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Ukazuje se
stále jasněji, že
investiční čin-
nost není zda-
leka jen o peně-
zích. Město ja-
ko správný hos-
podář sice musí
hlídat vynaklá-
dané prostřed-
ky a snažit se,
aby nebyla ani koruna utracena
zbytečně, ale to lidem určitě nestačí.
Peníze, byť pocházejí z jimi pla-
cených daní, netečou přímo z jejich
osobních účtů, ale různá omezení,
plynoucí z realizace té které inves-
tice, se jich dotýkají přímo. A někdy
i hodně nepříjemně, neřku-li přímo
bolestně.

Mám nyní na mysli třeba chys-
tanou opravu důležité křižovatky
Nádražní – Rudolfovská. Už při vý-
běrovém řízení jsme si dobře uvědo-
movali, jaký problém nezbytná uza-
vírka obyvatelům města přinese. Pro-
to jedním z kritérií, samozřejmě ved-
le ceny, byla i rychlost prací. Výbě-
rové řízení nakonec vyhrála renomo-
vaná stavební firma s dlouhou řa-
dou úspěšně provedených staveb. Na
nabídce imponovala nejenom cena –
přibližně šest a půl milionu korun,
což je o dva miliony méně, než se
původně počítalo – ale také skuteč-
nost, že část Rudolfovské ulice bude
uzavřena ne více než dva měsíce, ale
přibližně jen měsíc a čtvrt.

Neskrývám, že práce v tomto
místě pravděpodobně na několik
týdnů ovlivní plynulost provozu.
Nicméně ve stejném období se chystá
i uzavírka silnice pod viaduktem,
takže by i tak do těchto míst mířilo
mnohem méně vozidel. Také viadukt
totiž uzavřou kvůli pokračující mo-
dernizaci železnice od 1. dubna do 5.
května. Takže i jistá časová koordi-
nace byla v případě této investice
zcela na místě.

Jsem si vědom, že potřebná doba
je jinak dlouhá pro stavbaře a jinak
pro motoristy a lidi, žijící v blízkosti
opravované komunikace nebo objíz-
dných tras. Považuji proto za nez-
bytné, aby radnice hlídala průběh
oprav nejen z hlediska kvality, ale
i časového harmonogramu. Myslím
si totiž, že i o tom je investiční
činnost. Nejenom dostat za rozum-
nou cenu kvalitně odevzdané dílo,
ale mít ho hotové v termínu, který co
nejméně ovlivní běžný život města
a jeho obyvatel. 

Kamil Calta,
náměstek primátora 

�  Termíny veřejných projednání

�  Mobilní sběrné dvory 2013

�  Zaniklé hospody: Split

�  Kam za kulturou v březnu

Trocha
nepohodlí za
výsledek stojí

DALŠÍ KILOMETRY ZANÁDRAŽNÍ 
KOMUNIKACE SE ZAČNOU STAVĚT V LÉTĚ

Více než čtyři kilometry nové silnice
a cyklostezky by v následujících třech
letech měly vyrůst v Českých Budějo-
vicích. Město a Jihočeský kraj společně
postaví další úseky takzvané zanádraž-
ní komunikace, jež tvoří východní ob-
chvat centra.

„Konkrétně se jedná o zbývající část
druhé etapy zanádražky, která se od
křižovatky s Vrbenskou ulicí přes areál
bývalých plynáren stočí pravostranným
obloukem do Plynárenské ulice. Dvou-
kilometrová čtvrtá etapa pak umožní na-
pojení nově budované komunikace ve-
doucí z ulice U Lávky na Novohradskou
ulici v Nových Hodějovicích,“ popisuje
plánované stavby náměstkyně primáto-
ra Ivana Popelová s tím, že podél nové
silnice vznikne také stezka pro cyklisty.

Na projekční a majetkoprávní pří-
pravě nové silnice se společně podílely
odbory magistrátu města a krajského
úřadu. 

„Jednání s vlastníky dotčených ne-
movitostí a orgány státní správy nebyla
vždy jednoduchá. Nakonec se nám ale
se všemi majiteli podařilo dohodnout
a za jejich vstřícný přístup jim patří
poděkování,“ říká náměstek primátora
Miroslav Joch.

ZASTUPITELÉ PODPOŘILI SLUŽBY PRO POTŘEBNÉ. Celkem 3,6 milionu korun z městského rozpočtu získají v prvním pololetí
organizace, které v Českých Budějovicích zajišťují pečovatelskou službu, tísňovou péči, osobní asistenci a terénní hospicovou péči.
O rozdělení příspěvků pěti organizacím rozhodli na svém únorovém jednání budějovičtí zastupitelé. Sociální služby využívá také
osmaosmdesátiletá Alena Trägerová, které v jejím domácím prostředí pravidelně pomáhá Daniela Bartůšková z Městské charity
České Budějovice.   Foto: Petr Zikmund.

Předpokládaný rozpočet na stavbu
druhé etapy činí bez daně 77 milionů
korun, pro čtvrtou etapu 320 milionů.
Vedle městského a krajského rozpočtu
se na financování nových silnic bude
podílet také rozpočet Evropské unie
prostřednictvím regionálního operač-
ního programu NUTS II Jihozápad.

V případě hladkého průběhu zadá-

vacího řízení, které administruje Jiho-
český kraj, se stavební práce na obou
úsecích zahájí již letos v červenci.

„Zanádražní komunikace se připra-
vuje už od roku 2002 a po deseti letech
je její dokončení konečně na dosah.
Druhá etapa by měla být hotová v červ-
nu 2014, čtvrtá etapa v říjnu téhož ro-
ku. Po domluvě ve vedení města bude

pan náměstek Joch, který je současně
krajským radním, usilovat o to, aby-
chom dotaci z Evropské unie dostali
i na téměř kilometrový úsek zanádraž-
ky mezi Pekárenskou ulicí a propoje-
ním okruhů. Tím by byl východní
obchvat města víceméně dokončen,“
dodává náměstkyně primátora Ivana
Popelová.

Peníze z hazardu půjdou na sociální 
věci, kulturu a mládežnický sport

Vyhlášky města č. 4/2011 o zákazu
provozování některých sázkových her,
loterií a jiných podobných her, č. 5/2011
o omezení provozní doby některých sáz-
kových her, loterií a jiných podobných
her a o dalších souvisejících opatřeních
a č. 6/2011 o místním poplatku za pro-
vozovaný výherní hrací přístroj, kon-
cový interaktivní videoloterní terminál
a herní místo lokálního herního systé-
mu, měly směřovat k eliminaci hazardu
na území města, což se nakonec podaři-
lo. K 31. prosinci 2012 skončila platnost
veškerých povolení k provozování výher-
ních hracích přístrojů. 

„Město vloni obdrželo přerozdělením
výnosů ze zdaněného hazardu z minis-

terstva financí dvacet milionů korun.
Tyto peníze půjdou do oblasti sportu,
sociálních věcí, kultury a volnočaso-
vých aktivit dětí a mládeže,“ konstatuje
první náměstek pro ekonomiku a ma-
jetek města Miroslav Joch a dále upřes-
ňuje, že k těmto prostředkům město ze
svých zdrojů ještě přidá téměř osmnáct
milionů. 

Další čtyři miliony z rozpočtu pod-
poří životní prostředí, památkovou péči
i cestovní ruch. „Celkem tak do všech
dotačních a grantových oblastí bude
směřovat 41 milionů 900 tisíc korun,“
dodává náměstek s tím, že příslušné
komise rady města doporučí postup při
jejich konkrétním rozdělování.

Číslo měsíce

1348
dětí přišlo v lednu k zápisu do prv-
ních tříd v čtrnácti základních ško-
lách, které zřizuje město České Bu-
dějovice. Z tohoto počtu však asi dvě-
ma stům dětí bude zřejmě povolen
odklad školní docházky.

Rada města rozhodla o podpoře zá-
kladních škol s rozšířenou sportovní vý-
ukou. Celková částka 652 tisíc korun
z městského rozpočtu je určena na úvaz-
ky trenérů, náklady spojené s rozšířenou
výukou sportu a náklady škol se spor-
tovními třídami. Jak uvádí náměstek pri-
mátora Petr Podhola, město se tím snaží
kompenzovat státní prostředky, které
jsou ministerstvem neustále snižovány. 

„Už loni jsme z vlastních prostředků
podpořili částkou 624 tisíce korun více
než tisíc prvňáčků, každá rodina od nás
dostala 600 korun, přispíváme také na
každého malého plavce, který z měst-
ského rozpočtu dostane 250 korun,“ do-
dává náměstek. 

Myšlenka na podporu škol se spor-
tovní výukou vzešla částečně od ředitele
ZŠ Oskara Nedbala Miroslava Poláčka. 

„Naše škola připravuje sportovce pro
volejbalový klub Jihostroj a také gym-
nastky. Čím dál více se však potýkáme
s problémy, jak tuto přípravu financovat.
Hovořil jsem o tom s panem primátorem
Thomou a panem náměstkem Podholou
a moc mě těší, že má prosba byla vyslyše-
na a že takto budou podpořeny i ostatní
školy,“ říká Miroslav Poláček.

PPřřeehhlleedd  zzáákkllaaddnníícchh  šškkooll,,  kktteerréé  zzíísskkaajjíí
ffiinnaannččnníí  ppooddppoorruu

Základní školy s rozšířenou výu-
kou sportovních aktivit: 

ZŠ O. Nedbala, ZŠ Grünwaldova, ZŠ
a MŠ Kubatova

Základní školy se sportovními tří-
dami nad rámec školního vzdělávacího
programu:

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, ZŠ Matice
školské, ZŠ Pohůrecká, ZŠ a MŠ L. Kuby

Město podpoří
mladé sportovce

Za zveřejňování smluv 
dostala radnice jedničku 

Výborně zpracovaná databáze všech
smluv uzavíraných městem. Přehledně
prezentované dotační programy a pra-
vidla. Otevřené rozhodování orgánů měs-
ta. Srozumitelně připravený rozpočet.
Těchto hodnocení se dočkala českobudě-
jovická radnice díky účasti v projektu
Města obce bez korupce, který připravilo
občanské sdružení Oživení. 

To posuzovalo míru otevřenosti čes-
kých samospráv v deseti vybraných oblas-
tech. Vedle již zmíněných smluvních vzta-
hů to byly například veřejné zakázky, ale

také hospodaření městských společností. 
„Rozhodli jsme se zpřehlednit fun-

gování obchodních společností ve vlast-
nictví města. Na radničním webu www.c-
budejovice.cz tak zájemci vedle základ-
ních údajů o všech šesti společnostech
částečně či úplně vlastněných městem
najdou také rozpočet těchto organizací
nebo souhrn vzájemných finančních to-
ků. Zveřejnili jsme také jmenný seznam
všech členů představenstev a dozorčích
rad včetně uvedení jejich politické pří-
slušnosti, mimo jiné proto, aby bylo zřej-

mé, že na chodu městských společností
se podílí zástupci všech stran a hnutí
českobudějovického zastupitelstva,“ říká
primátor Juraj Thoma. 

„Účastí v projektu Města obce bez ko-
rupce jsme se zavázali realizovat celou
řadu protikorupčních opatření a mne po-
chopitelně těší, že se nám dostalo poch-
valy. Troufám si trochu neskromně tvr-
dit, že mezi českými statutárními městy
jsme, pokud jde o otevřenost, na špici.
Což pochopitelně neznamená, že už není
co zlepšovat. V nejbližší době například
s kolegy povedeme debatu o zveřejňová-
ní jmenných hlasování týkajících se jed-
nání rady města,“ dodává Juraj Thoma.

Práce na železnici naposledy 
omezí dopravu u viaduktu
Na velikonoční pondělí, tedy 1.

dubna bude na území města zahájena
závěrečná etapa modernizace železnič-
ní tratě České Budějovice – Praha. Na
rozdíl od loňské, více než půlroční
uzavírky viaduktu na Rudolfovské třídě
bude letošní omezení dopravy trvat jen
šest týdnů. V optimálním případě by
řidiči mohli silnici pod železničním
mostem užívat znovu už 13. května. 

Uzavřeného viaduktu využijí také
plynaři k rekonstrukci svých sítí, kvů-
li čemuž bude v Nádražní ulici již od
4. března omezen provoz v jednom jízd-
ním pruhu. Město provede stavební
úpravy křižovatky Nádražní – Rudol-
fovská, která se mimo jiné dočká nové-

ho světelně signalizačního zařízení
propojeného s ostatními budějovickými
křižovatkami. Práce na rekonstrukci
křižovatky zahájí stavební firma v po-
lovině března, kdy dojde k uzavření
úseku Rudolfovská – Chelčického pro
všechna vozidla s výjimkou autobusů.
Jinak ale budou objízdné trasy během
uzavírky železničního podjezdu stejné
jako v loňském roce.

Tématu se podrobněji budeme
věnovat v březnovém čísle radničních
novin, kde najdete také informace
o dubnových a květnových výlukách
Českých drah souvisejících s moder-
nizací zabezpečení kolejiště na vlako-
vém nádraží.



NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Českobudějovická radnice se rozhod-
la nezvýšit nájemné nebytových prostor,
které jsou ve vlastnictví města. Umož-
ňovala by jí to inflační doložka, kterou
mají nájemci ve svých smlouvách. Zvý-
šení by mohlo zohlednit míru inflace
v předchozím roce, kterou Český statis-
tický úřad stanovil na 3,3 %.

Nevyužitím této možnosti se město
snaží podat pomocnou ruku menším živ-
nostníkům nabízejícím své služby obyva-
telům města, tedy provozovatelům obcho-
dů, restaurací, kaváren, ale také skladů

Pilotní projekt, jehož cílem byla
separace použitých olejů a tuků, které
zatěžují stokovou síť a působí velké
komplikace v kanalizačním potrubí, měl
jednoznačně kladné odezvy i zajímavý
výsledek. V relativně krátkém období na
přelomu prosince a ledna bylo sebráno
celkem 101 kg tuků. 

„Pro objektivní vyhodnocení je však
třeba uvést ještě další číslo. V prosinci
minulého roku bylo v čistírně odpadních
vod zlikvidováno 10,83 tun tuků, což je
zhruba stejné množství jako v před-
chozích letech. Znamená to, že dvacet
nádob na ukládání tuků umístěných po
celém městě se zatím na bilanci nátoku

nemohlo významně projevit. Nepochyb-
ně i proto, že pokrylo jen omezenou část
producentů,“ shrnuje radní Ivo Moravec
s tím, že relativně optimističtější čísla
radnice eviduje v českobudějovických
sídlištích Máj a Vltava. Zde jsou nádoby
na oleje umístěny v uzavřených kontej-
neřištích, do nichž lidé vloni odevzdali
celkem 354 kilogramů. 

„Řádově stovky kilogramů použitých
potravinářských olejů skončily ve sběr-
ných dvorech. Město má jak známo zatím
tři sběrné dvory, o zřízení čtvrtého vážně
uvažujeme. Ideální by bylo, kdyby lidé
začali těchto bezplatných služeb více
využívat. Sběrný dvůr je k dispozici všem

obyvatelům s trvalým bydlištěm v Čes-
kých Budějovicích. V praxi je to velmi
prozaické. Stačí tam jen přijet, zdarma se
zbavit nepotřebného a šetřit životní
prostředí, které máme jen jedno a nikdo
nám je za lepší nevymění,“ nabádá Ivo
Moravec.

PPrroovvoozznníí  ddoobbaa  ssttaabbiillnníícchh  ssbběěrrnnýýcchh
ddvvoorrůů  vv  zziimmnníímm  oobbddoobbíí
(Dolní 1, Švábův Hrádek, 
Plynárenská)
pracovní dny: 8.00 - 18.00 h
soboty: 8.00 - 12.00 h
neděle: 14.30 - 18.00 h

Termíny některých veřejných
projednání v březnu 2013

Nájemné nebytových prostor 
se zvyšovat nebude

Několik let se městu nedařilo vyřešit
neuspokojivou situaci kolem vlastnictví
sportovního areálu, který přiléhá k ZŠ
Bezdrevská. Nyní se však zdá, že by se si-
tuace mohla zlepšit. „Současný stav dlou-
hodobě nevyhovoval základní škole,
která areál sice využívala, ale pouze na
základě nájemního vztahu, takže s ním
ani nemohla nijak nakládat,“ přibližuje
náměstek primátora Miroslav Joch.

„Majetkový odbor magistrátu města
v současnosti pracuje na posledních
detailech smlouvy s Tělovýchovnou
jednotou Vltava České Budějovice,
která areál vlastní. V nejbližších dnech
dojde k odkoupení jeho větší části za
4,2 milionu korun. Město následně
sportoviště převede do majetku ZŠ
Bezdrevská,“ dodává Miroslav Joch.

březnu, kdy školy zpracovávají statis-
tický výkaz o výsledcích zápisu.

V letošním školním roce navštěvuje
čtrnáct městských základních škol cel-
kem 7430 dětí, z nichž 1004 chodí do
prvních tříd. Celková kapacita budějovic-
kých škol se pohybuje okolo deseti tisíc
míst. 

„Pro školní rok 2013/2014 předpo-
kládáme v našich školách přibližně 7900
dětí, i v září tedy bude míst dostatek,“
dodává Podhola.

K zápisu do prvních tříd, který se
v Českých Budějovicích konal 24. a 25.
ledna, přišlo 1348 dětí, tedy o osmdesát
pět dětí více než v předešlém roce.
Stejně jako loni žádá o odklad školní do-
cházky přibližně dvě stě dětí. Do budě-
jovických základních škol by tak mělo
nastoupit asi 1150 dětí. 

„Uvedená čísla ovšem nejsou koneč-
ná. Je totiž možné, že některé z dětí bylo
přijato na více základních škol,“ upřes-
ňuje náměstek primátora Petr Podhola.
Přesné údaje bude radnice znát po 10.

nebo výrobních prostor.
„Hlavním důvodem je fakt, že eko-

nomická situace stále není příznivá a my
rozhodně nechceme zvýšením nájem-
ného ještě více komplikovat nájemcům
jejich podnikání, spíše naopak. Jsme pře-
svědčeni, že tímto gestem můžeme ales-
poň trochu ulehčit život všem podnika-
telům, a vlastně tak i napomoci k větší
jistotě jejich zaměstnanců, tedy občanům
města,“ zdůvodnil rozhodnutí rady ná-
městek primátora Miroslav Joch.

SSPPRRÁÁVVAA  DDOOMMŮŮ  ss..rr..oo..  
spravuje 602 nebytových prostor o celkové ploše 86 270,20 m2 a 118 pozemků 
o celkové ploše 219.378,80 m2, pronajímá 285 pozemků o celkové ploše 28 402 m2.
V roce 2012 činilo celkové čisté nájemné z pronájmů nebytových prostor 30 711 196 Kč.
(Stav k 31. prosinci 2012.)

77..  33..,,      88..3300hh ZTV „Rožnov jih - Zahradní město“ 2. etapa (před objektem firmy Kuboušek s.r.o., Lidická č.p. 1937)

1111..  33..,,  1133..0000hh Rekonstrukce ulice Generála Svobody (magistrát, Kněžská 19, zasedací místnost Stavebního úřadu, 
č. dveří 313)

1122..  33..,,  1100..3300hh Novostavba bytového domu v Nové ulici (na místě novostavby bytového domu)

1122..  33..,,  1133..3300hh Novostavba bytového domu o 4 NP + podkroví, na nároží B. Smetany x Otakarova 
(na nároží B. Smetany x Otakarova)

1144..  33..,,      88..3300hh Přechod pro chodce v Dobrovodské ulici (roh ulic Dobrovodská a Pod Lékárnou)

1199..  33..,,      99..0000hh Koridor linky č. 3 - etapa I, část 1 a 2 (magistrát, Kněžská 19, zasedací místnost Stavebního úřadu, 
č. dveří 313)

1199..  33..,,  1133..3300hh Novostavba bytového domu s komerčním využitím - Husova, Sukova, Lipová (Husova tř. 625/39)

2255..  33..,,  1155..0000hh Návrh změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Švába (historická radnice, 
zasedací místnost zastupitelstva města, č. dveří 221)

V závorce je uvedeno místo veřejného projednání.

Město České Budějovice zveřejňuje všechna veřejná jednání v rámci územního řízení k připravovaným stavbám nebo při
změnách územního plánu. Kompletní přehled najdete na www.c-budejovice.cz na stránce "Termíny veřejných projednání" (odkaz
je umístěn na hlavní stránce radničního webu).Do prvních tříd v září

nastoupí přes 1100 prvňáčků

Vltavští žáci budou
mít konečně své hřiště

Použité oleje a tuky je možné
odevzdat ve sběrných dvorech

SOBOTNÍ MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY
harmonogram instalace a provozu v roce 2013
DATUM STANOVIŠTĚ

2233..22.. ssííddlliiššttěě  VVllttaavvaa:: parkoviště u zastávky MHD Otavská
22..33.. ssííddlliiššttěě  ŠŠuummaavvaa,,  MMáájj  ((jjiihh)): parkoviště před Albertem

v ul. M. Horákové
99..33.. KKaalliiššttěě:: na návsi (9.00 – 12.00)
99..33.. TTřřeebboottoovviiccee:: plocha před hlavní branou 

VÚ Třebotovice (12.10 – 15.00)
1166..33.. RRoožžnnoovv:: konečná MHD č. 5
2233..33.. LLiinneecckkéé  ppřřeeddmměěssttíí:: parkoviště na Plavské ulici
3300..33.. NNeemmaanniiccee:: Opatovická u výměníku
1133..44.. MMěěssttsskkáá  ppaammááttkkoovváá  rreezzeerrvvaaccee  aa  cceennttrruumm::

parkoviště na Mariánském náměstí
2200..44.. ssííddlliiššttěě  MMáájj  ((sseevveerr))::  prostor před garážemi v ulici

E. Rošického
1111..55.. PPrraažžsskkéé  ssííddlliiššttěě:: parkoviště u Juvelu 

(křižovatka ul. Průběžná a Plzeňská)
1188..55.. ČČttyyřřii  DDvvoorryy:: u Akademie věd 

(křižovatka ul. Na Sádkách a Na Zlaté stoce)

DATUM STANOVIŠTĚ

88..66.. SSuucchhéé  VVrrbbnnéé:: E. Krásnohorské 
– plocha u škvárového hřiště

1155..66.. MMllaaddéé::  u kostela 
(Novohradská ul. a nám. M. Švabinského)

2299..66.. HHuussoovvaa  kkoolloonniiee::  konečná MHD č. 12
1133..77.. ČČeesskkéé  VVrrbbnnéé::  plocha u hasičské zbrojnice

77..99.. NNoovvéé  HHoodděějjoovviiccee:: plocha u hřiště TJ Nové
Hodějovice (ul. Doubravická)

1144..99.. NNoovvéé  VVrrááttoo:: konečná MHD v ul. U Pily (9.00 – 10.30)
1144..99.. HHaakklloovvyy  DDvvoorryy:: plocha naproti hospodě U Hasiče

(11.00 – 13.00)
1144..99.. ZZaavvaaddiillkkaa (13.10 – 15.00)
2211..99.. SSuucchhéé  VVrrbbnnéé:: E. Krásnohorské 

– plocha u škvárového hřiště
55..1100.. TTřřeebboottoovviiccee:: plocha před hlavní branou 

VÚ Třebotovice (9.00 – 12.00)
55..1100.. KKaalliiššttěě:: na návsi (12.10 – 15.00)

Není-li uvedeno jinak, je provozní doba mobilních sběrných dvorů oodd  99..0000  ddoo  1166..0000  hhooddiinn..

DDoo  ssbběěrrnnýýcchh  ddvvoorrůů  mmůůžžee  oobbččaann  ČČeesskkýýcchh  BBuudděějjoovviicc  ppoo  ppřřeeddlloožžeenníí  oobbččaannsskkééhhoo  pprrůůkkaazzuu  bbeezzppllaattnněě  ooddlloožžiitt  vv  ppřřiimměěřřeennéémm
mmnnoožžssttvvíí  nnáásslleedduujjííccíí  oobbjjeemmnnýý  nneebboo  nneebbeezzppeeččnnýý  kkoommuunnáállnníí  ooddppaadd::

olověné akumulátory
suché baterie
zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti
oleje pro spalovací motory a převodovky
papírové filtry nasycené olejem
barvy, lepidla a pryskyřice (vč. obalů)

pneumatiky, pryž a PVC
nekompostovatelný odpad
stavební a demoliční odpad
elektrošrot (televize, rádia, PC apod.)
elektrická zařízení
vyřazená kamna

nepoužitelné oděvy a textil
kovy
papír a lepenka
plasty a PET
sklo
nábytek a objemný odpad

Rozhodli jsme se proto, že shánění in-
formací k soukromým záměrům obča-
nům zjednodušíme a připravíme pře-
hledný soupis všech aktuálně připravova-
ných projektů na jednom místě. I v tomto
případě totiž platí, že co největší otevře-
nost a informovanost je nejlevnějším a ta-
ké nejúčinnějším nástrojem v boji proti
korupci či různým fámám,“ přibližuje no-
vý počin budějovické radnice primátor
Juraj Thoma s tím, že stránka se zatím
nachází v testovací fázi. 

„Ke každému záměru postupně při-
dáváme údaj, v jaké fázi územního či sta-
vebního řízení se projekt nachází. Od to-
ho se totiž mimo jiné odvíjí míra možného
zapojení občanů, kteří by se k danému zá-
měru rádi vyjádřili,“ dodává Juraj Thoma. 

Novinkou pro uživatele internetových
stránek českobudějovické radnice je
stránka Soukromé záměry na území
města. Zájemci ji najdou na adrese
www.c-budejovice.cz v sekci Rozvoj měs-
ta, Plánování.

„Radniční web slouží primárně jako
prostor pro představení investic reali-
zovaných z rozpočtu města České Budě-
jovice. Na našich internetových strán-
kách lze ke každé zakázce vypsané v po-
slední době najít důležité informace – od
zadávací dokumentace po uzavřenou
smlouvu obsahující detailní rozpočet
příslušné investice. Na území města však
pochopitelně vznikají také soukromé
záměry a záleží na každém investorovi,
jak se k informování veřejnosti postaví.

Radniční web představuje také
záměry soukromých investorů

JJaakk  ssttrráánnkkuu  nnaa  wweebbuu  wwwwww..cc--bbuuddeejjoovviiccee..cczz  nnaajjddeettee??
Hlavní strana > Rozvoj města, Plánování > Soukromé záměry na území města

Přání městu České Budějovice 
V neděli 10. března si připomeneme

748. výročí založení Českých Budějovic.
A tak přejeme našemu městu, aby bylo
přátelské ke svým obyvatelům, aby do-
prava prachem, hlukem a emisemi neza-
těžovala jeho rezidenty, aby bylo dbáno
na dostatek zeleně a zeleň a vzrostlé
stromy byly náležitě ošetřovány a chrá-
něny, aby tak přirozeným způsobem
přispívaly k lepší kvalitě vzduchu.

Aby břehy obou našich řek byly co
nejvíce přístupné všem a byl brán zřetel
na historicky respektovaná záplavová
území, aby se zlepšovala kvalita veřej-
ného prostoru, aby byl dostatek nápadi-
tého a vhodného venkovního mobiliáře,
aby lidé měli důvod déle na veřejných
prostranstvích setrvávat.

Aby byly zahájeny systematické prá-
ce na vytváření cyklistické infrastruktu-
ry a infrastruktury pro chodce, aby se

celkově zlepšil stav chodníků a cest pro
pěší, aby tím lidé byli vyzváni k pohybu
po městě jinak než jen auty, po důstoj-
ných cestách, nejen pro automobily.

Aby do urbanistického plánování by-
lo vedle politiků a developerů zapojeno
i mnoho odborníků různých profesí a, sa-
mozřejmě, veřejnost, aby architekti a land-
scape architekti rozvíjeli své vize a neby-
li sváděni do pozice prostých „kresličů“,
aby tak architektura nabyla na vyšší
kvalitě a nápaditosti.

Aby byla konečně obsazena pozice
hlavního architekta, který naslouchá ná-
zorům z mnoha směrů a zapracovává je
do vizí o budoucnosti města, aby z výbě-
rových řízení byly vybírány ty nejkva-
litnější návrhy.

Aby se prováděly sociologické průz-
kumy, aby projektanti více sledovali při-
rozené cesty lidí, aby se život ve městě

nestal jen plánováním dle matematic-
kých vzorců a modelů dopravních zátěží
a silnic, aby se více navrhovalo a méně
projektovalo, aby se nám zkrátka v na-
šem městě všem co nejlépe žilo. 

Žít v krásném, bezpečném, živém
a zdravém městě je přáním nás všech, ať
již stojíme na jakékoliv straně politic-
kého spektra či názorového směru. Při
utváření prostředí, ve kterém žijeme,
jsme všichni zajedno. Přejeme si pro-
středí přátelské k člověku, bezpečné
a zdravé především pro naši nejmladší
a mladou generaci. Úsilí, které do pozi-
tivního vývoje města vložíme, se nám
mnohonásobně vrátí. 

Další dobrý rok našemu městu a sílu
nám všem v našem společném úsilí pře-
je OS Domovina.

Za OS Domovina
Irena Šefčíková

NANCY. Náměstí ve francouzském Nancy, rozlohou přibližně stejné jako v Čes-
kých Budějovicích, je vyhrazené pro pěší. 



NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Dnešní otázka zní: 
Vyjmenujte alespoň tři herce, kteří účinkovali ve filmu „Drahé tety a já“.  

Odpovědi zasílejte do 15. března na adresu Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 
nebo e-mailem na adresu posta@c-budejovice.cz. Odpovědi můžete také telefonovat na číslo 386 803 003. 

Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „Zaniklé hospody Českých Budějovic“ s jeho vlastnoručním podpisem.

Správná odpověď na otázku z prosincového vydání zní: HHrraaddeebbnníí  bbaaššttaa,,  kktteerráá  ssttáállaa  nnaa  ppůůddoorryyssuu  ddnneeššnnííhhoo  bbllookkuu  SSaavvooyyee,,
ssee  jjmmeennoovvaallaa  KKaattoovvnnaa..  

VVýýhheerrcceemm  ssee  ssttaall  IIvvaann  FFiiggaallllaa  zz  ČČeesskkýýcchh  BBuudděějjoovviicc..  BBllaahhooppřřeejjeemmee!!

Vinárna Split byla ve městě ve
druhé polovině 20. století pojmem. Při-
pomínala Jadran, horké léto, teplé ve-
čery a moře. Také v tom bylo trochu
nostalgie, poněvadž v období první
republiky se k moři do Splitu, Du-
brovníku apod. jezdilo, kdežto za so-
cialismu s tím byly problémy. Zejmé-
na v době, kdy se domácím a hlavně
ruským politikům znelíbil jugoslávský
president Tito. Přitom po roce 1945 by-
la původní vinárna U Höflingerů přej-
menována na „Lidovou jugoslávskou
vinárnu Split“. Nový název zřejmě

souvisel s tím, že se u Höflingerů po-
dávalo převážně jugoslávské víno, ne-
li přímo z okolí Splitu. Ani pamětníci
přesně nevědí, kdo na název Split
přišel.

Kolem roku 1951 byla Jugoslávie
a president Tito označeni za zrádce
socialismu a hned v roce 1952 byl
Split přejmenován na „Vinárnu Slo-
vanka“. Slovanku provozoval Sdruže-
ný komunální podnik města (znám
pod zkratkou SKP). Název se politic-
kým orgánům podařilo opticky změ-
nit, ale ve městě to byl stále Split. Za-
choval si poměrně dlouho i prvorepub-
likovou noblesu a dobrou společnost.
Nezabralo ani to, že podle politiků 50.
let se tam na parketu plouží buržoasní
společnost. Při náladové hudbě v po-
dání saxofonů nešlo dost dobře tan-

covat odzemek nebo mazurku. 
Dlouho mohl Splitu ve městě kon-

kurovat jen Grand, Metropol a Savoy,
později „Hašek“. V 70. letech se pre-
ferovaly oslavy MDŽ, Split měl otevře-
no do dvou až tří ráno a občas si někdo
na bujaré hosty Splitu stěžoval. Z té
doby také pochází slogan „Ze mě si
můžeš dělat srandu, až budeš mít
náhradní volno.“ To když neznalý host
obsadil volnou židli štamgasta, který
si zrovna odskočil. Asi přepokládal, že
každý ví, že je to jeho permanentní
židle. Jinak vyhazovači dole u vchodu

měli o židlích přehled, a když bylo
obsazeno, nepouštěli. Jen jeden štam-
gast patrně židli neměl, protože chodil
různě po Splitu a zpíval hostům (v
případě, že neodporovali) docela sluš-
ným hlasem např. Blueberry Hill nebo
Saint Louis Blues. Zezadu se jednou
ale ozvalo v té samé melodii – Saint-
lujský močál je třeba vysušit. 

Reklamní text Splitu byl decentní
a nenápadně vyzývavý: „Útulné pro-
středí, intimní osvětlení a výtečné ví-
no Vám jistě náladu nepokazí.“ Ve
Splitu a před Splitem se natáčely něk-
teré scény známého filmu Drahé tety
a já. Na tom bylo zajímavé, že ve městě
po dlouhé době zase hrála Nataša Gol-
lová, i když ne v divadle. V době neo-
nů byl Split osazen neonem v podobě
vinného hroznu s nápisem Slovanka.

V přízemí byla později zařízena denní
vinárna. Měla otevřeno už dopoledne.
Velkou konkurenci pro ni ale zvláště
dopoledne představovaly nedaleké
Masné krámy.    

Dům Splitu v dnešní podobě byl
postaven v roce 1932 podle projektu
Rudolfa Diesnera, který také sám stav-
bu realizoval. Na průčelí byl symbo-
licky proveden reliéf chlapečka s hroz-
ny a větvemi vinné révy. Na soused-
ních domech byly malby tanečních
dvojic. Pro provoz vinárny a kluboven
to byl objekt dobrý, ale architekt a sta-

vitel nerespektoval podloubí dvou go-
ticko – renesančních domů, které byly
zbořeny. Podloubí (nejvýznamnější
výtvarný prvek ve městě) je zde najed-
nou „vykousnuté“. Vinu na tom nese
i radnice, která hodlala odstranit pod-
loubí v celém úseku od Piaristické ke
Hroznové po této straně České ulice.
Před rokem 1932 zde také byla vi-
nárna s názvem U Uhrů majitelky An-
ny Uhrové. V roce 1933 je to již U Höf-
lingerů. Eduard Höflinger měl předtím
hostinec ve Dvořákově ulici. Pamětníci
vzpomínají na vinárníka či dobovým
termínem vedoucího pana Nejedlého.
Nově se na Splitu objevila firma Ovoc-
nářské a vinařské družstvo Velké Pav-
lovice, potom po delší odmlce text
„Split zase ožil“, ale ožil jen na chvíli. 

Připravují Odbor územního plánování, Útvar hlavního architekta, Milan Binder a Jan Schinko.

ZANIKLÉ HOSPODY – SPLIT

Symbolem nového adventu 
se vedle jednotných stánků stal 

Foto Martin Volný

Symbolem nového adventu 
se vedle jednotných stánků stal 

Foto Martin Volný

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

ČEVAK a. s.
Severní 8/2264, 370 10  České Budějovice
IČ: 60849657 • DIČ: CZ60849657
hlášení poruch 800 120 112 • zákaznická linka 844 844 870
e-mail: info@cevak.cz • www.cevak.cz

Naše voda  Náš život.

SENIOŘI, SEZNAMTE SE...
Akademický klub třetího věku Aktiv, o.s.

Občanské sdružení Akademický
klub třetího věku Aktiv sdružuje občany
starší 50 let a invalidní občany starší
18 let. Posláním sdružení Aktiv, které
bylo založeno v roce 2011, je umož-
ňovat organizováním vzdělávacích a vol-
nočasových programů další rozvoj všech
českobudějovických seniorů. Sdružení
podporuje seniorskou veřejnost k ak-
tivnímu životnímu stylu, obnově a udr-
žení fyzických i duševních sil, podně-
cuje ke kultivaci životního stylu a hod-
not tak, aby senioři mohli tyto hodnoty
předávat v mezigeneračním dialogu.
Motivuje seniory ke svépomocným a do-
brovolnickým aktivitám s cílem přispět
ke zlepšení jejich života. Přináší senio-
rům možnosti účasti v projektech za-
měřených na rozvoj počítačových a ja-
zykových dovedností, upevňování rodi-
ny, péči o zdraví, rozvoj zájmu o umění,
historii, kulturu a společnost.

V současné době má sdružení 120
členů a dalších 280 sympatizujících ob-
čanů. Aktiv patří k největším vzdělava-
telům seniorů v Jihočeském kraji. V ro-
ce 2012 v rámci projektu Akademie tře-
tího věku Aktiv uspořádal 16 dlouhodo-
bých vzdělávacích programů, kterých se
zúčastnilo více než 200 účastníků a 18
přednášek pro více než 350 posluchačů. 

Mezi nejžádanější kurzy patří VViirr--
ttuuáállnníí  uunniivveerrzziittaa  ttřřeettííhhoo  vvěěkkuu, kterou
pravidelně navštěvuje přes 30 účast-
níků, počítačové kurzy pro mírně pokro-
čilé, kurzy internetových služeb, digitál-
ní fotografie, cvičení paměti a jazykové
kurzy. Kromě nich nabízí sdružení
Aktiv kurz tvorby rodokmenu, grafolo-
gie, architektury a různé tvořivé kurzy. 

V létě jsou organizovány ppoozznnáávvaaccíí
aa  ttuurriissttiicckkéé  eexxkkuurrzzee  ii  ccyykklliissttiicckkéé  vvýýlleettyy.
Při realizaci vzdělávacích programů
sdružení Aktiv spolupracuje s Teologic-

kou fakultou Jihočeské univerzity v Čes-
kých Budějovicích, s Provozní ekono-
mickou fakultou ČZU v Praze a dalšími
školami, institucemi a neziskovými or-
ganizacemi. 

Sdružení Aktiv není pouze vzdělava-
telem. Je neregistrovaným poskytovate-
lem sociálně aktivizačních služeb. Se-
niorům poskytuje ppoorraaddeennssttvvíí  vv oobbllaassttii
vvzzdděělláávváánníí  aa  vvyyuužžíívváánníí  iinnffoorrmmaaččnníícchh
tteecchhnnoollooggiiíí. Sdružení tak ideálně spo-
juje vzdělávání s volnočasovými aktivi-
tami a umožňuje seniorům jejich sebe-
realizaci a kontakt se společenským
prostředím. 

Sdružení má sídlo ve Spolkovém
a kulturním domu Slavie, Jirsíkova 2.
Svou působností tak znovu po letech ob-
novuje poslání spolkového domu pro
občany Českých Budějovic. Svými akti-
vitami pak naplňuje odkaz T. G.
Masaryka: „Nestárnout, to není jen
udržet se, ale pořád růst, pořád zís-
kávat.“  

Sdružení je otevřené všem senio-
rům. Přijďte, budete vítáni!

KKoonnttaakkttyy:: tel. 381 302 053, 721
334 734, www.klubaktiv.cz. Otevřeno
pondělí až čtvrtek 9 -12 hod.

Připraveno ve spolupráci se Se-
niorským senátem České Budějovice.

PPoohhfifieebbnníí  úússttaavv
mûsta â. Budûjovice p.o.

Stálá sluÏba – tel.: 607 928 724
www.krematoriumcb.cz

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

V naší prodejně v ulici Jaroslava
Haška 4, nabízíme živé i zpracova-
né ryby. V současné době prodává-
me kapra a pstruha v živém i chla-
zeném stavu. Zakoupeného živého
kapra za poplatek zpracujeme pro
naše zákazníky dle jejich poža-
davků.        

PPeeččeennýý  kkaapprr  ss  hhoořřččiiccíí::
Kapr, olej, 2 ks cibule, 4– 6 lžic hořčice, mletý černý pepř, sterilovaná kapie, sůl,
kmín. Půleného kapra s kůží očistíme, omyjeme, osušíme a rozkrájíme na širší
porce, které osolíme. Na plech si dáme olej a porce kapra položíme kůží na olej.
Porce potřeme hodně hořčicí, opepříme, přidáme na nudličky nakrájenou ste-
rilovanou kapii a nahrubo nakrájenou cibuli. Kapra s hořčicí celého posypeme
kmínem a dáme péct do rozehřáté trouby.

KKaamm  sslluunnccee  nneecchhooddíí
aneb „vodohospodářské podsvětí“ jižních Čech

objektivem fotografa Slavomíra Kubeše

Vestibul Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 

4.3. – 29. 3. 2013



NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Noviny českobudějovické radnice. Ročník X/2013. Vycházejí jednou za měsíc. Vydává statutární město České Budějovice, IČ 00244732, www.c-budejovice.cz, www.facebook.com/radnice. 
Adresa redakce: nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2; 370 92 České Budějovice. Povoleno MK ČR podle §7 zák. č. 46/2000 Sb., dne 11. 12. 2003, ev. číslo 14933. Řídí redakční rada.

Technické zpracování a tisk: dot. DesignStudio & Tiskárna, České Budějovice, www.dot.cz. Roznáška novin: Česká distribuční, a.s., www.distribucni.cz.
Noviny najdete rovněž na webové stránce www.c-budejovice.cz/cz/mesto/noviny-ceskobudejovicke-radnice.

PPooddnněěttyy,,  ppřřiippoommíínnkkyy  aa  ddoottaazzyy  ppiiššttee  nnaa  aaddrreessuu::
KKaanncceelláářř  pprriimmááttoorraa,,  MMaaggiissttrráátt  mměěssttaa  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee,,  nnáámm..  PPřřeemmyyssllaa  OOttaakkaarraa  IIII..  čč..  11,,  22,,  337700  9922  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee,,  ee--mmaaiill::  rraaddnniiccnniinnoovviinnyy@@cc--bbuuddeejjoovviiccee..cczz

Rozjedte to s námi...

Dopravní podnik města 
České Budějovice, a.s.

nabízí:
– PNEUSERVIS

možnost sezónního uskladnění pneumatik
– MYČKA VOZIDEL
– PRODEJ NAFTY
– REKLAMA NA VOZECH MHD

!!!JARNÍ AKCE OD 1. 3.  – SLEVA AŽ 20% 
NA KLOUBOVÉ AUTOBUSY!!!

Více na www.dpmcb.cz.

‘

KAM ZA KULTUROU V BŘEZNU 2013
1.3.   19.00h KKiivváá  ccaaddllaa  --  DD..  LLiinnddssaayy--AAbbaaiirree. Komedie. / Jihočeské divadlo
1.3.   19.00h PPLLEESS  BBÍÍLLÁÁ  VVLLOOČČKKAA. / KD Vltava
1.3.   20.00h SSttrroonngg  ccooffffeeee  uunnpplluuggggeedd. Křest klipu+ Arte della Tlampač + Shoe cut. / Cafe klub Slavie
1.3.   21.00h HHeelliiooss (CB rock). Koncert. / Club Highway 61
2.3.   10.00h ČČeerrtt  aa  kkooččkkaa  --  AA..  TTiicchhooňňoovváá. Loutková pohádka. / Malé divadlo
2.3.   10.15h     ZZllaattáá  hhuussaa  aa  MMooddrrýý  kkaahhaanneecc  --  TTéémměěřř  ddiivvaaddeellnníí  ssppoolleeččnnoosstt. Pohádka. / Horká vana
2.3.   19.00h     HHoossttiinnaa  ddrraavvccůů  --  VV..  KKaattcchhaa,,  JJ..  SSiibbrree. Divadelní představení. / Jihočeské divadlo
2.3.   19.00h     RRoommeeoo  aa  JJuulliiee  --  AA..  EEggeerrhháázzii,,  SS..  PPrrookkooffjjeevv. Balet. / DK Metropol 
2.3.   20.00h     VVLLTTAAVVSSKKÝÝ  PPLLEESS. / KD Vltava
2.3.   20.00h     BBoossss  PPeeooppllee (CB reggae, ska). Koncert. / Club Highway 61
2.3.   21.00h     FFRREEEE  vviibbee  EENNEERRGGYY. Acid - breakbeat - funk Djęs. / Cafe klub Slavie
3.3.   14.00h     ZZnnoovvuuzzrroozzeenníí  --  ssnnaahhaa  oo  nneemmoožžnnéé?? Přednáška. / DK Metropol
3.3.   15.00h     ......AA  ppaakk  ssee  ttoo  ssttaalloo!!  --  EEsstteerr  SSttaarráá,,  JJaarroommíírr  HHrruušškkaa. Divadelní představení. / Divadlo U Kapličky
3.3.   16.00h     VVooddnniicckkáá  ppoohhááddkkaa  --  DDiivvaaddlloo  KKooňňmmoo. Pohádka. / Artigy 
4.3.   18.00h     TToommáášš  EEddll  --  ''''2222  2233  2244  2255//  22'''' -  vernisáž výstavy. / Horká vana 
4.3.   19.00h     RReennddeezz--vvoouuss  ss  ppaanníí  OOppeerreettoouu. Koncert. / DK Metropol
5.3.   18.00h     KKoonncceerrtt  ččeesskkýýcchh  áárriiíí  aa  ppííssnníí. Koncert. / Galerie Měsíc ve dne
5.3.   18.00h     KKllaavvíírr  vváážžnněě  nneevváážžnněě  --  VVoojjttěěcchh  AAddaammččííkk. Klavírní recitál. / Koncertní síň Otakara Jeremiáše   
5.3.   19.00h     SSaattuurrnniinn  --  ZZ..  JJiirroottkkaa,,  JJ..  JJiirrkkůů. Poetická komedie. / Jihočeské divadlo
5.3.   19.30h     TToomm  SSaawwyyeerr  --  MM..  TTwwaaiinn,,  TT..  JJaarrkkoovvsskkýý,,  JJ..  VVaaššííččeekk. Divadelní představení. / Malé divadlo
6.3.       9.00h     RReecciittaaččnníí  ssoouuttěěžž. / Horká vana
6.3.   19.00h ÚÚnnooss  zzee  sseerraaiilluu  --  WW..  AA..  MMoozzaarrtt. Komická opera. / Jihočeské divadlo 
6.3.   19.00h     BBoorrddeell  nnaa  mmiinniisstteerrssttvvuu  --  JJ..  FFrraannccoo,,  GG..  MMeellaanniiee. Komedie. / Divadlo U Kapličky
6.3.   19.00h     JJiihhooččeesskkáá  kkoommoorrnníí  ffiillhhaarrmmoonniiee..  KKoonncceerrtt. / Koncertní síň Otakara Jeremiáše   
6.3.   19.30h     TTRRAANNSSLLAATTOOLLOOGGIICCKKÉÉ  SSUUDDbbiiččkkyy  --  JJaann  NNeeppoommuukk  PPiisskkaačč. / SUD
6.3.   19.30h     SSlleeppiiccee  --  NN..  KKoolljjaaddaa. Komedie. / Malé divadlo
6.3.   20.00h     DDeeeepp  PPuurrppllee  SSoouutthheerrnn  RReevviivvaall  ((CCBB)). Koncert. / Club Highway 61
7.3.   16.30h     SSaannttiiaaggoo  ddee  CCoommppoosstteellaa  aanneebb  ppoouuttnníí  cceessttyy  EEvvrrooppoouu  ddřříívvee  aa  ddnneess… Přednáška. / Horká vana
7.3.   17.00h    TTaanneeččnníí  pprroo  hheennddiikkeeppoovvaannéé. Pořádá sdružení Empatie. / Slavie
7.3.   19.00h     JJiihhooččeesskkáá  kkoommoorrnníí  ffiillhhaarrmmoonniiee. Koncert. / Koncertní síň Otakara Jeremiáše   
7.3.   19.00h     SShheellddoonn  aa  jjeehhoo  mmaattkkaa  ppaanníí  LLeevviinnoovváá  --  SS..  BBoobbrriicckk,,  JJ..  SStteeiinnoovváá. Komedie. / DK Metropol
7.3.   19.00h     ÚÚnnooss  zzee  sseerraaiilluu  --  WW..  AA..  MMoozzaarrtt. Komická opera. / Jihočeské divadlo 
7.3.   19.00h    MMiillýý  JJoohhnnee. Film. / Klášter Borovany. Kinosál na nádvoří
7.3.   19.30h     BBiioorrcchheessttrr. Koncert. / Horká vana 
8.3.  18.00h     IIaann  MMccCCoorrmmaacckk  --  ZZáábblleesskk  vvěěččnnoossttii. Přednáška. Pořádá nadějeČB. / Slavie
8.3.   19,00h     MMuuzziikkaannttsskkýý  bbááll. / DK Metropol
8.3.   19.00h     PPrraavvéé  ppoolleeddnnee  --  NN..  LLaaBBuuttee. Tragikomedie. / Jihočeské divadlo
8.3.   21.00h     MMOONNKKEEYY  BBUUSSIINNEESSSS. Koncert. / Cafe klub Slavie
8.3.   21.00h     BBlluueessmmiillee  ((bblluueess  rroocckk  TTáábboorr)). Koncert. / Club Highway 61
9.3.   10.15h     KKoolloottoočč  ppoohhááddeekk  --  DDiivvaaddlloo  JJáá  ttoo  jjsseemm. Pohádka. / Horká vana 
9.3.   16.00h     LLoouusskkááččeekk  --  AA..  EEggeerrhháázzii,,  PP..  II..  ČČaajjkkoovvsskkiijj. Balet. / DK Metropol 
9.3.   17.00h     SSttoo  rrookkůů  pprráázzddnniinn  --  TT..  JJaarrkkoovvsskkáá,,  JJ..  VVaaššííččeekk. Dobrodružná komedie. / Malé divadlo
9.3.   19.00h     ŠŠttěěppáánn  RRaakk..  KKoonncceerrtt. Pořádají Jihočeské matky o.s. / Horká vana
9.3.   20.00h    VVoolleejjbbaalloovvýý  pplleess. / Artigy
9.3.   20.00h   MMiissss  SSttuuddeennttkkaa  22001133. / Cafe klub Slavie

10.3.  15.00h     ZZ  nnaařříízzeenníí  bbyyttoovvéé  kkoommiissee  --  RRuuddoollff  MMaařřííkk. Komedie. / Divadlo U Kapličky  
10.3.  16.00h     RReennddeezz--vvoouuss  ss ttaabbaattěěrrkkoouu  --  MMllaaddáá  kkrreevv  vv SSUUDDuu. Malá west pocket revue. / SUD
11.3.  17.00h     OOrrffeeuuss  vv ppooddssvvěěttíí  --  JJ..  OOffffeennbbaacchh. Opereta. / DK Metropol
11.3.  19.00h     VVeeččeerr  ppooeessiiee. / Horká vana
11.3.  19.00h     PPeerrffeecctt  ddaayyss  --  LL..  LLoocchhhheeaadd. Komedie. / Jihočeské divadlo
12.3.  18.00h     FFeessttiivvaall  pprroo  TTiibbeett. Film. / Horká vana 
12.3.  19.00h     PPrraavvéé  ppoolleeddnnee  --  NN..  LLaaBBuuttee. Tragikomedie. / Jihočeské divadlo
12.3.  19.00h     HHeelllloo  DDoollllyy  --  JJ..  HHeerrmmaann,,  MM..  SStteewwaarrtt. Muzikál. / DK Metropol
12.3.  19.36h     SSWWIINNGG  TTRRIIOO  AAVVAALLOONN  ((JJ..  ŠŠaaffrr,,    MM..  VVoořřííššeekk,,  JJ..  KKuubbeešš)). / Kabaret U Váňů
12.3.  20.00h    MMrrttvvýý  hhoollkkyy  --  MM..  UUrrbbaann..  LLiiSSttooVVááNNíí. / Malé divadlo
12.3.  20.00h     TTeenn  YYeeaarrss  AAfftteerr  MMeemmbbeerrss  ((UUKK  rroocckk)). Koncert. / Club Highway 61
13.3.  19.00h     JJiihhooččeesskkáá  TThháálliiee. / Jihočeské divadlo
13.3.  19.00h     ZZ  nnaařříízzeenníí  bbyyttoovvéé  kkoommiissee  --  RRuuddoollff  MMaařřííkk. Komedie. / Divadlo U Kapličky  
14.3.  17.00h     TTaanneeččnníí  pprroo  hheennddiikkeeppoovvaannéé. Pořádá sdružení Empatie. / Slavie
14.3.  19.00h     JJiihhooččeesskkáá  kkoommoorrnníí  ffiillhhaarrmmoonniiee  --  KKoonncceerrtt  ttaalleennttůů. / Koncertní síň Otakara Jeremiáše   
14.3.  19.00h     ŠŠkkoollaa  zzáákkllaadd  žžiivvoottaa  --  JJ..  ŽŽáákk.  Hudební retro komedie. / Jihočeské divadlo
14.3.  19.00h     BBeezz  ggrraavviittaaccee  --  AA..  EEggeerrhháázzii,,  PP..  ZZuusskkaa,,  RR..  HHoorrttaa.  Čtyři moderní balety. / DK Metropol
14.3.  19.00h     RRyycchhlléé  ŠŠiippkkyy  --  ŽŽAASS. Divadelní představení. / Cafe klub Slavie
14.3.  19.30h     OOllddřřiicchh  JJaannoottaa. Koncert. / Horká vana 
14.3.  20.00h    HHAARRLLEEJJ,,  ŠŠKKWWOORR. Dvojkoncert. / KD Vltava
15.3.  17.00h    EExxppeeddiiččnníí  kkaammeerraa. Film. / Klášter Borovany. Kinosál na nádvoří
15.3.  18.00h     KKoonncceerrtt  DDPPSS  JJiittřřeennkkaa. / Koncertní síň Otakara Jeremiáše   
15.3.  19.00h     ŠŠkkoollaa  zzáákkllaadd  žžiivvoottaa  --  JJ..  ŽŽáákk.  Hudební retro komedie. / Jihočeské divadlo
15.3.  19.36h     BBlluueeggrraassssoovvýý  vveeččeerr  ss  kkaappeelloouu  TThhee  GGiiaanntt  MMoouunnttaaiinnss  BBaanndd. / Kabaret U Váňů
15.3.  20.00h     YYAAMMAATTOO  --  TThhee  DDrruummmmeerrss  ooff  JJaappaann. Show. / DK Metropol
15.3.  20.00h     BB--CCOOMMPPLLEEXX--  //  HHOOSSPPIITTAALL  RREECCOORRDDSS//. / Cafe klub Slavie
15.3.  21.00h     PPaauull  LLiieebbeerrmmaannnn  ((UUSSAA  jjaazzzz)). Koncert. / Club Highway 61
16.3. 9.00-17.00h VVýýssttaavvaa  ffuunnkkččnníícchh  žžeelleezznniiččnníícchh  mmooddeellůů. Pořádá Klub železničních modelářů Praha 3. / Slavie
16.3.  10.00h     PPooppeellkkaa  --  PP..  HHaaššeekk. Pohádka. / Malé divadlo
16.3   10.15h     PPoocchhooddeemm  ŤŤAAPP!! Aneb zvířecí pohádky o cestě domů - Divadlo Drúza. / Horká vana
16.3.  10.30h     KKoouuzzeellnnáá  šškkoollkkaa  ss  MMaajjddoouu  aa  FFrraannttiišškkeemm. Divadelní představení pro děti. / DK Metropol
16.3.  14.00h     MMoorraannaa,,  vvýýttvvaarrnnáá  ddííllnnaa  --  vvýýttvvaarrnnýý  aatteelliieerr  TTVVOORR. / Galerie pod kamennou žábou
16.3.  19.00h     DDeenn  IIrrsskkaa..  LLiitteerráárrnněě--hhuuddeebbnníí  vveeččeerr. Pořádá Europe Direct Č. Budějovice. / Horká vana
16.3.  19.00h     TTrraammvvaajj  ddoo  ssttaanniiccee  TToouuhhaa  --  TT..  WWiilllliiaammss. Drama. / Jihočeské divadlo
16.3.  19.30h     YYaannnniicckk  FFrraanncckk. Koncert. Pořádá Dům umění s Ostinato Festival. / Dům umění
16.3.  20.00h     RRYYBBÁÁŘŘSSKKÝÝ  PPLLEESS. / KD Vltava
16.3.                 MMaanniillllaa  JJooee  ++  QQuuaarrtteett  ((CCBB  --  BBrrnnoo  ,,  bblluueess,,  bblluueess  rroocckk)). Koncert. / Club Highway 61
17.3. 9.00-17.00h VVýýssttaavvaa  ffuunnkkččnníícchh  žžeelleezznniiččnníícchh  mmooddeellůů. Pořádá Klub železničních modelářů Praha 3. / Slavie
17.3   15.00h     VVyynnááššeenníí  MMoorraannyy  --  lloouuččeenníí  ss  ppaanníí  ZZiimmoouu  aa  vvííttáánníí  jjaarraa. Pořádá stat.město České Budějovice a TVOR o.s. / Piaristické nám.
17.3.  15.00h     OO  lloouuppeežžnniicckkéé  pprriinncceezznněě  --  JJaarroossllaavvaa  MMaalliinnoovváá. Pohádka. / Divadlo U Kapličky 
17.3.  19.00h     SSCCRREEAAMMEERRSS. Show. / KD Vltava
19.3.  19.00h     PPrraavvéé  ppoolleeddnnee  --  NN..  LLaaBBuuttee. Tragikomedie. / Jihočeské divadlo
19.3.  19.00h     RRiiggoolleettttoo  --  GG..  VVeerrddii. Romantická opera / DK Metropol
19.3.  19.30h     DDiivvookkýý  ttyyggrr  ppřřeesskkaakkuujjee  ssttrržž  --  ZZ..  JJeecceellíínn. Divadlo masek a bojová umění. / Malé divadlo
19.3.  19.30h     JJaammeess  HHaarrrriieess..  KKoonncceerrtt. / Horká vana 
19.3.  20.00h     HHooooddiinn  RRoooobb  --  SSUUDD. Premiéra. Komedie. / SUD
20.3.  18.00h     PP..  KKrraattoocchhvvííll  --  SSoouuččaassnnáá  aarrcchhiitteekkttuurraa. Přednáška. / Dům umění
20.3.  19.00h     MMuužž  sseeddmmii  sseesstteerr  --  MM..  GGllaasseerr,,  OO..  ŠŠuubbrrttoovváá. Erotická groteska. / Jihočeské divadlo
20.3.  19.00h     SSttrraaššnnáá  nnááddhheerraa  --  HHAALLIINNAA  PPAAWWLLOOWWSSKKÁÁ. Autorský pořad. / DK Metropol
20.3.  19.00h     KKddyyžž  ssee  zzhhaassnnee  --  MM..  DDoolleežžeelloovváá,,  RR..  VVeennccll. Mrazivá komedie. / Divadlo U Kapličky
20.3.  19.30h     NNaa  nnáávvššttěěvvěě  uu  NNeezzmmaarrůů  --  FFOOLLKK  TTEEAAMM. Koncert. / Koncertní síň Otakara Jeremiáše   
20.3.  19.30h     PPOOČČÍÍTTÁÁNNÍÍ  OOVVEEČČEEKK  aanneebb  UUSSPPÁÁVVÁÁNNÍÍ  HHAADDŮŮ  VVII. - Jan Nepomuk Piskač. / SUD
20.3.  20.00h    FFrraannkk  MMoorreeyy  BBaanndd  ((UUSSAA  bblluueess)). Koncert. / Club Highway 61
21.3. 9.00- 7.00h JJaarrnníí  ttrrhhyy. Pořádá statutární město České Budějovice. / nám. Přemysla Otakara II. 
21.3.  18.00h    EExxppeeddiiččnníí  kkaammeerraa++JJaakkuubb  ŠŠeeddiivvýý  ""KKaajjmmaann"". Film. / Horká vana
21.3.  18.00h    ZZeelleennýý  ččttvvrrtteekk  --  PPoottřřeebbuujjeemmee  ssppaalloovvnnuu  ooddppaaddůů?? Přednáška. Pořádá Hnutí Duha a Calla. / Galerie měsíc ve dne
21.3.  19.00h     OOiiddiippúúss  --  SSooffookkllééss. Antická tragédie. / Jihočeské divadlo
21.3.  19.00h     PPooccttaa  PPeettrruu  FFiiaalloovvii  --  JJiihhooččeesskkáá  kkoommoorrnníí  ffiillhhaarrmmoonniiee. Koncert. / Koncertní síň Otakara Jeremiáše   
21.3.  19.36h     VVeeččeerr  ppííssnníí  zzmmrrzzllééhhoo  ddřřeevvoorruubbccee. Honza Bican, Sešlí přátelé, SHIVERS. / Kabaret U Váňů
21.3.  19.00h     PPoosseellssttvvíí  vveellkkéé  aarrkkáánnyy  ttaarroottoovvýýcchh  kkaarreett. Přednáška. / Hotel Zvon, Art shop Babylon
21.3.  20.00h    VVeelliikkýý  ZZUUŠŠ  BBaanndd  ((CCBB  jjaazzzz)). Koncert. / Club Highway 61
21.3.  20.00h     JJAANN  AA  FFRRAANNTTIIŠŠEEKK  NNEEDDVVĚĚDDII. Koncert. / KD Vltava
22.3. 9.00-17.00h JJaarrnníí  ttrrhhyy. Pořádá statutární město České Budějovice. / nám. Přemysla Otakara II.
22.3.  18.00h     JJaarrnníí  kkoonncceerrtt  DDPPSS  CCaarrmmíínnaa. / Koncertní síň Otakara Jeremiáše   
22.3.  18.30h     PPlleess  kk  6600..  vvýýrrooččíí  ssddrruužžeenníí  DDoommoovvaa  LLiibbnniičč  aa  CCSSSS  EEmmppaattiiee. / Slavie
22.3.  19.00h     OOiiddiippúúss  --  SSooffookkllééss. Antická tragédie. / Jihočeské divadlo
22.3.  19.00h     OOrrffeeuuss  vv ppooddssvvěěttíí  --  JJ..  OOffffeennbbaacchh. Opereta / DK Metropol
22.3.  19.36h     JJiiřříí  SSuucchhýý  --  ŠŠeesstt  žžeenn. Divadlo. 1. premiéra. / Kabaret U Váňů
22.3.  21.00h     TTRRAABBAANNDD..  KKoonncceerrtt. / Cafe klub Slavie
23.3. 9.00-17.00h JJaarrnníí  ttrrhhyy. Pořádá statutární město České Budějovice. / nám. Přemysla Otakara II.
23.3.  10.00h     KKaaššppáárreekk  vv  rroohhllííkkuu  22  --  DD..  DDvvoořřáákk  aa  kkooll. Dětský kabaret. / Malé divadlo
23.3.  10.15h     OO  zzaammiilloovvaannéé  jjeežžiibbaabběě  --  DDiivvaaddeellnníí  lláázznněě. Pohádka. / Horká vana
23.3.  17.00h     IIrrsskkéé  bbaallaaddyy. Koncert Věry Kláskové. / Klášter Borovany. Malovaný sál
23.3.  19.30h     TTlluussttýý  pprraassee  --  NN..  LLaaBBuuttee. Tragikomedie. / Malé divadlo
23.3.  20.00h    SSPPIIRRIITTUUAALL  SSOOUUNNDD  SSYYSSTTÉÉMM. / Cafe klub Slavie
23.3.  20.00h     MMuussttaanngg  BBlluueessrriiddee  ((CCBB  bblluueess  rroocckk)). Koncert. / Club Highway 61
24.3.  15.00h     ZZaappoommeennuuttýý  ččeerrtt  --  JJ..  DDrrddaa. Pohádka. / Divadlo U Kapličky
24.3.  16.00h     KKoonncceerrtt  ččeesskkýýcchh  áárriiíí  aa  ppííssnníí. / Husův sbor Církve československé husitské
24.3.  16.00h     ZZllaattoovvlláásskkaa  --  DDiivvaaddlloo  DDeellll  AArrttee. Pohádka. / Artigy
24.3.  16.00h     KKddoo  ssppaassíí  ssee,,  kkddoo  zzaahhyynnee  --  MMllaaddáá  kkrreevv  vv SSUUDDuu. Divadelní představení. / SUD
25.3.  16,00h     BBáátt  ssee  zzaappoommíínnáánníí. Přednáška. / sál zastupitelstva Jihočeského kraje U Zimního stadionu 1952/ 2
25.3.  19.00h     MMaammęęzzeellllee  NNiittoouucchhee  --  FF..  HHeerrvvéé. Opereta. / Jihočeské divadlo
25.3.  19.30h     SSppoolleekk  PPRRAACCHH. Divadelní představení studentů archivnictví. / Horká vana 
25.3.  19.36h     JJiiřříí  SSuucchhýý  --  ŠŠeesstt  žžeenn. Divadlo. 2. premiéra. / Kabaret U Váňů
26.3.  18.00h     ČČeesskkáá  ssoobběě  --  ppřřeehhllííddkkaa  ssttuudd..  ssoouubboorrůů  ggyymmnnáázziiaa  vv  ČČeesskkéé  uulliiccii. / Horká vana
26.3.  19.00h     RRáádd  ttoo  nněěkkddoo  hhoorrkkéé??  --  PP..  PPaalloouušš. Komedie. / Jihočeské divadlo
26.3.  19.00h     SSoouukkrroommýý  sskkaannddááll  --  PPaattrriikk  HHaarrttll. Divadelní představení. / DK Metropol
26.3.  19.00h     KKoonncceerrtt  DDeecchhoovvéé  hhaarrmmoonniiee  aa  KKoommoorrnnííhhoo  oorrcchheessttrruu  KKoonnzzeerrvvaattoořřee  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee. / Koncertní síň Otakara Jeremiáše  
26.3.  19.00h     AAnnttiiddiisskkoottéékkaa  JJiiřřííhhoo  ČČeerrnnééhhoo  --  LLEEOONNAARRDD  CCOOHHEENN. Poslechový pořad. / Jihočeská vědecká knihovna
26.3.  19.30h     PPoosslleeddnníí  ppřřííppaadd  SShheerrlloocckkaa  HHoollaassee  --  JJ..  JJeellíínneekk. Hostující divadlo Tramtárie. / Malé divadlo 
26.3.  20.00h     MMiicchhaall  PPrrookkoopp  aa  FFrraammuuss  55. Koncert. / Club Highway 61
27.3.  19.00h     HHlleeddáámm  dděěvvččee  nnaa  bbooooggiiee  wwooooggiiee  --  JJ..  SStteelliibbsskkýý,,  AA..  PPrroocchháázzkkaa. Hudební crazy komedie. / Jihočeské divadlo
27.3.  19.30h     LLaarrsseenn  ((iitt))  ffeeaatt. Little Annie (usa). Koncert. Pořádá Dům umění s Ostinato Festival. / Dům umění
27.3.  19.30h     NNáávvrraatt  kkrráállee  ŠŠuummaavvyy. Autorské čtení, debata a autogramiáda. / Horká vana
27.3.  19.30h     SSAAMMSSOONN  LLEENNKK  &&  HHOOPP  TTRROOPP. Koncert. / Koncertní síň Otakara Jeremiáše   
28.3.  17.00h     TTaanneeččnníí  pprroo  hheennddiikkeeppoovvaannéé. Pořádá sdružení Empatie. / Slavie
28.3.  19.00h     JJiihhooččeesskkáá  kkoommoorrnníí  ffiillhhaarrmmoonniiee  --  VVeelliikkoonnooččnníí  kkoonncceerrtt. / Koncertní síň Otakara Jeremiáše   
28.3.  19.00h     SSoouuddnnéé  sseessttrryy  --  TT..  PPrraattcchheetttt,,  SS..  BBrriiggggss. Fantasy komedie. / Jihočeské divadlo
28.3.  19.00h     KKoommeeddiiaannttii  --  RR..  LLeeoonnccaavvaalllloo. Opera. / DK Metropol
28.3.  19.30h     MMiicchhaall  BByyssttrroovv. Koncert. / Horká vana  
29.3.  20.00h     FFoorrbbiiddddeenn  ssoocciieettyy  llaabbeell  nniigghhtt. / Slavie
29.3.  21.00h     FFoorrbbiiddddeenn  ssoocciieettyy. / Cafe klub Slavie
29.3.  21.00h     BBrraattřřii  KKaarraammaazzoovvii  ((uunnddeerrggrroouunndd)).. Koncert. / Club Highway 61
30.3.  10.15h     VVeelliikkoonnooččnníí  ppoohhááddkkaa  --  DDiivvaaddlloo  mmáámmaa  aa  ttááttaa. / Horká vana
30.3.  21.00h     RRUUMMBBAA  LLAATTIINNAA. Latinsko-americká atmosféra pro tanec. / Cafe klub Slavie
30.3.                 EEjjkkeejj  TThheeaattrree  CCoommppaannyy. / Club Highway 61

Společnost .A.S.A. 
České Budějovice 
děkuje všem občanům 
města za spolupráci 
při odstraňování následků 
sněžení.
Jsme tu pro Vás: 
tel.: 724 976 885, 387 004 602



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 true
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c308f305a3001753b50cf89e350cf5ea6308267004f4e9650306b62913048305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e0074007300200050004400460020006100760065006300200075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e0020006d0069006e0069006d0061006c0065002c002000730061006e007300200069006e0063006f00720070006f0072006500720020006c0065007300200070006f006c0069006300650073002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d006900740020006d0069006e0069006d0061006c00650072002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e006700200075006e00640020006f0068006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e0067002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d006900740020002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020006d00ed006e0069006d006100200065002000730065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d00650064002000640065006e0020006d0069006e0064007300740065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e00670020006f006700200069006e00670065006e00200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e0020006d0069006e0069006d0061006c0065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200065006e0020006700650065006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e00200066006f006e00740073002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006c00610020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e0020006d00ed006e0069006d006100200079002000730069006e0020006600750065006e00740065007300200069006e006300720075007300740061006400610073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f00690073007300610020006f006e0020007000690065006e00690020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002c002000650069006b00e400200061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e00200066006f006e007400740065006a00610020006f006c0065002000750070006f00740065007400740075002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0069006e0069006d006100200065002000730065006e007a00610020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006d0069006e0069006d0075006d002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e00670020006f006700200069006e00670065006e00200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006c00e400670073007400610020006d00f6006a006c006900670061002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020007500740061006e00200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000770069007400680020006d0069006e0069006d0075006d00200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200061006e00640020006e006f00200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 765.354]
>> setpagedevice


