
Čestný občan Stanislav Hnělička

Zahrada vzpomínek vás zavede 
do nedávné historie Liberce

BOJOVNÍK. V Africe, v Normandii i proti komunistickému režimu bojoval plukovník Stanislav Hnělička. Válečný hrdina 
a nositel mnoha vyznamenání byl oceněn také Liberečany. Na konci října mu zastupitelé udělili čestné občanství jeho 
rodného Liberce. Čtěte na straně 3. Foto Vladimír Škarda
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Vychází v nákladu 45 500 kusů  ZDARMA—Noviny pro občany města Liberce    

               XI.  2011 

REGENERACE BÝVALÉHO hřbito-
va v Budyšínské ulici v Liberci, nově 
pojmenovaného Zahrada vzpomí-
nek, přinesla místo, které se jistě 
stane Liberečany oblíbené. V zahra-
dě najdou místo pro odpočinek a rela-
xaci v klidném a příjemném prostředí 
nedaleko centra města. 

„Jedná se o první etapu stavebních 
a sadových úprav. Město zatím inves-
tovalo přes pět milionů korun. V dal-
ších etapách je v plánu opravit staré 
hrobky, restaurovat sochy a sousoší a 
také je vhodně zakomponovat do stá-

vající zahrady,“ uvedl náměstek pri-
mátorky pro dopravu, rozvoj  a tech-
nickou infrastrukturu Lukáš Martin.

Zahradou vzpomínek mohou 
návštěvníci projít buď po obvodové 
cestě, nebo „řekou vzpomínek“.  Do 

kamenné dlažby autor návrhu zakom-
ponoval prvky z novodobé liberecké 
historie. Najdete tam starou dlažbu 
z Nerudova náměstí, obklady z lázní 
či Hubáčkova obchodního domu 
Ještěd, i cihlu z Textilany. 

Řeka vzpomínek je lemovaná 
trvalkovými záhony, na obvodových 
zdech zahrady jsou konstrukce s popí-
navými rostlinami. V zahradě je také 
výjimečný mobiliář, osvětlení, pítko 
a nově objevená studna, kterou ještě 
čeká nová ozdobná mříž. 

 Pokračování na straně 5. 

“V Liberci žádné podobné 
místo není a nebylo. Zvlášť 
v současné době je důležité 

pěstovat vztah k místu, 
kde žijeme”

NA CHODNÍKU
Strážníci městské policie 
musí denně řešit kolem 
pětapadesáti přestupků. 

NA DVACET tisíc přestupků 
ročně musí projednat liberečtí 
strážníci. Na svá auta by si klidně 
mohli vypůjčit slogan Policie ČR – 
Pomáhat a chránit. V tom je totiž 
síla městské policie, v práci na ulici. 
 ČTĚTE NA STRANĚ 8.
 

ZAHÁJENÍ 
Zimní sezona odstartuje 
v ještědském areálu dnem 
otevřených dveří.  

BOHATÝ PROGRAM pod Ještě-
dem odstartuje v sobotu 3. prosin-
ce v 10 hodin na dojezdu skokan-
ských můstků. Akce je  připravová-
na ve spolupráci s městem a Spor-
tovním klubem Ještěd. 
 ČTĚTE NA STRANĚ 16.

Klid, odpočinek, amfi teátr i zajímavosti najdou Liberečané nedaleko centra města.   
Zahrada vzpomínek je otevřena celoročně.
Pavlína Stránská, Pavel Chmelík
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 
listopadové číslo našeho Zpravodaje se mimo 

jiné zabývá komunitním plánováním, tedy meto-
dou, jejímž cílem je rozvoj služeb pro skupiny znevý-
hodněných osob. Významnou částí této skupiny, na 
území našeho města, jsou zdravotně postižení spoluobčané.  

Handicapovaní lidé jsou do jisté míry závislí na pomoci nás všech, tedy 
na společnosti, která by jim měla být v jejich nesnadném životě nápomoc-
ná. Není vhodné, abychom před problémy, které jsou před nás stavěny tzv. 
„strkali hlavu do písku“, protože všichni se můžeme dostat do podobně zne-
výhodněné životní situace a logicky budeme hledat pomoc ve svém okolí. 
Společným cílem je tedy zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb, 
které vycházejí ze zjištěných potřeb uživatelů a specifi k místní komuni-
ty. Nespornou součástí našeho života, by měla být péče o to, aby veškeré 
poskytované služby zdravotně postiženým lidem byly v co nejvyšší kvali-
tě. Neboť pak můžeme být hrdí sami na sebe a na skutečnost, že jsme pro 
naše handicapované spoluobčany udělali maximum možného v jejich 
nelehkém životním údělu.

Přirozenou součástí života každého člověka je společenský život. Jsem 
tedy velice ráda, že v našem městě působí Komunitní středisko Kontakt,  
které zdravotně postiženým občanům poskytuje možnost trávení volné-
ho času, ale i jejich vzdělávání. Dále bych zmínila např. Klub Česká v Liber-
ci Vesci, který v říjnu letošního roku oslavil své 3. narozeniny, a který nabízí 
širokou škálu kulturních akcí, výuku na počítači, možnost přečíst si denní 
tisk, časopisy, posezení s přáteli či internet zdarma.   

Na závěr bych ráda požádala všechny čtenáře našeho Zpravodaje 
o vstřícnost, pochopení a také pomoc všem lidem, jež jsou zdravotně 
znevýhodněni, protože právě takto se společnost stává vyspělou, nikoli 
diskriminační, xenofobní a odmítavou.    

 Martina Rosenbergová, primátorka města

EDITORIAL Skální masiv je zajištěn
Ocelová síť a kotvy udrží skálu Na Zátoči na místě.
Pavlína Stránská 

HOSPIC VZNIKNE v bývalém dět-
ském domově, jehož budovu převed-
lo město bezplatně na kraj s podmín-
kou vybudování hospice do konce 
roku 2013. V září darovací smlouvu 
objektu v ulici U Sirotčince schválilo 
zastupitelstvo města.

Zařízení paliativní péče pomůže 
nejen nevyléčitelně nemocným, 
ale také jejich rodinám, pro něž jsou 
poslední dny života jejich blízkých 
velmi traumatizující. Liberecký kraj 
má v plánu budovou rekonstruovat a 
vytvořit třicet lůžek v oddělených poko-
jích. Celkové náklady jsou odhadovány 
na 70 milionů korun. Provoz by měl stát 
zhruba 20 milionů korun ročně.

O vybudování hospice dlouhodobě 
usiluje společnost Hospicová péče sv. 
Zdislavy. Na podporu projektu uspo-
řádala na konci října benefi ční koncert 
s Bárou Basikovou v libereckém kos-
tele sv. Antonína Velikého, kterého se 

zúčastnila primátorka Martina Rosen-
bergová a náměstek primátorky pro 
sociální oblast Kamil Jan Svoboda. 

 „Nemůže být nic horšího, než zůstat 
v poslední etapě svého života sám, 
v bolestech a bez pomoci. Obklope-
ni láskou a péčí se rodíme, obklopeni 
láskou a péčí bychom měli také odchá-
zet,“ vyjádřila Martina Rosenbergová 
myšlenky, které ji v minulosti přived-
ly k podpoře aktivit vedoucích ke zří-
zení hospice.

Paní primátorko, jak vnímáte 
některé názory, že hospic je v pod-
statě odkladiště nemohoucích lidí, o 
které se nikdo nechce postarat?

 Nejde jen o vybudování kamenné-
ho hospice. Hospic – to je myšlenka. 
Nejde o umisťování nemocných. Zna-
mená celkovou péči o nevyléčitelně 
nemocného, který už je se svou smrtí 
smířený. Do kamenného hospice by 

měly směřovat kroky minimálního pro-
centa lidí, u kterých není možné zajis-
tit důstojné umírání v prostředí jejich 
domova.  Hospicoví pracovníci se umí 
postarat i o to, aby se truchlící příbuz-
ní se smrtí dokázali smířit a vyrovnat.

 
V liberecké nemocnici máme léčeb-

nu dlouhodobě nemocných. Trend 
ve zdravotnictví vede k úbytku lůžek 
akutní péče a naopak navyšování 
počtu lůžek následné péče. Jsou tedy 
lůžka v kamenném hospici potřebná?

 LDN je, jak název napovídá, léčeb-
na. Na lůžkách následné péče by sku-
tečně měla být poskytována následná 
péče. Hospicová lůžka jsou pro lidi, kteří 
chtějí bez další léčby v poklidu odejít. 
A k tomu by neměly sloužit léčebny. 

 
Je nynější postup Libereckého 

kraje s pomocí města tím správným, 
který už skutečně povede k cíli?

Pevně věřím, že ano. Byla bych ráda, 
kdyby se celé snažení nezpolitizovalo, 
kdyby ta opravdová snaha šla napříč 
celým politickým spektrem. Doufám, 
že všichni vezmeme rozum do hrsti a 
k tomu cíli, jak říkáte, vše zdárně dove-
deme. 

 
Liberecký kraj vyhlásil veřejnou 

sbírku na hospic, kterou pořádá Agen-
tura regionálního rozvoje. Přispěla 
jste nebo se chystáte přispět?

 Ještě jsem nepřispěla, byla vyhláše-
na před pár dny, ale mám to v úmyslu. 
Přispět by do ní měli alespoň malou 
měrou všichni, i kdyby jen symbolic-
ky. Myslím si, že by měly na provoz při-
spívat i všechny obce kraje, čímž by se 
v podstatě zapojili všichni obyvatelé. 
Nikdo z nás neví, kdy může hospico-
vou péči potřebovat. Lidé rádi přispíva-
jí tam, kde mají jistotu. A smrt je jediná 
jistota nás všech. 

Do dvou let by v Liberci mohl vzniknout hospic 
Díky spolupráci města a kraje by se Liberečané mohli do dvou let dočkat hospice. V Libereckém kraji takové zařízení 
chybí, i když se o něm již několik let diskutuje.  Kromě Liberecka a Karlovarska všechny ostatní kraje hospic mají.
Pavel Chmelík, Pavlína Stránská  

UVOLNĚNÍ BALVANŮ ze skalního 
masivu za garážemi v ulici Na Zátoči 
nedaleko sídliště Broumovská, ke kte-
rému došlo loni na podzim, bylo důvo-
dem sanačních prací, které skončily 
v říjnu. Kameny poškodily zadní stěny 
garáží a velký skalní blok se zachytil o 
stromy. Navalené kusy bylo třeba nej-
dříve rozbít a ručně je vynosit.

  „Odborný posudek z letošního 
roku potvrdil obavu, že skalní masiv 
je natolik narušen, že může docházet 
k častému uvolňování skalních frag-

mentů,“ vysvětluje nutnost sanace 
náměstek primátorky Lukáš Martin.

  Výběrové řízení na zhotovitele 
stavby vyhrála fi rma STRIX Chomu-
tov s nabídkovou cenou 1 059 100 Kč 
bez DPH.  „V rámci úprav byly zajiště-
ny velké žulové bloky samozávrtný-
mi kotvami. Sanace spočívá v systé-
mu aktivní ochrany, kdy se využívá 
kombinace ocelové sítě se zemními 
kotvami, lanovým systémem a uzlů 
z ocelových drátů,“ dodal Lukáš 
Martin. 
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Jízdné pro 70 % zůstává
Předplatné, stejně jako jízdné placené elektronicky zůstává 
pro většinu cestujících libereckou MHD na stejné úrovni.   
Více zaplatíte od ledna jen za papírovou a SMS jízdenku.  
Pavlína Stránská

NAVÝŠENÍM CEN papírových a SMS 
jízdenek dochází pouze k minimál-
nímu zdražení. Základní jízdné bude 
za 18 Kč, SMS jízdenka bude stát 22 
místo současných 20 korun. Polovič-
ní jízdné bude dražší o korunu. Před-
placené kupony a platby prostřednic-
tvím Opuscard zůstávají stejné.

„Důvodem je od ledna zvýšená 
sazba DPH o čtyři procenta a zvýše-
ní cen elektrické energie a pohon-
ných hmot.  Ceny jízdenek hrazených 
pomocí elektronické peněženky na 
čipové kartě a předplatných časových 
jízdenek zůstávají na původní úrovni 
z roku 2008. Dopravní podnik evidu-
je okolo sedmdesáti procent předpla-
titelů, kterých se úprava cen papíro-
vých jízdenek nedotkne,“ vysvětlu-
je Lukáš Martin, náměstek primátor-
ky pro dopravu, rozvoj a technickou 
infrastrukturu. 

Neméně podstatným důvodem 
je i nutnost obnovy vozového parku 
dopravního podniku. Potřebuje 
Liberec nové tramvaje? Zeptali jsme 
se pověřeného ředitele společnosti 
DPMLJ, a.s. Luboše Wejnara.  

„Liberecké tramvaje působí, že 
jsou v dobré kondici. To je dáno 

především investicemi dopravní-
ho podniku do opravárenského 
zázemí. Všechny tramvaje prošly 
během svého života modernizací a 
je na nich znát soustavná péče,“ říká 
Luboš Wejnar, podle něhož je poříze-
ní nových vozů nutností.

Jak vysvětluje dopravní specialista 
Tomáš Krebs, je současný vozový park 
libereckých tramvají založen na vozech 
typové řady T. Nejstarší „té trojky“ mají 
uveden rok výroby 1963 a na liberec-
ké koleje je stále ještě vypravovaný typ 
T2, který je dokonce z roku 1959. „Para-
doxem je, že druhá historická tramvaj 
renovovaná Boveraclubem je jenom 
o 7 let mladší, než jeden z vozů v pra-
videlném provozu MHD,“ říká Krebs.

„Vozový park je třeba postup-
ně obnovovat i pořízením nových 
vozů. Umožňují mimo jiné pohodl-
ný a bezpečný nástup nejen vozíčká-
řům a maminkám s kočárky, ale i ces-
tujícím se sníženou pohyblivostí, kte-
rých je městskou dopravou přepra-
vováno kolem 60 procent. Moderní 
tramvaje mají také téměř dvojnásob-
ně nižší spotřebu a jejich konstruk-
ce zvýší bezpečnost a komfort cestu-
jících,“ vysvětluje Tomáš Krebs. 

Čestný občan Liberce
Významné ocenění – Čestné občanství města Liberec – 
obdržel liberecký rodák plukovník Stanislav Hnělička.
Pavlína Stránská 

STANISLAV HNĚLIČKA je držite-
lem nejvyššího státního vyzname-
nání Řádu bílého lva, dvou Česko-
slovenských válečných křížů, fran-
couzského Řádu čestné legie, polské-
ho Válečného kříže, Africké hvězdy, 
dvou medailí Za chrabrost, medai-
lí Za zásluhy 1. stupně a řady dalších 
vyznamenání. A od čtvrtka 27. října 
2011 je i držitelem ocenění Čestného 
občanství města Liberec.

Plukovník Stanislav Hnělička se 
narodil v Liberci a čest svému rodné-
mu městu dělal především odbojář-
skou činností během druhé světové 
války. Ocenění převzal z rukou libe-
recké primátorky Martiny Rosenber-
gové. 

Za přítomnosti velké části liberec-
kých zastupitelů a dalších význam-
ných hostů obdržel v obřadní síni rad-
nice během zhruba půlhodinového 

slavnostního aktu listinnou formu 
ocenění, dárek a květinu. 

Předání přihlíželi i jeho nejbližší, 
rekrutující se z rodinných příslušníků. 
Jeho život shrnul v kostce při projevu 
liberecký zastupitel Ladislav Dušek, 
který je zároveň předsedou kulturní 
a památkové komise. 

Připomněl plukovníkovu cestu 
do zahraničního odboje, kterou rea-
goval na obsazení Sudet a násilné 
vystěhování jeho rodiny z Liberce, 
jeho válečné působení, i komunis-
tickou perzekuci, v rámci které byl, 
podobně jako stovky jiných hrdinů, 
dvakrát vězněn. 

I přes svůj vysoký věk stále vitální 
Stanislav Hnělička se při svém proje-
vu svěřil, že procestoval spoustu růz-
ných koutů, přesto za nejkrásnější 
místo považoval vždy Liberec a městu 
popřál do budoucna prosperitu. 

Neděle 27. 11.
16.15 – 1. adventní koncert na schodech před radnicí. Vystoupí dětský 
pěvecký sbor Lesněnky, pěvecký sbor Ještěd a sopranistka Iveta Hejdu-
ková. 
17.00  - Zapálení 1. adventní svíce a slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu na náměstí. Na závěr 
vystoupí sdružení V.O.R.E.L. na balkonu 
radnice se svým programem Orloj.

Neděle 4.12. 
18.00 – 2. adventní koncert v obřadní 
síni radnice Vystoupí dětský pěvecký sbor 
Severáček. Zapálení 2. adventní svíce.

Pondělí 5. 12.
16.00 – Slavnostní příjezd Mikulá-
še do města, soutěž o nejlepší masku 
čerta, Mikuláše a anděla. Vystoupí fl ét-
nový soubor Apricot ze ZUŠ Jabloňová 
a Pekloband.

Čtvrtek  8. 12.
10.00–17.00 - Vánoční prodejní výsta-
va v Radničním sklípku. 
Prodej vlastních výrobků Střední odborné 
školy Jablonecká ul., občanských sdruže-
ní a chráněných dílen působících na Liberecku.

Sobota 10. 12.
15.00–18.00 Vánoční kamion Coca Cola

Neděle 11. 12.
18.00 - 3. adventní koncert v obřadní síni radnice. S tradičním vánoč-
ním programem vystoupí  folk-rocková skupina Jarret. Zapálení 3. advent-
ní svíce.

Pondělí 12. 12. až pátek 23. 12.
9.00–18.00 Tradiční vánoční trhy na náměstí před radnicí

Pátek 16. 12. až pondělí 19.12.
Vánoce očima dětí. Tradiční výstava vánočních výtvarných prací dětí 
libereckých mateřských škol v zasedací místnosti č. 11 budovy radnice. 
Výstava bude slavnostně zahájena v pátek 16. 12. v 11.00.
17.00 – Koncert pěveckého sboru Carola ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová v budově 
Nového magistrátu.

Neděle 18. prosince
11.00–11.45 Oživlý betlém na schodech před libereckou radnicí. 
Vystoupí sdružení V.O.R.E.L. s vánočním pořadem Příchod Panny Marie 
do Betléma.
18.00 – 4. adventní koncert v obřadní síni radnice. Vystoupení libe-
reckého komorní-
ho sboru Akcent se 
sólisty a moderním 
repertoárem. 
Zapálení 4. advent-
ní svíce.

Čtvrtek 23. 12.
12.00 – Ukončení 
vánočních trhů.

Advent 2011 v Liberci 
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Děti ze ZŠ Barvířská v Augsburgu
Základní škola Barvířská udržuje již několik let přátelství se školou Kapellen-Mittelschule 
v německém Augsburgu, který je zároveň partnerským městem Liberec. 
Daniela Marková
VŽDY PO ROCE se střídají návštěvy 
žáků i učitelů v  Německu a u nás. 
Letos připadla hostitelská úloha 
Augsburgu a skupina dvaceti žáků 
a tří pedagogů ze ZŠ Barvířské tak 
měla možnost v říjnu vycestovat do 
Německa a strávit tam týden. 

Připraven byl zajímavý program, 
který zahrnoval nejen poznávání města 
a okolí, ale i sportovní a společenské 
akce určené k navázání komunikace a 
přátelství mezi českými a německými 
dětmi. Toho mohly využít při utkání 
smíšených družstev ve fotbalu, basket-
balu a vybíjené, návštěvě plaveckého 
bazénu, diskotéky a podobně. 

Z návštěv pamětihodností můžeme 
zmínit historické centrum Augsburgu 

spolu s nejstarším sociálním sídlištěm 
světa Fuggerei a také radnici, kde byli 
žáci slavnostně přijati jedním z rad-
ních. V planetáriu pak zhlédli zajímavé 
projekce o vesmíru a vzniku života na 
Zemi. Velký úspěch měl rovněž celo-

denní výlet do Mnichova, kde strávili 
několik hodin v obrovském muzeu 
(Deutsches Museum). Z Německa se 
skupina vrátila plná dojmů a už se těší 
na příští rok, kdy žáci z Augsburgu 
navštíví  Liberec.  

Děti navrhly změny v dopravě
Děti ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová předaly v polovině října primátorce Martině Rosenbergové 
a náměstkům Lukáši Martinovi, Jiřímu Rutkovskému a Kamilu Janu Svobodovi dopravní 
studii, která by pomohla vyřešit neutěšenou dopravní situaci před jejich školou. 
Pavel Chmelík  

STUDIE VZNIKLA díky dotaci Nadace 
Partnerství v rámci projektu Na zelenou 
– bezpečná cesta do školy. Podkladem 
byly mapy s vyznačenými kritickými 
místy, které děti vytvořily na základě 
svých zkušeností z každodenního 
docházení do školy.

Za nejproblematičtější místo 
většina žáků ZŠ Jabloňová označila 
přístup do školy. Kvůli velkému 
množství parkujících aut nemají 
hlavně jejich menší spolužáci 
šanci důkladně se rozhlédnout. Z 
pohledu dětí by bylo vhodné upra-
vit i provoz na Letné ulici. Navrhují 
například přeprogramování semaforů 
na křižovatce s Polní ulicí. Jako 
nebezpečnou vnímají i křižovatku u 
supermarketu Lidl.

V některých bodech se vedení 
města s žáky shodlo. V jiných 
případech jim přítomný zástupce 
Dopravního inspektorátu PČR 
Liberec npor. Vlastimil Malý, ředitel 
Městské policie Liberec Ladislav 
Krajčík či vedoucí odboru dopravy 
libereckého magistrátu Pavel Rychet-
ský vysvětlili, jakým způsobem je 
doprava řízena. Zároveň si detailně 
prohlédli mapy, kam děti všechna 
označená místa zakreslily. Podle 
jejich připomínek vypracoval 
stavební inženýr Vladislav Rozsypal 
zmíněnou dopravní studii, kde řešil 

také další nebezpečné úseky.
 „Pokusíme se navržené dopravní 

řešení před školou zařadit do rozpočtu 
města na příští rok. Vzhledem k ome-
zeným fi nančním možnostem bude 
projekt zřejmě upraven, ale jen do té 
míry, aby nebyl zmenšen očekávaný 
efekt. Otázka bezpečnosti u škol 
je jednou z našich priorit,“ uvedl 
náměstek pro rozvoj, dopravu a tech-
nickou infrastrukturu Lukáš Martin.

„Není vyloučena ani spolupráce 
s Libereckým krajem a možnost 
získání evropských dotací,“ dodal 
náměstek pro územní plánování Jiří 
Rutkovský, který kolegům ukázal 

přímo před školou problematický 
přechod. „Budeme se snažit přispět 
tím, že se na určitou dobu strážníci 
zaměří na špatně zaparkovaná vozid-
la před školou,“ slíbil ředitel městské 
policie Ladislav Krajčík.

 „Projekt bezpečné cesty mě 
příjemně překvapil. Oceňuji, jak se 
děti umí zapojit, když jde o jejich 
vidění světa, o jejich bezpečnost. 
Uvítala bych, kdyby bylo více 
aktivních škol a dětí, které si dokáží 
říci, jak by to podle nich mělo být,“ 
uvedla primátorka Martina Rosenber-
gová po setkání s dětmi, které s ní živě 
diskutovaly.   

PŘEDÁNÍ. Děti ukázaly členům vedení města své dopravní mapy a předaly studii, 
která řeší bezpečnější přístup do školy. Foto Pavel Chmelík

Děkujeme!
Vedení města Liberec by touto 

cestou chtělo poděkovat vedení 
společnosti Abet Holding a.s., 
jmenovitě panu Jiřímu Procházkovi, 
za nezištnou pomoc a donátorství 
při zajištění dětských lehátek pro 
MŠ F. L. Věka v Ruprechticích. 

Nad rámec svých sponzorských 
aktivit pro ZOO a Faunus  pomohl  
svým darem ve výši 20 tisíc korun 
řešit nelehkou ekonomickou 
situaci školky a nerušený dětský 
odpočinek. Díky. 

Viz www.abet.cz.  

Ochránci 
prvňáků 
Pasování prvňáčků a jejich 
patronů na ZŠ Kaplického.
Ivana Skoumalová  
SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ prvňáčků 
a jejich patronů se v polovině října 
odehrálo v tělocvičně Základní školy 
Kaplického. Na patrony prvňáčků byli 
pasováni žáci devátých tříd, kteří se 
tímto zavázali svým nejmladším spo-
lužákům pomáhat a chránit je.

Začínalo se nástupem obou tříd na 
slavnostní hudbu z fi lmu Piráti z Karibi-
ku, který s dětmi nacvičily třídní učitelky 
Petra Prokophová a Ivana Skoumalová. 
Poté již byli žáci pasováni panem ředite-
lem na prvňáčky a patrony a na památ-
ku dostali patronský odznak s logem 
školy a památeční listinu. 

Akce byla završena společným 
víkendovým pobytem obou tříd. Pat-
roni a prvňáčci společně strávili tři dny 
na chalupě v Lázních Libverda, kde si 
užívali spoustu legrace a poznávali pří-
rodu. Důkazem vydařené akce bylo i to, 
že se prvňáčkům ani jednou nezastesk-
lo po maminkách a tatíncích. 

Bylo úžasné sledovat rozvíjející se 
přátelské vztahy mezi dětmi. Deváťá-
ci předvedli výborný přístup k dětem, 
chovali se skutečně jako správní 
ochránci a pomocníci. Patronská akce 
pomohla prvňáčkům zvládnout první 
náročné dny ve škole a padly bariéry 
a ostych mezi prvním a druhým stup-
něm. 

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY 

LIBEREC.CZ
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« Zahrada vzpomínek vás zavede...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Za soumraku návštěvníky zahrady 
provedou Řekou vzpomínek modře 
svítící dlaždice.

 „Plocha zahrady navazuje na park 
v Budyšínské ulici. Zatímco park je 
určen pro různé rekreační aktivi-
ty, Zahrada vzpomínek bude spíše 
místem klidu,“ doplnil Lukáš Martin.

Zahrada ale také nabízí letní amfi -
teátr. Při rekonstrukci vzniklo malé 
pódium, s možností napojení na 
elektřinu, a místa k sezení. Bude zde 
možné uspořádat menší divadel-
ní představení, různé akce pro školy 
a podobně.

Areál je běžně přístupný veřej-
nosti po celý rok a je hlídaný strážní-
ky městské policie. Ti budou bránu 
otevírat podle sezony: od listopadu 
do března v 8.00 a zavírat v 17.00. 
Od dubna do října bude otevřeno 
od 8.00 do 20.00.  

„Zahradou vzpomínek jsem 
velmi potěšen. Už proto, že v Liber-
ci žádné podobné místo dosud 
nebylo. Zvlášť v současné době je 
důležité pěstovat vztah k místu, kde 
žijeme,“ dodal archeolog a vedoucí 
historického oddělení, Severočes-
kého muzea v Liberci Petr Bresto-
vanský. 

Integrovaný plán rozvoje města
V říjnu se uskutečnilo setkání s občany k druhé části obnovy parků a  konference k Lidovým sadům.
Veronika Fialová

PARKY LIDOVÉ SADY II.
Setkání s občany na místě reali-

zace připravovaného projektu 
„Parky Lidové sady II.“ proběhlo 
6. října. Přítomni byli zástupci města 
Liberec a společnosti Valbek spol. 
s r.o., která zpracovává projektovou 
dokumentaci.  Občané byli seznámeni 
s připravovanými stavebními pracemi 
jak na „Promenádě Jezírko“, tak i ve  
Zborovské rokli. Převážná část prací 
bude soustředěna právě do Zborovské 
rokle, kde vznikne veřejné 
ohniště, budou zrekon-
struována hřiště, upraveny 
cesty, vzniknou zde terénní 
vlny pro cyklokros. Dojde 

také k  ošetření a výsadbě dřevin 
a bude doplněn mobiliář. Realizace 
stavby je od druhého čtvrtletí 2012.

KONFERENCE
V Severočeském muzeu se 24. října 

uskutečnila roční konference k  IPRM 
Liberec – zóna „Lidové sady“. S více 
než čtyřmi desítkami občanů disku-
tovali zástupci města, kraje, Úřadu 
regionální rady regionu soudržnosti 
Severovýchod a ZŠ Lesní.

Manažer IPRM a vedoucí odboru 
Koordinátor dotací EU Michal Vereščák 
seznámil přítomné s průběhem reali-
zace celého Integrovaného plánu 
rozvoje města a představeny byly 
i jednotlivé projekty.  

Úspěšně realizované projekty „ZŠ 
Lesní-škola pro Evropu“ a „ZŠ Lesní-
-úprava parteru“ představili ředitel 
školy Jiří Dvořák a jeho zástupce 
Tomáš Řebíček. Připravovaný projekt 
„Rekonstrukce obchodní akademie 

a Jazykové školy“ uvedl zástupce 
Libereckého kraje Jaroslav Křepel. 
Další realizované a připravované 
projekty představili pracovníci 
odboru Koordinátor dotací EU.  

O nové parky je velký zájem
Liberečané mohou od začátku listopadu využívat hned dva další zmodernizované parky. 
Pavlína Stránská

LOĎ, TRAMPOLÍNU, 
housenku s  písmenky, 
basketbalový koš a spou-
stu dalších nových prvků 
mohou využívat děti 
v nově zrekonstruovaných 
parcích Prokopa Holého 
a Sukovo náměstí.

Projekt, který Statutární 
město Liberec zrealizovalo 
v rámci IPRM Liberec – zóna 
„Lidové sady“ v projektu 
Parky Lidové sady I., je již 
plně k dispozici občanům. 
V současné době jsou v par-
cích dokončeny veškeré 
stavební práce. Do konce lis-

topadu zbývá už jen ošetřit 
dřeviny před zimou. 

„Povedlo se provést 
terénní úpravy, vybu-
dovali jsme nové cesty, 
prořezali nevyhovující 
dřeviny. V parku Prokopa 
Holého jsme nainstalovali 
spoustu nových herních 
a zábavních prvků. To vše 
s  cílem zvýšit atraktivitu 
obou zákoutí. Soudě podle 
výrazně vyšší návštěvnosti 
parku Prokopa Holého 

se to, myslím, podařilo,“ říká 
náměstek primátorky Lukáš 
Martin. 

Občanky a pasy 
PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA systé-
mu  pro zpracování cestovních pasů 
a změna zákona o občanských prů-
kazech si vyžádájí omezení provo-
zu na oddělení dokladů a evidence 
obyvatel Magistrátu města Liberec. 

V pátek 18. a v sobotu 19. listo-
padu nebude možné podat žádost 
o nový cestovní pas s biometrický-
mi údaji ani vydat již vyhotovený 
doklad.

Od středy 14. do soboty 31. 
prosince nebude možné podat 
žádost o nový občanský průkaz.

  Od úterý 20. do soboty 31. 
prosince nebude možné podat 
žádost o nový cestovní pas s bio-
metrickými údaji ani vydat již vyho-
tovený doklad. 

17. listopadu 2011
ve 13 hodin

STATUTÁRNÍ 
MĚSTO LIBEREC 

SI VÁS DOVOLUJE POZVAT

Vystoupí liberecký dětský sbor ZUŠ 
Severáček pod vedením 

Silvie Pálkové.

K PAMÁTNÍKU 
OBĚTEM KOMUNISMU  
V JABLONECKÉ ULICI 
NA SLAVNOSTNÍ AKT 

U PŘÍLEŽITOSTI 
22. VÝROČÍ DNE 

BOJE ZA SVOBODU 
A DEMOKRACII
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Bezdomovců v Liberci přibývá. Proč? Co s tím? 
Každý z nás Liberečanů se s bezdomovci setkává, a to většinou v centru města. Často si pak při takovém setkání pomyslíme 
něco o líných opilcích, kterým se nikdy nechtělo pracovat a kterým tento způsob života vyhovuje. Jaká je ale skutečnost? 
Radek Hanzl, vedoucí pobočky Naděje, o. s. v Liberci

TÉMĚŘ DEVADESÁT PROCENT bez-
domovců bylo v minulosti ekonomic-
ky aktivních a většinou žilo spořáda-
ným životem. To, co nejčastěji tyto 
lidi přivádí na ulici, je nějaká krizo-
vá situace, se kterou si sami nedo-
vedli poradit. 

Nemoc, ztráta zaměstnání či smyslu 
života, rozvod, krach fi rmy a psychic-
ké problémy, to jsou stále častější pří-
činy sestupu, který končí životem na 
ulici. A co alkohol? Většinou nejde 
jen o způsob jak se venku zahřát, ale 
především o zoufalý a v konečném 
důsledku marný pokus zbavit se pro-
žívání studu nad svou situací. Když si 
tito lidé uvědomí, že strategie útěku 
nikam nevede, již bývají závislí a vůle 
ke změně se hledá velmi těžko. Zvláš-
tě když uvážíme, že většinou nemají 
rodinu či partnera, kteří by je podpo-
řili. Co s těmito lidmi, jejichž počet se 
v Liberci neustále zvyšuje a je odha-
dován na čtyři stovky? Pomohla by 
např. vyhláška omezující žebrání a pití 
alkoholu v centru města? Odborní-
ci pracující s těmito lidmi se shodu-
jí na tom, že nikoli. Šlo by jen o kos-
metickou úpravu, která by ale pro-
blém vůbec neřešila, jen by ho odsu-
nula mimo dohled policejních kamer. 
Jejich zkušenosti ukazují, že nejlepším 

řešením na lokální úrovni je individu-
ální práce s každým bezdomovcem 
v rámci sítě poskytovatelů sociálních 
služeb. Zajedno jsou také v kladném 
hodnocení přístupu Městské policie 
v Liberci k této problematice. Stráž-
níci zde často neplní jen roli repre-
sivní složky, ale také bezdomovcům 
nezřídka osobně pomáhají vymanit 

se z jejich nezáviděníhodné situace.
Popíjející a posedávající osoby 

v centru Liberce jsou ale jen pověst-
nou, dobře viditelnou špičkou ledov-
ce. Velké procento bezdomovců chce 
pracovat a začlenit se do společnosti. 
Ti ale nejsou tolik vidět. Často využí-
vají podané ruky od organizací, které 
se pomocí těmto osobám zabýva-

jí. Např. díky Nízkoprahovému den-
nímu centru Naděje ve Valdštejnské 
ulici jen během letošního roku našlo 
40 z nich práci a 63 ubytování. Libe-
recká pobočka občanského sdruže-
ní Naděje těmto lidem dále nabízí 
přespání na noclehárně, potravino-
vou pomoc, hygienický servis, oša-
cení, praní a konzultace s psycholo-
gem a sociální pracovnicí. Nezastupi-
telnou roli zde ve městě má také azy-
lový dům pro muže Speramus, jehož 
zřizovatelem je Návrat o.p.s. Mamin-
ky s dětmi, které se ocitly v sociální 
tísni kvůli ztrátě bydlení, zase nalez-
nou útočiště v Domově sv. Moniky 
a Domově sv. Anny, které provozuje 
Oblastní charita Liberec.  

Jaký bude dopad sociálních reforem?
Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje byla 
hlavním tématem jednání pracovní skupiny pro zdravotně znevýhodněné. 
Gabriela Krupičková, manažerka skupiny  

VE SKUPINĚ SE SETKÁVAJÍ registro-
vaní poskytovatelé sociálních služeb i 
organizace zaměřující se na zdravot-
ně znevýhodněné. 

V  práci jednotlivých organiza-
cí došlo směrem ke klientům k velké-
mu kvalitativnímu posunu. Částečně 
i díky probíhajícím inspekcím a vzdělá-
vání samotných pracovníků, pro které 
je oblast péče o zdravotně znevýhod-
něné posláním. 

Určitě se to netýká jen naší cílové 
skupiny. Na pořadu dne jsou dvě hlavní 
témata, jimiž se do budoucna budou 
nevyhnutelně zaobírat všichni zúčast-
nění v procesu komunitního plánová-
ní, a to nutnost řešení zaměstnanosti 
a bydlení handicapovaných.  Obě věci 
úzce souvisí s fi nančními možnostmi 
občanů. Na jedné straně je vysoká míra 

zadluženosti, na straně druhé nedosta-
tek pracovních příležitostí, a tím i získá-
ní vlastních příjmů. 

V současné době vrcholí projedná-
vání zákonů, které se naší cílové sku-
piny výrazně dotknou. V platnost mají 
vejít od 1. ledna 2012.  Předpokládá-

me, že konečná podoba přijatých legis-
lativních změn bude mít velký vliv na 
samotné fungování organizací posky-
tujících sociální služby, které svou čin-
nost realizují jako nestátní neziskové 
organizace. 

Dopad na zdravotně znevýhodně-
né a jejich rodiny je v tuto chvíli neod-
hadnutelný kvůli probíhajícím vlád-
ním sociálním reformám, které jsou 
mimo jiné připomínkovány Národ-
ní radou osob se zdravotním postiže-
ním ČR a dalšími organizacemi s celo-
republikovou působností. Zapojit se 
může každý občan, ať už na jednot-
livých webových portálech, či přímo 
osobně s námi. Informace o termínech 
jednání Pracovní skupiny pro zdravot-
ně znevýhodněné najdete na www.
liberec.cz 

Benefi ce
I V PŘEDVÁNOČNÍ ČAS je pama-
továno na lidi, kteří již nemají 
dostatek sil na plnohodnotné trá-
vení svého života. 

Koupí uměleckého díla na 
Benefi ční aukci Nadace EURONI-
SA tak můžete pozvednout slabé 
a zároveň získat originální vánoč-
ní dárek. 

V sobotu 26. listopadu od 14 
hodin budete mít možnost vydra-
žit 180 uměleckých děl v celkové 
hodnotě 863 250 Kč od různých 
organizací a autorů, kteří se zřekli 
honoráře.

 Aukce se koná v multimediál-
ním sále krajského úřadu a bude 
uvedena patronem nadace Stani-
slavem Zindulkou.

Dražená díla si budete moci 
prohlédnout na výstavě v prosto-
rách ČSOB a.s. v Liberci od 21. do 
25. listopadu.  

CHCETE POMOCI?
Pokud byste chtěli organiza-
ce pomáhající lidem bez domova 
v jejich nelehké a potřebné činnos-
ti jakkoli podpořit, můžete využít 
následujících kontaktů:
Naděje o.s., 
  Mgr. Radek Hanzl, tel. 775 889 662    
Návrat o.p.s.,
  Robert Prade, tel. 485 103 141
Oblastní charita Liberec, 
  Marcela Kholová, tel. 731 646 927 
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Nová pravidla prodeje nemovitostí
Vedení města připravilo novelizaci pravidel „prodeje městských pozemků a nemovitostí“   
a úpravu „cenové mapy pro prodej pozemků“.  
Jiří Šolc

V NOVÝCH PRAVIDLECH dochází 
k posílení postavení nájemců bytů 
a nebytových prostor, ti budou mít 
vždy právo přednosti v  každém 
kole výběrového řízení.  Prodej bez 
výběrového řízení tzv. „na přímo“, 
bude možný pouze v  zákonem 
přikázaných případech, u každé jiné 
privatizace proběhne transparentní 
soutěž. 

V rámci cenové mapy došlo ke slou-
čení pásem a nově bude mít město 
Liberec pouze tři cenová pásma na 
místo pěti. Budou stanoveny mini-
mální náklady na prodej majetku a 
také minimální cena za pozemky i 
nemovitosti.

Původní pravidla a ceny byly již 
značně zastaralé, pocházely z roku 
2002 a je nutné reagovat na nynější 
stav majetku města, platnou legisla-
tivu a principy, které ctí nové vedení 
města. 

Občané získají větší kontrolu nad 
průběhem prodeje a už samotné 
záměry prodejů budou zveřejněny. 
Dále bude každý prodávaný poze-

mek, nemovitost i jednotlivý byt 
viditelně označen, tak aby všichni 
sousedé a ostatní obyvatelé byli infor-
mováni o prodeji.

„Od nových pravidel očekávám 
nezpochybnitelný transparentní 
přístup při  prodeji městského majet-
ku. Dojde tak k posílení práv našich 
občanů a celý proces bude pod 
veřejnou kontrolou. Kromě jiného 
mírně zvýšíme příjmy do městské 
pokladny,“ komentuje ekonomický 
náměstek Jiří Šolc, který pravidla 

novelizuje ve spolupráci s odborem 
majetku.

Neblahým dědictvím zůstávají 
nevypořádané pozemky pod 
stavbami soukromníků, které vlastní 
město. Tuto problematiku a problem-
atiku zbytkových podílů na soukro-
mých zahradách řešilo zastupitelstvo 
města na posledním jednání. I na tyto 
případy nová pravidla myslí a nas-
tavují jednotný a přehledný postup.

„Státní bytový podnik města 
Liberce kdysi převedl byty a nemo-
vitosti za výhodných podmínek na 
tehdejší nájemníky. Bohužel současně 
nedošlo k  převodu pozemků pod 
nimi a podílů na zahradách. S těmito 
‘zbytky’ se nyní musíme vypořádat. 
Není účelné, aby město vlastnilo např. 
dvacet procent podílu soukromé za-
hrady,“ dodává Šolc.

Nová pravidla budou předmětem 
jednání listopadového zastupitel-
stva, v  současné době je posuzují 
jednotlivé zastupitelské kluby včetně 
opozičních. 

Jiří Šolc.  Foto Vladimír Škarda

Sportovní fond 
Sportovní komise navrhla v letošním roce dotace pro různé 
projekty. Některé z nich také její členové kontrolovali.

Z Fondu malých projektů 
Letos připravilo oddělení cestovního ruchu a propagace 
dvě žádosti o dotace z Fondu malých projektů
Renata Sobotková

Tisíc vojáků
Liberečtí archeologové 
odkryli další hroby ze 
sedmileté války.

AŽ TISÍCOVKA vojáků může 
být pohřbena po Nerudovým 
náměstím. Na práci týmu archeo-
loga Severočeského muzea 
v Liberci Petra Brestovanského 
se byla podívat primátorka Mar-
tina Rosenbergová s náměstkem 
Lukášem Martinem.

„Vedení města projevilo zájem 
poprvé za 18 let, co tuto práci 
dělám. Návštěva paní primátorky 
mě proto velmi potěšila. Liberec má 
velmi zajímavou historii a věřím, že 
bude zviditelněná,“ uvedl Petr Bre-
stovanský.

Bitva u Liberce proběhla 
21. dubna 1757. Ranění  byli sváženi 
na Nerudovo náměstí do polního 
lazaretu. Felčaři se o vojáky starali 
ještě rok poté a zemřelé pohřbívali 
pod zem. Proti šíření infekcí pak 
hroby zasypávali vápnem. V té době 
propukla epidemie skvrnitého tyfu, 
proto jsou dnes pod náměstím 
stovky vojáků i civilistů. 

V  PRŮBĚHU LETOŠNÍHO roku 
připravilo oddělení cestovního 
ruchu a propagace dvě žádosti 
o dotace z Fondu malých projektů Cíl 
3 Evropského fondu pro regionální 
rozvoj Euroregionu Nisa. Šlo o pro-
jekty „Oslavy Ještědu 2011“a „Česko-
-německý kulturní portál“. 

OSLAVY JEŠTĚDU
Projekt byl realizován v období od 

května do září 2011. Samotné oslavy 
se konaly v termínu 9.–10. července 
2011. Celkové náklady projektu činily 
17.647,06 EUR (441.177 Kč), spolufi -
nancování z Fondu malých projektů 
představovalo 85 %. Partnerem pro-
jektu se stalo město Žitava.

Oslavy Ještědu jsou tradiční 
slavností přímo u horského hotelu 
Ještěd. Jedná se o kulturně sportovní 
akci pro všechny věkové skupiny, 
v letošním roce zaměřenou na ekolo-
gii a PET art.

 www.oslavyjestedu.cz

ČESKO-NĚMECKÝ 
KULTURNÍ PORTÁL

Jedná se o dlouhodobější projekt 
s  realizací od června do prosince 
2011. V současné době je již kulturní 
portál spuštěn dle harmonogramu 
projektu. Celkové náklady dosáh-
nou výše 11 681,55 Eur (286 200 Kč), 
spolufi nancování z  Fondu malých 
projektů představuje 85 %. Part-
nerem projektu je opět město Žitava.

Česko-německý kulturní portál 
seznamuje obyvatele příhraničí o kul-
turním, sportovním a společenském 
dění na Liberecku a Žitavsku. 

 www.nisarevue.cz

ČLENOVÉ SPORTOVNÍ komise se  
účastní kontrol veřejných jednorá-
zových, náborových a propagačních 
akcí. Během prvního pololetí letoš-
ního roku bylo zkontrolováno něko-
lik projektů.

PRÁZDNINOVÝ POHÁR 2011
Již 9. ročník prázdninového poháru 

proběhl v Aerobic centru na sídlišti 
Kunratická za účasti cca 70 dětí, které 
soutěžily ve cvičení aerobiku. Celko-
vé náklady činily 34 000 Kč, dotace ze 
sportovního fondu byla zhruba 40 %. 
 www.sportaerobicliberec.cz

LIBERECKÝ OPEN 2011
Ve dnech 17.–19. června se ve spor-

tovní hale ZŠ Dobiášova sešlo přes 
100 dětí, aby změřily své síly v mládež-
nickém turnaji ve fl orbale. Mezinárod-
ní turnaj byl rozložen do základních 
skupin s následným play off  o ceny. 
Celkové náklady projektu byly 70 tisíc 
Kč, dotace sportovního fondu cca 30 
%.   www.fbcliberec.cz 

TÝDNY POHYBU HROU
Katedra tělesné výchovy FP TUL 

ve spolupráci se sdružením TPH Libe-
rec pořádala letos 16. ročník Týdnů 
pohybu hrou. Šanci hrát si a spor-
tovat mělo o prázdninách více než 
200 chlapců a dívek. Jednotlivé akti-
vity vedli studenti tělesné výcho-
vy a národní školy místní univerzi-
ty. Celkové náklady na projekt činily 
1 754 000 Kč, spolufi nancování spor-
tovního fondu bylo cca 15 %.  

 www.tydnypohybuhrou.cz

Dotace sportovního fondu v r. 2011
1. kolo na veřejné jednorázové, 
náborové a propagační akce     849 700 Kč

2. kolo na úspěšnou 
reprezentaci města                                      194 000 Kč

3. kolo na částečné pokrytí 
investičních nákladů 
sportovních organizací                                     

749 000 Kč

4. kolo na pravidelnou 
sportovní činnost                                    1 801 172 Kč

5. kolo na veřejné jednorázové, 
náborové a propagační akce      757 000 Kč
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ISO má smysl  
Norma ISO 9001 stanovuje 
požadavky pro řízení 
procesů v organizaci.
Pavel Chmelík 

Senior linka
Telefon, který může seniory 
uchránit před podvodníky.

STĚŽEJNÍM PROJEKTEM ředitele 
městské policie Ladislava Krajčíka je 
v současné době dokončení procesu 
kvality řízení  ISO 9001.

„Městská policie je trochu pole 
neorané. Řídí se zákonem o obecní 
policii a prováděcí vyhláškou. Žádný 
předpis ale neřeší vnitřní organiza-
ci. Nejsou pojmenovány a popsány 
procesy. Co městská policie, to jiný 
model řízení. Je to vždy jen na tom 
kterém řediteli. 

Myslím si, že to není dobře. Proto 
bych chtěl mít náš model certifi kova-
ný. Je to pro mě důkaz, že to děláme 
pořádně a správně. I když je to spous-
ta práce, potěšilo mě, že konzultan-
ti shledali, že jsme měli už dost věcí 
připravených – například předpis 
o nakládání se zbraněmi – a stačilo 
jej pouze administrativně poupravit. 

Pokud budou certifi kované postu-
py jednou přijaty, vytvoří to pevný 
základ pro budoucí vedení tak, aby 
se městská policie mohla dále rozví-
jet,“ říká Ladislav Krajčík.   

Hlavním účelem liberecké Senior linky 
je ochrana starších obyvatel před 
různými podvodníky, kteří obcháze-
jí domácnosti jako falešní pracovníci 
elektráren, plynáren a podobně.

Pokud u vás takový člověk zazvo-
ní a nemáte jistotu, zda jde skutečně 
jen odečíst plyn, můžete si okamžitě 
ověřit jeho totožnost na telefonu 488 
578 188. Po dohodě se správci sítí má 
městská policie evidenci jejich zaměst-
nanců, kteří domácnosti takto navště-
vují. „Jsme okamžitě schopni zjistit, zda 
se nejedná o podvodníka. Pokud ano, 
hlídky ihned vyráží k volajícímu. Takto 
jsme například chytili falešného komi-
níka. Vybíral od lidí 200 korun za revize 
komínů,“ uvádí Ladislav Krajčík.   

Šlapou chodník a jdem jim to
„Dobrý den, jak se dnes máte?“ pozdrav, který denně slyší Liberečané při cestě do práce, 
nebo když otvírají své obchody v centru města. Svého strážníka znají a jsou rádi, že den co 
den obchází svůj úsek. Dává jim to pocit bezpečí i sounáležitosti s městem.
Pavel Chmelík

ZAVEDENÍ TAKZVANÝCH okrskářů 
je jedním z neJviditelnějších a neje-
fektivnějších počinů Městské policie 
Liberec pod vedením ředitele Ladisla-
va Krajčíka. 

Okrskáři vyrazili do sedmi Liberec-
kých čtvrtí před dvěma lety a nyní je 
správný čas na rekapitulaci.

„Podle jednoznačně klad-
ných reakcí obyvatel bylo zave-
dení okrskářů trefou do černého. 
Jednoduše řečeno, každá větší čtvrť 
města má svého strážníka, kterého 
lidé znají a důvěřují mu. Strážník zase 
zná místní, provozovatele obchodů 
a hlavně problémy konkrétních ulic. 
To přesně bylo naším cílem – model, 
který vychází z prvorepublikové praxe 
strážníků. Strážník je odpovědný za 
svůj úsek a řeší každodenní spory. 
Drobné přestupky nejdříve dom-
luvou a pokuty uděluje až za jejich 
opakování. Osvědčilo se nám to 
i při řešení problémů s bezdomovci. 
Strážníci znají „své“ lidi a ví jak s nimi 
jednat bez zbytečných konfl iktů,“ říká 
Ladislav Krajčík.

Liberec byl v květnu 2009 rozdělen 
na sedm okrsků a přidělení strážníci se 
začali seznamovat s místními. Rozdali 
vizitky s čísly mobilních telefonů. 
„Máme deset okrskářů. Nyní jsou na 
dvou třetinách Liberce, potřebovali 
bychom nasadit ještě pět lidí. To 
ale s ohledem na rozpočet zřejmě 
nebude možné. Již nyní má Liberec 
nejméně strážníků na obyvatele 
v rámci statutárních měst. Bohužel, 
stav veřejných fi nancí je takový, jaký 
je,“ vysvětluje ředitel městské policie.

Ačkoliv se to možná nezdá, řeší 
liberečtí strážníci 20 tisíc přestupků 
ročně. Na svá auta by si klidně mohli 
vypůjčit slogan Policie ČR – Pomáhat 
a chránit. V tom je totiž síla městské 
policie, v práci na ulici. Proto také pro-
jekt okrskářů zaznamenává úspěch. 

ORIENTACE PODLE LAMP
Aby se strážníci dostali k lidem, 

kteří potřebují bezodkladnou pomoc, 
co nejdříve, využívají několik moder-
ních elektronických systémů. Jeden 
z nich je ale zcela obyčejný a přitom 
efektivní. Jsou to pouliční lampy.

„Každý sloup veřejného osvětlení 
v Liberci má své evidenční číslo. Když 
nám volají lidé o pomoc a neumí 
popsat, kde se zrovna nacházejí, stačí, 
když najdou nejbližší sloup a nahlásí 

nám jeho číslo. Během pár sekund 
místo najdeme a hlídka tam vyráží. 
Tento systém je jednoduchý a velmi 
praktický, přitom o tom lidé moc 
neví,“ říká ředitel policie.

STRÁŽNÍCI NA LYŽÍCH
Nedávnou libereckou novinkou 

jsou také hlídky na lyžích. Po jejím 
zavedení se dostalo na ředitelský stůl 
ještě více pochvalných připomínek 
než v případě okrskářů. „Musím říci, že 
na žádnou složku jsem při mé policejní 
práci nezažil tolik pozitivních ohlasů, 
jako na hlídky na lyžích. Na Ještědu 
působíme obecně, v sezoně je tam 
hodně lidí, aut a hlídky vykonávají 
činnost většinou pěšky. Na lyžích 
jsou asi dvě hodiny z celé služby. 
Podle ohlasů z lyžařského areálu se 
na sjezdovkách situace hodně zklid-
nila a přítomnost strážníků je znát. I 
v tomto případě ale musíme dobře 
přemýšlet, jestli strážníky nasadíme. 
Máme podstav,“ tvrdí ředitel Krajčík.

BOTIČKY U VÁŽNÝCH PROHŘEŠKŮ
Méně populární je další oblast 

činnosti městské policie – botičky. 
Liberec dokonce v minulosti zažil 
protesty proti jejich nadměrnému 
používání. Kolik jich v současné době 
strážníci nasazují? Podle jakých kritérií 
se řídí?

„Průměr je kolem osmi až deseti 

nasazených botiček denně. Dáváme 
je zejména za závažné dopravní 
přestupky – zákazy zastavení, stání 
na přechodu, stání v zákazu vjezdu. 
Zádržný systém se používá hlavně 
proto, abychom mohli s řidičem mluvit 
a vysvětlit mu závažnost přestupku, 
kterého se dopustil. U neplacení par-
kovného většinou stačí lístek za oknem. 
V tomto směru se to hodně zlepšilo a 
řidiči jsou vesměs disciplinovaní.“

BEZ DOMOVA
S příchodem studeného období 

roku je opět aktuální situace lidí bez 
domova. Zatímco v loňském roce se 
po centru pohybovala skupina asi 
deseti stálých „obyvatel“, letos jich 
strážníci evidují na šedesát. 

„Chápu, že to Liberečany obtěžuje, 
ale my nemáme moc zákonných 
důvodů proti nim zasáhnout. Tím, 
že lidé leží na trávníku nebo sedí na 
lavičce, se žádného protiprávního 
jednání nedopouští. 

Samozřejmě, snažíme se v rámci 
možností bezdomovce z určitých 
míst vykázat. Je to ale velký pro-
blém všech větších měst. Bohužel 
strážníci se mohou pokoušet nega-
tivní jevy, které lidé bez domova 
vytváří, co nejvíce eliminovat, ale 
městská policie žádného města to 
nevyřeší,“ vysvětluje ředitel Ladislav 
Krajčík. 

ŠÉF. Ladislav Krajčík při rozhovoru s kolegou v srdci liberecké městské policie – 
v operačním středisku, kam se díky kamerovému systému sbíhají důležité informace 
o dění v ulicích z celého města. Foto Pavel Chmelík

Počet přestupků, které ročně řeší strážníci.

Číslo měsíce    
20 000



Setkání sousedních primátorů 
Primátor Žitavy Arnd Voigt poprvé od loňských voleb navštívil libereckou radnici. Přivítala 
ho primátorka Martina Rosenbergová spolu s náměstky Jiřím Šolcem a Jiřím Rutkovským.
Vladimír Škarda

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI s žitav-
skou radnicí podepsaná v roce 2004  
bude mít v budoucnosti ještě větší 
význam pro obě města.

Kromě řady ekonomických otázek 
spojených s provozem obou měst 
se Jiří Šolc, náměstek pro ekonomi-
ku,  zajímal také o školství v sousední 
zemi s cílem podpořit výuku jazyků již 
v mateřských školách. 

Představa, že by odrostlejší děti jez-
dily přes hranice na výměnné pobyty, 
se zamlouvala i primátorovi Žitavy. 
Arnd Voigt však podotkl, že mají 
v následujícím období hodně práce 
s přípravou Mistrovství světa seniorů 
v atletice, které se v Žitavě uskuteční 
v srpnu příštího roku. Vedení Liberce 
pak nabídlo pomoc ve smyslu využití 
zkušeností z mezinárodních akcí, které 
město pořádalo, a pro budoucí spolu-
práci také špičková sportoviště, která 
má Liberec k dispozici a za které dostal 
titul Evropské město sportu 2012.

Další oblastí, ve které obě města 
spolupracují, je cestovní ruch. Na 

obou stranách hranice návštěvníci 
oceňují přírodu, a právě to by se dalo 
podle náměstka primátorky Jiřího 
Rutkovského využít ve větší míře. 

Města si vymění data svých turis-
tických statistik a pokusí se najít pro 
návštěvníky regionu ještě atraktivněj-
ší program. Součástí má být v budouc-

nosti i propojení cyklotras. V budová-
ní cyklistické infrastruktury mají ale 
němečtí sousedé značný náskok. 

Jiří Rutkovský také navrhl spolu-
práci obou radničních zpravoda-
jů. V pozvánkách na zajímavé akce 
v regionu tak brzy najdou naši čte-
náři i akce v blízkém pohraničí. 
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Jak oživit cestovní ruch 
Liberecká a žitavská radnice se spojily, aby společně oživily 
cestovní ruch v příhraničí. Vytvořily společný dvojjazyčný 
kulturní portál www.nisarevue.cz/www.neisserevue.de 

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY 
ukazují rozmanitost života v české 
a německé části Euroregionu Nisa 
a mají lákat do regionu nové turisty.  

„Až dosud neexistovala internetová 
platforma informující občany žijící 
v této oblasti o kulturním dění za hrani-
cemi,“ vysvětlila vedoucí oddělení ces-
tovního ruchu a propagace Magistrátu 
města Liberec Naďa Burianová.

Evropský Fond malých projektů 
uvolnil na půlroční projekt z Programu 
přeshraniční spolupráce 243 000 korun. 
Společný server nese název Nisarevue 
a navazuje na dříve vydávaný stejno-
jmenný dvojjazyčný magazín.

Nabídka se neomezuje pouze na 
velká centra, ale zahrnuje i venkovské 
oblasti. Kromě obecných informací 
a zajímavých odkazů jsou na stránkách 
aktuality, kalendář akcí nebo tipy 
z regionu. Pomocí vyhledávače lze 
rychle a jednoduše najít jakoukoliv akci 
na obou stranách hranice. V nabídce je 
trvale téměř 600 titulů. 

Nový web bude také sloužit jako 

prostředek k budování příhraniční spo-
lupráce mezi kulturními organizacemi. 
Ty zde mohou bezplatně prezentovat 
své aktivity.

Mezi občany česko-německého 
příhraničí se čím dál tím více projevuje 
zájem o kulturní a sportovní dění 
v sousední zemi. Němci si například 
oblíbili baletní představení v Šaldově 
divadle, atraktivní je pro ně Centrum 
Babylon a také hokejová a fotbalová 
utkání. Češi v Německu nejen rádi naku-
pují, ale vyhledávají tam volnočasová 
centra, atrakce pro děti nebo výstavy 
a koncerty.

Liberecký kraj navštívilo ve druhém 
čtvrtletí letošního roku zhruba 130 tisíc 
turistů, což je asi o čtyři procenta méně 
než loni. Podle informací Českého stati-
stického úřadu ubylo hlavně tuzem-
ských návštěvníků – o cca 6 %. Naopak 
počet hostů ze zahraničí se mírně zvýšil. 
Němci přitom tvoří asi dvě třetiny 
zahraničních hostů regionu.  

www.nisarevue.cz

NÁVŠTĚVA. Martina Rosenbergová spolu s náměstky Jiřím Šolcem a Jiřím Rutkovským 
přivítala na liberecké radnici primátora Žitavy Arnda Voigta. Foto Vladimír Škarda

Návštěva z Kuby

DIPLOMAT. Kubánský chargé d´aff aires a.i. Fermín Gabriel Quinones Sanchez 
absolvoval ve městě pod Ještědem hned dvě návštěvy. Po přijetí na půdě 
Libereckého kraje se přesunul na radnici, aby zde nastínil primátorce Martině 
Rosenbergové a náměstkovi Lukáši Martinovi možnosti znovuobnovení 
zpřetrhaných česko-kubánských vazeb. Ze schůzky vyplynulo, že by Liberec mohl 
prostřednictvím osoby Fermína Gabriela Quinonese Sancheze spolupracovat 
s Kubou v kulturní oblasti. Diplomat má například zájem na uspořádání výstavy 
kubánského výtvarníka a pátrá po vhodných prostorách právě v Liberci. Setkání 
se zúčastnili i František Hainz, který je předsedou Společnosti česko-kubánského 
přátelství v Liberci, společně s Jaroslavem Morávkem, který je jednak členem téže 
společnosti a libereckým zastupitelem za KSČM.    Foto Vladimír Škarda

Mladí o MHD
Parlament mladých jednal 
s představiteli města 
o veřejné dopravě.

PARLAMENT MLADÝCH, který se 
sešel v obřadní síněi liberecké rad-
nice, představil projekt dopravy a 
anketu se zajímavými výsledky. Na 
otázky, kdo jsou cestující využívající 
veřejnou dopravu, nebo jak jsou 
s poskytovanými službami spokojeni, 
odpovídalo 80 respondentů.

Na otázky studentů pro změnu 
odpovídali  náměstci primátorky Jiří 
Šolc, Lukáš Martin a Kamil Jan Svo-
boda. Za dopravní podnik Roman 
Šotola, radní města a předseda 
představenstva dopravního podniku, 
spolu s pověřeným ředitelem DPMLJ 
Lubošem Wejnarem. Za krajský úřad 
přišel náměstek hejtmana Martin 
Sepp.

Konkrétní dotazy se týkaly 
sladění jízdních řádů mezi městskou 
a příměstskou dopravou, možnostech 
používání OPUSCARD a její verze ISIC. 

Od studentů zazněly rovněž 
připomínky k  chování revizorů, 
pracovníků předprodeje nebo řidičů 
autobusů a tramvají.  
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CO PŘINESOU AKCE IPRM 
LIBEREČANŮM A CO FIRMÁM?

Výsledky problematického čerpá-
ní evropských dotací se promítá i do 
IPRM, s nímž se nyní SML potýká. Zastu-
pitelstvo města v září schválilo seznam 
37 akcí, které byly jednotlivými žadate-
li projednány jako akce vhodné pro další 
čerpání dotací z „Integrovaného plánu 
rozvoje města - Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci“ s tím, že budou dále projed-
návány a ty nejvhodnější budou před-
loženy pro jejich defi nitivní schválení. 

Zastupitelé za KSČM budou pod-
porovat především projekty předklá-
dané přímo SML nebo Libereckým 
krajem, organizacemi města, nezisko-
vými organizacemi a akce navrhované 
technickou univerzitou, protože jde o 
čerpání veřejných peněz, a mohou tak 
přispět k majetkovému i konkrétní-
mu zvýšení struktur pro občany. Bude 
podporovat ty akce, které jsou i roz-
počtově střízlivé a kde budou i ufi -
nancovatelné běžné náklady při jejich 
provozu po kolaudacích. 

Proto například u akce „Multikul-
turní centrum Varšava“ za více než 
80 mil. Kč požadujeme nejen nezbyt-
nost výše nákladů, ale i to, kdo bude 
centrum provozovat a za čí nákla-
dy. Obdobně je třeba překontrolovat 
rozpočty akcí pro sport a volný čas 
a upřednostnit ty, které budou záru-
kou efektivity a bez přemrštěných 
prokazatelných nákladů. Za nezbyt-
né považujeme u investorů  prověřit 
solventnost jejich fi nanční spoluúčas-

ti a ověřit schopnost závazné realiza-
ce v termínech.

V roce 2007 začalo v Evropské unii 
další sedmileté období pro využívání 
evropských peněz. Celkem v období 
let 2007 až 2013 tak u nás můžeme 
použít téměř 27 miliard eur (cca 650 
miliard korun). Tato částka představu-
je zhruba polovinu domácího ročního 
státního rozpočtu. 

Aktuální stav je takový, že pro nedo-
statky v programech nám Evropská 
unie zatím proplatila z oněch 650 mili-
ard korun jen asi 100 miliard (alikvot-
ně určeno, ale nevyplaceno pro ČR je 
mnohem více). Pro nedostatky u někte-
rých programů muselo být u nás zave-
deno krizové řízení a reálně hrozí, že 
Česko nevyčerpá všechny možné pro-
středky z evropských fondů. Některé 
programy jsou dokonce pozastaveny, 
Česká republika tak přichází o význam-
ný zdroj unijních peněz a reálně hrozí, 
že Česko nezvládne plně vyčerpat tyto 
evropské peníze. 

To je zcela nepřijatelné a ze strany 
Nečasovy vlády nezodpovědné. O to 
více je zarážející klid starostů, kteří jsou 
součástí TOP 09 a tím této vlády. Přitom 
evropské dotace jsou jedním z mála 
opatření, které Česko má v  dnešní 
obtížné ekonomické situaci. A jejich 
nečerpání je obrovským problémem.  
Klub KSČM bude věnovat pozornost 
tomu, aby Liberci žádné prostředky 
IPRM nepropadly a byly realizovány 
co nejúsporněji a k obecnému prospě-
chu.  

Zastupitelský klub KSČM

PRO ŠKOLY, HŘIŠTĚ, DIVADLO...
Otázek okolo IPRM je opravdu 

mnoho. Tyto otázky nás provázejí od 
počátku našeho aktivního angažmá 
ve vedení města. 

Proč se musí z  IPRM řešit zrovna 
toto? Proč se tyto veřejné peníze 
nemohou použít na rekonstrukci 
silnic, výstavbu nové kanalizace či na 
opravy zanedbaných školských objek-
tů? Jak už to tak bývá, pravidla určuje 
ten, kdo dává, byť se rozpočet EU plní 
také z plateb ČR. 

Proces tvorby IPRM je velmi slo-
žitý a byrokratický. Nyní se realizují 
IPRM Lidové sady a Rochlice, projek-
ty zahájené v roce 2007. Nelze se divit, 
že nové vedení města pokračuje v pro-
jektech předchůdců s tím, že se snaží 
zlepšovat parametry.  Zlepšení vidíme 
v lepších výběrových řízeních, kont-

role kvality díla a pořádné projekto-
vé přípravě.  V „novém“ IPRM budeme 
prosazovat smysluplné investice tam, 
kde tyto peníze pomohou městu při 
správě jeho majetku. 

To jsou například peníze pro naše 
školy, hřiště, divadlo a veřejnou zeleň. 
Toto IPRM se jmenuje „atraktivní a kva-
litní život v Liberci“, vynasnažíme se, 
aby tyto prostředky život našich oby-
vatel skutečně zlepšili, byť jde často 
o nadstavbu a ne o podstatu. 

Nakládání s projekty IPRM je limi-
továno časem, fi nančními možnostmi 
a vázaným naplňováním diktovaných 
indikátorů. Nyní je připraven  seznam 
všech záměrů, ze kterých bude řídící 
výbor a zastupitelstvo vybírat. V obou 
orgánech mají všechny politické 
strany své zastoupení a je na nich, 
které projekty vyberou.   

Zastupitelský klub Liberec občanům

KDE SKONČÍ EVROPSKÉ DOTACE? –  POLEMIKA

KDE SKONČÍ EVROPSKÉ DOTACE?  
V příštích měsících se bude rozho-

dovat o využití zbývajících stamilio-
nů evropských dotací. Bude z nich mít 
Liberec skutečný prospěch? To záleží 
na ochotě a schopnosti (staro)nového 
vedení uvažovat o investicích jinak než 
dosud. Zatím tomu mnoho nenasvěd-
čuje. Z řady chyb zmiňme alespoň tři.

Dotace se musí vyčerpat. Ale to je 
přece jinak: dotace mají pomoci zlep-
šit kvalitu života ve městě pro co nej-
větší počet obyvatel. Možná to zní jako 
banalita, ale má dalekosáhlé důsledky.

My víme nejlépe, co se má stavět. 
Za krátké vlády J. Korytáře vznikla 
řada menších projektů navržených 
občanskými sdruženími nebo osadní-
mi výbory, ale nakonec zřejmě zůsta-
ne u dlouho protěžovaných monstr-
zakázek. Předražené Lázně a Bazén už 
běží, zbývá prosadit Svijanskou arénu 
a je vymalováno. Do sportu se v Liberci 
za poslední desetiletí investovaly mili-
ardy. Nebudu rozebírat, jestli se nám 
za ty peníze Aréna, fotbalový stadion, 
vesecký areál nebo můstky pod Ještě-
dem vyplatily, ale je jasné, že teď jsou 
na řadě jiné potřeby. 

Chodníky, opravy ulic nebo kanali-
zaci bohužel z evropských dotací hradit 
nelze, protože jejich podmínky vedení 
města před lety hloupě nastavilo. Lze 
ale alespoň opravovat a budovat parky, 
veřejná hřiště nebo prostory pro kultu-
ru. V každém případě by se o prioritách 
mělo rozhodovat po široké a nemani-
pulované veřejné diskusi. Podporu totiž 

může získat téměř jakýkoli projekt, když 
se zeptám: „Chcete to?“ Správná otázka 
je ale: „Chcete to i za cenu, že nezůsta-
nou peníze na tyto jiné věci a že se zvýší 
zadlužení Liberce?“ 

Předražování. Je fascinující sledo-
vat, jak ve veřejném sektoru létají 
miliony a pro všechny jsou to jen 
čísla. Jako zastupitel si vždycky kladu 
otázku, jak bych postupoval, kdyby šlo 
o moje peníze. Zvláště u dotací jsou 
to úvahy na infarkt. Veřejné peníze 
přece také pocházejí z našich kapes 
a dotace pokryjí jen 85 procent nákla-
dů. Na zbytek si Liberec musí půjčit. 
Ceny projektů jsou neuvěřitelné, např. 
na rekonstrukci kina Varšava by mělo 
padnout 80 milionů, běžná úprava jed-
noho školního hřiště je za 10 milionů, 
Centrum historie tramvajové dopravy 
šplhá ke 100 milionům atd. Město tak 
bude mít dobrý důvod poslat k ledu 
rekonstrukci Varšavy, veřejné parky i 
školní hřiště, protože je to přece moc 
drahé. Je, ale při troše dobré vůle 
nemuselo být. Na úpravy parků nebo 
hřišť by stačil zlomek plánované sumy. 
Nevyužité dotace si pak ovšem rády 
rozeberou soukromé subjekty, např. 
Centrum pro využití geotermální ener-
gie či Doctrina, které v obou případech 
zastupuje dobře známý p. Zeronik. 

Jak to s  evropskými dotacemi 
v Liberci dopadne, uvidíme do dvou 
let. Byl bych rád, kdyby se výše řečené 
ukázalo jen malováním čerta na zeď. 
Zatím se, bohužel, obavy potvrzují.   

 prof. Josef Šedlbauer

IPRM SLOUŽÍ K ROZVOJI MĚSTA
V Liberci každý týden probíhá 

nespočet různých kulturních, spor-
tovních a společenských akcí. Ať již je 
iniciátorem město, kraj, nebo jednot-
livá sdružení, spolky či soukromé sub-
jekty. Liberec žije, a aby mohl žít dál a 
lépe, jsou zde, mimo jiné, i projekty 
IPRM a evropské dotace.

Dotace jsou nyní a nyní je potřeba 
je využívat. Pokud budeme váhat a 
pochybovat o svých vlastních rozhod-
nutích, nebudeme mít z evropských 
dotací nic a město samo na řadu pro-
jektů fi nančně nedosáhne. 

Troufám si říci, že všechny projekty 
v rámci IPRM slouží k rozvoji Liberce a 
ke zlepšení kvality života Liberečanů. 
Záleží na řídícím výboru, které z pro-
jektů posune k realizaci a domnívám 

se, že členové výboru jsou pozitivně 
ovlivněni názory veřejnosti. Prostor 
pro politickou polemiku o efektivnos-
ti projektů a o projektech samotných 
je při zasedání zastupitelstva města.  
Tam mohou padat argumenty a fakta. 

Zmiňované projekty jsou skutečně 
významné pro rozvoj našeho města 
a prospěšné pro širokou veřejnost. 
Je proto zbytečné vyvolávat emoce 
a zviditelňovat se na nich v rámci poli-
tické agitace, či boje před krajskými 
volbami v příštím roce. Bohužel tyto 
kroky mohou vést k negativnímu vní-
maní projektů IPRM veřejností.

Jsme přesvědčeni, že je například 
lepší zrekonstruovat a tím zachovat 
historickou budovu Lázní, než o ní 
dalekosáhle polemizovat a pouze sle-
dovat, jak pomalu chátrá.   

Zastupitelský klub Změna pro Liberec Zastupitelský klub ČSSD
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ZAMEZÍME PŘEDRAŽOVÁNÍ
V tomto čísle Zpravodaje má být 

vedena polemika o tom, do jakých při-
pravovaných projektů, z velké části 
spolufinancovaných z  evropských 
dotací v rámci programu IPRM, se má 
město Liberec vrhnout. Známé české 
přísloví říká „někdo má rád holky, jiný 
zase vdolky“.  Podobně tomu bude 
nesporně i u jednotlivých projektů, 
které byly v rámci dalšího kola IPRM 
prezentovány veřejnosti a mohou být 
připraveny k realizaci. 

Někdo bude preferovat rozvoj 
sportovních aktivit, někdo jiný napří-
klad kulturu. Koneckonců soupeření 
„sportovců“ s „umělci“ není na liberec-
kém politickém písečku ničím novým. 
Názory jednotlivců na „potřebnost“ a 
„užitečnost“ jednotlivých návrhů se 
může, a nesporně také bude, lišit.

Věci veřejné budou podporovat 
prioritně projekty, které se týkají dětí 
a mládeže, zejména volnočasových 
aktivit. Klást budeme důraz také na 
dlouhodobou udržitelnost k  reali-
zaci vybraných projektů, což je také 
jedna ze základních podmínek k zís-
kání podpory formou dotace z pro-
středků EU. Jsme toho názoru, že není 
nutné čerpat dotace za každou cenu, 
zejména s ohledem na nedostatek 

fi nančních prostředků města a jeho 
rekordní zadlužení, protože pro libe-
recký rozpočet je v současnosti pro-
blém nalézt peníze i na spolufi nan-
cování. Přednost tak mohou dostat 
návrhy, které nebudou megaloman-
ské, a návrhy, které nebudou vyžado-
vat spolufi nancování z městské kasy.

Dalším nezbytně důležitým fakto-
rem pro realizaci projektu je i jeho 
technická stránka, odborné řešení. 
Častým jevem u dotačních programů 
bývá snaha získat fi nance za každou 
cenu, mnohdy i za cenu popření 
základních technických zásad a sys-
témových řešení. Zkrátka i snaha o 
získání dotačních peněz by měla být 
úzce vázána na odbornost. Jinak se 
může stát, že výsledné řešení je na 
škodu a dochází i k ne úplně smyslu-
plnému využití fi nančních prostředků.

Protože na začátku realizace kaž-
dého dotačního projektu je výběro-
vé řízení na dodavatele prací, chtěl 
bych čtenáře ujistit, že je prioritou 
Věcí veřejných zajistit podmínky pro 
férová a transparentní výběrová řízení 
na dodavatele tak, aby nedocházelo 
ke zbytečnému předražování zaká-
zek a plýtvání penězi, k čemuž dotač-
ní politika EU může svádět.    

 Ing. Mgr. Petr Černý, zastupitel VV

Zastupitelský klub Věci veřejné
DOTACE SKONČÍ V LIBERCI

Pokládám čtenáři tohoto názoru 
otázku: „Myslíte si, že by město mělo 
hledat cizí zdroje mimo vlastní roz-
počet a plně využívat možností, které 
nám jsou z Evropské unie nabízeny?“

Na úvod sděluji, že můj postoj 
k dotacím není zcela pozitivní. I tato 
polemika v Libereckém zpravodaji 
svědčí o negativním vlivu dotací. Není 
jednoduché určit, které projekty mají 
být z veřejných prostředků podporo-
vány a podle jakého klíče mají být pro-
jekty vybírány. Spokojeni nemohou 
být všichni, názor všech nemůže být 
akceptován. Přesto jsou dotace pro 
města a obce nezbytné.

Při nedostatku fi nančních prostřed-
ků v libereckém rozpočtu se přiklá-
ním k názoru, že je potřebné použít 
maximum prostředků z dotací na zvý-
šení využití a zlepšení stavu objek-
tů v majetku obce, ať je to dostavba 
bazénu, oprava budovy starých lázní 
nebo připravovaná rekonstrukce dožilé 
Svijanské arény, kterou denně navště-
vují stovky lidí. Považuji za potřebné, 
aby majetek obce byl ve stavu odpo-
vídající době, ve které žijeme.

Samozřejmě je důležité zamýšlet se 
nad různými otázkami, které s dotace-
mi souvisí a to zejména, jak jsou tyto 

prostředky využívány, jaké cílové sku-
pině projekty slouží, jestli jsou pro-
středky využívány efektivně. Takto 
vedení města ale standardně postu-
puje při rozhodování.

Rozumím medializované snaze 
některých zastupitelů ZpL, že chtějí 
znát co nejvíce podrobností o pro-
jektech a podporovaných záměrech, 
nevím ale, nakolik je to snaha upřím-
ná a nakolik jen polemika. Ze zkuše-
nosti mohu říci, že nabídku k návště-
vě dožilé Svijanské Arény ze září zatím 
tito zastupitelé nevyužili. Ale třeba je 
přesvědčí k návštěvě tento článek, aby 
věděli, o čem stále mluví a píší.

Výsledkem různých názorů a disku-
se na toto téma by myslím neměla být 
od nikoho snaha bránit městu ve získá-
ní dotací. Stálá snaha očerňovat město 
Liberec a halasná kritika jeho přístupu 
k dotacím může mít (myslím si, že již má) 
negativní dopad na pohled poskytova-
telů dotace městu Liberec. A to se netýká 
jen Evropských dotací. Tento postoj pova-
žuji za nebezpečný pro město Liberec.

Pokud tedy byla položena v ringu 
otázka „Kde skončí evropské dotace?“, 
zodpovím ji na závěr myslím poměrně 
jednoduše – doufejme, že maximum 
dotací skončí v Liberci.   

 Ing. Jiří Rutkovský, zastupitel USZ

Unie pro sport a zdraví

Inzerce

BUDOU SE ZA EVROPSKÉ PENÍZE 
OPRAVOVAT CHODNÍKY?

Nejvýznamnějšími dotačními zdroji 
pro město jsou nyní evropské peníze 
čerpané v rámci Integrovaných plánů 
rozvoje města (IPRM). V  současné 
době běží IPRM Lidové sady (Lázně, 
Bazén atd.),  Regenerace sídliště Roch-
lice (zónové plány) a IPRM Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci (tematický plán).

Snad každého z nás někdy napadlo, 
proč se město rozhodlo právě pro tyto 
projekty a zda nemohlo peníze použít 
na něco jiného. Otázky, proč se za tyto 
peníze neopravují silnice, nebudují 
parky a dětská hřiště, jsou velmi časté.

Prioritní oblasti IPRM stanovil 
Metodický pokyn MMR. Tento doku-
ment byl schválen vládou v  srpnu 
2007. Prioritními oblastmi jsou:

1. Ekonomický rozvoj (podpora 
podnikání, vědy a výzkumu, cestov-
ní ruch)

2. Sociální integrace (zaměstna-
nost, integrace znevýhodněných 
skupin)

3. Životní prostředí (ochrana 
ovzduší, vod, před hlukem, nakládání 
s odpady, posilování urbánní zeleně, 
snižování energ. náročnosti)

4. Přitažlivá města (obnova pamá-
tek, obnova zanedbaných území, zvý-

šení kvality veřejných prostranství)
5. Dostupnost a mobilita (zklidňo-

vání dopravy, zvýšení bezpečnosti, 
parkování)

6. Správa věcí veřejných ( „smart 
governance“, účast občanů, sítě 
a výměna zkušeností)

Město se muselo rozhodnout, zda 
sestaví zónově zaměřený IPRM (část 
města, např. Lidové sady) nebo zvolí 
tematické IPRM. Zatímco zónově 
zaměřený IPRM musí řešit alespoň tři 
ze šesti prioritních oblastí, IPRM zalo-
žený na tematickém přístupu se plně 
koncentruje na jednu zvolenou prio-
ritní oblast. 

Je patrné, že pravidla pro přidělová-
ní evropských peněz schválená vládou 
poměrně striktně určila, na co mohou 
být použity. Oprava komunikací, chod-
níků, budování parků a hřišť jako tako-
vých zde nejsou obsažena. Přesto se 
podařilo do plánů zařadit projekty na 
revitalizaci parku Sukovo náměstí a 
Park Prokopa Holého, opravy komu-
nikací na sídlišti Rochlice, vybudová-
ní několika hřišť. Přes kritiku výběru 
některých projektů, označených za 
megalomanské, si myslím, že je dobře, 
že jsme dokázali využít dotační zdroje 
v poměrně širokém rozsahu.   

 Ing. Tomáš Hampl, zastupitel ODS

Zastupitelský klub ODS
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Vážená redakce,
chci vyslovit uspokojení, že jste v červ-

novém čísle zveřejnili seznam zastupite-
lů včetně adres tak, jak jsem navrhoval 
ve svém mailu na začátku roku.

 Chtěl bych připomenout některé další 
návrhy pro zlepšení styku s občany, kteří 
by konec konců měli být ti hlavní, o koho 
se mají zastupitele starat. Připomínám 
zejména potřebu hledat způsob, jak 
zlepšit styk s občany. 

Za  důležité považuji v současných 
podmínkách hledat způsob rozšíření 
občanských sdružení a zveřejnit jejich 
seznam s uvedením, zda-li mají zájem o 
nové členy, a eventuálně zveřejnit struč-
ný návod jak občanská sdružení kon-
stituovat.

   Nakonec chci pochválit poslední 
Zpravodaj  X/11 a doufám, že v tomto 
duchu budete pokračovat.

 Zdeněk Podehradský Toalety JOHNNY SERVIS na stavby i na svatby
Již více než patnáct let vyjíždějí z Tetína 

u Berouna servisní vozy s logem JOHNNY 
SERVIS po celé zemi. Ke svým zákazníkům 
vezou nejčastěji mobilní toalety a mobilní 
oplocení. Firemní nabídka je však mnohem 
širší. 

Společnost JOHNNY SERVIS je na trhu 
střední a východní Evropy jedničkou v pro-
nájmu vybavení. Půjčuje, ale i prodává 
mobilní toalety, sprchy a umyvadla, mobil-
ní ploty, sanitární přívěsy, mobilní kance-
láře a kancelářské i skladovací kontejnery.  
Nabízí také kompletní party servis a letos 
svou nabídku rozšířila o mobilní protipo-

vodňové zábrany Tiger Dam. „Jsme schopní 
kompletně zabezpečit požadavky staveb-
ních fi rem stejně jako pořadatelů kultur-
ních a sportovních akcí, hudebních festiva-
lů či golfových turnajů a soukromých party,“ 
říká majitel fi rmy Matthew Duras s tím, že 
nároky zákazníků každý rok stoupají. 

Mobilní toalety tak dnes JOHNNY SERVIS 
nabízí vybavené umyvadlem s  tekou-
cí vodou, papírovými ručníky a tekutým 
mýdlem či alespoň dezinfekcí na ruce. Stan-
dardem je pisoár, neklouzavá podlaha či 
zrcátko ve dveřích toalety. 

Úplnou novinkou jsou luxusní mobilní 
toalety, při jejichž používání se nemusíte 
prakticky ničeho dotknout. Toaleta sama 
spláchne, vodovodní baterie, dávkovač 
mýdla a vestavěný odpadkový koš reagu-
jí na pouhý pohyb ruky. Nechybí klimatiza-
ce a audiosystém.

Děkujeme!
Provozovatel Dětského koutku 

v Lidových sadech a město Liberec 
děkují fi rmě JOHNNY SERVIS za 
pomoc při řešení nelehké situace. 

Ke konci září tohoto roku byl 
dětskému koutku zaslepen odpad 
majitelem sousedního pozemku 
poté, co mu město nevyšlo vstříc 
v  jeho neakceptovatelných 
požadavcích. 

Firma JOHNNY SERVIS 
neprodleně dodala mobilní toale-
ty a umyvadlo, aby dětský koutek 
mohl svým návštěvníkům nadále 
poskytovat své služby do konce 
letošní sezony.  Firma JOHNNY 
SERVIS poskytla tuto službu s více 
než 90% slevou. Díky.  

PÍŠETE NÁM

Odpovědi na dotazy čtenářů
Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, postupně odpovídáme.

VOJANOVA ULICE PLNÁ VODY
Vážená redakce, posílám vám pár 

fotografi í z mého bydliště jako námět 
na to, co zlepšit. 

Bydlím ve Vojanově ulici, ve čtvrti 
Františkov.  Bydlíme tak nějak v „ďolíč-
ku“ a kanál, který tu je a má pobírat 
vodu a odvádět ji do potoka, nefungu-
je. Při každém větším dešti se naše ulice 
takhle zatopí (viz fotografi e). Při posled-
ní povodni (letošní září) jsme museli 
zavolat hasiče, protože voda nejen 
zaplavuje sklepy domů, ale také teče do 
přízemních bytů. A samozřejmě velice 
omezuje jak chodce, tak i řidiče. Myslím, 
že výjezdy hasičů jsou dost nákladné 
a bylo by rozhodně levnější, minimál-
ně z dlouhodobého hlediska, kdyby se  
obnovila funkčnost tohoto kanálu.

 S pozdravem Barbora Kaplanová

Odbor technické správy veřejné-
ho majetku prověřil situaci týkající se 
odvodnění dešťových vod  ve Voja-
nově ulici, v místě u domu  č. p. 141.

Technické služby provedly 7. září 
revizi stávajícího odvodnění a násled-
né vyčištění uliční vpusti. Revizí bylo 
zjištěno, že profi l potrubí, kterým je 
napojena vpusť  na páteřní kanaliza-
ci, je nedostatečný.

PŘIŠLO DO REDAKCE

Inzerce

Proto bylo městem Liberec roz-
hodnuto, že bude provedeno zvět-
šení odtokového potrubí. Práce pro-
vedou Technické služby města Liber-
ce, a. s. do konce listopadu.

 Věříme, že přijaté opatření zamezí 
nepříznivým situacím spočívajícím 
v zatápění vodou Vojanovy ulice.

David Novotný a kolektiv odboru 
technické správy veřejného majetku.

BEZDOMOVCI NA RYBNÍČKU
Tři roky bydlím přímo v centru Liber-

ce a jako vážný problém vnímám bez-
domovectví. Prakticky každý park 
v centru je permanentně obsazen bez-
domovci – matrace, poházené lahve 
a obaly od vína, moč, výkaly a toaletní 
papír. Nejmarkantnější je to v parku za 
domem kultury. Jinak pěkně udržova-
ná plocha je pro matky s dětmi praktic-
ky nepoužitelná kvůli skupinám těchto 
lidí, které se kumulují především kolem 
mříže nad parovodem. 

Jaký by byl například problém, oslo-
vit majitele mříže (předpokládám, že 
jde o teplárnu) o jednoduchou staveb-
ní úpravu zabraňující přístupu k ní? 
K mříži a lavičkám kolem ní je každou 
chvíli volána sanitka nebo městská 
policie a je tedy zdrojem různých pro-
blémů, drobné kriminality atd.

Jak se s tímto problémem vypořá-
dat? Michal Vittek

O osudech lidí bez domova, ale i o 
práci městské policie si můžete přečíst 
na jiných místech Zpravodaje. Odbor 
technické správy veřejného majetku 
úzce spolupracuje s Městskou poli-
cií Liberec při zajištění pořádku v par-
cích. Strážníci občany, kteří způsobu-
jí nepořádek, vykazují i z uváděného 
parku, ti se však vrací zpět a situace se 
opakuje (viz strana 8).

 Park Na Rybníčku je zařazen 
v první intenzivní třídě údržby veřej-
né zeleně. Dochází zde k sedmi sečím 
v roce. Úklid parku zajišťují Komunit-
ní práce Liberec o.p.s. třikrát v týdnu. 
Úklid přilehlých chodníků a cest 
v parku je prováděn každodenně. Je 
zde i zvýšený dohled referenta, který 
park navštěvuje jedenkrát v týdnu, a 
dle potřeby dochází k ošetření dřevin 
či údržbě mobiliáře.

 V září byla písemně upozorněna 
Teplárna Liberec, a. s. na  problém 
týkající se vyhřívání bezdomovců 
na poklopu parovodu a současně 
vyzvána k provedení opatření, která 
by tomuto jevu zamezila. Řešení je 
v kompetenci vlastníka infrastruktury 
a město nemůže tuto úpravu nařídit.

Dne 4. 10. obdržel odbor technické 
správy stanovisko teplárny, že odvět-
rání zařízení je v daném místě nutné 
a uzavření nebo zaizolování zaříze-
ní by dříve nebo později vedlo k pro-
vozní havárii na vedení.    
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Zapřisáhlý patriot Liberce a českého porcelánu
Letos v březnu pořádala Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou výstavu regionálních produktů a suvenýrů. 
První místo obsadil liberecký výrobce, návrhář a prodejce českého porcelánu a suvenýrů Jan Cidrych. 
Pavel Chmelík

LIBERECKÝ ŽIVNOSTNÍK Jan Cidrych 
se po dvacet let zabývá propagací a 
výrobou dárkových předmětů liberec-
kého regionu a kromě jiného má dvě 
ochranné známky a kolem dvaceti prů-
myslových vzorů. 

Začal podnikat v roce 1991 a záhy 
dostal nabídku Starorolského porce-
lánu Moritz Zdekauer z Karlových Varů 
na obchodní zastoupení pro severní 
Čechy. Během let ke starorolskému 
porcelánu přibyli další výrobci, hlavně 
z Karlovarska, kde vznikal a vzniká nej-
kvalitnější porcelán u nás. 

„Od začátku jsem se snažil vytvářet 
vlastní dekory. I proto mě například 
oslovila německá porcelánka König 
a nabídl mi spolupráci Český porcelán 
Dubí, kde nyní vyrábí porcelán s mojí 
značkou. V roce 2003 jsem měl zastou-
pení i Crystalexu. V té době byl mimo-
řádný zájem o české sklo a porcelán 
v zahraničí,“ vzpomíná Jan Cidrych.

Soužití Jana Cidrycha s českým por-
celánem bylo ale smutnější a smutněj-
ší. „České fabriky se často staly obětí 
hochštaplerů. Pod skupinou Porce-

la Plus zavřely porcelánky 
Klášterec nad Ohří, Lube-
nec, Jakubov, Epiag Dalo-
vice, Stružná a další. Prosla-
vená značka Pirken-Ham-
mer z Březové u Karlových 
Varů byla prodána Rusům. 
Toto vše umožnilo příchod 
cizích fi rem a hlavně zapla-
vení našeho trhu nekvalitní-
mi výrobky z Východu. Česká 
kvalitní výroba nemůže 
cenově konkurovat čínské-
mu hrnku, prostě nemůže…“

Povídání s Janem Cidrychem v jeho 
krámku u Šaldova náměstí přerušili 
zákazníci. „Potřebovali bychom por-
celán nebo sklo jako dárek, ale ať je to 
česká výroba,“ žádali manželé střední-
ho věku. Češi žijící v Německu si přije-
li pro české výrobky až z Frankfurtu. 

„Vidíte? Snad se blýská na lepší časy. 
Vypadá to, že nastává renesance čes-
kého porcelánu. Lidé přišli na to, že 
turecké sklo, které nabízí supermar-
kety, a porcelán bůhví odkud, nestojí 
za nic. V Liberci jsou při tom supermar-

kety a obchodní domy velkým problé-
mem. Nejde jen o nás, malé živnost-
níky, ale i o české výrobce, kteří se do 
řetězců těžko dostávají.“

Proč je vlastně dovezený levný por-
celán tak špatný? „To je jednoduché. 
Dovozce nechá zkontrolovat vzorek, 
ale zboží, které je pak na kamionech, 
je jiné. Hodně často nesplňuje kvali-
tativní normy a hlavně je zdravotně 
závadné! Prodejci se pak ohání atesty, 
ale zboží jim neodpovídá. Struska, z níž 
se levný porcelán vyrábí, je nekvalitní a 

když pijete z takového hrnku kafe, 
uvolňují se do těla nebezpečné 
látky jako kadmium nebo olovo. 
Ten hrnek drží po hromadě jen 
glazura, porcelánové „maso“ tam 
chybí. Pak konvice nebo hrnky 
prosakují. To se u českého porce-
lánu nikdy nemůže stát! U nás je 
jeden z nejkvalitnějších kaolínů. “

V Janu Cidrychovi má Liberec i 
celé Liberecko zapřísáhlého patri-
ota. V podstatě každou zajíma-
vější akci v okolí doprovodil upo-
mínkovými předměty podle vlast-

ních návrhů. Škálu má skutečně rozsáh-
lou – počínaje velkými porcelánovými 
obrazy, přes hodiny, korbele, klasický 
porcelán, až po magnetky a likéry. Vše 
má společného jmenovatele – motivy 
Liberecka nebo historických postav 
z regionu.

Několik ocenění z různých regio-
nálních výstav obdržel právě za pro-
pagaci Liberecka a důraz na tuzemské 
dodavatele. Nejoblíbenějším motivem 
je v poslední době historický pohled na 
liberecké náměstí s radnicí. 

JAK SE ŽIJE LIBERECKÝM ŽIVNOSTNÍKŮM

PATRIOT. Jan Cidrych s hrnkem podle vlastního návrhu.  
 Foto Pavel Chmelík

Jak vysokou budeme platit daň z nemovitosti?
V poslední době se na libereckou radnici obracejí občané s dotazem: Jak vysokou budeme platit daň z nemovitosti po 
schválení změny místního koefi cientu pro výpočet daně? Odpovídá ekonomický náměstek Jiří Šolc (Liberec občanům).  

Na začátek popíši základní princip 
výpočtu daně (podrobně upravuje zákon 
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí). 

Města samotnou daň nevybírají, 
tuto proceduru zajišťují finanční 
úřady (tedy státní správa), které jsou 
správci daní. Města a obce vyhláškou 
rozhodnou jaké koeficienty má 
místně příslušný fi nanční úřad použít 
pro výpočet daně z nemovitosti dané 
obce nebo městské části. Položkami, 
o kterých samospráva může 
rozhodnout a změnit jejich výši, jsou 
koefi cienty – tzv. násobný a velikostní. 

Násobný koeficient je prostý. 
Násobí sazbu ve výši 2, 3, 4 nebo 5. 
V  případě Liberce jde o nejnižší 
možnou hranici, tedy o dvojnásobek. 
Tímto koeficientem se vynásobí 
daň poplatníka za jednotlivé druhy 
pozemků, staveb, samostatných neby-
tových prostorů a za byty, popřípadě 

jejich souhrny (výjimky upravuje z. č. 
338/1992 Sb.,§ 5 odst. 1). 

Velikostní koeficient  byl 
v předchozích letech velmi zmatečně 
užíván a pohyboval se pro různé 
části města v  rozmezí od 1,6 až po 
3,5, přičemž zákonný koefi cient daný 
státem byl – a stále je – 1,5, proto 
obyvatelé, respektive poplatníci čtvrť 
od čtvrtě hradili diametrálně odlišné 
sazby. Nyní je tento koefi cient pro 
všechny části města sjednocen. 

Netýká se však všech nemovitostí, 
výjimku tvoří stavby sloužící k pod-
nikání či rekreaci, zastavěná nádvoří 
atd., proto se tento koefi cient váže 
pouze k cca 35 % z celkové sazby daně.

Odpovědět na otázku, kolik 
konkrétně ta která nemovitost 
bude stát, lze až v okamžiku, kdy 
bude libereckým fi nančním úřadem 
zpracován předpis daně. Často se 

jedná o kombinaci obou zmíněných 
koefi cientů a jejich násobků. To může 
například v praxi například znamenat, 
že u rodinného domu se uplatní 
velikostní koefi cient, avšak na jeho 
nádvoří nikoliv. 

Jako příklad uvedu výpočet u čtvrti 
Machnín, která loni měla nejvyšší 
slevu ve vyhlášce (tzn. velikostní 
koefi cient 1,6). Celková částka, která 
se v Machníně za rok 2011 vybrala, je 
podle FÚ přesně 1 003 836 Kč. 

Z  této částky by se měl výše 
zmiňovaný velikostní koeficient 
dotknout 34,76 % výběru daně a 
tudíž by se v roce 2012 mělo vybrat 
1  418  194 Kč. Při zdvojnásobení 
daňové povinnosti bude předpis 
daně 2  836  388 Kč, což je necelý 
troj-násobek. Ovšem toto zvýšení 
není rovnoměrné. Poplatníkům 
samozřejmě správce daně (tzn. 

FÚ) zašle aktualizovanou částku 
v prvním čtvrtletí roku 2012. 

Orientačně lze letošní částku vyná-
sobit dvěma a většina poplatníků se 
víceméně trefí do pravděpodobné 
výše daně. Avšak ti, kteří bydlí v okra-
jových čtvrtích a kdysi měli nejvyšší 
slevy, by měli počítat s částkou vyšší. 

Liberec na celé dani z nemovitosti 
vybral v roce 2011 přes 53 milionů 
korun, v  příštím roce to bude cca 
115 milionů. Tento příjem nevyrovná 
výpadek příjmů od státu, proto město 
bude muset hodně šetřit, aby mohlo 
nejne efektivně hospodařit, ale také 
splácet své dluhy. 

Vnímejme, prosím, toto krajně 
nepopulární opatření, jako pomoc 
našemu městu a jako jednu 
z možností, jak udržet alespoň část 
standardu krajského města, na který 
jsme všichni zvyklí. 
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Mistrovské cukroví
PRVNÍ LIBERECKÝ SPOLEK PANÍ A DÍVEK VYHLAŠUJE SOUTĚŽ O NEJ CUKROVÍ.
Vánoce se blíží, a tak je nejvyšší čas vyhlásit čtvrtý ročník soutěže o Nejlepší 
cukroví. Zúčastnit se může každý, nezáleží na věku ani pohlaví.

Vzorek upečeného cukroví (nejméně 5 kousků) a čitelně napsaný recept 
odevzdejte do pondělí 12. prosince 2011 do 17.00 na recepci Centrálního 
klubu seniorů Komunitního střediska Kontakt ve 3. patře v Palachově ulici č. 
504/7 (bývalá „Liduška“ naproti OC Plaza).  Nezapomeňte připsat telefonní 
kontakt. Odborná porota vybere tři vítězné recepty na NEJ cukroví. Autorky(ři) 
vítězných receptů budou pozvány(i) na sešlost spolku, která se koná v pátek 
16. prosince v 15.00  v Centru na Králově háji, kde budou odměněny(i). Pří-
padné dotazy zodpoví Irena Jirásková, tel.: 777 099 113.

JE CO ZÁVIDĚT! Kdykoliv se chlubím 
některým svým mimolibereckým 
přátelům a známým, co jsme díky 
Kontaktu viděli a zažili, kde jsme byli 
a co chystáme, tak nám nahlas závidí. 

  Centrum, nabízející seniorům 
celodenní vyžití, které se nachází 
v centru města, dosažitelné měst-
skou hromadnou dopravou, bezba-
riérové, takové zařízení může nabíd-
nout málokteré město v republice. 
Ale nejde jen o snadnou dosažitel-
nost a otevírací dobu. Jde hlavně 
o služby a o možnosti vyžití.

Základní informaci nalezne 
návštěvník již v průchodu domu na  
vývěskách s aktuálním programem 
Centrálního klubu seniorů. Je potě-
šitelné, že senioři zde také naleznou 
informace i o jiných akcích, ne jen 
o těch, které pořádá Kontakt. 

Kdo chce získat více informací 
nebo se chce nějaké akce zúčastnit, 
vyjede výtahem do třetího patra do 
Centrálního klubu seniorů, kde na 
něj na recepci klubu čeká ochotná 
a usměvavá recepční. 

Nemusíte být v žádné organizaci, 
v žádném klubu. Jediný požadavek 
je, aby návštěvník byl senior. Mnoho-
krát jsem se setkala s názorem, že do 
Kontaktu mohou chodit pouze uza-
vřené společnosti. Není to pravda. 
Akce, které jsou na vývěskách, 
jsou pro širokou seniorskou veřej-
nost. Můžete si zde přečíst denní 
tisk, časopisy, knihy, zahrát si spo-
lečenské hry, posedět s přáteli nebo 
bezplatně využít internet. Můžete 
se přihlásit na cvičení, tancování a 
jiné sportovní akce, na přednášky, 
můžete si zakoupit vstupenky na 

kulturní a společenské akce, můžete 
se přihlásit na zájezdy…

Činnost Kontaktu není jen v cen-
trálním klubu. Probíhá také v pátém 
patře, kde se soustřeďuje činnost tři-
nácti jednotlivých klubů seniorů, 
jejichž členy se můžete stát také. 

Kluby si vyberete podle svého 
zájmu. Jsou stejně různé, jako jsou 
různé naše zájmy. Některé senior-
ské kluby sem přišly před čtyřmi lety 
z různých částí Liberce, jiné vznikly 
postupně. Jedním z nejmladších je 
Klub opera, který jsem založila s přá-
teli, a který v září oslavil první naro-
zeniny. 

Naším společným zájmem je 
poslech vážné hudby, při němž se 
často i přes „vážnost“ hodně nasmě-
jeme. Kromě pravidelných setkání 
každý měsíc promítáme pro veřej-

nost ukázky ze světové hudeb-
ní tvorby, opery, operety, někdy 
i balet. Rádi mezi sebou přivítáme 
nové milovníky hudby. 

Do Kontaktu mohou přijít také 
ti, kteří mají nějakou bolest na duši. 
Nemoci a ztráta blízkých, vztahové 
i existenční starosti nás někdy doslo-
va ochromí. V Kontaktu působí již tři 
roky Sociální informační centrum, 
kde se pokusí s řešením problémů 
pomoci. Součástí  je také Dobrovol-
nické centrum AMIKUS, které pro-
vozuje dobrovolnickou činnost pro 
děti v ústavním zařízení, osamocené 
seniory a zdravotně handicapované.

Každý z  libereckých seniorů má 
možnost do Kontaktu přijít, na vlastní 
oči se přesvědčit o pravdivosti mých 
slov a udělat si svůj názor, rozhodně 
uvítáme každého.    

Liberecký Kontakt očima seniorky
V Liberci se žije seniorům dobře, protože mají Kontakt. Tedy pokud o něm vědí a chodí na jeho akce.  
Nina Vaňková

České mládeže 1079 (u Mountfi eldu)
(LIBEREC VI-ROCHLICE, 460 06), Tel.: 483 033 355

liberec@planeo.cz, www.planeo.cz 

PLANEO ELEKTRO
LIBEREC

Po–Ne 9.00–20.00

ntfi eldu))
l.: 48383 0 03333 35 355 35535555
aneeo.c.cczzz

0.0.0000000000000

Program klubu seniorů 
Komunitní středisko Kontakt Liberec

15. 11. / 14.00
 Hudební odpoledne 
s M. Hadravou a J. Klímou.

Cen. klub sen.
3. patro

21. 11. / 15.00
M. I. Cvětajevová – ruská 
spisovatelka a básnířka.
Beseda s A. Sadílkovou.

Cen. klub sen.
3. patro

23. 11. / 15.30
Jak se žije v Japonsku 
Setkání s paní Ludmilou 
Nakagoshi.

Cen. klub sen.
3. patro

24. 11. / 10.00 Tréninkové dopoledne 
v kuželně. Tipsport aréna

29. 11. / 14.00
 Hudební odpoledne 
s M. Hadravou a J. Klímou.

Cen. klub sen.
3. patro

7. 12. / 13.30

Zimní turnaj v šipkách 
pro seniory. Přihlásit se 
můžete v Centrálním klu-
bu seniorů do 5. 12. 2011.

Suterén 

8. 12. / 10.00
Tréninkové dopoledne 
v kuželně. Tipsport aréna

13. 12. / 14.00
 Hudební odpoledne 
s M. Hadravou a J. Klímou. Cen. klub sen.

3. patro

Klub šikovných rukou  – každé liché pondělí od 10.30. Herní odpoledne – stolní hry 
každý čtvrtek od 13.30. Lehké relaxační cvičení – každý pátek od 8.30, 9.30 a od 10.30 
v suterénu. Tančíme v každém věku – každý pátek od 14.30 hodin v suterénu. Počíta-
čové kurzy – po, út, st. Trénování paměti – každé pondělí od 10.00 nebo od 13.00.

Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova 504/7, 
460 01 Liberec 1.  Tel.:  485 244 992.

Inzerce
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SLAVNÝ ROMÁN v dopisech, který 
s nebývalou otevřeností popisuje 
milostné intriky jako chladný kalkul a 
prostředek k ovládání druhých, vzbu-
dil v době svého vydání v roce 1782 
obrovský rozruch. 

Příběh francouzského spisovate-
le a brigádního generála dělostře-
lectva Choderlos de Laclose fascinu-
je dodnes. Liberecký balet předsta-
ví adaptaci románu, jejíž autorkou 
je šéfka baletu Alena Pešková, jako 
svou první premiéru v sezóně. 

Požádali jsme o několik slov cho-
reografa a režiséra této inscenace, 
Jiřího Pokorného, současného šéfa 
baletu Divadla J. K. Tyla v Plzni.  

„Rafi novaná, prostopášná marký-
za de Merteuil měřící síly s notorickým 
proutníkem vikomtem de Valmont na 
pozadí aristokratické společnosti ve 
Francii 18. století motivuje tvůrce nejen 
fi lmové a činoherní, ale též baletní cho-
reografy po celém světě. 

Taneční kompozicí můžeme ztvár-
nit a zhmotnit to krásné nedotknu-
telno, to, co není přesně defi no-
váno, to, co visí ve vzduchu, aby-

chom i pomocí abstraktních obrazů 
vyvolali v divákovi vnitřní odpověď 
a výpověď o každém protagonisto-
vi. V našem představení, kde se prolí-
ná vykalkulovaný cynismus, přetvář-
ka, naivita, potlačené city, budeme 
mít možnost se setkat s abstrakt-
ní postavou Vášně, která nenásil-
nou formou tahá za nitky jednotli-
vých obrazů. Vášeň, která probou-
zí to zakázané v nás, nás přenáší do 
děje milostných duetů, trojúhelníků, 
sborových scén a vnitřních monolo-
gů za pomocí hudebních skladatelů, 
převážně z dob baroka. 

Budeme se s baletním souborem 
velmi těšit, že budete přicházet za 

titulem s odlehčeným téma-
tem a prožívat také, že v životě 
kolem nás se neustále zabývá-
me podobnými hrami…“      

„HORSKÁ DRÁHA“ je komorní kon-
verzační, téměř bytová komedie sou-
časného francouzského dramatika 
Erica Assouse, jehož hry se s úspě-
chem hrají po celém světě. Jeho 
ab surdní humor je divákům blízký 
právě proto, že se v   situacích pří-
běhu dobře poznávají. Při francouz-
ském uvedení si mužskou roli v této 
hře zahrál Alain Delon.

 „Divadlo Na vlastní triko Liberec“ 
je ma lé, téměř bytové liberecké diva-
dlo, které připravilo inscenaci, v níž 
si starší muž po několika sklenkách 
v baru odvádí  do svého luxusního 
bytu mladou krásnou slečnu. Více již 
na představení, které se koná  se koná 
16. 11. a 15. 12. od 19.30 v Experimen-
tálním studiu Lidových sadů.         

V ROCE 1907 se česká menšina v Liber-
ci rozhodla založit „zpěvácký spolek“ 
a zvolila nejpřípadnější název - Ještěd. 
Po přestávce zaviněné válkou se poda-
řilo navázat na tradici už v roce 1945. 
Trpkou zajímavostí je, že ačkoli Ještěd 
vznikl jako dělnický spolek, po únoru 
1948 prošel krizí s výrazným úbytkem 
členů. Naštěstí ji zažehnal. Zejména po 
roce 1953 díky osobnosti sbormistra 
Josefa Pazderky. Ještěd s ním proces-
toval kus světa a přivážel domů cenné 
trofeje ze soutěží. 

Doma spolupracoval s Divadlem 
F. X. Šaldy, i s dětským sborem Seve-
ráček manželů Uherkových. Po spole-
čenských změnách v roce 1989 využil 
Ještěd nových možností a několikrát 
vycestoval do zahraničí, ale součas-
ně začal stárnout. Tehdy totiž vznika-
lo mnoho dalších sborů. Hrozilo, že 
k devadesátému výročí založení sboru, 
v roce 1997, nebude mít kdo oslavovat.

Obrovským štěstím ale bylo, že 
se v Liberci objevili manželé Pálko-
vi. Od roku 1997 vedli Severáček a 
Petr posléze převzal, zpočátku s Mar-
tinem Veselým, dirigentskou štafetu i 
v Ještědu. Tím začala nová slavná éra 
sboru. Opět se rozvinula spolupráce 

s divadlem (v operách Turandot, Aida, 
Tosca), a nově s dolnoslezskou fi lhar-
monií z Jelení Hory. Tragická zpráva 
o skonu Petra Pálky v roce 2006 pak 
byla obrovskou ránou pro všechny.  

Po krátkém hledání jeho nástupce se 
opět zablýsklo na lepší časy – sbormis-
trování se ujali Čeněk Svoboda a Zuzka 
Kubelková, díky nimž Ještěd opět drží 
vysokou laťku. Úspěchy při koncertování 
v Rudolfi nu, spolupráce se Severočeskou 
fi lharmonií Teplice a další mluví za své. 

Aktuálně můžete Ještěd slyšet 
v polovině listopadu spolu s dalšími 
libereckými sbory Rosex a A my taky. 
Společně jsme nastudovali slavné 
Mozartovo Requiem v  doprovodu 
Bachova orchestru z Německa. 12. 11. 
zazní Requiem v bazilice v Hejnicích a 
o den později v Liberci u sv. Antonína. 
Nebo si s námi můžete zakoledovat 
při rozsvěcení vánočního stromu 
před libereckou radnicí 27. 11.

Pokud tedy rádi zpíváte i se občas 
rádi hýbáte, přijďte mezi nás. Vítáme 
především muže – rozhoduje chuť 
zpívat, nikoli znalost not. Zkoušky 
jsou každou neděli od 19.00 v ZUŠ 
Liberec. Více informací o sboru na 
www.jested-choir.cz      

Nebezpečné známosti
Premiéra v pátek 18. listopadu v Šaldově divadle. 
Iva Špačková

Na triko
Divadlo Na vlastní triko 
Liberec  zve na komorní 
komedii  „Horská dráha“.  
Zdeněk Okleštěk

Emoce nejen na 
fotbale a hokeji
Sborové zpívání je radostí. Liberec je znám svojí tradicí 
sborového zpěvu, která sahá do doby rakouského mocnářství. 
Petr Kadlas, člen výboru Pěveckého sboru Ještěd Liberec

Dukáty
Liberec pustí v prosinci do 
oběhu vlastní měnu. 

CENNÝ SUVENÝREM a místním 
platidlem bude „40 libereckých 
rytířů” v nominální hodnotě 40 
Kč, které vejdou do oběhu 13. 12.

Na lícové straně dukátu bude 
vyobrazen rytíř, na rubu znak Liber-
ce. Dukát  bude fungovat jako plati-
dlo na určených místech ve městě, 
jejichž seznam bude na strankách 
www.liberec.cz a spoluorganizáto-
ra akce www.lokalnidukat.cz. 

Projekt vznikl ve spolupráci 
se společností Karkonoski Dom 
Numizmatyczny, která má s Lokál-
ním dukátem zkušenosti. Ražbu 
dukátu zajistí Česká mincovna 
v Jablonci nad Nisou.

Dukát bude možné zakoupit od 
12. prosince na vánočních trzích a v 
městském informačním centru. 

První pomoc vždy po ruce 
Základní sada lék� a zdravotnických materiál� v praktickém balení.

     Domácí 
lékárni�ka    
lllé

Kontrola vašich domácích lékárni�ek ZDARMA
•  P�ineste své domácí zásoby lék� k nám do lékárny.
•  Odborný personál vám zkontroluje doby použitelnosti a vysv�tlí použití a dávkování.
•  Zajistíme ekologickou likvidaci vašich prošlých lék�.
•  Poradíme s dopln�ním vaší sou�asné domácí lékárni�ky.
Objednejte si termín vaší konzultace p�ímo na Lékárn� Vital
nebo prost�ednictvím telefonní linky

Liberec 4, Fügnerova 667/7
Jablonec n. Nisou, Želivského 5050

Více informací a další lékárny na na  
www.lekarnavital.cz

810 888 103*

PPPPrrvní

DÁREKÁREK

*Sazba: Platíte pouze cenu místního hovoru. Hovory z mobilního telefonu jsou placeny dle vašeho �ádného tarifu.

1 recept 
= 30 K� poukaz

Inzerce

Jiří Pokorný 
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Distribuci Libereckého zpravodaje 
do každé rodiny v Liberci zajišťuje od 
1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud 
Zpravodaj neobdržíte do své schránky, 
obracejte se, prosíme, přímo na Českou 
poštu, tel.: 485 246 431. Do vyčerpání 
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci 
hlavní budovy radnice, Nového magis-
trátu a v Městském informačním centru.

Vydává Magistrát města Liberec, 
nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Libe-
rec. IČO 262978.

Povoleno: MK ČR E 11813. Redak- 
ční rada: Martina Rosenbergová, Lukáš 
Martin, Jiří Šolc, Jiří Rutkovský, Petr 
Černý, Květoslava Morávková, Michael 
Dufek, Dana Lysáková, Pavel Chmelík. 
Šéfredaktor: Pavel Chmelík (t. 731 681 
090, chmelik.pavel@magistrat.liberec.
cz). Tisk: Geoprint Liberec. Redakce si 
vyhrazuje právo krátit a upravovat pří-
spěvky po stylistické stránce. Náklad 45 
500 kusů. Vychází: 10. 11. 2011. 

ZPRAVODAJ
LIBLIBERECKYERECKY`̀

Bruslení
MILOVNÍCI BRUSLENÍ mají k dis-
pozici led Svijanské arény v úterý 
(17.45–18.45) a po dvou hodinách 
v sobotu a v neděli (15.00–17.00). 
V neděli se předpokládá využití 
obou ledových ploch.  Připraveny 
jsou i školy bruslení.    

V úterý zaplatí dospělí 30 Kč a 
děti a studenti 20 Kč, o víkendu je 
vstupné pro dospělé 40 Kč a pro 
děti a studenty 25 Kč. Pro zájemce 
je v areálu i půjčovna bruslí nebo 
jejich servis. Další informace na 
www.sportparkliberec.cz 

Uzávěrka příštího 
čísla Libereckého 

zpravodaje           
je 18. listopadu 

horní patra udivují neob-
vyklými pohledy na areál 
a část Liberce. 

Přichystána je též 
módní přehlídka zimního 
oblečení renomovaných 
značek, výstava lyží pro 
rok 2012 a dalšího lyžař-
ského vybavení. Ski areál 
také představí novou informační 
techniku na lanové dráze Černý vrch. 
Po celý den bude k dispozici i občer-
stvení v servisní budově. 

Odpolední program zahájí rece-
sistický závod o jeden sezónní 
skipas. Závod bude odstartován ve 

13 hodin a může se ho 
zúčastnit kdokoliv, kdo 
přijde na Ještěd v dobo-
vém oblečení lyžaře a s 
lyžemi vyrobenými před 
rokem 1950. Podrobnosti 
o závodu budou uveřej-
něny na webových strán-
kách www.jested-ski.cz. 

V unikátní show se předvedou sko-
kani na trampolíně i se snow-boar-
dovým prknem. Určitě nezklame 
ani vystoupení tanečních skupin na 
dojezdu skokanských můstků. Pro-
gram je naplánovaný až do setmění a 
zakončí jej slavnostní ohňostroj.   

Otevřené dveře Ski areálu Ještěd
Den otevřených dveří ve Ski areálu Ještěd se naposledy konal na podzim 2005. Vedení 
sportovního areálu chce na tuto tradici navázat.
Vít Pražák, ředitel SAJ a.s.
BOHATÝ PROGRAM pod Ještě-
dem odstartuje v sobotu 3. prosince 
v 10 hodin na dojezdu skokanských 
můstků. Program je připravován ve 
spolupráci s městem a Sportovním 
klubem Ještěd.

V  rámci dne otevřených dveří se 
představí lyžařské školy Sportovního 
klubu Ještěd, Sportovního klubu Tigers, 
bude možné se zapsat do lyžařských 
škol a zároveň si děti vyzkouší svoji 
rychlost, obratnost a sílu v různých sou-
těžích. Nejlepší výkony budou určitě i 
odměněny sladkou cenou. Svoji lyžař-
skou školu představí také vítězka svě-
tového poháru Lucie Hrstková, která 
zájemcům ráda věnuje svůj autogram.  
Pro dobrou náladu budou po celý den 
hrát hudební skupiny, horská služba 
Jizerské hory předvede zimní techni-
ku a na lanové dráze Černý vrch ukáže 
záchrannou akci ze stojící lanovky. 

Ski areál představí zasněžovací tech-
nikou a pásová vozidla na úpravu sjez-
dovek. Areál přichystal i jedno velké 
překvapení. V provozu bude jednose-
dačková lanovka pro dospělé, která 
obsluhuje můstky, a zájemce vyveze 
na nájezd skokanských můstků. Lidé 
tak uvidí pohled, který se naskýtá jen 
skokanům na lyžích. Dolů ale bude 
muset každý po svých. Odměnou mu 
bude prohlídka věže rozhodčích. Její 

Bezpečně
Dopravní podnik připravil 
anketu pro cestující.

PROJEKT Dopravního podniku 
měst Liberce a Jablonce nad Nisou, 
a. s., BEZPEČNĚ S NÁMI, chce zjistit, 
jak cestující vnímají svoji bezpeč-
nost v prostředcích MHD. Zda se 
cítí ohroženi technikou jízdy řidiče 
nebo spíše spolucestujícími. 

Otázky otevřou diskuzi a nabízí 
možnosti pro zajištění bezpeč-
nosti každého z  nás. „Ptáme se 
například, zda by zákazníci uví-
tali nějaký bezpečnostní prvek 
ve vozidle, a když ano, tak jaký,“ 
vysvětluje podstatu projektu 
Roman Šotola, předseda předsta-
venstva DPMLJ, a. s. 

Vedení dopravního podniku se  
bude ptát také svých zaměstnan-
ců. I oni by se při plnění svých pro-
fesních úkolů měli cítit bezpečně.

Cestující mají možnost vyjádřit 
se k důležitým otázkám v dotaz-
níku připraveném na webových 
stránkách www.dpmlj.cz Svými 
názory pomohou zajistit bezpeč-
nost nejen svou, ale i ostatních.   

DISTRIBUCE ZPRAVODAJE

INDOOR
FOTBAL CUP

www.tipsportarena.cz

PROGRAM:
-  10 ATRAKTIVNÍCH DUELŮ
-  AUTOGRAMIÁDY TÝMŮ
-  PRODEJ FAN PŘEDMĚTŮ
-  DIVÁCKÉ SOUTĚŽE

10. 12.  2011
TIPSPORT ARENA LIBEREC

Prodej vstupenek v síti Ticketpro.

Inzerce

čtvrtek 24. listopadu v 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC


	Zpravodaj_11_11_01
	Zpravodaj_11_11_02
	Zpravodaj_11_11_03
	Zpravodaj_11_11_04
	Zpravodaj_11_11_05
	Zpravodaj_11_11_06
	Zpravodaj_11_11_07
	Zpravodaj_11_11_08
	Zpravodaj_11_11_09
	Zpravodaj_11_11_10
	Zpravodaj_11_11_11
	Zpravodaj_11_11_12
	Zpravodaj_11_11_13
	Zpravodaj_11_11_14
	Zpravodaj_11_11_15
	Zpravodaj_11_11_16


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.32667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /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 (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027005b004b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b005d0027005d0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed0063>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.32667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /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 (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027005b004b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b005d0027005d0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed0063>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.32667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /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 (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027005b004b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b005d0027005d0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed0063>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.32667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /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 (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027005b004b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b005d0027005d0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed0063>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.32667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /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 (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027005b004b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b005d0027005d0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed0063>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.32667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /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 (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027005b004b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b005d0027005d0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed0063>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.32667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /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 (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027005b004b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b005d0027005d0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed0063>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.32667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /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 (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027005b004b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b005d0027005d0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed0063>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.32667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /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 (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027005b004b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b005d0027005d0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed0063>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.32667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /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 (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027005b004b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b005d0027005d0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed0063>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.32667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /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 (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027005b004b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b005d0027005d0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed0063>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.32667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /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 (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027005b004b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b005d0027005d0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed0063>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.32667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /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 (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027005b004b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b005d0027005d0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed0063>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.32667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /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 (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027005b004b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b005d0027005d0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed0063>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.32667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /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 (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027005b004b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b005d0027005d0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed0063>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.32667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /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 (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f0064002000270050004400460020004c00690073007400790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027005b004b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b005d0027005d0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed0063>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


