poměrně novou věc, která neměla v historii lidstva ob-
doby. Vznikla na přelomu 19. a 20. století a nejvíce se rozšířila spolu 
se sociálními systémy po 2. světové válce. Do té doby musel člověk 
spoléhat na své potomky (mít jich dost) a na vlastní úspory a investi-
ce. Posílením role státu a snížením role rodiny, se většina lidí naučila 
spoléhat se na stát. Stát v tomto případě tvoří příjmy z daní od aktuálně 
pracujících a úředníci, kteří daně spravují. Aktuálně pracující doufají, 
že až nebudou schopni, nově dorůstající pracující je uživí. Bohužel, 
stejně jako všechny sociální systémy, i tento je v budoucnu odsouzen 
k zániku. V čem je problém?

Problém sociálních systémů obecně
Dejme tomu, že nás je 100 pracujících a stát si od nás vezme 

dohromady 100 peněz na sociálních daních. Každý z nás odevzdá 
po 1 penězi. Úředníci vše zaznamenají a přerozdělí. Za své služby si 
naúčtují poplatek např. 20 peněz. My už tedy těch 100 peněz nikdy 
neuvidíme, protože se rozdělí pouze ten zbytek, tedy 80 peněz. To vše 
za předpokladu, že pracujících je vždy stejně, jako těch v důchodovém 
věku a že si úředníci budou brát pořád stejně.

Síla demografi e
Dlouhodobá hodnota reprodukce v Evropě i u nás je pod 2 dětmi 

na jednu ženu a dál klesá. Což je problém. Ve chvíli, kdy žena nemá 
v průměru více jak 1 dítě, populace klesá. V roce 1950 bylo v průměru 
na jednu ženu 2.7 dětí. Teď je kolem 1.5 dítěte na jednu ženu. Pokud 
populace klesá, musí zanedlouho jeden aktuálně pracující uživit více, 
než jednoho člověka v důchodovém věku. Krátkodobě to fungovat 
může, dokud společnost bohatne a veřejný dluh je pod kontrolou. 
Ve chvíli kdy to přestane, systém se hroutí. Dlouhodobě je to neudr-
žitelné a pád nás bude velmi bolet. 

Jak zjistit, kolik dostanu?
Co se zlepšuje a já osobně to oceňuji, je modernizace našeho státu. 

Pomocí datových schránek, online fi nančního úřadu a digitální identity 
se dá vyřídit téměř vše. Kolik budu mít důchod a kdy? 

1. Stránka https://www.cssz.cz/duchodova-kalkulacka, klikneme 
na zelené tlačítko “Služba IDA”

2. Přečteme si instrukce, zelené tlačítko “Spustit”
3. Přihlásíme se přes digitální identitu nebo přes datovou schránku. 

Digitální identitu již nabízí většina z českých bank automaticky.
4. Koukněme, jak málo dostanete a začněme přemýš-
let o tom, jak se o sebe postaráme sami

Řešení: Nespoléhat se na stát, ale v první řadě 
sám na sebe. 

Pak na svoji rodinu. A až na závěr na to, co mi 
může dát společnost. Chtějme nižší daně, protože 
nám zbyde víc peněz na to, abychom se o sebe mohli 
postarat sami. Mějme hodně dětí.

Spoření a investování je klíčem ke svobodnému 
stáří. Je to nejdůležitější rozhodnutí v životě každého 
z nás. Čím dříve začneme, tím lépe a nikdy není poz-
dě. To, že kdysi někdo někoho ošidil, neznamená, že 
to nemá cenu. To bychom mohli zabalit vše.

Zdroje: wikipedia.org, czso.cz, statista.com

Program: 

 každou hodinu komentované prohlídky  
 prodejní vánoční výstava v hale školy p
 občerstvení na školním dvoře 
 vystoupení pěveckého sboru a žáků 2. A 

 

A je t  ten krásný čas!
Srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy

na ADVENTNÍ ZASTAVENÍADVENTNÍ ZASTAVENÍ
pátek 2. prosince od 15 hodin

prodejní t ořivé dílničky  ●  vystoupení 1. a 3. t íd
výstava vý ar ých prací  ●  improvizovaná kavár ička

16.30 slavnost í rozsvícení st omku s koledami
Přijďte se naladit na vánoční at osfér .Přijďte se naladit na vánoční at osfér .

Těšíme se na vás v ZŠ J.A.K. Blat áTěšíme se na vás v ZŠ J.A.K. Blat á



Ročník 33 (43) Blatná 25. listopadu 2022 Číslo 20 / strana 5

Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čte-
náři,

mnozí z vás asi nedávno 
sledovali výpravný pětidílný 

televizní fi lm „Marie Terezie“ a leccos o této 
zvláštní panovnici a době jejího dlouhého 
panování tedy víte. Nejspíše i to, že zejména 
v prvních měsících a letech po jejím nástupu 
na rakouský trůn visel osud celé monarchie 
na vlásku. „Pragmatická sankce“, kterou si 
chtěl císař Karel VI. zajistit nástupnictví své 
dcery a její uznání evropskými mocnostmi, 
nijak zvlášť nezafungovala, nároky na rakous-
ký trůn i na části rakouského území vznášel 
kdekdo,  a tak se hned pár týdnů po úmrtí Karla 
VI., na podzim roku 1740, začalo válčit. Vál-
čilo se 8 let na několika frontách a souhrnně 
se to označuje jako „války o rakouské dědic-
tví“. Prusové měli zálusk na Slezsko, Bavoři 
v čele s Karlem Albrechtem na Čechy, Sasové 
na Moravu a přiživit se chtěli i Francouzi, 
činící si nárok na Nizozemí, které tehdy také 
patřilo k Rakousku.

Na podzim 1741 vpadli do Čech od jihu 
Bavoři a Francouzi, ze severu Sasové, 
a koncem listopadu společně obsadili cha-

bě bráněnou Prahu, kde se Karel Albrecht 
vzápětí nechal provolat českým králem. Cizí 
vojska pod velením francouzského maršálka 
hraběte Belle-Isle pak vydržela v Praze celý 
následující rok, a francouzská armáda zároveň 
operovala i v široké oblasti jižně od Prahy.

A právě do této doby zasadil Alois Jirásek 
– inspirován svým přítelem Mikolášem Alšem 
- jednu ze svých drobnějších prací – povídku 
s názvem Balada z rokoka. Jde o příběh tří 
francouzských dam (Jirásek je charakterizuje 
jako „tři koketní grácie v napudrovaných 
účesech, v střevíčkách s červenými opatky“), 
které se vydají z Paříže do Čech za svými 
kavalíry, důstojníky francouzské armády. 
Ti se právě se svými oddíly věnují obléhání 

Písku a dámy jsou usazeny v cerhonickém 
zámku poblíž Mirotic, kde je jejich kavalíři 
navštěvují. 

Příběh ovšem brzy získává nádech hororu 
se sérií zlověstných znamení a zlých předtuch. 
A fi nále příběhu je hororem skutečným: když 
Francouzi pod tlakem Rakušanů ustupují, 
dámy dostávají pokyn kvapně opustit zámek 

a tři místní fi lutové (sedlák, hajný a vysloužilý 
voják) zneužijí situace, místo do bezpečí je 
zavezou do lesa mezi Cerhonicemi a Vráží, 
kde je zavraždí a oloupí… Na místě vraždy 
byly posléze vztyčeny tři kříže, které tam stojí 
dodnes. I po téměř třech staletích se vás tam 

snadno zmocní tísnivý pocit, snad proto, že ty 
vraždy zůstaly ve všeobecném chaosu ustu-
pujících a postupujících vojsk nepotrestány. 
Ačkoliv – o trest se údajně postarala sama 
prozřetelnost: traduje se, že sedlák zchroml, 
hajného zabil padající strom a mušketýr 
zešílel. Kdo ví? Dodejme, že celou dávnou 
tragédii připomínají také tři hezké výklenkové 
kaple u třech cest na okraji Cerhonic.

Ale vraťme se ještě k francouzskému 
vojsku, prvnímu a poslednímu, které ovládlo 
Prahu. Jeho působení v Čechách v roce 1742 
je sice jen krátkou a téměř zapomenutou 
historickou epizodou, ale leccos tu přeci 
jen tehdejší pobyt Francouzů připomíná. 
Francouzi se například vehementně vrhli 

do vylepšování opevnění Prahy: zpevňovali 
bastiony, stavěli palisády, dokončili systém 
kasemat na Vyšehradě a připravovali i zapla-

vení novoměstského příkopu vodou z Botiče. 
A na hřbitově u kostela Povznesení sv. Kříže 
na dnešním Žižkově má být pohřbeno 6-7 tisíc 
francouzských vojáků.

Nejvýraznější památka na rok francouzské 
„vlády“ nad Prahou je ale vlastně neviditel-
ná – Francouzi se totiž s pomocí střelného 
prachu zasloužili o to, že z levého vltavského 
břehu jižně od Prahy zmizela mohutná skála, 
zasahující až k vodě a tvořící spolu s protější 
Branickou skálou neprostupnou přírodní „brá-
nu“. Do roku 1742 se z Prahy do Chuchle či 
na Zbraslav muselo buď po vodě, nebo přes 
Slivenec a okolní kopce. Na místě odstřelené 
skály byla vybudována tzv. Pasovská silnice 
a dnes tudy vedou hlavní přístupové cesty 
k Praze od jihu, tedy i od Blatné. Mimocho-
dem, o sto let později to místo proslavil jiný 
Francouz - Joachym Barrande, který zde 
(snad díky té odstřílené skále) nalezl a popsal 
unikátní zkameněliny a po kterém se dodnes 

onomu místu říká Barrandov. Mějte to na pa-
měti, až tamtudy pojedete. A přečtěte si někdy 
Jiráskovu půvabnou hororovou povídku nebo 
se rovnou vypravte ke třem křížům do lesa 
u Cerhonic.

Jan Kára

Výjev z Války o rakouské dědictví 

Zámek v Cerhonicích, dějiště Balady z rokoka

Takto děj Balady z rokoka shrnula moje vnučka 
Dorka

Po levém břehu Vltavy zatím žádná cesta nevede 
(výřez z Mullerovy mapy Čech z roku 1720)
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Pohádky z růžových plantáží
O autorce

Kristý Anna Váchová (1992) vyrůstala v Blatné, kde jako malá 
trávila hodiny v místní knihovně. Představovala si, že jednou napíše 
vlastní knihu. Po studiích si splnila jeden ze svých snů a stala se uči-
telkou v mateřské škole. Nyní žije u Prahy, má dvouletého chlapečka 
a píše Pohádky z růžových plantáží o malém daňkovi Kaštánkovi, 
které jsou inspirovány jejím domovem a dětstvím. Současně tvoří 
projekt „KAŠTÁNEK ve školce“, což je projekt, který navazuje na 
jednotlivé pohádky s Kaštánkem a doplňuje školní měsíce, na které 
je pohádka určená.

O tvoření
V letošním školním roce 2022/2023 Kristý založila stránku a skupi-

nu na facebooku, kde jsou veškeré soubory a materiály zdarma na celý 
školní rok - první kratičké léčivé pohádky s Kaštánkem, k nim projekt 
Kaštánek ve školce a příloha Pohádkový otazníček. Hlavní postavička 
a prostředí děje je inspirováno právě Blatnou, její symbolikou a místy, 
které se k ní pojí.

Pohádky z růžových plantáží
Hlavní pohádkovou postavičkou je malý hnědý daněk, jménem 

Kaštánek. Kaštánek miluje povídání, tvoření a bylinky nebo rostlin-
ky, které mají léčivou moc. Žije sám uprostřed růžového parku, ale 
postupně zjišťuje, že tam sám rozhodně není. Navíc v každém jeho 
pohádkovém příběhu poznává jednu životní hodnotu. Jako například 
- co je to přátelství, ticho, síla a mnoho dalších. Spolu s ním můžete 
objevovat krásy přírody a moc léčitelství doprovázené neobyčejným 
přátelstvím a vtipnými momenty.

Projekt KAŠTÁNEK ve školce
Kaštánka můžete vidět i v celoročním projektu pro MŠ - KAŠTÁ-

NEK ve školce, který navazuje na pohádky s Kaštánkem. Každý školní 

měsíc je zaměřený na jednu životní hodnotu z dané pohádky, která je 
rozpracována na menší okruhy.

Pohádkový e-sborníček
Na prosinec 2022 chystáme s Kaštánkem pohádkový e-sborníček, 

ve kterém se můžete těšit na první čtyři pohádky s Kaštánkem, které 
budou zpracované včetně drobných ilustrací s překvapením. Pohádky 
jsou pro malé děti ve věku 3 – 6 let, jejich rodiče a učitele z MŠ. 

Na jaké čtyři pohádkové příběhy se můžete těšit v e-sborníčku:
1/ Kamarád z parku
2/ O ztraceném hlásku
3/ Zas se vrátit na oblohu
4/ Jadérka přání

Pohádkový e-sborníček si můžete vytisknout a svázat jako malý 
dáreček k Vánocům, nebo ho darovat někomu, kdo má rád pohádky. 
E-sborníček je zdarma a slouží jako malá ochutnávka již připravované 
pohádkové knihy, kterou chystáme na příští školní rok 2023/2024. 

Kdo má o pohádkový e-sborníček zájem, můžete si o něj napsat 
na e-mail.

e-mail: lecivykastanek@seznam.cz
Na mail, ze kterého napíšete, vám pak bude e-sborníček 12.12. 

zaslaný.

Veškeré informace o Kaštánkovi, pohádkovém e-sborníčku, pohád-
kách, projektech i přílohách najdete na FB stránce K a Š T Á N E K. 

Všechny soubory zdarma ke stažení ve FB skupince K A Š T Á 
N E K.

Přejeme krásný zbytek roku 2022 a mnoho pohádkových chvil...
                       

Mějte se krásně a kaštanově,
Kristý Anna Váchová
a K A Š T Á N E K

  p ř á t e l s t v í 
 
 
 Kamarád z parku
 
Na malém paloučku uprostřed parku ležel malý hnědý daněk. 

Vyhříval se na sluníčku, které ho lechtalo na oušku svým zlatým pa-
prskem. Kolem se proháněl větřík a odháněl mu z kožíšku mouchy, 
které tam sedaly. Už už pomalu usínal, když tu ho najednou vzbudilo 
hlasité naříkání.  

„Áchich jej...,“ neslo se vzduchem a vítr šeptal mezi stromy stále 
stejná slova a znovu je opakoval. 

„Kdo si?“ špitl vylekaně malý daněk a postavil se na nožičky. 
„Starý kaštan,“ odpověděl mu z dálky hluboký, přesto příjemný 

hlas a zase si 
zanaříkal, „áchich jej...“ 
Malý daněk šel opatrně drobnými krůčky za zvukem, až tu narazil 

na starý strom plný kaštanů. 
„Jééé, těch je!“ zaradoval se a poskočil si. 
„No,“ zabručel starý kaštan, „právě - je jich tak moc, až mě z toho 

bolí záda.“ „Záda?“ podivil se poskakující daněk. 
„No jo, záda. Tebe nikdy nebolela?“ optal se zvědavě. 
„Ani ne, jsem teprve mládě. Ale vím, co udělat, aby tě nebolela.“ 

„Každý rok mě bolí,“ hudroval dál starý strom, „ale letos se to 
opravdu nedá vydržet. 

Vždyť nemohu zvednout ani své větve, které jindy držím nahoru 
po celý rok.“ 

Malý daněk oběhl dokola celý strom a přihopkal k jedné větvi, 
která mu ležela u nohou.  Opatrně se sehnul a hlavičkou jí popostrčil. 
Několik kaštánků spadlo na zem a větev se trochu zvedla.  

„Aaaah. To je lepší.“ Ulevil si strom a malý daněk popostrkoval 
větev dál, dokud z ní nespadaly všechny kaštany.  

„Díky,“ poděkoval starý strom, zatímco se malý daněk chystal 
na další větev. Byla to vlastně zábava, protože každá činnost, kterou 
dělal si proměnil ve hru. 

„A jak se vlastně jmenuješ?“ zeptal se zvědavě strom. 
Malý daněk se zarazil a pustil větev. „Ani nevím. Asi nemám 

jméno. Ty nějaké máš?“ 
„Samozřejmě, že mám.“ odpověděl strom, „jmenuji se jírovec 

maďal, ale kolemjdoucí mi říkávají kaštan.“ 
„Já jsem daněk.“ zamyslel se malý daněk a po chvíli dodal, „daněk 

skvrnitý, protože mám tyhle skvrnky,“ a kopýtkem začal jednotlivé 
fl íčky ukazovat. Byly bílé a vypadaly jako poházené kvítečky na poli. 
„Parohy ještě nemám, to až budu starší.“ vysvětlil. 

„Jestli chceš, mohu ti za tvou pomoc vymyslet jméno.“ nabídl 
starý kaštan. 

„To nemusíš, rád jsem ti pomohl.“ odpověděl malý daněk. 
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„Nemusím, ale chci. Udělalo by mi to radost, cítím se teď tak leh-
ce.“ radoval se strom. „Tak dobrá, jestli chceš. A než nějaké vymyslíš, 
vyléčím ti ta tvá bolavá záda.“ „Ty víš jak?“ podivil se strom a díval 
se, co ten malý neposeda dole udělá. Daněk sebral tlamičkou kaštan 
a donesl ho ke kmeni stromu. Vložil ho opatrně mezi rozpraskanou 
kůru a hlavičkou ji pohladil.  

„Ty jsi úžasný kamarád, “ řekl láskyplně strom. „Nikdy pro mě 
tohle nikdo neudělal. 

Jsi jako moje součást. Mohu ti říkat – Kaštánek?“ 
„To je krásné jméno,“ odpověděl daněk, „Kaštánek.“ a poskočil si. 
„Jsi můj léčivý kamarád.“ Usmál se strom. „Já potřeboval uzdra-

vit a tys mě uzdravil, ale teď ty potřebuješ nějaký domov, pohodlné 
místo plné přátelství. Zůstaň tady, se mnou.“ Malý daněk se rozhlédl. 
Byla to krása. Malé kopečky spojující okolní stromy zdobily pohledy 

do všech stran. Nebe zabalené do listů. Léčivé místo, kouzelná síla, 
co tu stála. Domov. 

Malý daněk nakutálel kaštany kolem stromu a udělal si z nich velký 
pelíšek vypadající jako kaštanový polštář. Ulehl na něj a starý kaštan 
se nad něho přátelsky sehnul. 

Udělal mu příjemný stín, kterým Kaštánka přikryl.  
„Dobrou noc, Kaštánku.“ ale to už Kaštánek neslyšel a spokojeně 

podřimoval. 

Středověký hrad v Buzicích zdvojnásobil svou strašidelnost
Velkolepá stezka odvahy paradoxně často šokovala spíše dospělé než děti.

Byl to strašidelný den se vším všudy- ha-
lloweenskými dýněmi i děsuplnou procházkou 
jádrem středověkého hradu v Buzicích. V den 
„D“ si to sem namířilo neuvěřitelných 600 
nadšenců. A rozhodně nejen z blatenského 
regionu- hojně zastoupena byla i strakonická 
a písecká veřejnost. Mnoho z těch, kteří prošli 
onoho odpoledne hradní bránou, nečekalo roz-

hodně klidné spa-
ní. Tak autentická 
a podařená byla 
strašidelná stezka, 
kterou s fantazií 
sobě vlastní při-
pravil „hradní pán“ 
Zdeněk Sedlák 
z Blatné. Za uni-
kátním projektem 
stály celé  tři týdny 
intenzivní práce.

Dýně za tisíce
Hradní nádvoří se mimo jiné stalo svěd-

kem vyřezávání dýní přesně v halloweenském 
duchu. Uživatel hradu a starožitník v jedné 
osobě Zdeněk Sedlák spolu s blatenským 
právníkem Mgr. Dušanem Havlenou jich 
nakoupili coby hlavní sponzoři rovných 140 
kusů! „Přišlo nás to cca na deset tisíc korun,“ 
říká Zdeněk Sedlák, „A ještě to bylo málo - 
rozhodně jsem nečekal takový zájem! Příště 
jich bude třeba přivézt víc.“

Některé dýně děti s rodiči zpracovaly 
vskutku mistrovsky. Veškeré exponáty s roz-
svícenými svíčkami uvnitř ozdobily pódium 
mezi hradbami a dotvářely tajemně- ponurou 
atmosféru jedinečného odpoledne.
Zdravý strach- koření života

On je strach a strach. Ten, který v lidech 
účelově pěstují třeba čeští politici, rozhodně 
organismu neprospívá. Oproti tomu strach 
dobrovolný, s jehož vyvoláním počítali skoro 
jistě návštěvníci „Strašidelného hradu“ v Bu-
zicích, dokáže zdraví upevnit - samozřejmě 
podávaný v rozumných dávkách. A právě 
takhle to měli nastavené organizátoři výjimeč-
né akce, co vyvolala obrovskou vlnu nadšení 
v širokém okolí.

Na hororové prostředí v útrobách bazické-
ho hradu reagovali příchozí různě. „Paradoxně 

v mnoha případech měli malou dušičku spíše 
dospělí než jejich ratolesti,“ prozrazuje pi-
kantnosti z kuloárů Zdeněk Sedlák, který se 
s noblesou v kostýmu klauna zhostil role uva-
děče, „Děti totiž mnohé strašidelné postavy 
nepochopily a proto snášeli jejich přítomnost 
lépe. I tak ale i u nich nebyla nouze o slzičky 
a pobledlé obličeje.“ Každopádně všichni ti, 
co prošli strašidelnou stezkou, si domů od-
váželi nezapomenutelné zážitky. „A my též,“ 
dodává za přestrojené „nadpozemské příšery“ 
s úsměvem blatenský starožitník s vynikající 
pověstí v oboru.

A dává ještě k lepšímu půvabnou histor-
ku. „Na nádvoří ke mně přišel malý klučina 
a ptal se mně, zda jsou uvnitř taky čerti. „Ne, 
ti tam nejsou,“ odpověděl jsem mu. Klučina 
na to, že tedy dovnitř půjde. Po čtvrthodině 
hošík vystřelil z východu kosmickou rych-
lostí a rovnou za mnou. Postavil se a vyhrkl: 
„Klaune, klaune, tys hezky kecal! Já jsem 
se tam uvnitř málem…..“, baví se ještě dnes 
královsky Zdeněk Sedlák.

A ono toho bylo mno-
ho ve strašidelném hradě, 
co dokázalo roztřást nohy 
a rozbušit srdce. Tuze pestrý 
repertoár. Úvod patřil hřbi-
tovu plyšových zvířátek. 
Následovala herna duchů 
a sklad nechtěných pane-
nek. Pak přítomné vyděsila 
hororová obluda jménem 
„Samara“ z hororu jménem 

„Kruh“. U vchodu do bludného lesa byly 
jako dekorace přibité boty: „Kdo si do nich 
chtěl kopnout, měl prostě smůlu. A nebylo 
takových jedinců málo!“, upozorňuje se smí-
chem Zdeněk Sedlák. Po zasedací místnosti 
duchů skropil studený pot znovu návštěvníky 
při průchodu salónem plným kostlivců a krve 
by se v nich nedořezal, když na ně ze tmy 
vyběhlo strašidlo s bonbóny. Předposlední 
místnost nabízela umělou mrtvolu a zcela jistě 
nejvíce traumatizujícím zážitek představovala 
pavoučí komnata.
Zapojili se i hradní duchové

Podle hradního pána Zdeňka Sedláka se 
do hrátek se smrtelníky zapojili také „hradní 

duchové“, kteří v tomto středověkém sídle 
bydlí trvale. „Vmísili se mezi účinkující 
a zdatně jim pomáhali,“ snaží se marně za-
chovat vážnou tvář . A tak se skutečně nemohl 
nikdo nudit a také nenudil.

Po celé odpoledne v podhradí fungovalo 
bohaté občerstvení v podobě stánku pana 
Herberta Zelenky z Vrbna. Jako zajímavý 
doplněk veškerého strašidelného dění na ná-
dvoří probíhalo rovněž malování na dětské 
obličeje. Zručné ruce paní Jany Křemenové 
vyráběly jako na běžícím pásu malé duchy, 
strašidélka i upírky podle formule: „Náš 
zákazník - náš pán“.

Dlužno ještě 
podotknout, že 
buzický hrad se 
stal novým do-
movem pro 300 
rozličných pa-
nenek. „Věno-
vali mi je lidé, 
co kupují pejsky 
z množíren a já 
jim za odmě-
nu přispívám 
na potravu pro 
ty pejsky,“ refe-
ruje Zdeněk Sedlák. Vzápětí ladí na veselou 
notu: „Mí hradní duchové si s panenkami hrají 
a dovádějí po nocích.“

Ředitel premiéry „Strašidelfestu“ na bu-
zickém hradě závěrem poděkoval všem po-
řadatelům, návštěvníkům i drobným dárcům 
materiálu na kulisy a inventář. „Bez nich by 
hrad v podzimním období jen smutně stál jako 
několik set let předtím,“ připomněl.

A sotva další úspěšná akce skončila, už se 
chystá nová. A co do strašidelnosti si v ničem 
nezadá s tou právě proběhnuvší. 4. prosince 
buzický hrad ovládnou pekelníci z různých 
končin. Sraz čertů proběhne od 13.00 hodin, 
pekelná brána se uzavře úderem 19.00 hodiny. 
Samozřejmostí bude opět bohatý program. 
Zváni jsou děti i dospělí. Půjde o akci, jaká 
tu široko daleko ještě nebyla!

Kontakt čertovských skupin možný 
na mobilu: 777/ 803 220 nebo e- mailu: zde-
nek55.sedlak@post.cz

Vladimír Šavrda 
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Vánoční trhy na zámku Blatná
Vánoce, které jsou pro mnohé nejkrásnějším obdobím v roce, jsou pomalu za dveřmi a my všechny srdečně zveme na Vánoční trhy na zámku 

Blatná, které se konají každý adventní víkend od 10:00 do 17:00 na nádvoří zámku. Na vánočních trzích budou k mání různé produkty jako je 
svařené víno, trdelník, polévky i jiné pochutiny a samozřejmě tradiční vánoční výrobky, které dokáží všem vykouzlit úsměv na tváři. Novinkou 
bude Kouzelné kluziště na nádvoří zámku, na kterém si bude moci každý návštěvník zabruslit za poslechu vánočních koled, a to za každého 
počasí. Pro nejmenší návštěvníky je připravena speciální vánoční dílnička, kde si děti vyzkouší různé aktivity jako je například zdobení per-
níčků, nebo pískování obrázků. Trhy doplní program s živou hudbou. Atmosféra krásného vodního zámku Blatná společně s vánoční výzdobou 
a vánočními produkty bude absolutně jedinečná, tak přijměte naše pozvání a přijďte!

Více aktuálních informací o programu naleznete na našich sociálních sítích a webových stránkách www.zamek-blatna.cz .
Zámek Blatná

Venkovní kluziště na zámku Blatná
Jak si představujete idylické zimní období? Sníh, rampouchy na vyzdobených oknech a sáňkování s rodinou? A co pak, když ne a ne 

mrznout? Přijďte k nám na zámek! Na nádvoří vás čeká ledové kluziště. Užijte si den jako v pohádce v romantickém prostředí zámku Blatná!
Kluziště je vytvořeno ze speciální ekologické technologie švýcarské značky Glice. Povrch se chová jako skutečný led, má zanedbatelnou 

spotřebu vody a nulovou potřebu dodávky energie. Bruslení je možné v jakýchkoliv podmínkách, mrazivé počasí tak není nutností!
Provoz kluziště slavnostně zahájí majitel zámku Stephanos Germenis-Hildprandt a starosta města Blatná Ing. Robert Flandera v sobotu 26. 

listopadu ve 14:00. Těšit se také můžete na vystoupení účastnic Mistrovství České republiky v krasobruslení z Klubu krasobruslení Strakonice.
Kluziště bude otevřeno denně od 10:00 do 17:00 od 26. listopadu do 12. března.
Pro ty z vás, kteří brusle nevlastníte, je k dispozici jejich půjčovna a brusle vám také rádi nabrousíme.

Zámek Blatná

Staromilci na vysokých kostitrasech 
obsadili na jeden den pražskou Letnou.

Co se tam přesně dělo, o tom vice na 
webu

Blatenskych listů plus foto.

Dne 9. 12. 2022 od 17.00 hod.
se koná

Valná hromada
Honebního společenstvo Březí

v Obecním multifukčním domě
v Březí čp. 2 

Za HS V. Sloup
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10:00 - 17:00
26/11/2022 - 12/03/2023

KOUZELNÉ 
KLUZIŠTĚUZIŠ

LN
ĚĚĚĚ NA ZÁMKU BLATNÁ

Veřejné bruslení a zimní dobroty 
v pohádkovém prostředí
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Legiovlak
Ve dnech 1. až 6. lis-

topadu jsme měli možnost 
navštívit na nádraží v Blatné 

Legiovlak. Jedná se o putovní muzeum česko-
slovenských legií.  Naše třída se na prohlídku 
vypravila s paní učitelkou Jirouškovou.

Na začátku prohlídky jsme zhlédli asi dva-
cetiminutové video, ze kterého jsme se dozvě-
děli, že legie je označení pro dobrovolnický 
vojenský odboj za první světové války. Naši 
krajané tvořili legie v Rusku, Itálii a Francii. 

Příslušníci legií v Rusku se zúčastnili několika 
vítězných bitev, včetně bitvy u Zborova, kde 
byli i muži z Blatné a okolí. Po první světové 
válce některým legionářům trvalo až dva roky, 

než se vrátili domů. Bylo to způsobeno tím, 
že většina z nich se vracela domů na lodích, 
které vyplouvaly z přístavu ve Vladivostoku, 
ten byl jakýmsi evakuačním kanálem, a tyto 
lodě často obeplouvaly celý svět. 

Po videu následovala prohlídka jednot-
livých vagonů vlaku. Každý vagon sloužil 
k jinému účelu. Legiovlak se skládá z vozu 
zdravotního, velitelského, kovářského nebo 

třeba poštovního. Mě nejvíce zaujala tzv. 
těpluška, která se používala k dopravě vojska. 
V jednom vagonu mohlo přebývat až 20 mužů. 
Vojáci si s sebou domů vezli i suvenýry, někdy 
to prý byli třeba i medvědi. V obrněném voze 
jsme měli možnost si prohlédnout  mimo jiné 
i kulomet Maxim, což byla v té době jedna 
z nejúčinnějších zbraní.  

Na závěr jsme se dozvěděli o interneto-
vých stránkách www.krevlegionare.cz, na kte-
rých lze vyhledat jména legionářů a informace 
o nich. Je to jednoduché, stačí znát příjmení 
a zadat jej do internetového formuláře. Během 
chvilky můžete zjistit, zda i ve vaší rodině 
byl legionář. 

Já jsem to vyzkoušela a našla jsem mezi 
legionáři hned dva své příbuzné.

Karolína Baťková, IX. C

ADAPTAČNÍ 
KURZ 6. A

Adaptační kurz probíhal 
ve Vrbně. Tam jsme došli 

pěšky. Během cesty jsme hráli hru bomba. 
Když jsme přišli do tábora, rozdělili jsme se 
do chatek a povlékli jsme si postele. Potom 
nás vedoucí zavolali, abychom si zahráli hru. 

Mělo se nás co nejvíc vejít do kruhu, který 
se pomalu zmenšoval. Když jsme dohráli, šli 
jsme na lano. Museli jsme se na něm postupně 
seřadit podle toho, v jakém měsíci jsme se 
narodili, nemohli jsme mluvit. Další hra spočí-

vala v tom, že jsme měli všichni zavázané oči, 
někdo nás vedl a my jsme museli zvládnout 
určitou dráhu pouze podle pokynů. Po obědě 

jsme vždy měli polední klid. Hráli jsme také 
golf. Každý večer jsme měli rituál, při kterém 
jsme říkali, co se nám líbilo. Během rituálu 
hrála hudba. 

Adaptační kurz byl k tomu, abychom se 
více seznámili s paní učitelkou. Škoda, že 
byl tak krátký. 

Amálie Balogová, žákyně VI. A
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Akce
26. 11. 19 h
Funkce šroubu slaví 25 let
Hospoda Na Vinici

Pissycat

27. 11. 14–19 h
Adventní trhy

 

27. 11. 16 h
Adventní koncert  
Michael Pospíšil – Ritornello
BAROKNÍ RORÁTE aneb Radostné 

 

27. 11. 18 h

27. 11. 18 h
Kavárenské hovory

 

1. 12. 18 h

Koncert

Karel

2. 12. 19 h
Extrakt + Ucho

Koncert

3. 12. 18 h

2022

4. 12. 18.30 h

Koncert

5. 12. 14 h

 

5. 12. 17 h

 

8. 12. 19 h
Divadlo Ungelt – Slepice na zádech

10. 12. 19 h

Koncert

14. 12. 18 h 

Kulturní
kalendář



Číslo 20 / strana 12 Blatná 25. listopadu 2022 Ročník 33 (43)

Kino
25. 11. 20 h

30. 11. 19 h

7. 12. 19 h
Grand Prix

9. 12. 20 h

11. 12. 15 h

14. 12. 19 h

16. 12. 20 h
Avatar: The Way of Water 3D

Knihovna
25. 11. 15 h

6. 12. 9.30 h

 

6. 12. 10–12 a 14–17 h

od britského nakladatelství Usborne

16. 12. 16 h

 

Setkání nad knihou

14. 12. – 22. 12.

26. 11. 16 h

 

 

 

28. 11. 16.30 h

5. 12. 2022 18 h

 

6. 12. 17 h

 

7. 12. 18.30 h

 

dnes

8. 12. 16.30 h
Linoryt s Veronikou Teskovou

12. 12. 16–18 h 

 

15. 12. 16.30 h

ozdoby

 

Pěstujeme 
kulturu
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18. 12. 15–17 h
Papírové Vánoce

 

út–ne 10–17 h

1. 10. – 30. 12. 9–17 h

 

4. 10. – 31. 1.

Blatná

1. 11. – 29.1.

 

 
 

 

7. 11. – 8. 1.

26. 11. – 28. 1. út–ne 10–17 h

 

 

 

Blatná  
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port
Kuželkářské 
zpravodajství

S blížícím se koncem roku míří pomalu 
do fi nále i podzimní část kuželkářské sezóny. 
V uplynulých dvou týdnech ale ještě do hry 
zasáhly všechny blatenské týmy, a to nejen 
ve svých dlouhodobých soutěžích, ale i v po-
hárových zápasech.

Áčko
V sobotu 12. listopadu přivítal A tým hráče 

Soběnova. Utkání, do kterého nastoupili F. 
Cheníček, J. Mikeš, J. Minařík, D. Lexa, K. 
Koubek, S. Kníže, Blatenští zvládli a zvítězili 
7:1 se skóre 3374:3316 sražených kuželek. 
Nejlepší výkon zápasu zahrál J. Mikeš, který 
dokázal strefi t 582 kuželek. O týden později 
hrálo Áčko v Nové Bystřici, kde se mu však 
vůbec nedařilo. Ze sestavy stejné jako v mi-
nulém zápase, jen místo F. Cheníčka hrál V. 
Kobliha, nedokázal ve svém souboji zvítězit 
nikdo a utkání tak skončilo nepopulárním 
kanárem 0:8 při skóre 3119:3295 shozených 
kuželek. Nejvíce se zápas povedl opět J. 
Mikešovi, který tentokrát srazil 532 kuželek. 
V tabulce je Áčko aktuálně na 7. místě s ten-
kou dvoubodovou rezervou na sestupovou 
příčku. Vrátit se na vítěznou vlnu budou chtít 
hráči v sobotu 26. listopadu, kdy od 10:00 
hostí Nové Město na Moravě.

Novinkou v letošní sezóně je účast Áčka 
v Poháru ČKA. V této soutěži nastupují 
za tým 4 hráči, hraje se na odvetu pavou-
kovým systémem. Blatné byla vylosována 
Rudná u Prahy. V domácím utkání nastoupili 
K. Koubek, F. Cheníček, J. Minařík (střídal D. 
Lexa) a J. Mikeš a dokázali zvítězit 4:2 se skó-
re 2199:2122 kuželek. Nejlepší výkon zápasu, 
582 kuželek, zahrál K. Koubek. Odveta se 
hraje v neděli 27. listopadu na půdě soupeře.

Béčko
B tým odehrál zápas v pátek 11. listopadu 

na domácí půdě s Kunžakem. Tým ve složení 
L. Drnek, M. Pekárek, R. Flandera, O. Fejtl, 
M. Kalousová a L. Slezák v utkání jedno-
značně dominoval a zvítězil 7:1 při skóre 
2635:2470 shozených kuželek. Nejlepším vý-

konem zápasu se blýskla M. Kalousová, když 
shodila 458 kuželek. V tabulce soutěže patří 
Béčku 3. místo. Poslední utkání podzimu ode-
hraje tým v pátek 2. prosince ve Strakonicích.

Déčko
Okresní tým nastoupil v sestavě M. Lou-

kota, O. Skolek, F. Nesveda, K. Koubek, J. 
Kohout a J. Navrátil ve středu 9. listopadu 
doma do utkání s Béčkem Strakonic. Zápas 
skončil remízou 4:4 při skóre 2410:2142 sra-
žených kuželek. Nejlepším domácím hráčem 
byl za 421 shozených kuželek J. Navrátil. 
O týden později dohrávalo Déčko odložené 
utkání se stejným týmem na jejich kuželně. 
Za Blatnou do zápasu zasáhli P. Prýmasová, B. 
Říhová, O. Skolek, K. Koubek, F. Nesveda a J. 
Navrátil. Tým však utkání nedotáhl do vítěz-
ného konce a prohrál 3:5 se skóre 2303:2346 
shozených kuželek. Nejvíce z hostů se da-
řilo K. Koubkovi, který strefi l 410 kuželek. 
Ve čtvrtek 24. listopadu hrál D tým v Písku. 
V tabulce Okresního přeboru drží Déčko 2. 
místo s jednobodovou ztrátou na vedoucí Pí-
sek. Další zápas čeká na hráče 30. listopadu, 
kdy hostí C tým Strakonic.

Dorost A
Dorostenci 13. listopadu přivítali pražský 

Žižkov. Zápas K. Baťková, M. Pekárek, M. 
Kupar a M. Kalousová zvládli a zvítězili 2:0, 
se skóre 1611:1543 shozených kuželek. Hráč-
kou zápasu byla za 547 sražených kuželek 
K. Baťková. O týden později si tým v téměř 
stejném složení, jen místo M. Kupara hrála 
B. Svačinová, připsal dva body do tabulky 

za vítězství 2:0 a skóre 1655:1603 kuželek 
proti Nové Bystřici. Skvělý výkon zahrála 
především Monika Kalousová, když strefi la 
588 kuželek. Po podzimní části sezóny pře-
zimují dorostenci na 2. místě tabulky.

Dorost B
Rezerva dorostu hrála 13. listopadu doma, 

soupeřem byly Nové Hrady. Blatenští v sesta-
vě T. Drnková, M. Sitter, B. Svačinová a A. 
Fürstová poprvé v sezóně prohráli, a to 0:2 se 
skóre 1235:1260 shozených kuželek. Nejlépe 
se vedlo B. Svačinové, která porazila 447 
kuželek. O týden později hrál tým v Loučo-
vicích, kde se T. Fišer, M. Sitter a M. Kupar 
vrátili na vítěznou vlnu, když soupeře přehráli 
2:0 při skóre 1136:1107 shozených kuželek. 
V tabulce krajského přeboru je Béčko doros-
tu na 2. místě. Podzimní sezónu uzavře tým 
v neděli 27. listopadu na kuželně Dynama ČB.

Poháry mládeže
Státní svátek 17. listopadu byl ve znamení 

pohárových soutěží mládežnických kategorií. 
Poháru mladých nadějí v Táboře se zúčastnily 
B. Svačinová (262 kuželek na 60 hodů) a T. 
Drnková (212 kuželek). V rámci Českého 
poháru dorostu hraného v Blatné nastoupili 
M. Kalousová (551 kuželek na 120 hodů), 
K. Baťková (478 kuželek), M. Pekárek (551 
kuželek), M. Kupar (491 kuželek), T. Fišer 
(479 kuželek) a M. Sitter (426 kuželek). Pohár 
juniorů se hrál v Plzni a Blatnou zde reprezen-
tovali F. Cheníček (556 kuželek), K. Koubek 
(538 kuželek) a L. Drnek (513 kuželek).

Za Kuželky TJ Blatná Lukáš Drnek

Béčko po vítězném zápase s Kunžakem

Podzimní část sezony v judu
Podzimní část sezóny judistů je v plném 

proudu. Tradičně je ve znamení sbírání 
posledních bodů do žebříčků jednotlivých 
věkových kategorií, ze kterých se následně 
závodník kvalifi kuje na Přebor nebo Mistrov-
ství České republiky.

MČR mužů
Vrcholem vždy bývá (a musí být) turnaj 

dospělých. Na turnaji, který hostil Jablonec 
nad Nisou, startoval i blatenský závodník 

– Pavel Urban. A jak se mu dařilo? Jediné 
zaváhání, kterého se blatenský borec dopus-
til, bylo hned v prvním zápase. Proti našemu 
závodníkovi se postavil judista z Hradce 
Králové a dokázal bodovat s technikou Uchi 
mata. Pavel postoupil 
do opravné části pavou-
ka a v ní již nezaváhal. 
Došel si tak pro obha-
jobu bronzové medaile 
v kategorii do 100 kg!!

Kvalifi kace a průběh PČR žáků
Kvalifi kace na Přebor České republiky 

mladších žáků probíhá na úrovni kraje. 
Z každé váhové kategorie postupuje vítěz + 
vedení kraje má k dispozici tři divoké karty. 
Z blatenských závodníků žádný nevybojoval 
tolik bodů, aby se stal vítězem ve své váhové 
kategorii. Tomáš Krejčí a Vojtěch Vaněček 
během roku ale poctivě pracovali a na zá-
vodech získali velké množství bodů, což 
jim zajistilo start na vrcholné akci zásluhou 
obdržení divoké karty. Pavel Urban 3. místo
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Na samotném turnaji se ukázala síla vel-
kých krajů. Blateňáci (stejně jako Jihočeši) 
bojovali, ale marně zastavovali útoky kvalit-
ních soupeřů. Srdce bojovníka nestačilo a oba 
naši závodníci skončili v poli poražených.

Kvalifi kace na Přebor České republiky 
starších žáků probíhá během celoročního cyk-
lu pěti závodů Českého poháru. Dostatečný 
počet bodů si na těchto turnajích vybojoval 
pouze jediný blatenský závodník. Lukáš 
Klásek startoval ve váhové kategorii do 42 kg. 
V prvním kole narazil na závodníka z Hradce 
Králové a (stejně jako Pavel Urban se závod-
níkem z tohoto oddílu mezi muži) s ním svedl 
velmi vyrovnanou bitvu, bohužel se špatným 
koncem. Lukáš prohrál a jeho protivník mu 
navíc dále nevybojoval účast v opravách.

Kvalifi kace dorostenců na MČR 
Stejně jako kvalifi kace pro starší žáky, tak 

probíhá i kvalifi kace pro kategorii dorostenců. 
Jediným dorostencem z Jihočeského kraje, 
který dokázal nasbírat dostatečný počet bodů, 
byl blatenský Tomáš Schwarz. V kategorii 
do 90 kg se přes první vyrovnaný zápas se 
závodníkem z Prahy dostal k boji o bronz, kde 

ale od začátku tahal za kratší konec. Celkové 
páté místo je ale i tak dobrým vysvědčením 
celé sezóny. 

Dorostenky měly turnaj otevřený. Ema 
Mlsová ve váze do 63 kg začala vítězně. 
V prvním zápase přemohla závodnici z Kap-
lice. V dalších zápasech ale na tuto výhru ne-
navázala. Přesto 9. místo mezi dorostenkami 
je vždy hodnoceno pozitivně. 

Týmové soutěže
Dorostenecká liga

Po jarní části sezony vstupoval tým Jiho-
českého kraje (v sestavě s Tomášem Schwar-
zem a Štěpánem Kalužíkem) do třetího kola 
v Prachaticích. Podzim je na rozdíl od jara již 
výkonnostně rozdělen a souboje týmů jsou 
velmi vyrovnané. Nejinak tomu bylo i letos. 
Velmi těsné zápasy, vyrovnaná tabulka. Ji-
hočeši ale (i s pomocí bodů od blatenských 
borců) obsadili v tabulce druhé a celkově 11. 
místo v ročníku.

1. liga mužů
Úspěšnou sezonu mají za sebou také jiho-

čeští, resp. blatenští, muži. Honza Podlešák, 

Jarda Čadek a Fanda Turek pomohli k po-
stupu jihočeského týmu nejprve do fi nálové 
skupiny a následně i k postupu do extraligy. 
Což je výsledek, který u nás na jihu dlouho 
nebyl!! 

Družstvo žactva
Týmovou soutěž měli na programu i starší 

žáci. Přebor ČR byl pouze jednokolový sou-
boj. V týmu, který reprezentoval Jihočeský 
kraj měly své zástupce tři oddíly kraje, mezi 
kterými byla i Blatná. Lukáš Klásek zápasil 
ve váze do 42 kg a v souboji s Baníkem Ost-
rava byl jediným členem týmu, který dokázal 
svého soupeře porazit. 

Zhodnocení sezóny ukáže, co se podařilo 
a kde je potřeba více pracovat. Někdy i celo-
roční tvrdá práce v tréninku nezajistí na Mis-
trovství ČR nebo Přeboru ČR výsadu stát 
na stupních vítězů. Ale jen samotná možnost 
porovnat se s těmi nejlepšími, bývá dobrou 
motivací a dobrým odrazovým můstkem.

Více informací o oddíle juda v Blatné 
a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz, 
o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.

Lukáš Kocourek

 

 

 
TRADIČNÍNÍ  TRADIČNNÍ

ADVENTNÍ  
ŘEMESLNÝ TRH 

Dorazí i knihkupec a k dostání bude vánoční jmelí. 

Srdečně zve obec Lnáře 

v sobotu vv sobotusobotu

3. 12. 2022 
od 9:00 do 12:00 

na Tvrzi ve Lnářích 
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2. 12. EXTRAKT + UCHO
10. 12. KŘEČOVÝ ŽÍLY
17. 12. BLATENSKÝ BLÁZINEC

Začátky akcí přibližně v 19 h., neurčí-li pořaDatel jinak

Hospoda U Čiláka v Buzicích a spolek pro zachování tradic, dobré pohody 
a zdravého rozumu

 pořádají

v neděli 4. prosince 2022
v hospodě U Čiláka v Buzicích
„Bůhvíkolikátý ročník“
ve veselé karetní hře

Prezentace proběhne od 13.00 hodin, první list bude vynesen úderem 14. hodiny.
Turnaj je určen dětem i dospělým.

Hlavními sponzory akce jsou                         Blatná a hospoda U Čiláka v Buzicích.

Nikdo neodejde z turnaje s prázdnou!
Připravené jsou věcné ceny různých typů a druhu.

Ta k  s e  t e d y  u r č i t ě  s t a v t e ! 

Prší

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL
B. Němcové 29, 388 01 Blatná 

31 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22

Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz .
– HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy, 

chaty, byty, pozemky, lesy … v jakékoliv lokalitě.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!

Zajistíme Vám bezstarostný prodej. 
Prezentace na největších realitních serverech

a právní servis ZDARMA! Ocenění nemovitostí.
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné... 

Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu. 

Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!
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nzerce

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

►

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

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 telefonické dohodě

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

Koupím 
obrazy od
Jaroslava
Fiedlera,

který žil 
v Blatné. 
Nabídky 

na tel. 

775 446 517

Platba hotově

B. Němcové 29, Blatná, Tel.: 722 006 768
Bellucci EC

SUCHÁ PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA
- ošetření se provádí bez namáčení 
- vysoká profesionalita a návaznost na 

podologickou péči
- ošetření provádí zdravotní sestra - specialista 

na podologickou péči

MEZOTERAPIE - aplikace kyseliny                
                           hyaluronové

- mezoterapie je velmi účinný anti-agingový 
zákrok

- jedná se o minimálně invazivní metodu
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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

PŘIJMU ŘIDIČE
skupiny C + E

na pravidelnou linku
BLATNÁ-JIHLAVA

Plat: 35.000 Kč
OD ČERVENCE 

NOVÉ AUTO
Nástup možný ihned

Info tel.:
777 668 103

www.nej.czwww.nej.cz

KVALITNÍ
OPTICKÁ SÍŤ

VÝHODNÉ 
SPOJENÍ 

INTERNETU 
A NEJTV

VOLNÁ DATA
A NEOMEZENÉ 

VOLÁNÍ 

LOKÁLNÍ
PODPORA

MOBIL
pro celou rodinu

TELEVIZE
vlastní výběr programů

200+

299od
Kc
mes.

INTERNET
po optické síti až 500 Mb/s

Pobočka Blatná
Nad Lomnicí 1255, Blatná
sluzby.blatna@nej.cz
488 999 488

Kde si vaší práce 

VISHAY BLATNÁ 

„Tohle není klasická fabrika!“

 

 

 

 

 

 

 

Koupím byt v Blatné Koupím byt v Blatné 
v přízemí nebo v přízemí nebo 

s výtahem. Platba s výtahem. Platba 
ihned. Nabídku ihned. Nabídku 

prosím na telefon prosím na telefon 
775 464 433.775 464 433.

Pronajmu byt 
2+1 + balkon 

v Blatné. Volné 
ihned.

Nájem 10 tis. Kč 
měsíčně, zálohy 
na energie cca 

5 tis. Kč.
Vratná kauce 

22 tis. Kč.

Tel: 775225855 

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ, MALÍŘSKÉ, OBKLADAČSKÉ PRÁCE 
A DALŠÍ PRÁCE DLE DOMLUVY

TEL.: 721 757 399
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Báječní muži na vysokých kolech si dali dostaveníčko na Letné. 
Už podevětadvacáté

Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je 
z koňského sedla. Nic proti tomu. Ale z po-
vrchu starodávného vysokého „kostitřasu“ to 
může být, panečku, ještě větší paráda. 

Své o tom 
vědí majitelé 
těchto jedno-
duchých cyklo-
veteránů, kteří 
o jedné listopa-
dové sobotě za-
plavili pražskou 
„Letnou“. Tam, 
kde se kdysi 
tyčil mohutný 
Stalinův po-
mník (lidově 

přezdívaný „fronta na maso“), teď už mnoho 
let opisují vytčenou trasu a kralují zde tito 
úžasní staromilci v dobovém oblečení. Akce 
nazvaná „Letenská míle“ se letos konala již 
podevětadvacáté. V minulosti byl zazname-
nán největší počet přítomných jezdců při 
srazu, kdy sem vyrazilo 52 vyznavačů toho-
to fantastického hobby. Tentokrát své umě-
ní předvedlo 
třicet vlastníků 
vysokých kol. 
Jako obvykle 
celá unikátní 
podívaná začala 
spanilou prome-
nádou milovní-
ků starých časů 
za zvuků hud-
by. Následoval 
sranda závod 
vysokých kol, 
který právě nese legendární titul „Letenská 
míle“.  „Tohle je už ovšem dnes spíše mani-
festační jízda,“ podotýká hlavní organizátor 
Jan Králík, „Plných deset let už se nezávodí. 
Přineslo to totiž sebou řadu pádů a násled-
ných zranění. Demokraticky jsme se nakonec 
usnesli, že defi nitivním a doživotním vítězem 
bude prohlášen Josef Zimovčák (dobrodruh, 
co absolvoval trasy Tour de France a Giro de 
Itália - samozřejmě na vysokém kole).“ Sám 
Jan Králík se stal cyklistickým staromilcem 
roku 1987, kdy prý zakoupil první „kos-

titřas“ na in-
zerát nedaleko 
Prahy. Jednalo 
se o německou 
značku „Bren-
dobor“. „Učil 
jsem se na něm 
jezdit sám, bez 
cizí pomoci,“ 
uvádí Jan Krá-
lík, „Nebylo to 
vůbec jedno-
duché, ale na-
konec jsem to zvládl.“ Podle jeho dalšího 
vyjádření podobnou akci jakou je „Letenská 
míle“ nikdo na světě nedělá: „Vycestovali 
jsme i do zahraničí, kupříkladu do Francie 
či Německa“, zmiňuje cyklistický nadšenec.

Nabízí se otázka, v jakém poměru jsou 
tady na Letné originály s kopiemi vysokých 
kol. „No, je to tak půl na půl,“ odpovídá 
Jan Králík, „Já jsem tady kupříkladu dnes-
ka na originálu. Dost majitelů má v tomhle 
ohledu ovšem zábrany, protože se obávají, že 
by se jejich cenný exemplář mohl poškodit.“ 
Český klub velocipedistů 1880, který famóz-
ní podívanou pořádá, v současnosti čítá 40 
členů.

Asi nejpoutavější a nejnapínavější čás-
tí „Letenské míle“ zůstává tzv. „Letenský 
šnek“. Jde o soutěž v pomalosti jízdy z bodu 
A do bodu B. Že přitom nechybí také pády 
z výšin, není snad třeba nikterak zvlášť zdů-
razňovat. Ovšem velocipedisté už padat umí 
a tak vesměs působení přitažlivosti zemské 
v praxi nabízí spíše prvky komického cha-
rakteru.

Letos se stal vítězem „Letenského šne-
ka“ Jihočech, který je důkazem toho, že 

„Jižan“ ne-
smí chybět 
nikde. Pan 
Petr Čech 
(51) ze So-
běslavi měl 
z úspěchu 
velkou ra-
dost a ochot-
ně zapózoval 
pří tomným 
fotografům. 
„ V y s o k á 

kola měla odnepaměti moje sympatie. Když 
si takový model pořídil můj kamarád, nele-
nil jsem a následoval jeho příkladu,“ vypráví 
o svých začátcích Petr Čech, „Hned po pří-
jezdu domů jsem vysoké kolo sundal z auta, 
osedlal ho a hbitě šlápl do pedálů. Asi dva-
krát jsem po základních chybách spadl, ale 
celkem vzato jsem s ním poměrně brzo doko-
nale srostl,“ libuje si soběslavský staromilec. 
Na „Letenskou míli“ letos vyrazil podruhé, 

k velocipedistům se hlásí čtyři roky: „Kolo 
jsem sehnal na inzerát z vyklizené půdy. Sice 
v horším stavu, ale z 90% kompletní. Abych 
se s ním sladil, začal jsem oblékat kvádro 
a vestičku po dědovi.“  Když to na něj „pad-
ne“ a potřebuje si vyčistit hlavu, zvládne 
na svém „kostitřasu“ objet v kuse i čtyřicet 
kilometrů: „Když nejsou na trase kopce,“ do-
dává se smíchem.

Mezi nejmladší účastníky 29.ročníku 
„Letenské míle“ patřil šestnáctiletý Tomáš 
Budzák z Liberce. Na Letnou přicestoval i se 
svým dědou. „My jsme s kamarády po roce 
1989 v Liberci obnovili původem německý 
klub velocipédistů,“ říká starý pán ve fešác-
kém ohozu s nezbytnou buřinkou na hlavě. 
Jeho vnuk prý při vypouštění přehrady našel 
na dně dobové dámské kolo: „Na něm jsem 

taky - samozřej-
mě po nezbytné 
renovaci- jel svou 
první cykloakci 
u nás doma, tra-
diční „Zavírání 
silnic“, nechává 
se slyšet Tomáš. 
Dámský bicykl 
mu byl souzen 
na dalších pět let 
a další akce ná-
sledovaly: „Tak 
samozřejmě také 

liberecké „Otevírání silnic“. Jinak třeba na-
mátkou „Haškovu velocipiádu“, kam dorazi-
lo na 300 vyznavačů jízdy ve starém stylu. 
Teď dávám ročně deset až dvanáct vyjížděk 
ročně,“ dává k lepšímu Tomáš. Před třemi 
lety děda Tomášovi od svého známého kou-
pil klasické vysoké kolo: „A pak mně na mou 
prosbu odvezl na letiště a ještě poskytl teore-
tické rady. No- já se to během tři čtvrtě hodi-
ny krásně naučil!“ Ke své garderobě dodává: 
„Část je původní, část jsem sehnal po Second 
Handech. Největší problém bylo sehnat od-
povídající obuv- já mám číslo nohou 49,“ 
směje se Tomáš.

Závěr nádherné podívané předznamenala 
ještě jedna promenáda na vysokých kolech 
a konečně společné focení účastníků akce 
i s jejich stroji. Protože se po propršeném 
pátku umoudřilo i počasí, měl sjezd vyso-
kých kostitřasů i početné publikum.

Celá akce byla vzorně připravena, ženská 
část pořadatelského sboru nachystala i boha-
té občerstvení. Efekt skvělé atmosféře dodal 
i stánek s cyklistickými kalendáři a pohled-
nicemi (samozřejmě dobového charakteru ), 
kde působil pan Jiří Říha z Plzně.

Je velmi žádoucí připomínat si staré tra-
dice ve všech podobách. Bez toho by tento 
národ ztratil duši.

Vladimír Šavrda
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