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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 10

Současné sídlo radnice Prahy 10 potře-
buje nutně rozsáhlou rekonstrukci.
Komplex tří propojených budov u síd-

liště Vlasta, které vyrostlo v sedmdesátých
letech naproti známé továrně Koh-i-noor, ne-
vyhovuje ani elementárním nárokům na mo-
derní budovy státní správy. Jeho stavebně-
-technická kondice je tristní a odpovídá době
vzniku před čtyřiceti lety.zdarma.

Nezvládli to!
„Je zcela jasné, že rekonstrukce budovy do

konce tohoto volebního období nezačne. Sou-

časná koalice ztratila čtyři roky přípravou pro-
jektu, na který nemá peníze a který pojala
příliš ambiciózně. Koalice Vlasta, Piráti a ODS
podle mne ani nejsou zajedno, jak pokračo-
vat,“ řekl Našemu REGIONU Tomáš Pek (TOP
09), zastupitel Prahy 10. „Nezkušení politici
současné koalice, kde nebyl nikdo, kdo by již
město vedl, to prostě nezvládli. Úřad musí
fungovat, ale ne za cenu předražené radnice
a vyčerpaných možností rozpočtu,“ vysvětlil.
Podle něj se dá z této šlamastyky dostat
dvěma způsoby – získat lepší financování
z hlavního města, což ale přirovnává jen ke

Stop miliardové radnici?
Rekonstrukce už do voleb nezačne!

Kritika výstavby nové radnice byla jedním z volebních hesel, které
současné koalici na Desítce pomohlo vyhrát volby. Za čtyři roky ale
úředníci stále zůstávají ve staré budově, jejíž stav je podle bývalé
starostky už havarijní a dokonce život ohrožující.

hledání peněz v jiné kapse města, nebo pře-
hodnotit ambici radnici obnovit.

„Zbývá pak asi jen dlouhodobý pronájem či
hledat ke koupi jinou budovu, spolu s prode-
jem současné. Moc času nezbývá. Před vol-
bami toto rozhodnutí s největší pravděpodob-
ností nepadne. Doufejme, že po volbách
současná budova úřadu ještě chvilku ‚ne-
klekne‘. Není to hezký výhled, ale pokud se
složí solidní nové vedení města, tak lze dojít
k bolestivým rozhodnutím asi celkem brzy,“
dodal Pek.

Megalomanství!
S pronájmem budovy pro radnici Prahy10

by souhlasila i Radmila Kleslová, bývalá sta-
rostka Prahy 10. Šla by ale i do koupě nových

pokračování na straně 3
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Desátá městská část sy-
stematicky střídá místa,
na kterých s veřejností

hovoří, aby mohla poskytnout
informace a dát prostor k dota-
zům co největší skupině obyva-
tel. Letošní jarní venkovní se-
tkávání odstartovala v pondělí
10. května, kdy radnice stánek
rozložila v Moskevské ulici ve
Vršovicích. Zaměstnanci i vo-
lení zástupci úřadu byli obyva-
telům k dispozici, aby jim před-
stavili projekty plánované
zejména v této lokalitě, a záro-
veň zodpověděli veškeré dotazy.
„Jedná se o pokračování naší
‚tour‘ po městské části, kterou

jsme odstartovali už před více
než třemi lety. Nejprve jsme od
občanů sbírali podněty k tvorbě
zásadního koncepčního doku-
mentu – strategického plánu
udržitelného rozvoje na deset
let. Od té doby, co ho v květnu
2020 schválilo zastupitelstvo,
sousedům představujeme, jak
jednotlivé priority naplňujeme
konkrétními projekty,“ řekla
starostka Prahy 10 Renata
Chmelová (VLASTA).   

Ve dnech 23. a 24. května na-
jdou občané informační stánek
radnice u metra Strašnická,
13. a 14. června pak v Záběhli-
cích, v pondělí u kostelíku Naro-

zení Panny Marie u Hamerského
rybníka, o den později u Obchod-
ního centra Cíl. „Tady nás ještě
doplní kolegové z Institutu plá-
nování a rozvoje hlavního města
Prahy. Na Strašnické občanům
představí vznikající Metropolitní
plán Prahy, v Záběhlicích se lidé
budou moci zapojit do sběru in-
formací, které poslouží jako pod-
klad pro zpracování krajinářské
studie Trojmezí. Tento rozsáhlý

přírodní park zůstane na území
Desítky i nadále nezastavitelným
územím,“ zdůraznila starostka
Chmelová, podle níž se občané
v ulicích dozvědí o záměrech
nejen samotné městské části, ale
i některých dalších veřejných
institucí.

Podrobnosti o strategickém
plánu a jeho naplňování najdou
zájemci na speciálním webu stra-
tegieprodesitku.cz red

Radnice představí Desítkové projekty
Ve třech lokalitách Desítky se občané postupně
setkávali nebo setkají se zástupci městské části,
kteří jim představili nebo představí projekty plá-
nované v místě jejich bydliště. V první polovině
května se zástupci radnice setkali s občany ve Vr-
šovicích, ke konci měsíce ve Strašnicích a v červnu
se potkají v Záběhlicích.
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Rekonstrukce kuchyně za-
čala letos v únoru
a vyšla na 4,9 milionu ko-

run. „Považuji za velmi ku-
riózní, že v areálu Centra so-
ciální a ošetřovatelské pomoci
byla v roce 2014 přistavěna
zcela nová budova domova seni-
orů pro 50 klientů, avšak ku-
chyně tehdy zůstala nepovšim-
nuta ve stavu ze 70. let
s technickými relikty z let šede-
sátých. Když se podíváte na
fotky před začátkem stavebních
prací a po nich, v podstatě ne-
poznáte, že se díváte na stejné
místo. Součástí rekonstrukce
byly mimo jiné výměna rozvodů,

oprava podlah, obkladů či topení
i kompletně nová výmalba.
Osobně mě velmi těší, že ku-
chyně je bohatší také o nové
gastro technologie, jako jsou
multifukční pánev, konvekto-
mat nebo kotel. Věřím, že díky
tomu se naše služby pro seniory
ještě zkvalitní,“ uvedl radní
Prahy 10 pro sociální oblast Mi-
chal Kočí (Piráti), který zároveň
vyzdvihl, že vybavení kuchyně
je nyní výrazně energeticky še-
třící.

„Náš personál se nové ku-
chyně doslova nemohl dočkat,
staré prostory už pro práci na-
šich kuchařek a kuchařů nebyly

komfortní,“ řekla Eva Lexová,
která řídí Centrum sociální
a ošetřovatelské pomoci v Pra-
ze 10. „Každý den tady připra-
víme přibližně 400 obědů. Ty
rozvážíme klientům našich te-
rénních sociálních služeb. Va-
říme pro obyvatele bytů v sa-

motném Domě spokojeného
žití, tedy pro seniory, kteří po-
třebují pro zajištění některých
potřeb pomoc druhé osoby.
A také pro klienty Domova pro
seniory Vršovický zámeček
a Domova U Vršovického ná-
draží,“ doplnila Lexová. red

Seniorům vyvařují v nové kuchyni
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Kuchyně, v níž se každý den připravují obědy pro
čtyři stovky seniorů z Prahy 10, září novotou. Kuli-
nářský prostor v Sámově ulici prošel po půlstoletí
rekonstrukcí a nyní už je v plnohodnotném provozu.
Kromě nájemníků místního Domu spokojeného žití
se tady vaří i pro klienty domovů z Vršovického zá-
mečku, U Vršovického nádraží a pro uživatele terén-
ních sociálních služeb pro seniory. 

Kuchyně pro seniory z Desítky se konečně dočkala po celém
půlstoletí kompletní rekontrukce.
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Stop miliardové radnici? Rekonstrukce už do voleb nezačne!

prostor pro radnici: „Budovy jsou
životu nebezpečné, jsou v hava-
rijním stavu. Okamžitě bych úřad
vystěhovala do pronajatých pro-
stor nebo se snažila koupit vhod-
nou budovu. Přesně před rokem
jsem na zastupitelstvu paní sta-
rostku vyzvala, aby neprodleně
zajistila bezpečnost jak zaměst-
nanců úřadu, tak návštěvníků
a úřad přestěhovala. Výsledkem
je, že se po roce kolem budovy po-
stavil plot,“ popsala Našemu RE-
GIONU.

Původní předpoklad ceny re-
konstrukce radnice Desítky byl
1,1 miliardy, ceny se ale ve sta-
vebnictví rapidně zvyšují, a proto
už dávno neplatí. „Už  před ro-
kem byla koalicí prezentována
cena jedna a čtvrt miliardy, to vše
bez vnitřního vybavení. Dále
bude nutné  po dobu rekon-
strukce úřad přestěhovat asi na
tři roky a pak nastěhovat zpátky.
Odhad nákladů nám nikdy nebyl
předložen, ale já to tipuji asi na
300 milionů,“ řekla Kleslová.
„Podle původního harmono-
gramu se už mělo pomalu kolau-
dovat. Ale kdy a jestli ke stavbě

vůbec dojde, netuším, takže ne-
odhadnu ani navýšení ceny. Kdy-
bych byla ve funkci, rozhodně
bych takovou megalomanskou
nehospodárnou rekonstrukci ne-
připustila!“

Nižší částka
Radnice se však dle slov svého

tiskového mluvčího Jana Hamr-
níka naopak snaží o co nejnižší
možnou cenu. „Projekční kance-
lář v současné době zpracovává
úpravu projektu, jehož cílem je
právě snížení celkového rozpočtu
rekonstrukce,“ sdělil Našemu RE-
GIONU Hamrník. „Úpravy v pro-
jektu jsme navrhovali s vědomím
úspory na maximální částku
1, 052 miliardy, což je limit pro
čerpání návratné finanční výpo-
moci ze strany magistrátu. 
O jiném způsobu financování re-
konstrukce, než je kombinace
vlastních zdrojů, dotací a ná-
vratné finanční výpomoci z HMP,
proto zatím neuvažujeme,“ vy-
světlil.

Na otázku, jak se k situaci s re-
konstrukcí budovy radnice staví
paní starostka Chmelová, toho
ale příliš neřekl. „Gesční místo-
starosta Martin Sekal (ODS) po-

stupuje v souladu s veškerými
usneseními Rady MČ Praha 10
a jejím programovým prohlášení,
což paní starostka respektuje,“
odpověděl pouze.

Nezamrzl projekt
v roce 2020?

Projekt rekonstrukce radnice
zpracovala architektonická a pro-
jektová kancelář Casua zhruba
před dvěma lety. „Nová radnice je
navržena v souladu s aktuálními
trendy veřejné správy, tedy s dů-
razem na otevřenost, přívětivost
a vstřícnost k občanům. Zároveň
se uvažuje o změnách v princi-
pech komunikace s veřejností,

tedy o postupném nahrazování
osobních návštěv komunikací,
platbami i korespondencí v elekt-
ronické podobě. Z toho vyplývají
základní odlišnosti uspořádání
úřadu oproti současným zvyklos-
tem,“ napsala v něm například.

Vzhledem k dramatickým změ-
nám v cenách ve stavebnictví, ke
kterým ale za dva roky došlo, po-
ložil Náš REGION kanceláři Ca-
sua dvě otázky – jaký je současný
stav rekonstrukce radnice z jejich
pohledu jako autorů projektu
a zda projekt zůstává stejný,
anebo se bude muset vzhledem
k cenám měnit. Do uzávěrky V10
ale neodpověděla. Táňa Pikartová

dokončení ze strany 1
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Modernizace dětského hřiště v Malinové

Desátá městská část začala
2. května s rozsáhlou re-
konstrukcí svého dět-

ského hřiště Malinová. Moderni-
zace plochy pro rodiče s dětmi
vyjde na 3,7 miliony korun a za-
hrnuje jak instalování nových
herních prvků, tak opravy a
úpravy povrchů. Jedná se o
jednu z největších rekonstrukcí

veřejně přístupných hřišť, kte-
rou Praha 10 za poslední roky
realizovala.

Důvodem stavebních prací je
zhoršující se technický stav her-
ního vybavení, ale i snaha o vy-
lepšení a kultivaci celého pro-
storu. V něm návštěvníci nově
najdou řadu moderních herních
prvků, jako jsou nejrůznější

druhy prolézaček či houpaček,
chybět nebudou populární sklu-
zavka s pískovištěm. Na místo
přibydou nové zatravněné plochy,
sportovní povrchy budou opra-
vené a zpevněné chodníčky roz-
šířené. Pro odpočinek či malý pik-

nik budou sloužit lavičky se
stolky.

Hřiště bude nadále sloužit
především menším, ale na své si
přijdou i větší děti. Rekonstrukce
bude dokončená v průběhu čer-
vence. red
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● Na prázdniny připravujete
tady v Hodkovičkách dětské
golfové kempy. O co přes ně
půjde?

Jedná se o klasické příměstské
tábory, kdy u nás děti stráví celý
den od 9.00 hodin od rána, ale
večer se vrátí domů k rodičům.
Děti máme podle věku rozdělené
do dvou skupin, ty menší se bu-
dou vždy dopoledne učit hrát golf
a na odpoledne budou mít na-
plánovaný jiný program, který
bude pochopitelně záviset na po-
časí. Když bude venku pěkně,
budou si hrát na hřišti, zahrají
si míčové hry, půjdou si zaplavat
do bazénu do Podolí, když bude
ošklivo, půjdou třeba do kina.
Star ší děti budou na golfovém
hřišti celý den. Věnovat se dětem
bu dou na hřišti naši profesi-
onální trenéři.
● Jak staré děti se mohou při-
hlásit?

Příměstské golfové tábory jsou
určeny pro děti zhruba od šesti
do osmnácti let. Každý trenér
bude mít ve skupině maximálně
šest dětí. Turnusy se střídají kaž -
dý týden. Stává se nám, že rodiče
zaplatí dítěti jeden turnus a na
jeho konci už si zamlouvají ještě
jeden týden. Kempy pořádáme
pravidelně a víme, že děti se
k nám každý rok rády vracejí,
a ta ké jsme samozřejmě vypozo-
rovali, že k nám přišel na tábor
úpl ný začátečník a golf ho natolik
zaujal, že se mu začal věnovat.
Hned v září nám zač nou dětské
kur zy. Ty mohou navštěvovat děti
od čtyř let až po třiadvacetileté
juniory. Chodí se hrát jednou až
dvakrát týdně  dle věku dětí. Při-
hlásit se ale též mohou začáteční -
ci, kteří v létě na kemp nepřijdou.
● Mohou se přihlásit i děti,
které v životě nedržely golfo-
vou hůl v ruce?

Program na léto?
Co třeba golfový kemp?
Ráno na tábor, v podvečer domů – v tom spočívá
princip příměstských táborů. Jeden takový se
bude konat v průběhu léta v Golfovém klubu
Hodkovičky – zaměřen bude pochopitelně na
golf. Přihlásit se mohou děti od šesti do osmnácti
let. „Menší děti se budou vždy dopoledne učit
hrát golf a na odpoledne budou mít naplánovaný
jiný program. Starší děti budou na golfovém
hřišti celý den. Věnovat se dětem budou na hřišti
naši profesionální trenéři,“ popisuje letní kempy
Filip Jettmar, manažer Golfového klubu
Hodkovičky.

Samozřejmě, vůbec neřešíme,
kdo na tom jak s golfem je. Kdo
ho ještě nehrál, může se naučit
něco nového, kdo už nějakou
zkušenost má, zatrénuje si. Den
začne protažením, děti si zabě-
hají, procvičí, zahrají hry. Potom
už dostanou do ruky hole a učí se
odpalovat, ty zkušenější trénují. 
● Co si musejí účastníci kem -
pů přinést?

Děti, které už golf hrají, si mo-
hou přinést vlastní hole, nikdo si
ale nemusí nic kupovat a shánět.
Stačí pevné boty a sportovní oble-
čení. Vše ostatní zajistíme my. A to
včetně svačin a obědů a pravidel-
ného pití. I když možná ješ tě k to -
mu oblečení, budeme rádi, když
děti budou nosit trička s límečkem
a díky tomu si začnou okamžitě
zvykat na golfovou módu.
● Mluvíme o dětských kem-
pech, chuť začít s golfem ale

mohou mít i dospělí. I pro ně
pořádáte nějaké začátečnické
kurzy?

Ano, i takové kurzy máme. Za-
čátečnické kurzy pro dospělé tr-
vají měsíc a skládají se z osmi
lekcí po osmdesáti minutách. Po
jejich absolvování jsou účastníci
připraveni získat osvědčení pro
hru na hřišti a stávají se tak pl-
nohodnotnými golfisty. Kurzy
probíhají od dubna do října. Mě-
síc jim stačí k to mu se dobře při-
pravit.
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Objemný odpad lze zdarma odložit v některém z 16 sběrných
dvorů hlavního města Prahy, například.

■ ulice Teplárenská, Malešice, (cca 300 metrů od ul. Průmyslová)
■ ulice Perucká, Vinohrady, (cca 200 metrů od Vršovické)
■ ulice Zakrytá, Záběhlice, (ve slepé části ulice)
■ ulice Malešická 74, Žižkov (mezi ulicemi Na Vackově a Na Mo-
křině).

Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na území města bez-
platná. Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu
odpadu. Cena této nadstandardní služby je stanovena za naložení
(rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Odvézt je možné
veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlav-
ního města Prahy.

Provozní doba ve sběrných dvorech je od pondělí do pátku od 8.30
do 18.00 hodin v době letního času, do 17.00 hodin v době zimního
času a v sobotu od 8.30 do 15.00 hodin. Zdroj MČ Praha 10

Kontejnery jsou na každém
stanovišti přistaveny
pouze ve vymezeném ča-

sovém úseku, který je uvedený
níže v harmonogramu vedle
data. Po uplynutí této doby bude
kontejner odvezen. Kontejner
může být odvezen i dříve, pokud
je již zcela naplněn! V místě při-
stavení je přítomný obsluhující
pracovník. Do kontejnerů lze
vkládat pouze ty odpady, pro
které je tato služba určena.

Co lze odložit do VOK
– je možné odložit starý náby-

tek, koberce, linolea, zrcadla,
umyvadla, vany a WC mísy, staré

sportovní náčiní, autosklo a ko-
vové předměty.

Co nelze odložit do
VOK

– nelze odkládat živnostenský
odpad, jiný odpad než objemný
jako je např. směsný komunální
odpad, který lze vhodit do běžné
sběrné nádoby, nebezpečný od-
pad (např. autobaterie, zářivky,
barvy, rozpouštědla, motorové
oleje a obaly od nich), bioodpad,
stavební odpad, dále pak pneu-
matiky, elektrospotřebiče, tele-
vizory a pc monitory, počítače,
lednice, mrazáky a sporáky.

Zdroj MČ Praha 10

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů
místo přistavení datum čas přistavení
Na Hroudě x U Hráze (okraj parku) 24. 5. 15.00-19.00
Litevská x Bajkalská 25. 5. 14.00-18.00
Nad Primaskou x Nad Olšinami 26. 5. 15.00-19.00
Sněženková x Jiřičkové 27. 5. 15.00-19.00
Saratovská x Kralická 28. 5. 8.00-12.00
Nad Úžlabinou - naproti č. o. 32 28. 5. 10.00-14.00
K Botiči x Ukrajinská 31. 5. 15.00-19.00
Káranská x Bydžovského 1. 6. 14.00-18.00
Práčská x Topolová 2. 6. 15.00-19.00
Limuzská x V Úžlabině 3. 6. 15.00-19.00
U Kombinátu (v ohybu ulice) 4. 6. 8.00-12.00
Dětská (v ohybu ulice) 4. 6. 10.00-14.00
Na Universitním statku (u domova důchodců) 6. 6. 15.00-19.00
Vladivostocká x Jaltská 7. 6. 15.00-19.00
Voděradská x Krupská 8. 6. 14.00-18.00
Cerhenická x Nad Vodovodem 9. 6. 15.00-19.00
U Záběhlického zámku, v části ulice za č. o. 1 10. 6. 15.00-19.00
Kounická x Černická 11. 6. 8.00-12.00
Přetlucká x Vyžlovská, u MŠ 11. 6. 10.00-14.00
Ve Stínu x Na Výsluní 13. 6. 15.00-19.00
Běchovická x Révová 14. 6. 15.00-19.00
Vilová x Pod Rapidem 15. 6. 14.00-18.00
Ryšánkova x Ve Slatinách 16. 6. 15.00-19.00
Popovická (proti Brtnické) 17. 6. 15.00-19.00
Omská x Murmanská 18. 6. 8.00-12.00
Vlašimská x Bratří Čapků 18. 6. 10.00-14.00
U Trati x Na Spádu 20. 6. 15.00-19.00
U Roháčových kasáren x Novorossijská 21. 6. 15.00-19.00
Na Vinobraní x Oty Pavla 22. 6. 14.00-18.00
V Rybníčkách (proti Šibřinské) 23. 6. 15.00-19.00
Janderova x Chládkova 24. 6. 15.00-19.00
Dobročovická x Slapská 25. 6. 8.00-12.00
Chorvatská x Dykova 25. 6. 10.00-14.00
Topolová x Jahodová 27. 6. 15.00-19.00
Práčská 101, parkoviště pod Jasmínovou 28. 6. 15.00-19.00
Ruská x Tolstého 29. 6. 14.00-18.00
V Korytech x Jesenická 30. 6. 15.00-19.00

Velkoobjemové
kontejnery v Praze 10

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad
Ulice Datum Od-Do
Kounická x Rostoklatská 27. 5. 15.00-18.00
Nad Vršovskou horou, za mostem,u garáží 28. 5. 9.00-12.00
Nedvězská, za ul. Strašínská 28. 5. 13.00-16.00
Prusická x Uhříněveská 29. 5. 9.00-12.00
Na Výsluní x Révová 29. 5. 13.00-16.00
U Trati x Na Spádu 3. 6. 15.00-18.00
Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I. 4. 6. 9.00-12.00
Šafránová x Chrpová 4. 6. 13.00-16.00
Janderova x Chládkova 5. 6. 9.00-12.00
Na Křivce x Osnická 5. 6. 13.00-16.00



INZERCE V10-0503



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /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 /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE ([Odvozen od 'Ringier Newspaper'] [Odvozen od 'Ringier Newspaper'] [Odvozen od 'Ringier Newspaper'] [Odvozen od '[PDF/X-1a:2001]'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /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




