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Pozvánka
k uctění památky u příležitosti 

vzniku samostatného 

československého státu

Slavnostní vzpomínka ke 

104. výroční vzniku samostatného 

Československa

se uskuteční dne 28. října 2022 

v 10 hodin u sochy Svobody.

Program:

- státní hymna

- proslov starosty města

- položení květin u sochy Svobody

Válka růží – druhá část
V nejnovějším vydání Blatenských listů 
se budeme v našem růžovém cyklu 
věnovat tématu, které jsme  nakousli 
v minulém čísle, tedy stručnou historií 
tzv. Války růží (1455-1487), kdy dva 
znesvářené rody s růžemi ve znaku 
bojovaly o anglický panovnický trůn. 
Faktické počátky tohoto konfl iktu 
souvisí s defi nitivní porážkou Anglie 
v dlouholetých útržkovitých bojích 
s Francií proslulých jako tzv. Stoletá 
válka.
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ktual i ty

Vážení spoluobčané, 
děkujeme Vám, našim voličům, 
za podporu. Velmi si jí vážíme.

Budeme celé volební období pracovat 
tak, abychom se za svá rozhodnutí 
nemuseli stydět a Vy jste nelitovali 
Vaší volby. Průběžně Vás budeme 

informovat o naší práci v zastupitelstvu 
a především o plnění našich cílů 

z volebního programu, a to jednak 
na našich webových stránkách nebo 

prostřednictvím Facebooku. 
Přejeme mnoho úspěchů nejen našim 

třem, ale i všem dalším zvoleným
zastupitelům.

ROVNĚ Blatná 

DIVOKÉ HUSY NA ODLETU – KONEC 
BABÍMU LÉTU

Již naši předkové věděli, že říjen je často 
měsíc vrtkavý, počasí je nestálé, proto je nut-
né nejdéle do jeho poloviny sklidit veškerou 
úroda z polí i sadů a uložit do sklepů, sklípků 
a stodol. Snad jen pozdní zimní jablka a ně-
které odrůdy vinné révy ještě čekaly na svoji 
sklizeň.

S koncem produktivního roku, ve dnech 
okolo 16. října, na svátek svatého Havla, naši 
předkové oslavovali bohatost sklizně a ukon-
čení celoroční dřiny. Zejména na venkově 
v jednotlivých obcích se konalo POSVÍCENÍ, 
veselice, kdy si dopřávali mnoho dobrého 
jídla a pití.

PŘED SVATÝM HAVLEM MUSÍ BÝT 
VŠECHNO SEMENO ZE ZEMĚ VYBRÁ-
NO, VE SKLEPĚ USCHOVÁNO, PŘES 
ZIMU TAM PONECHÁNO A DŘÍVE NEŽLI 
KUKAČKA ZAKUKÁ, OPĚT NA ČERS-
TVÉ OVZDUŠÍ VYNESENO
SVATÝ HAVEL – DEVĚT POČASÍ ZA DEN

Také v dnešní době, kdy si stále více 
uvědomujeme důležitost zachovávání tradic 
a zvyků našich předků, slavíme havelské po-
svícení v kruhu svých rodin a přátel s dobrým 
jídlem a pitím.

Posvícení v letošním roce připadá právě 
na tento víkend, a proto vám všem přejeme, 
aby bylo opravdu veselé a vydařené.

ČESKÉ LIDOVÉ VÁNOCE NA KŘÍD-
LECH ANDĚLŮ II

Již v minulém čísle jsme vám nastínili 
letošní vánoční prodej, který pro vás již nyní 

připravujeme. Možná se vám zdá, že začínáme 
příliš brzy, ale jako každoročně,  než se nadě-
jeme, vánoční čas nastane, a proto je právě 
nyní ten pravý čas přemýšlet čím své blízké 
a přátele obdarujeme. Řada z vás má navíc 
blízké nebo přátele za hranicemi, mnohdy až 
za velkou louží, a má tedy navíc problém s vý-
běrem vhodného dárku i včasného doručení.

NÁŠ TIP: KALENDÁŘ BLATENSKA 
NA ROK 2023 S PALIČKOVANOU KRAJ-
KOU od manželů Kurzových

BOUŘKA V ŘÍJNU TŘEBAS MALÁ, SOT-
VA NA TO ZIMA STÁLÁ

V ŘÍJNU MRÁZ A VĚTRY, LEDEN, ÚNOR 
TEPLÝ

KDYŽ DLOUHO LISTÍ NESPADNE, TUHÁ 
ZIMA SE PŘIKRADE

SVATÁ VORŠILA (21. 10.) JÍNÍ ZASILA

KDYŽ NA VORŠILU VĚTR DUJE, TUHOU 
ZIMU OHLAŠUJE

Eva Fučíková, 
lidové řemeslo

Michael
Romancov

Politický geograf, peda-
gog a publicista. Půso-
bí na katedře politologie 
Institutu politologických 
studií FSV UK a na Met-
ropolitní univerzitě Praha. 
Je autorem řady knih (po-
slední z nich se jmenuje 
„Námořní slepota“ a po-
jednává o významu moří 

a oceánů v dějinách lidstva) a přispívá do řady 
českých periodik. Je absolventem Pedagogické 
fakulty, Filozofi cké fakulty a Fakulty sociálních 
věd UK.

foto webová stránka IPS 
FSV UK

Zveme občany na 1. ustavující zasedání
Zastupitelstva města Blatná,

které se bude konat dne

19. října 2022 od 17.00 hodin
v sále Komunitního centra aktivního života Dvořákova 661, 

388 01 Blatná.

ROVNE
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Zprávy
z radnice

Upozornění na výluku 
železniční dopravy na trati 

Strakonice-Blatná
Dle informací Českých drah bude v termínu od 19. do 

27. října probíhat výluka na trati Strakonice-Blatná. V uvedeném 
úseku budou všechny vlaky nahrazeny náhradní autobusovou 
dopravou. 

Upozorňujeme, že většina autobusů náhradní dopravy 
bude od železniční stanice v Blatné směrem na Strakonice 
odjíždět oproti standardnímu vlakovému jízdnímu řádu 
o 5 minut dříve.

Bližší informace naleznete na stránkách Českých drah: www.
cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Potápěčské „tituly“ zpět 
v Blatné

První říjnový víkend 1. až 2. zakončili blatenští potápěči spear-
fi shingovou sezonu účastí na 2. závodě Mistrovství České Republiky 
na zatopeném lomu v Trhové Kamenici.

Zatímco v družstvech obhajovali titul Mistrů ČR z roku 2021 
a 2020, v jednotlivcích jej držel Tomáš Pátek z Hradce Králové.

Znovu se jednalo o mezinárodní porovnání sil, 
jelikož závodu se zúčastnily týmy jak z celé ČR, 
tak i ze Slovenska a Maďarska. Celkový počet zá-
vodníků během tohoto Mistrovství republiky byl 
36. Blatná do bojů vyslala 2 družstva – Blatná 1 
ve složení Karel Říha st., Karel Říha ml. a Ondřej 
Sedláček a Blatná 2 ve složení Pavel Troníček, 
Petr Pechr, Josef Kostka a Rudolf Princ (náhrad-
ník pro druhý závod). Speciální byla především 
účast právě zmíněného Rudy Prince, který se 
ke spearfi shingovému sportu a závodění vrátil 
po dlouhých 20 letech!

Závodní podmínky nebyly nijak přívětivé – 
teplota vody 12 stupňů, viditelnost pouhé cca 2 metry.

Druhý závod (Pohár Trhové Kamenice) vyhrál Karel Říha ml. s 10 
střelenými kapry, druhé místo obsadil Jiří Fleischmann z týmu Hradec 
Králové se 6 kusy a třetí skončil Ondřej Sedláček se 3 úlovky. Z bla-
tenských dále obsadil Ruda Princ 9. místo a Karel Říha st. 12. místo.

Závod družstev vyhrál tým Blatná 1 (14 kaprů), druhé místo obsadil 
Hradec Králové (8 kaprů) a třetí skončily Pardubice (4 kapry).

Jelikož blatenský Karel Říha ml. zvítězil i v prvním závodě, získal 
stylem START CÍL s obrovským náskokem titul Mistra České repub-
liky pro rok 2022 – celkem 21 střelených kaprů. Na druhém místě se 
umístil Martin Šťastný z týmu Pašáci Praha (12 kaprů) a třetí se umístil 
Tomáš Pátek z Hradce Králové s 11 úlovky. S rozdílem pouhých 100 
gramů váhy 1 ryby byl na 4. místo odsunut Karel Říha st. Ondřej 
Sedláček skončil na krásném 7. místě.

Stejně jako zmíněný Karel Říha ml. tak i celý tým Blatná 1 vyhrál 
oba závody (celkem 39 ryb) a zajistil si již 18. titul Mistrů republiky 
v družstvech. Druhý skončil tým Hradce Králové (Fleischmann, Pá-
tek, Hodač) s 27 úlovky a třetí místo obsadilo družstvo Pašáci Praha 
(Šťastný, Rišian, Kluzák) s 24 kapry.

Všem spearfi sherům gratulujeme a těšíme se na pokus o další 
obhajobu obou titulů v roce 2023.

Potápěčská sezona však zdaleka nekončí, jelikož přístrojové 
potápění, tréninky v bazénu i na otevřené vodě pokračují i nadále. 
Pro zájemce ať již o zmíněné přístrojové potápění nebo případně 
spearfi shing/freediving je možné získat informace o členství v klubu 
na emailové adrese karlos.rr@seznam.cz 

EK
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Ekonomické okénko 
s Oskarem:

Zp r á v y
T S  B l a t n á

Zemřelí září 2022:
Machartová Milena - nar. 20.7.1936, bydliště Blatná, úmrtí 
31.8.2022
Krejčová Marie - nar. 23.2.1954, bydliště Blatná, úmrtí 10.9.2022   
Hrubý František - nar. 29.11.1933, bydliště Praha 10, úmrtí 
26.9.2022
Ing. Machart Karel - nar. 8.2.1933, bydliště Blatná, úmrtí 27.9.2022

Infl ace - Jak to funguje (část 1/3)
Strašák jménem infl ace. Cenová Infl ace nás v televizi a v tisku 

doprovází celý rok. Pojďme si nejdříve připomenout základy. Na ty 
v příštích dvou článcích navážeme a dozvíme se, jak věcí fungují, proč 
se nám děje vysoká infl ace a co nás čeká do budoucna. 

Máme tři hlavní druhy infl ace: 
● Infl ace peněžní (zvýšení objemu peněz). Ta nám říká, o kolik 

se zvyšuje počet všech peněz ve společnosti. V peněženkách, 
na účtech atd. V ČR se nové peníze dostávají do oběhu díky ČNB 
a soukromým bankám, které půjčují “nové peníze” soukromým 
subjektům a státu. Peněžní infl aci ovlivňuje: 

○ Úroková sazba ČNB (tzn. mezibankovní repo sazba)
○ Sociální politika státu - zadlužování, dotace, zásahy státu 

do ekonomiky
○ Víra v budoucnost - ochota lidí a fi rem si půjčovat peníze

● Infl ace cenová (zvýšení cen) je pro nás nejviditelnější a je silně 
ovlivněna infl ací peněžní. Zvýšíme-li objem peněz a produktů 
zůstane stejně, zvedne se tím jejich cena. V srpnu 2022 dosáhla 
meziroční infl ace 17.2 %. Infl ační cíl považovaný ČNB za “zdra-
vý” jsou 2 %.

○ Ilustrativní příklad: pokud bychom před rokem měli 100 Kč 
a mohli si koupit 100 rohlíků (1 rohlík = 1 Kč), dnes si 
za těchto 100 Kč koupíme rohlíků jen 85 (1 rohlík = 1.172 
Kč).

○ Cenová infl ace se počítá podle tzn. spotřebního koše. 
V tomto koši je odhad zastoupení položek, které průměrná 
domácnost nakupuje. Např. ve spotřebním koši z ledna 2022 
je zastoupeno jídlo a nealko nápoje v 17.81 %. Bydlení, 
voda, energie, paliva v 26.74 %. Plynná paliva tvoří 1.91 %, 
elektřina 3.96 %. Cena samotného plynu může ovlivňovat 
i cenu zboží v ostatních kategoriích než jen plynná paliva. 
Zvýšení ceny komodity totiž ovlivní náklady výrobců a ti 
jsou pak nuceni zvedat ceny, což se propisuje dál a dál. 

○ Celkový přehled lze stáhnout z webu czso.cz

● Infl ace aktiv - neboli zvýšení cen komodit a akcií. Funguje po-
dobně jako infl ace cenová, jen se nám zvedají ceny např. dřeva 
nebo pohonných hmot.

Zdroje: czso.cz, cnb.cz, kurzy.cz

Stažení kontejnerů na bioodpad
Informujeme občany, že z důvodu zazimování kontejnero-

vých vozidel Piaggio dojde ke stažení kontejnerů na bioodpad. 
Jedná se o otevřené hnědé kontejnery o velikosti 2,5 m³ na větve 
a na trávu (listí). Kontejnery odvezeme 11. 11. 2022.

Ve městě jsou také rozmístěny velké kontejnery na nákladní 
automobily. Tyto kontejnery budou ponechány na svých místech 
i v zimním období. Jedná se kontejnery v oblasti Vinice, v Jezárkách 
a v ulici K Jatkám.

Žádáme občany, aby neodkládali odpad na místa, kde došlo 
k odvezení kontejnerů. Připomínáme, že bioodpady přijímají ce-
loročně sběrné dvory.

LISTOPAD 2022
Kurz českého jazyka pro začátečníky
12. 7. – 15. 11. Kurz Centra na podporu integrace 

cizinců. Společenský sál ŠK, vždy v úterý 19:00 – 20:30 hod.
Nebe bylo plné hvězd
10. 10. – 28. 11. Výstava připomíná komunistický pokus o násilnou 
likvidaci klášterů a řeholních řádů na našem území. Vstupní hala ŠK. 
Otevřeno ve výpůjční době ŠK (tj. Po + St - Pá 8 - 18 hod., Út zavřeno, 
So 8 - 12 hod.).
Kurz trénování paměti
2., 9. 11. Spolu s certifi kovanou trenérkou paměti se jednoduchou 
a hravou formou naučíte procvičovat mozek tak, aby byl stále v dobré 
kondici. Kurz je určen pro seniory nad 60 let. Obsahuje 6 lekcí, které 
se konají ve dnech 5. 10., 12. 10., 19.10, 26. 10., 2. 11., 9. 11. vždy 
od 10:00-11:15 a od 13:00 – 14:15 hod. ve společenském sále ŠK.
Přihlásit se můžete osobně v knihovně, na tel. 380 422 702 nebo 
na emailu: jitka.kotalova@knih-st.cz
Promítání z letních cest do přírody
2. 11. Fotografi e čtenářů ŠK s komentářem. Společenský sál ŠK, 
od 18:00 hod.
Bookstart – S knížkou do života
3. 11. Pravidelná setkávání s rodiči a dětmi v rámci projektu na podporu 
pozitivního vztahu ke knihám, čtení a čtenářství u nejmenších dětí. 
Oddělení pro děti, od 9:30 hod.
Farmářské trhy Strakonice
4. a 18. 11., Velké náměstí pod radnicí, 13 - 17 hod.
Letošní farmářské trhy na Velkém náměstí budou zakončeny dvěma 
listopadovými termíny. Přijďte si před zimní přestávkou doplnit své 
zásoby farmářských a regionálních potravin nebo si vybrat z nabídky 
řemeslných výrobků a občerstvení. Vše s důslednou kontrolou původu. 
Na místě bude umožněn prodej drobných pěstitelských přebytků bez 
účastnického poplatku. Aktualizované seznamy přihlášených prodejců 
na: http://farmarsketrhy.strakonice.eu/. Kontakt: jan.juras@knih-st.cz 
nebo 721 658 244. Pořádá Ekoporadna při ŠK ve spolupráci s Městem 
Strakonice.
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čte-
náři,

před pár týdny zemřel Mi-
chail Gorbačov. V posledních 

letech to byla polozapomenutá osobnost, doží-
vající kdesi na předměstí Moskvy svůj dlouhý 
a na události bohatý život. Jeho smrt ovšem 
spustila celou lavinu komentářů a vzpomínek, 
oprášily se jeho životopisy i jeho vlastní díla - 
málokdo totiž pochybuje o tom, že byl jednou 
z klíčových světových osobností poslední 
čtvrtiny 20. století. A na tom nic nemění fakt, 

že názory na jeho historickou roli jsou často 
diametrálně odlišné. V putinovském Rusku 
je takříkajíc zatracen jako strůjce rozpadu 
impéria (podle Putina šlo o „největší tragédií 
20. století“), zatímco z pohledu demokratic-
ké části světa vypadá výrazně lépe, a bývá 
i chvalořečen jako „osvoboditel“. A zároveň 
se vedou nekonečné spory, zda byl „tak“ na-
ivní, nebo naopak „tak“ rafi novaný. I já jsem 
pocítil potřebu připomenout si dávné časy. 

V normalizační depresi po roce 1968 jsem 
se docela intenzivně zabýval myšlenkou, že 
totalitní režim by snad bylo možno rozvrátit 
jaksi „zevnitř“, k čemuž by došlo tak, že by 
odpůrce režimu „hrál“ roli jeho zaníceného 
stoupence, postupně by se propracoval až 
na sám vrchol mocenské pyramidy, a pak 
by tuto pyramidu jednoduše demontoval. 
Ne že bych se chtěl této role sám ujmout, 
ale připadalo mi to přinejmenším jako dobrý 
námět na knihu.

Uběhlo nějakých 15 let a najednou se 
zdálo, že tuhle knihu píše sám život, přičemž 
jejím nepravděpodobným hrdinou je nový ge-
nerální tajemník ÚV KSSS Michail Gorbačov. 
Ale samozřejmě to bylo mnohem složitější. 
Podezírat Gorbačova z toho, že se celý život 
přetvařoval a teprve v nejvyšší funkci odhalil 
svoji pravou tvář, není na místě - především 
neusiloval o rozvrácení celého systému. Jak 
přesvědčivě dokládá i jeho vlastní životopis 
„Můj život“, byl to věřící komunista a partajní 
kariérista. A jeho nástup do nejvyšší sovětské 
funkce na jaře 1985 byl spíše výsledkem 
souhry okolností a náhod: po smrti Brežněva 
(1983) během dvou let zemřeli dva jeho 
seniorní nástupci (Andropov a Černěnko) 
a sovětské vedení usoudilo, že je nutno se 
poohlédnout po někom mladším. Volba padla 
na Gorbačova a začaly se dít věci.

Gorbačov se sice uvedl nepovedeným 
tažením proti alkoholismu, ale záhy již vy-
táhl své velké trumfy – glasnost (omezení 
cenzury, podnícení diskuse) a perestrojku 

(reforma ekonomiky  s opatrným zaváděním 
tržních principů). K tomu přidal úplně nový 
styl veřejného vystupování, působil přirozeně, 
vtipkoval, improvizoval, okouzloval a navíc 
(což bylo také naprosto nevídané) jej téměř 
všude doprovázela šarmantní manželka Raisa. 

Pro nás v Československu znamenal 
Gorbačov obrovskou naději a jeho uvítání 

v Praze roce 1987 mělo téměř parametry vítání 
spasitele. Přiznávám, že jsem také podlehl 
oné atmosféře plné očekávání, sledoval jsem 
pozorně dění v SSSR i jeho sbližování se 
Západem, a dokonce jsem se dvakrát vydal 
do Novosibirska, neboť tamější univerzita 
měla pověst nejprogresivnější instituce 
v zemi. Dnes to působí až komicky, ale snahy 
přenášet tehdejší sovětské postupy do strnu-
lého pozdně normalizačního Československa 
neměly daleko k disidentství.

Další sled událostí je dostatečně znám: 
nejprve se ze sovětského vlivu vymanily země 
střední Evropy, došlo ke sjednocení Německa 
a džin, defi nitivně vypuštěný z lahve, pokra-
čoval ve svém díle. Ve druhé polovině roku 
1991 Gorbačov již jen víceméně „bezmocně“ 
přihlížel, jak se drolí, rozpadá, a nakonec 
v prosinci 1991 zaniká samotný Sovětský 
svaz. Ale šlo u Gorbačova opravdu o bezmoc? 
Vždyť jako svazový prezident ovládal všech-
ny nechvalně známé silové složky státu a až 
na menší výjimky nezavelel k represi, pone-
chal věcem volný průběh. Možná právě v tom 
spočívá jeho velikost; jeho nejvýznamnějšími 
rozhodnutími byla ta, která neučinil…

Napadlo mě, že v tom váhání a nechuti 
k represi je podobný Alexandru Dubče-
kovi z roku 1968. A těch paralel je určitě 

víc: Gorbačov i Dubček byli katapultováni 
do nejvyšších stranických funkcí víceméně 
náhodně, oba vnímali, že systém je zkornatělý 
a dlouhodobě neudržitelný, oba byli reformně 
naladěni, uvolnili stisk moci a snížili hladinu 
strachu ve společnosti. Oba se také již svým 
chováním lišili od jiných soudruhů: měli 
charisma, neskrývali se za ustálené fráze, 
uměli promluvit… a lidé je měli rádi. A oba 
se v jistém smyslu stali oběťmi sil, které po-
máhali uvádět v život.

Na Gorbačova i na Dubčeka vzpomínám 
v dobrém.

Jan Kára

Plakát vypadá hodně sovětsky, ale obsahuje 
klíčová reformní hesla

Pražané vítají Gorbačova v roce 1987

Gorbačov s manželkou Raisou, se kterou se 
údajně o všem radil

Dubček v Bratislavě v roce 1968



Číslo 17 / strana 6 Blatná 14. října 2022 Ročník 33 (43)

Den otevřených dveří DURA Automotive CZ, k.s. v Blatné
1. 10. 2022

V sobotu 1.10.2022 dopoledne mohla 
široká veřejnost nahlédnout do jednoho z nej-
větších výrobních závodů v našem regionu, 
a to do společnosti DURA Blatná, která se 
specializuje na výrobu ocelových a hliníko-
vých součástí karoserie pro přední světové 
automobilky.

Hned na začátku byli všichni příchozí 
přivítáni kolegyněmi z HR oddělení, které 
měly pro nejmenší přichystané bonbóny a pro 
všechny přicházející drobné dárky v podobě 

reklamních předmětů. Kdo měl zájem, mohl 
si prohlédnout nabídku volných pozic a pak 
už hurá do výroby.

 Návštěvníci si mohli prohlédnout vý-
robní prostory, kde se vyrábí dveřní rám pro 
Landrover Defender a probíhající výrobu 
na nosníku chladiče a světlometů pro Audi 
A8. Dále na prohlídkové trase si příchozí 
mohli prohlédnout výrobu dveřních rámů pro 
Ford Puma a Ford Fiesta, kde mohli shlédnout 
všechny výrobní procesy od válcování až 
po fi nální úpravu dílu broušením. 

V areálu závodu byla připravena výstava 
vozidel s ukázkou výrobků DURA. Lidé si 

mohli prohlédnout jak samotný výrobek, 
tak i vozidlo, do kterého je díl určen a naši 
zaměstnanci se mohli svým rodinám a zná-
mým pochlubit, že opravdu vyrábějí díly pro 

přední výrobce nejen prémiových značek 
automobilů. K dispozici byla vozidla jako 
BMW840i a BMW X4, kam náš závod do-
dává nosník motoru, Volkswagen Touareg 
s ukázkou nosníku palubní desky, VW UP 
a výztuha dveřního rámu, která je důležitá 

pro bezpečnost posádky. Dveřní rámy pro 
automobilku Ford, vodící lištu pro nákladní 
automobil Mercedes Actros. A v poslední řadě 
i malý zářez na poli elektromobility, tím byl 
Mercedes EQA, na který dodáváme do našeho 
sesterského závodu Strakonice železný kryt 
pro nosník baterií.

Po prohlídce vozidel bylo možno shléd-
nout automatickou linku na výrobu nosníku 
motoru pro již zmiňovaný model BMW 840i. 
Následovala ukázka výroby na robotické 
svařovací a poté i frézovací cele pro výrobu 
nosníku palubní desky pro Volkswagen Tou-
areg, Audi Q8, Audi Q7, Porsche Cayenne 
a další zástupce vozů z koncernu VW.

Na závěr prohlídkové trasy bylo pro 
všechny připraveno občerstvení, příjemná 
hudba a pro ty nejmenší sladké dobroty, ba-
lónky a skákací hrad.

Akce se vydařila, počasí přálo, branami 
závodu prošlo více než 600 účastníků, mezi 
nimiž byli i lidé, kteří zde pracovali řadu let 
a nyní si užívají zaslouženého odpočinku 
na důchodu. Zaměstnanci hojně využili této 
příležitosti, aby ukázali svým blízkým, kde 
pracují.

Všem zúčastněným chceme poděkovat 
za parádně prožitý den a těšíme se v budoucnu 
na další akci.

Pořadatelský tým DURA Blatná

Oslavy svátku sv. Václava a Dne české státnosti 28. 9. 2022
Koncert Sboru jihočeských učitelek v Kostele Nanebevzetí Panny Marie. Soubor řídí Anna Voříšková Vlčková.
Selská jízda zdraví paní Janu Germenisovou v zámeckém parku. Hlášení podává František Sáček.
Jezdecká show Miloslava Simandla v zámeckém parku.

SSTART: u autobusové zastávky v Nádražní ulici v Sedlici 

Sraz účastníků  na Náměstí II  – prostor u autobusové zastávky 

Delší trasa: směr Škvořetice, Buzice, Laciná, Myštice, Mireč, Lom, Mužetice, Sedlice 

 
Kratš í  trasa: směr Škvořetice, Lom, Mužetice a Sedlice 

 
CÍL: Sedlice – hasičárna, občerstvení zajištěno 

Akce je určena š iroké veřejnosti 
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Akce
15. 10. 18h

22. 10. 19.30 h

23. 10. 18 h
 

30. 10. 19 h

1. 11. 17.30 h

2. 11. 18 h

14. 10. 20 h

19. 10. 19 h

21. 10. 20 h

26. 10. 19 h

21. 10. 15 h

1. 11. 9.30 h

1. 11. 10 h 

15. 10. 18 h

15. a 16. 10.

20. 10. 16.30 h

25. 10. 16.30 h

25. 10. 17 h

 

Kulturní
kalendář
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27. 10. 
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4. 11.

8. 12. 19 h

Pěstujeme 
kulturu
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Kuželkářské 
zpravodajství

Kuželkářská sezóna se naplno rozjela. 
V uplynulých týdnech odehráli svá utkání 
nejen Áčko a Béčko, do soutěží již vstoupil 
okresní tým a také družstva dorostenců.

Áčko – Divize Jih
V pátek 30. září vyjeli hráči A týmu 

k prvnímu venkovnímu zápasu na dvoudráhu 
do Nové Včelnice, kde chtěli napravit domácí 
prohru z minulého týdne. A to se podařilo, 
i když velmi těsně. Áčko ve složení F. Che-
níček, K. Koubek ml., J. Mikeš, J. Minařík, 
V. Kobliha a D. Lexa zvítězilo 5:3 se skóre 
2689:2679 sražených kuželek. Své soupeře 
porazili první tři jmenovaní. Nejlepším hrá-
čem zápasu se se skvělými 504 shozenými 
kuželkami stal K. Koubek. Zásluhu na ví-
tězství má celý tým, všichni totiž předvedli 
pěkné výkony.

V sobotu 8. října mělo Áčko odehrát 
domácí zápas proti Dačicím, který však 
byl z důvodu nemoci soupeře odložen na 
10. prosince.

Po neúplném 4. kole je Áčko na 5. místě. 
Další zápas odehraje A tým v pátek 14. října 
v Třebíči.

Béčko – Jihočeský KP2
Pátek 30. září patřil na blatenské kuželně 

zápasu Blatná B – Borovany. Béčko v sestavě 
L. Drnek, M. Pekárek, R. Flandera, L. Slezák, 
M. Kalousová a O. Fejtl pokračovalo ve skvě-
lých výkonech z předchozích kol a vyhrálo 
5:3 při skóre 2737:2685 sražených kuželek. 
Fantasticky při svém prvním zápase mezi 
dospělými zahrál M. Pekárek, který výkonem 
506 kuželek vytvořil nový rekord kuželny.

O týden později se tým utkal doma s rezer-
vou Nové Bystřice. Béčko nastoupilo v téměř 
stejné sestavě jako v minulém zápase, jen 
s rozdílem, že O. Fejtla nahradil M. Rozhoň. 
Tentokrát však hráči narazili na skvěle hra-
jícího soupeře a poprvé v sezóně zjistili, jak 

chutná porážka. Utkání 
totiž skončilo 3:5. Vyrov-
nanost zápasu potvrzuje 
fakt, že oba týmy shodily 
2743 kuželek. Nejlepší 
výkon zápasu a zároveň 
osobní rekord zahrála 
s 496 shozenými kužel-
kami M. Kalousová.

I přes prohru drží 
Béčko 1. místo v tabulce 
krajského přeboru. V pá-

tek 14. října čeká tým další zápas, tentokrát 
ve Slavonicích. 

Déčko – Okres Strakonice a Písek
Do nové sezóny okresního přeboru vstou-

pilo Déčko ve čtvrtek 6. října v Písku. Tým 
v sestavě J. Pýcha, P. Prýmasová, K. Koubek, 
B. Říhová, O. Skolek a J. Kohout příjemně 
překvapil a zvítězil 5:3 se skóre 2188:2162 
kuželek. Zápas se nejvíce povedl J. Pýchovi, 
který shodil 396 kuželek a zároveň nahrál 
rozhodující náskok. Druhé utkání se hrálo 
na domácí kuželně ve středu 12. října proti 
Strakonicím C.

Po prvním kole soutěže je Déčko na 2. 
místě v tabulce. Další zápas čeká na hráče 
ve čtvrtek 20. října ve Strakonicích s místním 
Béčkem.

Dorost A – 1. liga dorostu
Premiéru v 1. lize si dorostenci odbyli 

v neděli 2. října v Nové Bystřici. Do zápasu 
zasáhli K. Baťková, M. Pekárek, B. Svačinová 
a M. Kalousová a nikdo nezklamal. Ve speci-
fi ckém systému soutěže, kdy se do celkového 
výkonu počítají 3 nejlepší výkony z družstva, 
zvítězili 8:2 se skóre 1599:1564 sražených 
kuželek. O nejlepší výkon se podělily B. 
Svačinová a M. Kalousová, obě strefi ly 540 
kuželek.

Po prvním kole se dorost v 1. lize usadil 
na 3. místě. K dalšímu zápasu dorostenci 
nastoupí v neděli 16. října od 10:00, kdy 
přivítají doma České Velenice. Utkání bude 
možné sledovat živě na YouTube kanálu 
Kuželky Blatná.

Dorost B – KP dorostu
Rezerva dorostu odehrála první utkání 

v soutěži v neděli 9. října doma proti Sobě-
novu, loňskému vítězi soutěže. Tým v sestavě 
M. Sitter, T. Drnková, A. Fürstová a M. Kupar 
však zahrál výborně a zvítězil 6:4 při skóre 
1224:1194 shozených kuželek, i v této soutěži 
se do celkového výsledku počítají 3 nejlepší 
výkony. Nejlepší výkon zaznamenal M. Ku-
par, který na 100 hodů shodil 449 kuželek.

V neúplné tabulce krajského přeboru po 
1. kole je blatenský dorost na 1. místě. Další 
zápas čeká tým v neděli 16. října od 12:30 
opět v domácím prostředí, tentokrát proti Č. 
Velenicím B.

Dorost v OP
Žáci a dorostenci nastupují také v okres-

ním přeboru. V neděli 2. října hráli v Blatné 
T. Drnková (245 kuželek na 60 hodů), M. Si-
tter (454 kuželek na 120 hodů) a T. Fišer (464 
kuželek). O týden později ve Strakonicích 
nastoupili K. Baťková (509), M. Kalousová 
(543), T. Fišer (457) a M. Pekárek (495 sho-
zených kuželek).

Za Kuželky TJ Blatná Lukáš Drnek

M. Kalousová 
s rekordem

Dorost B, zleva T. Drnková, A. Fürstová, M. 
Kupar, M. Sitter

Předurčen k úspěchu
Blatenská hokejbalová Star David Braun 
se skvěle prosazuje v extralize.

Na svůj věk 
toho stihl a do-
kázal ve světě 
hokejbalu David 
Braun (21 let) 
z Blatné oprav-
du mnoho. Nejen 
vrozeným talen-
tem, ale přede-
vším poctivou 

dřinou se propracoval do extraligy, kde je 
velmi cenným hráčem. Mateřská TJ Blatná se 
netají nadšením a upřímně mu přeje: „Davide, 
ať se góly do soupeřových branek „ sypou“!

„Obětoval jsem hokejbalu moc,“ svěřuje 
se sympatický mladík a je to pravda s velkým 
„P“. Od pondělí do pátku tréninky na hřišti 
nebo mimo něj, pak pro „změnu“ dva či tři 
zápasy během víkendu. Ví každopádně, co 
chce a věří, že toho dosáhne: „V budoucnosti 
bych se ještě rád udržel několik let v extralize. 
Mým snem je dostat se do mužské reprezen-

tace a přivézt medaili z Mistrovství světa,“ 
neklade si malé cíle David Braun. A to je moc 
dobře. Protože jen velký ideál vede sportovce 
tou správnou stezkou života.

A přitom to zpočátku určitě takhle nevy-
padalo. „Jako dítě jsem do sportu moc nebyl. 
Dokonce mě neoslovovalo ani splynout s ko-
lektivem. Snad bych ani nehrál nebýt rodičů, 
protože první rok na hřišti jsem k hokejbalo-
vým aktivitám pociťoval značnou nechuť,“ 
uvádí úspěšný hokejbalista. Jenže pak se karta 
obrátila: „V hokejbalu jsem se v pravý čas 
našel. Došlo to tak daleko, že jsem se hokej-
kou oháněl za tři věkové kategorie současně. 
Rodiče mně fi nančně zajišťovali až do doby, 
kdy jsem začal být soběstačný a sportovní 
náklady si hradil sám.“ Davida vlastně přivedl 
k hokejbalu jeho soused a současný blatenský 
podnikatel Roman Pojer: „To zrovna rozjíž-
děl mládežnický klub, kam přihlásil i své 
dva syny. Posléze náboroval moji maličkost 
i mého bráchu, poté se přidala i sestra, takže 
vlastně téměř celá ulice,“ směje se David 
Braun. To bylo před čtrnácti lety. Ale nakonec 
jen David zůstal v blatenském hokejbalovém 
týmu celou dobu.                 (pokr. na str. 12)



Číslo 17 / strana 12 Blatná 14. října 2022 Ročník 33 (43)

POLYGRAPH INTERNATIONAL, TISKÁRNA, spol. s r.o. 
provozovna: Blatná, Sadová 66 

 
PŘIJME SKLADNÍKA 

na jednu směnu 
 

INFORMACE OSOBNĚ 
NEBO NA  TEL. ČÍSLE: 383 422 301 

Přijmeme pracovníka do kovárny 
a automechanika

na plný i zkrácený úvazek

Dřevokov Blatná a.s.
Vrbenská 25, 388 12 Blatná

kontakt: Vratislav Zelenka, tel.603 187 739
e.mail: zelenka@drevokovblatna.cz 

Předurčen k úspěchu
(pokr. ze str. 11)

Jaký rozdíl tkví mezi mateřským blatenským klubem a extraligou, 
teď již nově v jihočeských Prachaticích, kam před touto sezónou pře-
stoupil z Dobřan? Vloni napříč soutěžemi nasázel do cizích branek 
úctyhodných 65 gólů. „Co se týče zabezpečení, není to až takový 
rozdíl,“ hodnotí mládenec v nejlepším sportovním rozpuku, „Na ex-
traligové půdě funguje zodpovědnější přístup. V Blatné zase máme 
skvělý kolektiv, který již spoustu let drží při sobě na hřišti i mimo 
něj.“ Za loňskou sezónu má na svém osobním kontě David 45 zápasů 
v průběhu sedmi měsíců. 

Za celou hokejbalovou kariéru vynechal David Braun jen pět zá-
pasů kvůli zlomenému malíčku a problémem se zápěstím. Založením 
je prý železný kliďas: „Nerozhodí mně ani ztracený klíčový zápas. 
Uplyne hodina a já se dokonale „spláchnu“, dává nahlédnout do svého 
rozpoložení sportovec, co si umí dokonale stanovit priority. Skloubit 
své hokejbalové nasazení se zaměstnáním prý teď bude ještě složitější: 
„Nastupuji totiž na policejní oddělení do Strakonic.“

David Braun dává sportu skutečně, co se dá. „Ve svém volnu 
cvičím i běhám. No ale hlavně se soustředím na hokejbal, protože ten 
spolyká většinu času. Poslední dva roky jsem zapracoval více na fy-
zické přípravě, začal koketovat i se speciální stravou pro sportovce. 
Ovšem nijak striktně takový jídelníček nedodržuji,“ říká blatenská 
star. Aby nezůstala opomenuta otázka ztrát - za sezónu David odepíše 
čtyři nebo pět hokejek.

S vděčností a jistým zadostiučiněním hovoří David o vybudování 
plastového povrchu na domácím zimním stadiónu v nedávné době. 
Vzpomíná rád zejména na vlnu solidarity s tímto projektem spojenou. 
„Spolufi nancovalo tuto akci i město Blatná. Zbývalo doplatit částku 
přibližně 300 000 korun. Otevřel se transparentní účet, kam přispívali 
sympatizanti a fanouškové napříč celou republikou.“

David Braun není jen vynikající sportovec, ale také ryzí srdcař, 
který by pro svůj mateřský klub a mateřské město dýchal. A takovým 
lidem by měl patřit vždy a za všech okolností Olymp všeho, co se 
vlastními silami rozhodli dobýt.

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

STABILNÍ RODINNÁ FIRMA S BUDOUCNOSTÍ

 Obsluha lisu

 Obsluha výrobní linky

 Směnový údržbář

 Řidič VZV nad 5t

Volné pracovní pozice:

PŘIDE JTE  SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČ ÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pfeifer Holz s.r.o.
Chanovice 102
341 01 Horažďovice

Nabízíme:

Atraktivní systém odměňo

Transparentní prémiový sy

13. plat, stravenky

Náborový příspěvek 12.000

25 dní dovolené

Příspěvek na penzijní připo

ve výši 3% hrubé mzdy 

Svozy do zaměstnání / přís

na dopravu

CNOSTÍ

ování 

ystém

0,- Kč

ojištění   

spěvěk 

PASSION FOR TIMBER

paní Ivana Šimonová
tel. 602 659 522
nabor@pfeifergroup.com
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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 1-2 řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,

mzdové ohodnocení – 41.000 Kč ,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práceNové kurzy francouzštiny a češtiny 
pro cizince.

Od 27. září otevíráme v Naší čajovně kurz 
francouzštiny pro začátečníky.

Zimní semestr začíná 27. září 2022 a končí 
31. ledna 2023.

Jedná se o 17 lekcí, každá lekce trvá 90 minut. 
Kurz bude v úterý od 18 do19,30 hod.

V případě zájmu lze otevřít kurz češtiny pro 
cizince.

Více info: jana.vavrincova@seznam.cz nebo 
v Naší čajovně  .

Mám zájem o koupi
obrazů od blatenského 

malíře
Františka Komance,

zejména krajinomaleb. 
Tel.: 775 960 131. 
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VÝSTAVBA  A REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH 
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY 
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

+420 737 18 19 19
info@spacesolution.cz

www.spacesolution.cz

BLATNÁ

SpaceSolution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Autodíly -         železářství
MAREK CHVÁTAL

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

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

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

Nová služba: broušení nožů, nůžek,
seker a dlát

PŘIJMU ŘIDIČE
skupiny C + E

na pravidelnou linku
BLATNÁ-JIHLAVA

Plat: 35.000 Kč
OD ČERVENCE 

NOVÉ AUTO
Nástup možný ihned

Info tel.:
777 668 103

www.nej.czwww.nej.cz

KVALITNÍ
OPTICKÁ SÍŤ

VÝHODNÉ 
SPOJENÍ 

INTERNETU 
A NEJTV

VOLNÁ DATA
A NEOMEZENÉ 

VOLÁNÍ 

LOKÁLNÍ
PODPORA

MOBIL
pro celou rodinu

TELEVIZE
vlastní výběr programů

200+

299od
Kc
mes.

INTERNET
po optické síti až 500 Mb/s

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

Kde si vaší práce 

VISHAY BLATNÁ 

„Tohle není klasická fabrika!“

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

Zajistíme Vám bezstarostný prodej. 
Prezentace na největších realitních serverech

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

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

Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!
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Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:

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

Jinak možno po telefonické dohodě

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

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

► ►6600 Metallo

•  Celokovové 
provedení

• 1800 W

NOVINKA

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

Z222212_EXP_Inzerce_Blatna_Forza_135x100.indd   1 10.10.2022   13:55



<<
  /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


