
Ateliérová a průkazková fotografi e, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy. 
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu 
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů, 
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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OSLAVY 100 LET REPUBLIKY

Dobový kolotoč pro děti

Dudáci ZUŠ Blatná

Jana Hildprandt Germenis se synem 
Stephanosem

Kapela Švejk Band

Představitelé města s potomky italských exulantů 
z Valle San Felice (Itálie), kteří zde za 1. světové 

války pobývali

Ohňostroj

Něco na zub

Křest knihy Z VÁLEČNÝCH DENÍKŮ...

Starostka města Blatná, Kateřina Malečková

Zástupci TJ Sokol Blatná při kladení věnců

Muzeum slavnostně...

Hasiči a sokolové ve slavnostním



Číslo 19 / strana 2 Blatná 9. listopadu 2018 Ročník 29 (39)

ktual i ty

MARTIN (11.11.), KLIMENT 23. 11, KATE-
ŘINA (25. 11) - JEDNOU TEPLO, JEDNOU 
ZIMA
Listopadový čas bývá často jako na houpačce, 
střídá se ještě teplé a chladnější počasí.
KDYŽ O VŠECH SVATÝCH ZIMA NEMÁ 
MOCI, TAK VTRHNE O SVATÉM MAR-
TINĚ V NOCI
PŘIJEL-LI MARTIN NA  BÍLÉM KONI, 
METELICE ZA METELICÍ SE HONÍ
OD SVATÉHO MARTINA, ZAHŘEJE JEN 
PEŘINA
SVATÝ KLIMENT ČEKÁ AŽ CO KATEŘI-
NA, PAKLI BUDE ZIMA

ČAS VÁNOČNÍ SE PŘIBLÍŽIL...  
Pomalými neviditelnými krůčky se blíží 

čas, který je spojený s našimi nejoblíbenějšími 
a dětmi nejmilovanějšími svátky. Již za  pár 
týdnů nastane čas ADVENTU, tajemného 
slova, které značí příchod Páně a doba ad-
ventní je dobou očekávání narození Ježíše 
Krista - Štědrého dne.

Na prožitek Vánoc se lidé odnepaměti  
důkladně připravovali. Z pohanského vítání 
slunce přešli na vítání Vykupitele, k přijetí 
daru milosti v naději na příznivější budouc-
nost. Předvánoční doba byla dobou zkrášlo-
vání a zvelebování obydlí, aby bylo vše při-
praveno k přivítání hosta z nejvzácnějších...

Naštěstí mezi námi  vždy byli a jsou lidé, 
kteří vnímají měnící se tvář světa a nechtějí, 

aby ona prostá krása, která nás s našimi před-
ky spojuje, nenávratně zmizela. A tak díky 
etnografům, historikům, spisovatelům i zapá-
leným učitelům si dnes můžeme ony zvyky 
i  předměty připomínat a zkoušet je oživit.

Takovým malým oživením dob minulých 
je náš vánoční prodej LIDOVÉ VÁNOCE 
NA KŘÍDLECH ANDĚLŮ.

Prodej jsme již zahájili, ale postupně 
s blížícími se vánočními svátky budeme na-
bídku doplňovat. Srdečně vás všechny zveme 
k návštěvě!

V listopadu ještě otevřeno každou sobotu 
od 9.00 do 14.00 hodin.

Náš tip na listopad: originální vánoční 
přání a pohledy
www.lidove-remeslo.cz

PŘIŠEL SVATÝ ONDŘEJ, NAPOSLED SE 
OHŘEJ, POTOM ZIMĚ JIŽ JEN NA PEC, 
MÁŠ NADĚJI UTÉCT.

Eva Fučíková, lidové řemeslo

 
 

29. 11. a  30. 11. 2018 
od 9,00 do 16,00 hod 

v hale školy 
 

P O Z V Á N K A 
na 

V Á N O  N Í   V Ý S T A V U 

BÁLA ROCK - PODĚKOVÁNÍ
 Vzpomínka na legendárního Bálu plná skvělého rocku – to byl páteční večer 26. října 

2018 v kulturním domě v Předmíři. Během večera vystoupily kapely Morek, Ucho, Uriah 
Heep Revival a Faust. 
Příspěvky a sponzor-
ské dary byly věnová-
ny holčičce po operaci 
páteře a její mamince 
z Blatenska. Srdečně 
děkujeme všem pořa-
datelům, sponzorům, 
hudebníkům a ná-
vštěvníkům. 

rodina Švehlova

O kom se mluví
Adam Scheinherr, budoucí náměstek 

pražského primátora, který je znám jako 
autor iniciativy pro záchranu Libeňského 
mostu, vystudoval fyziku a strojařinu 
v Česku a ve Francii, pracoval v Ústavu ja-
derného výzkumu v Řeži, pochází z rozvět-
vené rodiny místních Scheinherrů - narodil 
se v Bezdědovicích. Do náročné pozice 
přejeme pevné nervy a hodně úspěchů.

ZM

Dalším hostem Blatenských listů bude 
biskup Václav Malý.

Beseda se bude konat na blatenském 
zámku, ve čtvrtek, 29. listopadu 

od 17 hodin
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Zprávy
z radnice

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám poděkovala za sebe i všechny zvolené 

zastupitele. Děkujeme za důvěru, kterou jste nám dali. To, že ve své 
práci pokračuje 11 zastupitelů, je nejlepší vysvědčení. Mohu Vám 
slíbit, že budeme pracovat se stejným nasazením a vždy s cílem 
zlepšovat život blatenských občanů.

Bc. Kateřina Malečková
starostka města Blatná 

Ustavující zasedání 
Zastupitelstva města Blatná

Dne 31. 10. 2018 se od 17:00 hodin konalo v sále Komunitního 
centra aktivního života ustavující zasedání Zastupitelstva města Blatná. 
Přítomných bylo všech 15 zastupitelů. Hlavním programem byla volba 
starosty a místostarosty. Účast obyvatel dokazuje, že dění v našem 
městě není občanům lhostejné.  V prvním bodě zasedání složili nově 
zvolení zastupitelé, kteří vzešli z říjnových komunálních voleb, slib. 
Jsou jimi: Zdeňka Braunová, Ing. Robert Flandera, Ing. Václav 
Cheníček, MVDr. Milan Kalužík, Mgr. Marcela Karbanová, 
Ing. Petr Linhart, Bc. Kateřina Malečková, Ing. Martina Michalo-
vá, Pavel Ounický, Bc. Jiří Scheinherr, Luboš Srb, Mgr. Iva Tvrdá, 
Zbyněk Tvrdý, Miroslav Vaněček, Ing. Miloslav Vít.

Dále následovala volba starostky, kterou se stala pro následující 
volební období paní Bc. Kateřina Malečková. Místostarostou byl 
zvolen Pavel Ounický. Důvěru dostali od všech členů zastupitelstva. 
Pro funkci starostky a místostarosty budou dlouhodobě uvolněni.

Do rady města byli zvolení: Ing. Robert Flandera, Luboš Srb, 
Bc. Jiří Scheinherr, Bc. Kateřina Malečková a Pavel Ounický jsou 
členy rady ze zákona.

Zastupitelstvo dále zřídilo, jako své poradní výbory, Finanční 
a Kontrolní výbor a stanovilo počty členů. Oba výbory budou 7 členné. 
Zároveň zvolili předsedou Finančního výboru pana Zbyňka Tvrdého 
a předsedkyní Kontrolního výboru paní Zdeňku Braunovou.

Hlasování probíhalo vždy formou tajné volby.
Bylo stanoveno užívání závěsného odznaku všemi členy zastupi-

telstva při významných příležitostech a občanských obřadech. Zároveň 
byli všichni členové zastupitelstva také pověřeni k přijímání sňatečného 
prohlášení snoubenců při občanském sňatku.

V posledním bodě programu se rozhodovalo o odměnách za výkon 
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. Odměny zůstaly v dosavadní 
výši a to měsíčně:

Člen rady města – 4000 Kč, člen zastupitelstva města – 1000 Kč, 
předseda výboru a komise – 2500 Kč, člen výboru a komise – 1500 Kč. 
Zastupiteli náleží jen 1 odměna, a to odměna za funkci, za níž zastupi-
telstvo obce stanovilo odměnu nejvyšší. Nejedná se tedy o poskytování 
souhrnné odměny.

Další zasedání Zastupitelstva města Blatná se bude konat dne 
12. 12. 2018.

Ing. Simona Sedláčková
tajemnice MěÚ Blatná 

Vyhlášení výsledků soutěže 
významná společnost, 
živnostník, osobnost 

a rodák roku 2018 

Jihočeská hospodářská komora, oblastní kancelář Strakonice, 
již od roku 2003 vyhlašuje soutěž ve čtyřech kategoriích: významná 
společnost roku, významný živnostník roku, významná osobnost 
roku a významný rodák roku. Návrhy na ocenění podávají městské 
úřady, živnostenské úřady, úřady práce, fi rmy a jednotlivci. Kritéri-
em pro hodnocení navržené společnosti a živnostníka je přínos pro 
region, kvalita výrobků a služeb, dynamický rozvoj fi rmy, ovlivnění 
životního prostředí a etika v podnikání. Významnou osobností roku 
je oceněna osobnost, která se významnou měrou podílela na dění 
v regionu nebo na jeho propagaci. Významným rodákem roku je 
oceněna osobnost, která se v regionu narodila. 

Vyhodnocení jednotlivých kategorií proběhlo 25. října 2018 
v Rytířském sálu hradu Strakonice v rámci fóra podnikatelů Stra-
konicka. Součástí slavnostního programu bylo vystoupení žáků 
Základní umělecké školy Strakonice.

Za správní obvod Městského úřadu Blatná ocenění význam-
ná společnost roku 2018 převzala fi rma MEOS-B spol. s. r.o. 
se sídlem v Blatné, U Sladovny 277, významným živnostníkem 
roku byl vyhlášen pan Ladislav Kratochvíl, Blatná – EKO, 
výkup a prodej druhotných surovin, prodej zbraní a střeliva. 
Významnou osobností roku byl oceněn pan Václav Krejčí ze 
Lnář, předseda TJ Sokol Lnáře, za jeho celoživotní zásluhy 
o rozvoj nejen fotbalu. Paní Jana Zumrová z Blatné převzala 
ocenění významný rodák roku za její dlouholetou pomoc dětem 
a dospělým v  oblasti fyzioterapie, Vojtovy metody i dalších spe-
ciálních metod, a její dobrovolnou nezištnou činnost v TJ Sokol 
Blatná. Mezi prvními gratulanty oceněným byla paní starostka 
Kateřina Malečková.

Ing. Hana Valachová
Vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu MěÚ Blatná
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Den moderní techniky 
2018 v SOU Blatná

Ve čtvrtek 11. října se u nás na Střed-
ním odborném učilišti v Blatné konala 
akce „Den moderní techniky“. Přípravy 
na tento den se konaly už od pondělí, 
po celém areálu se uklízelo a zkrášlovalo. 
Čtvrteční ráno bylo plné shonu, přijížděli 
vystavovatelé veteránů, nablýskaných 
aut a motocyklů, a zástupci fi rem, které 
prezentovaly své výrobky a služby. 

Centrum dění bylo ve velké opravá-
renské hale traktorů. Sem přijel i pilot Martin Macík se závod-
ním kamionem Liaz Dakar, který byl hlavní atrakcí pro většinu 
návštěvníků. Spolu s Petrem Luskem, oceňovaným fotografem 
Rallye Dakar, celý den rozdávali podpisy závodním nadšencům. 
Během dne nás provázel moderátor Luboš Voráček z Českého 
rozhlasu České Budějovice.

V areálu učiliště jsme mohli vidět unikátní medomet, automat 
na přezouvání pneumatik v autodílně SOU Blatná, učebnu pro vý-
uku špičkových svářečů, hasičskou techniku, výstavu zemědělské 
techniky John Deere a Zetor. Zájemci se mohli svézt traktorem 

Valtra, absolvovat zkušební jízdy s automobily Škoda Kodiaq 
a Karoq, v elektromobilu Tesla S, mohli se projet na školní čtyřkol-
ce, řídit auto na školním trenažéru, řídit modely traktorů, ovládat 
ruční minibagr a další atrakce. Den byl určený pro fanoušky strojů, 
techniky, zájemce o studium, odborníky i veřejnost. 

V areálu školy byla připravena stanoviště se soutěžemi. 
Přijížděly sem školy z širokého okolí. Děti zde měly o zábavu 
postaráno. Každý žák mohl získat soutěžní kartu, za kterou si 
po splnění zajímavých úkolů vyzvedl cenu.

Pro účastníky akce se konala fotosoutěž. Fotografi e umístěné 
na facebooku SOU Blatná dostávaly hlasy. Deset nejlépe hodno-
cených účastníků bylo odměněno hodnotnými věcnými cenami 
– elektronikou, sadami nářadí a technickými modely.

Mně se tato akce 
líbila, počasí nám přálo 
a doufám, že pěkné zá-
žitky si odnášeli všich-
ni, kteří se přišli podí-
vat. Měla jsem štěstí, 
že jsem pod vedením 
profesionálního foto-
grafa a majitele mar-
ketingové fi rmy mohla 
celou akci nafotit. Fotí-
te? Já fotím moc ráda, 
ale pořídit ucházející 

ŠKODA NEJMIX
Nejlepší nabídka od ŠKODA AUTO

skodanejmix.cz

2

AUTO KÁPL s.r.o.

www.autokapl.cz

reportážní fotku není lehké. Fotograf musí být všude, kde se něco 
děje, a to není legrace.

Tereza Burianová, studentka 1. roč. nástavbového studia Podnikání, 
SOU Blatná

Děkujeme všem zúčastněným fi rmám a institucím, které se pří-
mo podílely na zajištění programu, nebo jiným způsobem tuto akci 
podpořili:

Jihočeský kraj, Město Blatná, Regionální agrární komora Jihočes-
kého kraje, Jihočeská hospodářská komora, Zemědělský svaz České 
republiky, KM Racing Team Sedlčany, HBT Weld České Budějovice, 
LIVA Předslavice, STROM Lnáře, AGROZET České Budějovice, 
BP-Service Blatná, FEIN elektronářadí, TOPAGRI Beroun, AUTO 
Ševčík Strakonice, E.ON Česká republika, LEIFHEIT Blatná, 
AISIN Písek, VISHAY Blatná, Prillinger Radomyšl, TechFarm České 
Budějovice, Blatenská ryba, Hasiči Blatná, Bidfood Czech Republic 
Kralupy nad Vltavou, Český rozhlas České Budějovice, soukromí 
sběratelé veteránů. 

Fotogalerie z akce je na https://soublatna.cz/galerie

SOU Blatná, foto Tereza Burianová
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Zemřelí – říjen
Ing. Hanzlíček Dalibor, nar. 1938, Blatná, úmrtí 6. 10. 2018
Bombalová Božena, Kadov, nar. 1950, úmrtí 9. 10. 2018
Formánek František, Blatná, nar. 1939 úmrtí 11. 10. 2018
Balada Antonín, Blatná, nar. 1932, úmrtí 11. 10. 2018
Plzák František, Smetanova Lhota, nar. 1930, úmrtí 11. 10. 2018
Zvárová Milada, Blatná, nar. 1933, úmrtí 14. 10. 2018
Dolejšová Květuše, Blatná, nar. 1951, úmrtí 16. 10. 2018
Matoušek Karel, Lnáře, nar. 1953, úmrtí 16. 10. 2018
Scheinherrová Jindřiška, Bezdědovice, nar. 1933, úmrtí 19. 10. 2018
Drnek Pavel, Kocelovice, nar. 1948, úmrtí 20. 10. 2018
Bláhová Blažena, Blatná, nar. 1939, úmrtí 23. 10. 2018
Červová Josefa, Mačkov, nar. 1954, úmrtí 25. 10. 2018
Halama Josef, Předmíř, nar. 1947, úmrtí 27. 10. 2018
Novotná Hana, Blatná, nar. 1952, úmrtí 29. 10.  2018

Vítání občánků 23. a 25. října 2018 na Zámku Blatná

Foto:Martina Ředinová

V obřadní síni blatenského zámku se ve dnech 23. a 25. října 2018 uskutečnily tradiční slavnosti vítání občánků města.  Pod vedením paní 
učitelky Strnadové s  recitací vystoupily děti z Mateřské školky Vrchlického, Blatná. Pan místostarosta Pavel Ounický přivítal do života 
17 občánků Blatné: 

Šimon Sedláček  nar. 05.03.2018   Johana Ounická   nar.10.05.2018
Jan Vohryzka   nar. 05.04.2018   Jessica Svobodová   nar. 10.05.2018
Jáchym Kučera    nar. 06.04.2018   Karel Převrátil   nar. 03.06.2018
Tomáš Lávička  nar. 10.04.2018   Ondřej Pechlát      nar. 26.06.2018
Lýdie Velemanová  nar. 10.04.2018   Adam Lehečka    nar. 27.06.2018
Ladislav Matoušek  nar. 11.04.2018   Vladimír Samec     nar. 27.06.2018
Matěj Krajčo   nar. 25.04.2018   Ondřej Damián Dvořák    nar. 29.06.2018
Filip Gutwirth   nar. 26.04.2018   Linda Kubíková     nar. 29.06.2018
Natálie Holubová  nar. 07.05.2018 

Jménem města Blatná přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky také občánkům Jiřímu Kudláčkovi, nar. 24.05.2018 a Alici Maškové, 
nar. 09.06.2018, kteří se vítání občánků nezúčastnili.
Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města Blatná, byly předány poukázky pro výplatu příspěvku v hodnotě 4.000 Kč. 

Ing. Hana Valachová, odbor správní a živnostenský úřad

Stažení malých kontejnerů 
na bioodpad

Informujeme občany, že z důvodu zazimování kontejnerových 
vozidel Piaggio dojde ke stažení kontejnerů na bioodpad. Jedná se 
o otevřené hnědé kontejnery o velikosti 2,5 m³.

V pondělí 19. 11 budou odvezeny kontejnery na větve, v pátek 23. 
11. budou odvezeny kontejnery na trávu.

K uložení bioodpadů lze nadále využít sběrný dvůr, velké kon-
tejnery v lokalitách Vinice a Jezárky,  a kontejnery o velikosti 1,1 m³, 
tzv. zvony.

Děkujeme za pochopení.

K článku o Historii blatenského juda v minulém čísle jsme dostali dopis 
s upřesněním údajů:

Dobrý den, jsem dcera Stanislava Drdy, na kterého byla zveřejněna vzpomínka 
ke 40. výročí založení juda v Blatně ve vašich listech. Jsem tomu velmi ráda, že 
jste věnovali tuto vzpomínku nejen judu, ale i mému otci. Chtěla bych vás upozor-
nit na dvě základní chyby. Otec nebyl rodák z Vyššího Brodu, ale z Horní Plané 
a nezemřel roku 1989, ale v prosinci roku 1988. Jinak jsem moc ráda, že ve vzpo-
mínkách lidí z Blatné zůstal. Pokud byste potřebovali bližší informace, můžete se 
na mě kdykoliv obrátit. S přáním hezkého dne. Dcera Klára Drdová Hamplová.

Za příspěvek děkujeme.
ZM 
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Základní umělecká škola Blatná si Vás dovoluje pozvat na vá-
noční představení

„JAK GRINCH UKRADL VÁNOCE“
Ve vesnici Kdosice žijí Kdovíci a ti ze všeho nejvíce na světe milují 
Vánoce. Jenom Grinch, který žije nahoře v jeskyni, ne. Grinch je 
zelený, je chlupatý, je zlý … a má v úmyslu připravit svět o vánoční 
svátky. Je vůbec možné ukradnout Vánoce? A co je pravou podsta-
tou Vánoc? Uvidíte v muzikálu ZUŠ Blatná na motivy americké 
komedie o zatrpklé a nepřející potvůrce. Účinkují žáci hudebního 
a tanečního oboru. 

Představení pro veřejnost: čtvrtek 13.12. 2018 od 17:00 
v kinosále blatenské sokolovny.

Vstup dobrovolný
Srdečně zvou učitelé a žáci ZUŠ Blatná

Fenomén MERKUR
Všechny malé i velké konstruktéry srdečně zveme do Městského 

muzea Blatná. Na zimní měsíce jsme pro vás přichystali výstavu 
o historii stavebnice Merkur. 

Seznámíme vás především s výrobci českých kovových stavebnic 
v období po první světové válce. Kromě legendárního Merkuru budou 
vystavené i ostatní, dnes již zapomenuté, stavebnice: roudnický Edison, 
pražský Vašek a volarský Trix. Jejich genialitu budete moci porovnat 
s konstrukčními stavebnicemi ze zahraničí (Märklin, American model 
builder, Meccano). Nejstarší stavebnice této sbírky pochází už z roku 
1913. 

Pozornost bude ovšem vě-
novaná hlavně Merkuru. Jeho 
historie sahá až do roku 1920, kdy 
pan Jaroslav Vancl začal v Polici 
nad Metují vyrábět stavebnici 
Inventor. Jednotlivé díly staveb-
nice tenkrát spojoval důmyslnými 
háčky. O pět let později přešel 
na nový systém spojování pomocí 
šroubků a matiček, a tak vznikl 
Merkur. Od té doby se jeho podoba 
téměř nezměnila: pásy a profi ly 
různých tvarů a délek z barevně 
lakovaného plechu s mnoha otvo-
ry, ze kterých dokáží šikovné ruce 
sestavit jakoukoliv stavbu či stroj. 
I na naší výstavě uvidíte několik 
desítek velkých i malých modelů: 
auta, vlaky, letadla, jeřáby, ruská 
kola nebo Petřínskou rozhlednu. 

Exponáty pochází se soukro-
mé sbírky Jiřího Mládka, který se 
s vášní tomuto koníčku věnuje od roku 1975. V současné době patří 
pan Mládek mezi největší sběratele na světě. Byl také jedním z inici-
átorů založení Muzea stavebnice Merkur v Polici nad Metují v roce 
2006. Pro toto muzeum sestavil „Ocelové město“, jež bylo zapsáno 
do Guinessovy knihy rekordů.

Přijďte se svými dětmi či s vnoučaty a seznamte je s nesmrtelnou 
českou stavebnicí. Součástí výstavy je také herna, kde si budete moci 
vyzkoušet sestavit svůj vlastní model. Vernisáž za účasti majitele 
sbírky Jiřího Mládka proběhne v úterý 20. 11. od 17:00.

Pavlína Eisenhamerová
Městské muzeum Bl atná

Přebal stavebnice Merkur z roku 1928

Unikátní fotografi e prvního návrhu 
stavebnice Merkur, který vyrobil 

Jaroslav Vancl v roce 1904 v továrně 
svého otce v Benátkách nad Jizerou, 

když byl ještě strojním učněm
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Výlov rybníka Labuť
Podzimní čas je každým rokem spojen s výlovem rybníků. Nad-

chází doba rybolovů.
Stalo se už tradicí, že největší rybník na Blatensku se loví kolem 

svátku Dne vzniku samostatnosti československého státu po tři dny, 
vždy za dva roky, a střídá se s výlovem Buzického rybníka, který je 
o polovinu menší. Letošní výlov Labutě připadl na čtvrtek, pátek a so-
botu 25., 26. a 27. října a konal se v době oslav 100. výročí založení 
Československa.

Je zapotřebí připomenout, že i tento rybník má letos své jubileum. 
Uplynulo již 515 let, co byl poprvé vodou napuštěn. S jeho výstavbou 
se započalo v roce 1492 (ve stejném roce, kdy byla objevena Amerika) 
a trvalo jedenáct let, než byla v Myšticích vybudována 240 m dlouhá, 
téměř 6 m vysoká, v koruně 10 m a v patě 39 m široká hráz, která je 
schopna zadržet z plochy 108 hektarů asi jeden milion sedm set tisíc 
kubických metrů vody.

A o vodu byla v letošním extrémně suchém a teplém létě skutečně 
nouze. Zejména nebeské rybníky, odkázané pouze na dešťové srážky, 
trpěly jejím nedostatkem. Na většině míst byla situace složitá už na jaře, 
i když byla zima poměrně studená, v nižších polohách rybničních 
pánví nebyl téměř žádný sníh a v jarních a letních měsících pršelo 
jen málo a slabě.

Naštěstí rybník La-
buť je průtočný, vodu 
při j ímá v zál ivech 
u Chobota z potoků 
Málkovského a Kost-
řateckého, sbírajících 
ji z lesních porostů. 
Rybník byl dostatečně 
naplněn už v květnu, 
takže slabší přítoky 

v srpnu a v září, kdy fotosyntéza řas, která ve vodě doplňuje kyslík, 
už ale kvůli delším nocím nefunguje tak dobře, se na přírůstcích ryb 
příliš neprojevily.

S napjatým očekáváním se sledovalo, co rybník při letošním výlovu 
vydá. Nade všecko byl výsledek lepší, než se čekalo. 1160 q kapra 
převážně hladkého, 20 q tolstolobika, 15 q amura, 8q štiky, celkem 
1203 q ryb. Pro zajímavost uvádíme, že před dvěma roky to bylo 998 
q ryb, což odpovídalo průměrnému výlovku.

Výlov letos probíhal za převážně podmračeného chladného počasí, 
a to transportu ryb do sádek do Blatné a Dobré Vody vyhovovalo. 
Pod vedením vedoucího střediska Ing. Augustina Ráže se lovení 
ryb zúčastnilo 35 osob, kromě profesních zaměstnanců společnosti 
Blatenská ryba i několik brigádníků. Po všechny dny byl přítomen 
též jednatel Jiří Bláha.

Výlov rybníka Labuť je vždy neobyčejnou událostí a zajímavou 
podívanou. Na hrázi přihlíželo divadlu sehrané rybářské party hodně 
diváků, kteří měli příležitost zakoupit si vylovené ryby. V podhrází se 
rozprostíraly četné stánky, v nichž prodavači nabízeli i teplé občerstve-
ní. Myštická hospoda připravila pro návštěvníky chutné rybí pokrmy.

Jak ujišťují rybáři, ryb na vánoční stůl by měl být dostatek a jejich 
ceny se prý nebudou příliš zvyšovat.

Jiří Sekera
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ulturní  kalendář

9. 11. PÁTEK | 19:00 |
ZVUKY ROMANTISMU
Zámek Blatná, Starý palác
Romantickou hudbu druhé poloviny 19. 
století představí ve svém programu Maria 
Katsoura (zpěv – soprán), Ourania Menela-
ou (klavír) a Ilias Sdoukos (viola).
Zazní skladby Liszta, Brahmse, Schuman-
na, Faurého a dalších.
Více informací na www.zamek-blatna.cz, 
info@zamek-blatna.cz, 383 422 934.

10. 11. SOBOTA | 20:00 |
JIŘÍ VOKOUN + ANČA BAND
Hospoda U Datla
Křest knihy Jiřího Vokouna + zábava pod 
takty Anča Bandu

11. 11. NEDĚLE | 18:00 |
ANTARKTIDA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Cestopovídání s polárníkem, jachtařem a 
fotografem Vilémem Rudolfem, který jako 
první Čech došel pěšky na severní i jižní 
pól.

15. 11. ČTVRTEK | 19:00 |
KLARINETOVÝ SOUBOR PRACHATI-
CE: HUDBA IMPRESIONISMU 
A ROMANTISMU
Zámek Blatná, Starý palác
Koncert KPH
Con Te Partiro, Nesun Dorma, Ave Maria. 
Tyto a mnohé další nesmrtelné skladby 
přednese v rámci dalšího koncertu KPH 
Klarinetový soubor Prachatice.
Klarinetový soubor Prachatice je komorní 
hudební soubor s všestranným repertoá-
rem. Na hudební scéně se pohybuje přes 
jedenáct let a za svou hudební dráhu ab-
solvoval více jak dvě stě padesát vystou-
pení na mnoha místech České republiky 
a v zahraničí. Členy souboru jsou klarine-
tisté: Jan Hovorka, Petr Chalupský, Tomáš 
Janoušek, Jiří Pecka a zpěvačka Petra So-
vová.
Předprodej a podrobnosti: infocentrum 
Blatná, www.ckvb.cz

17. 11. SOBOTA | 20:00 |
UCHO + TOSIRO
Hospoda U Datla | Koncert kapel

18. 11. NEDĚLE | 16:00 | 
DIVADLO ToTeM – BADATELSKÉ 
POHÁDKY 
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Příběhy o zvířatech pobaví malé i velké.

19. 11. PONDĚLÍ | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ 
EDUARD STEHLÍK
Kulturní kavárna Železářství U Šulců 
Téma: Československé legie a vznik repub-
liky.

20. 11. ÚTERÝ | 16:30 |
JOŽE PLEČNIK
Kavárna V Podzámčí | Pořádá navíc z.s.
Přednáška s obrazovou prezentací Mgr. 
MgA. Oldřicha Bystřického (NG v Praze) o 
významné osobnosti evropské architektu-
ry 1. poloviny 20. století, spolupracovníkovi 
Karla Fialy. Vstupné dobrovolné.

22. 11. ČTVRTEK | 19:00 |
TŘI TRADIČNÍ JAPONSKÉ FRAŠKY | 
BÓŠIBARI, ŠIMIZU, HONEKAWA
Malé Divadlo Kjógenu, Brno
Divadelní sál sokolovny
MDK se věnuje převážně studiu, realizaci 
a uvádění japonských frašek kjógen v čes-
kém jazyce.
Bóšibari (Připoutaný k tyči) - Hra staví 
na situačním humoru, celkovou atmosfé-
ru však dokresluje množství zpěvů, jejichž 
technická vybroušenost dodává glanc ji-
nak pijáckému námětu hry.
Hra Bóšibaripatří i dnes v Japonsku k nej-
populárnějším a tudíž nejčastěji uvádě-
ným hrám a v repertoáru ji mají všechny 
rody, které žánr kjógen uvádějí.
Šimizu (Horský pramen) - Utichly vřavy a 
válečný ryk a v kraji se rozhostil klid a mír. 
Pán (samuraj) se rozhodne oslavit blažený 
čas čajovým obřadem, k němuž hodlá při-
zvat hosty. K patřičnému čajovému obřadu 
je nicméně zapotřebí vody nebývalé kvali-
ty, již musí opatřit sluha Tarókadža...
Honekawa (Mnich, kostra a její obal) - 
Starý mnich odchází do ústraní a klášter 
předává svému žáku...
Předprodej: infocentrum Blatná, www.
ckvb.cz 

24.11. SOBOTA | 21:00 |
LA GROUPE, MACHETA, LIBIDO 
CHALLENGE
Hospoda na Vinici | Koncert kapel

25. 11. NEDĚLE | 19:00 | 
TAMARA NATHOVÁ, MICHAL 
BYSTROV
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Koncert básnířky Tamary Nathové - (po-
etický bigbeat hraný obráceně na kytaru) 
a básníka, novináře a písničkáře Michala 
Bystrova (blues a folkrock)

9. 11. PÁTEK | 20:00 |
HOVORY S TGM
Drama / historický | Česko 2018 | 80 min. | 

11. 11. NEDĚLE | 15:00 |
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Animovaný / dobrodružný / rodinný / ko-
medie / fantasy / muzikál | USA 2018 | 96 
min. | 

14. 11. STŘEDA | 19:00 |
TEN, KDO TĚ MILOVAL
Komedie / rodinný / krimi | Česko 2018 | 90 
min. 

16. 11. PÁTEK | 20:00 |
DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
Krimi / drama / thriller | USA 2018 | mláde-
ži do 15 let nevhodný

21. 11. STŘEDA | 19:00 |
ZLATÝ PODRAZ
Drama / romantický / sportovní | Česko 
2018 | 106 min. | mládeži do 12 let nevhod-
ný

23. 11. PÁTEK | 20:00 |
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY ZLOČINY | 3D
Dobrodružný / rodinný / fantasy | Velká 
Británie 2018 | mládeži do 12 let nevhodné

25. 11. NEDĚLE | 15:00 |
PŘÍBĚH KOČEK
Animovaný / komedie  Čína 2018 | 90 min. | 

OMEZENÍ OTEVÍRACÍ DOBY V MĚSTSKÉ 
KNIHOVNĚ BLATNÁ
PONDĚLÍ  9:00 – 18:00
STŘEDA  9:00 – 18:00
ČTVRTEK  ZAVŘENO
PÁTEK  12:00 – 16:00
Platí do konce listopadu

PRO DOSPĚLÉ
9. 11. – 16. 11. 

KNIŽNÍ VÝSTAVA K 100. VÝROČÍ 
NAROZENÍ MIROSLAVA HORNÍČKA

ÚTERÝ 14:00 – 16:00
13. 11. Čteme, pleteme... ponožky 
20. 11. Čteme, pleteme... a povídáme si o 
všem, co nás baví a zajímá

PRO DĚTI
Na děti čeká v knihovně křížovka, kterou 
si mohou přijít vyluštit. Ze správných odpo-
vědí bude vylosovaný výherce odměněn.

16. 11. PÁTEK | 14:00 – 16:00 |
PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ 
Malá tvůrčí dílnička pro děti, které si chtějí 
vytvořit něco zajímavého z barevného listí 
a přírodních podzimních pokladů.

9. 11. PÁTEK | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ
Kavárna
Neseďte v pátek večer doma! Přijďte otes-
tovat své všeobecné znalosti a přitom se 
pobavit s přáteli! Týmy 2-6 osob, startovné 
20,- Kč/osoba.

10. 11. SOBOTA | 9:00 |
MĚSÍC ZDRAVÍ | ÁJURVÉDA V DEN-
NÍM ŽIVOTĚ 

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum
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Kavárna
Hlavním tajemstvím léčby ájurvédy je roz-
lišení individuality člověka. Na přednášce 
pana Radoslava Nahálky se dozvíte více 
o tom, jak je možné zařadit nejstarší me-
dicínský systém do každodenního života. 
Přijďte vyzkoušet vědu o dlouhém, zdra-
vém a šťastném životě. 
Vstupné dobrovolné.

12. 11. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE
Velká klubovna
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 
kalousova@ckvb.cz nebo 604 723 646, 
vstupné 100 Kč, každý pátý vstup 50%. 

13. 11. ÚTERÝ | 18:00 |
MĚSÍC ZDRAVÍ | CHOVÁME SE 
K NAŠIM ZÁDŮM OHLEDUPLNĚ? 
Kavárna
Můžeme si za bolesti zad sami? Aneb ně-
kolik užitečných rad, za které nám záda 
poděkují.
Lektor Jan Korec.  
Vstupné dobrovolné 

14. 11. + 28. 11. STŘEDA | 15:00 |
MUZIKOPOHÁDKY PRO DĚTI
Velká klubovna
Pojďte si poslechnout autorskou pohádku, 
na kterou se váže písnička a mnoho her 
s muzikoterapeutickými prvky. Zažijete 
spoustu zábavy, hraní na hudební nástroje 
a zpěvu. Muzikopohádky jsou vhodné pro 
děti od 4 let a probíhají bez účasti rodičů. 
Lektorkou je Šárka Komárková a hlásit se 
můžete buď e-mailem komarkovasarka.
kom@gmail.com nebo pomocí sms na t.č. 
+420 737 447 526. Cena 100 Kč

15. 11. ČTVRTEK | 16:30 |
MĚSÍC ZDRAVÍ | LEKCE NORDIC 
WALKINGU aneb CHODIT SE DÁ 
PŘECE VŠUDE 
Sraz účastníků před budovou KCAŽ
Lekce Nordic Walkingu pro všechny věko-
vé kategorie, která vás naučí jak správně 
chodit, a že chodit se dá i v ulicích vašeho 
města. Lektorkou je Dana Žáčková. S se-
bou vlastní hole. V případě, že chcete hole 
půjčit, kontaktujte kalousova@ckvb.cz, 
tel. 604 723 646
Vstupné dobrovolné

18. 11. NEDĚLE | 15:00 |
OD MAMINKY CHUTNÁ NEJLÍP 
Kavárna
Pořádá žákovský parlament ZŠ TGM
Již tradiční a úžasná soutěž v pečení pro 
maminky a babičky, která je provoněná va-
nilkou, skořicí a dobrou náladou. Opět se 
soutěží ve dvou kategoriích – sladké a sla-
né. Soutěžní kousky se přijímají od 14:00. 
V porotě usednou klientky Domova pro 
seniory v Blatné, ochutnat a hodnotit ale 
mohou všichni.

20. 11. ÚTERÝ | 17:00 |
MĚSÍC ZDRAVÍ | UKÁZKOVÁ LEKCE 
DANCE AEROBICU S PRVKY ZUMBY 
Velký sál
Ukázková hodina dance aerobicu s prv-
ky zumby, s fitness trenérkou Martinou 
Hovorkovou, budoucí lektorkou Zumby v 
KCAŽ. 
Vstupné dobrovolné

22. 11. ČTVRTEK | 17:00 |
MĚSÍC ZDRAVÍ | ZÁKLADY PRVNÍ 
POMOCI 
+ PROHLÍDKA SANITKY
Kavárna
Beseda s blatenským záchranářem Mar-
tinem Mývaltem o základních postupech 
poskytování první pomoci. Součástí pro-
gramu je i prohlídka vybavení sanitního 
vozu RZS. 
Vstupné dobrovolné

23. 11. PÁTEK | 9:00 – 13:00 |
SOCIÁLNÍ REHABILITACE FOKUS 
Písek 
Klubovna
Nezůstávejte se svými psychickými obtí-
žemi sami a obraťte se na nás – FOKUS 
Písek. 
Kontakt: 608 271 800, info@fokus-pisek.
cz

23. 11. PÁTEK | 18:00 |
SNOW FILM FEST
Kavárna | vstupné dobrovolné
Celovečerní pásmo špičkových filmů o 
extrémním lyžování, zimním lezení, snow-
boardingu, snowkitingu a dalších zimních 
radovánkách.  

STÁLÉ AKCE A PORADNY V KCAŽ  
PŘEHLED TERMÍNŮ NA www.ckvb.cz, 
informace: 604 723 646, 603 395 160

   CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 
   A SENIORY

TVOŘIVÉ ATELIÉRY
ČTVRTEK
Suterén
15. 11. | 18:00 | Linoryt s Veronikou Tes-
kovou
22. 11. | 14:00 - 20:00 | Malba / kresba s 
Lenkou Pálkovou
Přihlášky na email: kalousova@ckvb.
cz, 604 723 646. Cena 100 Kč, každý pátý 
vstup 50 %.

JAZYKOVÉ KONVERZACE
ÚTERÝ 17:00 ANGLIČTINA 
  – pokročilí
  18:00 ANGLIČTINA 
  – mírně pokročilí
STŘEDA 15:00 FRANCOUZŠTINA 
  17:00 ANGLIČTINA 
  - začátečníci
  18:30 ANGLIČTINA

ČTVRTEK 17:00 NĚMČINA
  18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE
Info na kalousova@ckvb.cz, 604 723 646.

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY INFOCENTRA
PO – PÁ     10 – 12 | 13 – 15 
SO + NE     zavřeno 

Platí do odvolání

5. 11. – 20. 11.
Městské muzeum Blatná bude po dobu in-
stalace nové výstavy ZAVŘENO. 
Děkujeme za pochopení. 

1. 10. – 30. 11. 
MARATON PRO MĚSTO BLATNÁ 
ANEB MARATON DOBRÝCH SKUTKŮ
Přijďte se podívat, jaké změny k lepšímu 
plánují ve vašem městě děti ze ZŠ TGM.

5. 10. – 30. 12. | ÚT – PÁ | 09:00 – 18:00 |
JAROSLAV HŘEBÍČEK: 
TŘI MĚSÍCE NA KUBĚ
KCAŽ, Galerie fotografie Spektrum

5. 11. – 6. 1. | Galerie v Íčku 
OBCE BLATENSKA
Infocentrum Blatná
První část prezentace členských obcí Svaz-
ku obcí Blatenska.

5. 11. – 6. 1.
FRANTIŠEK DOSTÁL – JAK JSEM 
POTKAL LIDI
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Výstava fotografií

JAN KURZ – RYBNÍKY NA BLATENSKU
Městská knihovna blatná
Výstava fotografií Jana Kurze u příležitosti 
nově vydaného 3. dílu stejnojmenné knihy. 

21. 11. – 3. 2.  ÚT – NE | 10:00 – 17:00 | 
Městské muzeum Blatná
FENOMÉN MERKUR 
Výstava o populární kovové stavebnici 
Merkur ze sbírky Jiřího Mládka.
Uvidíte nejrůznější modely (auta, traktory, 
lokomotivy, obří jeřáby, ruské kolo, Petřín-
skou rozhlednu či Eiffelovu věž), dozvíte se 
něco o historii stavebnice a také si můžete 
sestavit svůj vlastní model v merkurové 
herně.
Vernisáž výstavy proběhne za účasti ma-
jitele sbírky v úterý 20. 11. od 17:00. 

 Výstavy

 Infocentrum
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port

Fotbalové výsledky a další zápasy
SOBOTA 10/11   OLEŠNÍK – TJ BLATNÁ ,,A“                  14.00  HODIN
SOBOTA 17/11   TJ BLATNÁ ,,A“ –  M.  ROUDNÉ          13.30 HODIN

Muži „A“ Blatná-Jankov 2:0 (2:0) Kůst, Šejvar Kryštof

Muži „B“ Číčenice-Blatná 3:2 (1:1) Mikolášek 2x

Ženy konec sezóny divize D

Dorost st. Milevsko-Blatná/Bělčice 4:1 (2:1) Říha Jiří

Dorost ml Milevsko-Blatná/Bělčice 20:0 (7:0)

Žáci st. Blatná-Prachatice 1:3 (0:1) Fejtl Michal

Žáci ml. Blatná-Prachatice 2:6 (1:1) Říha Tomáš 2x

Minulé kolo:
Muži „A“ Katovice-Blatná 0:0

Muži „B“ Blatná-Drahonice 7:2 (4:0) Motyka 5x, Mišiak 2x

Ženy Domažlice-Blatná 1:1 (1:1) Chárová

Dorost st. Blatná/Bělčice-Prachatice 0:0 na p.k. 3:1

Dorost ml Blatná/Bělčice-Prachatice 1:4 (1:4) Fořt Lukáš

Žáci st. Hradiště/Písek B-Blatná 10:1 (4:1) Fejtl Michal

Žáci ml. Hradiště/Písek B-Blatná 4:5 (1:2) Kostohryzová 2x, Říha Tomáš 2x, vlastní

Na trať „Cyklistického loučení 
s létem“ se podívali i Venca 
a Josef. Dědečkové bez 
přehazovačky

Buzice - Uplynulé dva podzimy tra-
dičnímu „Cyklistickému loučení s létem“ 
v Buzicích na půdě hospody „U Čiláka“ příliš 
nepřály. Předloni značnou část pelotonu po-
trápil déšť s kroupami, loňský termín se zase 
trefi l do nadvlády zimy jako v ruském fi lmu. 
Až letos si pořadatelé přišli konečně na své. 
Slunečné, na říjen nezvykle teplé počasí 
přilákalo na start cykloturistické vyjížďky 
do malebné vesničky tři kilometry od Blatné 
přesně 131 účastníků. Na chlup.

Přesný počet cyklistů bylo možno určit 
podle očíslovaných lístků, které při dojezdu 
do cíle dostávali. Útržky sloužily jednak 
jako doklad o absolvování okruhu při výdeji 
bezplatné stravy a zároveň na ně bylo možno 
v závěrečné tombole vyhrát některou z více 
než šedesáti věcných cen.

Stejně jako už jednou i tentokrát mohl 
nějaký režisér, inklinující ke klasice, natočit 
na motivy útoku chuťových buněk cyklis-
tů a cyklistek směrem k zásobám rodinné 
hospůdky pokračování legendárního snímku 
„U snědeného krámu“. Návazně by se takový 
fi lm jmenoval „U snědené krčmy“. Výborná 
domácí polévka a neméně výborný guláš, 
který tentokrát nahradil obligátní klobásky, šly 
na dračku. Protože pohyb na čerstvém vzdu-
chu je spouštěcím mechanismem hladu a hlad 
dokáže být zlý, naservírovaná „mana nebes-
ká“ nestačila. A tak se vyznavači ekologické 
jízdy „doráželi“ chleby se sádlem a utopenci. 
Protože žízeň byla neméně agresivní, mohl 
ještě přispěchat Zdeněk Troška a obohatit svůj 
repertoár „Kameňáků“ o podzimní „vytoče-
nou pípu“. A ve spíži se zatím oběsila myš….

Aby nejen sportem byli živi přítomní 
velocipédisté, přišla ke slovu i kultura. 
Doprovodný program nabídl dvě půvabná 
vystoupení mažoretek z Bělčic a umělecký 
protipól- taneční švandu v podání souboru 
„Řepické babči“. Ty exelovaly především 
nesmrtelným kankánem na výslovné přání 
organizátorů. Netradiční těleso ani tentokrát 
nezapomnělo podle sdělení jedné členky svůj 
kýbl brufenů……

Protože ale toto krásné odpoledne bylo 
především o sportu, zahájil vložený program 
Petr „Benny“ Beneš se svou divokou exhibicí 
na jednokolce. Neuvěřitelné kousky předváděl 
na různě kombinovaných dřevěných paletách. 
Dvacet minut jeho „řádění“ zvedlo ze židlí i ty 
nejunavenější jedince. Krev v žilách doslova 

vřela, tlak bouřil až na horní hranici. To bylo 
to pravé ořechové….

Tombola nabízela až na výjimky ceny 
ryze cyklistické- lahve, ponožky, batůžky. 
TOP výhra číslo jedna- cyklistická přilba 
v hodnotě 1200 korun- si našla toho správného 
adresáta. Stal se jím buzický Ondřej Hulač, 
který v minulosti s vynikajícími výsledky 
závodil na silničním kole. Také TOP cena 
číslo dvě- desetilitrový soudek piva- se „měl 
dobře“. S pořadovým číslem 100 si pro něho 
dojel na letitém, ale stále odolném favoritu 
nestor cyklistiky na Blatensku- Josef Trča ze 
Škvořetic. Tedy žádný „protivný abstinent“.

Nejzajímavějšími exponáty se staly 
tentokrát vedle osamoceného vysokého 
kola z Jistebnice zelený „Josef“ a červený 
„Venca“. Duo sice zrenovovaných, nicméně 
dýchavičných dědů bez přehazovaček. Ty jsou 
majetkem Martina Kotouna z Mačkova a ná-
stupce v dynastii šenkýřů „U Čiláka“ Lukáše 
Samce. Oba čtrnáctiletí junáci se vsadili, že 
daný okruh o třinácti kilometrech včetně dvou 
„výživných“ kopců objedou právě na nich. 

A dokázali to. „Já jsem ani neslezl. Dal jsem 
to na jeden zátah,“ pochlubil se v cíli Lukáš, 
který osedlal starší model jménem „Josef“. 
Pozoruhodné na tomto exponátu je, že na něm 
všechno zůstalo původní. I lak. „Vyměnila se 
jenom zadní duše,“ uvádí Lukáš, který má 
pevné vůle na rozdávání.

„Cyklistické loučení s létem“ není jen 
o sportu a dobré zábavě. Měla by být a letos 
také byla i o vzpomínání na zašlé časy, kdy 
se cyklistika rodila a dostávala reálné obry-
sy. Proto bylo kompletní osazenstvo vděčno 
za přítomnost Janu Kostrounovi z Prahy, jinak 
chalupáři na Dvoreticích, který v dobovém 
oblečení prostřednictvím fl ašinetu tyto časy 
přivolal zpět. Z kouzelné skříňky se linula 
jedna líbezná melodie za druhou a zejména 
ti starší v hluboké pokoře vzpomínali na své 
mládí.

Novinkou „Cyklistického loučení s lé-
tem“ byl hromadný start pod obří nafukovací 
bránou a půjčovna elektrokol, kterou si sem 
umístil majitel velkoobchodu a maloobchodu 
s koly a cyklistickým zbožím Karel Švec 
z Písku.

Za podporu této cykloturistické akce 
patří poděkování všem sponzorům: Hospoda 
„U Čiláka“ v Buzicích, Obec Buzice, CK Ry-
tíři Bělčice, ELEKTROMONTÁŽE Blatná, 
BIKE FACTORY Strakonice, Luboš Blovský- 
Cyklosport Písek, Karel Švec- Cyklosport 
Písek, PHARMIND Praha, Michalec- výroba 
sportovního oblečení Písek, Ra B Mědílek 
Žacléř, Blatenská ryba s r.o., SABE- České 
Budějovice, TESLA Blatná.
(Bez jazykové úpravy).       Vladimír Šavrda 

Kamarádi Martin (vlevo) a Lukáš absolvovali 
trasu na veterány bez přehazovačky
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Sedlický „Orel“ - zapomenutá organizace
Sedlice - O existenci tělovýchovného 

sdružení „Sokol“ v jihočeském městě Sedlice 
je toho známo poměrně dost. Koneckonců 
jej kolemjdoucím neustále připomíná re-
prezentativní budova v sousedství Základní 
školy T. G. Masaryka, nesoucí stejnojmenný 
název. Po roce 1989 proběhl dokonce pokus 
o vzkříšení prvorepublikové sokolské jednoty 
se všemi Tyršovo- Fugnerovskými atributy 
stejně jako se to podařilo v nedaleké Blatné. 
Želbohu na sedlické půdě tato renesance 
ztroskotala.

Téměř nic se ale neví o tom, že v Sedlici 
vedle klasického „Sokola“ působila také dru-
há tělovýchovná organizace jménem „Orel“. 
V tomto ohledu se jednalo o jedinou sportovní 
složku s křesťanským nábojem svého druhu 
na Blatensku vůbec. Neprávem byla řekou 
času odplavena do slepého ramene zapo-

mnění. Neprávem ji dějiny přikryly černým 
pláštěm. Není známo, kam se poděly bohatě 
ilustrované kroniky sedlického „Orla“ ani 
kam zmizely jmenné seznamy členské zá-
kladny. Dokonce ani na ústředí „Orla“ v Praze 
se nedochovala sebemenší zmínka o tom, že 
v Sedlici tato vlastenecká a morálně silná sku-
pina vůbec fungovala. A přece tomu tak bylo.

Jedinými informačními prameny tak 
zůstaly velmi řídké zmínky o „Orlu“ na strán-
kách městských historických knih a o málo 
pestřejší střípky vzpomínek několika sedlic-
kých pamětníků. Dnes už však na území města 
nežije nikdo, kdo by zašlou slávu sedlického 
„Orla“ v srdci a mysli měl.

Jisté je, že organizaci „Orel“ v Sedlici 
založil kaplan Josef Brada, který na děkanství 
přišel z obce Počátky. Stalo se tak roku 1922. 
Horlivý služebník boží rovněž založil „Sdru-

žení katolické mládeže“ v obcích Čekanice, 
Škvořetice a Mužetice.

Mezi sedlickými Orly a Sokoly panovala 
neustálá rivalita. Když se některý příslušník 
„Orla“ zúčastnil sokolského plesu nebo na-
opak, byla dotyčnému „hříšníkovi“ uložena 
mateřským spolkem pokuta a důtka. Podle 
všeho tak činili hlavně Sokolové, kteří po-
dle dostupných svědectví pak také „museli 
odprosit cvičitele nebo cvičitelku“. Orlům se 
po vzniku jejich organizace podařilo „vytla-
čit“ Sokoly ze sedlické hospody „U Dolejšů“, 
kteří na místním sále cvičili a vyvíjeli i další 
aktivity.

Zatímco Sokolové za příznivého počasí 
využívali ke svým programům dvůr „Plechov“ 
/obecní draha pod sedlickým kravínem/,

Orlové měli své slety v lokalitě zvané 
„Pod horou“.             (Bez jazykové úpravy).

(Dokončení v příštím čísle).

Výstava „CO JE SOKOL“
TJ Sokol Blatná přispěla k oslavám stého výročí vzniku samo-

statného Československa uspořádáním výstavy, která přibližuje 
jak historii, tak současnost Sokola.

Sokol byl zásadní složkou sil, které přispěly jak ke vzniku legií, 
o jejichž existenci se mohl opírat T. G. Masaryk při jednáních s vel-
mocemi, tak k udržení pořádku v novém státě, jehož mocenské 
složky (armáda a policie) ještě neexistovaly. 

Dnes je Sokol významnou moderní tělocvičnou i výchovnou 
organizací v níž se sdružují zájemci o “obyčejné” cvičení pro udržení 
svěžesti, tak sportovci, usilující o vrcholné výkony.

To všechno demonstruje výstava, na jejímž zahájení promluvila 
starostka města, a která zaujala malé i velké návštěvníky. 

B. M.



Číslo 19 / strana 12 Blatná 9. listopadu 2018 Ročník 29 (39)

Podzim 
s architektem 
Karlem Fialou – 
druhý ročník

Srdečně zveme všechny zájemce na pořady, 
které jsme připravili v rámci druhého ročníku 
Podzimu s architektem Karlem Fialou. Letos 
jsme se zaměřili na dobu, ve které žil, a jeho 
spolupracovníky. 

Sté výročí vzniku republiky jsme oslavili 
otevřením nové galerie výtvarného umění 
ve veřejném prostoru – Galerie Sedmá kolej 
na nádraží v Blatné. Až půjdete kolem, můžete 
ve vstupní hale, přímo proti pokladně, vidět 
dílo jednoho z nejvýraznějších českých uměl-

ců  s t řední 
g e n e r a c e , 
Jana  Wöl-
fchen Vlčka: 
Historiograf. 
Dílo vznik-
l o  p ř í m o 
pro Blatnou 
a vztahuje se 
k naší národ-
ní historii. 

Připomíná nejen důležité mezníky českých 
dějin, ale také tři osobnosti dvacátého století. 
Jak říká sám Honza: „Masaryk naši republiku 
vybudoval, Dubček se pokoušel ji zachránit, 
nepovedlo se to, a Havel to nakonec dovršil.“ Výstavu můžete vidět 
v době otevření čekárny nádraží až do konce prosince. 

Druhou akcí, na kterou vás zveme, je přednáška o blízkém spo-
lupracovníku Karla Fialy na Pražském hradě, o tom pravděpodobně 
nejslavnějším – slovinském architektovi Jože Plečnikovi. O jeho práci 
pohovoří v úterý 20. listopadu od 16:30 hodin v Kavárně v Podzámčí 
historik umění, umělec a výtvarný pedagog pan Mgr. MgA. Oldřich 
Bystřický z Národní galerie v Praze. 

S Plečnikem, jeho kolegou Ottou Rothmayerem a První republikou 
se můžete také potkat přímo v Praze na našem celodenním výletě, který 
připravujeme na sobotu 8. prosince. Podrobnosti k programu naleznete 
na přiloženém letáku a případně na našem emailu pa.cernochova@
post.cz či telefonu 723 809 110.

Přejeme vám krásný Podzim s architektem Karlem Fialou!
Za spolek navíc z.s.

Pavla Váňová Černochová

Galerie sedmá kolej

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY Blatná)

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

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

chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!

Zajistíme Vám bezstarostný prodej. 
Prezentace na nejvýznamnějších 

realitních serverech a právní servis ZDARMA! 
Smlouvy o přev odu nemovitostí - darovací, kupní, směnné... 
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle 

působící realitní kanceláře v regionu. 
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!
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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

Zavolejte nám na 

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
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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 

 Prodám
králíky

z mé 
farmy, živé 
i poražené, 

jednotná cena
250 Kč/kus 

(váha těla 1,7 
až 2,2 kg).
Výkrm bez 

granulí. 

Dobšice 
u Blatné. 

722520228 

Sedláček

  žaluzie všech         žaluzie všech       
     typů     typů

  sítě proti hmyzu  sítě proti hmyzu

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

Hledám tříkolku pro důchodce. 

Tel. 722 810 117 



Ročník 29 (39) Blatná 9. listopadu 2018 Číslo 19/ strana 15

 

 

 

NNáhradní díly z  pplastu  
RRekvizity  
SStrojírenské součástky  
VVykrajovátka na pečení  
FFigurky  
OOzdoby  
 
BBc.  FFilip Kůst  
ffkust@email.cz  
7721575502  
wwww.kust--ttiskne--vve3d.wixsite.com/mysite 

Firma INTERIORS
manufacture&design a.s.

hledá zájemce na následující pracovní pozice:
* Truhlář - nábytkář
   Místo pracoviště: Kasejovice
   Vyučení nebo praxe v oboru
* Montážní dělník v zahraničí, Koordinátor montáží
 - vyučení v oboru truhlářství
 - jazykové znalosti - NJ – AJ 
 - výborné platové podmínky
    - práce v Německu / Anglii
* Obsluha CNC
  - dvousměnný provoz
  - orientace v dřevovýrobě
  - truhlář/nábytkář
 - výborné platové ohodnocení 
* Dělník expedice

- Budete organizovat nakládky a vykládky kamionu, komunikovat s řidiči, ruční 
a strojní balení výrobků. Čeká Vás zakládání dokumentace, evidence informací 
ruční a strojní balení

*Obsluha formátovací pily a jiných dřevoobráběcích strojů
 - dvousměnný provoz - výborné platové ohodnocení - práce na dílně v Kasejovicích

Pracoviště:  INTERIORS manufacture&design a.s.
335 44 Kasejovice č.p. 337

Kontaktní osoba: Michaela Vyhnálková, tel. 735 177 246
Životopisy zasílejte na email:

michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com
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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


