
Ateliérová a průkazková fotografi e, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy. 
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náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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ALENKA V KRAJI DIVŮ
Na závěr letošního školního roku jsme s žáky tanečního oboru 

ZUŠ Blatná připravili Závěrečné představení s názvem „Alenka v kraji 
divů“. Tento příběh můžeme znát z poslední doby, kdy byl v několika 
různých úpravách ztvárněn, ať už literárně nebo fi lmově. I my jsme si 
děj trochu upravili, a tím pádem pozměnili i origánlní název.

Původní povídka s názvem 
Alenka v říši divů je dílem spi-
sovatele Lewise Carolla, který ji 
údajně napsal pro malou holčičku 
Alici Liddellovou. Kniha pouka-
zuje na důležitou roli snů, fantazie 
a představivosti, která se zejména 
v poslední době z dětského světa 
vytrácí. Ráda bych, aby děti po-
chopily, že svoji fantazii mohou 
rozvíjet při čtení knih, ale také 
v tanečním umění, jehož je před-
stavivost nedílnou součástí.

Během představení se předved-
lo všech 80 žáků tanečního oboru, 
jak ve skupinových formacích, tak 
v sólových vystoupeních. S dětmi 

jsme během II. pololetí společně vytvářeli kulisy a rekvizity, za což 
jim moc děkuji, protože přicházely s originálními výtvarnými nápady. 

Za hlasy vypravěčů, kteří celý příběh spojovali, děkujeme absol-
ventovi tanečního oboru Tomášovi Březnickému a žačce hudebního 
oboru Karolíně Šiškové. Toto vypravování se nahrávalo přímo ve zvu-
kovém studiu naší ZUŠ a za hudební režii a aranžmá děkujeme řediteli 
školy, panu Martinu Škantovi.

Celkem jsme odehráli tři představení – dvě pro místní základní 
školy a jedno pro veřejnost. Na představení „Alenka v kraji divů“ 
se podílelo mnoho lidí, včetně rodičů žáků, kteří leckdy pomohli se 
sháněním potřebných věci. Za to jim patří díky a v neposlední řadě 
děkujeme také Spolku rodičů při ZUŠ Blatná, který fi nancuje veškeré 
látky na kostýmy, dále p. Kocourkovi a p. Bartůškovi.

V.L.
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Elena Tomilina 
opět v Blatné

Tentokrát na téma: Jak si zachovat 
mládí a zdraví v kloubech a kostech 

Tzv. „docházkový kurz“  Eleny Tomiliny 
- ideální pro místní  a okolní  

/25. 6. - 28. 6. ´18  vždy 17 - 20 hod.
Komunitní centrum aktivního života – 

velký sál, Nádražní 661
Více na: https://www .skolazdravi.eu/

kurzy/

PROSTUZENÉ RANNÍ ROSY, OHLAŠU-
JÍ PĚKNÉ ČASY

Už jen několik málo dní nás dělí od vy-
toužených prázdnin - čas léta, slunce, ranních 
rozbřesků i večerních západů, čas toulek 
a neopakovatelných  zážitků nastává...

Ještě než naposledy klapnou školní vrátka, 
nás v Blatné tento víkend čekají RYBÁŘSKÉ 
SLAVNOSTI.

LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA 
LODĚK - ukázka paličkování krajky

I když nejsme přímým účastníkem těchto 
slavností, připravili jsme pro vás jako kaž-
doročně ukázku paličkování krajky, kterou 
předvede Marie Štrosová. Proto se cestou 
na slavnosti nezapomeňte zastavit v našem 
průjezdu a možná zde objevíte i nějaké další 
„poklady.“

PŮJČOVNA LODĚK V PROVOZU!
Po malých nesnázích jsme opět otevřeli 

PŮJČOVNU LODĚK. Loďky jsou provizorně 
zakotveny před bývalým náhonem z důvodů 
budoucích oprav tohoto prostoru. Stanoviště 
a pokladna je na tř. J. P. Koubka 3 v průjezdu 
naší prodejny lidového řemesla. Do konce 
června bude v provozu v sobotu od 9.00 hod. 
do 17.00 hod. a v neděli od 13.00 do 17.00 
hod., stejně jako je otevřena naše prodejna. 
V týdnu lze loďku objednat na tel. 736765747 
- E. Fučíková.

Cena za loďku je na hod. 100,- Kč a na půl 
hodiny 70,- Kč. Nastoupit mohou 3 dospělé 
osoby nebo 2 a 2 malé děti (max. nosnost 
240 kg) Pro nejmenší lze zapůjčit vestičku 
nebo křidélka.

O prázdninách bude prodejna lidového 
řemesla otevřena úterý - pátek a neděle vždy 
odpoledne od 13.00 hod. do 17.00 hod. a v so-
botu celý den od 9.00 - 17.00 hod. Stejně tak 
i PŮJČOVNA LODĚK.  V čase mimo otvírací 
dobu lze loďky objednat opět po telefonu.

Náš tip na červen - Paličkované kapky štěstí
ČERVNOVÉ VEČERNÍ HŘMĚNÍ, RYB A  
RAKŮ NADĚLENÍ
KDYŽ NA JANA KŘTITELE HŘMÍ 
VŠECHNY OŘECHY SPADAJÍ, A KDYŽ 
JE PĚKNÁ SVATOJÁNSKÁ NOC, BUDE 
JICH DOST A DOST
LÉTO TEPLÉ A SUCHÉ BÝVÁ, VE ŽNI 
SVOU OKRASU MÍVÁ
V ČERVENCI, KDYŽ DNE UBÝVÁ, HOR-
KA PŘIBÝVÁ
NA SEDM BRATRŮ DÉŠŤ-LI SPADNE, 
PO NĚKOLIK DNŮ PAK VLÁDNE (10. 7)

Všem čtenářům přejeme krásné prosluněné 
léto.

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Autobusové spojení 
Blatná – Praha

Dne 5.6.2018 jsme s dcerou měly důležité 
jednání v Praze a jediná možnost byla cesta 
autobusem v 5.32 hod. Po dvacetiminutovém 
čekání jsme usoudily, že autobus nepřijede/
opravdu nepřijel/. Na tel.číslech taxi, uve-
dených na zastávce se mi nikdo neozval. Jen 
díky synovi jsme se pak do Prahy včas dostaly.

Další týden, 13.6.2018 jsme si raději 
předem zajistily cestu z Písku přes Student 
Agency a udělaly jsme dobře, protože autobus 
opět nepřijel. Na moji žádost o vysvětlení mi 
společnost Arriva, s.r.o  dosud neodpověděla.

 Vím, že se spojení mezi Blatnou a Prahou 
nezlepší, četla jsem příspěvek p. starostky 
v jednom z předchozích čísel. Chtěla bych 
jen tímto příspěvkem varovat cestující, aby se 
na tento spoj nespoléhali, pokud mají v Praze 
opravdu něco důležitého. Viděla jsem u za-
stávky v obou případech například starší ženy 
s kufry, které mohly cestovat třeba na letiště.

Korcová 

Další, třinácté číslo Blatenských listů vyjde na Blatenskou 
pouť.Tradičně se teď na pár týdnů odmlčíme - vyjdeme 
až 17. srpna.
Za spolupráci děkuji našim kolportérům - studentům a čle-
nům redakce, za pozornost a trpělivost našim čtenářům, 
za fi nanční podporu našim inzerentům, městu Blatná a těm 
čtenářům, kteří nás ocení i dobrovolným předplatným.

Besedy s hosty Blatenských listů pokračují i o prázdninách, 
červencovým hostem bude profesorka politologie
Vladimíra Dvořáková.
Téma besedy: Lesk a bída vzdělávání. Beseda se koná 
v Kulturní kavárně Železářství U Šulců ve čtvrtek 
26.7.2018 od 19 hodin.

Těšíme se na Vás

Z. Malina
O dalším úspěchu mažoretek PREZIOSO TJ Sokol Blatná čtěte na straně 16.

Juniorky - choreografi e Oscarový večer.
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Zprávy
z radnice

Parní vlaky na Blatenských 
lokálkách

Tradiční Jihočeské léto s párou se v letošním roce přesouvá ze 
Šumavy do dalších destinací, včetně Blatné. Parní vlaky u nás budou 
jezdit o dvou víkendech: 21.+22. a 28.+29. července. 

První zvláštní vlak pojede vždy ráno v 8,17 hod. do Strakonic, kam 
dorazí v 9,11 hod. Ze Strakonic se bude vracet v 9,39 hod., s příjez-
dem do Blatné v 10,41 hod. Odpoledne bude vlak odjíždět z Blatné 
na Strakonice ve 14,49 hod., příjezd do Strakonic v 15,45 hod. Zpět ze 
Strakonic pak bude odjezd v 16,09 hod., příjezd do Blatné v 17,18 hod.

Obě uvedené soboty zajede parní vlak až do Březnice, v uvedené 
neděle pak do Nepomuku. V sobotu bude odjezd z Blatné v 11,14 hod., 
příjezd do Březnice bude ve 12,00 hod. Z Březnice se vlak bude vracet 
ve 12,38 hod., s příjezdem do Blatné ve 13,17 hod. 

V neděli bude odjezd z Blatné v 11,10 hod., příjezd do Nepomuku 
je plánován ve 12,14 hod. Zpět z Nepomuku pojede vlak ve 13,00 hod., 
do Blatné přijede ve 13,55 hod.

Vlaky budou vedeny parní lokomotivou 354.195 s přezdívkou 
„Všudybylka“. Po oba víkendy bude pro zájemce otevřeno depo 
v Blatné.

V rámci akce Jihočeské léto s párou pro vás Centrum kultury 
a vzdělávání Blatná, České dráhy a Spolek divadelních ochotníků 
v Blatné připravili kulturní fi lmový program pro rodiny s dětmi. Poté, 
co budete mít možnost prohlédnout si historický parní vlak na blaten-
ském nádraží, můžete zamířit do blatenského Městského muzea, kde 
na vás čeká fi lmová výstava, která mapuje fi lmy natočené na Blatensku.

(pokr. na str. 5)

Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás informovala o aktivitách, které v našem městě 

proběhly a které nás v nejbližším období čekají.
Nejdříve zrekapituluji období leden – červen 2018. Při procházce 

městem jste si mohli všimnout nového povrchu v ul. Dvořákova, no-
vých chodníků v ul. Fügnerova, v Tyršově ul. a v ul. Písecká. V červnu 
začala další etapa dlouhodobě plánované úpravy tř. T. G. Masaryka. 
Od služebny Policie ČR až k poště bude položena nová dlažba, dojde 
k výsadbě stromů, k vybudování parkovacích míst před poštou a k roz-
místění stojanů na kola. Pokud nevzniknou nepředvídané události, bude 
stavba dokončena do poloviny srpna, jednak kvůli blatenské pouti, ale 
především kvůli školákům a jejich rodičům.

Od měsíce května probíhá přestavba Mateřské školy v Husových 
sadech, konkrétně rekonstrukce horního patra bývalých jeslí, kde 
vznikne nová třída s kapacitou 21 dětí. Díky navýšení kapacity budeme 
schopni pokrýt potřeby rodičů 3. letých dětí nejen s trvalým pobytem 
v Blatné ale i v okolních obcích, jak nám ukládá platná legislativa. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat především rodičům, ale i peda-
gogům v rekonstruované školce. Každá stavba je určité omezení, ale 
věřte, že vše děláme proto, aby průběh stavby byl bezpečný a zbytečně 
se neprodlužoval.  Nový školský zákon pro obec připravil povinnost 
umístit od r. 2020 i děti 2. leté. O změně zákona se stále hovoří, ale 
bohužel povinnost stále trvá. Musíme být tedy připraveni. Blatenské 
mateřské školky mají již kapacitu naplněnou, a to i z pohledu možných 
stavebních úprav. Přistoupili jsme tedy na možnost vybudovat v areálu 
Základní školy Holečkova (bývalá Mateřská školka Na Vinici) oddělení 
pro 2. leté děti. V současné době plně využívá obě budovy Základní 
škola Holečkova, která je zřizována Jihočeským krajem. Jsme velmi 
rádi, že toto zařízení, které je schopno na vysoké úrovni poskytovat 
vzdělávání dětem se speciálními potřebami, v Blatné funguje. Využili 
jsme možnost přebudovat služební byt v objektu školy. Zatím nejsme 
pod časovým presem, ale bohužel jenom administrativa spojená se 
stavebním povolením bude určitý čas trvat.  

V měsíci únoru 2018 proběhlo výběrové řízení na ředitele MŠ 
Šilhova Blatná. Rada města Blatná na návrh výběrové komise jme-
novala ředitelkou školky Hanu Petlánovou.  Dovolte mi touto cestou 
poděkovat paní Přerostové, která stála ve vedení mateřské školky téměř 
11 let. Za její práci jí velmi děkuji a přeji jí do dalších let mnoho zdraví 
a osobní spokojenosti. 

A nyní co náš čeká v následujících 6 měsících. V podzimních 
měsících bude vybudována komunikace v ul. Topičská, naproti Penny 
v ul. Vorlíčkova vzniknou nové autobusové zastávky. Nejzásadnější 
bude ale začátek rekonstrukce Ubytovny Blatná, dříve Ubytovny Tesla, 
kterou město zakoupilo v roce 2016. V prázdninových měsících budou 
Technické služby města Blatné s.r.o. objekt vyklízet. V současné době 
vypisujeme výběrové řízení, a pokud vše proběhne řádně a podaří se 
nám uzavřít smlouvu s dodavatelem, začnou stavební úpravy v měsíci 
září tohoto roku. Vzhledem k tomu, že se stále objevují kolem tohoto 
objektu fámy a já vůbec netuším, proč má kdosi zájem město poškozo-
vat hloupými „drby“, znovu Vám opakuji, že zde dojde k vybudování 
30 nájemních bytů v pěti horních patrech, o které se rozšíří bytový 
fond města a které budou přidělovány dle schválených pravidel, jako 
je tomu doposud. Obavy o problémech s obsazením jsou naprosto 
zbytečné, v současné době evidujeme cca 50 žádostí o městský byt.  
V přízemí bude zachována služebna městské policie, bude zde vybu-
dována čekárna pro cestující, veřejné toalety, kancelář správy bytů, 

ordinace pro lékaře. V 1. patře budou zachovány současné pronájmy 
pro služby a dále lůžka na krátkodobé ubytování turistů. Budova by 
měla dostat nový vzhled, nezbytná je výměna oken a zateplení. Chtěla 
bych Vás velmi požádat o shovívavost a trpělivost při rekonstrukci, 
která bude trvat přibližně 2 roky. 

Na závěr mám jednu příjemnou zprávu pro blatenské seniory, kteří 
iniciovali zakoupení cvičících venkovních strojů. Město Blatná bylo 
úspěšné v žádosti o dotaci na zmiňované zařízení a v průběhu léta dojde 
k instalaci strojů v prostoru pod kostelem směrem k letnímu stadionu, 
kde je provozováno workoutové hřiště. 

Další hřiště, tentokrát pro děti a mládež, na které jsme získali dotaci 
od Ministerstva vnitra ČR, bude do konce roku vybudováno vedle 
kotelny na sídlišti Nad Lomnicí. V následujících letech bychom rádi 
upravili současný vnitroblok sídliště. 

Na tř. J. P. Koubka dojde k výměně laviček a košů. O úpravách ze-
leně jste informováni Technickými službami města Blatné s.r.o., kterým 
chci poděkovat za jejich vytrvalou péči o naše město. V současné době, 
kdy je nezaměstnanost v Blatné pod 2 %, je problém sehnat schopné 
lidi. Navíc se jedná o práci nevděčnou, neboť někteří naši občané mají 
problém trefi t se do odpadkového koše a zelené trávníky si pletou 
s parkovištěm a chodníkem.  Je to vrchol neúcty k práci druhých, ale 
o morálce nechci fi lozofovat. 

Naše město je vyhledávaným turistickým cílem, což pociťujeme 
již v červnu od pátku do neděle. Letní měsíce budou jistě ještě ná-
ročnější. Prosím Vás o trpělivost. Strážníci Městské policie Blatná se 
budou snažit eliminovat problémy, ale vzhledem k jejich personálnímu 
obsazení, je to v počtu 3 velmi problematické. Pokud máte ve svém 
okolí zájemce o práci u městské policie, budu velmi ráda, když jim 
tuto informaci předáte. 

Přeji Vám příjemné prožití léta, které snad bude dostatečně teplé 
a přiměřeně deštivé. 

Bc. Kateřina Malečková
starostka města Blatná
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Jsme lepší.
Přesvědčte se sami!

Přijďte se informovat osobně každou středu od 9,00, a nebo

zavolejte a domluvte si datum a čas, který Vám vyhovuje.

Aktuální informace o firmě a o volných pozicích najdete na

www.pfeifergroup.com/cs - karriere.pfeifergroup.com/cs

 Obsluha výrobní linky
 od 22.500,-/měsíc (bez přesčasů)

 Elektrikář
 od 31.000,-/měsíc (bez přesčasů)

 Údržbář
 od 31.000,-/měsíc (bez přesčasů) 

 Řidič vysokozdvižného vozíku
 od 26.500,-/měsíc (bez přesčasů)

 Směnový mistr 

 od 34.700,-/měsíc (bez přesčasů)

 Technik BOZP a PO

Pracovní pozice v Chanovicích:

+ Firemní bonusy

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

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová 

Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice

Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

karriere.

pf
ei
fe

rg
ro

up.c
om

          
  Vše kolem

zaměstnání u firmy Pfeifer

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Exkurze Čápat 
„na veterině“

Stejně jako v loňském roce i letos zavítali 
předškoláci z třídy Čápat z Mateřské školy 
Šilhova do Veterinární ordinace MVDr. Vikto-
ra Stoška. Ve školce se totiž právě učili o zví-
řatech, a proto se přišli podívat, jak to chodí 
u „zvířecího doktora“. O tom se již v minulém 
vydání zmínila Jitka Hajnová, učitelka MŠ.

Děti se u nás dozvěděly spoustu nových 
informací, seznámily se s různými nástroji 
a přístroji, které se běžně ve veterinární 
praxi používají k vyšetření a ošetření zvířat, 
a dokonce se mohly na vlastní oči podívat 
na očkování kočky, která byla naprosto vzor-
nou pacientkou. Nejen, že zvládla každoroční 
očkování bez nejmenších potíží, ale nechala 
se od každého z budoucích školáků pohladit 
a podrbat. Na závěr si děti rády a s chutí zahrá-
ly „vědomostní“ hru zaměřenou na poznávání 
zvířat a samozřejmě byly za správné odpovědi 
po zásluze odměněny. 

Potěšilo nás, že se všechny děti chovaly 
vzorně, ukázněně, byly bystré, zvídavé a udr-
žely pozornost po celou dobu „exkurze“. Bylo 
vidět, že už to jsou velké děti, připravené 
na to, aby se po prázdninách staly prvňáčky. 
A pro nás, personál veterinární ordinace, byla 
přítomnost dětí příjemným zpestřením jinak 
běžného pracovního dne, který je u nás, zcela 
logicky, zaměřen převážně na prevenci a léčbu 
zvířecích pacientů.

Na důkaz toho, že se dětem u nás líbilo, 
nám nakreslily obrázky zvířat, které nyní 
zdobí nástěnku v čekárně naší veterinární or-
dinace. Všem dětem za tyto obrázky děkujeme 
a přejeme jim, aby si užily pár posledních dní 
ve školce, o prázdninách, aby měly spoustu 
nezapomenutelných zážitků a až půjdou 
v září do školy, aby „vykročily tou správnou 
nohou“!

MVDr. Viktor Stošek, Veterinární ordinace, 
Na Tržišti 727, Blatná

Nástěnka ve veterinární ordinaci – obráz-
ky dětí ze třídy „Čápat“, MŠ Šilhova, Blatná
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Parní vlaky na Blatenských 
lokálkách (pokr. ze str. 3)

K této výstavě jsme pro vás připravili speciální doprovodný pro-
gram v budově Městského muzea Blatná, který proběhne od 11:00 
do 15:00. Těšte se na fi lmové scénky v podání ochotníků, malování 
na zeď v žaláři, nebo si zvěčněte zážitky z tohoto dne v připraveném 
fotokoutku a fotografi i si odnesete rovnou s sebou. Ve městě bude při-
pravena speciální trasa, která vás provede fi lmovými místy a Blatnou 
samotnou. Program nadchne rodiče s dětmi, prarodiče a vlastně úplně 
každého, kdo má v oblibě fi lmy. Výstava Kamera, klapka, jedém… 
bude otevřena nejen v těchto víkendových termínech, ale každý den, 
vyjma pondělky, až do 26. 8. 2018. Přijďte, těšíme se na vás.

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná
Edvard Oberfalcer, Centrum kultury a vzdělávání Blatná

Lokomotiva 354.195

Proč se recyklují nefunkční 
úsporné zářivky?

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky 
je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je 
jejich další osud. 

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím 
prvním je ochrana životního prostředí před rtutí, která je v těchto 
výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde 
o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato 
jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.

Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek 
v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných mate-
riálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin. 

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení 
se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, 
který tyto služby zajišťuje i pro naše město.  Obyvatelé našeho města 
mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře 
(Čechova 90). Elektroodpad, tedy i zářivky, mohou na sběrný dvůr 
bezplatně ukládat i podnikatelé a fi rmy. 

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky k ekologické recyklaci, 
při které jsou z nich pro opětovné použití získávány především kovy, 
plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít 

v kovovýrobě, například pro součástky jízdních kol. Z recyklovaných 
plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná 
rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se 
používá jako technický materiál.

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2017 recyklovalo 727 t po-
užitých světelných (téměř 5 milionů zářivek a výbojek). To představuje 
až 25 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. 
Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a úsporné 
zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto 
situaci změnit. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete 
na www.ekolamp.cz.

S O B O T A  
1 5  -  1 7  H .  
N A  K O P C I

V I N I C E  
V  B L A T N É
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SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY …aneb… 
PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY S HONZOU KREJČÍKEM

Rok se sešel s rokem a další šikovné před-
školáčky pošleme v září do školy. Je to vždy 
slavnostní, ale zároveň velmi citlivý zážitek. 
Člověka až mrazí v zádech…děti, které přišly 
mezi nás jako malí tříleťáčci, prošly obdobím 
adaptace na nové prostředí, na nový režim, 
na nové tváře, na paní učitelky, na nové kama-
rády. Je toho ještě mnohem více, co všechno 
musely tyto malé děti samostatně zvládnout 
bez pomoci svých nejbližších. Naučily se být 
dobrými kamarády, spolupracovat s vrstevní-

ky, umět vyslechnout ostatní, společně prožily 
nespočet zážitků, získaly plno vědomostí, 
potřebných právě pro vstup do základní školy. 
Po třech či čtyřech letech strávených v mateř-
ské škole se z nich staly zdravě sebevědomé 
osobnosti připravené na vstup do základní 
školy. Prožili jsme s vašimi dětmi opravdu 
kousek života, hráli jsme si, naslouchali a sna-
žili se pochopit jeden druhého…jednoduše 
řečeno…zvykli jsme si na sebe! 

5. června 2018 jsme v odpoledních 
hodinách připravili pro děti, které opouštějí 
naši mateřskou školu slavnostní rozloučení… 
tentokrát s animátorem Honzou Krejčíkem. 
I když to vždy bývají smutné chvíle, naše 
děti se chtěly s mateřskou školou rozloučit 
pěkně zvesela. A právě proto jsme si k nám 

do školky pozvali animátora Honzu Krejčíka, 
který měl pro děti připraven program plný 
písniček, povídání, soutěží a legrace. Děti 
předvedly krásné vystoupení, které s nimi 

připravily p. učitelky. Nechybělo ani pasování 
na školáky s rozdáváním šerp, pamětních listů, 
drobných dárků a květin. Na závěr jsme se 
všichni v zástupu „projeli“ zahradou na pís-
ničku „ Jede, jede, mašinka“. Vydováděly se 
nejen naši předškoláci, ale také p. učitelky 
a mladší sourozenci. ☺

Děkujeme všem rodičům a zúčast-
něným za účast a příjemnou atmosféru, 
kterou svou přítomností v tento slavnostní 
den pro děti vykouzlili. 

Co dodat na závěr? …. Bylo nám tu 
s vámi, předškoláci, fajn! Přejeme mnoho 
úspěchů ve škole i v osobním životě a věříme, 
že i po letech si na naši mateřskou školu a naše 
paní učitelky v dobrém vzpomenete.

Poděkování za výbornou spolupráci 
a vzájemnou komunikaci s naší mateřskou 
školou  patří všem rodičům dětí, našemu 
zřizovateli Městu Blatná, Technickým služ-
bám města Blatná a všem organizacím, se 
kterými naše mateřská škola spolupracuje.  
Dětem i rodičům přejeme příjemně prožité 
prázdninové dny, hodně sluníčka, úsmě-
vů, pohody a klidu … a v září se těšíme 
na shledanou. ☺

H. Petlánová, MŠ Blatná, Šilhova

Srdečně Vás zveme na jedno z nejhranějších představení

Dívčí válka
Představení se koná v LETNÍM KINĚ – PÍSEK

CENA VSTUPENKY JE 280 Kč A V DEN AKCE NA MÍSTĚ 340 Kč.

Přijďte se podívat dne – 28. 8. 2018 (úterý)

Kam – LETNÍ KINO – PÍSEK (Na Výstavišti 493/3)  -  OPEN AIR AKCE
Začátek představení: 19:00 hod.

Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her 
v České republice. Jeho atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru, 
nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení:
Uršula Kluková, F.R.Čech, Mojmír Maděrič, Jiří Štědroň, Roman 
Skamene, Petr Jablonský, Milan David, Petr Martinák, David Voráček, Martha Olšrová, Anna Kadeřávková a další.

Předprodej vstupenek
BLATNÁ – Iinformační centrum, tř.J.P. Koubka 4, Tel:383-311 260
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Historie téměř detektivní.

Přijde měna a bude
V letošním jubilejním roce osudových 

osmiček se objevila v médiích zmínka o mě-
nové reformě roku 1953, která nás inspirovala 
k dnešnímu příspěvku. Bohužel prameny jsou 
velice strohé a často ovlivněné soudobou 
ideologií, přesto v nás dřímala zvědavost, jak 
proběhla měnová reforma zde v Blatné dle 
obecní kroniky. Reagovali na ni nějak výraz-
ně místní lidé nebo zaměstnanci ve strojních 
závodech? To jsou některé z otázek, které se 
v dnešním příspěvku pokusíme zodpovědět.

Chceme-li ovšem nějak podchytit mě-
novou reformu, musíme se smířit s určitým 
zjednodušením popisu událostí, které ani 
zahuštění informací nemůže vyvážit. Slovní 
spojení: „Přijde měna a…“ již dnes mnohým 
nebude dávat smysl, avšak naši prarodiče 
právě toto slovní spojení užívali vždy, když 
ospravedlňovali utrácení peněz. Naráželi tak 
právě na šok z měnové reformy v Česko-
slovensku ohlášené 30. května 1953. Tehdy 
mnozí lidé přišli o celoživotní úspory, své 
investice do státních dluhopisů a jejich fi -
nanční hotovost byla ztenčena v poměru 1:5 
v částce do 300 Kčs a ve vyšších částkách 
dokonce v poměru 1:50. Důvod byl prostý. 
Československo bylo po roce 1948 transfor-
mováno jako výrobna oceli, zbraní a celkově 
těžkého průmyslu, jehož produkty dodávalo 
do celého sovětského bloku i do samotného 
SSSR. Platy se sice lidem zvyšovaly, avšak 
neměli za ně co koupit. Stát neinvestoval 
do spotřebních produktů a běžný občan asi 
jen těžko mohl utratit své peníze za tank nebo 
tunu železa. Také zde přežíval stále lístkový 
přídělový systém, který byl ve všech ostatních 
zemích západního i východního bloku již 
dávno nahrazen peněžní ekonomikou. Tento 
problém se vedení státu pokusilo vyřešit mě-
novou reformou, kdy by bylo uměle sníženo 
oběživo mezi obyvatelstvem a upevněna čes-
koslovenská měna k rublu, a nikoliv k dolaru 
jako doposud.

Ještě před zmíněnou reformou měl pre-
zident Antonín Zápotocký prohlásit veřejně, 

že měna je pevná a žádná reforma se nebude 
konat, avšak jednalo se zřejmě o krycí manévr. 
Nikdo z komunistických straníků ve vedení si 
ovšem nedokázal představit důsledky. V so-
botu 30. května byla vyhlášena rozhlasem 
i tiskem měnová reforma, jejíž provádění mělo 
započít 1. června a skončit 4. června. V tomto 
období si lidé museli vyměnit staré peníze 
za nové. Tento termín nebyl zvolen náhodně. 
Většina obchodů ještě byla zásobována až 
v pondělí, a proto si mnozí nemohli nakoupit 
za starou měnu suroviny a potraviny, čímž 
by předešli devalvaci našetřené staré měny. 
Některé podniky navíc vyplatily dělníkům 
s předstihem zálohy ve výši celého platu, čímž 
se tyto peníze proměnily na směšnou částku, 
za kterou nebylo možné zaplatit pomalu ani 
vlastní živobytí.

Samozřejmě důsledkem byly bouře oby-
vatelstva, a to zejména dělnictva, jež bylo 
doposud oporou režimu. Jednalo se zejména 
o průmyslová města jako např. Ostrava, 
Bohumín, Strakonice a Plzeň atd. Proběhlo 
cca 120 stávek a protestů. Plzeň ovšem vešla 
v širší povědomí straníků a po roce 1989 
i historiků soudobých dějin. V tomto městě 
nejprve v neděli vycházeli lidé na ulici a sdí-
leli roztrpčení z ožebračení státem, které 
vnímali jako čirou nespravedlnost. Situace se 
ještě zhoršila v pondělí, kdy některým byly 
vyplaceny zálohy ve starých penězích, které 
ihned ztratily výrazně na nominální hodnotě. 
Dav o několika tisících lidí, zdroje se rozchá-
zejí v odhadu od 4 000 do 20 000 lidí, vyšel 
do ulic a před budovu soudu, do které vtrhl 
a následně ji zdemoloval. Nakonec musely 

být přivolány posily z řad pohraniční stráže, 
které s pomocí milicí dav zpacifi kovaly. Ná-
sledné dny započaly tvrdé represe ve formě 
fyzického násilí přímo ve fabrikách a zatý-
kání. Podobnou situaci popisují pamětníci 
v blízkých Strakonicích, kde je tato událost 
označována jako Boží tělo ve Strakonicích, 
neboť právě před tímto svátkem proběhla tato 
krádež za bílého dne. I zde došlo k protestům 

ve Zbrojovce, avšak protesty v jednotlivých 
městech a podnicích přes společnou rétoriku 
nebyly koordinované, a proto zde došlo jen 
k omezené stávce ve Zbrojovce. Účastníci 
byli stejně potrestáni jako v případě jiných 
dělníků. Antonín Zápotocký se v následném 
proslovu vyslovil důrazně proti kultu dělníka, 
ačkoliv to přeci bylo proti dosavadní rétorice 
strany. Otřes společnosti a podlomení tříd-
ního základu strany jej však nutil k těmto 
projevům.

Jak se tato událost zapsala v Blatné? 
Kronikář svědomitě, avšak poněkud stroze 
pouze popisuje danou reformu. Nezmiňuje 
se o žádných potížích v provedení reformy, 
a tudíž lze usuzovat, že k žádným větším 
protestům v Blatné na úrovni celopodnikové 
stávky zřejmě nedošlo. Lidé z Blatné si mohli 
své peníze směnit v budově státní spořitelny 
dole na konci třídy Klementa Gottwalda (dnes 
tř. J. P. Koubka), kde sídlila úřadovna státní 
banky. Obyvatelé okolních obcí mohli tuto 
směnu provést v poštovních úřadech. Jediné 
negativum jsou fronty, které se tvořily před 
bankou až do 3. června. Tehdy byl zřízen 
lístkový systém s čísly, podle nichž byli 
obyvatelé vpouštěni do budovy, „čímž bylo 
zabráněno dlouhému, trapnému a unavující-
mu čekání a stání ve frontě.“ Musíme ovšem 
poznamenat, že fronty jsou po roce 1945 ja-
kýmsi průvodním jevem doby, který se dodnes 
udržuje v sousloví „fronta na banány“, takže 
o trapnosti lze mluvit pouze v souvislosti 
s komunistickým vedením města a státu, které 
nebylo schopné zajistit zásobování spotřeb-
ním zbožím. Autor kroniky na konci svého 
popisu poukazuje na snížení cen bez důrazu 
na devalvaci měny a s vypíchnutím zrušení 
lístkového systému. 

Ačkoliv se jednalo o první větší protest 
proti vládnoucímu režimu ve východním 
bloku, zapadly informace do víru dějin a ne-
překročily hranice měst a státu. Akce nebyly 
koordinované, a proto byl tento akt odporu 
předem odsouzen k zániku. Lidé se cítili 
podvedeni a okradeni. Jejich iluze o ochraně 
komunistickým režimem byla silně narušena, 
avšak následné represe a umělé snižování cen 
zase daly zapomenout všem nespokojencům. 
Proto v roce 1956, během krvavých nepokojů 
v Maďarsku, pocítili strach snad jen vedoucí 
funkcionáři, avšak společnost žijící v rela-
tivním blahobytu nechápala postoj Maďarů. 
V případě Blatné hrálo do karet KSČ, že se 
nejednalo o průmyslové město. Bylo zde více 
zastoupeno lehké strojírenství a zemědělství, 
které nemělo takovou kolektivní sílu jako 
dělnické hnutí ve větších podnicích.

Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná 

Budova státní banky na Gottwaldově třídě 1957.

Papírová desetikoruna z roku 1953.
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Návštěva partnerské 
školy ve Važci

Přátelství mezi Základní školou J. A. Ko-
menského a važeckou školou trvá již mnoho 
let. Vztah mezi našimi městy zahájil malíř 
Jan Hála, který se narodil v Blatné a važecký 
kraj si na cestách natolik oblíbil, že svůj život 
prožil právě v těchto místech pod Tatrami.

Naše škola společně s važeckou školou 
zpracovává různé projekty, které jsou za-
končené vzájemným setkáním žáků a peda-
gogů obou škol. Letos jsme si předali školní 
kalendáře pro rok 2019. V rámci projektu 
„Záložka do knihy školy spojuje“ jsme si 
vyměnili vyrobené záložky, které žáci využijí 
při výuce.

Letošní rok zavítala naše škola ve dnech 
13. – 15. června na návštěvu do Važce. Výle-
tu se zúčastnilo 39 žáků, 6 pedagogů a paní 
starostka Kateřina Malečková s Dagmar 

Malečkovou (vedoucí odboru finančního 
a školství). Město Blatná partnerské vztahy 
mezi školami velice podporuje. Na cestu naše 
škola získala fi nanční prostředky z příspěvku 
Města Blatné a grantu Jihočeského kraje, 
za což jim velmi děkujeme. Zajištěné zázemí 
ve Važci bylo v naprosté režii Obce Važec, 
jíž také patří velký dík.

Slováci nás přijali velice vřele. Děti obou 
školu se během pobytu spolu utkaly ve spor-
tovních soutěžích, zatančily si na diskotéce 
a měly možnost společně prožít slovenskou 
výuku ve třídách. 

Druhý den jsme vyrazili na celodenní 
výlet. Navštívili jsme skanzen v Pribylině, 
Spišský hrad, který je největším středově-
kým hradem v Evropě, a kostel sv. Jakuba 
v Levoči, jenž se pyšní nejvyšším oltářem 
v Evropě (18 m 62 cm). 

Třetí den nás važečtí žáci provedli 
po obci a my jsme navštívili roubený dům 
Jana Hály, který připomíná jeho tvorbu 
a život lidí v kraji pod Tatrami, a muzeum 
starých řemesel, krojů a lidových tradic. 
Nechyběla ani prohlídka Važecké jeskyně, 
která má i léčivé účinky a zaznamenává též 
život medvěda jeskynního.

Zážitků a dojmů z těchto třech dnů bylo 
opravdu mnoho. Lidé ve Važci jsou nesmír-

ně přátelští, laskaví a mají nás, Blateňáky, 
opravdu rádi. Vřelé přijetí a pohostinnost 
našich slovenských přátel bychom jim rádi 
oplatili při jejich návštěvě Blatné v příštím 
roce. 

Věříme, že navázaná přátelství mezi dět-
mi obou škol budou přispívat ke spolupráci 
mezi oběma městy i v budoucnu.

Voborníková Pavla
učitelka 

Hálův dům.

Před ZŠ s MŠ Važec.

Spišský hrad.

5. 7. 2018 | 17:00 | 
nádvoří zámku Blatná

FILMOVÉ A MUZIKÁLOVÉ 
MELODIE
Veronika Ptáčková | klavír

Zuzana Seibertová | zpěv

Zazní výběr z českých hitů a slavné písně z muzikálů 
a filmů Bídníci, Rent, My Fair Lady, West Side Story, 
Pýcha a předsudek, Město andělů, Forrest Gump aj.
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Lnáře se oblékly do slavnostního roucha. Místní si připomněli 
700 let od první písemné zmínky o obci

Lnáře - Jak ten čas letí! Řeklo by se- 700 let je věčnost. A najednou 
malebná a dynamicky se rozvíjející obec Lnáře mohla oslavit přesně 
takové výročí. Sedm staletí od první písemné zmínky o obci už je 
na světě. A lnářští významný mezník na dlouhém putování historií 
rozhodně nenechali bez povšimnutí.

Perem byla zachycena existence Lnář v úvodu 14. století a jak 
zřejmo, již tehdy byly střediskem samostatného šlechtického statku. 
Z něho se postupně stalo rozsáhlé panství. Správa panství byla sou-
středěna do gotické tvrze, která vznikla při levém břehu Smoliveckého 
potoka. Zmíněná tvrz nepředstavovala pouze nejstarší sídlo lnářské 
vrchnosti. Má současně statut nejstarší stavby ve Lnářích vůbec a bývá 
označována spíše jako hrad. Dnes je objekt tvrze rozdělen na bytovou 
a nebytovou část. V bytové části je trvale obsazeno pět bytových jed-
notek. Nebytovou tvoří knihovna, info- centrum, místnost pro lékaře 
a galerie, kde se konají výstavy se zvláštním zaměřením na regionální 
umělce nebo osobnosti, spjaté s Blatenskem. Ale galerie je například 
také dějištěm vánočních řemeslných trhů.

Rok 2018 nabídl lnářské samosprávě ještě několik dalších pádných 
důvodů k oslavám. Vedle stěžejních 700 let od první písemné zmínky 
totiž uplynulo také 635 let dějinné existence osady Zahorčice, která 
spadá pod obec Lnáře. Aby těch „kulatin“ náhodou nebylo málo, 
zároveň už 120 let hledí na tento svět stávající školní budova, 70 let 
trvání si připomíná lnářská mateřská škola a zrovna tak zdejší mysli-
vecké sdružení. „Abrahámoviny“ má místní Betlémská kaple Církve 
československé husitské. Jako nejlepší řešení pro důstojný patronát 
nad všemi jubilei v obci se od počátku nabízelo sloučit je pod jeden 
„závoj“. A to také Obecní úřad ve spolupráci se zainteresovanými 
složkami společenského života udělal. Výsledkem byla mohutná 
osvětově- zábavná akce, které se zúčastnily stovky lidí a kterou žila 
obec celé tři dny. Z pestrého programu si nutně musel vybrat každý, 
zvláště když data oslav moudře korigovala s datem lnářské poutě. 
Takže i ti nejmenší si přišli na své - atrakce a stánky se vším možným 
tu byly jen pro ně!

Samotné zahájení lnářských oslav proběhlo na půdě kulturního 
domu úderem desáté hodiny dopolední. Prostor zaplnilo na 150 domá-
cích občanů i čestných hostů. Doprovodný program sestával z pásma 
písní a básniček v podání dětí z tamní mateřské i základní školy. 
Zazněly samozřejmě také procítěné projevy, kdy se mluvčí otevřeně 
vyznali ze svých citů vůči vesnici, jíž zasvětili menší či větší část života. 
Na dojemné a vřelé dostaveníčko přicestovali starostové a kronikáři 
okolních obcí, představitelé podniků, působících ve lnářském katas-
tru, dále bývalí i současní zaměstnanci a řídící pracovníci školských 
institucí. Za jihočeský kraj přijel do Lnář pan Pavel Hroch- uvolněný 
radní, delegovaný přímo paní hejtmankou / radní Pavel Hroch spravuje 
Program obnovy venkova a má v kompetenci péči o vesnické oblasti /.

Při takové příležitosti bývá obvyklé vydání publikace, mapující 
dějiny a současnost rodných končin. Ani ve Lnářích nezůstali v tomto 
ohledu pozadu. Světlo světa spatřila hodnotná a  grafi cky výborně 
zpracovaná knížka, jejímž autorem je skvělý historik Mgr. Vladimír 
Červenka s kolektivem. Kniha vyšla nákladem 1000 kusů, což si 
vyžádalo investici ve výši 180 000 korun. „Pravdou je, že jsme svého 
času měli strach, zda bude kniha vydána včas. Naštěstí se to díky 
maximálnímu nasazení všech zúčastněných podařilo,“ poznamenala 
lnářská starostka Stanislava Mašková. Po slavnostním křestu knihy 
v kulturním domě bylo možné si ji volně zakoupit.

Během lnářských oslav samozřejmě místní školská zařízení měla 
„Dny otevřených dveří“. Byly instalovány výstavy, zorganizována 
posezení s občerstvením. „Potěšilo nás, že se na programu podílel 
i místní Sbor dobrovolných hasičů. Ve svém objektu připravil velmi 

hezkou přehlídku o své činnosti, doprovázenou promítáním dobových 
fotografi í,“ říká Stanislava Mašková, „S vlastní výstavou, vskutku 
rozmanitou a zajímavou, přišli členové TJ Sokol Lnáře. Ti budou mít 
příští rok 100. výročí. S nimi se prezentoval také myslivecký spolek.  
Příkladně se zachovali i majitelé lnářského zámku, kteří propůjčili 
ke konání některých akcí své prostory. Právě v zámecké síni se před-
stavila početnému publiku „perla“ svátečních dnů- Edita Adlerová a její 
koncert, zaměřený tématicky „Po stopách Karla IV.“ Úžasné vystoupení 
vyvolalo bouřlivé ovace všech 170 přítomných vestoje a koncert musel 
být prodloužen,“ mihne se paní starostce po tváři zasněný úsměv.

V kostele Nejsv. Trojice proběhla v neděli brzy ráno poutní mše 
svatá za lnářské občany a rodáky. Následovaly komentované prohlídky 
církevním skvostem. Odpoledne se shromáždily v zámecké kapli desít-
ky stoupenců Církve československé husitské. Příznivci staročeského 
kalichu nejprve se zaujetím vyslechli přednášku historika Martina 
Jindry z ÚSTRu / Ústav pro studium totalitních režimů / na téma 
„Církev československá husitská ve Lnářích a okolí“. Následovala 
poutní bohoslužba, kterou sloužil plzeňský biskup ThDr. Filip Štojdl. 
Závěrem se účastníci společně vyfotili před lnářským zámkem a prů-
vodem i se standartou husitské církve se odebrali na lnářský hřbitov 
k místu posledního odpočinku pátera Adolfa Arnošta / zakladatele 
a vůdčí osobnosti Československé církve husitské ve Lnářích /, kde 
uctili jeho památku položením kytic a společnou modlitbou.

Celkové náklady, spo-
jené se lnářskými oslavami, 
byly vyčísleny podle sta-
rostky Stanislavy Maškové 
na cca 250 000 korun. Vedle 
již zmíněného vydání knihy 
o Lnářích zahrnovaly občers-
tvení, upomínkové předměty 
aj. „Úspěšně zvládnutá spo-
lečenská akce je zásluhou 
nejen veřejně činných osob, 

ale všech občanů Lnář a Zahorčic jako takových,“ zdůraznila v ko-
nečném monologu paní starostka.

A i když sváteční program byl velmi záživný a nádherný a „nálada 
obyvatelstva“ báječná, přesto v neděli večer zazněla celými Lnářemi 
pěkná rána. To paní starostce spadl pořádný kámen ze srdce. Ono dělat 
něco s lidmi pro lidi není někdy úplně legrace. (Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda

O publikace, mapující historii Lnář byl mimořádný zájem.

Příznivci Církve husitské na sebe upozorni-
li procesím na lnářský hřbitov.
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ulturní  kalendář

22. - 24. 6. PÁ - NE | BLATENSKÝ FEST 
Zimní stadion
Hudební festival | 25. ročník
Program na www.blatensky-fest.cz

23. 6. SOBOTA | RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI 
Prostory rybářství v Blatné
Multižánrová slavnost, kde hlavní roli hrají 
ryby

29. + 30. 6. | 13. + 14. 7. | 3. + 4. 8. | 
PÁ + SO | 20:00 |
ZLOČIN NA ZÁMKU BLATNÁ
Zámek Blatná
Skupina historického šermu Morgana von 
Maxberg a zámek Blatná Vás zvou na noč-
ní oživené prohlídky.
Začátek první prohlídky ve 20:00. Vstupné 
dospělí 200 Kč, děti 100 Kč. 
Rezervace na 383 422 934.
Více na www.zamek-blatna.cz

30. 6. SOBOTA | 19:00 |
FILIPPO MINECCIA & IL GIOCO 
DE MATTI – L´AMATO NOME
Zámek Blatná, Starý palác
Koncert uznávaného italského kontrate-
nora Filippo Mineccia.
Vstupné 300 Kč, rezervace na tel. 383 422 
934

4. 7. STŘEDA | 16:00 |
KÁVA S CKV
Kancelář CKVB, nám. Míru 212 II. patro

1. – 13. 7. | 32. ROČNÍK JIHOČESKÝCH 
KLAVÍRNÍCH KURZŮ 
Program koncertů pro veřejnost

1. 7. NEDĚLE | 14:00 |
ZAHAJOVACÍ KONCERT 32. ROČNÍKU
Koncertní sál ZUŠ Blatná

1. 7. NEDĚLE | 15:00 |
SEMINÁŘ – KLAVÍRNÍ MECHANIKY 
KŘÍDEL A PIANIN
Koncertní sál ZUŠ Blatná
Přednáška klavírníka Karla Průchy

3. 7. ÚTERÝ | 18:00 |
SEMINÁŘ – ROZBOR ETUD F. CHOPI-
NA, OP. 10
Zámek Blatná, Starý palác
Přednáška Pavla Voráčka

5. 7. ČTVRTEK | 17:00 |
FILMOVÉ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE
Nádvoří zámku Blatná
Veronika Ptáčková – klavír, 
Zuzana Seibertová - zpěv
Vstup volný

6. 7. PÁTEK | 18:00 |
SEMINÁŘ – O CHARAKTERU 
V HUDBĚ
Zámek Blatná, Starý palác
Přednáška Jana Bartoše, j.h. Veronika 

Ptáčková

7. 7. SOBOTA | 19:30 |
GALA KONCERT – KLAVÍRNÍ RECITÁL 
JANA BARTOŠE
Zámek Blatná, Starý palác
Předprodej vstupenek: infocentrum, re-
cepce Městského muzea a na www.ckvb.cz

10. 7. ÚTERÝ | 16:30 |
KONCERT V DOMOVĚ PRO SENIORY
Domov pro seniory Blatná
Účinkují účastníci kurzů

11. 7. STŘEDA | 18:00 |
SEMINÁŘ – POSLECHOVÝ SEMINÁŘ 
JANA BARTOŠE
KCAŽ, Velký sál

12. 7. ČTVRTEK | 19:30 |
SLAVNOSTNÍ KONCERT ÚČASTNÍKŮ
Zámek Blatná, Starý palác
Vstup volný

13. 7. PÁTEK | 11:00 |
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ÚČASTNÍKŮ
Zámek Blatná, Starý palác
Vstup volný

14. 7. SOBOTA | 19:00 |
ČLOVĚČE, NEZLOB SE!
Hospoda Na Vinici
Druhý ročník turnaje v nejoblíbenější stolní 
hře. Registrace na 775 602 094, nebo až na 
místě.

15. 7. NEDĚLE | 20:00 |
ELIŠKA WALSH – koncert
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

 Akce

Galakoncert: 
JAN BARTOŠ 
Čestný host večera | Iva Janžurová
Program | Kabeláč, Beethoven, Chopin

7. 7. 2018 | 19:30 | Zámek Blatná
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mannová. | Vstupné dobrovolné.

9. 7. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE
Velká klubovna, KCAŽ
18:00 - 20:00 | prožitkové bubnování
20:00 - 21:30 | muzikoterapeutická 
relaxace 
S sebou: karimatku, polštářek, deku a po-
hodlné oblečení. Přihlásit se můžete na ka-
lousova@ckvb.cz nebo 604 723 646. 
Vstupné 100 Kč.

13. 7. PÁTEK
POHÁDKOVÝ VEČER S TEREZOU 
ŘÍČANOVOU
KCAŽ
Tereza Říčanová absolvovala SUPŠ v Praze 
a VŠUP, obor ilustrace a grafika u prof. Jiří-
ho Šalamouna. Od roku 1998 žije na statku 
v Mezné u Pelhřimova, kde se věnuje volné 
tvorbě,
čtyřem dětem a hospodářství. V současné 
době učí na Střední umělecké škole gra-
fické v Jihlavě. Kromě volné tvorby je au-
torkou orientačních piktogramů v Městské 
knihovně v Praze. Ilustrovala a vytvořila 
několik knih v nakladatelství Baobab, kte-
ré získaly ocenění Nejkrásnější kniha ČR či 
Zlatá stuha.
Její obrazové album Noemova archa bylo 
nominováno na cenu Magnesia Litera.
17:00 | Tvorba komiksu s Terezou Říčano-
vou na téma – BLATNÁ A JEJÍ KRVAVÉ 
STRAŠIDELNÉ HISTORKY.
Velká klubovna
20:00 | ČERNÁ PANÍ
Divadelní představení Terezy Říčanové pro 
děti i dospělé
Dvorek KCAŽ
21:00 | PÍSEŇ MOŘE
Letní pohádkové kino
Dvorek KCAŽ
Nádherně animovaný svět keltských mýtů 
a nadějeplné vyprávění o síle rodičovské a 
sourozenecké lásky nominované na Osca-
ra. Pohádka uznávaného severoirského re-
žiséra Tomma Moora pobaví děti i dospělé.

15. 7. NEDĚLE | 13:00 - 17:00 |
BLATENSKÝ BLEŠÁK
Terasa KCAŽ
Zavítejte na blešák v Komunitním centru, 
ať už jako návštěvníci, nebo jako prodejci. 
Máte-li doma produkty vlastní výroby, ob-
lečení, kterého se chcete zbavit a jiné po-
dobné věci, přijďte je nabídnout ostatním.
13:00 – 17:00 | Bleší trh | terasa a velká 
klubovna KCAŽ
13:00 – 15:00 | Workshop Atelier Gháta
Pokud byste měli zájem o prodejní místo, 
je NUTNÉ SE NAHLÁSIT NEJPOZDĚJI DO 
30. 6. NA MAIL: kalousova@ckvb.cz nebo 
na tel: 604 723 646. K dispozici max. 1 sto-
lek na jednu osobu.
Více na kulturablatna.cz
Vstupné dobrovolné

20. 7. PÁTEK | 19:30 |

MICHAL HRŮZA 
a KAPELA HRŮZY

Zimní stadion
19:30 | Honza Křížek a kapela
21:00 | Michal Hrůza a kapela Hrůzy
Předprodej: www.kulturablatna.cz, na re-
cepci Městského muzea Blatná a v blaten-
ském infocentru.
Předprodej 299 Kč / na místě 399 Kč

21. – 22. 7. + 28. – 29. 7.
JIHOČESKÉ LÉTO S PÁROU
Historické parní vlaky v Blatné
Vlakové nádraží Blatná
Předposlední a poslední červencové ví-
kendy budete mít možnost svézt se místní 
krajinou parním vlakem. Další podrobnosti 
najdete na www.ckvb.cz. 

26. 7. ČTVRTEK | 19:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ – 
VLADIMÍRA DVOŘÁKOVÁ
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
S Prof. PhDr. Vladimírou Dvořákovou, CSc. 
na téma „Lesk a bída vzdělávání“.

22. 6. PÁTEK | 20:00 |
ESCOBAR
Životopisný / krimi / drama | Španělsko / 
Bulharsko 2017 | 123 min | mládeži do 15 
let nevhodné

27. 6. STŘEDA | 19:00 |
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
Akční / dobrodružný / sci-fi | USA / Špa-
nělsko 2018 

29. 6. PÁTEK | 18:00 |
PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Animovaný / rodinný | Česko 2018 | mlá-
deži přístupný

ČERVENEC 2018
Z důvodu nutné údržby sálu a foyeru 
v červenci nepromítáme.
Děkujeme za pochopení

PRO DOSPĚLÉ
26. 6. | Čteme, pleteme a …chystáme se na 
prázdniny
Těšíme se na všechny, kterým je v knihov-
ně dobře.

PRO DĚTI
Každý měsíc je v dětské knihovně připrave-
na křížovka, kterou si mohou děti vyluštit. 

Vždy na konci měsíce proběhne slosování 
ze správných odpovědí a vylosovaný vý-
herce dostane malou odměnu.

25. – 28. 6. | 17:00 – 20:00 |
ELENA TOMILINA OPĚT V BLATNÉ –
JAK SI ZACHOVAT MLÁDÍ A ZDRAVÍ 
V KLOUBECH A KOSTECH
KCAŽ, velký sál

26. 6. ÚTERÝ | DOPROVODNÝ PRO-
GRAM K VÝSTAVĚ KAMERA, KLAPKA, 
JEDÉM... !
Kavárna KCAŽ 
17:00 | Promítání filmu Čest a sláva
18:30 | Beseda s režisérem Hynkem Boča-
nem. Večerem vás provede Bohunka Her-

JIHOČESKÉ 
LÉTO S PÁROU
Historické parní vlaky v Blatné | Vlakové nádraží Blatná
 Odjezdy:
21. 7. | do Strakonic | 8:20 + 14:50
21. 7. | do Březnice | 11:14
22. 7. | do Strakonic | 8:20 + 14:50
22. 7. | do Nepomuku | 11:02
28. 7. | do Strakonic | 8:20 + 14:50
28. 7. | do Březnice | 11:14
29. 7. | do Strakonic | 8:20 + 14:50
29. 7. | do Nepomuku | 11:02

Příjezdy:
21. 7. | od Strakonic | 10:40 + 17:02
21. 7. | od Březnice | 13:16
22. 7. | od Strakonic | 10:40 + 17:02
22. 7. | od Nepomuku | 12:45
28. 7. | od Strakonic | 10:40 + 17:02
28. 7. | od Březnice | 13:16
29. 7. | od Strakonic | 10:40 + 17:02
29. 7. | od Nepomuku | 12:45 

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum
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Každou první středu v měsíci vstup do muzea 
zdarma.

8. 6. - 26. 8. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
KAMERA, KLAPKA, JEDÉM...!
Městské muzeum Blatná
Výstava o filmech točených na Blatensku
Bílá paní, Šíleně smutná princezna, Čest 
a sláva. Pro tyto a mnohé další známé i 
zapomenuté filmy si filmaři vybrali právě 
Blatensko. Přijďte objevit zábavnou for-
mou zákulisí vzniku všech těchto filmů.

16. – 17. 6. + 23. – 24. 6. + 30. 6 – 1. 7. 
| 10:00 – 17:00 | BLATENSKÁ RŮŽE
Sýpka Blatná, u rybníku Přední Topič
Tradiční výstava fotografií mapového okru-
hu Blatenské růže.

23. 6. SOBOTA | 13:00 |
KŘEST 2. A 3. DÍLU KNIHY RYBNÍKY 
NA BLATENSKU
Kaplanka
Promluví autoři knihy pánové Jiří Sekera, 
Petr Liebscher a Jan Kurz. Poté bude násle-
dovat prodej knih a autogramiáda. Knihu z 
kteréhokoli dílu si budete moci pořídit na 
místě za 349 Kč. Výstava fotografií použi-
tých pro tuto publikaci bude v Kaplance k 
vidění po dobu trvání Rybářských slavností.

KAMILA BERNDORFFOVÁ - INDICKÉ 
ELEMENTY ANEB Z MÉHO ARCHIVU
Kavárna Železářství U Šulců
Soubor černobílých analogových fotografií 
zvětšovaných klasickým procesem v tem-
né komoře.

KLÁRA JÁNSKÁ – OBRAZY
Galerie Pod drakem v Kavárně Železářství 
U Šulců

1. 7. – 30. 9. ÚT - PÁ | 9:00 - 18:00 |
OBRAZ A SLOVO
KCAŽ
Výstava fotografií skupiny GM10, doplně-
ných poezií Zdeňka Jiráska.
Fotoskupina Spektrum Blatná v galerii 
fotografie v Komunitním centru aktivního 
života uvádí výběr z díla fotografů sdruže-
ných ve skupině GM10.  Autorská kolekce 
je doplněna básněmi východočeského au-
tora  Zdeňka Jiráska.
Zahájení výstavy v úterý 3.7. od 16,30hod 
v Komunitním centru.
Výstava potrvá do 28. 9. 2018. 
Otevřeno úterý – pátek  9:00 – 18:00

Vystavující:

Miloš Fic
Fotografuje více než 40 let. Specializace: 
krajinářská fotografie, portrét-akt, spor-
tovní fotografie (dostihový sport, tenis). 
Člen Asociace profesionálních fotografů a 
sdružení PANHORAMA. 

Petr Moško
Fotografuje od 15 let.  Absolvent školy 
výtvarné fotografie u Ladislava Kysely v 
Chrudimi. Od roku 1990 na volné noze. Fo-
tografuje dokument.

Petr Beran
V roce 1988 – 1989 absolvoval školu vý-
tvarné fotografie. Mimo krajiny se věnuje 
také fotografování portrétu, dostihů koní a 
několik let sociálnímu dokumentu.

Marcel Fujcik
Člen Asociace profesionálních fotografů a 
sdružení PANHORAMA. Nejraději zachycu-
je neopakovatelné krásy chráněné krajin-
né oblasti Beskyd. K fotografování použí-
vá  mimo digitální techniky i analogovou 
techniku na širokoúhlý a panoramatický 
formát.

Milan Křiček
Nejvíce fotí reportáž a sport (pro tisk).  Za-
bývá se především reportážní fotografií z 
městského prostředí, s výrazným využitím 
barev, geometrických, či grafických prvků a 
podstatné je také zachycení člověka. Scény 
jsou reálné, skutečné situace, nijak nearan-
žované. 

Miroslav Hoza
Člen asociace profesionálních fotografů. 
pracoval jako propagační a reklamní foto-
graf v ČTK, redigoval obrazové materiály 
agentury  Pressfoto a vedl oddělení foto-
grafie pražského Výstavnictví. Vede skupi-
nu PANHORAMA, která pracuje na pano-
ramatický formát.

Oldřich Bubák
Je prvním Čechem, který došel na severní a 
jižní pól v naší historii pěšky na lyžích. Sys-
tematicky se věnuje fotografování Arktidy, 
Antarktidy a Himálaje, kde dohromady 
strávil mnoho let svého života. Výsledkem 
jeho práce je řada cestopisů, obrazových 
publikací a více než 80 fotografických vý-
stav.

Jiří Tiller
Jeho knihy fotografií Euregio Silva Nortica 
a osmá v pořadí vydaných knih – Sculptu-
rae Naturae (Sochy přírody) byly oceněny 
tituly Fotopublikace roku. Během svého ži-
vota v emigraci spolupracoval s reklamní-
mi agenturami cestovního ruchu a hlavně 
s televizí ORF.  Fotografické cykly, doku-
mentující jeho lásku k přírodě, vystavoval 
v Nizozemsku, Německu, Rakousku a po-
sléze i v České republice.

Zdeněk Jirásek
Básník, prozaik. V roce 2010 vyhrál soutěž 
o českou báseň roku (pořadatel Vzdorospo-
lek). Pravidelně publikuje v tematických 
sbornících a vydává samostatné sbírky.

10. 7. - 12. 8. | PO – NE | 10:00 – 17:00 |
MICHAL DVOŘÁK: NA MŠI
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Blatné
Výstava fotografií od člena fotoklubu Kam-
fo, který na mši obvykle nechodí. Nicméně, 

po několika marných pokusech vstát v ne-
děli zavčasu, se mu přeci jen podařilo zvěč-
nit nejen mši a tvář kostela, ale i zvoníky 
od kostela Nanebevzetí Panny Marie...
Vernisáž v úterý 10. 7. v 19:00

FILMOVÁ VÝSTAVA OTEVŘENA
V pátek 8. 6. otevřelo Městské muzeum 
Blatná novou letní výstavu o filmech to-
čených na Blatensku s názvem KAMERA, 
KLAPKA, JEDÉM…! Výstava, přístupná 
až do 26. srpna, pojednává zejména o 
filmech, které se v Blatné a jejím oko-
lí natáčely z velké části. Za všechny 
jmenujme ty nejznámější – duchařská 
komedie Bílá paní (1964, režie Zdeněk 
Podskalský), oblíbená pohádka Šíleně 
smutná princezna (1967, režie Bořivoj Ze-
man) a na benátském filmovém festivalu 
oceněný snímek Čest a sláva (1968, režie 
Hynek Bočan).
Kromě již zmíněných snímků se na výstavě 
samozřejmě dozvíte i o řadě dalších, které 
se do obecného povědomí tolik nedostaly. 
Návštěvníky čeká bohatá fotodokumen-
tace, dosud nepublikované fotografie z 
natáčení, zmapované filmové lokality, 
vzpomínky pamětníků, (ne)veselé histor-
ky z natáčení a osudy filmů i jejich tvůrců. 
Mohou se seznámit s filmovou technikou, 
poznat jednotlivé fáze výroby filmu, v 
„muzejním biografu“ si připomenout filmy 
zmiňované na výstavě a záběry točené zde 
na Blatensku, kde lze v řadě z nich zahléd-
nout i místní.
S výstavou se však můžete vydat i mimo 
muzeum. Na několika místech v Blatné po-
tkáte cedulky, které informují kolemjdoucí 
o těch pravděpodobně nejslavnějších scé-
nách. Připravenu máme i zábavnou hru, 
prostřednictví níž můžete všechny tyto lo-
kality objevit. Na recepci muzea je připra-
veno zadání šifrovací hry Po stopách filmu, 
která Vás všemi místy provede.
Během trvání výstavy se navíc můžete tě-
šit z doprovodného programu k výstavě. 
V úterý 26. 6. je naplánována v Kavárně 
Komunitního centra beseda s režisérem 
Hynkem Bočanem, který natáčel film Čest 
a sláva v nedalekých Buzicích. V 17 hodin 
začne promítání filmu a od 18:30 bude 
následovat beseda, kterou vás provede 
Bohunka Hermannová. Těšit se můžete 
ještě na dvě promítání pod širým nebem: 
3. 8. Princezna ze mlejna a v pátek 24. 8. 
film Bílá paní. Promítat budeme u Kavár-
ny V Podzámčí v obou případech od 21:30. 
Vstupné je dobrovolné.
V závěru bychom chtěli tímto poděkovat 
všem pamětníkům, kteří vyslyšeli výzvu 
a přispěli na výstavu svými vzpomínkami 
či dokonce fotografiemi. I když už výstava 
běží, můžete nás se svými příběhy či dal-
šími materiály určitě kontaktovat (tel. 605 
061 161). Budeme moc rádi.

Pavlína Eisenhamerová a Radek Řebřina

 Výstavy
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Fotbalové výsledky
Muži A vyhráli ve Vimperku 2:1 a skončili druzí jen díky horšímu vzájemnému 
zápasu s Bavorovicemi.

Loko ČB hrálo s Bavorovicemi 2:2, které tímto výsledkem postupují do KP.  Už jako jistý 
vítěz soutěže přivítal dorost Poříčí, které deklasoval 17:1 a převzal pohár pro vítěze 1. A třídy. 
Zároveň postoupil do KP. Mladší přípravka A si s Osekem s chutí zastřílela. Béčko mužů 
zakončilo celé jaro prohrou s Radošovicemi 1:3. Rezerva žáků podlehla v Žichovicích 1:2.

Blatná A, která ve fi nále porazila Bohemians Praha 1905 1:0, brankou Tomáše Říhy. 
Blahopřejeme !!!

Béčko Blatné obsadilo celkové čtvrté místo, když v boji o bronz podlehlo.
7. ročník Turnaje Romana Vonáška, kterého se zúčastnily starší přípravky vyhrála 

TJ Dražejovu 0:2.
Horst Siegl předává 

účastníkům turnaje ceny 
spolu se starostkou měs-
ta Kateřinou Malečkovou 
a předsedou fotbalového od-
dílu Michalem Vanduchem. 

Od 16 hodin proběhlo 
exhibiční utkání mezi vý-
běrem blatenských hráčů 
a hráček proti výběru Horsta 
Siegla Před skvělou návště-
vou 700 diváků skončilo 
utkání vítězstvím týmu Hor-
sta Siegla 10-9.

Týmy nastoupily v těchto sestavách – TJ Blatná – Vanduch, Martínek, Gutwirth, Voříšek, 
Prokopec, Diviš, Říha, Hanousek, Flandera, Ounický, Bárta, Brynda, Pavlová, Tvrdá, 
Vajsová, Klásková a Chárová.
Hosté – Ladislav Vízek, Karol Dobiaš, Přemysl Bičovský, Ivan Hašek, Lukáš Krpálek, 
Jiří Hrdina,  David Lafata, Karel Poborský, Tomáš Skuhravý, Horst Siegl, Tomáš Jůn, 
Martin Lafek, Sagvan Tofi , Michal Hrdlička a Ondřej Vrzal.
Branky Blatné – 2x Vanduch a Říha, Vajsová, Voříšek, Klásková a Ounický.
Za hosty –  3x Lafata a Hrdlička, 2x Jůn,  Hašek a Poborský po 1.
Po skončení utkání proběhla i autogramiáda těchto hráčů a to za velkého zájmu publika.
Díky všem, kteří se jakoukoli měrou podíleli na hladkém průběhu tohoto fotbalového 
svátku.

„Total brutal kros“ 
na blatenské Vinici
Extrémním podmínkám odolali všichni, 
„korunní princ“ závodu a „architekt“ bě-
žecké trati však v cíli zkolaboval.

Blatná - Bylo to jednoznačně „maso“. Řeč 
je o prvním ročníku „Blatenské dvanáctky“/ 
terénního běžeckého závodu na 12 kilometrů 
/, který vnesl pořádné „vzrůšo“ do poklid-
né a tiché blatenské městské části jménem 
„Vinice“. S vědomím, že je čeká mimořádně 
brutální terén, kde si sáhnou až na dno svých 
sil, do toho šlo 26 mužů a žen. 

Myšlenka zorganizovat tak náročnou 
kolektivní „torturu“ svalů a vůle se zrodila 
v hlavě všestranného sportovce a cestovatele 
Pavla Karbana juniora. „Plánoval jsem to už 
delší dobu. Nakonec mě k tomu musela „do-
kopat“ přítelkyně. Ta mi taky výrazně pomoh-
la s organizací závodu. Navíc si to i osobně 
„odtrpěla“, aby podpořila ženské startovní 
pole,“ skládá slovní poklonu svému protějšku 
Pavel Karban junior. Hlavním „architektem“ 
traťové skladby prý byl Pavlův brácha Honza. 
Fantastické běžecké eso, kterému nestačí ani 
jeho vlastní stín. „On to má tím směrem všech-
no pěkně „v merku“. Chodí trénovat do lesů 
a zná tam kdejakou pěšinku,“ poznamenává 
na adresu druhého „já“ autor pekelného ná-
padu. Bohužel stejně jako revoluce požírá své 
děti, tak si Honza Karban postavil trať, která 
ho nakonec „dostala“. Samozřejmě nejen ona. 
Ale v kombinaci s nedýchatelným žhavým 
ovzduším a přetrvávajícím pocitem fyzické 
únavy až nepohody. Ty se ho držely jako klíště 
už před vstupem na startovní lajnu. Někdy to 
prostě nesedne- i běžci mají své dny!

Navíc Honza takřka do posledního oka-
mžiku pomáhal se vším, co bylo zapotřebí. 
Prakticky dorazil na shromaždiště teprve pět 
minut před startem, skočil do bot a běžel. 
„Brácha od začátku cítil, že to tentokrát není 
ono,“ dosvědčuje Pavel junior. Horký kandi-
dát na běžecký trůn měl najednou problém. 
Měl velký problém. Vyšťavil se na maximum 
a přestal vnímat, co se kolem něho děje. 
„Z posledních chvil na trati si vůbec nic 
nepamatuji. Běžel jsem už jen setrvačností, 
dokonce jsem v závěrečné etapě zapomněl 
odbočit. Byl jsem totálně mimo realitu,“ 
přiznal později borec s dynamitem v dolních 
končetinách. Je neuvěřitelné, že i za těchto 
nepříznivých okolností udeřil na stříbrný 
gong. V cíli ho ovšem opustil zbytek sil 
a zkolaboval. Naštěstí se ve stínu a s ledovým 
obkladem za krkem zotavil natolik, že mohl 
stanout na stupních vítězů. (pokr. na str. 15)
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„Štěkající“ vzduchovky v Pacelicích
Na „Zlaté mušce“ se opětovně vyznamenali příslušníci rodiny Tůmů, kteří snad mají 
střelný prach v krvi.

Pacelice - Ospalé a věčně opuštěné hřiště 
v centru Pacelic se onoho nedělního odpo-
ledne probudilo razantně k životu. Ledové 
ticho prořízl „štěkot“ vzduchovek. Konal se 
zde totiž 6. ročník „Zlaté mušky“ - soutěž 
v té nejlehčí formě střelby. Akci pravidelně 
pořádají PROSPORT Blatná, Obec Škvo-
řetice a Sportovně- střelecký klub Blatná. 
Aby náhodou nebylo těch „rozžhavených“ 
hlavní málo, se svou troškou do mlýna přispěli 
i mládenci z klubu „Volavka“. Ti zde rozbili 
stan v dolní části prostranství a tam si mohli 
zájemci vyzkoušet airsoftové zbraně. Stejně 
jako loni byl o tento vítaný doplněk programu 
nevídaný zájem- zejména mezi dětmi. A tak 
si zúčastnění soutěžící mohli chvíle čekání 
na „záleh“ do pozicí zpestřit bezva „military“ 
bojůvkou, která dokonale zapadala do sché-
matu této dobrodružné neděle.

Zajímavou podívanou si nenechali ujít ani 
„nestřelci“, rekrutující se z řad místních ob-
čanů i chalupářů. A tak není divu, že sluníčko 
svými paprsky rozmazlovalo více než sto lidí. 
Samotných soutěžících, rozdělených do šesti 
kategorií, se nahledalo bezmála sedmdesát! 
Úctyhodný počet svědčí o tom, že si za dobu 
své existence střelecký podnik vybudoval 
solidní pověst a obstál v konkurenci vše-
možných lákadel na Blatensku. A jelikož se 
na pacelickém hřišti stejně jako loni na účet 
obce čepovalo pivo spolu s malinovkou, nikdo 
neměl důvod být nespokojený.

Věrnými „stálicemi“ této střelecké soutě-
že jsou příslušníci rodiny Tůmů z Hněvkova. 
Těm snad sudičky musely vzduchovku polo-
žit do kolébky, protože s pažbou u ramene 
skutečně válí. Dal by se v této souvislosti 
bez nadsázky použít výraz „střílí celá rodi-
na“. A ani tentokrát si nevedli vůbec špatně. 
Radka Tůmová obsadila ve své kategorii 
zlatou pozici při klasické střelbě na papíro-
vý terč a neztratila se ani ve vyřazovacím 
dvojboji v kosení sklapovacích panáčků, kde 
vybojovala bronz. Cestu do fi nále ji překazil 
právě vlastní manžel Martin / to možná doma 

létaly hrnce !!! / a ten také společný souboj 
mužů i žen vyhrál. „Povedlo se mi to třetí 
rok po sobě,“ sdělil po vyhlášení výsledků 
šťastný Martin, „A co mi udělalo mimořádnou 
radost je fakt, že desetiletý syn Tadeáš  jde 
doslova a do písmene v mých stopách. On má 
po dnešku totiž na kontě také třetí vítězství 
v této disciplíně mezi mládeží do 15 let.“ Po-
zadu nezůstala ani malá Nela Tůmová / 4 roky 
/. Princeznička do nepohody nemohla odejít 
bez drahého kovu a také neodešla.Podařilo se 
jí v hlavním závodě ukořistit v kategorii 4- 6 
let bronzovou medaili. „Možná to vypadá, že 
trénujeme pravidelně. Ovšem opak je prav-
dou,“ poznamenal před odjezdem domů Mar-
tin Tůma, „Vzduchovku vezmeme do ruky 
maximálně desetkrát do roka. Já samozřejmě 
jako policista a nimrod střílím častěji, jenže 
to jde o jiný kalibr,“ dodává.

Poprvé zavítali do Pacelic sedmiletý 
Adam Lojík s tátou Tomášem z Buzic. Adam 
už měl při své premiéře bronzovou medaili 
na dosah, jenže….. „Měli s jedním ze soupeřů 
shodný počet bodů a následoval rozstřel jed-
nou ranou. Tam ho bohužel odkázal konkurent 
na bramborovou příčku. Škoda! Ale co, hlavně 
šlo o to si užít pohodové odpoledne a povy-
razit se. A v tom nám Pacelice stoprocentně 
vyhověly!“, libuje si Tomáš Lojík. Se synkem 
prý doma střílí ze vzduchovky hodně často 
a malý Adámek si vede výborně. „Ale tam 
Adam preferuje pozici vkleče. Možná, že 
tady je zakopaný pes. Napřesrok požádám 
rozhodčí, aby mu umožnili střílet jak je zvyklý 
z domova.“ Takže snad u Lojíků budou přece 
jen slavit medailový sběr!

Od zrodu soutěže platí pravidlo volby 
krále „Zlaté mušky“. Tentokrát putovní pohár 
a čtvrthodinka slávy na pomyslném trůnu 
patřily Ladislavu Kovaříkovi ze Sedlice. Že 
jablko nepadá daleko od stromu prokázal 
i jeho syn, který si odvážel zlatý skalp z ka-
tegorie 10- 12 let.

Hlavní osobou dne, která si zaslouží velký 
dík a uznání, byl Marek Novotný z Blatné. 
Jako osoba nejpovolanější- sportovní střelec 
mimořádných kvalit a nositel mistrovských 
ostruh z této oblasti- bděl nad striktním do-
držováním bezpečnostních pravidel a technic-
kou stránkou akce. Navíc sportovně- střelecký 
klub z Blatné jako vždycky sponzorsky dodal 
vedle vzduchovek diabolky, terče i ostatní 
potřebné vybavení.

Srdečné poděkování všem sponzorům 
6. ročníku „Zlaté mušky“: Obec Škvořetice, 
Elektro- Němcová Blatná, Jiří Vetešník- Blat-
ná, General Weld Blatná, Roman Pojer- BP 
Service Blatná, Blatenská ryba, Elektro 

O vzduchovky byl velký zájem mezi dětmi 
i dospělými.

Jankovský Blatná, Drogerie Blovský Blatná, 
CK Janeta Písek, Prodejna „Rozmarýna“- paní 
Maňasková Blatná, Prodejna „Kopretina“ 
Blatná, Květinářství- paní Šourková Blatná, 
Svět krmiv Blatná, Svět dětí a sportu Blatná, 
Ing. Robert Flandera Blatná, Emil Budoš Pa-
celice, Prodejna „Levandule“ Blatná, Klenoty 
M a M Blatná, Kohout K- servis Blatná, STK 
Blatná, Štědroňský- vodoinstalace Blatná.

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

„ČAK CUP“„ČAK CUP“
turnaj v nohejbale

BEZDĚDOVICE

14. 7. 2018

 Prezentace:  9.30 - 9.45 hod.
 Start:          10.00 hod.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
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„Total brutal kros“...
(pokr. ze str. 13)

Asi nikdy jindy nebyly zaslouženější. 
Asi žádná jiná trofej v dosavadní kariéře 
tolik „nechutnala“. A výsledný čas / 57: 29 / 
nepotřebuje komentáře!

Sám vítěz přeboru Jan Rádr / 57: 08 / 
z Blatné se vyjádřil v tom smyslu, že ho 
vzhledem k indispozici soupeře taková výhra 
příliš netěší: „Skutečným hrdinou je tady 
Honza Karban,“ poznamenal, „Vlastně jsem 
se dostal před něj až v závěrečné fázi závodu, 
jinak jsme celou dobu běželi spolu.“ Vybraný 
okruh hodnotí jako nádherný: „Jde o nejhezčí 
lokalitu v okolí Blatné. Rád si tam chodím při 
potoce vyčistit hlavu. Ale jinak jsem dneska 
nevěděl, s čím vším se budu potýkat a upřím-
ně- bylo toho až dost!“ Prý se jedná o jeho 
čtvrtý běžecký závod a kondici posiluje tímto 
způsobem jen rekreačně.

Bronzovou medaili v mužské kategorii 
získal zaslouženě Jakub Vacek / 57: 46 / 
z Lažan.

Mezi „něžným pohlavím“ triumfovala 
domácí Ivona Procházková / 1: 15: 59 /. Lucie 
Ladmanová / 1: 21: 04 / z Horažďovic mohla 
za druhé místo děkovat své sestře: „Já jsem si 
tady odbyla premiéru, protože ona, která trápí 
nohy daleko víc, mě k tomu vyhecovala. Jinak 
trénuji asi tak tři roky. Dneska se mi běželo 
úplně super- sice nejsem moc zvyklá rvát 
se s kopci, ale aspoň jsem zažila příjemnou 
změnu. Horší to pro mě a určitě i pro ostatní 
bylo sbíhat ze srázů dolů. Nejsme kamzíci 
/ bohužel /. Směrem nahoru nás většinou 
chladil milosrdný stín.“ Jako kdyby ten den 
dvojky přinášely malé zázraky, stejně jako 
Honza Karban i Lucka šla do brutálního krosu 
po hlavě i přes varovný signál organismu: 
„Celý týden jsem ležela s chřipkou a tím 
pádem netrénovala. O to je dnešní stříbro 
překvapivější a cennější!“, svěřuje se dojatě. 

Bronzová „placka“ putovala do vlastnictví 
Evy Niebauerové / 1: 23: 36 / ze Strakonic.

Zvláštní ocenění obdržel plným právem 
„nestor“ závodu Jiří Scheinherr / 1: 49: 
35 / z Blatné, kterému je 67 let. S podstat-
ně mladšími ročníky držel statečně krok 
a za svůj heroický výkon sklidil bouřlivé 
ovace. „Pořádně sportovat jsem začal někdy 
okolo padesátky, když se dostavily zdravotní 
problémy s nedokrvováním nohou,“ vrací se 
do minulosti houževnatý veterán, „Rozčilova-
lo mě brát takovou spoustu prášků. Řekl jsem 
si: „Na to musíš, holečku, jinak!“ Nejprve 
jsem osedlal kolo, pak přidal běh- a ejhle! 
Problémy ustupovaly!“ Nadšení pro tělesné 
aktivity stoupalo a sílilo. Jiří Scheinherr se 
našel a nikdy toho nelitoval. „Míval jsem 
i okolo čtyřiceti závodů za rok. Když mi 
potom zahaprovalo srdce a já ležel tři měsíce 
ve špitále a dostal přes 300 kapaček, alespoň 
jsem si hned, jak to šlo, rozměřil nemocniční 
chodbu a obcházel ji kolem dokola, abych si 
zachoval pohyblivost / a taky zdravý rozum /. 
Letos jsem zatím dal závodů deset, ale sezóna 
ještě neskončila, takže to chci dohonit,“ vysu-
nuje bradu bojovně dopředu originál každým 
coulem. Slušela by mu přezdívka „železný 
dědek“, protože…. „Zatím jsem nikdy žádný 
závod nevzdal, vždycky jsem každý dokončil. 
Ačkoliv mi dělá problémy plavání- skoro se 
vždycky utopím / smích /, neodpustil jsem si 
v sezóně minimálně tři triatlony. Člověk musí 
jít prostě do sebe a moc o tom nepřemýšlet.“ 
I když první blatenský kros ještě před zaháje-
ním získal vpravdě hororovou nálepku, přesto 
Jiří Scheinherr považoval za svou morální 
povinnost si v něm střihnout roli: „Jezdím 
po celé republice, byla by ostuda, kdybych 
zrovna doma chyběl.“ Pořadatele obdivuje, že 
dali dohromady tak nádhernou trasu: „Jen mi 
tam scházel brod. Na dvou závodech, kterých 
se účastním, brod je a to mě vážně baví,“ ne-
zapře v sobě tvrdého chlapa. Na vlastní kůži 
si otestoval drsnost nově vzniklého přeboru až 
do morku kostí, ale vyšel z toho téměř s ele-

gancí „šviháka lázeňského“: „Připadalo mi 
tedy, že se terén přede mnou neustále zvedá. 
Naopak ze srázů jsem slézal hodně opatrně, 
abych se nerozsekal a dožil vyhlášení výsled-
ků,“ žertuje „táta běžeckého pluku“, který již 
absolvoval taky pěknou řádku půlmaratónů.

Mládenci ze sportovního rodu Karbanů 
si dali na trati prvního blatenského krosu 
jaksepatří záležet. Nezapomněli ani na tzv. 
„horolezeckou vložku“. „V jednom úseku 
závodníci museli zdolat pěkně strmý sráz. 
Tam dostali na pomoc lano. Někteří vyčerpaní 
jedinci ve fi nále lezli nahoru po čtyřech,“ 
soucítí se „skalním plemenem“ Pavel Karban 
junior. Na vyznačení okruhu bylo použito 220 
šipek, postaveny tři občerstvovací stanice, 
„máklo“ si tu 15 pořadatelů. Převýšení trasy 
činilo 350 m. n.m., běželo se převážně po les-
ních a polních cestách. Na několika místech 
bylo nutno přelézat pokácené stromy. Scénu 
jako ze zlého snu nabídly stezky pro stahování 
stromů těžkou technikou, které vypadaly jako 
po nájezdu čety tankistů. Brutalitu místa činu 
dokresloval fakt, že terén představoval obří 
houpačku / nahoru a dolů, nahoru a dolů /, pře-
kreslenou jednou jedinou rovinou okolo závi-
šínského potoka. „Trať jsme značili ve třech 
lidech cca šest hodin,“ poznamenává „velký 
šéf“ náročného sportovního podniku, „I když 
jsem musel vyběhat fůru povolení- od policie 
přes vlastníky dotčených pozemků, Lesy ČR 
k odboru dopravy při Městském úřadu Blatná- 
vnímám to jako cennou zkušenost pro příští 
ročníky. A hlavně jsem se na všech místech 
setkal s ochotou a nadšením, že někdo dělá 
něco nového,“ netají se Pavel Karban junior 
příznivými ohlasy ze zainteresovaných stran. 

Vstříc mu vyšli i noví majitelé hospůdky 
„Na Vinici“, kde byl rozbit hlavní občerst-
vovací stan a poskytnuto zázemí v podobě 
sociálních zařízení, šatny apod. „Kvůli nám 
vstávali v „nekřesťanskou“ hodinu, když 
předtím do ranních hodin sloužili. Za to bych 
jim chtěl moc poděkovat. Stejně tak blatenské 
radnici, městské policii za asistenci při odklo-
nu dopravy, technickým službám za zapůjčení 
dopravních značek, dobrovolníkům za sa-
mostatnost a maximální nasazení od A do Z. 
Velké díky náleží fi rmám LEIFHEIT a Blaten-
ské rybě za sponzorskou podporu celé akce“ 
nechal se slyšet otec dobré myšlenky, která 
padla na úrodnou půdu. Pavel Karban junior 
sám v den D vstával už o půl páté, odpoledne 
uklízel trať až do sedmnácté hodiny. 

V průběhu „Blatenské dvanáctky“ došlo 
k malému „faux paas“, kdy dva závodníci 
„zběhli“. Host z Mnichova si tak prodloužil 
kupříkladu okruh o tři kilometry. V iluzi, že 
je první, žil jen několik chvilek, než ho domo-
rodec v Bezdědovicích vyvedl z omylu. Ale 
vzal tuto skutečnost s humorem a sportovně. 
Celá akce klapla jinak na výbornou. 

(Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda

Hrdinou závodu byl bezesporu Honza Karban.

Ceny předával osobně ředitel závodu 
Pavel Karban ml..
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Mažoretky PREZIOSO TJ Sokol 
Blatná úspěšně reprezentovaly 
na fi nále MČR v mažoretkovém 
sportu

Květen je každoročně pro mažoretky měsí-
cem, kdy vrcholí celoroční příprava a probíhají 
finálová kola Mistrovství ČR v mažoretkovém 
sportu. V letošním roce se fi nále s náčiním baton (hůlka) konalo 
12.-13.5. v Karviné, s náčiním pom-poms (třásně) potom 19.-20.5. 
v Náchodě. Mažoretky na fi nálových kolech získaly ze 14-ti startů 
celkově 3 x titul Mistra ČR, 5 x titul I. vicemistra ČR a 3x titul II.vi-
cemistra ČR. Úspěšné byly především velké formace (skupiny), které 
si odvezly  zlaté či stříbrné medaile za všechny choreografi e.

V červenci nás čeká odpočinek, v srpnu poté letní soustředění 
a příprava na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, na které jsme 
díky umístěním na fi nále MČR získaly mnoho postupových míst.

Mažoretky PREZIOSO patří již od roku 2008 mezi nejlepší české, 
ale i evropské mažoretkové soubory. Vývoj v tomto sportovním odvětví 
jde velmi rychle kupředu, a proto mažoretky musí skvěle ovládat nejen 
práci s jejich hlavním náčiním baton (hůlka) či pom-poms (třásně), ale 
také musí zvládat již náročné gymnastické a akrobatické prvky. Vývoj 
probíhá však i v tanečních technikách a velký důraz je kladen na preciz-
nost provedených prvků, piruet, toček, skoků apod. Mažoretky trénují 
celoročně 2x - 3x týdně a také se dále připravují na soustředěních.

Holčičky ve věku 5-6 let, které by měly chuť se k nám přidat, 
prosím kontaktujte nás na e-mailu: preziososokolblatna@seznam.cz 
a zašleme Vám další informace. Menším dětem doporučujeme oddíl 
všestrannosti, kde se naučí základní pohybové dovednosti.

Krajský slet Sokolské župy Jihočeské měly čest zahájit naše mažoretky jako 
nejúspěšnější sportovní kolektiv Sokolské župy Jihočeské.

Anežka Boli-
nová - choreo-
grafi e Peříčko.

Přípravka (Mickey a Minnie), kadetky (Aladinova lampa).

Seniorky miniformace - choreografi e Sedm smrtelných hříchů.

Kadetky - choreografi e V říši bonbónků.



Ročník 29 (39) Blatná 22. června 2018 Číslo 12 / strana 17

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 řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,

mzdové ohodnocení – 36.000 – 37.000 Kč čistá mzda,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce

INSTALACEZDARMA

s naším internetem 

Zavolejte na 
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Autodíly –    
    železářství

MAREK CHVÁTAL

  náhradní díly Škoda 
      + zahraniční vozidla
  autodoplňky, maziva, oleje
  výroba klíčů
  prodej vložek, zámků, kování
    sjednocování a oprava vložek FAB,
      TITAN
  elektrické a ruční nářadí
  vruty, šrouby, hmoždinky, kotvy

Provozní doba: Po-Pá 7.30 - 16.30
 So 8.00 - 11.00

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

nzerce

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

P ř i j m u  ř i d i č e  M K D
Firma: Václav Krejčí, IČ: 88305554

Místo výkonu práce: třída T. G. Masaryka 640, 388 01 Blatná, okres Strakonice
Vlastnosti volného místa:
–  Směnnost  Jednosměnný provoz
–  Pracovněprávní vztah Plný úvazek
–  Minimální stupeň Základní+ praktická škola
–  Mzdové rozpětí  Od 15 000 Kč/ měsíc

Požadavky: ŘP „ C+E“+ profesní průkaz řidiče, karta do tachografu, minimální praxe v řízení 
nákladního auta, spolehlivost
Mzda+ diety: 40 000 až 50 000 kč

Kontakt: telefonicky od 9- 20 hodin, Krejčí Václav, tel.: 777/ 605 301
CZ- CZ výše platu 28 000- 35 000 Kč           CZ- D výše platu 30 000- 40 000 Kč

CZ- EU výše platu 40 000- 50 000 Kč

Hotel Beránek
přijme

pracovnici na úklid pokojů 
(výpomoc).

Informace na tel. 

724 190 528

 

 PPIVO Z VVAšEHO MMĚSSTA 
 

Navštivte náš stánek na 
Blatenských rybářských 
slavnostech dne 23.6.2018 

              www.liquib.cz 
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Jakub Biskup 723 519 235  
   Biskit2@seznam.cz 

Tomáš Rozho  776 777 726 
   Rozhon09@gmail.com 

Jízdní řád 25. ročníku 
BLATENSKÉHO FESTU 2018

Pátek 22.6.
17,00-Whitwortův závit
18,05-Faust
19,30-S.P.S.
20,35-Funkce Šroubu
21,40-Vypsaná fi xa
23,05-Elektrick Mann
00,35-Lidová metelice
01,45-Herdek fi lek

Sobota 23.6.
15,30-Trest smrti
16,45-Kúrovec
17,50-Curlies
18,55-Cela pro Klárku
20,00-Sodoma Gomora
21,05-Anča Band
22,15-E!E
23,35-Fast food Orchestra
01,00-Pirates of the pubs
02,10-Ownroadies

2 stage sobota 23.6.
18,00-Kalivo
19,00-Záviš
20,00-Skinpin(Austrálie)
21,30-Permon balet superstar
23,00-Ucho
00,15-B.A.S.

neděle 24.6.-U Datla
14,30-P.N.P
15,30-Dechdehtu
16,30-Hovno pankáči
17,30-Conoped
 18,30-Krize středního věkuv

pu

08_09/2018

h

@

Letní program v buzické 
hospůdce „U Čiláka“

Buzice - Jako už tradičně i o letošním létě nabízí rodinná hos-
půdka „U Čiláka“ v Buzicích řadu lákadel ze sportovní a kulturní 
kuchyně. Tady jsou:
6. července od 14.00 hodin se uskuteční slavné „Rybí hody“. Aby 
hostům lépe chutnalo, doprovodí obírání kostí a kostiček kulinář-
ských pochoutek z našich vod živá kapela. Pro děti předškolního 
a školního věku budou připraveny zábavné soutěže.
14. července od 14.00 hodin odstartuje velkolepá soutěž ve vaření 
gulášů všeho druhu. O pořadí kuchtíků a kuchtiček bude rozho-
dovat nezávislá porota, složená z milovníků dobré krmě. K tanci 
a poslechu až do ranních hodin zahraje hudební těleso. Co nesní 
porota, bude předáno jako zdravotně nezávadné lidu obecnému.
28. července od 9.00 hodin se dostane ke slovu míč. Odehraje se 
zde další ročník turnaje trojic v nohejbale. O kvalitní výměny jistě 
nebude nouze. V zájmu zachování předepsaného pitného režimu se 
doporučuje půllitry opatřit železnou schránkou.
4. srpna od 14.00 hodin dojde na nádvoří venkovského podniku 
k „Setkání přátel country hudby“ za účasti trampských těles 
„Tamty“, „Z vršku“, „Buderovci“ a „Š- umíci“. Potlach bude úzce 
propojen s rybími hody číslo dvě.

Takže neváhejte a zavítejte v letních měsících k „Čilákovi“ 
na delší pobyt než je obvyklé jedno či dvě piva. Rozhodně se 
nebudete nudit!

Na vaši přízeň se těší rodinný kolektiv buzické hospůdky.

Vladimír Šavrda
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výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
po - st 8-11   12-14 hod.
čt - pá 8-11   12-18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)

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

Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná
Tel.: 383 422 044
E-mail: info@blatenskatiskarna.cz
www.blatenskatiskarna.cz

●   LETÁKY, PLAKÁTY
●   NAVŠTÍVENKY, POZVÁNKY
●   PROSPEKTY, ČASOPISY
●   KNIHY, BROŽURY
●   KALENDÁŘE
●   DIPLOMOVÉ PRÁCE
●   GRAFICKÉ SLUŽBY

VÝHODNÉ CENY

Př í jem zakázek: pondě l í  - pátek od 6.00 - 14.00 hod.

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
rozšířený sortiment v 1.patře

Dovoz zboží až domů
Zapojení a instalace
Odvoz starého 
zboží

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

Expert.cz – Blatná

NAJDETE 
NÁS NA FB

Jankovský



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


