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Vážení spoluobčané,
velmi si vážím Vaší snahy pomoci občanům Ukrajiny. V tuto chvíli ale nebude město 

Blatná humanitární sbírku organizovat. Dle informací z krizového štábu Jihočeského 
kraje nejsou cesty, jak materiální pomoc na území Ukrajiny dovézt a rozdělit potřeb-
ným. Situace je zde velmi nepřehledná.

Je potřeba připravit se na příchod uprchlíků. Město Blatná se aktivně zapojilo do 
pomoci a jakmile bude potřeba humanitární sbírku vyhlásíme. 

Aktuální informace naleznete na webových stránkách našeho města a jihočeského 
kraje. 

Děkuji za vše.
Kateřina Malečková, starostka města

Stojíme za Ukrajinou!

Petici, kterou v neděli 27. 2. 2022
před Kaplankou podepsalo 76 občanů,

jsme odeslali na Úřad vlády.
(Text petice na str. 2)

Foto: ČTK Pohled do zkrvavené tváře ženy, která byla zraněna při 
ruském ostřelování nedaleko Charkova na Ukrajině

Růže v baroku 
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ktual i ty
Petice
Adresát: Vláda ČR, MZV list 1
STOJÍME ZA UKRAJINOU
a podporujeme své státní představitele 
a děkujeme za přijetí razantních opatření, 
která pomohou Ukrajině účinně bojovat proti 
ruské agresi a vítáme, že se zasazují o jejich 
přijetí v mezinárodních organizacích, jichž 
je ČR členem.
Žádáme zejména:
1. Vojenskou podporu Ukrajiny, tedy:

• zásobení vojenským materiálem a tech-
nikou v rozsahu, který si vyžádá,

• fi nanční a humanitární podporu,
2. Hospodářskou izolaci Ruské federace, tedy:

• vyloučení ze systému SWIFT pro všechny 
ruské banky

• obstavení majetku Ruské federace a jejích 
představitelů, 

• přerušení hospodářských a dopravních 
styků, včetně přerušení odběru zemního 
plynu a ropy,

3. Diplomatickou izolaci Ruské federace, 
tedy:

• okamžité vyhoštění všech ruských di-
plomatů,

• vyloučení Ruska z mezinárodních orga-
nizací.

Věříme v dosažení společného stanoviska 
Unijních států a v uskutečnění kroků k omeze-
ní závislosti EU, zeména Německa, na odběru 
plynu z Ruska.
Jsme si vědomi, že přijetí opatření může vý-
razně snížit náš blahobyt. S touto skutečností 
jsme plně srozuměni a přijímáme ji. Svoboda 
není zadarmo. Je nepřijatelné, abychom jiné 
nechali umírat kvůli našemu pohodlí.
Děkujeme bojující Ukrajině, víme, že bo-
jují i za nás!

V Blatné 27. 2. 2022

Zřizujeme účet na  okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny: 
304452700/0300.
Vyzýváme všechny, aby fi nančně podpořili sbírku na  okamžitou 
pomoc při pořízení vojenského materiálu pro ukrajinskou armádu 
a domobranu.
Ozbrojené síly a domobrana Ukrajiny nyní urgentně potřebují vo-
jenský materiál pro obranu svých domovů, vlastní země a národní 
suverenity.

SUCHÝ BŘEZEN, STUDENÝ DUBEN, 
MOKRÝ MÁJ – BUDE V STODOLE RÁJ

BŘEZEN – se řadí mezi první jarní měsí-
ce, slunce již přináší více světla  i tepla a tím 
i novou naději. První jarní kvítka se dávno 
začala drát ze země, aby se znovu po dlouhém 
zimním období podívala na náš svět. Příroda 
se opět probouzí…

O SVATÉM TOMÁŠI, SNÍH BŘEDNE 
NA KAŠI (7. 3.)
ŽEŽULE, KTERÉ V BŘEZNU VELMI 
KŘIČÍ, ČÁP, KTERÝ MNOHO HŘESKÁ, 
DIVOKÉ HUSY, KTERÉ SE UKAZUJÍ, 
OZNAMUJÍ TEPLÉ JARO (12. 3.)
NA SVATÉHO ŘEHOŘE ŽÁBA HUBU 
OTEVŘE (12. 3.)
NA SVATÉHO ŘEHOŘE LEDY PLUJÍ 
DO MOŘE, VLAŠTOVIČKY OD MOŘE

NEPŘEHLÉDNĚTE!!! ZAHÁJENÍ LE-
TOŠNÍHO PRODEJE LIDOVÉHO ŘE-
MESLA SE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ 
POSOUVÁ NA PŘÍŠTÍ SOBOTU

Omlouváme se všem našim příznivcům, 
ale letošní sezónu defi nitivně zahájíme až příš-
tí sobotu 12. 3. od 9.00 hod. v duchu letošních 
jarních svátků, tak jak jsme zmínili již v minu-

lých číslech. V nabídce 
bude velikonoční zboží 
kromě pomlázek a ob-
vyklé výrobky českého 
uměleckého řemesla.

KRASLICE  jako 
symbol nového živo-
ta a tím VELIKONOC 
vůbec, se tradičně zdo-
bívaly převážně včelím 
voskem, vyškrabovaly se 
různé motivy, zdobily se 
slámou, také se drátovaly 
nebo oblepovaly sítinou. 
Barvily se přírodninami 
– cibulovými slupkami, 
čajem, kávou, osením, 
červenou řepou, červe-

ným zelím i různým kořením. V současné 
době existují ještě různé kreativní způsoby 
zdobení vajec, které jsou ve velké oblibě. Víte 
ale co jednotlivé barvy symbolizují?

Červená – symbol krve, života, ale také 
lásky. Tímto vajíčkem se obdarovávaly nej-
milejší osoby.

Žlutá (zlatá) znamená pohostinnost,  ze-
lená – oblíbenost, sympatie, fi alová – naději.

Symbolem nového života je ale také be-
ránek, bez kterého se naše velikonoční svátky 
nemohou obejít.

MEDVĚDÍ ČESNEK – JEDNA Z PRV-
NÍCH JARNÍCH BYLIN

Již řadu let prodáváme v průběhu března 
sazenice medvědího česneku, který je v sou-
časné době ve velké oblibě. Stejně tomu může 
být také v letošním roce, pokud budete mít 
zájem. 1 sadba = 10 hlízek medvědího česne-
ku v ceně 25,- Kč. Česnek si můžete objednat 
na tel. 736765747 ( E. Fučíková)
www.lidove-remeslo.cz obchod@lidove-
-remeslo.cz

BŘEZEN – NA PEC SI VLEZEM
Eva Fučíková, 
lidové řemeslo
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Zprávy
z radnice

Informace z 22. zasedání 
Zastupitelstva města Blatná, které 
se konalo dne 16. února 2022
Na zasedání bylo přítomno 12 zastupitelů.
ZM po projednání

 ●  schválilo záměr prodeje pozemku v katastrálním území Blatenka
●  neschválilo záměr prodeje části pozemků v katastrálním území 

Blatenka 
●  schválilo záměr prodeje plynárenského zařízení v k.ú. Blatná
●  schválilo převod bytových jednotek – čp. 1259 Blatná
●  schválilo směnu nemovitých věcí – infrastruktura v lokalitě 

Na Růžových plantážích, Blatná
●  schválilo budoucí název nové ulice na pozemku v k.ú. a obci 

Blatná jako ulice „Za Tratí“
●  schválilo návrh nového uspořádání pozemků města Blatná v rám-

ci komplexní pozemkové úpravy Závišín u Bělčic v navazujícím 
katastrálním území Drahenický Málkov

●  schválilo memorandum o společném postupu při nakládání 
s komunálními odpady po roce 2029

●  vzalo na vědomí předložený stav rozpočtu k 31. 12. 2021 
a schválilo převod 40 mil. Kč z přebytku rozpočtu za rok 2021 
do Fondu obnovy kanalizační a vodovodní sítě

●  schválilo rozpočtová opatření č. 1/22/Z – 8/22/Z, vzalo na vědomí 
zápis z jednání fi nančního výboru ze dne 7. 2. 2022, stanovilo 
radě města kompetenci pro rok 2022 provádět rozpočtová opat-
ření týkající se převodů mezi běžnými účty a termínovanými 
vklady

●  schválilo změnu sídla Svazku obcí Blatenska na „Spálená 727, 
388 01 Blatná“ a schválilo změnu stanov SOB

●  schválilo zrušení usnesení ZM č. 36/21 ze dne 21. 4. 2021
●  souhlasilo se zřízením zástavního práva k pozemku v k.ú. a obci 

Blatná
Další zasedání zastupitelstva se uskuteční dne 20. dubna. 2022.

Ing. Simona Sedláčková - tajemnice MěÚ Blatná

Karel Čapek: Matka (1938)

ŽENSKÝ HLAS V AMPLIÓNU: Slyšte, slyšte, slyšte! Voláme k am-
pliónu celý svět! Voláme lidi! Nepřátelská letadla napadla dnes ráno 
vesnici Borgo a svrhla pumy na obecnou školu. Do prchajících dětí 
střílela ze strojních pušek. Osmdesát dětí bylo raněno. Devatenáct dětí 
postříleno. Třicet pět dětí bylo výbuchem... roztrháno
MATKA: Co říkáš? Děti? Copak někdo zabíjí děti?
TONI (hledá na mapě): Kde to je... kde to je...
MATKA (stojí jako zkamenělá): Děti! Malé, usmrkané děti!
(Ticho.)
MATKA (strhne ze stěny pušku a podává ji oběma rukama Tonimu.
S velkým gestem): Jdi!
Opona

Blatenské listy
hledají

kolportéra pro oblast Riegerova a dále od  nádraží po 
J. P. Koubka a Jezárky

kontakt:
malina@blatna.net

731 367 507

Jsou zabíjeny i malé děti
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Nová rubrika Blatenských listů  - 

Ekonomické okénko 
s Oskarem:

Zp r á v y
T S  B l a t n á

Kdo šetří má za tři

Začít budovat své osobní a rodinné bohatství, to je základem 
budoucí svobody a blahobytu. Jak na to, když je peněženka na konci 
měsíce prázdná?

Jak si začít šetřit v 5 krocích:

1. První je potřeba bez emocí zhodnotit svou stávající situaci. Jaké 
máme příjmy a jaké jsou naše výdaje. Stačí si udělat jednodu-
chou bilanci. Na levé straně sepíšeme příjmy. Na pravé výdaje 
nezbytné pro život (bydlení, energie, jídlo) a ostatní výdaje jako 
např. zábava a cestování.

2. Když už víme, jak na tom jsme, je třeba se rozhodnout pro 
změnu. Stanovit si cíl (například: ušetříme si 3 000 Kč měsíčně), 
zvolit strategii a vybudovat zdravé fi nanční návyky.

3. Strategie zvyšování příjmů. Můžeme se pokusit najít si no-
vou a lépe placenou práci. Rekvalifi kovat se na obor, který je 
na trhu práce žádanější. Nebo se naučit nové dovednosti. Ty 
poté můžeme uplatnit v práci či v jiném přivýdělku nad rámec 
stálého zaměstnání. Díky internetu je možností vzdělání tisíce 
a zadarmo.

4. Strategie snižování nákladů. Podívat se do svého vyúčtování 
a s odstupem zhodnotit, jestli neutrácíme za zbytečnosti a do bu-
doucna se jich vyvarovat. Určitě se nevyplatí nakupovat věci 
nad své možnosti, abychom si udrželi domnělý životní stan-
dard či ohromili ostatní. Nedej bože se kvůli tomu zadlužovat. 
Za zmínku také stojí spontánní nákupy. Pokud si chceme koupit 
něco dražšího, počkejme pár dní a zvažme, jestli to opravdu 
potřebujeme.

5. Vytvořit si správný fi nanční návyk. Příkladem může být sport. 
Když uběhneme napoprvé 15 km, bude nás bolet celé tělo a už 
se k běhání nikdy nevrátíme. Pokud začneme pozvolna, budeme 
se postupně zlepšovat a činnost nás bude bavit.

Co může pomoci:
● Nastavit si trvalý příkaz den po výplatě, který odejde na šetřící 

účet. Obecně se doporučuje 10 % ze svých příjmů. Takovou 
částku na našem osobním rozpočtu výrazně neucítíme.

● Nebrat šetření jako zlo, ale naopak jako platbu pro nás samotné. 
Když totiž utratíme vše, co vyděláme, nám samotným nezbyde 
nic. 

● Ušetřené peníze je dobré rozumně investovat, majetek postupně 
zhodnocovat a chránit proti infl ací.

Protože se jedná čistě o informativní článek, musí tu být na závěr 
jedna formalita. Nejedná se o investiční doporučení, investiční po-
radenství či fi nanční poradenství. Neposkytuji žádnou z hlavních či 
vedlejších investičních služeb vyjmenovaných v zákoně o podnikání 
na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb. 

Zemřelí únor 2022:
Frýzková Hana - nar. 14.5.1937, bydliště Blatná, úmrtí 26.1.2022
Koleň Josef - nar. 21.11.1960, bydliště Skaličany, úmrtí 7.2.2022
Behenská Marie - nar. 25.10.1940, bydliště Bělčice, úmrtí 
11.2.2022
Dammerová Radmila - nar. 20.3.1956, bydliště Pacelice, úmrtí 
18.2.2022
Balounová Zdeňka - nar. 3.4.1934, bydliště Blatná, úmrtí 23.2.2022

Plošná deratizace v Blatné
Technické služby města Blatné, s. r. o. budou ve spolupráci 

s fi rmou Profi -Dera, s. r. o. provádět plošnou deratizaci. Půjde 
o hubení zejména myší a potkanů.

V případě, že budete mít požadavky na provedení deratizace 
na konkrétním místě, pak nás prosím kontaktujte na telefonním 
čísle 383 422 541 nebo na e-mailu kontakt@tsblatna.cz Sdělte 
prosím přesné místo, kde žádáte deratizaci provést, vaše kontaktní 
údaje včetně tel. čísla. Firma Profi -Dera vás bude před deratizací 
kontaktovat ohledně podrobné domluvy k zásahu.

Deratizaci ve své nemovitosti nebo na svém pozemku hradí 
přímo občan.

Deratizace je naplánována na dny 5. 4. a 6. 4. 2022.

Z důvodu maximální efektivity vyzýváme SVJ ke kontaktování 
fi rmy Profi  DERA, která bude deratizaci provádět. Služby, za cenově 
zvýhodněných podmínek, si můžete objednat na e-mailu: info@
profi -dera.cz nebo na tel. čísle: 777 78 08 78.

Deratizace provedená na co nejvíce místech ve stejný čas je 
nejefektivnější.

Hlodavci, kteří požijí jedovou nástrahu ztrácí na dobu až 7 dnů 
plachost. Hlodavci jsou dezorientovaní, mohou ze svých úkrytů 
vylézat i přes den. Po ztrátě plachosti dochází u hlodavců k úmrtí 
během krátké doby.
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čte-
náři,

mezi mé oblíbené spiso-
vatele patří americký geograf 

Jared Diamond. Už několik desetiletí píše 
populárně vědecká díla, v nichž pátrá po pří-
činách vzestupů, úpadků či zániku různých 
civilizací a snaží se objasnit, proč jsou mezi 
nimi takové rozdíly. A aby to neměl jednodu-
ché, odmítá časté představy o biologické či ge-
netické nadřazenosti určité skupiny nad jinou 
a vlastně jakákoli jednostranná vysvětlení. 
Sám sice nepřichází s převratnými teoriemi, 
o to víc se ale snaží skloubit různé pohledy 
na věc a propojuje širokou škálu vědních 
oborů od historie a geografi e přes biologii, 
genetiku či etnografi i až po ekonomiku a so-

ciologii. A zejména uvádí konkrétní příklady 
a nabízí ohromně zajímavé čtení.

K jeho nejznámějším knihám patří „Osudy 
lidských společností: střelné zbraně, chorobo-
plodné zárodky a ocel v historii“ z roku 1996. 
Věnuje se v ní vývoji člověka na jednotlivých 
kontinentech od prehistorie až po nedávnou 
minulost a jejich vzájemným střetům, včetně 
toho, jak Evropané v průběhu staletí ovládli 
podstatnou část světa. Vedle vojenských 
a technických aspektů střetávání různých 
civilizací zdůrazňuje také roli, jakou v tom 
hrály viry, baktérie a nakažlivé choroby, které 
si Evropané s sebou přivezli a které kosily do-
morodce v ještě větší míře, než zbraně: třeba 
Aztéky na území dnešního Mexika po roce 
1519 či obyvatele Velikonočního ostrova 
v 19. století. 

Další známou knihou je Kolaps (2005). Je 
to variace na stejné téma, jen jsou zde v centru 
pozornosti proměny životního prostředí a kli-

matu. Ale nikdy to není jediná příčina: na jed-
né straně stojí přírodní podmínky a zdroje, 
na druhé člověk se svými schopnostmi tyto 

zdroje rozumně využívat. Kolaps nastává, 
když se to nedaří. Oslabené společnosti pak 
snáze vymírají, podléhají nepřátelům  - nebo se 
stěhují jinam. Diamond to podrobně dokládá 
na středověkém Grónsku, zaniklých 
civilizacích původních Američanů 
a na dalších příkladech z Afriky, Číny 
či Austrálie.

Ve své zatím poslední knize Uphea-
val (2019; v českém překladu „Rozvrat“) 
se Diamond posouvá blíže k současnosti 
a také k politice. Nechává se inspirovat 
psychoterapií a rozvíjí analogie mezi 
státy a jednotlivci v reakcích na šoky 
a krize. Za tím účelem si vybírá několik 
zemí, které dobře zná, a ukazuje, jak se 
tyto země vypořádaly v nedávné minu-
losti s kritickými situacemi. Návazně 
pak dokonce nabízí jakési desatero pro 
zvládání krizí států (národů), přičemž nejdůle-
žitější a nejtěžší je stmelení společnosti a nale-
zení silné politické vůle se situací něco dělat.

Srovnávání jednotlivců a států je hodně 
odvážné a nutně vyvolává určité pochyby. 
Na každý pád se ale dozvídáme spoustu zají-
mavostí: třeba o pozadí Pinochetova převratu 
v Chile (1973) a jeho brutálním zúčtováním 

Mayské pyramidy zarůstají pralesem již víc než 
1000 let (Cobá, Yucatán)

Obyvatelé Velikonočního ostrova v podstatě spáchali 
„ekologickou sebevraždu“

Skalní město indiánů Anasazi, opuštěné před půl tisíciletím (New 
Mexico, USA)

s opozicí, o ještě brutálnějším honu na komu-
nisty v Indonésii poté, co se v roce 1965 dostal 
k moci generál Suharto, o hrdinném odporu 
Finska proti sovětské invazi v zimě 1939 - 
1940, anebo o náhlém otevření se Japonska 

světu v roce 1853 v reakci na demon-
straci americké vojenské síly, jeho úpl-
nou změnu strategie a následný rychlý 
rozvoj. V závěrečných kapitolách 
pak Diamond dává hodně nelichotivé 
vysvědčení své vlasti, která za vlády 
Donalda Trumpa podle něj naplnila 
řadu v knize popsaných příznaků krize 
a ohrožuje tak nejen svojí budoucnost, 
ale i uspořádání celého světa.

Jared Diamond není samozřejmě 
ani prvním, ani posledním, kdo se 
vznikem, krizemi a úpadkem civiliza-

cí zabývá.  U nás je to například egyptolog 
Miroslav Bárta, který ve své poslední knize 
„Sedm zákonů: Jak se civilizace rodí, rostou 
a upadají“ dokonce sebevědomě mluví hned 

o „zákonech“ (a Diamonda nepochopitelně 
označuje jako „deterministu“). Mně Dia-
mondův přístup k historii civilizací vyhovuje 
víc – již proto, že neusiluje o odhalení smyslu 

či zákonitostí dějin, zůstává 
ve střízlivé rovině popisování 
příčin a souvislostí a pracuje 
s konkrétními příběhy. 

Možná máte pocit, že za-
niklé civilizace či vzdálená 
krveprolití se vás moc netýkají, 
ale ono občas nezaškodí zau-
važovat i nad jakoby odtaži-
tými otázkami. Od vypuknutí 
epidemie Covidu jsem tak pod 
dojmem četby Diamonda často 
myslel na roli bakterií a virů 
ve vývoji lidstva - a ve světle 
současné ruské agrese proti 
Ukrajině se mi zase vybavuje 

obraz fi nských vojáků na lyžích, atakujících 
sovětské tanky; velmi doufám, že i tentokrát 
napadená země uhájí svojí nezávislost.

Jan Kára

Finská lyžařská jednotka v palebném postavení 
(zima 1939 - 1940)
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Masopust v Chlumu u Blatné pružně 
zareagoval na ruskou invazi vůči Ukrajině
Průvod tentokrát doprovázel skorotank s ukrajinskou vlajkou v podobě přebudované 
škodovky.

Zlaté české ručičky sehrály významnou 
úlohu při letošním masopustním průvodu 
v Chlumu u Blatné. A pomohly svým dílem 
vyjádřit solidaritu s těžce zkoušeným ukrajin-
ským národem. Průvod, sestávající z několika 

desítek uklízeček, klau-
nů, námořníků, příslušníků 
hmyzího národa, kosmo-
nautů, pytlů šrotu aj. tento-
krát doprovázel skorotank 
v podobě přebudované ško-
dovky na opásované bojové 
vozidlo. Výmluvný prvek 
představovala ukrajinská 
vlajka na nejvíce viditelném 
místě. Uvnitř seděly dvě 
živé makety ukrajinských 
vojáků, zbylých deset ob-
klopilo celý ústřední motiv. 

Nechyběly tradiční postavy masopustního 
veselí- ženich s nevěstou. Zvláštní půvab 
nešlo upřít knězi v doprovodu zbožné jeptišky 
a už vůbec ne kostkám domina, co se skvěle 
doplňovaly.

Slavnostní propůjčení klíče od celé obce 
maškarám se uskutečnilo přesně úderem pole-
dne u objektu Obecního úřadu. Nepřítomného 
starostu tentokrát výborně zastoupil muž 
číslo dvě v komunální hierarchii. Následně 
vykročily masky vstříc zastavěné oblasti, aby 
ji poctivě celou kompletně obešli. Tentokrát 
jim to trvalo cca pět a půl hodiny. O půl šesté 
večer v duchu prastarého pravidla pohřbili 
Bakuse do rakve. Dále už zábava pokračovala 
uvnitř místního šenku, aby se půl hodiny před 
půlnocí účastníci rozešli do svých domovů. 
Co se týče pěší túry okolo obce- podle zaru-
čených zpráv se ve zdraví všichni dostali až 
do hospody. Zpočátku pevná kolona se sice 
postupem doby rozkouskovala až rozdrobila, 
zejména zásluhou četných zastávek u zhruba 
poloviny stavení, nicméně nakonec se všichni 
sešli, kde měli.

Ne vždy se podaří skloubit radost a smut-
nou solidaritu s oběťmi bezpráví. Chlumským 
se to v den hojnosti dokonale podařilo. A to je 
vskutku uznáníhodné.
(Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda

19. ročník masopustu ve Lnářích počtem masek udržel dosavadní průměr
Do ulic tentokrát vyšlo 55 skvěle vyšňořených herců a hereček 
staročeské lidové veselice.

Ve Lnářích místní lidé období masopustu doslova zbožňují a těší 
se na tradiční průvod obcí prakticky již od vánoc. O tom svědčí 
i obrovský zájem o splynutí s rejem maškar při letošním 19. ročníku. 
V určenou hodinu se vedle někdejšího hostince „ Přístav“ shromáždilo 

55 masek převážně domácí výroby. 
Na první pohled bylo patrné, že 
fantazii a smyslu pro dokonalost se 
při zhotovování kostýmů meze ne-
kladly. A zaznělo i povzbudivé heslo: 
„Covid necovid - my se budem rado-
vati. Covid necovid - my se budem 
smát!“ Jako obyčejně se průvodu 
zúčastnili také příznivci masopustu 
z nedalekých Zahorčic a Tchořovic. „ 

Na obou stranách máme skutečně masivní 
podporu,“ zdůrazňuje předseda TJ Sokol 
Lnáře a hlavní průkopník masopustních 
tradic Václav Krejčí. A byl to právě ob-
novený výbor uvedené sportovní organi-
zace, který po dvanáctileté odmlce v roce 
2003 vrátil do společenského repertoáru 
Lnář tento hezký lidový svátek.

Mimořádný rozmach podle Václava 
Krejčího prožívalo masopustní veselí 
na lnářské půdě během 70. a 80. let 
minulého století. „Tehdy se chopily 
pořadatelské taktovky všechny tři zdejší spolky - TJ Sokol Lnáře, 
myslivci i požárníci. Mimoto ruku k dílu přiložil také svaz žen,“ 
vzpomíná Václav Krejčí. Pak po roce 1990 nastalo ticho po pěšině, 
než přišla zmíněná iniciativa TJ Sokola Lnáře. Sám jeho předseda 
šel vždy ostatním příkladem: „Každý rok jsem šel za něco jiného. 
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Jednou to byl instalatér, jednou školník, potom zase kuchař…. Jednou 
jsem dokonce dělal i nevěstu,“ směje se vlastník nekonečného obzoru 
pohody a dobré nálady. Letos poprvé musel Václav Krejčí průvod ze 
zdravotních důvodů vynechat. Ale slavnostní akt vznesení žádosti 
starostovi obce o udělení povolení maškarám ke svobodnému pohybu 
v zastavěné lokalitě samozřejmě zazněl z jeho úst.

V novodobé historii 
lnářského masopustu 
byl zaznamenán nej-
větší počet masek roku 
2009. Tehdy jich pes-
trý průvod čítal 64. „ 
Nicméně se to pořád 
pohybuje okolo cca 50 
převleků. Plus minus,“ 
konstatuje spokojeně 
Václav Krejčí.

V čele masopustního průvodu letos kráčel starosta Lnář ing. Josef 
Honz v parádním „ ohozu“ pankáče. Ten si opětovně zvolil po loň-
ském úspěchu, jaký s ním měl. Místní občané ani tentokrát nezkla-
mali a připravili pro rozdováděné maškary a trio muzikantů bohaté 
tabule, překypující jídlem i pitím. Zklamalo však počasí  - chvílemi 
to vypadalo jakoby se nebeští andělé mlátili hlava nehlava peřinami. 
Sněhové přeháňky byly chvílemi 
velmi nepříjemné. To však nemoh-
lo zkalit všeobecnou atmosféru 
přátelství a pospolitosti. Co se týče 
okružního pochodu Lnářemi, štreka 
je to pořádná. Ale jako vždycky se 
to zvládlo a večer v patře obecního 
„ Přístavu“ jaksepatří tuplovaně 
oslavilo. I s hudbou.

Vřelé poděkování za skvělý ma-
sopust patří vedle předsedy TJ Sokol 
Lnáře Václavu Krejčímu a jeho 
spolku samozřejmě starostovi obce 
ing. Josefu Honzovi ze Zahorčic 
a místostarostovi Mgr. Vladimíru 
Červenkovi. Vedle jejich lvího podílu na zdaru celé akce patří v nepo-
slední řadě pochopitelně dík všem účastníkům masopustního průvodu, 
divákům a štědrým občanům, co nasytili hladové a napojili žíznivé.

Sláva lnářských masopustů je nesmrtelná stejně jako sláva všech 
jedinců dobré vůle, kteří v dnešní těžké a přetechnizované době obětavě 
tuto a podobné tradice a obyčeje rozvíjejí.
(Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ředitelství ZŠ T. G. Masaryka Blatná a ředitelství ZŠ 

J. A. Komenského Blatná oznamují, že zápis dětí do 1. 
ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023 se koná 1. a 2. dub-
na 2022 takto:

pátek  1. dubna         14:00 – 17:00 hodin
sobota  2. dubna          9:00 – 11:00 hodin

V případě, že mimořádná opatření nedovolí organi-
zaci běžného zápisu dětí, proběhne zápis online formou 
v termínu, který bude upřesněn. 

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi s odloženou školní 
docházkou, od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti narozené od 
1. 9. 2016 do 30. 6. 2017, jejichž rodiče požádají ředitel-
ství ZŠ o předčasné zařazení. K zápisu rodiče přinesou 
občanský průkaz a rodný list dítěte.

Na rozdělení školských obvodů základních škol se 
rodiče mohou informovat v mateřských školách, které 
děti navštěvují, na ředitelství základních škol a ve vý-
věskách u hlavních vchodů ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ 
J. A. Komenského v Blatné či webových stránkách škol.

 

 

 
Vážení rodiče a budoucí prvňáčci, 

přijďte si ve čtvrtek 17. 3. od 15.00 prohlédnout  
Základní školu J. A. Komenského Blatná. 

Budoucí školáčci si vyzkouší 
různé hry a zábavné úkoly. 

Rodiče se mohou účastnit besedy  
s třídními učitelkami budoucích prvňáčků. 

Besedy se konají 
v 15:00, 15:30 a 16:00.  
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Masopustnímu průvodu ve Škvořeticích šel v patách silný 
vítr a hned tři novináři. Navíc měl mezinárodní účast

I méně může být někdy více. Masopustní 
průvody se ve Škvořeticích skládaly v minu-
losti ze čtyřiceti i více masek. Letos si tra-
diční povolení k pohybu na vsi z úst starosty 
Jaroslava Chlandy vyslechlo pouze dvacet 
maškar plus pětice muzikantů. Ale to nikomu 
na dobré náladě neubralo. Důležité bylo, že se 
po roční kovidové pauze vůbec mohla lidová 
veselice uskutečnit.

T a k é 
letos zazna-
menali pořa-
datelé škvo-
ř e t i c k é h o 
masopustu 
mezinárodní 
složení  prů-

vodu. O to se postarali opět tři polští hosté 
jednoho z přespolních muzikantů. Ti zde 
ostatně nebyli poprvé a určitě ne naposledy. 
Všeobecné bujarosti si náležitě užívali a dali 
se slyšet, že tahle akce je „moc a moc fajne!“

Velmi zajímavým faktem byla přítomnost 
hned tří novinářů. V přepočtu tak připadalo 
sedm masek na jednoho ze zástupců „sedmé 
velmoci“. Letošní akce se tím pádem dočkala 
tak znamenité reklamy, o jaké se jí ani nesnilo. 
O dost méně příjemný byl silný vítr, který se 
vytrvale opíral do zad účastníků. Nicméně 
klimatické škádlení mírnilo do jisté meze 
vlídné slunce na modré obloze.

Výjimečně chyběli ve škvořetickém ma-
sopustním průvodu fi gury ženicha s nevěstou, 
co pravidelně u jednotlivých stavení vytáčeli 
hospodáře a hospodářky v kole. Tradiční 
obsazení tak tentokrát zachraňovala postava 
medvěda, v níž byl ukryt Vojtěch Nový. Ten 
se původně hodlal zúčastnit masopustního reje 

jako pouhý 
divák: „My 
j sme  by l i 
zvyklí s brá-
chou a další 
přízní ztvár-
ňovat skupi-
nové masky. 
Třeba hou-
senku. Nebo 
kosmonau-
ty. Tentokrát 
jsme se ne-

dali vůbec dohromady. Jeden byl pryč, druhý 
ještě dál, třetí měl práci. Pak mi volal těsně 
před masopustem vrchní velitel průvodu Petr 
Šavrda, jestli nechci jít za medvěda. Tak jsem 
to vzal. A rád.“ Jen jeden problém musel do-
časný majitel medvědí kůže řešit. A nebyla 
to určitě absence medu. „Když jsem se chtěl 
napít, musel jsem sundavat hlavu,“ durdí se 

naoko Vojta. „Tak jsi měl jít za klokana. Mohls 
alkohol transportovat v kapse,“ dobírá si ho 
vzápětí jeden z jeho kamarádů.

Paradoxně i když letos maškarní rej 
hodoval u méně zpřístupněných chalup 
než obvykle, cesta mu trvala stejně dlouho. 
Možná i déle. Až okolo devatenácté hodiny 
značně unavené masky zakončily svou pouť 
v hostinci, odkud ráno v půl desáté vyrážely. 
Tady se pak veselily dál. Podle informací, 
prosáknuvších z kuloárů, došlo i na legen-
dární „Sokolíky“ a tím pádem pod náporem 
lidských těl úpěly i stoly v šenku.

Určitě mimořádnou úctu a obdiv všech 
přítomných si vysloužil František Mařík 
z nedalekého Lomu, který ve svých pětase-
dmdesáti letech absolvoval poctivě celou trasu 
s velkým bubnem. Včetně kopcovitých úseků. 
Břímě ani na chvíli nesundal a s mladickým 
zápalem doprovázel své kamarády při všech 
zastávkách bez výjimky. Druhým „rekordma-
nem“ se stal král, který po dřívější sérii neú-
spěšných dokončení masopustních pochodů, 
kdy byl do hostince nesen nebo vezen, letos 
došel do cíle pěkně po svých.

Jaký by to byl škvořetický masopust bez 
rikši, na níž vždy trůní dobrý voják Švejk 
v obsazení Josefa Hory z Pacelic, toho času 

z a m ě s t n a n c e 
obce Škvořetice! 
Vsí se jako tra-
dičně neslo jeho 
volání : „Na Bě-
lehrad!“

Škvořet ič-
tí obyvatelé se 
jako vždycky 
projevili coby 
pozorní a štědří 
hostitelé. Slad-

kého i slaného jídla bylo nadmíru, alkohol 
tekl doslova proudem. Všichni- dárci i ob-
darovaní- byli šťastní, že konečně nepřítel 
jménem covid trochu ustoupil a vesnicí zavál 
čerstvý vzduch. 

Akce jako právě škvořetický masopust 
nejlépe ukazují soudržnost mezi lidmi. A tady 
ve Škvořeticích je ta soudržnost vpravdě 
ocelová! Jen tak dál! (Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda 
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Akce
12. 3. 19 h
Křečový žíly
Hospoda U Datla
Koncert 

13. 3. 17 h
Setkání s fotografem Michalem 
Dvořákem

Hudební doprovod skupina KaLiVo.

18. 3. 18 h
Zuzana Bubílková v Blatné
Restaurace Kohout v Prostoru
Talkshow

25. 3. – 27. 3.
Mezinárodní kontrabasová soutěž 
Františka Simandla  
XI. ročník

25. 3. 16 h 
Slavnostní zahájení
16.30 h
1. kolo II. kategorie

26. 3. 9.30 h

26. 3. 19.30 h

Homage à Vojtěch Kuchyňka

Tomáš Karpíšek a Pavel Pospíšil – 

kontrabas, Eduard Šístek – violoncello

27. 3.

Vyhlášení vítězů

Koncert vítězů
Ko

25. 3. 19 h
M.U.F.
Hospoda U Datla
Koncert

26. 3. 9.30 – 12 h
Pražská jidiš kapela

26. 3. 19 – 21 h
Pražská jidiš kapela

Koncert

26. 3. 19 h
Anča Band
Hospoda U Datla

Kino
4. 3. 20 h
The Batman

9. 3. 19 h
Identita ES

11. 3. 20 h
Ulička přízraků

13. 3. 15 h
Haftaňan a tři mušketýři

16. 3. 19 h
Vem si mě

18. 3. 20 h
Uncharted

Knihovna

21. – 25. 3. 
Knižní výstava 

25. 3. 15 h
Hurá do knihovny

 

18. 3. 18 h
Mami, pojď mi číst

 
 

29. 3. 17 h 
Ondřej Fibich – Cesty k Šumavě

 

centrum
5. 3. 14–17 h
Tvůrčí jízda pro děti

Kulturní
kalendář
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6. 3. 15 h
O kohoutkovi a slepičce

7. 3. 16.30 h
Akvarel s Marií Ladrovou

7. 3. 18 h
Kurz zdravého vaření

17. 3. 16 h
Druhé Deskohraní v Blatné
Kavárna

 

17. 3. 16.30 h
Linoryt s Veronikou Teskovou

 
 

19. 3. 18 h
Školní ples pro žáky 2. stupně 
Základních škol

20. 3. 2022 15 h
Jak čarodějnice Popleta čarovala 
pohádku

22. 3. 16.30 h
Keramika s Jitkou Křivancovou

 
 

31. 3. 16.30 h
Pedig s Danou Koubkovou – 
předvelikonoční pletení

 
 

Kurz Předškoláček

 

Rehabilitační cvičení pro mladší i 
starší
Velká klubovna

Po, út 9.30–10.30 h
Cvičení pro maminky s dětmi

Velká klubovna

Út, st 18 h
Pilates clinic a zdravotní cvičení
Velká klubovna

 

 

Rehabilitační a protahovací cvičení 
pro tělesně postižené a seniory
Velká klubovna

Náprava řeči

 

Groove dance
s Jarkou Divišovou

 

Univerzita třetího věku

Single Ladies
S tanečnicí Kristýnou Vainerovou 
Strnadovou 

Anglická konverzace
Klubovna

Francouzská konverzace  
pro začátečníky 

Německá konverzace

Anglická konverzace
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4. 1. – 6. 3.
Markéta Sloupová: Paličkované krajky

Josef Hornát – Mizející památky

25. 1. – 6. 3.
Miroslav Kemel – Karikatury

1. 2. – 31. 3. út–pá 9–17 h
Výstava DDM Blatná

 

28. 2. – 13. 3.
Teska studio: Vlastimil a Marek 
Teskovi

 

14. – 27. 3.
Petr Štěpán

7. 3. – 8. 5.
Michal Dvořák – fotografie

8. 3. – 8. 5.
Cesty k Šumavě – Ondřej Fibich, Petr 
Štěpán, Ivana Řandová

 

 

 

 

 

 
 

sbírkách katedrálního pokladu sv. Víta na 
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Masopust
2022
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Historie téměř detektivní
Čestmír Cimler (Muzeum Blatná)

Co doopravdy víme o Mistrovi Zvíkovského 
Oplakávání a jak fungovala řezbářská 

dílna ve středověku
V minulém vydání Blatenský listů jsme 

v našem cyklu Historie téměř detektivní 
prezentovali krátkou úvodní stať k problema-
tice tvorby Mistra Zvíkovského Oplakávání 
na Blatensku. V tomto duchu se bude nést 
i tento příspěvek, ve kterém se přednostně 
zaměříme na fakta vážící k našemu nezná-
mému Mistrovi a jeho potenciální dílně. 
Na úvod ještě uveďme, že i když je v odbor-
né literatuře (zejm. katalogy z nákladných 
a objevných výstav: Jihočeská pozdní gotika 
z roku 1965 a Obrazy krásy a spásy – Gotika 
v jihozápadních Čechách z roku 2013) tvorba 
tohoto Mistra, jenž byl pojmenován podle 
svého nejznámějšího díla nacházejícího se 
v bývalé královské kapli na hradu Zvíkov, 
v jednotlivých regionech, kde se jemu při-
pisovaná díla objevují (Klatovsko, Sušicko, 
Horažďovicko), poměrně dobře zpracována, 
na Blatensku tomu ovšem není. Důkladnější 
zhodnocení jeho děl, snad pocházejících 
z našeho regionu, by nám mohlo odpovědět 
na mnohé doposud nevyřešené otázky, které 
jsme uvedli v minulém čísle. Blatenské tvorbě 
Mistra Zvíkovského Oplakávání se totiž v zá-
kladních konturách věnoval pouze nedávno 
zesnulý doyen středoevropské medievistiky 
Jaromír Homolka, jehož práce vážící se k to-
muto tématu jsou bohužel dnešními badateli 
vesměs opomíjeny.

Co tedy o Mistrovi Zvíkovského Opla-
kávání a jeho dílně ve skutečnosti opravdu 
víme, když prozatím?, nemáme k dispozici 
nebo nám nejsou známy žádné věrohodné 
písemné prameny (např. záznamy v účetních 
knihách), které by nám mohly celou situaci 
alespoň trochu osvětlit. Musíme se tak zaměřit 
pouze na stylovou analýzu jeho údajných děl, 
což je metoda časově náročná a s nejistými 
výsledky, nebo na jejich hypotetické zadava-
tele/donátory. Tomu se však budeme věnovat 
v příštím vydání. 

Ač to může vyznívat jako absolutní 
nesmysl, Mistr Zvíkovského Oplakávání se 
narodil v roce 1962.  Je tomu tak díky stu-
dii Františka Kotrby o restaurování pozdně 
gotické Piety, která byla nalezena na statku 
v Podlesí u Kašperských Hor, dnes se nachází 
ve sbírkách sušického muzea. Františka Ko-
trbu na tuto úvahu o novém Mistrovi přivedl 
výše zmíněný Jaromír Homolka. Od této chví-
le mu bylo připsáno mnoho dalších řezeb z ji-

hozápadních Čech. Zanedlouho s ním pak bylo 
spojeno precizně ztvárněné Oplakávání Krista 
ze Zvíkova, podle něhož byl záhy nazván. 
Praxe, že nám neznámým umělcům či spíše 

řemeslníkům 
– anonymům 
t v o ř í c í m 
v období stře-
d o v ě k u ,  j e 
přidělována 
identifikace 
podle jejich, 
a n i  n e  t a k 
nejkvalitněj-
šího díla, jako 
spíše nejslav-
n ě j š í h o ,  j e 
obvyklá. Co 
se týče ško-
lení  našeho 
anonymního 
řezbáře, byla 
v š e o b e c n ě 
přijata teorie 
Jaromíra Ho-
molky, kterou 
opravdu nelze 
rozporovat , 
a to, že byl 
pravděpodob-

ně žákem jednoho z dalších významných 
anonymů – Mistra Žebráckého Oplakávání, 
jenž byl nepochybně vyučen v oblasti Podu-
nají. Tento umělecký směr pak byl okruhem 
jeho žáků dále šířen a transformován. To jsou 
ve zkratce s určitostí všechna fakta, se kterými 
můžeme v základu pracovat. Na závěr si pro 
představu dovolíme malý exkurz, jak mohla 
např. fungovat dílna Mistra Zvíkovského 
Oplakávání.

Řezbářské dílny byly z hlediska větší 
poptávky povětšinou zakládány v důležitých 
společenských a kulturních centrech – města 
(v jihozápadních Čechách – Klatovy, Sušice, 
Kašperské Hory, Horažďovice aj.), panství 
bohatých feudálů nebo církevních hodnostářů 
(v jihozápadních Čechách – Blatná, Strako-
nice aj.). Ve větších městských aglomeracích 
pak byly zřizovány cechy sdružující řezbáře, 
ale i jiné řemeslníky (např. stolaře ad.). Nej-
častěji pracovali s materiálem, který jim byl 
nejsnáze dostupný. V českých zemích se díky 

své měkkosti, snadné opracovatelnosti a širo-
ké dostupnosti nejčastěji užívalo lipové dřevo. 
V pozdní gotice, na rozdíl od jiných období, 
řezbáři materiál neklížili (nespojovali), byť je 
nepochybné, že to uměli, jak můžeme vidět 
na větších oltářních reliéfech (např. Krakov, 
Norimberk, Levoča). Rozměrnější sochy 
byly sestavovány pomocí čepových spojů, 
u drobnějších se tímto způsobem spojovaly 
např. pouze ruce. V prvopočátku pracoval 
řezbář se sekerou, kterou nahrubo opracoval 
napevno vertikálně upnutý celistvý materiál 
(kmen stromu). Základ budoucí sochy se pak 
upevnil na stolici pomocí šroubu z důvodu 
potřebného otáčení. Méně časté bylo upínání 
materiálu v horizontální poloze. Po tomto 
způsobu uchycení můžeme na mnohých 
skulpturách spatřovat otvor v hlavě. Následně 
vypracoval řezbář, nejčastěji samotný mistr, 
tzv. ztracenou kresbu a začal vyřezávat pomo-
cí dlát. Jakmile řezbář svou práci dokončil, 
bylo odstraněno jádro kmenu, aby se skoro 
hotová skulptura nebortila a došlo k jejímu 
odlehčení. Dále převzal řezbu štafíř, který 
domodeloval detaily. Po náročné práci štafíře 
následovalo nanášení barev – polychromie 
a zlacení. Kvalitní dílna s velkým počtem 
zaměstnanců a učňů pracovala vždy na více 
zakázkách najednou. Úkolem mistra bylo 
především dohlížet na své pracovníky a řídit 
podnik po ekonomické stránce.

Mistr Zvíkovského Oplakávání - 
okruh, Panna Marie s Ježíškem 
(Assumpta) z kostela Nejsvětější 
Trojice v Černívsku, kol. 1520, 

Foto - reprodukce z Obrazy 
krásy a Spásy, 2013, str. 391

Mistr Zvíkovského Oplakávání - dílna, Panna 
Marie s Ježíškem (Assumpta) na hl. oltáři v koste-
le Nanebevzetí Panny Marie v Blatné, kol. 1520, 

Foto - Cimler
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Kuželkářské 
zpravodajství

Jarní kuželkářská sezóna je v plném 
proudu a pomalu se blíží do svého fi nále. 
V uplynulých týdnech odehrály blatenské 
týmy několik utkání, a to i přes problémy 
s odkládáním zápasů napříč soutěžemi. 
Většina zápasů přinesla napínavý průběh 
a zajímavé nejen týmové, ale i individuální 
výkony.

Áčko – Divize jih
V pátek 18. února sehrálo Áčko utkání 

na kuželně v Jindřichově Hradci. Tato ku-
želna je všeobecně neoblíbená, a že soupeři 
odtud vozí body jen zcela výjimečně, se 
potvrdilo i ten-
tokrát. V zápase, 
do kterého zasáhli 
postupně všich-
ni členové týmu 
ve složení Josef 
Mikeš, Vít Kob-
liha, Lukáš Pavel, 
Stanislav Kníže, 
Daniel Lexa, Jiří 
Vokurka, Karel 
Koubek a  J i ř í 
Vaňata, prohrála 
Blatná 1:7, se skóre 2432:2707 poražených 
kuželek (hráno na 100 hodů, jelikož se jedná 
o dvoudráhu). Čestný bod uhrál až poslední 
hráč Jiří Vaňata, čímž zachránil tým od ne-
populárního kanára. Nejlepší blatenský 
výkon přitom zaznamenal Stanislav Kníže 
(451 kuželek). Další venkovní utkání mělo 
Áčko sehrát v pátek 25. února, zápas byl 
však z důvodu nedostatku hráčů Chotovin 
odložen na 1. dubna. Po neúplném 16. 
kole patří Blatné 6. příčka (z 11 účastníků) 
s šestibodovou ztrátou na 3. místo, ale jen 
s dvoubodovým náskokem na předposlední 
pozici. Další utkání čeká tým po delší době 
opět doma, v sobotu 5. března přivítá Novou 
Bystřici, která je v tabulce o 1 příčku a 3 
body výše. Že nepůjde o vůbec lehké utkání, 
netřeba dodávat. Srdečně zveme všechny 
fanoušky, začátek utkání je v 10 hodin.

Béčko – Jihočeský KP2
Podobný osud jako Áčko mělo ve stejný 

den i Béčko. V Trhových Svinech skončilo 
utkání blatenskou prohrou 1:7, 2481:2558 

kuželek. I tomto zápase odvrátil kanára 
až poslední hráč, kterým byl Jiří Minařík. 
Nejlepší blatenský výkon zaznamenal Filip 
Cheníček (448 kuželek). V dalším utkání, 
hraném v pátek 25. února, přivítalo Béčko 
doma Borovany. V sestavě se po delší 
pauze způsobené zraněním objevil bývalý 
kapitán Miloš Rozhoň, který ukázal, že ku-
želky hrát rozhodně nezapomněl. Statně mu 
sekundovali Lukáš Drnek, Filip Cheníček, 
Monika Kalousová, Jiří Minařík a Ondřej 
Fejtl. Zápas se dlouho vyvíjel ve prospěch 
domácích, poslední desetiminutovka však 
nevyšla podle představ a soupeř toho využil. 
Utkání nakonec skončilo těsnou blatenskou 
prohrou 3:5, 2682:2721 kuželek. Nejlepší 
hráčkou zápasu byla Monika Kalousová 
s osobním rekordem 485 kuželek, který je 
zároveň sezónním maximem B družstva. 
Po 13 kolech, i zde neúplných, patří Béčku 
6. místo (z 8 účastníků) s výraznou ztrá-

tou na medailové 
příčky a čtyřbo-
dovou rezervou 
na poslední Chý-
nov. Vzhledem 
k nízkému počtu 
týmů v soutěži 
se však v letoš-
ním ročníku ne-
sestupuje. Zbý-
vající dvě utkání 
odehraje Béčko 
doma, první už 

v pátek 4. března od 17:30, kdy do Blatné 
zavítají hráči vedoucích Dačic, druhý o 2 
týdny později. Rovněž na toto utkání sr-
dečně zveme všechny fanoušky, očekávají 
se skvělé výkony.

Céčko – Okres Strakonice a Písek
Blatenský okresní tým odehrál posled-

ní utkání 10. února ve Strakonicích proti 
tamnímu Céčku. Hosté z Blatné v sestavě 
Ondřej Skolek, Karel Koubek st., Bohusla-
va Říhová, Josef Navrátil, Luboš Skuhravý 
a Rostislav Nový zvítězili 5:3, 2506:2365 
kuželek. Nejlepším výkonem zazářil Luboš 
Skuhravý (488 kuželek) a stanovil tak nové 
letošní okresní maximum. Následující 2 
týdny mělo Céčko volno, jednou losem, 
podruhé odloženým utkáním ze strany 
soupeře. Další utkání sehraje tým 10. března 
v Písku.

Soutěže mládeže
Nezahálí ani blatenská mládež, Monika 

Kalousová ve svých necelých 16 letech je 

Memoriál
Jana Janovského 

v novém
TJ Sokol Blatná připravuje tradiční 

závod v přespolním běhu – Memoriál 
Jana Janovského v obvyklém květno-
vém termínu 14. 5. 2022, ale v jiném 
uspořádání.

Start i cíl bude na hřišti u sokolovny. 
Tratě budou v Husových sadech i v zá-
meckém parku.

Změna byla nutná kvůli termínům 
fotbalových utkání na stadionu TJ Blat-
ná a akcí v zámeckém parku. 

Změna je život, věříme, že i v jiném 
prostředí proběhnou závody všech ka-
tegorií úspěšně.

již stabilní členkou Béčka, ostatní hrají 
okresní soutěž mládeže. Poslední zápa-
sy sehráli v neděli 27. února na kuželně 
ve Strakonicích. Osobní rekord si vytvořil 
dorostenec Matěj Pekárek (552 kuželek 
na 120 hodů), nezklamali ani další – do-
rostenec Tomáš Fišer (460), st. žák Marek 
Sitter (203 kuželek na 60 hodů), st. žákyně 
Beáta Svačinová (262), Adriana Fürstová 
(226), Karolína Baťková (212) a Tereza 
Drnková (189). V neděli 6. března je 
na programu fi nále Poháru mladých nadějí, 
kde startují Beáta Svačinová a Karolína 
Baťková, a Poháru juniorů s Karlem Koub-
kem a Lukášem Pavlem. O týden později se 
odehraje v Olomouci fi nále Českého poháru 
dorostu, kde bude Blatnou reprezentovat 
Monika Kalousová. Nejlepší hráčky a hráči 
si zajistí účast na Mistrovství republiky. 
Držme všem palce.

Pokud máte zájem sportovat a vyzkou-
šet přitom něco nevšedního, i kuželky doká-
žou nabídnout nejeden zajímavý sportovní 
okamžik. Rádi přivítáme každého do našich 
řad. Tréninky mládeže probíhají každé úterý 
a čtvrtek od 15:30 do 17:00. Podrobnosti 
nejen o mládeži, ale i archivní výsledky 
a další informace naleznete na webových 
stránkách oddílu www.kuzelky-blatna.
webnode.cz, kde jsou i příslušné kontakty.

Za Kuželky TJ Blatná Lukáš Drnek
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Tenisová škola Blatná

Pořádá
Prázdninové příměstské tenisové kempy

Pro děti a mladistvé od 6 let
Zveme Vás na příměstské tenisové kempy pro děti a mladistvé, které 
proběhnou  

● 11. 7. – 15. 7. 2022   
● 22. 8. – 26. 8. 2022

Vždy od 9:00 – 16:00.
Kempy probíhají nejen formou tenisového tréninku, ale bude využitý
k všestrannému rozvíjení koordinace pohybu zábavnou formou! 

3 hodiny tenisu denně
sportovní aktivity, pestrá zábava
Trenéři, vybavení, celodenní stravování

Cena za osobu na týden je 3,000,- Kč 
Kempy jsou určené jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé 

a závodní hráče.
Více informací – tel.: 606 694 867

email: tomas.h007@seznam.cz

PřÍMěSTSKÝ

TANEčNÍ
TÁBOR

TANEC, GYMNASTIKA, SPORTOVNÍ AKTIVITY, CELODENNÍ VÝLET 
A MNOHO DALšÍ ZÁBAVY

CENA: 2000 Kč
čLENOVÉ SOKOLA: 1 800 Kč

8-15 LET

GYMNASTIKA
TANEC

V CENě: OBěD, 2X ZDRAVÁ SVAčINKA, VÝLET

TJ SOKOL BLATNÁ POřÁDÁ SPORT KEMP BLATNÁ 
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP 2022 

Ve spolupráci s 

TJ SOKOL Blatná 

 

• ČERVENEC:  11.-15.7.2022 (JUNIOR 6-10 let) 

25.-29.7.2022 (MINI 4-5 let) 

• SRPEN:  15.-19.8.2022 (MAXI 9-13 let) 

 

Program je zajištěn v TJ SOKOL Blatná. PONDĚLÍ–PÁTEK od 8:15 do 

15:00 hod, možnost družinky od 7:45 hod. Strava (2x svačina, oběd) a 

pitný režim zajištěn. 

 

Na co se můžete těšit?! 
∗ Tenis & Badminton 

∗ Inline bruslení & Florbal 

∗ Atletika & Gymnastika 

∗ Míčové hry (volejbal, házená, basketbal) 

∗ Netradiční sporty 

∗ Celodenní výlet & bazén 

 

CENA 2600,- 
∗ Sežeň k sobě nového kámoše -> pro oba SLEVA 300,- 

∗ Jsi členem TJ SOKOL Blatná -> SLEVA 300,- 

 

 

Kontakt – Dorota Zdychyncová, Walter Christl 

sportkempblatna@seznam.cz 

Tel. +420 724 192 387 (D. Zdychyncová) 

Tel. +420 733 194 918 (W. Christl)  
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REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL
B. Němcové 29, 388 01 Blatná 

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

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

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

Zajistíme Vám bezstarostný prodej. 
Prezentace na největších realitních serverech

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

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

Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

Spojili jsme síly

Neomezený internet
s rychlostí až

300
Mb/s
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+420 488 999 488

První 4 měsíce za
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99 Kč
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Pfeifer – 
stabilní rodinná firma s budoucností.

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

si datum a čas, který Vám vyhovuje.

 Obsluha lisu

 Obsluha výrobní linky

 Směnový údržbář

 Řidič bočního VZV – nakládka 

 kamionů na hale – 2 směny

 Řidič VZV nad 5t

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

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

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová 

Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice

Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

karriere.

pf
e
if
e
rg

ro
up.

com

          
  Vše kolem

zaměstnání u firmy Pfeifer

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Nabízíme:

 Atraktivní systém odměňování 

 Transparentní prémiový systém

 13. plat, stravenky

 Náborový příspěvek 12.000,- Kč

 Příspěvek na penzijní připojištění  
 ve výši 3% hrubé mzdy 

 Svozy do zaměstnání ze směrů:

 Klatovy, Sušice, Horažďovice, 

 Nepomuk, Strakonice a Blatná
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nzerce

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

►

Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

www.adchvatal.cz             ad.chvatal@seznam.cz

►  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

►  Dovoz kameniva, písku, betonu

►  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

►  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

Přijmeme 1-2 řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,

mzdové ohodnocení – 41.000 Kč ,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce

Chirurgická ambulance poliklinika Blatná
přijme

zdravotní sestru na plný úvazek 
pracovního poměru.

Kontakt: tel. 776 304 281
chirurgie.blatna@gmail.com
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VÝSTAVBA  A REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH 
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY 
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

+420 737 18 19 19
info@spacesolution.cz

www.spacesolution.cz

BLATNÁ

SpaceSolution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Autodíly -         železářství
MAREK CHVÁTAL

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

Provozní doba: Po-Pá 7.30 - 16.00
 So 8.00 - 11.00

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

Nová služba: broušení nožů, nůžek,
seker a dlát

JIŘÍ DVOŘÁK
INSTALATÉR - TOPENÁŘ

VODA

PLYN

TOPENÍ

SVÁŘEČSKÉ PRÁCE

JÁDROVÉ VRTÁNÍ

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ 

KOVOVÝCH DÍLCŮ

+ 420 606 741 061
topdvorak@seznam.cz

 

BELLUCCI  EC
PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA

- bezbolestnost celého ošetření
- vhodné u rizikových skupin: diabetici, kardiaci, těhotné ženy
- ošetření se provádí bez namáčení
- vysoká profesionalita a návaznost na podologickou péči
- ošetření provádí zdravotní sestra - specialista na podologickou péči

INFO TEL : 722 006 768  EVA BELLUCCI

BELLUCCI  EC
MEZOTERAPIE - aplikace kyseliny hyaluronové

 - účinný anti-agingový zákrok, při kterém se hydratační, 
  výživné a regenerační roztoky aplikují přímo do svrchní a střední 

vrstvy pokožky. 
INFO TEL : 722 006 768   EVA BELLUCCI 

PŘIJMU ŘIDIČEPŘIJMU ŘIDIČE
skupiny C + E

na pravidelnou linku
Blatná - Jihlava
Plat: 33.000 Kč

Nástup možný ihned
Info tel.: 777 668 103

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



Číslo 4 / strana 20 Blatná 4. března 2022 Ročník 33 (43)

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

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:

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

Jinak možno po telefon ické dohodě

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

7.007.00  -14.00-14.00383 422 044, 602 158 284383 422 044, 602 158 284

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

VAŠE ELEKTRO

Z202744_EXP_Stala_Inzerce_Blatna_135x100.indd   1 18.12.20   12:03
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Město Blatná ve spolupráci s Českým červeným křížem vyhlašuje 
materiální sbírku pro občany Ukrajiny. 

KDY: PONDĚLÍ - 7. 3. 2022 
V KOLIK: OD 9–11 HODIN A OD 15–17 HODIN 
KDE: DVŮR RADNICE MĚSTA, tř. T. G. Masaryka 322 

BUDEME PŘIJÍMAT POUZE NÁSLEDUJÍCÍ: 

 Zubní pasty                  

 Zubní kartáčky                  

 Sprchové gely                    

 Jednorázové holení          

 Pěny na holení 

 Vlhčené ubrousky 

 Papírové kapesníčky, utěrky        

 Dětské pleny, dětská hygiena (zásyp, sudocrém, 
bepanthen)                    

 Jednorázové dětské podložky 

 Dámská hygiena – vložky, tampóny 

 Toaletní papíry 

 Prášky na praní 

 Toaletní a prací mýdla 

NIC JINÉHO, PROSÍME, NENOSTE! 
Jsme domluveni na tyto konkrétní věci. Víme, že to myslíte dobře, ale oblečení 
a jiné věci zatím nejsme schopni přijmout a předat potřebným. 
Darovaný materiál bude následně předán krajskému asistenčnímu centru 
pomoci, prostřednictvím Českého červeného kříže, a dále bude použit pro lidi 
přicházející z Ukrajiny přímo do Blatné. 
 



<<
  /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


