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PROČ JÍT PRÁVĚ SEM

1. Absolventi zemědělských oborů mají na trhu 
práce stoprocentní uplatnění a  některé zeměděl-
ské podniky poskytují žákům v průběhu studia 
stipendia.

2. K praktické výuce žáků slouží vlastní, výrazně 
zmodernizovaný školní statek.

3. V rámci učebních plánů oborů agropodnikání 
a zemědělec, farmář lze získat zdarma řidičská opráv-
nění na osobní i nákladní automobil a traktor. 

HVĚZDY (ZE) ŠKOLY

Žáci SŠZ a VOŠ 
Chrudim zvládají 
mimořádně dobře 
mnohé aktivity 
společenského, 
sportovního či 
kulturního dění. 
Někteří jsou 
už úspěšnými 
absolventy, ale 
jejich úspěchy si 
škola stále připo-
míná. V březnu 2022 hned tři z nich osobně ocenil 
starosta města František Pilný. Absolventka oboru 
agropodnikání Kristýna Sedláčková zvítězila v roce 
2019 v Lize zemědělských škol v parkurovém 
skákání a zopakovala by to zřejmě i o rok později, 
kdyby soutěž nezrušil covid. Bývalý žák zaměření 
vodohospodář Tomáš Bohatý a současná žákyně 
třetího ročníku Tereza Vtípilová zase vyhráli soutěž 
mladých youtuberů Najdi se v zemědělství vyhláše-
nou Zemědělským svazem ČR. TECHNOhrátky jim za 
jejich talent a skvělou reprezentaci udělují symbolic-
ký titul Hvězdy (ze) školy.

2022/2023

VÍTE, ŽE...

• …  v roce 2022 uplyne už 160 let od založení 
zemědělské školy v Chrudimi?

• …  obor zemědělec, farmář je podporován stipen-
diem Pardubického kraje?

• …  na základě požadavků trhu práce otevřela 
škola nedávno atraktivní „obor budou cnosti“ – 
vodohospodář?

• …  žáci
získávají po 
absolvování 
studia
odbornou 
způsobilosti 
k zacházení 
s přípravky na 
ochranu rost-
lin a mohou 
absolvovat 
kurz pro práci 
s motorovou 
pilou?

S P E C I Á L N Í  V Y D Á N Í  P R O  S T Ř E D N Í  Š K O L U  Z E M Ě D Ě L S K O U  A  V Y Š Š Í  O D B O R N O U  Š K O L U  C H R U D I M

Působí rázně, sebevědomě, a když přijde řeč 
na zemědělství, přesně ví, o čem hovoří. 

Absolventce oboru zemědělec, farmář Michaele 
Hlávkové však k vědomostem nepomohlo jen 
studium na SŠZ a VOŠ Chrudim, ale také bohatá 
praxe v rodinné farmě. Tam osmnáctiletá dívka 
z Mostku u Chocně poznala, jak pestrá a souča-
sně náročná je tato práce.

Měla jste vůbec jinou volbu, kam jít po základní 
škole, než zemědělství?
Máme rodinnou farmu, takže se odmalička pohy-
buji u zvířat, traktorů a další zemědělské techniky. 
Jako malá jsem k tomu úplně vztah neměla, ale 
rodiče mě postupně cílevědomě zapracovávali. 
Ale stejně jsem se nemohla rozhodnout, kam po 
´základce´ jít.

To myslíte vážně?
Ano, podala jsem si dvě přihlášky – jednu na 
elektrikáře do České Třebové, druhou na farmáře na 
zemědělskou školu v Chrudimi. 

Souhlasíte, že to nejsou pro dívku zrovna typické 
profese?
Odmalička jsem měla spíše klukovské zájmy a rodiče 
mě tak i vychovávali. S holkami si nemám moc 
co říct. Ony se totiž baví o nehtech, vlasech nebo 
o tom, jaký si vezmou outfi t. To mě však moc nebere. 
S tátou jsem jako malá chodila do dílny, pomáhala 
opravovat traktory, krmila zvířata, byla co chvíli na 

poli. Když se teď zpětně ohlédnu, připravoval mě 
v podstatě na to, že budu pokračovat v rodinné 
tradici.

Co nakonec převážilo ve vašem rozhodování?
Na ´zemědělce´ v Chrudimi jsem se byla podívat 
dvakrát a můžu říct, že mě přemluvil hlavně pan 
učitel Ventluka. Všechno mi hezky vysvětlil, popsal 
a školu doporučil. Bylo zde na první pohled příjem-
né prostředí a milí lidé.

Mimochodem – co všechno 
obnáší vaše rodinná 
farma?
Máme okolo 120 býků, 
15 prasnic, od kterých 
odchováváme selata, 
k tomu je 200 hektarů 
pozemků a pět hektarů 
lesa. 

Získala jste na střední 
škole dostatek potřebných 
znalostí?
Vzhledem k tomu, že odmalička pracuji 
na farmě, tak zase tolik praktických věcí 
pro mě nebylo nových. Občas jsem 
bojovala s teorií, zejména v covidovém 
období, kdy jsem musela doma hodně 
pomáhat a nestíhala jsem, ale nakonec 
jsem to zvládla. Perfektní je určitě mož-
nost udělat si ve škole zdarma řidičské 
průkazy na osobní i nákladní automobil 
a traktor.

Co vás na vaší práci baví nejvíc?
Je krásné vidět, jak zvíře vyrůstá z úplného mláděte 
až do své dospělosti. Na polích zase můžete sledovat, 
jak všechno roste od malého semínka až po velkou 
rostlinu. Při tom všem však člověk nesmí zapomenout 
na to, že tato práce je také hodně náročná.

Proč by si žáci základních škol měli vybrat tuto 
školu?
Možná je to nadsázka, ale třeba proto, že podobně 

jako s energiemi a naftou může nastat něja-
ká kritická situace a vzniknou 

problémy se zásobováním 
potravinami. Absolventi této 
školy si však poradí a sami si 
budou moci vypěstovat ales-
poň zeleninu.

DOTAZNA
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FARMÁŘKA PRODLOUŽÍ RODINNOU TRADICI

„Je krásné vidět, 

jak zvíře vyrůstá 

z mláděte až do své 

dospělosti.“

ZE ŠKOLNÍ NÁSTĚNKY 
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Přehled učebních a studijních oborů ve Střední 
škole zemědělské a Vyšší odborné škole 
Chrudim pro školní rok 2023/2024, kdy tam 
nastoupí žáci současných devátých tříd, je 
následující:

TŘÍLETÉ UČEBNÍ 
OBORY

ZEMĚDĚLEC, FARMÁŘ
41-51-H/01
Tento obor je podporován stipen-
diem Pardubického kraje.

Možná pocházíš ze zemědělské rodiny a víš, že tohle 
je tvůj obor. Možná máš rád zvířata, láká tě pěsto-
vání rostlin nebo velké zemědělské stroje, jako jsou 
kombajny a traktory.

Pojď na obor zemědělec, farmář, kde tě naučíme 
chovat hospodářská zvířata, pěstovat obilí i bram-
bory a řídit i ty nejmodernější traktory. Uděláš si 
zdarma řidičák na auto, traktor i náklaďák a naučíme 
tě postarat se o krajinu a myslet na ekologii.
Učební obor je zaměřen na širokou profesní pří-
pravu. Získáš vědomosti a dovednosti v základech 
zemědělského hospodaření, rodinného života 
a různých činnostech zaměřených na služby. Skladba 
povinného a volitelného učiva umožňuje diferen-
covat obsah a rozsah vzdělání podle společenské 
poptávky a zájmu uchazečů o studium. 
Součástí studia je výuka autoškoly - oprávnění 
T, B a C.
Absolvent najde uplatnění v činnostech odpovída-
jících odborných předmětů, které absolvoval pro 
výkon dělnického povolání v zemědělství. Další 

vzdělávání absolventa, který úspěšně vykonal 
závěrečnou zkoušku, je možné také na zdejší střední 
škole doplněním středoškolského vzdělání zakonče-
ného maturitní zkouškou v oboru agropodnikání.

ČTYŘLETÉ STUDIJNÍ OBORY

AGROPODNIKÁNÍ
41-41-M/01
Možná máš zemědělství v krvi, 
možná se zajímáš se o zvířata 
a pěstování plodin nebo tě lákají 
velké zemědělské stroje. Pokud je to 
cokoliv z předchozího, pojď studovat 
obor agropodnikání! Naučíme tě, jak se postarat 
o zvířata, jak pěstovat plodiny i jak řídit moderní 
traktory.
Zemědělství se změnilo na atrak-
tivní obor, ve kterém se propo-
juje tradice s nejmodernějšími 
technologiemi. Společně 
s námi se naučíš pečovat 
o krajinu a budeš dělat práci, 
která má smysl.
Obor má vedle základů 
zemědělského i předměty 
ekonomické a výpočetní 
techniky a psycholo-
gie řízení. Všechny 
předměty vytvářejí 
doved-
nost

samostatného ekonomického myšlení v oblasti 
vazeb zemědělských i jiných podniků na jejich okolí, 
využití výpočetní techniky v zemědělském podniku. 
Součástí studia je výuka autoškoly - oprávnění T a B.

Absolvent najde uplatnění ve sféře zemědělského 
i jiného podnikání a ve službách 

vázaných na zemědělskou 
výrobu, v administrativě – 

a to nejen v zemědělských 
podnicích.

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ – zaměření 

VODOHOSPODÁŘ
16-01-M/01

Chceš pomáhat změnit svět k lepšímu? Stát se 
ochráncem vody v Česku, starat se o to, aby jí bylo 
dost, kontrolovat její kvalitu i předcházet povodním? 
Pak pojď studovat obor vodohospodář, protože 
tohle všechno tě tam čeká.
Navíc se zaměříš na ekologii, ochranu přírody a če-
kají tě i základy rybářství. S tímhle oborem můžeš 
skutečně změnit Česko k lepšímu!
Naučíš se orientovat v současných problémech 
životního prostředí, získávat a zpracovávat informace 
v terénu, provádět měření a analyzovat stav životního 
prostředí v návaznosti na aktuální problematiku vody. 
Absolvent se uplatní například jako pracovník veřej-

né správy, na stavebních odborech, na správách 
chráněných krajinných oblastí a národních 
parků, na inspektorátech České inspekce 
životního prostředí, alei jako hydrolog, 
pracovník vodohospodářských a rybářských 
organizací.
V rámci volitelného předmětu mohou žáci 
za zvýhodněných podmínek získat řidičské 
oprávnění T a B.

Přehled učebních a studijních oborů 2023/2024

CO SI VYBRAT 

3 LETÉ 

OBORY
4 LETÉ 

OBORY

Jaké benefi ty nabízí SŠZ a VOŠ Chrudim zá-
jemcům o studium? Na tuto otázku odpovídá 

ředitel školy Ing. Stanislav Valášek:

„Zájemcům o studium, kromě kvalitních podmí-
nek pro výuku a praktické vzdělávání, můžeme 
nabídnout stravování ve školní jídelně, ubytování 
ve vlastním domově mládeže a využití volného času 
v zařízeních školy. 

Školní jídelna poskytuje celodenní stravování pro 
ubytované žáky na domově mládeže a obědy pro 
žáky školy. Ti mají možnost si vybrat ze dvou jídel 
a v případě dietní stravy vaříme i tuto stravu. Na do-

mově mládeže je možnost ubytování ve dvoulůžko-
vých a třílůžkových pokojích. 

Škola disponuje rozsáhlými prostory pro využití 
volného času. Tyto prostory mohou využívat i žáci 
školy, kteří nejsou ubytovaní na domově mládeže. 
K dispozici je tělocvična, venkovní hřiště s umělým 
povrchem, posilovna, cvičebna aerobiku, keramická 
dílna, stolní tenis, stolní fotbálek, kulečník a šipky. 
Volný čas mohou žáci trávit i jezdeckým sportem na 
školním statku, kde působí jezdecký klub.

Škola sídlí blízko centra města. Žáci, zejména ti 
ubytovaní na domově mládeže, mohou využít 
bohaté nabídky kulturních zařízení (kino, divadlo) 
i sportovních zařízení (plavecký bazén, zimní stadion, 
sportovní hala)."

Jaké zázemí nabízí svým studentům škola

STIPENDIJNÍ PROGRAM PARDUBICKÉHO KRAJE

ZA KULISAMI
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CHLOUBA ZVANÁ VESTEC
Školní statek ve Vestci byl založen 
15. října 1863, pouhý rok po vzniku 
zemědělské školy, která je histo-
rickým předchůdcem SŠZ a VOŠ 
Chrudim. V průběhu let se jeho 
podoba měnila, ale nejvýraznější 
proměnou prošel právě v posled-
ních letech, kdy se stal areálem pro 

výuku odpovídající potřebám 21. století. Místo 
starého kravína zde vyrostlo z prostředků evropských 
fondů nákladem 35 milionů korun moderní výukové 
a vzdělávací centrum se třemi učebnami, předvá-
děcí halou, sociálním zařízením, šatnami a novou 
kanalizací. Výuka praxe a odborného výcviku probíhá 
s moderními stroji a traktory se satelitní navigací.  
Porosty zemědělských plodin monitoruje dron, bře-
zost hospodářských zvířat zjišťují žáci sonografem.

KLÍČOVÁ POMOC PARTNERŮ
SŠZ a VOŠ Chrudim 
úzce spolupracuje 
s mnoha zeměděl-
skými podniky. Jejím
hlavním strategickým 
partnerem je spo-
lečnost Cerea. Firma 
škole zapůjčuje pro praktický výcvik moderní země-
dělskou techniku, umožňuje stáže či prázdninové 

brigády a její pracovníci přednášejí na odborná 
témata. Vybraným žákům oboru agropodnikání také 
nabízí stipendijní program. Při splnění kritérií týkají-
cích se prospěchu a docházky mohou pobírat od dru-
hého ročníku každý měsíc zajímavá stipendia, která 
se v dalších ročnících vždy navýší. Podobné dohody 
o spolupráci škola uzavřela i s dalšími zemědělskými 
podniky – Vema Chrudim, ZD Rosice, První země-
dělská a. s. Tuněchody, Selgen Úhřetice, Agrome-
tall Nový Dvůr a Agro Liboměřice.

VÍTĚZNÍ YOUTUBEŘI
V úplně jiné oblasti, 
než je zemědělství, 
dosáhla v březnu 
2022 skvělého 
úspěchu dvojice 
studentů oboru 
vodohospodář ze SŠZ a VOŠ Chrudim. Bývalý žák 
Tomáš Bohatý a „třeťačka“ Tereza Vtípilová totiž 
zvítězili v celostátní kreativní soutěži Najdi se 
v zemědělství, kterou vyhlásil Zemědělský svaz ČR. 
Proměnili se přitom do role youtuberů a výsledkem 
bylo vtipné tříminutové video, v němž detailně 
a zajímavě představili svou školu. V reportáži ukázali 
učebny, laboratoře, školní statek, domov mládeže 
i řeku Chrudimku s okolím, kam chodí žáci na praxe. 
A protože bez zvířátek by to nebylo ono, ve scénáři 
našli důležitou roli také pro živého králíka a kachnu.

„Odmala vyrůstám na farmě, 
kterou založili praděda s tátou, 
a tak jsem měla jasno. Nejvíc 
mě baví práce okolo zvířat 
a také traktory. Doma na nich 
už jezdím, ale řidičák ještě 
nemám. Po škole hned začnu 
pracovat s tátou a budeme se 
snažit rozvíjet naši farmu  – 
dokoupíme stroje a vybavíme 
ji. I když mě to dříve táhlo více 

ke zvířatům, chci teď hlavně jezdit s traktorem.“
Karolína Vakešová, 17 let, 2. ročník oboru 
zemědělec, farmář

„Už odmalička jsem se věnoval 
myslivosti a chtěl jsem studovat 
problematiku související se 
suchem, protože mi není naše 
příroda lhostejná. Objevil jsem 
tento nově otevřený obor 
a neváhal jsem. Nejvíc mě 
baví předmět hydrologie a vše 
kolem vody. Po maturitě chci 
jít studovat vysokou školu, kde 
bych si ještě prohloubil znalosti 
kolem vodohospodářství. Kam mě kroky zavedou pak, to 
ještě nevím, ale určitě zůstanu u přírody a u vody.“
Vojtěch Racek, 17 let, 3. ročník oboru ekologie 
a životní prostředí – zaměření vodohospodář

„Máme rodinnou farmu, 
chováme krávy, a tak se vlastně 
pohybuji v tomhle prostředí 
už od dětství. Proto byla volba 
dalšího studia jasná. Ve škole 
jsem maximálně spokojený – 
učitelé, mistři i zázemí je super, 
hodně se toho zde dozvíme. Po 
maturitě půjdu rovnou praco-
vat – mým snem je, aby farma 
Matějka byla po okolí známá 

a uznávaná. Můj obor nabízí práci všem, kteří mají rádi 
zvířata, a rozhodně není pro sraby!“
Josef Matějka, 17 let, 3. ročník oboru agropodnikání

„Chtěla jsem pracovat se zvířa-
ty, a to byla největší motivace. 
Škola mě moc baví – samozřej-
mě nejvíc právě práce u zvířat. 
Po vyučení bych si ráda ještě 
udělala maturitu, a co bude 
dál, se uvidí. V čem mám ale 
jasno, je, že chci zůstat u zvířat! 
Zájemci o tento obor je musí 
mít rádi, protože tu s nimi bu-
dou v dennodenním kontaktu.“
Michaela Rošková, 17 let, 3. ročník oboru 
zemědělec, farmář

VZTAH K PŘÍRODĚ A ZVÍŘATŮM

Proč jste si vybrali svůj obor?

ANKETA
Škola, kde se učí modernímu zemědělství

SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim je nejstarší ško-
lou svého druhu v České republice s vyučova-

cím jazykem českým – žáky vzdělává nepřetržitě 
od roku 1862. Její ředitel Ing. Stanislav Valášek 
dobře ví, že právě v současné době význam 
zemědělství výrazně vzrostl a že na absolventy 
této školy budou kladeny zvýšené nároky. 

Jak byste co nejvýstižněji charakterizoval vaši 
školu?
Škola po celou dobu své existence připravovala od-
borníky pro oblast zemědělství. V posledních letech 
stoupá zájem o zemědělské obory – jak o obor matu-
ritní, tak i učební. Škola se postupně svým vybavením 
stává velice moderní. Na školním statku vyrostlo nové 
vzdělávací centrum, každá kmenová třída a odborná 
učebna ve škole i na statku je vybavena didaktic-
kou technikou. Například pro potřeby výuky praxe 
a odborného výcviku máme již tři 
moderní traktory se satelit-
ní navigací a k nim další 
moderní stroje. 

Proč byste 
doporučil žákům 
základních 
škol některý ze 
zemědělských 
oborů?
Studium na země-
dělské škole bych 
doporučil nejen proto, že 
jsem sám jejím absolventem. 
Důvodů vidím více. První je, že stoupá 
poptávka po absolventech zeměděl-
ských oborů ze strany zaměstnavatelů. 
V současné době se řídíme heslem: 
„Naši absolventi nemusí hledat 
zaměstnavatele, naše absolven-
ty si hledají zaměstnavatelé“. 
Druhým argumentem je kvalitní 
zázemí pro výuku teoretických 
a praktických předmětů. Třetím 
důvodem je skutečnost, že 
práce v zemědělství již není 
špinavá, fyzicky náročná od 

jara do podzimu a od rána do večera. Současná mo-
derní technika je ve velké míře řízena počítači a sate-
litní navigací. Technologie ve stájích je také významně 
modernizovaná a v řadě případů i robotizovaná. 

Mnohé fi rmy nabízejí studentům atraktivní 
stipendia. Cítíte i vy podobnou podporu ze 
strany zemědělských subjektů? 
Běžně se stává, že si zaměstnavatel vytipuje již v prv-
ním ročníku svého budoucího zaměstnance, kterého 
podporuje ve studiu formou stipendia. Jelikož se 
jedná o dohodu mezi rodiči žáka a zaměstnavate-
lem, není nám známa přesná výše stipendií. Z do-
stupných informací se však stipendium pohybuje 
v řádu několika set až více než tisíc korun měsíčně. 
Navíc Pardubický kraj podporuje žáky učebního 
oboru zemědělec, farmář krajským stipendiem. 

Pro školu však bývá důležitější podpora 
vzdělávání ze strany sociálních partnerů, 
zemědělských podniků a podniků služeb pro 
zemědělství. Jak jste na tom vy?
Mohu se v tomto směru pochlubit velmi dobrými 
výsledky školy ve spolupráci se sociálními partnery. 
V roce 2012 škola podepsala první dohodu s fi rmou 
Cerea Pardubice. V současné době již máme pode-

psaných dvanáct těchto dohod. Jedno-
značným přínosem je podpora kvalitního 

vzdělávání. So-
ciální partneři 

nám zapůjčují 
nejmodernější 

zemědělskou 
techniku pro po-

třeby výuky prak-
tického vyučování, 
realizují přednášky 
pro studenty na 
odborná témata, 

umožňují žákům 
praxe, brigády 
a exkurze, učitelé 
odborných před-

mětů mohou 
absolvovat 
stáže na 
vybraných 
pracoviš-
tích. 

VIZITKA ŠKOLY 

PTÁME SE

Adresa: 
Střední škola zemědělská 
a Vyšší odborná škola 
Chrudim
Poděbradova 842
537 60 Chrudim IV

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 469 620 363
E-mail: 
crzemsk@szes-chrudim.cz
Web: 
www.szes-chrudim.cz

Facebook: www.facebook.com/Střední-škola-zeměděl-
ská-a-voš-chrudim-177934182264172/?fref=ts

Ředitel: Ing. Stanislav Valášek

„Naši absolventi 

si nemusí hledat 

zaměstnavatele!“

OPSÁNO Z TABULE
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Aktuálně je studentem čtvrtého ročníku oboru 
agropodnikání na SŠZ a VOŠ Chrudim, ale už 

se těší na práci s traktory a další moderní země-
dělskou technikou. „Nejsem studijní typ, 
proto po maturitě půjdu rovnou do praxe. 
Chtěl bych nastoupit v Zemědělském 
družstvu Mostek, kde to odmalička 
znám a kde jsem byl i na brigádě,“ 
říká Patrik Putnar a je patrné, že o své 
budoucnosti má jasno. 

„Rodiče žádné hospodářství nemají, táta 
je stavař, ale moje mamka pracuje v živočišné 
výrobě právě v Zemědělském družstvu Mostek. 
Když jsem byl malý a ona nesehnala nikoho na 
hlídání, tak mě tam brala s sebou. Navíc tam jako 
krmiváři pracovali i můj strýc a bratranec. Mamka 
mě většinou posadila k nim, takže jsem je pozoroval 
nebo s nimi jezdil traktorem,“ popisuje své sezná-
mení se zemědělskými činnostmi, které ho v dětství 
obklopovaly téměř každý den, osmnáctiletý mladík.

Když si v deváté třídě vybíral střední školu, automa-
ticky zvolil tu zemědělskou v Chrudimi, protože to 
byla jeho priorita. Jen ho prý trochu mrzelo, že se 
svou Základní školou Mistra Choceňského v Chocni 
se zde nebyli nikdy podívat třeba v průběhu TECH-
NOhrátek. Druhá volba střední školy prý u něj byla 
spíše symbolická – Stavební škola ve Vysokém Mýtě.

„Při příchodu do Chrudimi jsem měl výhodu, 
že jsem o zemědělství věděl spoustu věcí. 
Docela hodně jsem toho odkoukal a naučil 
se. Když třeba u nás na vesnici ve Srubech 
u Chocně byly žně, už na základní škole 
jsem při nich pomáhal a sledoval všechny 
činnosti. Strýc mi navíc půjčoval i traktor,“ 
vybavuje si klukovské vzpomínky.

Do chrudimské ´zemědělky´ nastoupil ve 
školním roce 2018/2019. První pololetí 
ještě proběhlo normálně, se spolužáky 
absolvoval adaptační kurz a pochvalo-
val si dobrou partu. Jenže následná co-
vidová pandemie školní i osobní život 
vrátila všem o pořádný kus zpátky. 

„Bylo to dost cítit i ve vzájemné komunikaci, už jsme 
se spolu tolik nebavili jako předtím. Ani online výuka 

nebyla jednoduchá. Zpočátku jsem se 
snažil vše poctivě plnit, ale postup-

ně mě absence učitelů a spolu-
žáků deprimovala a motivace 

klesala – zejména v teorii. 
Pak však bylo zase hodně 
obtížné vše dohnat a doučit 
se. S praxí jsem ale naopak 
nikdy neměl žádný problém,“ 

ohlíží se za nedávným složitým 
koronavirovým obdobím.

Oceňuje příjemnou atmosféru ve 
škole, její vybavení i vstřícnost učitelů. 

Zisk všech kategorií řidičských osvědčení 
považuje za jedinečný benefi t. Líbí se mu možnost 
dostat se nejen do bezprostřední blízkosti moderní 
techniky, ale naučit se ji i ovládat. 

„Moje maminka také vystudovala v Olomouci země-
dělskou školu. Ta chrudimská má však ve srovnání 
s ní obrovskou výhodu, že žákům může nabídnout 
pro praxe svůj statek. Na rozdíl od jiných škol vás 
tam všechny činnosti přibližují současnému ze-
mědělství. Naučíme se, jak se starat o zvířata, jak 

pěstovat plodiny a jak řídit moderní 
zemědělskou techniku,“ pochvaluje 
si volbu oboru, který mu zajistí dobré 
uplatnění kdykoliv v budoucnosti.

VE ZNAMENÍ KURZŮ
Nováčky z prvních ročníků 
na SŠZ a VOŠ Chrudim 
čeká hned na začátku září 
třídenní adaptační kurz na 
Zderazi u Proseče na Česko-
moravské vrchovině. Parta 
se zde tuží prostřednictvím 

sportu, turistiky a různých společenských her. Ještě 
v prvním ročníku je na programu i další sportovní 
výzva v podobě lyžařského výcvikového kurzu. 
O zábavu je však postaráno také ve druhém ročníku, 
kdy se žáci v rámci turistického kurzu podívají do 
Českého ráje. Na závěr školního roku čeká „země-
dělku“ tradiční sportovní den, v němž se hodnotí 
nejen sportovní výkony, ale také vtipné a nápadité 
kostýmy jednotlivých třídních družstev.

ZE ZAHRANIČÍ VOZÍ ZKUŠENOSTI
V posledních dvou letech 
výrazně zasáhla covidová 
pandemie, ale studenti SŠZ 
a VOŠ Chrudim získávají 
také zajímavé zkušenosti 
v zahraničí. Intenzivní je 
zejména spolupráce se 
školou v polském Boninu, jejíž žáci se specializují na 
zemědělskou mechanizaci. Pravidelně přijíždějí do 
Chrudimi na odborné výměnné pobyty a na oplátku 

čekají exkurze po farmách a zemědělských fi rmách 
v Polsku chrudimskou skupinku ze třetích ročníků. 
Návrat starých dobrých časů už znamenala na jaře 
2022 cesta žáků oboru agropodnikání a budoucích 
farmářů do severoitalského údolí Val di Fiemme 
(na snímku), kde si zapracovali na farmách a poznali 
tajemství výroby mozzarelly, balzamikových octů, 
zmrzliny nebo chovu lososů.

SPOLEK ZDOBÍ AKTIVITA
Pod všedním názvem 
Spolek absolventů 
a přátel zemědělské 
školy v Chrudimi se však 
skrývá pozoruhodná 
a bohatá tradice. Spolek 
totiž vznikl v roce 1897 
a obnoven byl v roce 
1992. Členy se mohou stát absolventi školy, její 
zaměstnanci nebo sympatizanti. Jeho posláním 
už dávno není „pomáhat pilným a nadaným žákům 
nemajetných rodičů“, ale naopak rozvíjí spolupráci 
s širokou veřejností. Jednou z významných aktivit 
jsou poznávací zahraniční pobyty a stáže. V poslední 
době navštívila početná skupina farmy v Irsku, další 
členové se zase zapojili v rámci programu Erasmus+ 
do projektu s mezinárodním přesahem Chraňme 
vodu – po úvodním pobytu v Portugalsku budou 
sbírat zkušenosti také v Bulharsku a Španělsku.

Traktory a technika velkým lákadlem
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„Obrovskou výhodou je, 

že žáci vykonávají praxe 

na školním statku.“

FOTOALBUM

Na maturitních plesech chrudimské ´zemědělky´ není nikdy 
nouze o zábavu, recesi či pozoruhodné taneční kreace.

Studenti se pravidelně podílejí na úpravě zeleně 
a výsadbě nových stromů ve městě i na dalších místech 
Pardubického kraje.

Lyžařský výcvikový kurz se už tradičně koná na 
krkonošských sjezdovkách ve Velké Úpě.

Nováčci počátkem září absolvují třídenní adaptační kurz na 
Zderazi, kde je čekají sportovní aktivity a společenské hry.

Populárním sportem ve škole je jezdectví – nejlepší 
žáci startují v parkurové Lize zemědělských škol nebo 
v prestižním Rudolfově poháru v Kladrubech.

Speciální vydání pro Střední školu zemědělskou a Vyšší odbornou školu Chrudim www.szes-chrudim.cz, www.klickevzdelani.cz/technohratky



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /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 false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /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 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440639063106360020063906440649002006270644063406270634062900200648064506460020062E06440627064400200631063306270626064400200627064406280631064A062F002006270644062506440643062A063106480646064A00200648064506460020062E064406270644002006350641062D0627062A0020062706440648064A0628061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200036002e0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043f043e043a0430043704320430043d04350020043d043000200435043a04400430043d0430002c00200435043b0435043a04420440043e043d043d04300020043f043e044904300020043800200418043d044204350440043d04350442002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d0069007300200073006f006200690076006100640020006b00f500690067006500200070006100720065006d0069006e006900200065006b007200610061006e0069006c0020006b007500760061006d006900730065006b0073002c00200065002d0070006f0073007400690067006100200073006100610074006d006900730065006b00730020006a006100200049006e007400650072006e00650074006900730020006100760061006c00640061006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205EA002005DE05E105DA002C002005D305D505D005E8002005D005DC05E705D805E805D505E005D9002005D505D405D005D905E005D805E805E005D8002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006e0061006a0070006f0067006f0064006e0069006a006900680020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f0161007400690020006900200049006e007400650072006e0065007400750020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b00790074006900200072006f006400790074006900200065006b00720061006e0065002c00200065006c002e002000700061016100740075006900200061007200200069006e007400650072006e0065007400750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f007400690020007201010064012b01610061006e0061006900200065006b00720101006e0101002c00200065002d00700061007300740061006d00200075006e00200069006e007400650072006e006500740061006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020006100660069015f006100720065006100200070006500200065006300720061006e002c0020007400720069006d0069007400650072006500610020007000720069006e00200065002d006d00610069006c0020015f0069002000700065006e00740072007500200049006e007400650072006e00650074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006e00610020006f006200720061007a006f0076006b0065002c00200070006f007300690065006c0061006e0069006500200065002d006d00610069006c006f006d002000610020006e006100200049006e007400650072006e00650074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f01610074006f00200069006e00200069006e007400650072006e00650074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043f0435044004350433043b044f043404430020043700200435043a04400430043d044300200442043000200406043d044204350440043d043504420443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /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 /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /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 [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


