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Hudební slavnosti věnované uctění památky 
významného jindřichohradeckého rodáka Adama 
Václava Michny z  Ottradovic. Připomenutí osob-
nosti Adama Michny, jedné z nejvýznamnějších 
postav duchovní hudby českého baroka, proslulého 
jindřichohradeckého varhaníka, básníka a hudební-
ho skladatele. 
Adam Michna pocházel z hudebnické rodiny usa-
zené v Jindřichově Hradci od začátku 16. století. 
Tento jindřichohradecký měšťan proslul jako autor 
téměř dvou set písní, které představují vysokou kva-
litu české barokní duchovní písně a jsou výrazným 
projevem vyspělé měšťanské kultury. Druhou nemé-
ně významnou součást Michnovy tvorby představu-
jí vyspělé latinské sakrální skladby, ve kterých jsou 
znát vlivy pozdní benátské školy. 

Projekt vznikl s fi nanční podporou Ministerstva kul-
tury a Jihočeského kraje.

Ivana Bačáková

září 2011

Jindřichohradecký pedál
Závěr letošní turistické sezóny se blíží. Jindři-

chohradečáci znovu šlápnou do pedálů.
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XVII. Slavnosti 

Adama Michny z Ottradovic 
aneb Jubileum 350 let Michnova Českého nebe

23. 9. – 25. 9. 2011 Jindřichův Hradec

Květinové odpoledne
Jindřichův Hradec bude vonět po květinách. 

Další ročník benefi čního Květinového odpoled-

ne je za dveřmi.
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Violoncellový recitál
Unikátní violoncellový recitál rozezní kapli sv. 

Maří Magdaleny. Doplněn bude promítáním 

fi lmu dle předlohy samotného Debussyho.
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Pátek 23. 9. 2011
18:00 MICHNOVO REQUIEM ZA MICHNU
 Proboštský kostel Nanebevzetí P. Marie
 ENSEMBLE VERSUS, :IL RITORNELLO: 

20:00 THEATRUM „AMOR A MORS“ 
 aneb „Rendez-vous na Věčnosti“ 
 kaple sv. Maří Magdaleny 
 Divadelní spolek LAURIGER, 
 LA FIAMMA, :II:RITORNELLO:II: 
 
Sobota 24.9.2011
8:30 – 9:45 MICHNOVSKÁ PROCHÁZKA
 aneb „Hádka o Michnu“ – nám. Míru 
 Michael Pospíšil

10:00 HRA O SVATÉM VÁCLAVU
 loutkové divadlo pro malé i velké 
 Muzeum Jindřichohradecka, bývalý  
 minoritský klášter, Štítného ul.
 Divadélko NA NITCE Planá nad Lužnicí 
 
14:00 – 18:00 MICHNOVSKÝ JARMARK
 bývalý minoritský klášter, Štítného ul.
 (Živé ukázky, malé dílny, výstupy dětí)
 
18:00 VESPERAE SANCTI WENCESLAI 
 kostel Sv. Jana Křtitele (Koncert  
 Nešpor – Bulovský, Michna a spol.) 
 IL RITORNELLO:   

20:00 CONVIVIUM 
 Barokní kaple býv. minoritského 
 kláštera, Štítného ul.
 Michnovský dýchánek „Cecilia 
 Varhanice u Michnů v Krčmě“
 K. Doležalová, J. Dvořáková, R. Lis, :IL  
 RITORNELLO:

Neděle 25.9.2011
8:15  PROCESSÍ & MISSA SANCTI WENCESLAI 
 Procesí z náměstí Míru a slavnostní  
 bohoslužba v Proboštském kostele
 Nanebevzetí Panny Marie (Účast  
 všech souborů a veřejnosti)
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Tísňové volání 
(jednotné evropské číslo): 112

Policie ČR: 158 
Městská policie: 156 
Záchranná služba první pomoci: 155
Lékařská pohotovostní služba: 
384 376 157 
Po – Pá: 18.00 – 21.00 
So, Ne, svátek: 9.00 – 18.00

Zubní pohotovost 
(rozpis služeb stomatologických poho-
tovostí): 384 376 111, (So, Ne, svátek: 
8.00 – 12.00): ve všední dny poskytuje 
zubní pohotovost Nemocnice v ČB

Veterinární pohotovost 
(MVDr. Pavel Jelínek): 777 660 641

Hasičský záchranný sbor: 150 

Nepřetržitá havarijní služba pro 
motoristy: 1230

Poruchy – elektřina: 800 225 577
Poruchy – voda: 800 120 112
Poruchy – plyn: 1239
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Užitečné kontakty a tísňová volání
Linka důvěry (bezplatně): 800 131313
Linka bezpečí (bezplatně): 800 155 555
Helpline AIDS (bezplatně): 800 144 444

Informace o tel. číslech v ČR: 1180
Informace o tel. číslech v zahraničí: 1181

Informace – autobusy: 384 371 922 (911)
Informace – vlaky: 972 552 391

Sběrný dvůr Jindřichův Hradec
384 321 285

Městský úřad Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II
377 22  Jindřichův Hradec
Tel.: (ústředna) 384 351 111

Informační středisko 
Město Jindřichův Hradec
Panská 136/I
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 384 363 546

Pokladna – KD Střelnice
Masarykovo náměstí
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 384 351 234

Plavecký bazén 
a Aquapark Jindřichův Hradec
Jáchymova 865/III
377 04  Jindřichův Hradec 
Tel.: 384 321 236

Státní hrad a zámek 
Jindřichův Hradec
Dobrovského 1/I
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 384 321 279

Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo nám. 19/I
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 384 363 660

Úřad práce 
Jindřichův Hradec
Janderova 147/II
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 950 124 111

Okresní správa sociálního zabezpečení 
Jindřichův Hradec
Sládkova 332/II
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 384 359 111 

Kam zavolat o pomoc

Události z radnice

Městský úřad informuje

Městská policie

Společenská kronika

Spolky, zájmové a vzděl. organizace

Kulturní servis

Sport

Listárna

Pozvánky na říjen

Z technických důvodů žádáme všechny přispěvatele a dopisovatele JH Zpravodaje o zaslá-
ní podkladů pro říjnové číslo nejpozději do 10. září 2011 a to na e-mailovou adresu: koz-
lova@jh.cz. U později dodaných příspěvků nemůžeme garantovat jejich otištění v čísle 
10/2011. Děkujeme za pochopení. 

Redakční rada JH Zpravodaje

Důležité upozornění
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nislavem Mrvkou. Celková částka stříkačky je 
238 200,- Kč. Jihočeský kraj přispěl na zakoupení 
částkou z grantového programu na podporu jed-
notek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeské-
ho kraje ve výši 130 000,- Kč, zbývající částka byla 
doplacena z rozpočtu města. Použití této stříkač-
ky bude možné např. k vyčerpání vody ze zatope-
ného sklepa nebo objektu po dešti, případně při 
nasazení v oblastech zasažených živelní katastro-
fou. Zároveň bude velkým přínosem pro práci 

s dětmi a na soutěžích. „Pořízení přenosné moto-
rové stříkačky výrazně zkvalitní možnosti zása-
hu Jednotky sboru dobrovolných hasičů města 
Jindřichův Hradec,“ řekl starosta Stanislav Mrv-
ka. Slavnostního předání se zúčastnil a stříkačku 
pokřtil i hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

UDÁLOSTI Z RADNICE
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V partnerském městě 
Neckargemünd 
slavnostně otevřeli tunel
Otevření vnitřního městského okruhu Nec-
kargemünd, takový byl důvod návštěvy jin-
dřichohradecké delegace v partnerském měs-
tě v Německu. Starosta města Stanislav Mrvka 
přijal pozvání od starosty Horsta Althoff a, spolu 
s místostarostou Bohumilem Komínkem a rad-
ním Jiřím Pravdou, aby se zúčastnili slavnostní 
události, na kterou město Neckargemünd čeka-
lo dvanáct let. 
Na západním výjezdu z nově vybudovaného 
tunelu se sešla široká veřejnost, zástupci němec-
ké zemské vlády, krajští radní, zástupci měst, 
obcí a podnikatelské sféry, aby společně ofi ci-
álně otevřeli tunel, který má za úkol odlehčit 
dopravní situaci v centru města, přes které pro-
jede denně 18 tisíc vozidel, a tím výrazně snížit 
hluk a emise v historickém jádru. Tato dlou-
holetá stavba má jistě své příznivce i odpůrce. 
Pro občany znamenala po celou dobu určité 
omezení a nárůst nákladů byl silně kritizován 
státní kontrolou. Mnoho lidí však tento pro-
jekt dopravní infrastruktury vidí jako smyslu-
plný. Přestřižením slavnostní modrobílé pásky 
byl tunel otevřen nejprve pro pěší, od večerních 
hodin již bylo umožněno projíždět vozidlům. 
Tento projekt byl historicky největším v Rhein-
Neckar-Kreis a všichni, kdo se na něm podíleli, 
na něj mohou být hrdí. 

Zajímavost: Za celou dobu výstavby se stala jen 
jedna nehoda.
Během pobytu navštívila česká delegace páté 
největší město německé spolkové země Báden-
sko-Württembersko Heidelberg, které je pro-
slulé zejména Univerzitou Ruprechta-Karla 
a seznámila se s dalšími významnými projekty 
města Neckargemünd, jako jsou venkovní kou-
paliště, škola a místní hasičská stanice. Ven-
kovní koupaliště je jakýmsi sportovně relaxač-
ním zařízením, ve kterém se nachází plavecký 
a skokanský bazén, které jsou navrženy jako 
přírodní koupaliště bez chlóru. Další bazé-
ny a brouzdaliště jsou již chlórované. Budo-
va školy, ve které se na jedné polovině nachází 
střední škola a na druhé gymnázium, je pozo-
ruhodná tím, že byla postavena jako pasivní 
nízkoenergetický dům.

Úvodník
Vážení spoluobčané,

prázdniny se přiblížily ke svému konci 
a nastává čas uchýlit se k běžnému způ-
sobu života. Září je měsícem takovým řekl 
bych „na zvykačku“. Ti, co plnými douš-
ky využívali v srpnových dnech dovole-
nou k výletům a relaxaci, na ni v těchto 
chvílích ještě vzpomínají a ti, co čerpali 
dovolenou již dříve, si ji jistě v září ales-
poň na pár dní připomenou. Děti, které 
se na velké prázdniny těšily ze všech nej-
více, musí pomalu přejít na rutinní školní 
režim a přivyknout opět brzkému vstá-
vání a povinnostem, které s tím souvi-
sejí, jako například neoblíbené domácí 
úkoly. Pro některé z nich bude cesta do 
školy vůbec první. Chtěl bych vám všem, 
ať už jste pracující po dovolené nebo 
před dovolenou, ať už jste zaběhlý ško-
lák či rodič prvňáčka popřát, aby měsíc 
září byl pro vás úspěšným vkročením do 

nového školního roku a rozlou-
čením se s létem. Pev-

ně věřím, že nám 
k tomu zvykání 
zasvítí i sluníčko 
a dopřeje nám tak 

pravé babí léto. 

Stanislav Mrvka
starosta města

Vozidlo hromadného 
neštěstí bylo představe-
no zástupcům složek IZS
Vozidlo určené pro zásahy při mimořádných udá-
lostech velkého rozsahu, které v červnu převzala 
jako jedno ze čtyř Zdravotnická záchranná služba 
Jihočeského kraje, oblastní středisko Jindřichův 
Hradec, bylo představeno zástupcům složek inte-
grovaného záchranného systému v Jindřichově 
Hradci na parkovišti místní záchranky. 

Cena jednoho pětitunového terénního vozidla 
s výbavou je přibližně 4 miliony korun.Vozidla 
dohromady stála 16 miliónů korun. Osm milio-
nů poskytl Jihočeský kraj, čtyři miliony ČEZ pro-
střednictvím své nadace a stejnou částku přidala 
ZZS ze svého rozpočtu. Zdravotnický materi-
ál, kterým je vůz vybaven, umožní ošetřit kolem 
sta lidí. Představení byl přítomen i starosta Sta-
nislav Mrvka, který stál před dvěma lety u zro-
du dohod o dlouhodobé spolupráci Jihočeské-
ho kraje se společností ČEZ. „Jsem velmi rád, 
že se na tato dodávková vozidla podařilo sehnat 
fi nanční prostředky. Vozidla jsou speciálně upra-
vena do špatně přístupného terénu, což mnohdy 
komplikuje zdravotníkům celou situaci. Upřím-
ně však doufám, že potřeba využití vozidla bude 
co nejmenší,“ sdělil starosta. Mezi vybavením je 
vedle lékařských pomůcek například zdravotnic-
ký stan, elektrocentrála a vyprošťovací prostřed-
ky. Další tři vozidla mají k dispozici České Budě-
jovice, Tábor a Strakonice. 

Dobrovolní hasiči mají 
novou přenosnou 
stříkačku
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Jin-
dřichův Hradec, která byla zřízena v roce 2009, 
je každoročně doplňována z rozpočtu měs-
ta Jindřichův Hradec požární technikou a věc-
nými prostředky, za účelem vytvořit jednotku 
schopnou zasahovat při požárech, ale především 
poskytovat pomoc ohroženým nebo postiženým 
občanům mimořádnými událostmi, nebo krizo-
vými situacemi v Jindřichově Hradci a okolí. 
V pondělí 8. srpna se v areálu Hasičského 
záchranného sboru u objektu Sboru dobrovol-
ných hasičů uskutečnilo slavnostní předání pře-
nosné motorové stříkačky Sboru dobrovolných 
hasičů Jindřichův Hradec starostou města Sta-
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

k prodeji:

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22  Jindřichův Hradec nabízí:

Podmínky:
Nájemné pro příslušný kalendářní rok stano-
ví každoročně rada města svým usnesením.

Bližší informace mohou zájemci získat na odbo-
ru správy majetku města, kontaktní osoba – Ilo-
na Skalníková, tel. 384 351 162 a na www.jh.cz  

•

k pronájmu:
Pozemky p.č. 1536 zahrada o výměře 191m2 a p.
č. 1537 ostatní plocha o výměře 358m2,vše obec 
i k.ú. Jindřichův Hradec za účelem užívání jako 
zahrada za cenu 5,-Kč/m2/rok 2010. Přes poze-
mek p.č. 1537 je přístup k nemovitosti čp. 114/IV.

Podmínky:
obálkovou metodou za minimální nabíd-
kovou cenu 312,-Kč/m2/rok včetně DPH
na dobu neurčitou s tříměsíční výpověd-
ní lhůtou
veškeré opravy a úpravy si žadatel provede 
vlastním nákladem 
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči 
Městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případ-
ně jsou závazky smluvně zajištěny a žada-
tel podmínky takové smlouvy plní

•

•

•

•

Garáž na části pozemku p.č. 1493/11 zastavě-
ná plocha a nádvoří v k.ú. Jindřichův Hradec, 
o výměře 18 m2, za těchto podmínek:

Bližší informace mohou zájemci získat na 
odboru správy majetku města, kontaktní osoba 
–  Ladislava Ledvinková, tel. 384 351 164 a na 
www.jh.cz .  

Objekt čp. 9 (nebytové prostory, bytová jednot-
ka) na pozemku p.č. 33/1 včetně pozemku p.č. 
33/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 246 
m2 a pozemek p.č. 244/2 ostatní plocha, mani-
pulační plocha, o výměře 253 m2, který vznikl 
na základě geometrického plánu, vše obec Jin-
dřichův Hradec, k.ú. Dolní Skrýchov. 
Podmínky prodeje:

obálkovou metodou, za minimální nabíd-
kovou cenu 1.600.000 Kč
bytová jednotka je užívána nájemníkem
složení kauce při podání nabídky ve výši 5.000 Kč
žadatel uhradí veškeré náklady spojené 
s prodejem nemovitostí
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči 
městu, jím zřízeným právnickým osobám 
a organizačním složkám, případně jsou 
závazky smluvně zajištěny a žadatel pod-
mínky takové smlouvy plní

•

•
•
•

•

Bližší informace o konkrétních podmínkách 
prodeje mohou zájemci získat na odboru správy 
majetku města tel. č. 384 351 161 a na www.jh.cz 

Věra Sedláčková, vedoucí

Prázdniny nabraly na rychlosti a pomalu se 
přehouply přes svou polovinu. Městský hřbi-
tov, stejně jako ostatní části našeho malebného 
města nad Vajgarem, ožívá v této době více než 
kdy jindy. Snad s výjimkou Dušiček a vánoč-
ních svátků, kdy ve stejně hojném počtu pro-
cházejí návštěvníci hřbitov, si na své zastávce po 
jižních Čechách vzpomenou i někoho ze svých 
příbuzných, kteří spí svůj věčný sen právě na 

jindřichohra-
deckém hřbi-
tově.
A právě při 
t o u l k á c h 
h ř b i t o v e m 
zcela zákoni-
tě musí nar-
azit na něko-

Městský hřbitov trochu jinak

lik „kuriozit“. K těm prvním bezesporu patří 
dřevěná stolička upevněná bytelným řetězem 
k okolním stromům. Zcela jistě slouží k pose-
zení pozůstalých při rozjímání nad hrobem 
svého blízkého. Pokaždé, když procházíme 
těmito místy, mihne se nám na tváři úsměv, 
ačkoliv samotné okolí důvod k úsměvu v žád-
ném případě neskýtá. Jenom si tak s kolegy-

ní – která mimochodem je vždycky autorkou 
všech snímků – říkáme, jak asi bude za pár let 
hřbitov vypadat, když si u každého hrobové-
ho místa pořídí nájemci malé posezení. Časem 
možná přibude i stoleček na odpolední občer-
stvení, kdo ví …
K té druhé kuriozitě patří každoroční výskyt 
hub – podotýkám jedlých! A protože letošní 
plačtivé, ale teplé léto houbám skutečně přeje, 
není ani prostor hřbitova výjimkou. Dají se na-
jít téměř všude, od rozptylové loučky až po hro-
by obětí světové války. V některých případech 
– jak je vidět na fotografi i - supluje matka pří-
roda nepořádného nájemníka a doladí vánoční 
a velikonoční výzdobu svým výtvorem.

Hana Palusková
Foto: Kamila Simandlová
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MĚSTSKÁ POLICIE

4. 7. 2011 pět minut po 22. hodině se přestupku 
proti občanskému soužití dopustil 34letý muž, 
který vyšel silně podnapilý z Hříbku na sídlišti 
Vajgar a začal venku sedící dívky vybízet k orál-
nímu sexu. Naštěstí se dívek zastali jejich kama-
rádi a vilného opilce bloková pokuta neminula.

14. 7. 2011 O tom, že místní bezdomov-
ci v poslední době ztrácejí i poslední zábra-
ny svědčí následující události. Ve 12.20 hodin 
dva takoví (oba 40 let) vstoupili do Kaštánku 
a u pultu si objednali obložené bagety. Když jim 
je prodavačka donesla, každý si vzal jednu a bez 
zaplacení Kaštánek opustili. Prodavačka za nimi 
vyběhla a bagety jim odebrala a to i přes to, že 
jeden z nich už měl notný kus spořádaný. Udá-
lost naštěstí monitorovala obsluha kamerového 
systému, takže hlídka strážníků byla na místě 
během chvilky a přestupek byl oznámen práv-
nímu oddělení MěÚ.  18. a 20. 7.2011 se zase 
bezdomovci (68 a 48 let) za bílého dne vykáleli 
v parku. Naštěstí v obou případech byl nablíz-
ku strážník, takže oba museli exkrementy ukli-
dit a strážník jejich výkon ocenil v blokovém 
řízení. Další lupínek (48 let), kterého strážníci 
řešili blokovou pokutou, si v labužníku objednal 
jídlo, a když ho dojedl, tak prodavačkám spros-
tě vynadal, že mu nechutnalo a nakonec je ješ-
tě poplival.

21. 7. 2011 v podloubí prodejny Merkur na síd-
lišti Vajgar se dva kluci (15 a 16 let) z legrace str-
kali, přičemž jeden z nich zavrávoral a padl na 
výlohu, čímž došlo k rozbití vnějšího skla o veli-
kosti 190 x 240 cm. Mladší z nich okamžitě „vzal 
draka“ a staršího na místě zadržel svědomitý 
občan, a to až do příjezdu strážníků. Ti situaci 
na místě zadokumentovali a o věci informovali 

Výpis z událostí
rodiče obou aktérů s tím, že po opravení výlohy 
bude třeba způsobenou škodu uhradit.

22. 7. 2011 v 15.25 hodin byli strážníci přivolá-
ni do JH Marktu v Nádražní ulici, kde dva zlo-
dějíčci (19 a 20 let) si nacpali batoh alkoholem 
za bezmála 600,-Kč a chtěli odejít bez zaplacení. 
To se jim však díky obětavému a kolektivnímu 
zákroku zaměstnanců nepodařilo.  Při prová-
dění nezbytných úkonů strážníci zjistili, že oba 
již byli v posledních třech letech odsouzeni za 
obdobný trestný čin, proto věc zpracovali a pře-
dali k dořešení Policii ČR.

27. 7. 2011 v podvečerních hodinách strážníci 
vyjížděli do objektu bývalého muničního skla-
du před Dolní Radouní, kde 62 letý muž na vel-
kém ohni pálil plasty a pneumatiky. Porušením 
zákona na ochranu ovzduší se dopustil správní-
ho deliktu, který strážníci předávali k vyřízení 
odboru životního prostředí MěÚ J. Hradec.

7. 8. 2011 Hned několika správních deliktů 
se dopustil provozovatel nedávno otevřeného 
baru ve Vídeňské ulici. Strážníci si totiž všim-
li, že prostory nejsou odhlučněné, čímž dochá-
zelo k rušení nočního klidu a navíc ani řádně 
odvětrané. Dotazem na stavebním odboru MěÚ 
vyšlo najevo, že provozovatel dosud nepřed-
ložil požadované dokumenty, proto mu neby-
lo vydáno povolení k provozování baru 
(porušení stavebního zákona). 
Bystrému oku strážníka 
neunikla ani skutečnost, 
že provozovna není 
zvenčí viditelně ozna-
čena tak, jak nařizuje 
zákon živnostenský. 

Zjištěné nedostatky strážníci zpracovali a posla-
li k projednání příslušným odborům MěÚ 
J. Hradec.

7. 8. 2011 v 18.45 hodin vyjížděli strážníci do 
Billy, kde si 39letý muž nacpal batoh zbožím 
za 320,-Kč. Obhajoval se tím, že chtěl ušetřit. 
Strážníci ho celkem logickými argumenty pře-
svědčili, že efekt bude úplně opačný.  

8. 8. 2011 Přilepšit k důchodu si chtěla 63letá 
žena, která si naplnila nákupní tašku tako-
vým množstvím zboží, že se ani nevešlo na stůl 
v kanceláři ostrahy.
Sortiment to byl vcelku pestrý. Od koření, přes 
kosmetiku, uzeniny, sýry až po pečivo. Do té-
to doby byla v plusu. Při odchodu z kancelá-
ře si zboží zakoupila, čímž se dostala na nulu 
a následná pokuta její bilanci přesunula do 
mínusu. Snad tato jednoduchá a logická kal-
kulace bude do budoucna přínosem pro další 
obdobné „šetřílky“.

Rudolf Gabriel, strážník

Město Jindřichův Hradec již téměř čtyři roky 
využívá informativní radar, který přijíždějí-
cím řidičům ukazuje jejich okamžitou rychlost 
a zjištěné údaje následně ukládá k dalšímu mož-
nému využití. Vedle naměřené rychlosti je mož-
no zjistit i hustotu silničního provozu a porov-
nat zatíženost jednotlivých komunikací. Systém 
měření je prováděn tak, že vozidlo, resp. jeho 
rychlost, je změřena opakovaně. Současně lze 
měřit rychlost vozidel jedoucích ve vícero jízd-
ních pruzích, případně z obou směrů, přičemž 
řidiči se rychlost zobrazuje pouze v jednom 
směru jízdy. Pro vyhodnocení je následně mož-
no použít celou řadu různých statistik a jejich 
kombinací, které zaznamenají nejen rychlost 
každého vozidla, ale též rozdíl rychlosti mezi 
prvním a posledním měřením každého vozidla, 
hustotu provozu v hodinových intervalech. Sta-
tistiku je možno nastavit po týdnu nebo týdnech, 

Řidiče s těžkou nohou na plynu upozorní další informativní radary
měsících či čtvrtletích. Pozitivní je, že průměr-
ný pokles rychlosti se drží na hranici 8.7 kilo-
metrů za hodinu. Nejmenší redukci (snížení) 
rychlosti evidujeme stabilně v ul. Jarošovské 
(v rozmezí 4.9 až 5.5 km/hod.), naopak nejvyš-
ší snížení rychlosti trvale vykazuje Rezkova uli-
ce, kde rychlost projíždějících vozidel klesla až 
o 14.4 km/hod. Aby radar opravdu plnil preven-
tivní účel, ke kterému byl zřízen, a nedocházelo 
k tomu, že na měřeném úseku si někteří řidiči 
budou porovnávat naměřenou rychlost s rych-
lostí na svém tachometru, lze radar nastavit tak, 
že ačkoli vždy rychlost do záznamu uloží, řidiči 
se od nastavené výše nezobrazí.
Prvotní naše obavy, že si řidiči na radar rychle 
zvyknou a přestanou si rychlost hlídat, se nepo-
tvrdily, a tak na základě pozitivního hodnocení ze 
strany veřejnosti se Město přihlásilo do granto-
vého programu JIHOČESKÉHO KRAJE, ze kte-

rého získalo dotaci ve výši 139 000,-Kč. Dopravu 
po městě a místních částech tak budou monito-
rovat tři další měřiče, které dodavatel uvede do 
provozu ještě do konce tohoto roku. 

 Luboš Müller, vrchní strážník
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jsou červen a září. Pro svatební obřady jsou 
vyhrazeny všechny pátky v měsíci, po doho-
dě s matričním úřadem lze využít i sobotu 
(zde je pak příplatek dle zákona o správních 
poplatcích 1.000 Kč). Více informací získají 
zájemci na tel. čísle 384 351 331 nebo na e-mailu 
svitakova@jh.cz

 Radka Svitáková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Projevujeme úctu zemřelým
Od 20. 7. do 5. 8. nás opustili:

Údaje v rubrice Projevujeme úctu zemřelým jsou uváděny 
se souhlasem pozůstalých.

Svatební obřady v Jindřichově Hradci

Jméno, Příjmení, bydliště Datum
narození

Datum 
úmrtí

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Jindřichův Hradec má pro svatební obřady sta-
noveny dvě obřadní síně - obřadní síň na staré 
radnici J. Hradec 88/I a kapli sv. Maří Magdale-
ny. Svatební obřady dále probíhají v Zámeckém 
Rondelu, ale pouze od měsíce května do polovi-
ny měsíce října. Svatební obřady lze uskutečnit 
i mimo uvedená místa, pokud je daná lokalita 
vhodná pro tento účel (např. Penzion Malíkov-
ský dvůr, zámek Jemčina, Galerie Špejchar, 
výletní místo Pecák v Evženově údolí), jedná se 
o jiné vhodné místo. 

Od 1. 1. 2011 - 12. 8. 2011 se u nás konalo cel-
kem 87 svatebních obřadů, na září je rezer-
vováno dalších 26. Nejvíce žádanými měsíci 

Milada HŮLKOVÁ, Jindř. Hradec 4.1.1933 20.7.2011
Ladislav MIKSA, Suchdol nad Lužnicí 9.5.1946 20.7.2011
Miloslava KOCAROVÁ, Nová Bystřice 23.4.1933 22.7.2011
Marcela MÁROVÁ, Vícemil 31.1.1951 24.7.2011
Olga KRÁLOVÁ, Jindř. Hradec 10.4.1935 26.7.2011
Vlasta HEŘMÁNKOVÁ, Jindř. Hradec 31.3.1923 25.7.2011
Marie KORDOVÁ, Jindř. Hradec 16.7.1928 28.7.2011
Miroslava KORANDOVÁ, Klenov 4.6.1928 29.7.2011
Libuše FIEDLEROVÁ, Větrov – N. Bystřice 2.4.1939 1.8.2011
Marie VIKOVÁ, Albeř 13.3.1952 2.8.2011
Blanka FITZOVÁ, Radouňka – J. Hradec 4.12.1953 4.8.2011
Marie MÁTLOVÁ, Vlčice 23.2.1931 6.8.2011
Jaroslava HROUDOVÁ, J. Hradec 9.3.1952 5.8.2011

Poplatky: 
obřadní síň stará radnice 200 Kč 
kaple sv. Maří Magdaleny 
500 Kč (květen - září), 800 Kč (říjen - duben)
Zámecký Rondel 5.100 Kč
jiné vhodné místo 1.500 Kč

Studenti jindřichohradeckého gymnázia bavili publikum na Sicílii

Předně v minulém školním roce naše gymnázi-
um v rámci projektu Comenius navázalo kon-
takty s jazykovým lyceem PLATONA v Palaz-
zolu. Tento projekt pod patronátem Evropské 
unie umožňuje krátké výměnné pobyty pedago-
gů a vybraných žáků, kteří pracují na programu 
prezentace národních kulturních tradic jednot-
livých zemí Unie. Touto cestou jsme se dozvědě-
li o existenci festivalu a pomocí internetu vstou-

pili do kontaktu s organizací INDA – Národním 
institutem antického divadla ze Syrakus.  Námi 
nastudovaná divadelní hra  - napsaná vol-
ně podle irských mýtů Michaelem Scottem  - 
neodpovídala přesně představě klasického diva-
dla.  Avšak nic jsme nevzdávali. Přeložili jsme 
hru do angličtiny a zaslali k posouzení poro-
tě. Odpověď přišla kladná. Byli jsme pozváni 
k účasti na festivalu, který tento rok probíhal od 

10. května do 3. června. Přihlásilo se celkem 90 
souborů, z toho 10 zahraničních. Každý den se 
konala 3 až 4 vystoupení, a to po všechny dny 
týdne a samozřejmě o víkendech. Naše vystou-
pení bylo určeno na pátek 20. května. 
Krátce před naším odjezdem na zájezd začaly 
sopečné erupce na Etně, která je mimochodem 
největší sopkou Evropy. Letiště v Katánii bylo 2 
dny mimo provoz.  Nakonec se ale vše vrátilo 

„Hráli jsme v antickém divadle na Sicílii“. Takto se může pochlubit 17 studentů GVN v Jindřichově Hradci, členů dramatické výcho-
vy, se svou učitelkou Květou Bartošovou. Ještě teď to zní pro mnohé neuvěřitelně, protože k tomu, aby se mohli zúčastnit 17. roč-
níku Mezinárodního festivalu antického divadla pro mladé v malém městečku Palazzolo Acreide, předcházelo několik „náhod“. 
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„Nemůžete mít představu o Itálii, 
aniž byste viděli Sicílii. Sicílie je klí-
čem ke všemu.“

  Johann Wolfgang Goethe

do normálu a náš přílet probíhal hladce. Měs-
tečko Palazzolo Acreide, kde jsme byli ubyto-
váni a kde také festival probíhal, má přes devět 
tisíc obyvatel a nachází se asi 80 km od Katá-
nie a 45 km od přístavního města Syrakusy.  Je 
zapsáno do seznamu měst světového kulturní-
ho dědictví pod patronátem Unesco.  Od prv-
ní chvíle nám bylo sympatické pro svou klid-
nou atmosféru a, věřte nebo ne, leží také na 15. 
poledníku jako Jindřichův Hradec. 
A nyní k vlastnímu festivalu. Vznikl za účelem 
zaangažovat mladé lidi do tvořivé umělecké 
činnosti. Díla klasických autorů nepatří jenom 
minulosti, ale hloubkou svých myšlenek pře-
sahují i do dnešní doby. Jde o všeobecně lid-
ské etické postoje, např. láska a věrnost ideálu, 
otázky přístupu k cizincům, zacházení s vdova-

mi a sirotky po prohraných válkách a nesmysl-
nost válčení vůbec.   Studenti, kteří celý rok pra-
cují na zvládnutí náročných textů a inscenaci 
her, věnují svůj volný čas předávání krásy toho-
to poselství druhým.
Těsně před naším vystoupením jsme v krát-
kém projevu předneseném v italštině seznámili 
diváky s naší školou a městem, odkud pochází-
me, a poděkovali za účast na festivalu. Všechna 
představení jsou nahrávána tak, aby mohla vy-
jít na CD. Na programu jsme byli ten den jako 
druzí po jedné italské divadelní skupině a před 

litevskou skupinou.  Nutno dodat, že všechny 
soubory hrají ve své rodné řeči. My jako jediní 
jsme hráli v angličtině také díky tomu, že původ-
ní text byl jednoduchý a snadno srozumitelný 
a hra byla prokládána baletními prvky.  Úspěch 
byl veliký a byli jsme pozváni na další ročník fes-
tivalu s nově nastudovanou antickou hrou.
I zbývající dny byly pro nás darem. Návštěva 
barokního městečka Noto a historických Syra-
kus, kde se nám zcela náhodně věnoval jeden star-
ší pan průvodce, podnikatel a majitel restaurace, 

do které nás pozval na skvělou ochutnávku pizzy. 
Měli jsme také možnost zhlédnout dvě předsta-
vení („Andromaca“ od Euripida a „Filottete“ od 
Sofokla) v obrovském amfi teátru v Syrakusách, 
kde vystupují národní umělci. Pouze pobyt u moře 
nám nevyšel podle našich představ, protože ten 
den byl chladný a vál silný vítr. No a poslední 
den také propršel, takže jsme bloudili v uličkách 
a překrásných zákoutích Taorminy, nakupovali 
suvenýry a schovávali se před deštěm v různých 
kavárnách a cukrárnách, což vůbec nebylo špatné. 
Z letiště v Katánii jsme ještě zamávali Etně a slíbili, 
že přijedeme příští rok.
Všichni účastníci vyjadřují své poděkování 
zastupitelům města a ostatním sympatizantům 
za jejich podporu tohoto projektu.

Mgr. Dominika Hašková

Od 5. září je v Městské knihovně v Jindřichově Hradci připra-
vena výstava fotografi í 18 – ti druhů plazů v jejich přirozeném 
životním prostředí, nazvaná MÉNĚ ZNÁMÍ KRASAVCI.

Mnoho lidí se jich štítí, bojí, případně jim nevěnuje pozornost vůbec. 
A přece jsou to krásní a zajímaví tvorové. Když je blíže poznáte, upoutá 
vás určitě jejich zbarvení, šupiny, oči… 
Rozeznáte na první pohled ještěrčího samečka od samičky? Víte, že jeden 
druh našich ještěrek můžeme spatřit i ve vodě?  Na Korfu se zase můžete 
setkat s jedním z nejkrásnějších evropských hadů nebo spatřit přímo v par-
ku v Kerkyře slunící se agamy. Do Keni se většinou jezdí na safari za velkými 
zvířaty. Ale jsou tam i krásní plazi a dokonce užiteční. Agamu osadní mají 
v oblibě místní obyvatelé, protože chytá v jejich obydlích hmyz.
Autorem fotografi í je Mgr. Martin Šandera, který se navštívil za úče-
lem výzkumu herpetofauny řecký ostrov Korfu již desetkrát, zúčastnil se 
expedice v Keni a monitoringu obojživelníků a plazů v České republice se 
věnuje téměř 20 let. 
Jak může každý pomoci našim plazům?
V první řadě sledováním a zaznamenáváním výskytu (podrobněji viz 
níže). Dále budováním stanovišť pro plazy (hromady kamenů, klád a zemi-
ny, které využívá i řada menších živočichů). V neposlední řadě osvětovým 
působením, což znamená předávání poznatků, které pomohou odstranit 
zažité mylné představy a mýty způsobující, že některým lidem jsou tito 
živočichové lhostejní a někteří se jich dokonce bojí.
Mapování a sledování výskytu je důležité pro ochranu těchto živočichů, 
abychom věděli, kde se plazi ještě vyskytují a jak se vyvíjejí jejich popu-
lace. Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR probíhá na BioLibu 
(www.biolib.cz), kde můžete jednoduše zaznamenávat svoje pozorování.

Iniciátor: 
Martin Šandera (www.mpcr.cz; m.sandera@seznam.cz, 731 060 253)
Výstava potrvá do 29. října a jste na ni srdečně zváni. 

Hamerský potok o. s. zve na výstavu a besedu
Ve čtvrtek 22. září Vás zveme na besedu s ing. Alešem 
Máchalem, nazvanou POTŘEBUJÍ DĚTI ENVIRONMENTÁL-
NÍ VÝCHOVU?

Beseda je určena pedagogům mateřských i základních škol, stejně jako 
rodičům, kteří chtějí u svých dětí podporovat vztah k životnímu prostře-
dí. Dozvíte se, co je environmentální výchova, jakým způsobem je možné 
ji efektně praktikovat, jaké mýty a omyly jsou s ní spojené, čekají nás pří-
klady z praxe. V rámci besedy bude vytvořen prostor pro výměnu názorů 
a zkušeností.

Beseda se koná v poslechovém sále Městské knihovny od 17,30 hodin.
Ing. Aleš Máchal v současné době působí ve středisku Lipka - školském 
zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně, zároveň působí jako 
externí pedagog na Pedagogické fakultě MU v Brně a Přírodovědecké 
fakultě UP v Olomouci.

Má bohaté profesní zkušenosti v oblastech: mimoškolní výchova k ochra-
ně přírody a krajiny, pořádání a lektorování letních škol pro vedoucí oddí-
lů i pro učitele ZŠ a SŠ, metodika ekologických výukových programů stře-
disek EV, vysokoškolská výuka didaktiky PŽP a praktika EV; lektorské 
a organizační působení ve specializačních studiích pro školní koordináto-
ry EVVO, tvorba a naplňování krajské koncepce EVVO JMK apod.
Těšíme se na setkání s Vámi!

Tento projekt byl vytvořen za fi nanční podpory SFŽP a MŽP a spolufi -
nancován s přispěním Jihočeského kraje a města Jindřichova Hradce. 
Podrobnější informace naleznete na www.hamerskypotok.cz

Dagmar Hauserová
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JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Vážený čtenáři, mnoho lidí neví, že v Jindři-
chově Hradci fungují dobrovolní hasiči, přitom 
v roce 2012 oslavíme už 140. výročí založení. 
V letošním roce to jsou 3 roky, co byla zříze-
na výjezdová jednotka SDH J. Hradec. Jednotka 
SDH v J. Hradci existovala paralelně se sborem 
profesionálním. To se výrazně podepsalo i na 
její aktivitě. V posledních 30 letech se její členo-
vé spíše zapojili do zvelebování města, asistova-
li převážně při různých kulturních a společen-
ských akcích. Do terénu se dostávali zřídkakdy, 
spíše plnili roli pořadatelské služby. Hlavním 
důvodem je zapojení výjezdové jednotky do 
systému požární ochrany. Lidé přítomnost dob-
rovolníků ocení především při požárech, sně-

hových kalamitách, povodních i například při 
likvidaci polámaných stromů v parcích a zahra-
dách a také při odstraňování bodavého hmyzu. 
Velitelem výjezdové jednotky jindřichohradec-
kých dobrovolných hasičů je Lubomír Beran. 
Výjezdová jednotka má nyní k dispozici zása-
hové vozidlo značky Renault Master, které měs-
to zakoupilo před rokem jako použité od fi rmy 
Renault Jiří Souček Jindřichův Hradec. Vozi-
dlo je tedy bez cisterny, proto bude vyžadovat 
menší náklady. Je vhodné jako zásahové vozi-
dlo při povodních, protože hasiči mají k dispo-
zici plovoucí čerpadlo, motorovou pilu, kalové 
čerpadlo a vysavač na bodavý hmyz. Vozidlo 
bude používáno také na soutěže v požárním 
sportu. Jednotka sboru dobrovolných hasičů je 
připravena pomoci v místech živelných kata-
strof na celém území republiky, včetně organi-
zace a převozu případné humanitární pomoci 
z Jindřichova Hradce. Dobrovolníci, kteří dnes 
tvoří jádro jednotky, se už například zapojili do 
likvidace následků povodní v roce 2002 v jiho-
českém kraji. V roce 2006 pomáhali bez nároků 
na odměnu ve Veselí nad Lužnicí. Někteří aktiv-
ně organizovali materiální pomoc pro sever 
Čech. Jednotka se v letních měsících zaměřu-

je převážně na bodavý hmyz, jen v červenci js-
me ho odstraňovali čtyřikrát (u autoservisu na 
Staré cestě, v Tovární ulici, na dopravním hřiš-
ti a v jednom z jindřichohradeckých penzionů). 
Největší včelí hnízdo, které jindřichohradečtí 
dobrovolní hasiči zlikvidovali, mělo průměr 
25 cm a bylo asi metr vysoké. Ke včerejšímu 
dni máme celkem 23 zásahů, mezi které patřilo 
nejen odstranění hmyzu, ale také úklid padlého 
stromu nebo zajištění domu proti dešti a další. 
A co tedy mají udělat občané, aby jim dobro-
volní hasiči pomohli? Buď zavolat na městskou 
policii, která nás vyrozumí, a nebo na tel. č. 150 
na krajské operační středisko

Jaroslav Neubauer,  
zástupce velitele jednotky

….“tento způsob léta zdá se mi poněkud….“ – vzhledem k počasí dalo by se snad říci nešťastným. Nicméně kdo má v sobě kus 
tvořivosti, náladu a chuť ke spolupráci, schopnost dobré týmové spolupráce a vůli nežít jen pro sebe, může i polodeštivé léto 
prožít velmi naplno.

Ohlédnutí za létem Občanského sdružení Okna

S radostí se tak vracím do čerstvých vzpomí-
nek na dvě velká letní setkání, která uspořádalo 
Občanské sdružení Okna pro své dětské i dospě-
lé klienty. Prvnímu setkání dal krásné zázemí 
Pluhův Žďár s nově opraveným bezbariérovým 
penzionem a skvělým a vstřícným panem staros-
tou Benešem. Tvořivý a absolutně nasazený Ivan 
Jůna zde realizoval „Vojenský tábor“ pro děti 
i teenagery ze Sportovního klubu Kapři. Sedm 
sportovně zaměřených dní, ve kterých nechyběl 
dril, sport, ale i přednáška o zahraničních misích 
Armády ČR v podání Kpt. Jana Blažka zajišťova-
la parta dobrovolníků – především současných 
i bývalých studentů Střední zdravotnické školy. 

Sportovně zaměřený tábor pořádal  Ivan Jůna 
s SK Kapři podruhé a zdá se, že založil pro své 
plavce novou tradici.
A sotva někteří účastníci vydechli, čekal je dal-
ší tábor – tentokrát desetidenní, na téma „Lov-
ci mamutů“. Zázemí již osmému tematickému 
tvořivě – prožitkovému táboru pro děti i dospělé 
s handicapem dal bezbariérový penzion Modrá 
Kotva v Mrákotíně. Tábora se zúčastnily jednak 
děti z programu Pět P a jejich dospělí kamará-
di, jednak klienti Komunitního centra Okén-
ko. Vzhledem k tomu, že dospělých i dětských 
zájemců o tento tábor neubývá – spíše naopak 
– v letošním roce celá skupina lovců mamutů 
čítala 52 členů, z toho 19 dobrovolníků. Dobro-
volníci zde pracovali plně v souladu se slovem, 
odvozeným od pojmu „dobrá vůle“ – tedy s vel-
kým osobním nasazením a zcela zdarma. Mož-
ná i proto byl skupinový zážitek z tábora velmi 
silný – neblokovala ho žádná rivalita ani oba-
va z toho, kdo dostane větší fi nanční odměnu. 
Odměna sama byla v dnešní době zcela nadstan-
dardní – vzájemná podpora, spolupráce, radost 
ze společného tvoření, muzicírování, her.  Aby 
prožitek byl dokonalý a představa o mamutech 
reálná, zavítala na tábor i paní Bohunka Béro-
vá s opravdovými mamutími kostmi a zuby. His-
torické reálie podala velmi svěžím a živým způ-
sobem, děti si mohly vzácné muzejní exponáty 
i osahat a potěžkat, takže jejich výlet do pravě-
ku byl doprovozen reálnou zkušeností. Během 
tábora si účastníci složili vlastní hymnu, hesla, 
vyrobili řadu zajímavostí, prožili i několik nároč-

ných nočních her. Na konci tábora to vše před-
vedli svým odpočatým rodinným příslušníkům. 
Vždyť pro mnohé rodiny, pečující o člena s han-
dicapem, je deset srpnových dní těch jediných 
v roce, kdy si mohou od náročných povinnos-
tí oddechnout. Někteří rodiče si tuto skutečnost 
velmi silně uvědomili a na konci tábora zazně-
la i slova, plná pozitivních emocí. Je to dobře – 
vždyť dobrá vůle je velmi vzácná květina, která 
může snadno uvadnout, pokud s ní bude zachá-
zeno neuctivě. Dar času, naplněného tvořivou 
péčí, není samozřejmý – je to ten největší dar, 
který může člověk druhému člověku darovat. 
Velmi si vážím každé vynaložené hodiny, kterou 
dobrovolníci svým malým i velkým kamarádům 
věnovali. Byli to tito laskaví a ochotní lidé:
Marie Mottlová, Marie a Vladimír Chalupovi, 
Kateřina, Romana a Barbora Švejdíkovy, Tomáš 
Radonský, Václav Sidorin, Tereza Vomastková, 
Ladislava Stašková, Lenka Málková, Kateřina, 
Ludmila, Kristýna a Drahomíra Blažkovy, Ilona 
Železová, Aneta Jungbauerová, Lenka Havlová 
a Milena Knofl íčková.
Akce proběhla pod záštitou hejtmana Jihočes-
kého kraje Mgr. Zimoly, dále tábor podpořilo 
města Jindřichův Hradec a Nová Bystřice, obce 
Jarošov nad Nežárkou, Novosedly nad Nežár-
kou, Plavsko, Lipno, Polště, Penzion Modrá 
Kotva v Mrákotíně a Jednota s.d. Jindřichův 
Hradec. 
Všem, kteří tuto akci jakkoli podpořili, patří 
náš upřímný dík! 

Drahomíra Blažková
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Moly
kříženka pudla a kokršpaněla, fena, 4-5 let, 
je moc hodná a poslušná, úpravu srsti zvládá 
perfektně, s ostatními pejsky vychází dobře, 
vhodná do bytu či domku se zahrádkou
Kontakt: 720 428 993 (J. Hradec)

Roopy
kříženec mopse a jezevčíka, pes, 1-2 roky, 
hodný a přátelský pejsek, ideální k domku 
se zahrádkou i jinému pejskovi
Kontakt: 603 219 149 (J. Hradec)

Ričí
kříženec pudla (5 kg), pes, 7 měsíců, moc 
milý, kontaktní pejsek, mazlivý, hravý, přá-
telský k jiným pejskům, dobře vychází 
i s kočičkami, vhodný do bytu či domku se 
zahrádkou k dalšímu pejkovi – má rád spo-
lečnost 
Kontakt: 608 660 246 (J. Hradec)

Robin
kříženec, pes, 6-7 let , je zvyklý žít v dom-
ku se zahrádkou, velmi milý, mazlivý pes, 
není vhodný do společnosti dalšího pejka 
(fenečky mu nevadí). 
Kontakt: 723 538 903 (Pleše u Kardašo-
vy Řečice)

Koťata
kocourci i kočičky, 6 týdnů, různých barev 
(rezavá, mouratá, černá, bíločerná), jsou již 
samostatná a čistotná
Kontakt: 603 219 149 

Klára Zdeňková

Jubilejní X. ročník 
Květinového odpoledne
V pátek 16. 9. 2011 od 11 
hodin se koná již desátý 
ročník Květinového odpo-
ledne tradičně v prosto-
rách vestibulu KD Střelni-
ce na Masarykově náměstí 
v Jindřichově Hradci.
Tato benefi ční akce vznik-
la v roce 2002 jako projev 
lidské solidarity po tehdej-
ších povodních, kdy něko-
lik jindřichohradeckých fl oristů se svými kamarády se rozhodlo vázat 
květiny pro veřejnost s cílem fi nančně podpořit oběti povodní na Jindři-
chohradecku. Výtěžek ve výši 10 tisíc korun byl pak předán panu Kotrbo-
vi z obce Lužnice.
A tak se zrodil nápad pokračovat dál s tím, že výtěžek z prodeje květinové 
vazby pomůže tehdy nově vzniklému občanskému sdružení Okna, které si 
klade za cíl podporovat osoby se zdravotním handicapem při jejich zapo-
jení do společenských aktivit a životní seberealizaci.
Postupně se z ryze fl oristické akce, při níž se pouze vázaly květiny, sta-
la společná akce s klienty nově vznikajících chráněných dílen občanské-
ho sdružení, kteří tak mohou předvést veřejnosti své dovednosti a prodat 
své výrobky.  
Od samého počátku byla tato akce podporována Městem Jindřichův Hra-
dec, které vždy poskytlo veškeré prostory, vybavení a techniku bez fi nanč-
ní úhrady.
S pořádáním květinového odpoledne je rovněž pevně spjata agentura New 
Style Jany Holcové, která pomáhá s pořádáním doprovodných programů, 
především různých módních přehlídek s květinami, dále pak moderátoři, 
kterých se za uplynulých devět ročníků vystřídalo několik - pan Staněk, 
paní Kozlová a pan Arnošt.
V prvních ročnících se na vázání květin kromě jindřichohradeckých maji-
telů květinářství a jejich přátel podíleli i studenti a učni středních škol 
a učilišť z celé republiky (Praha, Mělník, Děčín), v posledních letech pak 
tato akce patří především tvorbě mladé nastupující generace z odborných 
učilišť z Třeště a Soběslavi, letos pak nově i z Českých Budějovic.
Věřím, jménem všech spolupořádajících kolegů, že i letošní X. ročník 
Květinového odpoledne v Jindřichově Hradci se díky vám, občanům měs-
ta a okolí, vydaří a že k dosavadním 188 528 Kč přidáme do pokladny 
občanského sdružení OKNA další fi nanční prostředky na jeho rozvoj. 

Vladimír Nosek

CHCETE NÁS?

X-tet natočil CD a zve na Zpívání nad Nežárkou
Vokální skupina X-tet vznikla na sklonku roku 2006 
v Jindřichově Hradci. Její repertoár tvoří především 
černošské spirituály, které občas protne píseň nespiri-
tuálová. Naprostou většinu písní dnes zpíváme ve vlast-
ních úpravách. X-tet se od počátku řadí svým reperto-
árem mezi folkové skupiny, mezi kterými má dnes již 
své místo. Vystupuje na folkových festivalech (Folková 
růže, Prázdniny v Telči, Folkové prázdniny v Náměš-
ti n.O., Muzika v Hrádku u Rokycan, Notováni v Pra-
ze, aj.), ale i na samostatných koncertech po celé naší 
republice. Skupinu tvoří čtyři tety: Lenka Valinová, 
Magdalena Štruplová Bartošková, Vendula Nováková, 
Viktorie Bazáková a jeden strejda Štěpán Štrupl. 
Možná není náhodou, že právě v pěti letech své existence se nám poda-
řilo natočit a zároveň vydat debutové CD „Jen pár dní...“ u společnosti 
Good Day Records, na němž můžete nalézt 20 písní, které tvoří průřez 
naší dosavadní činností. Autorem bookletu je jindřichohradecký výtvar-
ník Vladimír Nosek. Je k dispozici na našich koncertech, můžete si ho 

objednat prostřednictvím našich webových stránek: 
www.x-tet.cz nebo přímo u vydavatele a v prodejnách 
hudebních nosičů. 
V letošním roce budeme pořádat ve spolupráci s Jin-
dřichohradeckou kulturní společností a ZUŠ V. Nováka 
v J. Hradci již třetí ročník podzimně laděného festiválku 
Zpívání nad Nežárkou, který proběhne v sobotu 10. září 
2011 od 15:00 do 22:00 ve dvoře Základní umělecké ško-
ly v Jindřichově Hradci. V případě velmi nepříznivého 
počasí bychom se přesunuli do budovy 2. ZŠ, která sídlí 
naproti ZUŠ. 
Kromě X-tetu nám účast na festivalu přislíbili: trampská 

kapela Rybníkáři – Jas, alternativní folková skupina Zdarr, 
Qjeten, hrající folk s prvky latiny a jazzu, vokální Mošny a výborná jaz-
zová a trampská zpěvačka Jitka Vrbová se Standou Chmelíkem. Součástí 
letošního ročníku bude také křest našeho CD. Nenechte si to ujít! Těšíme 
se na vás!

Štěpán Štrupl
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Loutky Vítězslavy Klimtové v Městské knihovně Jindřichův Hradec
Na konci srpna doputovala i do Městské 
knihovny v Jindřichově Hradci část Pohádko-
vé země v podobě kouzelných loutek. Malířka, 
spisovatelka, grafi čka paní Vítězslava Klimto-
vá připravila pro malé i velké příznivce kolekci 
loutkových postaviček pod názvem POTULNÁ 
POHÁDKOVÁ ZEMĚ. Loutky vznikly  podle 
ilustrací  knih, které paní Klimtová věnova-
la dětem (např. O statečném skřítku Drnovco-
vi, Obyčejný skřítek, Bukvinkova píšťalka, Ze 

života skřítků domácích, Lexikon ohrožených druhů strašidel aj.) Stej-
ně jako příběhy paní Klimtové, tak i její pohádkové postavičky vycháze-
jí z jednoduchosti, srozumitelnosti a tím dle slov autorky i odezvy dětí 
a dospělých zůstávají v srdcích.
Výstava putuje po českých knihovnách a dalších kulturních institucích od 
května 2009 a pro velký zájem byl tento projekt prodloužen. V Městské 
knihovně v J. Hradci se s pohádkovými postavičkami můžete potěšit od 
30. srpna do 16. září 2011 ve druhém patře (oddělení pro děti).

Jiřina Kadlecová

Občanské sdružení Proutek vás zve na benefi ční akci 

„OBSLUHOVALI JSME JEDEN DRUHÉHO“
Zábavný pořad speciálně na podporu občanského sdružení Proutek 
bez nároku na honorář. Účinkují: režisér Jiří Menzel a herec Pavel 
Nový. Výtěžek z akce poputuje na provoz chráněných bydlení a chrá-
něné dílny pro lidi s mentálním postižením. 

Helena Krahulíková

GALERIE ZÁMECKÝ MLÝN 
8. VÝSTAVNÍ SEZÓNA 2011
Otevřeno do 2. 10. 2011 denně od 10.00 do 18.00 hodin 
(vchod bývalým zámeckým pivovarem)

Výstavy:
PROFESOR BOHDAN MRÁZEK, TKADLEC 
(autorské tapiserie) do 2. 10. 2011
LADISLAV RADA: PORTRÉTY OSOBNOSTÍ 
(grafi ka, kresby, koláže) do 2. 10. 2011
JAKUB VALÁŠEK: TAK TROCHU PSYCHEDELIE 
(objekty, obrazy a světelné instalace) do 2. 10. 2011
STĚHOVÁNÍ MUCHOVY SLOVANSKÉ EPOPEJE 
(výstava fotografi í Jakuba Amlera) do 15. 9. 2011

Stálé expozice:
 „Vynálezce František Křižík“ a „Textilní výtvarník Josef Müller“

Více informací na www.jh-zameckymlyn.cz

Úkazy na obloze v září 2011
Planety Venuše a Saturn jsou nepozorovatelné, 
Merkur lze zahlédnout v první polovině měsíce 
ráno nad východem. Mars uvidíme na konci noci 
a ráno také nad východem, planety Jupiter, Uran 
a Neptun  již jsou nad obzorem po celou noc. 
Měsíc je velmi hezký objekt k pozorování, zejmé-
na v době kolem první čtvrti. Slunce jeho povrch 
osvětluje z boku, a proto výškově rozdílné terén-
ní členitosti v měsíční krajině vrhají stíny. Obraz 
tak můžeme lépe vnímat prostorově a je velmi 
působivý. V době kolem úplňku paprsky Slunce 
přicházejí jakoby zpoza našich zad, stíny v měsíč-
ní krajině chybí, obraz je plochý a přesvětlený. 
Také jiné objekty oblohy, jindy dobře viditelné, 
v měsíčním svitu zcela zaniknou.  Měsíc projde 
4. září první čtvrtí, 12. září úplňkem,  20. září 
poslední čtvrtí a 27. září nastane nov. 
Pozorování Slunce za jasného počasí nabízí 
pohled na místa sluneční fotosféry s rozdílnou 
teplotou,  chladnější sluneční skvrny a naopak 
teplejší fakulová pole.
Noční obloha na přelomu léta a podzimu je 
krásná, stejně jako kdykoli jindy. Najdeme na 
ní mnoho různých objektů, neviditelných pro-
stým okem, ale pohled do dalekohledu nám 
ukáže  například hvězdokupy, planetární mlho-

Hvězdárna F. Nušla a astroklub při DDM v J. Hradci

viny, galaxie, plynné a plynoprachové mlhoviny, 
dvojhvězdy a četné další objekty.
Dále uvidíme poměrně jasnou kometu C/2009 
P1 (Garrad). Nebude sice viditelná prostým 
okem, ale k jejímu pozorování postačí i triedr 
nebo malý dalekohled. 
Slunce vstoupí do znamení Vah dne 23.9. v 10h 
4min SEČ. Podzimní rovnodennost, začátek 
astronomického podzimu.

Jana Jirků

Koncem září také na Hvězdárně F. Nušla 
proběhne jako každý rok
EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ
Program:
23.9. (pátek): 
14–17 hod. pozorování Slunce, 19 –21 hod. pro-
gram v projekčním sále (součástí budou krát-
ké přednášky o světelném znečištění a historii 
Hvězdárny), 21–02 hod. pozorování noční oblo-
hy. V průběhu programu je možné se zúčastnit 
soutěže a vyhrát dalekohled!
24.9. (sobota): 
20–23 hod. pozorování noční oblohy. 
(Pro Evropskou noc vědců je vstupné volné)

Pro veřejnost je v září  2011 Hvězdárna otevřena:
úterý: 14.30–16.30 hod., 20.30–22.30hod., 
čtvrtek: 15.00–17.00 hod.
pátek: 15.00–17.00 hod., 20.30 – 22.30hod.
Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uve-
deny vždy ve vývěsce před vchodem do areálu.
V případě nepřízně počasí je večer otevřeno 
pouze do 22.00 h.
Vstupné (není-li uvedeno jinak): 
10 Kč; děti 5 Kč

Kontakt: 
www.hvezdarnajh.cz;
jana.jirku@hvezdarnajh.cz;
tel.: 606 633 439,725 763 207

Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit, 
Centrum sociálních služeb Česká Jindřichův Hra-
dec a Oblastní spolek Českého červeného kříže

Vás srdečně zvou na

BESEDU KLUBU AKTIVNÍHO STÁŘÍ
Koná se ve čtvrtek 15. září 2011 od 16.30 

hodin ve Společenském sále Centra sociál-
ních služeb v České ulici.

Téma: Aranžování květin a zazimování 
zahrádky (Manželé Mottlovi)
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KULTURNÍ SERVIS KINO
STŘELNICE

září tel.: 384 351 234

Vybrané zářijové premiéry v kině Střelnice

1.–2. 9. 17.00   

AUTA 2
USA / animovaný/3D
1.–2. 9. 20.00

HARRY POTTER A RELIKVIE 
SMRTI – ČÁST 2
V. Británie, USA / fantasy / 3D
3.–4. 9. 17.00 / 20.00

GREEN LANTERN
USA / akční sci–fi  / 3D
8.–9. 9. 17.00 / 20.00

KŮŽE, KTEROU NOSÍM
Španělsko / drama
10.–11. 9. 17.00

SUPER 8
USA / dětská sci–fi 
10.–11. 9.  20.00

INTIMNÍ PAST
V. Británie, USA / drama 
14. 9. 19.00

CIGÁN  (ART)
SR, ČR/ drama
15.–16. 9. 17.30

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
ČR / rodinná komedie
15.–16. 9. 20.00

MECHANIK ZABIJÁK
USA / akční krimi
17.–18. 9. 17.30 / 20.00  

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
ČR / rodinná komedie 
22. 9. 17.30 / 20.00  

VIDITELNÝ SVĚT
SR / thriller
23.–25. 9. 17.30 / 20.00  

MUŽI V NADĚJI
ČR / komedie
29.–30. 9. 17.00 / 20.00

OBHÁJCE
USA / drama

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
(pozor na změnu začátků představení!)
4. 9. 15.00 

POHÁDKY O PEJSCÍCH 
ČR / pásmo pohádek
11. 9. 15.00 

BUDULÍNEK
ČR / pásmo pohádek
18. 9. 15.00 

DÁŠENKA II
ČR / pásmo pohádek
25. 9. 15.00 

ZASADIL DĚDEK ŘEPU 
ČR / pásmo pohádek

INTIMNÍ PAST
V. Británie, USA / Bioscop / 35 mm
Každý rok se přibližně tři milióny nezada-
ných žen v Americe přestěhují do neznámé-

ho bytu. Nevědí, 
kdo v něm před 
nimi žil, neznají 
jeho majitele a ani 
si nedělají starosti 
s výměnou zámku 
na dveřích. Mladá 

a pěkná doktorka Juliet Dermer se po rozcho-
du s manželem přestěhuje do Brooklynu. Chce 
začít nový život v překrásném apartmánu, kte-
rý se zdá být až příliš dokonalý. Záhadné udá-
losti ji vedou k podezření, že v bytě není sama. 
S hrůzou zjistí, že její zdánlivě okouzlující maji-
tel je jí nebezpečně posedlý. Když se Juliet poku-
sí osvobodit od jeho hrozivých úmyslů, násle-
duje děsivá hra na kočku a myš. Hrají: Hilary 
Swank, Jeff rey Dean Morgan, Lee Pace a další. 
Režie: Antti Jokinen
Hrajeme: 10.-11. 9. 2011

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
ČR / Film Europe / 2D
Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před 
mnoha a mnoha lety nad Saxánou, studentkou 

čarodějnické školy v Říši 
pohádek, která utekla do 
světa lidí. Saxána nyní ži-
je normálním životem 
v krásné rodinné vile se 
svým manželem Janem, 
dcerkou Saxánkou, bláz-
nivou tetou Irmou a strý-

cem Evženem. Na co ale úplně zapomněla, je 
půda skrývající tajemství o jejím čarodějnickém 
životě. Právě toto tajemství objeví dcerka Saxán-
ka, která se souhrou okolností a své zvědavosti 
ocitne v kouzelné Říši pohádek plné trpaslíků, 
rarachů, draků, bazilišků, šotků a morkolabů.
Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, Helenka 
Nováčková a další. Režie: Václav Vorlíček
Hrajeme: 15.-18. 9. 2011

VIDITELNÝ SVĚT
SR / Bontonfi lm / 2D
Oliver je velmi uzavřený a nekomunikativ-
ní letový dispečer. Jediný „živý“ kontakt má se 
svou matkou, od kolegů v práci si udržuje odstup 
a doma mu společníka dělají televize a daleko-
hled. Jím z bytu na bratislavském sídlišti šmíruje 
na první pohled šťastnou rodinku z protějšího 
domu. S rolí pouhého pozorovatele si ale nevy-
stačí a rozhodne 
se k sousedům 
odnaproti pro-
niknout co nej-
blíž. Pro splnění 
snu udělá člověk 
často velmi neu-
věřitelné věci, 

někdy i takové, které jsou za hranicí slušného 
chování nebo dokonce zákona. Hrají: Ivan Tro-
jan, Jana Hlaváčová, Kristína Turjanová a další. 
Režie: Peter Krištúfek
Hrajeme: 22. 9. 2011

MUŽI V NADĚJI
ČR / Falcon / 2D
Ústřední otázka té-
to skvěle obsaze-
né komedie zní, zda 
může být nevěra 
základem šťastného 
manželství. Šarmant-
ní bonviván Rudolf je o tom přesvědčen. Rudolf 
s úspěchem uplatňuje svou  divokou teorii 
v každodenní praxi a to s neutuchajícím elánem, 
který je u čerstvého šedesátníka záviděníhodný. 
O to víc pak nechápe naivitu svého nesnesitelně 
korektního zetě Ondřeje, který pro samé svědo-
mité plnění povinností nevnímá, jak nebezpečně 
se jeho žena Alice začíná nudit. Milující tatínek 
a kamarádský tchán Rudolf proto nabídne Ond-
řejovi několik  prověřených rad, jak vnést do sko-
mírajícího manželství potřebný vzruch. Konec-
konců jde o rodinné štěstí jeho jediné dcery…
Hrají: Jiří Macháček, Boleslav Polívka, Simona 
Stašová a další. Režie: Jiří Vejdělek 
Hrajeme: 23.-25. 9. 2011

OBHÁJCE
USA / Bioscop / 35 mm
Ve strhujícím thrilleru ztvárnil Matthew Mc-
Conaughey roli charismatického trestního 
advokáta v Los Angeles, jehož kanceláří je zad-
ní sedadlo vozu Lincoln Continental. Po tom, 
co většinu své kariéry strávil obranou drob-
ných kriminálníků, dostane z ničeho nic svůj 
velký životní případ: obhajobu bohatého play-
boye z Beverly Hills, který je obviněn z pokusu 
o vraždu. Hrají: Matthew McConaughey, Mari-
sa Tomei a další. Režie: Brad Furman
Hrajeme: 29.-30. 9. 2011
Zdroj: www.bontonfi lm.cz; www.falcon.cz; 
www.fi lmeurope.cz, www.boioscop.cz

11.10.2011 v 17.30 hod. kino Střelnice J.Hradec
Zveme Vás na fi lm režiséra M. Mináče NIC-
KYHO RODINA. Působivý dokument s hraný-
mi rekonstrukcemi vypráví příběh záchrany 699 
dětí z okupovaného Československa anglickým 
mladíkem Nicolasem Wintonem. Projekce fi l-
mu o „normálním činu v nemorální době“ se 
uskuteční pod záštitou předsedkyně Poslanecké 
sněmovny Miroslavy Němcové, která je společ-
ně s režisérem M. Mináčem iniciátorkou vzdě-
lávacího projektu Nickyho rodina do škol. Vstup 
zdarma.

Radim Staněk

Vezměte rodinu na Nickyho rodinu
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OTEVÍRACÍ DOBA STÁTNÍHO HRADU A ZÁMKU JINDŘICHŮV HRADEC:

duben, říjen
(mimo pondělí)

květen, září
(mimo pondělí)

červen–srpen 
(mimo pondělí)

Trasa A – Adamovo stavení 10.00–15.15 10.00–16.15 9.00–16.30

Trasa B – Gotický palác So a Ne
10.00–16.15 9.00–16.30

Trasa C – Apartmány 
18. a 19. století 10.00–16.15

Černá věž
So a Ne

10.00–12.00
13.00–16.00

10.00–16.00

Bylo, nebylo, jedno malebné jindřichohradecké královstvíčko. Uprostřed něj 
v hladině rybníka zvaného Vajgar zrcadlil se překrásný hrad a zámek, klenot 
nad všemi ostatními v širokém okolí. Rozlehlý, kam jen oko dohlédne, s ději-
nami a osudy lidskými pohnutými. A také mnoha legendami opředený to byl 
zámek. Prý nešťastná Perchta z Rožmberka se tu jako přízrak Bílé paní na vel-
kých arkádách třetího nádvoří při zvěstování událostí zjevuje. 
Šestý den osmého měsíce Léta Páně 2011 přizvala paní Perchta na hradec-
ký zámek zjevení sobě podobná ku velkému sněmu. Sláva to byla jedinečná, 
daleko za brány města zvěst se roznesla. Pěšmo i povozem, dítka jako starci, 
ženy a mužové v bílých hávech pobývali mezi zdmi paláce do samého veče-
ra. Hudba kolínská náramně vyhrávala, pochutiny všelijaké na stolech byly 
a dobré moky tekly proudem. I tančiti a zpívati dovoleno bylo, stejně jako 
kresby roztodivné tvořiti. A řezbář umění své předváděl, až přecházel zrak. 
Tu v jeden okamžik účastnilo se společného křepčení 351 bílých zjevení. 
Jásot převeliký nádvořím se rozléhal a radost konce se dobrati nemohla. 
O slavné události ještě dlouho ve všelikerých listinách se psalo a lidé 
v podhradí a celém městě na něj zapomenout nemohli.
Paní Perchta na to dění z velkých arkád radostně shlížela a bílými rukavič-
kami, co samé štěstí zvěstují, všemu lidu dobrému z blízka i daleka srdeč-
ně mávala. 

Marcela Kozlová

Bílá pohádka

„DEBUSSYHO SONÁTY“
Violoncellový recitál s paralelně promítaným fi lmem podle předlohy samotného 
Debussyho
Původní programní návrh 
samotného Debussyho, 
který do Československa 
přivezl po II. světové vál-
ce pozdější děkan Janáč-
kovy akademie Bohuš 
Heran, propojili scénáris-
té s příběhem ukradené-
ho a znovu navráceného 
violoncella, kde roli tulá-
ka - violoncellisty bude 
hrát známý český violoncellista Jan Škrdlík. 
Na pozadí reálně zaznívající Debussyho sonáty 
(díla z roku 1915) se odehraje příběh, který jis-
tě zaujme nejen proto, že v tomto roce oslavíme 
významné Debussyho výročí (90 let od autoro-
va úmrtí), ale také přírodními snovými scené-
riemi a dynamicky rozehranými výstupy herců 
- tanečníků plnými vtipných nápadů.
Myšlenka fi lmu je nadčasová a není omezena 
rokem 1915, kdy vznikla sonáta, ani událostí
ukradeného violoncella: Mezilidské vztahy by 
měly být nadřazené hrubé matérii a umění má 

hodnotu jen potud, pokud slouží člověku.
Režisérem fi lmu je Milan Růžička, známý české 
veřejnosti jako tvůrce desítek fi lmů, inscenací i 
seriálů počínaje rokem 1958 (Rodiče - zde také 
jako scénárista) a konče současným seriálem 
Ulice. Jako scenárista v Barrandově vytvořil fi l-
my Vysoká modrá zeď, Na koho to slovo padne, 
Jak napálit advokáta, Ten svetr si nesvlíkej, pod 
jeho režijním vedením vznikla řada snímků v 
Armádním fi lmu, Krátkém fi lmu a Českoslo-
venské televizi (např. vynikající Drama na lovu 
v pražském studiu, dvoudílná původní insce-
nace Zastřený barevný svět o národním umělci 
Martinu Benkovi v bratislavské televizi).
Tyto své různorodé zkušenosti plně zhodnotil 
při práci na celovečerním debutu Pod nohama 
nebe, situovaném do prostředí našich vojen-
ských letců. Milan Růžička přijal nabídku pro-
ducentů fi lmu a stal se supervizním režisérem 
projektu.
15. 9. 2011 od 19. 30 hodin v kapli sv. Maří 
Magdaleny J. Hradec. 

 Jan Škrdlík

Michalovi Mazlíčci
Michal Nesvadba připravuje pro děti v Jindři-
chově Hradci své první uvedení představení 
Michalovi mazlíčci a to v neděli 9. října v 15:00 
hod. Jedná se o představení, které rozvijí dět-
skou fantazii, aktivně zapojuje děti do hodiny 
her a zábavy. Na děti čeká překvapení ve for-
mě mnoha mazlíčků ze zvířecí říše. Michal, ale i 
všichni jeho mazlíčci, se na děti těší.

  Helena Byrtusová, Pragokoncert

V sobotu 3. září 2011 v 17. hodin se koná ver-
nisáž benefi ční výstavy pro ROSKU, kde budou 
vystavovat někteří členové o.s. ROSKA a jejich 
přátelé – malíři a fotografové z Deštné, Červené 
Lhoty a Jindřichova Hradce. Dobrovolné vstup-
né bude věnováno na rekondiční cvičení a reha-
bilitaci pro nemocné roztroušenou sklerózou. 
Zve vás o.s. ROSKA a galerie Inspirace Langrův 
dům, kde se výstava bude konat.        

 o.s. ROSKA Jindřichův Hradec

VÝSTAVA PRO ROSKU Pozvánka na Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci
2. a 3. září 
Letošní poslední Noční pro-
hlídky s Bílou paní. 

4. září
Jindřichohradecký sym-
fonický orchestr vystoupí 
v 19:00 v Rytířském sále Špa-
nělského křídla (III. nádvoří). 
Vstupné 100 Kč v předpro-
deji, 120 Kč na místě.

Tomáš Krajník
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Kulturní kalendář – ZÁŘÍ 2011

OTEVÍRACÍ DOBA 
MUZEA JINDŘICHOHRADECKA:

Jezuitský seminář – stálá expozice (Krýzovy jesličky):
září denně od 8,30 do 12.00 a od 13.00 do 17 hodin
Poslední vstupy: v 11.30 a 16.30

Kostel sv. Jana Křtitele a výstavní prostory 
v minoritském klášteru
září - denně mimo pondělí, 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin

Městská vyhlídková věž u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie
září - pouze o víkendech, 10.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin

1. září - 16. září
VÍTĚZSLAVA KLIMTOVÁ - „POTULNÁ 
POHÁDKOVÁ ZEMĚ“
Výstava loutek známé spisovatelky a malířky – 
Městská knihovna - 1. patro

1. září - 30. září
ŠÁRKA RADOVÁ - „OBRÁZKY Z CEST“
Výstava souboru akvarelů
Městská knihovna - suterén

1. září - 17. října
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ
Výstava výtvarných prací studentů Gymnázia V. 
Nováka J. Hradec – Městská knihovna - 1. patro

1. září, 17.00 hodin
SMYSL ŽIVOTA 
aneb KAŽDÝ JSME ARCHITEKTEM SVÉ 
ŽIVOTNÍ CESTY 
Přednáška Mirka Vojáčka
Městská knihovna - poslechový sál 

2. září, 19.00 hod.
TRADIČNÍ JAZZOVÝ KONCERT
Koncert - Old Steamboat - zazní skladby Jiřího Šlitra a 
Jiřího Suchého, Jaroslava Ježka, Louise Armstronga
Národní muzeum fotografi e 

2. září, 19.00 hod.
„OBSLUHOVALI JSME JEDEN DRUHÉHO“
Benefi ční akce O. S. Proutek na podporu lidí s men-
tálním postižením. V zábavném pořadu vystoupí 
režisér J. Menzel a P. Nový – KD Střelnice

2. září - 3. září
PIVNÍ SLAVNOSTI 2011
2. 9. 17.00 - 24.00 hodin, 3. 9. 12.00 - 24.00 hodin 
– Tyršův stadion

2. září - 4. září
VÍKENDOVÝ WORKSHOP
Módní a portrétní fotografi e 
lektoři: Štěpánka Stein a Salim Issa
Národní muzeum fotografi e 

3. září, 17.00 hod.
ROSKAŘI A JEJICH PŘÁTELÉ VYSTAVUJÍ
Vernisáž benefi ční výstavy O. s. ROSKA - obrazy, foto-
grafi e, ruční práce. Výstava potrvá do 14. 9. 2011
Langrův dům - malá výstavní síň

4. září, 19.00 hod.
„Z KOŘENŮ KYPERSKÉ HUDBY“
Koncert Jindřichohradeckého symfonického 
orchestru a Kyperského orchestru – Státní hrad a 
zámek  - Rytířský sál 

5. září - 29. října
MÉNĚ ZNÁMÍ KRASAVCI
Výstava fotografi í 18 druhů plazů v jejich přiroze-
ném životním prostředí. Autorem fotografi í je Mgr. 
Martin Šandera – Městská knihovna

8. září, 17.00 hod.
PAVEL KUBÍČEK - FOTOGRAFIE, FILIP JAN-
KO - KRESBY, MALBY
Slavnostní vernisáž výstavy. Výstava potrvá do 28. 
září 2011 – Křížová chodba minoritského kláštera u 
kostela sv. Jana Křtitele

8. září, 19.00 hod.
„CHUDÁK HARPAGON“
Divadelní společnost Josefa Dvořáka. Divadelní 
představení - předplatné skupiny A. – KD Střelnice

10. září, 15.00 hod.
„ZPÍVÁNÍ NAD NEŽÁRKOU 2011“
3. ročník komorního festivalu 
ZUŠ V. Nováka - venkovní scéna

11. září, 17.00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší generaci – KD 
Střelnice

12. září, 19.00 hod.
„MADAME GALI“
Přednáška MgA. Valáška, která se vztahuje ke stej-
nojmenné výstavě uspořádané k 60. výročí úmrtí 
malířky Marie Provázková-Galimbertiové – Muzeum 
Jindřichohradecka 

15. září, 16.00, 17.00 hod.

PATŘIČNÝ DŘEVO
Vernisáž výstavy uměleckých dřevořezeb Martina Pat-
řičného. Vernisáž 16.00 hodin v Langrově domě, 17.00 
hodin v Knihovnickém a informačním centru Fakulty 
managementu VŠE J. Hradec. Výstava potrvá do 20. 10. 
2011 – Langrův dům - malá výstavní síň, Knihovnické a 
informační centrum Fakulty managementu

15. září, 19.30 hod.
KONCERT - „DEBUSSYHO SONÁTY“
Violoncellový recitál s paralelně promítaným fi l-

mem dle předlohy C. Debussyho 
Kaple sv. M. Magdaleny

16. září, 11.00 hod.
X. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE
Prodejní přehlídka květinové vazby za účasti mla-
dých fl oristů z OU Soběslav, SOU Třešť a SOŠ Č. 
Budějovice – KD Střelnice - vestibul

16. – 17. září
10. DADAINSPIRAČNÍ DNY
Festival autorského a netradičního divadla – 
Základní umělecká škola, DADA CLUB Kasper

16. září, 21.00 hod.
KONCERT - HARLEJ
Koncert populární skupiny – KC Jitka

18. září, 15.00 hod.
„SNĚHURKA A SEDM  TRPAJZLÍKŮ“
Divadlo KORÁB. Divadelní pohádka – KD Střelnice

22. září, 17.30 hod.
POTŘEBUJÍ DĚTI ENVIRONMENTÁLNÍ 
VÝCHOVU?
Beseda s ing. Alešem Máchalem jak podporovat u 
dětí vztah k životnímu prostředí – Městská knihovna 
Jindřichův Hradec

22. září 2011 od 19.37 hodin
BEŇA A PTACZEK (černošské blues z let 
1920 - 1930) + výstava fotografi í 
DADA CLUB Kasper

23. září - 25. září
XVII. SLAVNOSTI ADAMA VÁCLAVA MICH-
NY Z OTRADOVIC

23. září, 21.00 hod.
JAKSI TAKSI + PYTEL BLECH
Koncert populárních skupin – KC Jitka

24. září, 14.00 hod.
ODPOLEDNE S HELIGONKAMI
17. ročník pořadu, v němž vystupují přední helikon-
káři regionu – KD Střelnice

27. září, 19.00 hod.
„NÁVŠTĚVY U PANA GREENA“
Divadelní a fi lmová agentura Praha. Divadelní před-
stavení  - předplatné skupiny B – KD Střelnice

OV KS�M Jind�ich�v Hradec Vás zve na tradi�ní, v po�adí již 17.ro�ník po�adu, v n�mž
vystupují p�ední helikonká�i regionu, 

OO D P O L E D N E
s H E L I K O N K AAM I

Termín:   ssobota 24. zá�í 2011
Místo:   ssál ST�ELNICE v Jind�ichov� Hradci
Za�átek: vve 14.00 hodin   /ukon�ení kolem 18.hodiny/ 

Vstupné: 1120,-K� (vstupenka + místenka)
P�edprodej: od pond�lí 12. zá�í 2011 v prodejn� FAIR PLAY – papír drogerie, 

Klášterská  (vedle Waldviertler Sparkasse) v Jind�.Hradci.

KK poslechu Vás srde�n� zveme.
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Muži „A“ Krajský přebor

8. 10. 2011 od 15.30 hodin (Vajgar) FK J. Hradec 1910 – Laziště

23. 10. 2011 od 15. 00 hodin (Vajgar) FK J. Hradec 1910 - Jankov

Muži „B“ – Okresní přebor

2. 10. 2011 od 10. 00 hodin (Vajgar) FK J. Hradec 1910 „B“ – Horní Žďár

16. 10. 2011 od 16. 00 hodin (Vajgar) FK J. Hradec 1910 „B“ – Jarošov n. Než.

30. 10. 2011 od 10. 00 hodin (Vajgar) FK J. Hradec 1910 „B“ – Staré Hobzí

Česká liga žáků U15 sk. A

1. 10. 2011 od 10. 00 hodin (Vajgar) FK J. Hradec 1910 – Sparta Praha

16. 10. 2011 od 10. 00 hodin (Vajgar) FK J. Hradec 1910 – FC Písek

29. 10. 2011 od 10. 00 hodin (Vajgar) FK J. Hradec 1910 – FK Příbram

Česká liga žáků U 14 sk. A

1. 10. 2011 od 11. 45 hodin (Vajgar) FK J. Hradec 1910 – Sparta Praha

16. 10. 2011 od 11. 45 hodin (Vajgar) FK J. Hradec 1910 – FC Písek

29. 10. 2011 od 11. 45 hodin (Vajgar) FK J. Hradec 1910 – FK Příbram

Česká liga žáků U 13 sk. A

9. 10. 2011 od 10. 00 hodin (Tyršův stadion) FK J. Hradec 1910 – FC Písek

23. 10. 2011 od 10. 00 hodin (Tyršův stadion) FK J. Hradec 1910 – Motorlet Praha

Česká liga žáků U 12 sk. A

9. 10. 2011 od 11. 45 hodin (Tyršův stadion) FK J. Hradec 1910 – FC Písek

23. 10. 2011 od 11. 45 hodin (Tyršův stadion) FK J. Hradec – Motorlet Praha

SPORT
výhled na říjen

fotbal

I. Basketbalová liga muži

16. 9. 2011 od 19. 00 hodin (Sportovní hala) BK Lions J. Hradec – KARA Trutnov

28. 9. 2011 od 19. 00 hodin (Sportovní hala) BK Lions J. Hradec – Slavoj Litoměřice

Źákovská liga U 15

24. 9. 2011 od 16. 00 hodin (Sportovní hala) BK Lions J. Hradec – Klatovy

25. 9. 2011 od 10.00 hodin (Sportovní hala) BK Lions J. Hradec – Plzeň

7. 10. 2011 od 19. 00 hodin (Sportovní hala) BK Lions J. Hradec – BK Opava „B“

21. 10. 2011 od 19. 00 hodin (Sportovní hala) BK Lions J. Hradec – BA Sparta

září

I. liga skupina Střed

18. 9. 2011 18. 00 hodin (Zimní stadion)  

KLH Vajgar J. Hradec – Břeclav

25. 9. 2011 18. 00 hodin (Zimní stadion) 

KLH Vajgar J. Hradec – HC Chotěboř 

září
hokej

výhled na říjen

2. 10. 2011 18. 00 hodin (Zimní stadion) 

KLH Vajgar J. Hradec – HC Trutnov

9. 10. 2011 18. 00 hodin (Zimní stadion) 

KLH Vajgar J. Hradec – SKLH Žďár nad Sázavou

16. 10. 2011 18. 00 hodin (Zimní stadion)

 KLH Vajgar J. Hradec – TJ Sršni Kutná Hora

23. 10. 2011 18. 00 hodin (Zimní stadion)

 KLH Vajgar J. Hradec – TJ SC Kolín

26. 10. 2011 18. 00 hodin (Zimní stadion)

 KLH Vajgar J. Hradec – VSK Technika Brno

(začátky zápasů jsou uvedeny pouze orientačně, 

časy budou upřesněny na plakátech)

Muži „A“ – krajský přebor

4.09.2011 17:00 (Vajgar) FK J. Hradec – Hluboká n. Vltavou

18.09.2011 16:00 (Vajgar) FK J. Hradec – Soběslav

28.09.2011 16:00 (Vajgar) FK J. Hradec – Vodňany

Muži „B“ – okresní přebor

11.09.2011 10:00 (Vajgar) FK J. Hradec B – Číměř

17.09.2011 10:00 (Tyršův stadion) FK J. Hradec B – Stráž n. Než.

Starší dorost – krajský přebor

10. 9. 2011 10.00 (Tyršův stadion) FK J. Hradec 1910 – Rudolfov

24. 9. 2011 10.00 (Tyršův stadion) FK J. Hradec 1910 – SKP České Budějovice „B“

Česká liga žáků U15 sk. A

3. 9. 2011 10.00 (Vajgar) FK J. Hradec 1910 – Motorlet Praha

17. 9. 2011 10.00 (Vajgar) FK J. Hradec 1910 – Prachatice

Česká liga žáků U 14 sk. A

3. 9. 2011 11.45 (Vajgar) FK J. Hradec 1910 – Motorlet Praha

17. 9. 2011 11.45 (Vajgar) FK J. Hradec 1910 – Prachatice

Česká liga žáků U 13 sk. A

10. 9. 2011 10.00 (Piketa) FK J. Hradec 1910 – Dynamo Č. Budějovice

25. 9. 2011 10.00 (Tyršův stadion) FK J. Hradec 1910 – Bohemians 1905

Česká liga žáků U 12 sk. A

10. 9. 2011 11.45 (Tyršův stadion) FK J. Hradec 1910 – Dynamo Č. Budějovice

25. 9. 2011 11.45 (Tyršův stadion) FK J. Hradec 1910 Bohemians 1905

září
házená

Česko - slovenská Interliga házené žen

10. 9. 2011 18. 00 hodin (Sportovní hala)

 TJ Házená J. Hradec – Olomouc

1.10. 2011 18. 00 hodin (Sportovní hala)

 TJ Házená J. Hradec – Most

29. 10. 2011 18. 00 hodin (Sportovní hala) 

TJ Házená J. Hradec – Nitra – Sereď

výhled na říjen

Tipgames extraliga

17. 9. 2011 14.00 hodin Hvězdárna – TJ HBC Olymp J. Hradec – HBC ALPIQ Kladno

18. 9. 2011 14.00 hodin Hvězdárna – TJ HBC Olymp J. Hradec – HBC Plzeň

22. 10. 2011 14.00  hodin TJ HBC Olymp J. Hradec – HbK INTEVO Karviná

23. 10. 2011 14.00  hodin TJ HBC Olymp J. Hradec – HBC Třinec

29. 10. 2011 14. 00 hodin TJ HBC Olymp J. Hradec – HbT Vlašim

září
hokejbal

výhled na říjen

září
basketbal

výhled na říjen

HRADEC KRÁLOVÉ | 2. - 3. 9. 2011
Slavnosti Královny Elišky
Město již tradičně oslaví příjezd Královny Eliš-
ky Rejčky (Velké náměstí, Žižkovy sady, Šim-
kovy sady). www.slavnostikralovnyelisky.cz, 
www.hradeckralove.org

CHEB | 10. 9. 2011
Babí léto na Chebském hradě
Populární folkový festival se opět vrací do Chebu 
(Fajnbeat, Bokomara, Slávek Janoušek a  Luboš 
Vondrák, Žalman a spol.) www.tic.cheb.cz

KUTNÁ HORA | 16. – 18. 9. 
Kutnohorský varhanní festival na konci léta
Nultý ročník festivalu, doprovodný program: 
přednáška na téma „historie kutnohorského 
varhanářství“ a komentovaná prohlídka varhan 
v kostele sv. Jana Nepomuckého. 
www.guide.kh.cz

Pozvánka do měst České Inspirace

LITOMYŠL | 15. - 18. 9. 2011
Festival Mladá Smetanova Litomyšl
Součástí festivalu i soutěž pro děti ZŠ Hledej B. 
S. aneb Smetana je nejlepší. www.litomysl.cz

POLIČKA | 24. – 25. 9. 2011
Slavnosti lovu na hradě Svojanově 
Zcela nová akce s loveckou tématikou připome-
ne oblíbenou tradici majitelů hradu Svojanova 
nejen v 19. století - šerm, trubači, sokolníci, lov-
čí se psy, ohnivé vystoupení. www.svojanov.cz

TELČ | 24. 9. 2011
Svatováclavské časy v Telči
Nám. Zachariáše z Hradce, dopoledne pohádka 
pro děti a skupina historických tanců Calyculus. 
Odpoledne přijede sv. Václav s družinou, spo-
lečenstvo Libertas Třebíč a cimbálová muzika 
Rathan. Po celý den řemeslný trh, večer „telčské 
vinobraní“ v mázhausu ZUŠ. www.telc.eu

TŘEBOŇ | 3. 9. 
Houbařské slavnosti 
Bohatý „houboprogram“, který oslaví nejen 
houby, ale celý podzim, večer kostýmovaná 
prohlídka města a program „Třeboňské hrané 
pověsti“.  www.itrebon.cz
Mnohem více tipů na výlet naleznete na webo-
vých stránkách www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová

OTEVÍRACÍ DOBA NÁRODNÍHO MUZEA 
FOTOGRAFIE V JINDŘICHOVĚ HRADCI:

ZÁŘÍ - ČERVEN
pondělí   zavřeno
úterý – neděle  od 12.00 do 17.00 hodin

Výstavní prostory Národního muzea fotografi e 
mohou být uzavřeny v době státních svátků a během 
technických přestávek (např. příprava výstavy).

Jindřichův Hradec je členem Svazku měst Česká inspirace, který sdružuje města plná života s bohatou kulturní a jinou turistickou nabíd-
kou. Přijměte pozvání k partnerům Jindřichova Hradce, kteří recipročně uvádějí kulturní nabídku našeho města ve svých periodikách.
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Dobrý den paní Kozlová,

na začátku srpna jsem byla ve vašem městě s rodinou na dovolené. Zaví-
tali jsme také do informačního střediska, kde jsem zaregistrovala jedno čís-
lo zpravodaje, na kterém mne upoutal obrázek s Bílou paní. Nejdříve jsem 
si myslela, že si přečtu jen titulní stranu, jelikož nejsem Hradečák a říkala 
jsem si, že místní noviny budou spíše pro místní občany, ale zmýlila jsem se. 
Neměla jsem čas na přečtení pouze titulky, protože mne rodina volala, ať už 
jdeme na ten zámek, a tak jsem si milý zpravodaj odnesla celý. Musím říci, že 
je tam spousta zajímavého čtení. Velmi jsem se pobavila například u výpisu 
z událostí městské policie, ale to je jen tak na okraj. Máte v něm spoustu zají-
mavostí a i pro turistu dobrý kulturní přehled. Co mne ale zaujalo ze všeho 
nejvíce, byl váš pokus o rekord v počtu Bílých paní na zámku. V sobotu jsme 
měli odjíždět po obědě, tak jsme měli původně týden naplánovaný, ale jeli-
kož se nám v Jindřichově Hradci a jeho okolí moc líbilo, řekli jsme si, že vaši 
akci podpoříme. Odjížděli jsme tedy až v sobotu večer plní nádherných doj-
mů a radosti, že byl rekord překonán. Od nás tam byly 4 Bílé paní, kterým se 
na zámku moc líbilo, i když pro některé menší členy naší rodiny bylo čekání 
na vyhlášení výsledku trochu zdlouhavé, celý dojem z rekordu byl příznivý. 
Hudební soubor hrál výborně a všichni jsme si pochutnali na malé čepičce, 
kterou jsme dostali po zaregistrování. Měli jsme štěstí, že jsme si pro svou 
dovolenou vybrali právě Jindřichův Hradec. Paní Kozlová, přeji Vám spoustu 
spokojených čtenářů a děkuji za příjemně strávenou dovolenou.

Zdraví rodina Novotných ze Středních Čech

Vážená paní Novotná,

jsme velmi rádi, že se Vám i celé rodině líbil pobyt v Jindřichově Hradci. Vaše 
slova nás těší o to více, že hlavním smyslem projektu, v jehož rámci se pokus 
o překonání rekordu konal, je přilákat do nositelských měst co možná nej-
vyšší počet návštěvníků, ať už tuzemských nebo zahraničních. Pokud jste se 
tedy rozhodli v Jindřichově Hradci zůstat a svého rozhodnutí nelitujete, je to 
pro nás tím nejlepším oceněním. Organizátorský tým se snažil pojmout nejen 
zmiňovanou akci, ale celý TOP týden od 1. do 7. srpna jako pestrou kulturní 
nabídku převážně pro rodiny s dětmi. Překonání rekordu v počtu Bílých paní 
na jednom místě bylo a je pro nás nejen odměnou, ale také znamením toho, 
že Jindřichohradečáci a návštěvníci města mají smysl pro humor, který umějí 
zúročit v pravý čas a na pravém místě. A za to vám všem patří obrovský dík. 
Vámi zmiňované čekání na vyhlášení výsledků jsme bohužel nemohli příliš ovliv-
nit. Pravidla pro konečné sčítání účastníků byla jasně stanovena Agenturou Dob-
rý den Pelhřimov. Nicméně mohu s radostí konstatovat, že počet námi zaregistro-
vaných Bílých paní (diplomy a pásky na ruku) se s konečným číslem při ofi ciálním 
součtu lišil o pouhých 5. Jinými slovy, čekání nevydrželo pět lidí. A před takovým 
výsledkem já opravdu smekám. Jak zaznělo z úst samotné komisařky z pelhři-
movské agentury, více regulérní už jindřichohradecký pokus být nemohl. 
Ještě jednou Vám, milá paní Novotná, děkuji za krásná slova a nemluvím 
zdaleka jen za sebe, když vyslovím přání, aby celá Vaše rodina našla do Jin-
dřichova Hradce zase brzy cestu. 

Marcela Kozlová, šéfredaktorka

Ve městě nad Vajgarem se stalo tradicí zahajovat a končit turistickou 
sezónu společným výšlapem na kolech. 8. října 2011 odstartují zájem-
ci o netradiční cyklistický zážitek z prostoru pod Gymnáziem Vítězsla-
va Nováka, cílovou stanicí bude místní část Políkno, kde bude na všech-
ny čekat doprovodný program. Kolaři si budou moci vybrat ze tří různě 
dlouhých a také různě náročných tras. V letošním roce si organizátoři při-
chystali pro účastníky závěrečné jízdy několik překvapení a novinek. Akce 
se budou moci zúčastnit nejen cyklisté, ale i pěší, pro které bude připrave-

Jindřichův Hradec zakončí turistickou sezónu cyklistickou vyjížď kou

na zhruba pětikilometrová trasa. Účastníci nebudou ani v letošním roce 
ochuzeni o losování o hodnotné ceny. Na realizaci celé akce se i tentokrát 
budou podílet místní zájmové organizace a Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů z Jindřichova Hradce.
Bližší informace o konkrétním programu budou včas uveřejněny na plaká-
tech a na internetových stránkách města Jindřichův Hradec: www.jh.cz.

Jana Říhová



POZVÁNKY NA ŘÍJEN
Městské akce:
• 6. 10. 2011 
 KONCERT – KYTAROVÝ RECITÁL – LIBOR JANEČEK
• 8. 10. 2011 
 PŘES KOPEC NA HRADEC ANEB 
 JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL 
• 12. 10. 2011 
 „FATÁLNÍ BRATŘI“ – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
 SKUPINY A.
• 13. 10. 2011 
 KONCERT – JAROSLAV SVĚCENÝ
• 16. 10. 2011 
 SENIOR KLUB
• 20. 10. 2011 
 KONCERT – PS SMETANA
• 23. 10. 2011
  „O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU“
 – DIVADELNÍ POHÁDKA PRO DĚTI
• 28. 10. 2011 
 OSLAVY 93. VÝROČÍ ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ 
 REPUBLIKY

Ostatní akce:
• 8. 10. 2011  
 KONCERT – TŘI SESTRY
• 9. 10. 2011  
 MICHALOVI MAZLÍČCI – PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
• 15. 10. 2011
 KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
• 19. 10. 2011  
 ŠÍP + NÁHLOVSKÝ
• 20. 10. 2011   
 TRAVESTI SHOW
• 21. 10. 2011  
 KONCERT - PLASTIC PEOPLE OF THE 
 UNIVERSE + BEZ ZÁRUKY
• 28. 10. 2011  
 KONCERT – STO ZVÍŘAT + POLEMIC

podél Nežárky

Jindřichohradecká úzkokolejka

Masarykovo náměstíKostel sv. Kateřiny s františkánským klášterem



<<
  /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 /LeaveColorUnchanged
  /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 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /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.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /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


