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Oslavy masopustu 
v Jindřichově Hradci se blíží
Masopust je lidový svátek, který se slaví ve dnech 
předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40 
ti - denní půst před Velikonocemi. Protože datum 
Velikonoc je pohyblivé, je pohyblivým svátkem 
i masopust. 

Hlavní masopustní zábava začínala o „masopustní 
neděli“. Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval 
příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody 
k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec 
se často protáhl až do rána. Také masopustní pon-
dělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha 
vsích se konal „mužovský bál“, kam neměla přístup 
svobodná chasa; tancovali jen ženatí a vdané. 

Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Den nejoblí-
benější z celého masopustu. Městy a vesnicemi táhly 
průvody maškar. V reji masek se objevovaly nejroz-
todivnější postavy, které putovaly od domu k domu, 
provázeni hudebníky. V čele průvodu šel medvěd 
vedený medvědářem, biřic nebo šašek, kteří bičem 
odháněli nemaskované zvědavce. Za nimi šel vlast-
ní průvod, kde se předváděly masky a postavy zví-
řat, různých povolání, i babek s nůší, atd. Postavy 
často parodovaly i mnohé lidské nešvary a negativní 
vlastnosti. Hrálo se divadlo, maškary cestou prová-
děly různé veselé kousky, naschvály a žertíky. Lidé 
masky odměňovali velice štědře, od koblihů, uzené-
ho, pálenky, piva, po peníze, které většinou maškary 

utratily za jídlo, pití a muziku v hospodě, kde se tan-
čilo, zpívalo a hrálo až do půlnoci. Všichni se rado-
vali a veselili, nikdo nesmutnil.
Téměř všude končila masopustní zábava přesně 
o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rych-
tář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu 
rozešli domů, protože nastala středa a s ní předve-
likonoční půst. Někde zakončili o půlnoci muzi-
ku „pochováním basy“ (symbol toho, že v postu si 
hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali 
Baccha. 
Město Jindřichův Hradec zve příznivce maso-
pustního veselí 19. února 2012 na tradiční maso-
pustní průvod s typickým pestrobarevným proce-
sím maškar, provázeným divadelníky a muzikanty.  
Průvod se vydá od Baráčnické rychty ve 13 hodin 
a projde ulicí Na Příkopech, Husovou a Klášterskou 
na Masarykovo náměstí, kde se odehraje krátké kul-
turní vystoupení. Poté bude průvod pokračovat uli-
cí Jarošovskou, Kmentovou, Klášterskou a Panskou 
na náměstí Míru, kde vyvrcholí bohatý doprovodný 
program „pochováním basy“.
Jelikož po masopustním veselí následuje čtyřiceti-
denní půst, nebude chybět ani typické masopustní 
hodování a tancovačka. Proběhne soutěž v pojídání 
jitrnic a pití piva. 

Masky a maškary vítány, kostýmy lze zapůjčit na 
Baráčnické rychtě ve středu 8. 2. 2012 a 15. 2. 2012 
od 14,00 – 16,00 hodin.
Na realizaci se spolupodílí Obec baráčníků „Kuni-
fer“, divadelní společnost Jablonský a kapela 
Ukrutanka.
Kulturní dům Střelnice ve spolupráci s Domem 
dětí a mládeže zároveň zve všechny děti na Dět-
ský maškarní karneval, který se koná v kulturním 
domě Střelnice v sobotu 18. 2. 2012 a v neděli 19. 
2. 2012 vždy od 14.00 hodin. Předprodej vstupenek 
v pokladně KD Střelnice od 4. 2. 2012.

Ivana Bačáková

FELIX SLOVÁČEK
Jindřichohradecké publikum potěší fenome-

nální hudebník Felix Slováček. V KD Střelnice 

vystoupí 28. února od 19.00 hodin společně 

s Borisem Krajným. 

PARCELY NA SÍDLIŠTI 
HVĚZDÁRNA
Parcely na sídlišti Hvězdárna – Jižním svahu 

jsou na prodej. Určeny jsou pro výstavbu 

atriových domů. 

VĚRA MARTINOVÁ
Věra Martinová se svou skupinou vystoupí 

9. února od 19. 00 hodin v KD Střelnice. 
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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 pohoto-
vostí): 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 

Jednotka a sbor dobrovolných hasičů 
města Jindřichův Hradec
hasičárna: 950 241 111
velitel jednotky: 725 038 291

Nepřetržitá havarijní služba pro 
motoristy: 1230
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Užitečné kontakty a tísňová volání
Poruchy – elektřina: 800 225 577
Poruchy – voda: 800 120 112
Poruchy – plyn: 1239

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.: 384 497 474

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

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

Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo nám. 19/I
377 01  Jindřichův Hradec
jezuitský seminář, tel.: 384 363 660
minoritský klášter: tel.: 384 363 661

Národní muzeum fotografi e
Kostelní 20/I
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 362 459

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

Pozvánky na březen
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Po celou dobu veletrhu pracovnice oddělení ces-
tovního ruchu poskytovaly zájemcům turistic-
ké a kulturní informace o městě a okolí, nabíze-
ly propagační materiály jak v českém jazyce, tak 

i v cizojazyčných mutacích např. 
Toulky Jindřichohradeckem, Jindři-
chovým Hradcem na kole, propa-
gační DVD, materiály DSO Česká 
inspirace a další. „Letošní novinkou 
mimo animáku je nový Kalendář 
akcí na rok 2012, kde jsou vypsány 
stěžejní akce konané v Jindřichově 
Hradci, ať už organizované městem 
nebo jinými jindřichohradeckými 
subjekty,“ dodala Bedrnová.
Město mělo zastoupení v expo-
zici Jihočeského kraje a Czech-

Tourism. První dva dny byly otevřeny přede-
vším pro odborníky v cestovním ruchu, páteční 
odpoledne a víkend byl veletrh otevřen pro nej-
širší veřejnost.  

Karolína Průšová

UDÁLOSTI Z RADNICE
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Jindřichův Hradec má 
2. nejkrásnější vánoční 
strom 
Město Jindřichův Hradec velmi děkuje všem, 
kteří hlasovali v soutěži o nejkrásnější vánoč-
ní strom v České republice pro jindřichohra-
decký stromeček. Z 86 registrovaných měst se 
s počtem 2201 hlasů naše město umístilo na 2. 
místě. Výhrou je fi nanční příspěvek ve výši 20 
tisíc korun na nákup ekologických služeb nebo 

zboží. Pořadatelem soutěže byla společnost BIZ-
MARK Uherské Hradiště, jako součást osvětové 
činnosti společnosti EKOLAMP Praha. Soutěž 
probíhala v období od 25. listopadu 2011 do 31. 
prosince 2011 na internetovém portálu http://
www.rozsvitimevasevanoce.cz. 

Občané měli možnost 
besedovat s představiteli 
města
Již tradičně uspořádal spolek Přátel starého Jin-
dřichova Hradce besedu s představiteli města 
v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka. 
Setkání se konalo v pondělí 9. ledna od 19 h. za 
účasti starosty města Stanislava Mrvky, mís-
tostarosty Pavla Vejvara a Bohumila Komínka. 
Vedoucí odboru rozvoje Vladimír Krampera 
občanům představil nejvýznamnější realizova-
né investiční akce roku 2011, mezi které patří 
například stavební úpravy místní komunika-
ce Třebického ulice, lávka pro pěší přes Malý 

Vajgar, opravy chodníků, splašková kanaliza-
ce Radouňka, výměna vodovodu Balbínovo 
náměstí – Nežárecká ulice, vystrojení čerpa-
cí stanice vodovodu Matná, Národní muzeum 
fotografi e a dílna tapiserií – centrum původních 
řemesel a unikátních technologií, oprava měst-
ské věže u kostela Nanebevzetí Panny Marie, 

Úvodník
Vážení spoluobčané,

pomalu a plynule jsme přešli do druhého 
měsíce roku 2012. Únor je pro naše měs-
to zásadním měsícem, jelikož na jeho kon-
ci bude zastupitelstvu města předložen ke 
schválení návrh rozpočtu. Veřejnost má 
možnost seznámit se s návrhem rozpočtu 
standardním způsobem a to na úřední desce 
Městského úřadu Jindřichův Hradec nebo na 
internetových stránkách města www.jh.cz, 
kde bude návrh zveřejněn od 10. února. 
První čtení návrhu rozpočtu se uskutečnilo 
v radě města 18. ledna. Zastupitelé jej prodis-
kutovali na pracovní schůzce 31. ledna. Dru-
hé čtení v radě města je plánováno na 8. úno-
ra a dle schváleného harmonogramu bude 
návrh rozpočtu předložen zastupitelstvu měs-
ta na jeho zasedání dne 29. února 2012.
Dovolte mi, abych jen pro zajímavost udě-
lal výčet několika nejvýznamnějších inves-
tičních akcí města z návrhu rozpočtu na 
rok 2012, mezi které mimo jiné patří úpra-
va prostoru Parkány, cyklostezka Děbolín – 
Barbora, splašková kanalizace Radouňka, 
rekonstrukce části Denisovy ulice, Centrum 
fotografi e a moderních obrazových médií, 
kanalizace Bobelovka, dokončení šaten 
v areálu fotbalového hřiště, rekonstrukce 
a vestavba 115/IV (malá šindelna), rekon-
strukce hasičské zbrojnice Políkno a revita-

lizace Husových sadů. 

O přípravě a realizaci 
veškerých investic budete 

včas informováni.

Stanislav Mrvka
starosta města

oprava návesní kaple Políkno, dětská hřiš-
tě na sídlištích a v místních částech, zateplení 
3. základní školy, výměna oken a fasády admi-
nistrativního pavilonu 6. základní školy, rekon-
strukce kotelny na obchodní akademii a další. 
Prezentace obsahovala fotografi e starého sta-
vu a stavu nového. Druhé části se ujal vedou-
cí oddělení památkové péče Milan Bureš, který 
prezentoval provedené akce týkající se památ-
kové péče za rok 2011. V poslední části Vladi-
mír Krampera přiblížil účastníkům nejvýznam-
nější akce z návrhu rozpočtu pro rok 2012 (více 
úvodník starosty).
V závěru měli občané možnost klást představi-
telům města otázky, vyjadřovat své názory a při-
pomínky. Diskutovalo se například o úpravě 
provozu ve městě, dopravní obslužnosti, škol-
ství, o vybudování chodníků a opravách budov. 
Besedy se zúčastnilo více než 70 občanů města.

Křest animovaného fi lmu 
o Jindřichově Hradci na 
veletrhu Regiontour 
Jindřichův Hradec se od čtvrtka 12. ledna do 
neděle 15. ledna již po sedmnácté prezentoval 
na brněnském výstavišti v rámci veletrhu turis-
tických možností v regionech Regiontour. 
Stejně tak jako v lednu loňského roku mělo měs-
to i letos společnou expozici s Jindřichohradecký-
mi místními drahami v pavilonu P, kde se ve čtvr-
tek 12. ledna v 13.00 hodin uskutečnil slavnostní 
křest animovaného fi lmu o Jindřichově Hradci 
s názvem Historie Jindřichova Hradce v animační 
zkratce, za účasti hejtmana Jihočeského kraje Jiří-
ho Zimoly, starosty Stanislava Mrvky a obou mís-
tostarostů Bohumila Komínka a Pavla Vejvara. 
„Krátký animovaný fi lm svižně a vtipně vypráví 
to nejzajímavější ze zásadních historických udá-
lostí našeho města a také o jednotlivých paměti-
hodnostech,“ sdělila vedoucí oddělení cestovního 
ruchu Zuzana Bedrnová. Téměř desetiminutový 
fi lm, který pro město realizovalo animační a pro-
dukční studio KLUCIvespolek Kolín, bude pre-
zentován na ofi ciálních stránkách města www.
jh.cz a bude distribuován do škol 
nejen v jihočeském regionu včet-
ně nového propagačního materi-
álu zaměřeného na děti. „Měs-
to Jindřichův Hradec chce v roce 
2012 oslovit tuto cílovou skupinu 
a nabídnout tipy pro školní výle-
ty a také pro dovolené rodin s dět-
mi,“ sdělil starosta města Stani-
slav Mrvka. Animovaný fi lm bude 
zároveň vydán na DVD, rozšíří 
nabídku propagačních předmětů 
a suvenýrů v jindřichohradeckém 
Informačním středisku. Bude využíván celoroč-
ně na veletrzích a výstavách cestovního ruchu, 
workshopech a dalších prezentačních akcích. 
Odborným poradcem byl při realizaci fi lmu ředi-
tel Muzea Jindřichohradecka Jaroslav Pikal. 
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garáž na části pozemku p.č. 1493/11 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jin-
dřichův Hradec, o výměře 18 m2, za těchto podmínek:

obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 312,-Kč/m2/rok 
včetně DPH
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
veškeré opravy a úpravy si žadatel provede vlastním nákladem 
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Městu J. Hradec, jím zří-
zeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou 
závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní

Nabídky s uvedením konkrétní výše nabízené ceny za pronájem, s prohlá-
šením o akceptaci podmínek pronájmu a se souhlasem k užití osobních 
údajů v souvislosti s vyřízením žádosti zasílejte v uzavřené obálce označe-
né: „NEOTVÍRAT – pronájem garáže p.č. 1493/11“ 

Připomínky a nabídky doruč-
te nejpozději do 24.2.2012 do 
13.00 hodin na adresu:
Město Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 01  J. 
Hradec
Bližší informace mohou 
zájemci získat na odboru sprá-
vy majetku města, kontaktní 
osoba: Ladislava Ledvinko-
vá, oddělení majetkoprávní, 
tel. 384 351 164 nebo na www.
jh.cz .  
Město Jindřichův Hradec si 
vyhrazuje právo přijmout 
či nepřijmout kteroukoliv 
z došlých nabídek.

•

•
•
•

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA 

Město Jindřichův Hradec oznamuje, že trvá jeho záměr přijatý na základě usnesení 
zastupitelstva města č. 805/2005 a v souladu s § 39 odst.1 zákona 128/2000 Sb. v platném 
znění  prodat pozemky:
parcelní číslo 3526/241    o výměře   340 m2 
  3526/244    o výměře   340 m2

  3526/247    o výměře   343 m2 

  3526/262    o výměře   340 m2

v k. ú. Jindřichův Hradec určené pro výstavbu atriových rodinných domů v lokalitě Hvězdárna  – Jižní svah za 
stanovenou kupní cenu 990,- Kč /m2 a za podmínek, že zájemce o výstavbu atriového rodinného domu:

uzavře s Městem J. Hradec smlouvu o budoucí kupní smlouvě a zaplatí zálohu ve výši 100% kupní ceny do 
30 - ti dnů od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě
uzavře se zhotovitelem RD, tj. fi rmou STAVCENT,  a.s.,  J. Hradec smluvní vztah zajišťující výstavbu RD dle jed-
notné projektové dokumentace zpracované fi rmou JPS  J. Hradec  s.r.o.  pro zástavbu předmětných pozemků 
žadatel uhradí veškeré náklady se smlouvou spojené

Bližší informace mohou zájemci získat na odboru správy majetku města, Klášterská ul.135/II, 2. patro, č. dve-
ří 209, č. tel. 384 351 161. Město Jindřichův Hradec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv 
z došlých nabídek.

•

•

•

  3526/265    o výměře   340 m2

  3526/268    o výměře   341 m2

  3526/271    o výměře   386 m2

Město Jindřichův Hradec na základě § 39 odst.1 zákona 128/2000 Sb. v platném znění 
tímto zveřejňuje svůj záměr 

prodat
pozemky územním plánem určené k bytové výstavbě v k.ú. Otín u J. Hrad-
ce, které nabízí za těchto podmínek:

obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 700,- Kč/m2

žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Městu J. Hradec, jím zří-
zeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou 
závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní
žadatel uhradí náklady na geometrické zaměření ve výši 6.783,- Kč/
parcela  a ostatní náklady se smlouvou spojené 
žadatel složí kauci ve výši 5.000,- Kč při podání nabídky na účet č. 
6015-0603140379/0800, VS 39, která bude započtena jako záloha 
na kupní cenu. Tato kauce, pokud vybraný zájemce kupní smlou-
vu v termínu neuzavře, připadne ve prospěch města. Nevybranému 
zájemci bude kauce vrácena.
Město J. Hradec si vyhrazuje předkupní právo po dobu pěti let ode 
dne vkladu práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to za 
stejnou kupní cenu
pozemky vznikly na základě GP č. 798-120/2008 a jsou označeny takto:

 

Nabídky s uvedením konkrétní výše nabízené kupní ceny a s prohláše-
ním o akceptaci podmínek prodeje 
zasílejte v uzavřené obálce označe-
né „NEOTVÍRAT – bytová výstav-
ba Otín - pozemky“
Připomínky a nabídky doručte nej-
později do 24. 2. 2012 do 13.00 hod 
na adresu: Město J. Hradec, Kláš-
terská 135/II, 377 22  Jindřichův 
Hradec. Bližší informace je možno 
získat na v záhlaví uvedených kon-
taktech.
Město Jindřichův Hradec si vyhra-
zuje právo přijmout či nepřijmout 
kteroukoliv z došlých nabídek.

•
•

•

•

•

•

parcela č. 788/3 o výměře 758 m2
 č. 788/4 o výměře 779 m2
 

č. 788/5 o výměře 971 m2
č. 788/6 o výměře 766 m2

pronajmout
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MĚSTSKÁ POLICIE

7. 12. 2011 odpoledne si v JH - marktu ukradl 
láhev Tuzemáku 23letý muž. Své jednání stráž-
níkům odůvodnil tím, že venku mu byla zima, 
tak potřeboval něco na zahřátí. Tuzemák sice 
musel vrátit, ale snad ho zahřála tučná pokuta, 
kterou mu strážníci na místě uložili.

9. 12. 2011 v 01.40 hodin zaznamenala auto-
hlídka červeného „eskorta“ vjíždějícího do uli-
ce Kosmonautů na sídlišti Hvězdárna. Řidič ve-
dl vozidlo značně nejistě, jen taktak mu stačila 
šíře vozovky. Strážníci jeli za ním s rozsvíce-
ným majákem a blikající stopkou a řidič zastavil 
až v ulici 28. října. Totožnost odmítl prokázat 
a při předvedení na obvodní oddělení Policie 
ČR k prokázání totožnosti kladl fyzický odpor, 
takže strážníkům nezbylo nic jiného, než mu 
„cvaknout klepeta“. Na obvodním oddělení bylo 
navíc zjištěno, že řidič má „papíry v čistírně“.

10. 12. 2011 ve 20.00 hodin vyjížděla hlídka do 
Třebického ulice, kde měl údajně muž (28 let) 
fyzicky napadnout svoji družku. Strážníci na 
místě zjistili, že muž je velmi agresivní, proto 
mu nasadili pouta a zjistili, že družku napadal 
nožem a vyhrožoval jí zabitím. Pro podezření 
z trestného činu nebezpečného vyhrožování byl 
převezen na oddělení Policie ČR.

11. 12. 2011 asi 50 minut po půlnoci dvě mladé 
ženy v alkoholovém oparu dostaly bezva nápad, 
a to zvěčnit své rozesmáté tváře u světelné fontá-
ny na Masarykově náměstí. Jedna z nich vylez-
la na kamenný obelisk kašny a začala pózovat. 
Fotoaparát cvakal jak o závod, no a aby snímky 
byly trochu akční, rukama se zavěsila za hliní-
kový rám fontány a trošku se pohoupala. To ale 
hliníkový profi l nevydržel a milé dámy z mís-
ta prostě zdrhly jako malé uličnice. Snad si ani 

Výpis z událostí
neuvědomily, že jsou na ně namířeny oba kame-
rové body, takže kromě fotek je pořízen i cel-
kem zdařilý fi lmový dokument. Jejich dopade-
ní bylo pro strážníky dílem okamžiku. Strážníci 
věc zadokumentovali a pro podezření z trestné-
ho činu předali Policii ČR.

22. 12. 2011 oznámil na 156ku pán ze sídliště U 
Nádraží, který si byl na balkoně zakouřit a při 
tom viděl, že dva neznámí mladíci chvilku mani-
pulují s cizím přívěsným vozíkem a po té lezou 
na střechu Favorita, kde poskakují a při tom se 
navzájem fotografují. Strážníci podle přesného 
popisu výtečníky (oba 17 let) po chvilce nalezli 
a na místě předali hlídce Policie ČR.

25. 12. 2011 v 08.50 hodin vyjížděla hlídka MP 
na sídliště v Jáchymově ul., kde nájemníci zjisti-
li rozbitou skleněnou výplň vchodových dveří a 
uvnitř, na krabici od banánů, spícího muže (23 
let). Ten po probuzení strážníkům řekl, že šel 
z Bowlingu přespat ke kamarádovi, který byd-
lí ve vedlejším vchodě, ale díky alkoholovému 
opojení si spletl dveře, no a když nešly otevřít, 
tak do nich kopl. Po té už otevřít šly, tak vešel 
dovnitř, sedl si a usnul. Nyní ho čeká náhrada 
škody a pokuta za přestupek proti majetku.

26. 12. 2011 v 08.25 hodin zjistil strážník 
pomocí kamerového systému trojici mladých 
mužů, kteří šli, nebo spíš vláli po náměstí Míru. 
Zastavili se až u zaparkovaného Renaulta, do 
kterého nasedli a chtěli z místa odjet. Řidič 
však místo zpátečky zařadil jedničku a vozidlo 
se zastavilo o betonový květináč. Poté se řidi-
či podařilo nalézt zpátečku, z místa vycouval 
a jel do ulice Komenského. To už byla v poho-
tovosti hlídka MP, která se za vozidlem vyda-
la a v Nežárecké ulici ho zastavila. Orientač-

ní dechovou zkouškou byla u řidiče naměřena 
hodnota 2,88 promile. Ten požití alkoholu před 
jízdou ani nezapíral, pouze uvedl, „že ho žena 
asi zabije“. Nicméně na místě byl pro podezření 
z trestného činu „ohrožení pod vlivem návyko-
vé látky“ předán hlídce Policie ČR.

6. 1. 2012 ve 13.30 hodin na základě oznámení 
vyjížděla hlídka do Nežárecké ulice k tzv. Šindelně, 
kde čtyři mechanici amatéři dosti svérázným způ-
sobem rozebírali osobní vozidlo Peugeot 405, kte-
ré patřilo jednomu z nich. Na místo byl přizván i 
zástupce odboru životního prostředí. Strážníci vše 
na místě nafotili, písemné zpracovali a přestupek 
na úseku ochrany životního prostředí postoupili 
příslušnému odboru MěÚ k projednání.

PODĚKOVÁNÍ
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří jak 
v průběhu roku, tak i v čase předvánočním, 
nezištně darovali různé pamlsky odchyceným 
pejskům, umístěným v místním záchytném zaří-
zení. Všichni dárci si přáli zůstat v anonymi-
tě. Jejich přání respektuji, ale v každém případě 
„lidi, ještě jednou díky“.

Rudolf Gabriel, strážník

Sklo tvoří 7-9 % celkového množství komunálního odpadu. Každý Jiho-
čech průměrně vytřídí 8,6 kg skla, což přestavuje na každého téměř 23 
nových pivních či limonádových lahví. Nehledě na to, že výroba skla ze 
střepů je mnohem méně náročná na energie. Více než 5 tisíc tun skla v 
jižních Čechách neskončí ročně na skládkách odpadů, ale je předáno do 
skláren na nové využití, což potvrzuje, že třídění odpadů má smysl!
Jaký je osud skleněných lahví a sklenic odložených do kontejnerů 
na třídění ve městech a obcích? Skleněné střepy z kontejnerů na tří-
dění z celých Čech jsou odváženy na speciální dotřiďovaní linku do 
Příbrami. Zde se na dopravníku zbaví střepy velkých mechanických 
nečistot, nadrtí se na malé kousky, pomocí vibračních sít se dále čis-
tí a třídí podle velikosti. Pro dosažení potřebné kvality se používají 
i laserové separátory, které spolehlivě odhalí i ty nejmenší nečistoty. 
Technická norma dovoluje pouze jeden gram nečistot na sto kilogra-
mů skleněného střepu – tak musí být dotřídění kvalitní. 
Upravený střep se ve sklárnách přimíchává do sklářského kmene. 
Sklovina se při teplotách přes 1500 °C taví a odlévá do forem, a vzni-
kají tak nové výrobky.

•

•

•

ODPADOVÝ SLOUPEK ...aneb Co o odpadech možná nevíte

Při výrobě skla se dá použít až 65 % střepu. Recyklace skla je do 
nekonečna opakovatelná a díky ní se uspoří až 90 % energie a původ-
ních přírodních surovin.
Do kontejneru na sklo nepatří porcelán, varné sklo, drátosklo, zrca-
dla, automobilová skla ani zářivky a výbojky. Zjednodušeně lze říci, 
že do kontejnerů na sklo patří pouze sklenice od potravin, lahve od 
nápojů a okenní tabulové sklo. 
Sklo se v přírodě téměř nerozkládá, zůstane tu po nás tisíce let.

•

•

•

Díl 5. Třídění a využití skla

Věra Sedláčková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

První letošní vítání občánků starostou města Stanislavem Mrvkou se 
uskutečnilo v pátek 6. ledna v refektáři Národního muzea fotografi e. 
Slavnostního obřadu se zúčastnily tyto děti s trvalým pobytem v Jindři-
chově Hradci: Hron Antonín, Beutlová Anna, Bočková Lucia, Burdová 

V pátek 6. ledna jsme přivítali nové občánky 
Rozárie, Háková Františka, Havlín Matyáš, Heřmánková Marie, Kubí-
ček Michal, Randl Antonín, Muster Antonín, Omelan Radek, Ondřasi-
na Václav, Pospíšilová Anna, Rod Jan a Pícha Jiří. 

Karolína Průšová

První občanku Jindřichova Hradce roku 2012 Kristýnku Strnadovou, která se narodila 1. ledna 
v 15:37 hodin rodičům Gabriele a Zdeňku Strnadovým, osobně navštívil a přivítal do života sta-
rosta města Stanislav Mrvka. Vážila 3120 gramů a měřila 49 centimetrů. Jako dárek od starosty 
města Kristýnka obdržela hodnotnou pamětní zlatou minci. Doma na malou Kristýnku čekala 
starší sestřička Terezka (3,5 roku), která dostala také malý dárek v podobě plyšového medvídka. 

Karolína Průšová

První občankou Jindřichova je Kristýnka Strnadová

V pátek 20. ledna se v refektáři Muzea fotografi e uskutečnilo předání darů mladým spor-
tovcům starostou města Stanislavem Mrvkou a místostarosty Bohumilem Komínkem 
a Pavlem Vejvarem. Jako ocenění za dosažené sportovní výsledky v roce 2011 si orien-
tační běžkyně Jana Benešová, Dominika Hojná, Veronika Parkanová a Bára Kubičko-
vá odnesly věcný dar v podobě závodní obuvi. Plavecké vybavení dle vlastního výběru 
obdrželi Filip Kopřiva, Matyáš Stáňa, Karolína Šimková a Anna Bednářová.

Karolína Průšová

Starosta poděkoval mladým sportovcům

14. ledna 2012 oslavila významné životní jubileum světo-
známá cembalistka, hudební pedagožka a vynikající inter-
pretka díla Johanna Sebastiana Bacha profesorka Zuzana 
Růžičková. Královna cembala je úzce spjata s jihočeským 
festivalem Concertino Praga, potažmo s Jindřichovým 
Hradcem, jehož je čestnou občankou. K zástupu gratu-
lantů se připojuje také redakční rada JH Zpravodaje, kte-
rá profesorce Růžičkové přeje pevné zdraví, hodně štěstí 
a spokojenosti do dalších let.

 (redakční rada)

Významné životní jubileum 
profesorky Zuzany Růžičkové
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Od 9. 12. 2011 do 11. 1. 2012 nás opustili:

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

Hana Palusková              

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno Příjmení, bydliště Datum 
naroz.

Datum 
úmrtí

Jaroslav KLIMEŠ, Sedlo 30.12.1950 9.12.2011
Jiří AICHELMANN, Jindř. Hradec 20.2.1949 12.12.2011
Marta ŠUSTEROVÁ, Suchdol nad Lužnicí 18.6.1931 11.12.2011
Alois CIHLA, Jindř. Hradec 13.7.1943 12.12.2011
František VÁCHA, Jindř. Hradec 31.8.1922 17.12.2011
Milada  ŠEDIVÁ, N. Bystřice 26.3.1922 20.12.2011
Jarmila TRŇÁKOVÁ, J. Hradec 
(roz. Lapáčková)

22.12.1923 17.12.2011

Stanislava NESPORÁ, Jindř. Hradec 11.9.1931 21.12.2011
Karolina MARCINOVÁ, Jindř. Hradec 23.11.1924 26.12.2011
Božena VAŇKOVÁ, Popelín 8.11.1935 22.12.2011
Mgr. Stanislava ZÍKOVÁ, Hospříz 15.6.1938 24.12.2011
Dobromila FRÜHAUFOVÁ, Nová Bystřice 21.11.1928 27.12.2011
Jitka  NOVÁKOVÁ, Nová Včelnice 3.10.1985 28.12.2011
Alois KALÁB, Jindř. Hradec 25.1.1927 31.12.2011
Marie ŠANDEROVÁ, Horní Lhota 8.8.1944 31.12.2011
Věra PŘÍVĚTIVÁ, Dačice 5.5.1960 31.12.2011
Bohumila HAVLÍČKOVÁ, Jindř. Hradec 15.11.1925 3.1.2012
MUDr. Miroslav MAZANEC, Jindř. Hradec 17.3.1929 7.1.2012
Františka SEMORÁDOVÁ, Jindř. Hradec 24.2.1915 6.1.2012
Rudolf CHYŠKA, Jindř. Hradec 28.8.1953 7.1.2012

Anna  PIKSOVÁ, Plavsko 9.7.1922 9.1.2012
Božena HLAVSOVÁ, Otín 24.8.1924 11.1.2012

Jméno Příjmení, bydliště Datum 
naroz.

Datum 
úmrtí

Málokdo ví, že při Základní umělecké škole /ZUŠ/ v Jindřichově Hrad-
ci působí hudební soubor s názvem S/w/inging saxophones. Byl založen 
před několika léty a působí v něm současní i bývalí studenti školy společ-
ně s jejich učiteli. Už sám název napovídá, že soubor je nástrojově obsazen 
převážně saxofony, ale současně zde hrají i klarinety, příčná fl étna, klavír, 
baskytara a bicí.
Soubor má v repertoáru orchestrální skladby 30. - 50. let /G. Gershwin, 
G. Miller, D. Elington/ i skladby pozdějších autorů /D. Brubeck, H. Han-
cock, K. Krautgartner./

Zpívající nebo také swingující saxo-
fony loni vystoupily mj. na koncer-
tě v Domě dětí a mládeže a též na 
otevřeném podiu na Náměstí Míru 
v J. Hradci.  Obě vystoupení se 
setkala s nečekaným ohlasem.
První letošní koncert souboru  
S/w/inging saxophones se koná 
v sobotu, dne 25. února 2012 
v Domě dětí a mládeže v Růžové 
ulici v Jindřichově Hradci, začátek 
v 16 hodin. Srdečně zveme všech-
ny příznivce krásných swingových 
melodií a rytmů, a všechny, kdo 
chtějí prožít příjemnou atmosféru 
sobotního odpoledne.

Marián Mikula

Základní umělecká škola 

zve na koncert
Slavnostní předávání cen Křesadlo probíhá jednou za rok v každém kraji 
zvlášť a cílem je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a nezisko-
vý sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost a respekt k těm, 
kteří ji vykonávají. 
Křesadlo může získat dobrovolník, který pracuje pro neziskovou organi-
zaci v jihočeském kraji, nebo nezávisle pomáhá komunitě či obci. Aby byli 
dobrovolníci oceněni, musí je nejprve někdo nominovat. Nominaci mohl 
provést občan nebo právnická osoba (nejčastěji tedy nezisková organiza-
ce). Nominováni nemusí být pouze samostatní dobrovolníci, ale také par-
ty (ocenění Dobrá parta).
Za dobu, po kterou se Křesadla v České republice rozdávají, již bylo oce-
něno více než 350 dobrovolníků ve více než 18 městech a krajích. Je mož-
né, že i toto čestné ocenění přispělo k tomu, že počet dobrovolníků u nás 
se dlouhodobě zvyšuje. V Praze uděluje ceny Národní dobrovolnické cen-
trum HESTIA, a to za účasti primátora hlavního města a také patrona 
tohoto ocenění Tomáše Töpfera. V dalších krajích, regionech či městech 
udělují ceny neziskové organizace, které se pořádání akce pro daný ročník 
ujaly. Za Jihočeský kraj se pořadatelem tentokrát stala Fakulta manage-
mentu VŠE v Jindřichově Hradci, která jím byla i v roce 2006.
Záštitu na celou akcí převzal starosta Jindřichova Hradce Ing. Stanislav 
Mrvka, patronem ceny Křesadlo se stal hokejový reprezentant a hráč HC 
Mountfi eld České Budějovice Aleš Kotalík, který by se měl taktéž závěreč-
ného ceremoniálu zúčastnit.
Udělování cen bude probíhat 25. února 2012 ve 14 hodin v prostorách 
Muzea Jindřichohradecka. 

Marcela Kozlová (zdroj: http://kresadlo.fm.vse.cz)

Dobrovolníci převezmou cenu 

KŘESADLO 2011

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE
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sobota 25. února 2012
Dum detí a mládeze, Ruzová ulice

Jindrichuv Hradec
zacátek v 16 hodin
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Dětská oddělení Městské knihovny v Jindřicho-
vě Hradci se v září 2011 připojila k celostátnímu 
projektu Klubu dětských knihoven SKIP a Celé 
Česko čte dětem s názvem „ŠKOLA NARUBY“.
Tímto projektem chceme oslovit nejen děti, ale 
hlavně jejich rodiče, prarodiče a další rodinné 
příslušníky, kteří mají smysl pro humor a jsou 
ochotni věnovat dětem svůj čas. Pracovnice dět-
ských oddělení vycházejí ze skutečnosti, že děti 
si velice rády hrají na školu, proto jim připra-
vili deníčky, do kterých předčítající zapisuje, co 
svému dítěti četl a jak dlouho. Dítě si pak hraje 
na učitele a v deníčku podepíše, že je to pravda 
a četbu oznámkuje. Své zážitky z četby mají děti 
možnost vyjádřit formou obrázku nebo textu na 
volných stránkách deníčku.
Tímto pravidelným čtením a hrou se vytvá-

Městská knihovna informuje a zve …

ří nejen pevné pouto mezi členy rodiny a dítě-
tem, ale formují se čtecí návyky dítěte, které tím 
získává vědomosti po celý život. Dětské odděle-
ní knihovny na sídlišti Vajgar pravidelně každý 
měsíc navštěvuje paní učitelka Helena Hrubco-

Škola naruby … něco málo z činnosti
vá se svými žáčky 1. třídy ze 4. základní školy 
v J.Hradci. Děti se s pomocí předčítané pohád-
kové knížky seznamují s novými kamarády, 
veselými postavičkami, které samy dokáží i na-
malovat. Na své návštěvy knihovny se velmi těší, 
přinášejí své deníčky, kde mají spoustu zázna-
mů o předčítání a obrázky, kterými vyjadřu-
jí svou spokojenost s četbou. S paní knihovnicí 
si vyprávějí o přečtených pohádkách, hrdinech 
a zvířátkách a v jejich spontánních projevech je 
už nyní patrný smysl celého projektu a tím je - 
vzbudit u malých dětí zájem o četbu. 
Závěrem lze jen připomenout logo projektu 
obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte 
dětem – „Čtěme dětem 20 minut denně!“

Irena Pavlačíková

Městská knihovna Jindřichův Hradec si Vás dovoluje pozvat na přednášku 

IRISDIAGNOSTIKA  - zjištění příčin zdravotních problémů z oční duhovky
To co je zaznamenáno v očích, odráží celko-
vý stav těla. Oční duhovka je aktuální mapou. 
Oko je důmyslně propojeno s každým místem 
a tkání v našem těle pomocí nervového systé-
mu. Změny se zaznamenávají v průběhu živo-
ta do našich čidel, pak odráží celkový fyzický 
i duševní stav. Pomocí znaků v očích lze odha-
lit genetické slabosti, přechodné aktuální změny 
i chronické stavy. Zdravotní problémy je mož-
né na duhovce lidského oka rozeznat ještě před 
jejich propuknutím. Cílem irisdiagnostiky není 
jen hledat nemoci, nýbrž jejich hlavní příčiny. 

Kdy: dne 7. 2. 2012 v 17,00 hodin
Kde: MĚSTSKÁ KNIHOVNA Jindřichův Hra-
dec, poslechový sál

Jana Hladíková

Studenti jindřichohradeckého gymnázia 
představili ve čtvrtek 12. ledna 2012 svůj 
mezinárodní dějepisný projekt o zaniklé ves-
nici Nové Mlýny (dnešní Peršlák) na Novo-
bystřicku. Prezentace průběhu a výsledků 
projektu, který v letošním školním roce rea-
lizuje Gymnázium V. Nováka v Jindřichově 
Hradci společně s  gymnáziem z rakouského 
Zwettlu, se setkala s velkým zájmem veřej-
nosti. Pozvání na akci přijal také starosta 
města Jindřichův Hradec Ing. Stanislav Mrv-
ka, zástupci rakouského gymnázia i pamět-
níci bývalé vesnice – bratři Adolf a František 
Geistovi, kteří se v Nových Mlýnech narodili 
a v současné době žijí v Rakousku. Na pro-
gramu bylo vystoupení pěveckého sboru jin-
dřichohradeckého gymnázia Zanoty, samot-
ná prezentace projektu přednesená studenty 
třídy 6. A, ale také vernisáž stejnojmenné 
výstavy, která vznikla ve spolupráci s Muze-
em Jindřichohradecka.  K její návštěvě Vás 
srdečně zveme! Projekt pokračuje do června 
letošního roku a jeho prezentace bude pro-
bíhat nejen u nás, ale i v Rakousku.

Jana Burianová a Ivana Pečtová, 
koordinátorky projektu

Projekt Domov / Heimat

UPOZORNĚNÍ! 
Městská knihovna Jindřichův Hradec oznamuje, že v sobotu 25. února 2012 bude pro 

veřejnost uzavřena z důvodu údržby počítačové sítě. Děkujeme za pochopení.
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CHCETE NÁS?
Brita
střední kříženka (knírače, fous-
ka či ohaře), 2 roky, KASTRO-
VANÁ. Brita je milá, mazlivá, 
velice přátelská fenka. S ostat-
ními pejsky vychází dobře a i doma je čistotná, 
doporučujeme na zahradu, kde bude spoko-
jená a v přítomnosti majitelů, může být s nimi 
doma. Má kupírovaný ocas. Je to aktivní mladá 
fenka, takže určitě bude ráda za nějaké sportov-
ní vyžití nebo za velkou zahradu, kde bude moci 
vybít svou energii.
Kontakt: 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 

Linda
kříženka, fenka, do 1 roka. Linda 
je hodná, nekonfl iktní, s ostatní-
mi pejsky vychází dobře. Bude 
potřebovat základní výchovu 
a pak z ní bude prima pes.
Kontakt: 720 428 993 (Jindřichův Hradec)
 

Máša
kočka, 4 roky, KASTROVANÁ
Máša je mladá hodná kočička, je 
čistotná, mazlivá, s ostatními koč-
kami i kocoury vychází dobře.
Kontakt: 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 

Enya
kočička, 6-7 měsíců, KASTROVANÁ
Enya je hodná, mazlivá kočič-
ka, jen vyžaduje více pozornos-
ti od lidí. Pokud se jí ji nedo-
stává, tak dělá naschvály. U nás 
je čistotná, chodí na kočičí 
záchod a i s ostatními kočičkami vychází dobře.
Kontakt: 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 

Lady
kočička, 3 měsíce. Lady je mla-
dá kočička, mazlivá, čistotná. 
S ostatními kočičkami vychází 
dobře, má ráda společnost. 
Kontakt: 775 258 349 
(Strmilov, možnost přepravy do J. Hradce)
 

Lunetka
kočička, 4 roky, KASTRO-
VANÁ. Lunetka je mazlivá 
a pohodová kočička, je moc 
hodná a v celku nenáročná. 
Chybí jí dost zubů, dle vete-
rináře však nejde o vypadání 
věkem, ale spíše prodělala zánět dásní či jinou 
nemoc, která ji o zoubky připravila. Jinak půso-
bí dosti mladě.
Kontakt: 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 
Záchytné kotce Jindřichův Hradec: www.psi-
jh.estranky.cz. Cibela, o. s.: www.cibela.cz

Klára Zdeňková

Úkazy na obloze v únoru 2012

Hvězdárna F. Nušla a astroklub 

při DDM v Jindřichově Hradci

Planety Merkur a Neptun jsou v únoru 
nepozorovatelné, Venuši uvidíme za jasného 
počasí vždy večer na západním nebi. Mars 
je nad obzorem kromě večera po celou noc, 
Jupiter již jen v první polovině noci. Saturn se 
začne objevovat ve druhé polovině noci, Uran 
najdeme pouze zvečera, brzy zapadá. 
Měsíc, je nejlepší si prohlédnout v období okolo 
první čtvrti, kdy je Sluncem osvětlován ze stra-
ny (vzhledem k našemu pozorovacímu směru), 
proto výškově rozdílné útvary a členitosti na 
povrchu vrhají stíny. Je tak lépe představitelný 
trojrozměrně a obraz Měsíční krajiny je velmi 
působivý. V době kolem úplňku Slunce osvětlu-
je Měsíc ze směru našeho pohledu, stíny v kraji-
ně a prostorovost tak zcela chybí a obraz je plo-
chý a přesvětlený.  Ostatní objekty na obloze, 
jenž se dají jindy dobře pozorovat dalekohle-
dy, v měsíční záři zcela zaniknou.  Měsíc pro-

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; jana.jirku@hvezdarnajh.cz; 606 633 439,725 763 207;
Na stránkách www.ddmjh.cz najdete ke stažení v sekcích „Novinky“ a „Dokumenty“ vždy aktuální 
východy a západy Slunce a Měsíce, úkazy, plánované akce, leták a další.

Jana Jirků
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jde 7. února úplňkem, 14. února poslední čtvrtí, 
21. února nastane nov. 11. února ve 20h projde 
Měsíc přízemím, jeho vzdálenost v tento den 
bude 367 893 km. 27. února v 15h nastane odze-
mí, vzdálenost Měsíce bude v tomto okamžiku 
404 899km.
 Na Slunci, je-li jasno a bezoblačno, můžeme 
pozorovat místa s rozdílnou teplotou,  tmavší 
a chladnější sluneční skvrny a  teplejší a světlej-
ší fakulová pole.
Zimní noční obloha je hezká jako kdykoli jin-
dy. Je možné dalekohledy vidět mnoho různých 
objektů, neviditelných pouhým okem, jako 
jsou například hvězdokupy, planetární mlhovi-
ny, galaxie, plynné a plynoprachové mlhoviny, 
dvojhvězdy a četné další objekty.

Slunce vstoupí do znamení Ryb dne 19.2.2011 
v 7h 17min SEČ.

Pro veřejnost je v únoru 2012 Hvězdárna otevřena:
úterý: 13.30 – 15.30, 19 – 21.00 hod; čtvrtek: 13 - 15.00 hod; 

pátek: 13 – 15.00, 19 – 21.00 hod.; 
Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem do areálu.
V případě nepřízně počasí v projekčním sále proběhne náhradní program – přednáška s projekcí na 

různá astronomická témata. 
Začátek vždy v 19.00 hod., konec v 20.30 hod. Vstupné (není-li uvedeno jinak): 10,- Kč; děti 5,- Kč

Také v letošním roce by chtěl Hamerský potok 
o. s. nabídnout svým příznivcům 
několik zajímavých akcí 
a besed. První z nich se 
uskuteční 21. února 
v 17 hodin v přednáš-
kovém sále Městské 
knihovny. V rámci 
projektu „Obojživel-
níci, plazi a lidé“, kte-
rý fi nančně podpořilo 
MŽP a SFŽP, se zde usku-
teční beseda s chovatelem hadů 
Lubomírem Krejčím „Had přítel člově-
ka“. Pana Krejčího a jeho krajty jste měli mož-
nost potkat již v květnu loňského roku v Jin-

Za hady do knihovny
dřišském údolí při akci „Hadičky a ještěřičky“. 

Protože jeho povídání mělo velký 
úspěch, požádali jsme o další 

hadí setkání. Opět bychom 
se měli dozvědět mno-
ho zajímavostí o cho-
vu hadů i o hadech 
jako takových. A při-
tom si je budeme pro-
hlížet. Věříme, že mož-

nost sáhnout si bez obav 
na živého hada a případně se 

s ním i vyfotografovat, bude pro 
mnohé lákavá. 

Jana Dvořáková

Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit v Jindřichově Hradci, 
Sociální služby Česká J. Hradec, Oblastní spolek Českého červeného kříže J. Hradec

Vás srdečně zvou na

BESEDU KLUBU AKTIVNÍHO STÁŘÍ 
s PhDr. Janou Burianovou

dne 23. února 2012 od 16. 30 hodin (čtvrtek)
Téma: Mezinárodní festival v Artěku
Společenský sál Sociální služby v České ulici.
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Chcete se také naučit kreslit?
V Jindřichově Hradci se uskuteční kurz kreslení 
pravou hemisférou pro dospělé a starší děti od 12 - 
ti let o víkendu 24. a 25 března 2012. Počet účast-
níků je omezen, proto přihlášení neodkládejte.

Přihlásit se můžete u lektorky Mgr. Lenky Kalo-
vé na tel 725696133 nebo na emailu lenka-kalo-
va@seznam.cz Více informací a fotogalerii kre-
seb absolventů kurzů najdete na webu lektorky 
www.kalova.cz

Lenka Kalová

Je snadné být příjemně překvapen sám sebou? Přijďte se přesvědčit.

Fotografi e kresby, kterou účastnice paní Mir-
ka Kochová nakreslila na kurzu kreslení pravou 
hemisférou pro začátečníky. Připsala:

„Zpočátku jsem měla obavy, jak to zvládnu a že se ztrapním, protože mé domácí snahy něco nakres-
lit dopadly vždy velmi neuměle. A tak jsem žila s přesvědčením, že nemám talent a kreslit nikdy 
nebudu umět, přestože můj tatínek namaloval spoustu pěkných obrazů. Mé obavy, že mi to nepů-
jde, rychle rozptýlila příjemná atmosféra i první pokusy, které k mému překvapení dopadly podstat-
ně lépe, než jsem čekala. Snažila jsem se dobře dívat, a i když jsem většinou nevěděla, jak s kresbou 
pokračovat a vůbec jsem si nevěřila, stačilo poslouchat rady lektorky a prostě to zkusit. A pozorovat 
předlohu a trpělivě a pomalu stínovat a to moje oko se nějak přesunulo přímo do tužky a ono se to 
nakreslilo, ani nevím jak.“

Všichni vzpomínáme na dobu v mateřské 
školce, kdy každý obrázek byl radostí. Děti 
si kreslení užívají a většinou jim jejich obrá-
zek přijde ze všech nejlepší. Jak člověk roste, 
stává se kritickým, přijde doba puberty a my 
náhle srovnáváme své kresby se skutečností 
a vidíme rozdíly. Proto mnozí udělají závěr, 
že nemají na kreslení talent… a vývoj kres-
by se zastaví. Myslí si, že dobrým kreslířem se 
může stát jen ten, kdo má výjimečné nadání. 
Ale není to tak. Kdo se naučil psát, naučí se 
i velmi dobře kreslit a to v jakémkoli věku. 
Výuka realistického kreslení na kurzech kres-
lení pravou hemisférou je vhodná i pro úplné 
začátečníky a pro ty, kteří si myslí, že nemají 
výtvarný talent. Člověk se stále učí a poznává 
a nikdy není pozdě začít něco nového. Ať už 

se to týká kreslení nebo něčeho jiného. Člo-
věk by měl asi zůstat uvnitř pořád alespoň 
trochu zvědavým dítětem, aby neměl strach 
pouštět se do nových nepoznaných věcí. 
Paní, bylo jí přes 70 let, se na kurzu rozpla-
kala. Říkala, že od 15 let, kdy jí spolužačka 
pohanila její obrázek, se bála kreslit, ačkoli po 
tom vždy toužila. Litovala, že o sobě pochy-
bovala, protože na kurzu se přesvědčila, že 
její pochybnosti byly zbytečné. Tato paní ale 
nebyla jediný člověk, který byl dojatý, nadše-
ný či překvapený z toho, co s tužkou v ruce 
dokáže. 
Přesvědčit se o tom můžete ve fotogalerii kre-
seb účastníků kurzů na webových stránkách 
lektorky kurzů kreslení pravou hemisférou 
Mgr. Lenky Kalové, www.kalova.cz

Po roce se členové SDH Jindřichův Hradec sešli 
na výroční valné hromadě, aby se seznámili se 
zprávami o činnosti sboru, výjezdové jednotky, 
stanovili úkoly a schválili rozpočet na další rok.
Schůzi, která se uskutečnila v pátek 13. led-
na v klubovně SDH v Jindřichově Hradci, tra-
dičně zahájil starosta sboru – Jaroslav Chalup-
ský. Ten následně přivítal hosty, mezi kterými 

nechyběl okresní starosta SHČMS Jindřichův 
Hradec Josef Mihal, starosta města Jindřichův 
Hradec Ing. Stanislav Mrvka, zastupkyně měs-
ta Jindřichův Hradec – odbor kanceláře starosty 
JUDr. Jana Říhová, ředitel HZS Jčk ÚO Jindři-
chův Hradec Ing. Jan Všetečka. Dalšími zajíma-

Valná hromada SDH Jindřichův Hradec

V prostorách Gymnázia Vítězslava Nováka 
v Jindřichově Hradci se 19. února bude konat 
setkání s biotronikem Tomášem Pfeiff erem. 
Začátek přednášky je v 9. 30 hodin. 

Další setkání s Tomášem Pfeiff erem, který 
odpoví na písemné i ústní dotazy, jsou plá-
novány na 18. 3., 22. 4., 13. 5., 10. 6., 16. 9., 
14. 10. 2012. Více informací na www.dub.cz. 
Všichni jste srdečně zváni.

vými hosty byli zástupce vedoucího dopravního 
inspektorátu policie ČR v Jindřichově Hradci 
Milan Urbanec a policista dopravního inspek-
torátu policie ČR v Jindřichově Hradci Miroslav 
Paďourek.
Postupně byli přítomní seznámeni s činnos-
tí sboru, výjezdové jednotky za rok 2011. Dále 
byli členové seznámeni s čerpáním rozpoč-

tu 2011 a se stavem 
pokladny ke dni konání 
schůze. Dále byli sezná-
meni s návrhem úkolů 
a návrhem rozpočtu na 
příští rok. Nakonec bylo 
přijato usnesení a vede-
na diskuse. Zástupkyně 
města Jindřichův Hra-
dec  - odbor kancelá-
ře starosty JUDr. Jana 
Říhová a starosta měs-
ta Ing. Stanislav Mrv-
ka velmi ocenili aktiv-
ní přístup sboru, který 
není pouhou zájmovou 
činností, ale také spor-
tovní aktivitou, mají-

cí celospolečenský význam – dokáže zachránit 
lidský život a pomoci ostatním v nejrozmanitěj-
ších situací bez nároku na odměnu. Dále bylo 
několika členům předáno ocenění za aktivní 
a dlouholetou práci ve sboru a několik dárko-
vých balíčků k jejich životnímu jubileu.

V závěru schůze  se všichni členové i hosté shod-
li na jednom – hasiči dnes nezachraňují pou-
ze lidské životy a majetek při požárech. Hasič 
se dnes rovná záchranář. Dnes proto zasahují 
i všude tam, kde je jejich zkušeností a znalos-
tí zapotřebí. Výjimkou tedy nejsou autoneho-
dy, výbuchy či sesuvy budov, hledání pohřešo-
vaných osob, pomoc při záplavách či odklízení 
sněhu ze střech. Přítomní hosté proto hasičům 
vyjádřili jednoznačnou podporu, zejména pak 
těm, kteří v Jindřichově Hradci představují oje-
dinělou a potřebnou činnost. Nepochybně i pro 
včasný zásah dobrovolných hasičů je město Jin-
dřichův Hradec svými občany vnímáno jako 
město, ve kterém se dobře žije.

Jaroslav Neubauer

Setkání s biotronikem
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Od 19. ledna do 30. dubna 2012 vystavuje Národní muze-
um fotografi e v Kongresovém sále České národní ban-
ky v Praze osmý výběr ze své základní sbírky – Zlatého 
fondu Národního muzea fotografi e. Výstavu sestávající 
z 22 snímků je možné zhlédnout ve všední dny od 8 do 
18 hodin, pokud v sále neprobíhají jiné akce.   
Výstavní prostory Národního muzea fotografi e v Jin-
dřichově Hradci jsou od 7. ledna do 5. dubna 2012 pro 

veřejnost uzavřeny.  Další informace o muzeu a jeho činnosti naleznete na 
webové adrese www.nmf.cz.

Eva Florová

I letos je Zlatý fond NMF k vidění 

v České národní bance

foto: Jiří Stach

Felix Slováček je absolvent kroměřížské konzer-
vatoře a Janáčkovy akademie muzických umění 
v Brně. Představuje na české hudební scéně špič-
ku mezi hráči na klarinet a saxofon.Do jeho stálého 
repertoáru patří díla jak z klasické hudby, tak i jaz-
zu a popu. Jako sólový hráč získal již mnoho cen 
na mezinárodních soutěžích. Svoji hudební mnoho-
strannost vždy prokazoval také jako skladatel a od roku 1983 jako šéfdiri-
gent Big Bandu Felixe Slováčka. Na svém kontě má Felix Slováček více než 
500 nahraných titulů a téměř dva miliony prodaných zvukových nosičů.

Boris Krajný patří mezi naše nejúspěšnější klavíristy. Narodil se v Kromě-
říži, kde vystudoval konzervatoř. Pražskou AMU absolvoval u prof. F. Maxi-
ána a I. Moravce. Od roku 1983 je sólistou České fi lharmonie, s PKO usku-
tečnil řadu zájezdů do Jižní Ameriky, USA a Kanady, s ČF do Japonska 
a Austrálie. Jeho diskografi e obsahuje koncerty č. 3 B. Bartóka a S. Prokof-
jeva a s Českou fi lharmonií, klavírní kvintety A. Dvořáka a C. Francka. Pro 
Supraphon natočil kompletní dílo M. Ravela.

Ivana Bačáková

Felix Slováček a Boris Krajný
v rámci abonentních koncertů Kruhu přátel hudby se uskuteční v KD Střel-
nice dne 28. 2. 2012 od 19.00 hodin. 
Předprodej vstupenek v pokladně KD Střelnice od 14. 2. 2012

Dne 8. 2. 2012 v 19.00 hodin se v KD Střelnice bude konat představení 
s názvem 

„Smíšené dvouhry“ 
Úsměvné aktovky o cestě na svatební noc, pro čaj 
a na hřbitov. A o návštěvě, která překvapí a nepustí.
Autoři: A. Ayckbourn, J. Saunders, D. Campton, 
M. Frayn
Hrají: Matouš Ruml, Eva Elsnerová, Marcela 
Holubcová, Jakub Špalek
Výprava a režie: Kašpar. 
Hudba Beatles, Olivier Messiaen 
Předplatné skupiny A
Doprodej vstupenek v pokladě KD Střelnice od 25. 1. 2012

Věra Martinová okouzlí 
Jindřichův Hradec

Koncert VĚRA MARTINOVÁ SE SVOU SKUPINOU 
se uskuteční v KD Střelnice 9. 2. 2012 od 19.00 hodin.
Předprodej vstupenek v pokladně KD Střelnice od 26. 
1. 2012
Věra Martinová je česká zpěvačka a kytaristka. Po abso-
lutoriu konzervatoře působila až do roku 1982 jakožto 

zpěvačka v Orchestru Gustava Broma. V roce 1982 se stala členkou dívčí 
country kapely Schovanky. Po pětiletém působení u Schovanek se vyda-
la na vlastní sólovou uměleckou dráhu. Jedná se o ženu, jež je některými 
hudebními odborníky občas označována jako nejlepší zpěvačka v oblasti 
country music v České republice a je titulována lichotivým přízviskem prv-
ní dáma country music.
Nejznámější hity:  Pláčou tvoje modré oči, Malý dům nad skálou, Až na 
vrcholky hor, Dala jsem lásku řekám, Zázračné housle, Nebe, peklo, ráj,  
Zítra další vlaky pojedou 

Muzeum Jindřichohradecka – jezuitský seminář (Krýzovy jesličky)
Výstavní prostory v minoritském klášteru včetně kostela sv. Jana Křtitele

Městská vyhlídková věž
 PRO VEŘEJNOST UZAVŘENY

2012 - AKCE V MĚSÍCI ÚNORU 
Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a Muzeum Jindřichohra-
decka  pořádají tradičně VALNOU HROMADU SPOLKU, po které 

následuje přednáška PaedDr. Františka Fürbacha nazvaná 
„JINDŘICHŮV HRADEC PŘED 100 LETY – ROKU 1912“  

pondělí 13. února 2012 od 18.30 hodin 
konferenční sál muzea ve Štítného ulici.

Pavla Míchalová

Muzeum Jindřichohradecka 
bude od 7. ledna do 31. března 2012 pro veřejnost uzavřeno!

Kulturní dům  Střelnice

  4. 2. 2012 Charleston – hraje Zatrest Band + 
  Old Steamboat Jazz Band
10. 2. 2012 Ples Staviservis
11. 2. 2012 Ples Aeroklub
24. 2. 2012  Zemědělský ples
  2. 3. 2012 Divadelní ples
  3. 3. 2012  Ples Fakulta managementu
  9. 3. 2012 Ples JHMD
17. 3. 2012 Ples Okna 

PLESOVÁ SEZÓNA 2012

Kulturní centrum JITKA

  3. 2. 2012 Maturitní ples – OA TGM – 4.B.
  4. 2. 2012 Sportovní ples
10. 2. 2012 Maturitní ples – SOŠ – 4.B.
17. 2. 2012 Maturitní ples – SZŠ – 4.A.
18. 2. 2012 Ples DK OPEN
24. 2. 2012 Maturitní ples – GVN – 4.C.
25. 2. 2012 Ples Jednota
  3. 3. 2012 Společenský večer tělesně postižených
  o. s. SK Kapři, OKNA
  9. 3. 2012 Ples Fruko Schulz
10. 3. 2012 Maturitní ples – GVN 8.A. 

V období plesové sezóny je možno požádat o požární asistenci členů jed-
notky Sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec na jednotli-
vých plesích. Telefon na velitele jednotky: 725 038 291.

 Ivana Bačáková

Kulturní dům Střelnice vás zve…
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2. - 3. 2.  17.00,  20.00

UNDERWORLD: PROBUZENÍ
(3D) / USA / akční

4. 2. 17.00, 20.00

HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV
(3D) / USA / dobrodružný

5. 2. 17.30, 20.00

NEBEZPEČNÁ METODA
Kanada, V. Británie, Německo, Švýcarsko 
/ drama

9. - 10. 2. 17.30, 20.00

SPECIÁLNÍ JEDNOTKA
Francie / akční

11. - 12. 2. 17.00, 20.00

STARWARS: 
EPIZODA I – SKRYTÁ HROZBA
(3D) / USA / Sci-Fi

15. 2. 19.00

BŮH MASAKRU
(ART) / Francie, Německo, Polsko / drama

16. - 17. 2. 17.30, 20.00

KRONIKA
USA / drama 

18 - 19. 2. 17.00

CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV 2
(3D) / USA / akční

18. - 19. 2. 20.00

MUŽ NA HRANĚ
USA / thriller

23. - 24. 2. 17.30, 20.00

SIGNÁL
ČR / komedie

25. - 26. 2. 17.30, 20.00

TOHLE JE VÁLKA
USA / akční komedie

5. 2. 15.00

NAŠE KARKULKA
ČR / pásmo pohádek

12. 2. 15.00

MACH A ŠEBESTOVÁ
K TABULI
ČR / pásmo pohádek

19. 2. 15.00

KAMARÁD KRTEČEK
ČR / pásmo pohádek

26. 2. 15.00

S BROUČKEM JE ZLE
ČR / pásmo pohádek

Vybrané únorové premiéry v kině Střelnice
HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV
dobrodružný /USA / Bontonfi lm / 3D
Když o nějakém fi lmu řekne režisér Avata-
ru James Cameron, že lepší 3-D dosud v kině 
neviděl, nejedná se o jen tak ledajaký kom-
pliment. A přestože je Martin Scorsese, žijící 
legenda mezi fi lmovými tvůrci, na pochvaly 
zvyklá, v Hugovi se mu podařilo stvořit něco, 
čemu se bez uvozovek říká mistrovský kousek. 
Ještě obdivuhodnější je, že přitom nezapo-
mněl ani na diváky, které čeká jeden z nejsil-
nějších fi lmových zážitků za posledních pár let.
Hugo Cabret je neobyčejný kluk, který po 
otcově smrti žije na pařížském vlakovém 
nádraží u strýce alkoholika, jenž tu pracu-
je jako seřizovač nádražních hodin. Po táto-

vi Hugo zdědil vynalézavost a robota s klíčo-
vou dírkou ve tvaru srdce, který možná ožije, 
pokud se do ní vloží ten správný klíč, a předá 
chlapci otcův vzkaz. Alespoň v to doufá. Neu-
tišitelná zvědavost přivede Huga k nerud-
nému prodavači mechanických hraček a od 
něj i k jeho chráněnce, která, ač je to neuvě-
řitelné, drží v rukou klíč k rozluštění Hugovy 
životní záhady. Jak k němu přišla? Jaké tajem-
ství skrývá její adoptivní prarodič, že o něm 
nesmí nikdo mluvit? Skrývá robot skutečně 
otcův vzkaz? A dokáže Hugo na všechny tyhle 
otázky odpovědět dřív, než ho dostihne ruka 
zákona v podobě přísného nádražního hlída-
če a pošle ho do sirotčince?
Hrají:  Asa Butterfi eld, Chloe Grace Moretz, 
Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Jude Law, 
Emily Mortimer. Režie:  Martin Scorsese
Hrajeme:  4. 2. 2012 od 17.00 a 20.00

STARWARS: EPIZODA I – SKRYTÁ HROZBA 
sci-fi / USA / Bontonfi lm / 3D
3D verze původní série. Galaktickou republi-
kou zmítají nepokoje. Vznikly spory ohledně 
zdanění obchodních cest k odlehlým hvězd-
ným soustavám. Chamtivá Obchodní federa-
ce doufá, že záležitost vyřeší její armáda bojo-

vých droidů, která začne úplnou blokádu malé 
planety Naboo. Zatímco Republikový kon-
gres vede o těchto dramatických událostech 

zdlouhavé rozhovory, Nejvyšší kancelář tajně 
vyšle dva rytíře Jedi, ochránce míru a sprave-
dlnosti v galaxii, aby konfl ikt zažehnali. 

Hrají:  Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie 
Portman, Jake Lloyd, Ian McDiarmid a další
Režie:  George Lucas
Hrajeme:  11. - 12. 2. 2012 od 17.00 a 20.00

BŮH MASAKRU
drama / Francie, Německo, Polsko / H.C.E. / 2D
Rvačka dvou dětí na hřišti. Nateklé rty, 
vyražené zuby… Rodiče „oběti“ pozva-
li na návštěvu rodiče „útočníka“, aby vyplni-
li pojistnou událost a vše v klidu vyřešili. Přá-
telské žertíky zprvu vysoce civilizovaných lidí 
se postupně mění v masakr, kterému nikdo 
z nich neunikne. Příběh odhaluje to, co je poli-
ticky korektní, a ukazuje, že pod pozlátkem je 
mnoho krutosti.
Hrají:  Kate Winslet, Jodie Foster, Christoph 
Waltz, John C. Reilly a další. 
Režie:  Roman Polanski
Hrajeme:  15. 2. 2012 pouze od 19.00 
představení ART kina

SIGNÁL
komedie / ČR / Bontonfi lm / 2D
Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak 
trochu odříznutá od světa, nečekaně rozčeří 
sympatičtí mladíci Kája a Filos. Přijeli prý pro-
to, aby vyhledali nejlepší místo pro instalaci 
nového mobilního vysílače. Vidina zisku vzbu-

dí v místních pochopitelné očekávání, zvláště 
když se dozvědí o zajímavé fi nanční odměně 
pro majitele pozemku, na kterém bude vysílač 
stát. Vesnice se rychle stává bitevním polem 
a to s využitím všech povolených i nepovole-
ných zbraní. Je ovšem otázkou, zda Filos s Ká-
jou budou schopni naplnit očekávání, do nich 
vkládaná. Možná totiž nejsou tím, za co se 
vydávají...
Hrají:  Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek, Bolek Polív-
ka, Karel Roden, Kateřina Winterová, Jiří Men-
zel, Eva Josefíková a další.
Režie:  Tomáš Řehořek
Hrajeme:  23. - 24. 2. 2012 od 17.30 a 20.00

Zdroj: www.bontonfi lm.cz; www.hce.cz; www.csfd.cz 



str. 13

ÚNOR 2012

www.jh.cz

Kulturní kalendář – ÚNOR 2012

HRADEC KRÁLOVÉ
19. 2. 2012 - Masopust na statku
Hradec Králové - Šrámkův statek-Piletice
Staročeská zabíjačka, obchůzka maškar, pečení 
chleba, ukázky technik lidové tvorby a řemesl-
nický minitrh.

CHEB
18. 2. 2012 – Chebský masopust
Od 10,00 do 17,00 hod v Muzeu Cheb, na nádvo-
ří, v mázhausu, výstavním sále a na chebském 
historickém náměstí. Můžete se těšit na staročes-
ké zabíjačkové hody, pekařský a cukrářský maso-
pustní trh, masopustní průvod a živou hudbu. 

KUTNÁ HORA
10. 12. 2011 – 1. 4. 2012 – „Obraz, v kterém 
žijeme“
Galerie Středočeského kraje (GASK)
Výstava, představující práce studentů studij-
ních programů a oborů fotografi e realizovaných 
na českých a slovenských vysokých uměleckých 
školách.

Inspirace z České inspirace
Jindřichův Hradec je členem Svazku měst Česká inspirace, který sdružuje města plná života s bohatou kulturní a jinou turistickou nabídkou. 
Přijměte pozvání k partnerům Jindřichova Hradce, kteří recipročně uvádějí kulturní nabídku našeho města ve svých periodikách.

LITOMYŠL
4. 2. 2012 – Litomyšl Václavu Havlovi 
Od 18,00 hod beseda „Václav Havel nejen Lito-
myšli“ v Music Clubu Kotelna, moderuje Pavlí-
na Kvapilová, účast přislíbili: PhDr. Jiřina Šiklo-
vá, CSc. Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th . 
Ing. Tomáš Březina.
21:00 hod koncert Th e Plastic People of the Uni-
verse 

POLIČKA
24. 1. – 22. 4. 2012 – Doba měst a hradů, husit-
ské války
Dotyková výstava v Centru Bohuslava Marti-
nů, která vám hravou formou přiblíží život ve 
středověku.
Dozvíte se řadu zajímavostí a na vlastní kůži si 
vyzkoušíte, jak se žilo na hradě, v podhradí i na 
bitevním poli. K dispozici jsou seříznuté husí 
brky, horizontální tkalcovský stav, gotická vit-
ráž ze skleněných čtverců, řada dalších zajíma-
vých předmětů. 

TELČ
18. 2. 2012 - Masopust v Telči
V 13,00 hod přivítáme průvod masek všeho 
druhu a každého věku, v čele se souborem Pod-
javořičan. Můžete se těšit i na pravé vepřové 
hody s ochutnávkou jelit, jitrnic, čerstvého ova-
ru, tlačenky. O příjemnou atmosféru se postará 
hudba Antonína Kernstocka.

TŘEBOŇ
11. 2. 2012 – Třeboňský masopust
Od 10,00 hod na Masarykově náměstí. 
14 koledníků s obrovskými klobouky ozdobe-
nými 365 růžičkami a spoustu maškar přiveze 
do Třeboně Matka Masopustu v čele Růžičkové 
koledy. Při dvouhodinové obchůzce Třeboní je 
bude doprovázet jihočeská dechovka. Zapojit se 
mohou místní děti i dospělí, pro ně bude připra-
vena soutěž o nejvtipnější masopustní masku. 

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet 
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová

1. února, 19.00 hod.
Ray Cooney „PRACHY ! ! ! „
NÁHRADNÍ divadelní představení za divadelní před-
stavení předplatného PODZIM 2011 „Cena za něž-
nost“. Divadlo Palace Praha. Divadelní předplatné 
skupiny A, KD Střelnice

2. února, 17.00 hod.

ŽIVOT, SMRT A ZROZENÍ ANEB 
JSME VŠICHNI (NE)SMRTELNÍ?
Přednáška Mirka Vojáčka ze série „Život, zdraví ..“, 
Městská knihovna

4. února, 20.00 hod.
„CHARLESTON“
Taneční večer ve stylu 20. a 30. let. K tanci a posle-
chu hrají: Zatrestband, Old Steamboat Band, KD 
Střelnice

6. února, 9.00 hod.

NEBEZPEČÍ INTERNETU
Přednáška Josefa Nadrchala o kyberšikaně. Městská 
knihovna

7. února, 17.00 hod.

IRISDIAGNOSTIKA
Přednáška Jany Bělohlavové - zjištění příčin zdravot-
ních problémů z oční duhovky, Městská knihovna

8. února, 19.00 hod.
SMÍŠENÉ DVOUHRY
Divadelní spolek Kašpar. Divadelní předplatné sku-
piny A, KD Střelnice

9. února, 19.00 hod.
KONCERT
Účinkuje: Věra Martinová se svou skupinou, 
KD Střelnice

9. února, 19.37 hod.
KONCERT
Účinkuje: Petr Linhart. DADA Club Kasper

12. února, 17.00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší generaci. K tanci 
a poslechu hraje MTO V. Kriso, KD Střelnice

13. února, 18.30 hod.

VALNÁ HROMADA SPOLKU PŘÁTELÉ 
STARÉHO JINDŘICHOVA HRADCE
Následuje přednáška PaedDr. Františka Fürbacha - 
JINDŘICHŮV HRADEC PŘED 100 LETY - ROKU 1912, 
Konferenční sál Muzea Jindřichohradecka ve Štít-
ného ulici

14. února, 16.00 hod.
PRAVIDELNÁ VEŘEJNÁ ČTENÍ DĚTEM
Veřejné předčítání z různých dětských knih. Měst-
ská knihovna

15. února, 17.30 hod.

KDO JSME - CESTA OSOBNÍ TRANS-
FORMACE
Přednáška Renaty Siberové, jenž nám otevře brány 
do vyšších dimenzí vědomí lidské bytosti, Městská 
knihovna

18. února, 19.února, 14.00 hod.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Zábavné odpoledne pro děti, KD Střelnice

19. února, 13.00 hod.

MASOPUST
Program: masopustní průvod masek, hudební 
vystoupení kapely Ukrutanka, soutěž v pojídání 
jitrnic a pití piva, Masarykovo náměstí, náměstí Míru

21. února, 17.00 hod.

HAD PŘÍTEL ČLOVĚKA
Vyprávění Lubomíra Krejčího o hadech a o zkuše-
nostech s jejich chovem, Městská knihovna

24. února, 19.30 hod.

ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkují: duo JEN TAK TAK, Pavel Pokorný. GVN J. 
Hradec

25. února, 17.00 hod.

JINDŘICHŮV HRADEC 
VE FOTOGRAFII
Vernisáž výstavy Josefa Böhma, Langrův dům

25. února, 16.00 hod.

S(W)INGING SAXOPHONES
Koncert - vedoucí souboru: Josef Stráník, Dům dětí 
a mládeže

26. února, 16.00 hod.

„JAK SE HONZA DOSTAL NA HRAD“
Divadelní pohádka v cyklu „Děti s rodiči do divadla“
KD Střelnice

28. února, 17.00 hod.

ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA 
– TRIK ČI LÉČBA
Přednáška Jiřího Kouna, Městská knihovna

28. února, 19.00 hod.

ABONENTNÍ KONCERT KPH
Účinkuje: Felix Slováček a Boris Krajný, KD Střelnice

únor 2012

KRAJINA NÁLAD
Výstava fotografi í Josefa Maxy, Městská knihovna
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I. Basketbalová liga muži

10. 2. 2012 od 19. 00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

BK Lions J. Hradec – BC Benešov

24. 2. 2012 od 19. 00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

BK Lions J. Hradec – AŠ Mladá Boleslav 

Česko - slovenská Interliga házené žen

4. 2. 2012, 18.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Veselí na Moravě

11. 2. 2012, 18.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec) 

TJ Házená J. Hradec – Slavia Praha

25. 2. 2012, 18.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Písek

II.liga – ženy

25. 2. 2012, 17.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Vršovice

II.liga – starší dorostenky

25. 2. 2012, 15.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Ledeč

I.liga mladší dorostenky

25. 2. 2012, 13.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Kunovice

Česko - slovenská Interliga házené žen

10. 3. 2012, 18.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Partizánské

31. 3. 2012 , 18.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Poruba

II.liga – ženy

31. 3. 2012, 17.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Most

II.liga – starší dorostenky

10. 3. 2012, 15.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Cheb

17. 3. 2012, 15.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Kobylisy

I.liga mladší dorostenky

10. 3. 2012, 13.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Otrokovice

31. 3. 2012, 13.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Olomouc

I.Basketbalová liga muži

9. 3. 2012 od 19. 00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

BK Lions J. Hradec – Sokol Hradec Králové

I. liga skupina Střed

1. 2. 2012, 18.00 hodin (Zimní stadion) 

KLH Vajgar J. Hradec – Spartak Pelhřimov

8. 2. 2012, 18.00 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – SHK Hodonín

Juniorská liga

3. 2. 2012, 17.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – IHC Písek

17. 2. 2012, 17.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – HC Krkonoše

24. 2. 2012, 17.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – HC Kobra Praha

I.  národní hokejová liga – starší dorost - Střed

5. 2. 2012, 17.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – TJ Spartak Pelhřimov

19. 2. 2012, 14.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – Slavoj Český Krumlov

26. 2. 2012, 14.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – SK HS Třebíč

II. liga skupina Střed

1. 2. 2012, 18.00 hodin (Zimní stadion) 

KLH Vajgar J. Hradec – Spartak Pelhřimov

8. 2. 2012, 18.00 hodin (Zimní stadion) 

KLH Vajgar J. Hradec – SHK Hodonín

Juniorská liga

2. 3. 2012, 17.30 hodin (Zimní stadion) 

KLH Vajgar J. Hradec – HC Kobra Praha

9. 3. 2012, 17.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – HC Junior Mělník

I. národní hokejová liga – starší dorost

4. 3. 2012, 14.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – SKLH Žďár nad Sázavou

hokej
únor

SPORT

(začátky zápasů jsou uvedeny pouze orientačně, časy 

budou upřesněny na plakátech)

výhled na březen

Hokejbalová Tipgames extraliga – muži

3. 3. 2012, 14.00 hodin 

(Hokejbalové hřiště - Hvězdárna)

TJ HBC Olymp J. Hradec – HBC Hradec Králové 1988

4. 3. 2012, 11.00 hodin 

(Hokejbalové hřiště - Hvězdárna)

TJ HBC Olymp J. Hradec – SK OEZ Testa Letohrad

10. 3. 2012, 14.00 hodin 

(Hokejbalové hřiště - Hvězdárna)

TJ HBC Olymp J. Hradec – HC Kert Park Praha

17. 3. 2012, 14.00 hodin 

(Hokejbalové hřiště - Hvězdárna)

TJ HBC Olymp J. Hradec – HBC Autosklo – H. A. K. Par-

dubice

výhled na březen

Anketa Nejúspěšnější sportovec roku 2011 okresu Jin-
dřichův Hradec už zná své vyvolené. Slavnostní gala-
večer s dekorováním nejlepších se uskutečnil 25. ledna 
v Městském kultním středisku v Dačicích.
Do konečného pořadí napříč třemi vyhlašovanými 
hlavními kategoriemi výrazně promluvili i sportov-
ci z Jindřichova Hradce. Mezi kolektivy si pomysl-
nou palmu vítězství odnesli basketbalisté Lions, kteří 
si v uplynulém roce po sportovní stránce vybojovali 
postup do nejvyšší tuzemské soutěže, ale vzhledem 
k její ekonomické náročnosti se nakonec účasti mezi 
elitou vzdali. Svou kvalitu potvrzují i v probíhající 
sezoně, v níž suverénně kralují v I. lize.
V kategorii dospělých jednotlivců žádný hradecký klub 
mezi pěti nejúspěšnějšími sportovci své zastoupení 
nemá, ovšem je na místě připomenout, že taekwondista 
a kick boxer Jan Klaška, jenž obsadil třetí příčku, má své 
kořeny právě ve městě nad Vajgarem.
Největší zastoupení má město mezi mládežnickou 
kategorií do 18 let, v níž se mezi deset nejúspěšněj-
ších probojovali hned čtyři mladí sportovci. Králov-
nou sportu se stala orientační běžkyně Jana Benešová, 

Hradečtí sportovci sbírali vavříny v anketě 

Nejúspěšnější sportovec roku 2011
která se v uplynulém roce stala juniorskou mistryní 
světa v orientačním biatlonu. Na třetí příčku dosáh-
la plavkyně Karolína Šimková, jejíž kolegyně z Plavec-
kého klubu Anna Bednářová skončila na páté příčce. 
Obě dívky v žákovské kategorii sbíraly medaile v kra-
ji, republice i za hranicemi. Úspěch plavců podtrhl 
osmým místem Jonáš Kešnar, jenž se stal juniorským 
šampionem republiky mezi handicapovanými plavci. 
V ceremoniálu byla vyhlášena i Sportovní hvězda Jin-
dřichohradecka za rok 2011, kterou napříč všemi kate-
goriemi zvolí čtenáři Jindřichohradeckého deníku. 
Tuto cenu pak získala házenkářka Kateřina Krupicová 
z interligého týmu TJ Házená J. Hradec.
Anketu Nejúspěšnější sportovec roku 2011 připravuje 
okresní sdružení ČSTV v J. Hradci společně s produkč-
ní a marketingovou agenturou ČOK – CZ a Jindřicho-
hradeckým deníkem jako mediálním partnerem.
Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby nominova-
ly do ankety své zástupce, z nichž vzešlo na základě 
hlasování odborné komise (výkonný výbor OS ČSTV, 
starostové vybraných měst a obcí okresu, novináři) 
konečné pořadí v jednotlivých kategoriích.

DOSPĚLÍ
1. Pavla Schorná (Klub biatlonu Staré Město pod Landštejnem), letní biatlon: 1. místo na mistrovství Evropy ve 
sprintu a ve stíhacím závodě, na mistrovství Asie ve sprintu a ve stíhacím závodě, 3. místo na mistrovství Evropy ve 
smíšených štafetách, 1. místo v Českém poháru a republikovém žebříčku, držitelka mistrovské výkonnostní třídy.
2. Luboš Schorný (Klub biatlonu Staré Město pod Landštejnem), letní biatlon: 1. místo na mistrovství světa 
v orientačním biatlonu v závodě klasik, 3. místo na mistrovství Evropy ve smíšených štafetách, 4. místo na mis-
trovství Asie ve sprintu a ve stíhacím závodě, 1. místo na mistrovství ČR ve štafetovém závodě, držitel mistrov-
ské výkonnostní třídy. 
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KOLEKTIVY
1. BK Lions J. Hradec, basketbal – muži: účastník druhé nejvyšší soutěže mužů, fi nalista play off  I. ligy v uplynulé sezoně, momentálně bez porážky na 
1. místě, postup do čtvrtfi nále Českého poháru.
2. Won-Hyo Třeboň, taekwon–do ITF – muži: Družstvo ve složení Jan Mraček, Juraj 
Hasík, Jan Klaška, Roman Havlíček a Pavel Štefl  získalo 1. místo na mistrovství světa 
v Koreji ve speciálních technikách a ve sportovním boji, 1. místo na Brno Team Open 
- technické sestavy a sportovní boj, 2. místo – mistrovství ČR ve sportovním boji, 
3. místo – mistrovství světa v silovém přerážení a v technických sestavách, 1. místo na 
mistrovství ČR ve speciálních technikách a ve sportovním boji.
3. Centropen Dačice, kuželky – muži: 4. místo v nejvyšší kuželkářské soutěži, 
osmifi nále Poháru České kuželkářské asociace. 
4. TJ Házená J. Hradec, házená – ženy: účastník nejvyšší společné česko-slovenské 
házenkářské soutěže žen WHIL, v Českém poháru 2011 se probojoval do čtvrtfi nále.
5. Centropen Dačice, fotbal – starší žáci: suverénní vítěz krajské fotbalové 
I. A třídy starších žáků, družstvo neprohrálo jediné utkání. 

 (ger)

3. Jan Klaška (Won-Hyo Třeboň Třeboň), taekwon-do ITF: 1. místo na mistrovství ČR do 
85 kg ve sportovním boji, 3. místo na International Martial Arts Gametu v Estonsku ve spor-
tovním boji, profesionální Mistr Evropy v kickboxu – full kontakt.
4. Ivana Ferdanová (TJ Sokol Dačice), judo: 3. místo na mistrovství ČR žen ve váze 70 kg.
5. Jan Mraček (Won-Hyo Třeboň), taekwon-do ITF: 1. místo na mistrovství ČR do 78 kg ve 
sportovním boji, 2. místo na mistrovství ČR v technických sestavách, 1. místo na Czech Open 
ve sportovním boji a v technických sestavách.

MLÁDEŽ DO 18 LET
1. Jana Benešová (Sdružení orientačních sportů J. Hradec), orientační běh - juniorka: 
1. místo na mistrovství světa v orientačním biatlonu ve sprintu, 2. místo na mistrovství světa 
štafet v orientačním biatlonu, 4. místo na mistrovství světa v klasickém orientačním biatlonu, 
4. místo na mezinárodních závodech Bohemia v orientačním běhu.
2. Kateřina Jelínková (TJ Nová Včelnice), atletika - starší žákyně: trojnásobná mistryně ČR 2011 v kouli, oštěpu a dis-
ku, nejúspěšnější členka reprezentace ČR v utkání s Maďarskem, Slovenskem, Chorvatskem a Slovinskem, je pětinásobnou 
přebornicí Jihočeského kraje a držitelkou čtyř krajských rekordů.
3. Karolína Šimková (Plavecký klub J. Hradec), plavání - mladší žákyně: 1. místo na mezinárodních závodech Grand 
Prix v Belgii, 2. místo na letní olympiádě dětí a mládeže - 200 m v polohovém závodě, 100 m polohový závod, 3. místo na 
letní olympiádě dětí a mládeže - 100 m a 200 m prsa, 100 m motýlek, 3. místo na letním i zimním mistrovství České repub-
liky - 100 m prsa.
4. Mojmír Holec (TJ Centropen Dačice), kuželky - žák: 1. místo na mistrovství ČR v kategorii starších žáků na 100 hodů, 
3. místo na mistrovství ČR v kategorii starších žáků ve sprintu – 2x20 hodů, 1. místo v celostátním Poháru mladých nadějí 
2011, 1. místo na mistrovství Jihočeského kraje starších žáků, nejlepší hráč družstva v KP dorostu.
5. Anna Bednářová (Plavecký klub J. Hradec), plavání - starší žákyně: 1. místo na letním mistrovství ČR - 100 m motý-
lek, 2. místo na letním i zimním mistrovství ČR - 200 m motýlek, 2. místo na letní olympiádě dětí a mládeže - 200 m motý-
lek, 3. místo na letním mistrovství ČR - 400 m volný způsob.
6. Patrik Jiráček (SK Boxing Třeboň), box - junior: účastník mistrovství Evropy juniorů, vítěz 
I. ligy seniorů s BCOS Plzeň ve váze 69 kg, 1. místo na mistrovství ČR v kategorii juniorů, vítěz 
Evropského turnaje mládeže v Třeboni a mezinárodního turnaje seniorů v Rakousku.
7. Kateřina Malá (TJ Sokol Dačice), judo - juniorka: 1. místo na mistrovství ČR junio-
rek ve váze do 78 kg, 1. místo v Českém poháru, nominace a účast na Cadet Evropan Cup 
v Teplicích.
8. Jonáš Kešnar (Union SHK J. Hradec), plavání handicapovaných - žák: 1. místo na mezi-
národním mistrovství ČR juniorů - 50 m znak, 2. místo na mistrovství ČR juniorů - 50 m prsa, 
3. místo na mistrovství ČR juniorů - 50 m volný způsob.
9. Ondřej Mikulášek (Klub biatlonu Staré Město pod Landštejnem), letní biatlon - žák: 
1. místo na mistrovství ČR ve sprintu a ve štafetovém závodě trojic, vítěz Českém poháru 
a republikového žebříčku, držitel I. výkonnostní třídy. 
10. Jan Hrbek (TJ Jiskra Třeboň), házená - dorostenec: nejlepší střelec I. ligy mladšího doros-
tu (223 gólů), juniorský reprezentant ČR.

Jindřichohradecký zpravodaj – měsíčník

Vydává: Město Jindřichův Hradec
Adresa redakce: Panská 136/I
377 01  Jindřichův Hradec   
Místo vydávání: Panská 136/I, 377 01  J. Hradec
Příspěvky do JH zpravodaje můžete zasílat na 
e-mail: kozlova@jh.cz, tel.: 384 388 441
Redakční uzávěrka: 17. den předchozího měsíce

DISTRIBUČNÍ MÍSTA JH ZPRAVODAJE:  Informační středisko v Panské ulici • Informační středisko v Panské ulici • Městská 
knihovna Jindřichův Hradec • KD Střelnice • Čerpací stanice FRUKOIL • Galerie Inspirace • Novinové stánky v Klášterské ulici 
a v Jarošovské ulici (p.Šlechta) • Plavecký bazén v Jindřichově Hradci

Redakční rada si vyhrazuje právo na zkrá-
cení zaslaných příspěvků. 
Tisk: RAIN tiskárna s. r. o., J. Hradec
Registrační značka: MK ČR E 11680
ZDARMA
Číslo: 2/2012 vyšlo k 1. 2. 2012
Elektronickou verzi JH zpravodaje najdete 
na internetu: www.jh.cz     

A
nn

a 
Be

dn
ář

ov
á

Ka
te

ři
na

 K
ru

pi
co

vá

Ka
ro

lín
a 

Ši
m

ko
vá

Ja
na

 B
en

eš
ov

á
Ja

n 
Kl

aš
ka

BK
 L

io
ns

 J.
 H

ra
de

c



POZVÁNKY NA BŘEZEN

Pohled na řeku Nežárku a zámecký komplex

Městské akce:

11. 3. 2012
SENIOR KLUB
18. 3. 2012 
 „NA PALOUČKU“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
20. 3. 2012
BRNĚNSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO
– KONCERT KPH
23. 3. 2012 
 „RŮŽE Z ARGENTINY“ – DIVADELNÍ 
PŘEDSTAVENÍ SK.A
30. 3. 2012
SHIRLEY VALENTINE – DIVADELNÍ 
PŘEDSTAVENÍ SK. B

•

•

•

•

•

Ostatní akce:

6. 3. 2012
NEDVĚDI- KONCERT
8. 3. 2012
SYLVIE KROBOVÁ - KONCERT 
15. 3. 2012
„ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA“ – PREMIÉRA DS JABLONSKÝ
17. 3. 2012  
VYPSANÁ FIXA  - KONCERT
24. 3. 2012  
KATAPULT - KONCERT 
24. 3. 2012  
VÝSTAVA MODELŮ LETADEL, LODÍ, AUT A VOJENSKÉ 
TECHNIKY + SOUTĚŽ MLADÝCH MODELÁŘŮ – DDM
29. 3. 2012 
TRAVESTI SHOW
30. 3. 2012

ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH

•

•

•

•

•

•

•

•



<<
  /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 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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


