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POGODA

dzień: -1 do 3 0C
noc: -4 do -8 0C
wiatr: 2-6 m/s

Stomatologów jak na lekarstwo
PROBLEM: Młodzi dentyści nie chcą pracować na prowincji. Wolą pracę w renomowanych klinikach w dużych miastach. W rezul-

tacie znalezienie w mniejszym mieście stomatologa, który przyjmuje nowych pacjentów, graniczy z cudem. 

ZDARZYŁO SIĘ

Tańce 
pod gwiazdami
| s. 6

Kulinarna podróż 
przez kontynenty
| s. 4

Nie zbudujemy przyszłości 
bez znajomości przeszłości...
| s. 5

W naszym regionie najgorzej pod 
tym względem jest w Boguminie, 
gdzie problem urósł do takich roz-
miarów, że sprawą zajęły się nawet 
władze miasta. Dentyście, który ze-
chciałby otworzyć w mieście gabinet, 
gotowe są pomóc w odnalezieniu 
odpowiedniego lokalu oraz zaofero-
wać mieszkanie. W liczącym 22 tys. 
mieszkańców Boguminie praktykę 
stomatologiczną prowadzi bowiem 
tylko siedmiu dentystów, z czego 
troje jest w wieku emerytalnym, a 
czwarty ze względów zdrowotnych 
zawiesił działalność.

– Tylko w ciągu ostatnich pięciu 
lat czworo stomatologów w Bogu-
minie pożegnało się z zawodem. 
Brakuje młodych dentystów, bo dzi-
siaj mało kto chce pracować na pro-
wincji. W rezultacie jestem najmłod-
szą przedstawicielką tego zawodu w 
naszym mieście – mówi 35-letnia 
stomatolog, Sylwia Vaverková, która 
pracuje w gabinecie dentystycznym 
w Boguminie-Skrzeczoniu. W pracy 
spędza po dziewięć godzin dziennie. 
Więcej – m.in. ze względu na rodzi-
nę – nie dałaby rady. – Codziennie 
odbieram telefony z pytaniami, czy 
zgodziłabym się przyjąć nowego pa-
cjenta. Niestety, muszę odmawiać, bo 
w tej chwili mam zarejestrowanych 
już ok. 3,5 osób – wyjaśnia.

W takim mieście jak Bogumin 
odejście jednego dentysty oznacza 
dla blisko 2 tys. pacjentów problem 
nie do rozwiązania. Miejscowi nie 
przyjmują kolejnych osób, dentysty 
trzeba szukać więc w okolicznych 
miastach, przy czym w większości 
przypadków sprawdza się zasada, że 
im większe miasto, tym łatwiej zna-
leźć stomatologa. – W Karwinie cza-
sem ktoś jeszcze przyjmuje nowych 
pacjentów, ale niewielu jest takich 
dentystów – mówi lekarz Stanisław 
Kowalski. Sam się jednak do nich 
nie zalicza. Tak jak we wszystkich 
profesjach również w stomatologii 
liczy się bowiem nazwisko. I chociaż 
dentyści nie chcą tego mówić głośno, 
znani i doświadczeni lekarze mają 
pacjentów pełne poczekalnie. Wiele 
zależy też od ich specjalizacji.

Lekarz-stomatolog Krystyna Je-
żowicz uważa, że chociaż Czeski 
Cieszyn nie jest dużym miastem, ga-
binetów dentystycznych tu raczej nie 
brakuje. – Nas, dentystów, jest tutaj 
trochę więcej dzięki temu, że część 
stomatologów wychowała własne 
dzieci na swoich następców. Starsi, 
wiadomo, nowych pacjentów raczej 

nie przyjmują, ale młodsi, owszem – 
przekonuje pani doktor, która należy 
do pokolenia dentystów zbliżających 
się do wieku emerytalnego. – Zasta-
nawiam się, co będzie, kiedy odejdzie 
nasza generacja stomatologów. Wte-
dy rzeczywiście może być krucho – 
przepowiada.

Rzecznik prasowy Czeskiej Izby 
Stomatologicznej dla Wojewódz-
twa Morawsko-Śląskiego, Radomír 
Otýpka, uważa, że problem braku 
stomatologów zwłaszcza w małych 
miastach nie jest wynikiem małej 
liczby przyjmowanych kandyda-
tów na studia stomatologiczne, ale 
tym, że zamiast wracać na prowin-
cję, młodzi dentyści wolą zostać w 
mieście uniwersyteckim. – Jakiś czas 
temu nasza Izba prowadziła dzia-
łania prowadzące do podniesienia 
liczby studentów stomatologii na 
poszczególnych wydziałach medycz-
nych. To się udało, w związku z czym 
sytuacja powoli się poprawia. Nie-

stety, nie dysponujemy żadnymi na-
rzędziami, które regulowałyby liczby 
dentystów prowadzących praktykę w 
poszczególnych miastach – dodaje. 

Według rzeczniczki Wojewódz-
twa Morawsko-Śląskiego, Petry 
Špornovej, ta rola należy do ubezpie-
czalni zdrowotnych, które mają obo-
wiązek zapewnienia swoim klien-
tom opieki medycznej w relatywnie 
niedługim czasie i niedaleko miej-
sca zamieszkania. – Problem braku 
stomatologów oraz ich wysokiego 
wieku dotyczy całego województwa 
morawsko-śląskiego. W związku 
z tym już w ub. roku Urząd Woje-
wódzki wszczął rozmowy z ubezpie-
czalniami zdrowotnymi w sprawie 
wprowadzenia bonifi kat dla lekarzy 
brakujących specjalizacji. Rozmowy 
te będą kontynuowane – zapewnia 
rzeczniczka, dodając, że w podobnej 
sytuacji jak stomatolodzy znajdują 
się obecnie również lekarze rodzinni 
i pediatrzy.

Obecnie studia stomatologiczne 
można podejmować w Republice 
Czeskiej na pięciu uczelniach wyż-
szych – w Pradze, Hradcu Kralowej, 
Pilźnie, Brnie i Ołomuńcu. Jak usta-
liliśmy, w przyszłym roku akademi-
ckim na stomatologię na Uniwer-
sytecie Palackiego w Ołomuńcu ma 
zostać przyjętych 100 osób, czyli o 20 
studentów więcej niż obecnie studiu-
je na pierwszym roku.  Studia trwają 
pięć lat, po czym absolwent może 
już następnego dnia po otrzymaniu 
dyplomu otworzyć własny gabinet i 
rozpocząć praktykę dentystyczną na 
własny rachunek. Teoretycznie, bo 
w praktyce nikt tak nie robi i przez 
co najmniej rok lub dwa lata pracu-
je pod nadzorem bardziej doświad-
czonego dentysty. W rezultacie więc 
zanim dzisiejsi maturzyści, którzy 
zdecydują się podjąć studia stoma-
tologiczne, rozpoczną nabór pacjen-
tów, upłynie co najmniej 7-8 lat.

BEATA SCHÖNWALD 

KONIEC GOTÓWKI 
W PUNKTACH SKUPU 

Czeski rząd zrobił zdecydowany krok 
w kierunku zapobiegania kradzieżom 
metali i ich sprzedaży w punktach 
skupu. Minister środowiska, Richard 
Brabec, podpisał rozporządzenie, na 
podstawie którego punkty skupu nie 
będą mogły płacić za złom osobom 
fi zycznym w gotówce. Przepis zacznie 
obowiązywać 1 marca. Wczoraj biuro 
prasowe resortu poinformowało, że 
dokument został już przekazany do 
Dziennika Ustaw. 

Minister przyznał, że nowy prze-
pis nie do końca rozwiązuje problem, 
trzeba będzie wprowadzić jeszcze 
zmiany w ustawie o odpadach. Ko-
nieczna jest dokładna defi nicja zapła-
ty bezgotówkowej, ponieważ na razie 
pracownicy punktów skupu będą mo-
gli dowolnie ją interpretować i płacić 
dostawcom złomu na przykład bona-
mi żywieniowymi. Nowelizacja usta-
wy o odpadach powinna ograniczyć 
zapłatę bezgotówkową do przelewu 
na rachunek, ewentualnie za pośred-
nictwem przekazu pocztowego. 

Brabec dodał, że nie jest zwolen-
nikiem całkowitego zakazu skupu 
złomu. Zdaniem ministra, porządni 
obywatele powinni nadal mieć moż-
liwość zarobić trochę grosza dzięki 
sprzedaży makulatury czy złomu. 

Ministerstwo zamierza komplekso-
wo zająć się segmentem skupu metali. 
– Liczba punktów skupu w  przelicze-
niu na liczbę mieszkańców jest u nas 
chyba najwyższa w Europie. Takiej 
liczby nie da się skutecznie kontrolo-
wać. Dlatego jednym z działań, któ-
re mają zapobiec kradzieżom metali, 
będzie zaostrzenie warunków, które 
będą musiały spełniać fi rmy, by otrzy-
mać licencję.  (dc)

Następne posiedzenie 
Rady Przedstawicieli 
Kongresu Polaków 

odbędzie się 
19. 2. 2015

Lekarz-stomatolog Krystyna Jeżowicz obawia się, że po odejściu jej pokolenia stomatologów w Czeskim Cieszynie będzie ze 
znalezieniem dentysty krucho.
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RADNI 
O INWESTYCJACH

KOSZARZYSKA (kor) – Na stycz-
niowej sesji radni przygotowali plan 
inwestycji na rok 2015. Do najważ-
niejszych zaliczyli remont pomiesz-
czeń w przedszkolu, budowę nowego 
chodnika w centrum wioski i na 
cmentarzu komunalnym oraz napra-
wę wiat na przystankach autobuso-
wych. Rozszerzono poza tym sieć 
dróg odśnieżanych zimą przez gminę 
o dwie drogi w osadach Miylyrz i 
Psia Dolina. Rada Gminy zobowią-
zała też szefa komisji ds. mniejszości 
narodowych do przygotowania spra-
wozdania o sytuacji mniejszości w 
roku ubiegłym.

*   *   *

TO BYŁ ROK...

OSTRAWA (ep) – Wszystko, co 
działo się w mieście w roku 2014, 
można teraz znaleźć w wydanej 
właśnie publikacji „Ostrawskie ka-
lendarium 2014”. Przegląd wydarzeń, 
fotografi i i relacji wydał magistrat 
wraz z Archiwum Miasta Ostrawy. 
Na 103 stronach kalendarium znaj-
dziemy informacje o wydarzeniach 
społecznych, politycznych, kultu-
ralnych i sportowych. W roku 2014 
Ostrawa była Europejskim Miastem 
Sportu, dlatego w publikacji nie 
mogło zabraknąć na przykład zdjęć i 
relacji z międzynarodowych sporto-
wych wydarzeń, a na samej okładce – 
fotografi i z Czeskiego Biegu Kobiet.

*   *   *

ZMIANY W RADZIE 

OSTRAWA (dc) – Na ostatniej sesji 
Rady Miasta, która odbyła się w ub. 
tygodniu, doszło do zmian w jej skła-
dzie. Vladislav Koval z ANO 2011 
zrezygnował z mandatu w związku 
z zarzutami korupcyjnymi. Z kolei 
Libor Grygar z ČSSD zrezygnował z 
pracy na rzecz miasta ze względu na 
stan zdrowia. Kovala zastąpi jego ko-
lega partyjny Ivo Furmančík, następ-
ca Grygara zostanie dopiero wybrany. 

*   *   *

PIĘĆ TIRÓW POMOCY

KRAJ (wik) – Czeska organizacja 
humanitarna „Człowiek w potrzebie” 
wysłała w styczniu na wschodnią 
Ukrainę konwój humanitarny złożo-
ny z pięciu tirów. Samochody prze-
wiozły do Donbasu 100 ton ładunku 
– około 50 ton pokrycia dachowego, 
około 50 ton ubrań oraz mniejsze 
ilości naczyń i apteczek. Ambasada 
Republiki Czeskiej w Warszawie 
przy współpracy z polskimi urzędami 
(w szczególności z urzędem celnym) 
zapewniła szybki przebieg formal-
ności związanych z odprawą celną i 
przekraczeniem polsko-ukraińskiej 
granicy w drodze tam i z powrotem. 
Konwój z transportem szczęśliwie 
pokonał trasę z Ostrawy do Słowiań-
ska. Jego uczestnicy przekazali Ukra-
ińcom pomoc humanitarną, obejrzeli 
też dzielnice miasta zniszczone pod-
czas działań wojennych.

*   *   *

MOST DO NAPRAWY

KARWINA (ep) – Na żelbetono-
wym moście w Darkowie już od 
dziesięciu lat występują problemy z 
oświetleniem. W tym roku most do-
czeka się naprawy. Miasto niedawno 
zleciło przeprowadzenie ekspertyzy, 
która wykazała, że problem to uszko-
dzona instalacja elektryczna, do któ-
rej doszło przy remoncie mostu. Na 
razie Służby Techniczne jeżdżą do 
mostu niemal codziennie, likwidując 
zwarcia, do których dochodzi nie tyl-
ko na samym moście, ale także w jego 
pobliżu. Remont zacznie się w marcu. 

KRÓTKO

Wojewódzki Urząd Pracy w Ostrawie 
jeszcze w tym roku zmieni siedzibę. 
Będzie to ulica Ogrodowa. Nowy 
budynek ma rozwiązać problem nie-
wystarczającej liczby pomieszczeń i 
złych warunków, pomoże również 
skupić w jednym miejscu rozsiane po 
mieście oddziały. – Na parterze klien-
ci będą mogli załatwiać sprawy do-

tyczące przekwalifi kowania się, a na 
piętrze urzędnicy przyjmować będą 
klientów w poradni dla bezrobot-
nych i realizować działania polityki 
zatrudnienia i badania rynku pracy, 
na wyższych piętrach znajdować będą 
się także biura kierownictwa – wyjaś-
nił Pavel Zdražila z Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy.  (ep)

Remont dworca w Trzyńcu wymusił 
przejściowe zmiany w ruchu drogo-
wym. Na ulicy Dworcowej, która jest 
główną drogą wjazdową do miasta 
od strony Czeskiego Cieszyna, od 
wczoraj są zwężone pasy ruchu i 
ograniczona prędkość do 30 km w 
godz. Wprowadzono również zakaz 
wyprzedzania i przesunięto przy-
stanki autobusowe. Kolejne zmiany 
dotyczą pieszych. Chodnik prowa-
dzący wzdłuż ul. Dworcowej będzie 

zlikwidowany, pieszym będzie służył 
tymczasowy chodnik, oddzielony od 
drogi prowizorycznym ogrodzeniem. 
Kierownictwo ratusza przewiduje, że 
w godzinach szczytu mogą tworzyć 
się korki. – Zmiany będą obowią-
zywały najdłużej do 30 czerwca. 
Dotyczą odcinka o długości ok. 300 
metrów w pobliżu remontowanego 
budynku dworcowego – poinfor-
mowała rzeczniczka Urzędu Miasta, 
Šárka Szlaurová.  (dc)

Zmiany przed dworcem 

– Z naszej strony wszystko odbyło się zgodnie z 
prawem. Ta część Karwiny od czterdziestu lat jest 
traktowana jako przestrzeń do wydobycia, pokłady 
węgla są częścią państwowych zasobów material-
nych. Dlatego, opracowując nowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego, który jest konieczny dla 
rozwoju miasta, musimy to brać pod uwagę – po-
wiedziała naszej gazecie rzeczniczka Magistratu, 
Šárka Swiderová. Dodała, że uchwalenie instrukcji 
do planu nie jest równoznaczne z rozpoczęciem 
eksploatacji ani też z natychmiastowym wprowa-
dzeniem ograniczeń budowlanych. – OKD nie 
spełniła jeszcze szeregu warunków, by móc rozpo-
cząć eksploatację – podkreśliła Swiderová. 

Monika Heisigová ze stowarzyszenia obywatel-
skiego Karwiniacy Przeciwko Wydobyciu Węgla 
sięga po ten sam argument, broniąc racji mieszkań-
ców dzielnicy. Zwraca uwagę, że spółka węglowa 
nie ma jeszcze nawet gotowej analizy wpływów na 
środowisko (EIA). – OKD jest w bardzo ciężkiej 
sytuacji fi nansowej, ogranicza wydobycie i zwalnia 
pracowników. Nie rozumiem, dlaczego mieszkań-
cy Starego Miasta, którzy musieli już znieść wiele 
przykrości z powodu eksploatacji, mają być dodat-
kowo narażeni na ograniczenia w dysponowaniu 
swoimi nieruchomościami. Ograniczenia budow-
lane zabronią ludziom w remontowaniu domów, 
przez co te będą traciły na wartości. Miasto gra 
na korzyść OKD, nie bacząc na to, że bez powo-
du naraża na straty własnych mieszkańców – nie 
szczędzi krytyki aktywistka. 

O tym, że sytuacja jest niewesoła, mówi również 
Roman Sznapka z zarządu Miejscowego Koła 
PZKO. Działaczom nie udało się do tej pory do-

prowadzić do końca negocjacji z OKD dotyczą-
cych sprzedaży budynku i wybudowania nowego, 
a w niejasnej sytuacji Domu nie da się remonto-
wać. – Sytuacja jest patowa. Żyjemy w totalnej nie-
pewności. W dodatku warunki są tu coraz gorsze, 
dzielnica się wyludnia, nie ma już tu żadnej infra-
struktury – powiedział Sznapka naszej redakcji. 

Po stronie staromieszczan opowiedział się na 

sesji radny KDU-ČSL, Ondřej Brdíčko. Wystąpił 
z postulatem, by części dotyczące wydobycia wy-
kreślić z projektu planu zagospodarowania prze-
strzennego, ponieważ ze względu na sytuację w 
OKD należałoby raz jeszcze zastanowić się nad 
stanowiskiem miasta w tej sprawie. Większość 
radnych zagłosowała jednak za pierwotną wersją. 

DANUTA CHLUP 

Stare Miasto krytykuje ratusz 
Radni Karwiny uchwalili pod koniec ub. tygodnia instrukcje dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego. Aktywiści ze Starego Miasta są rozgoryczeni – nie podoba im się, że to otwiera drogę do wprowadzenia ograniczeń budowla-

nych w ich dzielnicy, pod którą OKD zamierza w przyszłości wydobywać węgiel. W sytuacji, gdy przeżywająca ciężkie czasy spółka 

węglowa od przeszło dwóch lat nie wykupuje domów w Starym Mieście, mieszkańcy nie widzą powodu, by dostosowywać plan do jej 

potrzeb. 

Zderzenie ze słupem

Dwa samochody osobowe wzięły udział w sobotnim wypadku w Hawierzowie. 
Na skrzyżowaniu ulic Angielskiej oraz M. Pujmanovej jeden z samochodów nie 
ustąpił pierwszeństwa. W efekcie pojazdy zderzyły się ze sobą, a jeden z nich 
„wylądował” na słupie. Obaj kierowcy wyszli wprawdzie z wypadku bez szwanku, 
niemniej pasażer jednego z samochodów doznał ciężkich obrażeń. Uczestników 
wypadku strażacy musieli za pomocą specjalistycznego sprzętu wydostać z 
samochodów, ponieważ pojazdy były bardzo uszkodzone.  (ep) 

Losy Domu PZKO w Starym Mieście ciągle nie są rozstrzygnięte. 
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W obecnej kadencji w Czeskim Cie-
szynie nie ulegnie zmianie liczba 
komitetów, które są organami do-
radczymi Zarządu Miasta Czeskiego 
Cieszyna. Będzie ich nadal osiem. Na 
styczniowym posiedzeniu członkowie 
Zarządu podjęli jednak decyzję o roz-
szerzeniu kompetencji komitetu hi-
storycznego, zajmującego się głównie 
nadzorowaniem pracy miejskiego kro-
nikarza. Obecnie będzie on zajmował 

się także informacjami dla mediów i 
mieszkańców miasta. Co ważne, w 
komitecie będą pracować także przed-
stawiciele ratuszowej opozycji.

Na czele komitetu ds. ochrony śro-
dowiska stoi Tomáš Peřina, edukacji 
oraz historii – Milan Pecka. Szefem 
komitetu ds. kultury będzie Boleslav 
Slováček, sportu – Ladislav Langner, 
komitetów socjalnego oraz prewencji 
przestępczości zaś Jan Czudek. (kor)

Jabłonkowscy radni uchwalili bu-
dżet miasta na bieżący rok. Miasto 
będzie gospodarować kwotą 13 mln 
koron. Rajcy postanowili wydzielić 
w budżecie dotacje dla miejscowych 
organizacji. 

Miejscowe Koło Polskiego Związ-
ku Kulturalno-Oświatowego może 
liczyć na dofi nansowanie w kwocie 

100 tys. koron na 68. Gorolski Świę-
to. Z kolei na konto Klubu Sporto-
wego Spartak Jabłonków wpłyną 
dotacje w wysokości 575 tys. koron, 
które działacze sportowi przeznaczą 
na dofi nansowanie imprez i inicja-
tyw organizowanych z myślą o pro-
mowaniu sportu wśród dzieci i mło-
dzieży.  (kor)

100 tysięcy 

na »Gorola«

Czas na Ogrodową...
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Światowy Kongres Badaczy Teatru 
Polskiego, spektakle, a także wykłady 
i publikacje dotyczące polskiego tea-
tru to tylko wybrane przedsięwzięcia, 
jakie w 2015 r. planuje polskie Mi-
nisterstwo Spraw Zagranicznych w 
ramach obchodzonego Roku Teatru 
Polskie-
go. W 
2015 r. 
przypa-
da wiele 
ważnych 
ro c z n i c 
związa-
nych z 
histor ią 
p o l -
s k i e g o 
teatru: 250 lat istnienia teatru pub-
licznego oraz działalności Teatru 
Narodowego – czwartej najstarszej 
sceny narodowej Europy, a także dwie 
rocznice urodzin wybitnych twórców 
teatralnych: 130. rocznica urodzin 
Stanisława Ignacego Witkiewicza 
„Witkacego” i 100. rocznica urodzin 
Tadeusza Kantora.

Z ich okazji odbędą się m.in. Mo-
dułowe Dni Teatru Polskiego, czyli 
interaktywny cykl wykładów, warszta-
tów i prezentacji wideo przygotowany 
z myślą o zagranicznych środowiskach 
akademickich i teatralnych. Ważnym 
wydarzeniem Roku Teatru Polskiego 

b ę d z i e 
t a k ż e 
z a p l a -
n o w a -
ny na 
w r z e -
s i e ń 
Ś w i a -
t o w y 
Kongres 
Badaczy 
T e a -

tru Polskiego z udziałem wybitnych 
znawców teatru z zagranicy.

Z kolei przygotowana przez Muze-
um Narodowe w Warszawie prezen-
tacja eksperymentalnych fotografi i 
Witkacego pt. „Witkacy. Fotografi e” 
będzie pokazywana na świecie dzięki 
polskim placówkom zagranicznym.
  (wik)

Rok Teatru 
Polskiego
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Do ośrodków Adra w Karwinie i 
Hawierzowie można przynosić pro-
dukty spożywcze, które następnie 
powędrują do ukraińskiego Muka-
czewa. Zbiórka żywności trwa do 18 
lutego w sklepach charytatywnych 
Adry: w Hawierzowie-Mieście oraz 
Szumbarku, w Karwinie-Raju i No-
wym Mieście. Każdy, kto chce po-
móc mieszkańcom ogarniętej wojną 

Ukrainy, może do sklepików przy-
nieść takie produkty, jak makaron, 
cukier, mąka, ryż, fasola, konserwy, 
suszone mleko, dżemy  czy jakiekol-
wiek inne produkty z datą spożycia 
kończącą się nie wcześniej niż za trzy 
miesiące. Żywność do zbiórki przyj-
mowana będzie w sklepach Adry w 
dni powszednie w godzinach 9.00-
17.00, a w piątki tylko do 15.00. (ep)

Dorzuć się do zbiórki

W regionie mnożą się przypadki wi-
rusowego zakażenia przewodu po-
karmowego, wywołanego przez ro-
tawirusy i norowirusy. Wojewódzka 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Ostrawie do końca ub. tygodnia 
miała informacje o 91 przypadkach. 
Ze względu na to, że wielu chorych 
w ogóle nie zgłasza się do lekarza, ta 
liczba to tylko przysłowiowy wierz-
chołek góry lodowej. – Do nas tra-
fi ają przede wszystkim informacje o 
chorych w domach opieki społecznej 
czy też na oddziałach łóżkowych 
szpitali. Większość osób, które za-
chorują w domu, w ogóle nie szuka 
pomocy medycznej, ponieważ cho-
roba szybko mija. Do lekarza trafi ają 
tylko ciężkie przypadki, ludzie starzy 
lub małe dzieci – mówi epidemiolog 
Irena Martinek. 

Na oddziale zakaźnym Szpitala 
z Polikliniką w Hawierzowie, który 
obejmuje swym zasięgiem cały po-
wiat karwiński i frydecko-mistecki, 
wczoraj leżały dwie osoby z zakaże-

niem wywołanym przez norowirusy. 
Obie trafi ły tam z oddziału chorób 
wewnętrznych szpitala w Karwinie
-Raju. – Tam leczyły się na inne 
schorzenia. Na nasz oddział zostały 
przeniesione dlatego, by nie zarazi-
ły innych pacjentów – powiedział 
„Głosowi Ludu” ordynator oddziału 
zakaźnego, Ivo Mifek. Dodał, że no-
rowirusy są mniej znane od rotawi-
rusów i w związku z tym nie tylko 
lekarze rodzinni, ale też placówki 
szpitalne nie zawsze przeprowadzają 
badania na ich obecność. – To zna-
czy, że chorych może być więcej – 
wyjaśnił lekarz. 

Główne objawy wirusowego za-
każenia przewodu pokarmowego, 
zwanego potocznie grypą żołądko-
wą, to biegunka i wymioty. Chorzy 
nie mają gorączki, najwyżej lekko 
podwyższoną temperaturę. Osoby 
dotknięte chorobą powinny pamię-
tać o przyjmowaniu dostatecznej 
ilości płynów, by zapobiec odwod-
nieniu organizmu. – Objawy utrzy-

mują się od jednego do trzech dni, 
natomiast u osób starszych, małych 
dzieci lub pacjentów w szpitalach 
mogą się przedłużyć do 4-6 dni. 
Choroba łatwo się przenosi, cho-
ry może zarazić innych przez co 
najmniej pięć dni od jej wystąpie-
nia. Nawet wtedy, gdy nie ma już 
objawów choroby, wirusy mogą się 
przedostać z jego rąk do przygo-
towywanych pokarmów, które nie 
są poddawane obróbce termicznej. 
Dlatego niezmiernie ważne jest 
konsekwentne mycie i dezynfekcja 
rąk – podkreśliła Irena Martinek. W 
przypadku, gdy w domu jest chory, 
który wymiotuje, trzeba pamiętać o 
wietrzeniu łazienki, a także o takim 
na pozór drobiazgu, jak zamykanie 
klapy deski sedesowej przed spusz-
czaniem wody. – W przeciwnym 
razie wirusy z wymiocin przedostają 
się w postaci aerozolu do powietrza 
i inne osoby korzystające z łazienki 
mogą się zarazić – tłumaczy epide-
miolog.  (dc)

Wirusy atakują

Po raz kolejny w Krajowym Tygo-
dniu Małżeństw można będzie wziąć 
udział także w Trzyńcu. Impreza, 
która potrwa od 9 do 15 lutego, za-
inaugurowana zostanie w kinie Kos-
mos. Rozpocznie się od spotkania 
pod nazwą „Jak być w związku, który 
przetrwa” oraz ogłoszenia zwycięz-
cy w nietypowym konkursie, który 
ogłosił Wydział Socjalny trzynie-
ckiego magistratu. W ramach kon-
kursu po nazwą „Przepis na szczęśli-
we małżeństwo” można było przysłać 

swój „przepis”, radę, w której mał-
żonkowie opisują, co robią, by ich 
małżeństwo było szczęśliwe. Można 
było dołączyć również fotografi ę ze 
wspólnego życia lub ze ślubu.

Oprócz spotkania z doradcami 
małżeńskimi, dyskusji na temat mał-
żeństwa z miejscowymi politykami i 
innymi ciekawymi tematami, przygo-
towano na cały tydzień na przykład 
praktyczne informacje dla narze-
czonych o zawieraniu ślubu, randkę 
– wieczór z muzyką dla par małżeń-

skich w Domu Zborowym „Hutnik” 
czy walentynkową ofertę w ośrodku 
STARS (romantyczne pływanie ze 
świeczkami, sauna dla zakochanych 
itp.). Przez cały luty w Bibliotece 
Miejskiej będzie też można obejrzeć 
wyjątkową wystawę „Pobraliśmy się 
na Śląsku Cieszyńskim”, na której 
prezentowane będą fotografi e ślubne 
par z naszego regionu. W przyszłym 
miesiącu ruszą również spotkania na 
temat małżeństwa w trzynieckich 
szkołach podstawowych.  (ep) 

Przepis na wytrwanie
Książnica Cieszyńska zaprasza w swo-
je progi w najbliższych dniach. Pod-
czas ferii, od 4 do 13 lutego, instytucja 
urządza cykl warsztatów i pokazów 
poświęconych dziejom książki, kul-
turze piśmienniczej i historii naszego 
regionu. Podczas zajęć ich uczestnicy 
będą mogli na własne oczy obejrzeć 
zabytkowe rękopisy i druki ze zbiorów 
Książnicy, a także dowiedzieć się, jak 
można korzystać z bogatych zbiorów 
tej zabytkowej biblioteki.

Pierwsze spotkanie ze starymi 
książkami odbędzie się już jutro, w 

środę 4 lutego. Będzie ono, tak samo 
jak dwa kolejne spotkania w tym ty-
godniu, poświęcone samej Książnicy 
Cieszyńskiej i jej zbiorom. W przy-
szłym tygodniu natomiast młodzi 
bibliofi le będą mogli wziąć udział 
w warsztatach „Od pergaminu do 
e-booka”, „Warsztaty kaligrafi i, czyli 
sztuka pięknego pisania”, „Ekslibrisy 
i dedykacje w teorii oraz praktyce”, 
„Szlachta cieszyńska – tajemnice 
warsztatu heraldyka i genealoga” 
oraz „Konserwacja dawnej książki”

(kor)

Ferie z Książnicą

W sobotnim dodatku poświęconym polskim przedszkolom przez pomyłkę 
zamieściliśmy niewłaściwe zdjęcie obok informacji o placówce przy ul. SNP w 
Trzyńcu. W rzeczywistości przedszkole wygląda tak, jak na powyższym zdjęciu. 
Za błąd przepraszamy.

Przedszkole w Trzyńcu 

Rodziny, które wybiorą się do któ-
regoś z dużych miast Polski, będą 
mogły skorzystać z oferty muzeów 
narodowych, za dzieci do lat 16. i 
studentów płacąc jedynie złotów-
kę. Polskie Ministerstwo Kultury 
właśnie wprowadza w życie pro-
gram „Kultura Dostępna” i muzeal-
ną ofertę ze wstępem za złotówkę 
dla dzieci – ten pomysł starał się 
zrealizować już poprzedni minister 
kultury, Bogdan Zdrojewski. 

Warszawa, Kraków, Gdańsk, 
Szczecin, Wrocław, Kielce, Poznań 
– to właśnie miasta, w których ucz-
niowie i studenci do 26. roku życia 
mogą zwiedzać muzea narodowe za 

złotówkę. Do rozpoczynającego się 
1 lutego programu przyłączyły się 
też inne instytucje, m.in. Łazienki 
Królewskie w Warszawie, Muzeum 
Łowiectwa i Jeździectwa w War-
szawie, Muzeum Literatury im. 
Adama Mickiewicza w Warszawie, 
Muzeum Sztuki i Techniki Japoń-
skiej Manggha w Krakowie i Mu-
zeum Piastów Śląskich w Brzegu.  

– W ostatnich latach w wielu 
polskich muzeach przeprowadzono 
prace konserwatorskie i remonty, 
teraz nadszedł czas na umożli-
wienie szerszego korzystania z ich 
oferty. Drogie bilety wstępu wyklu-
czają z uczestnictwa w wielu wy-

darzeniach dzieci i młodzież oraz 
inne mniej uprzywilejowane grupy 
odbiorców. Dlatego szukam sposo-
bów, by wszyscy, którzy interesują 
się kulturą, mogli do niej dotrzeć 
bez ponoszenia wysokich kosztów 
– wyjaśnia minister kultury i dzie-
dzictwa narodowego, Małgorzata 
Omilanowska. – Jeden dzień w ty-
godniu, w którym wejście do muze-
ów jest darmowe, bilet za złotówkę 
dla dzieci, lekcje muzealne dla szkół 
czy specjalne projekty edukacyj-
ne dla młodzieży: to wszystko już 
ma miejsce. Należy tylko dbać o to, 
żeby ta oferta stale była poszerzana 
– dodaje pani minister.  (ep)

NADZWYCZAJNA OFERTA DLA DZIECI I STUDENTÓW

Pozwiedzają za złotówkę

Polacy chcący wrócić do kraju mogą 
skorzystać z serwisu Powroty.gov.pl. 
Znajdą informacje o formalnościach, 
które będą musieli załatwić przed i 
po powrocie do kraju oraz porady 
dotyczące zakładania działalności 
gospodarczej, fi nansów osobistych 
czy świadczeń społecznych. Pytania 
można skierować do zespołu eks-
pertów – mejlowo lub telefonicznie. 
– Zadaniem serwisu jest ułatwianie 
powrotu do Polski i zadomowienia 
się w starym lub nowym miejscu 
zamieszkania tym Polakom, któ-
rzy zdecydowali się opuścić kraj 

emigracji bądź też rozważają taką 
możliwość – podkreśla w rozmowie 
z Polską Agencją Prasowa redaktor 
serwisu Powroty.gov.pl, Agnieszka 
Juźwiuk.

W serwisie osoby powracają-
ce z pracy za granicą mogą znaleźć 
pakiet podstawowych informacji, 
związanych z praktycznymi aspek-
tami rejestracji w urzędzie pracy czy 
formalnościami dotyczącymi prawa 
do zasiłku lub jego transferu z zagra-
nicy. Serwis zawiera bazę wiedzy o 
formalnościach przed i po powrocie 
do kraju oraz o działalności gospo-

darczej, podatkach, fi nansach osobi-
stych, rodzinie, zdrowiu, świadcze-
niach społecznych.

 Na portalu można dowiedzieć się 
na przykład, jak potwierdzić w kraju 
kwalifi kacje zawodowe uzyskane za 
granicą czy pozyskać źródła fi nanso-
wania dla nowego przedsiębiorstwa.
Gdy osoba planująca powrót nie 
znajdzie poszukiwanych informacji 
na stronie internetowej, może za-
dać pytanie indywidualnie dzwoniąc 
pod numer 19524 (numer infolinii 
dla połączeń zagranicznych: +48 22 
19524).  (PAP)

Powroty w internecie
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Tym razem ich tematem były ostat-
ki, czyli trzy dni będące fi nałem mię-
sopustnej biesiady. Prelekcję na ten 
temat wygłosiła właśnie Małgorzata 
Kiereś. Z kolei ostatkowe zabawy, 
tańce i zwyczaje zaprezentowały Ze-
spół „Oldrzychowice” z Oldrzycho-
wic oraz Zespół „Istebna” z Istebnej. 
Impreza została zorganizowana w 
ramach projektu „Żywe lekcje tra-
dycji – zachowanie wspólnego dzie-
dzictwa kulturowego górali śląskich 
na pograniczu polsko-czeskim” i była 
ostatnią, jaką mosteccy PZKO-wcy 
przygotowali wspólnie z powiatem 
cieszyńskim. Jej gośćmi byli tym ra-
zem m.in. członkowie grupy śpiewa-
czej „Nadolzianie” z Kaczyc.

– Mamy sporo do powiedzenia 
na temat naszej kultury, tradycji, 
naszych rodów i przez cały rok sta-
raliśmy się tę wiedzę prezentować – 
mówił, otwierając spotkanie Andrzej 
Niedoba, prezes Miejscowego Koła 
PZKO w Mostach koło Jabłonkowa.

Przypomniał, że w ramach trans-
granicznego projektu odbyło się 15 
„żywych lekcji tradycji”, dziewięć 
zorganizowano w Muzeum Be-
skidzkim w Wiśle, a sześć w Domu 
PZKO w Mostach. Nadrzędnym ce-
lem tych spotkań było przybliżenie i 
spopularyzowanie najpiękniejszych 
wartości góralskiej kultury, której 
bogactwo jest częścią życia górali do 
dziś. Mosteckie „posiady” poświę-
cone były zielonym świątkom na 
polsko-czeskim pograniczu, tutejszej 
kulturze ludowej i tanecznej, trady-
cjom scenicznym, strojowi góralskie-
mu, rzemiosłu artystycznemu i – na 
fi nał – ostatkom.

– Popielec wypada w tym roku 18 
lutego, do ostatków mamy więc jesz-
cze dwa tygodnie. Za to w ponie-
działek obchodzić będziemy święto 
Matki Boskiej Gromnicznej, a to 
znaczy, że połowa zimy za nami. We-
dług ludowych prognoz, jeżeli tego 
dnia jest za oknem pięknie, czeka 
nas jeszcze sześć tygodni zimy. Ale 
przecież również ona ma swoje uroki 
– mówił Andrzej Niedoba.

BOGACI TRADYCJĄ
Rozpoczynając prezentację zwycza-
jów i obrzędów okresu mięsopust-
nego Małgorzata Kiereś zaskoczyła 
wszystkich niespodziewanym py-
taniem. – Zastanawiałam się, czy 
spotkalibyśmy się dzisiaj, gdyby nie 
przygotowany projekt. Czy do tego, 

byśmy się spotkali, potrzebny jest 
unijny projekt? – pytała i od razu 
odpowiedziała. – Rzeczywiście, na-
pisaliśmy ten projekt po to tylko, by 
się ze sobą spotkać. Ale powstał on 
również dlatego, że jesteśmy bogaci 
naszą tradycją, a wybraliśmy z niej 
te elementy, które są dla nas ważne, 
bo pamiętajmy, że tradycja jest dyna-
miczna i pozostaje taką, jakiej ludzie 
chcą i potrzebują. I to jest w niej naj-
piękniejsze – przekonywała Kiereś.

Badaczka beskidzkiej kultury lu-
dowej przypomniała, że w cyklu do-
rocznej obrzędowości czas po Trzech 
Królach do Środy Popielcowej nazy-
wany był mięsopustem.

– Przypomnijmy to słowo, bo tej 
nazwy dziś już się nie używa. Daw-
niej ludzie powiadali, że mamy mię-
sopust, dzisiaj powiadają, że mamy 
karnawał. Ja zaś opowiem o kilku 
elementach, które ten czas wypeł-
niają. W mięsopuście mamy bowiem 
wyraźnie dwie grupy zwyczajów. 
Jedna związana ze świętami Matki 
Bożej Gromnicznej, św. Błażeja, św. 
Agaty i św. Doroty, natomiast druga 
grupa zwyczajów wiąże się z tradycją 
muzyk gazdowskich w karczmach – 
mówiła Kiereś.

Ponadczasowym zwyczajem cha-
rakterystycznym dla społeczności 
katolickich jest przede wszystkim 
święcenie gromnicy, wody i chleba 2 
lutego, kiedy w liturgii kościoła kato-

lickiego przypada święto Ofi arowa-
nia Pańskiego. Świeca gromniczna 
musi być przy tym gruba, żółta i jed-
na na całe życie. A święci się ją po to, 
by włożyć zapaloną w ręce zmarłego. 
Dawniej w dniu Matki Bożej Grom-
nicznej górale z zapaloną gromnicą 
chodzili też wokół swych domów i 
zagród. Wstawiano ją również do 
okien lub drzwi, gdy nadchodziły 
gwałtowne burze. – Ludzie wierzyli 
bowiem, że potrafi  odpędzać gromy 
i burze. Przede wszystkim jednak 
gromniczka miała pomagać w chwili 
śmierci – mówiła Kiereś. – Co jesz-
cze ciekawe, w tradycji ludowej na-
szych górali gromnica zawsze sym-
bolizowała siłę i moc odpędzania 
wilków od siedzib ludzkich i motyw 
ten bardzo często wykorzystywano w 
malarstwie na szkle. Twórcy ludowi 
ukazywali Matkę Boską Gromnicz-
ną w białej szacie, z wielką świecą-
gromniczką w ręce, odpędzającą wa-
tahy wilków – dodała.

Innym ciekawym zwyczajem 
związanym z dniem św. Błażeja jest 
praktyka przewiązywania czerwoną 
wstążeczką dwóch świeczek i prze-
kładania ich do szyi. Zabieg ten ma 
zapobiegać chorobom gardła, ponie-
waż św. Błażej jest patronem cier-
piących na gardło. Inną ciekawostką 
jest fakt, iż w tym dniu świeciło się 
jabłka, które także pomagały przy 
bólach gardła i krtani. Z kolei w 

dniu św. Agaty w społecznościach 
katolickich święcone były sól i chleb. 
Uważano bowiem, że odrobina soli i 
chleba św. Agaty rzucona do ognia 
ugasi każdy pożar. Poświęcony w 
tym dniu chleb miał pomagać rów-
nież góralkom uporać się z kobiecy-
mi schorzeniami.

– Trzeba także wspomnieć o św. 
Dorocie. Nie wiem, czy w Mostach 
Dorota chodziła i czy ktoś ją spot-
kał, ale bywała w Bystrzycy, Jabłon-
kowie, Bukowcu i Oldrzychowicach. 
Zwyczaj ten zanikł bardzo wcześnie, 
ale został opisany przez Jana Tacinę. 
Jego zdaniem tekst o św. Dorocie, 
która poczciwego żywota była, na-
pisał Adam Sikora z Jabłonkowa – 
mówiła Kiereś.

DLACZEGO 
CIĄGNĘŁY KLOCE?

Druga grupa mięsopustnych zwy-
czajów wiąże się z tradycją muzyk 
gazdowskich w karczmach, gdzie 
dawniej tańczono i skakano na uro-
dzaj oraz karano niezamężne kobiety. 
Te tradycje przedstawił w widowisku 
„Ostatki” Zespół „Oldrzychowice” z 
Oldrzychowic. Brawurowy występ 
nagrodzono burzliwymi brawami. 
Z kolei ostatkowe szkubaczki, czyli 
zespołowe darcie pierza, które często 
łączono z muzyką, zaprezentował 
Zespół „Istebna” z Istebnej. Pre-
zentując grupę Małgorzata Kiereś 
przypomniała, że w ubiegłym roku 
artyści z Trójwsi Beskidzkiej przez 
miesiąc przebywali w Australii. 

– Cóż można powiedzieć o Au-
stralii. W skrócie, w pierony daleko i 
okropnie ciepło. Okazuje się jednak, 
że można tam polecieć, potańcować i 
jeszcze im się to podoba. Usłyszeli-
śmy też, że jesteśmy pierwszym ze-
społem, który w komplecie wrócił do 
Polski. Okazuje się więc, że na na-
szych groniach jest nam tak dobrze, 
że zawsze tutaj wracamy – żartował 
Tadeusz Papierzyński, kierownik 
Zespołu „Istebna”.

Kierowniczka Muzeum Beskidz-
kiego w Wiśle przypomniała z kolei, 
iż spośród 26 haseł związanych z Łu-
kiem Karpat, w Beskidzie Śląskim 
badacze odnotowali sześć charakter-
sytycznych sytuacji kulturowych. Są 
to Tłusty Czwartek, Ostatki, tańce 
na urodzaj, skoki na urodzaj, ciąg-
nięcie kloca i uczta. Podczas sobot-
niego wieczoru zebrani dowiedzieli 
się m.in., na czym polegało słynne 
ciągnięcie kloca. 

– Dawniej ostatkowa zabawa była 
czasem publicznego osądu i karania 
niezamężnych kobiet. Babom, które 
nie chciały się wydać, na takiej mu-
zyce po prostu przywiązywano do 
nogi drewniany kloc i gnało się je 
na pierwszy lepszy groń. Po takiej 
próbie baba od razu brała se chło-
pa – żartowała Małgorzata Kiereś, 
dodając, że mięsopust zawsze był 
czasem swobody, który nie był ob-
warowany normami świątecznego 
zachowania, a w ostatki w kar-
czmach rzeczywiście dominowały 
kobiety. 

– Wszystko dlatego, że właśnie 
wtedy, raz do roku, kobieta mogła 
robić, co chciała. Mogła na przykład 
pójść do karczmy – czego przez resz-
tę roku nie było jej wolno – i tam 
przez trzy dni się bawić. A mężczy-
zna nie mógł powiedzieć jej nic złe-
go, bo ona od własnej kultury dostała 
wolne – tłumaczyła Kiereś.

Podczas takich ostatkowych za-
baw stoły wypełniały się zaś ostat-
nimi tłustymi posiłkami ze słynną 
świńską głową na czele. Wszystkich 
tych smakołyków mogli oczywiście 
skosztować uczestnicy sobotnich 
„posiad”.

NIE WARTOŚCIUJMY 
TRADYCJI 

Kończąc prelekcję kierowniczka 
Muzeum Beskidzkiego w Wiśle 
podkresliła, iż nie znając swojej prze-
szłości nie jesteśmy w stanie budo-
wać przyszłości. Nie mamy wówczas 
punktu odniesienia i miejsca do któ-
rego możemy wrócić. 

– Najlepiej gdy dziedzictwo po 
przodkach jest w nas i w przedmio-
tach, które nas otaczają. Tradycji nie 
powinnyśmy jednak wartościować. 
Od pewnego czasu na ziemi cieszyń-
skiej funkcjonuje na przykład nowa 
tradycja wymyślona przez znanego 
wszystkim Kazika Nędzę Urbasia, 
mianowicie pogrzeb basów. Oczywi-
ście symboliczne pożegnanie muzyki 
i wprowadzenie ciszy, która następu-
je w okresie postu, jest koniecznością, 
ale trzeba też pamiętać, że chowanie 
basów nie występowało na ziemi 
cieszyńskiej wszędzie. Kazik Urbaś 
przygotował jednak imprezę wię-
ziotwórczą, która łączy muzykantów. 
Wszyscy mogą wpaść, pośpiewać, 
potańczyć i to jest najpiękniejszy 
wymiar stworzonego przez niego 
koncertu – mówiła Kiereś.

WITOLD KOŻDOŃ

Nie zbudujemy przyszłości bez znajomości przeszłości...
Stare powiedzenie mówi: „Jak ostatki, to ostatki, niech się trzęsą babskie zadki”. I rzeczywiście, dawniej zamężne kobiety przez trzy dni szalały w karczmach – mówi-

ła w Domu PZKO w Mostach koło Jabłonkowa Małgorzata Kiereś, kierownik Muzeum Beskidzkiego w Wiśle. W sobotę odbyły się tam kolejne „górolski posiady”.

Sobotnie „posiady” prowadzili Małgorzata Kiereś i Andrzej Niedoba.

Zespół „Oldrzychowice” zaprezentował ostatkowe zabawy, m.in. dawny zwyczaj ciągnięcia kloca.
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Dlaczego peruwiańscy India-

nie żują liście koki, jak wy-

gląda największe targowisko 

świata i czym różni się japoń-

skie sushi od sushumi – odpo-

wiedzi m.in. na te pytania 

poznali uczestnicy pierwszego 

w tym roku spotkania z cyklu 

„Podróże dalekie i bliskie”.

W piątkowy wieczór w fi lii Biblioteki 
Miejskiej w Czeskim Cieszynie przy 
ul. Havlíčka zebrało się blisko 30 
osób. Bohater prelekcji – Zygmunt 
Rakowski – zabrał wszystkich w ku-
linarną podróż po Ameryce i Azji, 
opowiadając, co jadają inne narody. 

– Zaczniemy od ziemniaka. Hi-
storia tej pospolitej, europejskiej 
rośliny zaczęła się u Inków w Peru. 
Indianie hodowali ziemniaki na ta-
rasach usytuowanych na andyjskich 
zboczach. Znali zaś aż dwa tysiące 
gatunków ziemniaków i 400 gatun-
ków kukurydzy – mówił Rakowski, 
który wyjaśnił także zebranym, do 
czego służą liście koki, które India-
nie żują całymi dniami.

– Dlaczego to robią? Oczywiście 
nie dla kokainy, której w liściach koki 
są śladowe ilości. Koka zawiera za to 
około 50 pierwiastków i innych sub-
stancji potrzebnych człowiekowi do 
życia. Indianie, żyjący na wysokości 4 
czy 5 tysięcy metrów nad poziomem 
morza, nie mają tych minerałów w 
pożywieniu, dlatego pozyskują je 
z liści koki. Oczywiście potrzebują 
też białka, dlatego hodują... świnki 
morskie. One są bardzo wdzięczne 
w hodowli, ponieważ błyskawicznie 
się rozmnażają, a ich mięso smaku-

je całkiem normalnie, choć ma też 
dużo drobnych kosteczek. Jest więc 
co obierać – żartował Rakowski, 
który odwiedził m.in. targowisko w 
stolicy Meksyku.

– To największy targ warzyw-
ny świata. Składa się z 5514 stoisk 
pod jednym dachem. Jest tak duży, 
że tamtejsze uliczki muszą być po-
numerowane. W jednym kierunku 
mają oznaczenia rzymskie, w drugim 
arabskie, inaczej można by się zgubić 
– opowiadał Rakowski, który poka-
zał również zebranym, jak wygląda 
targowisko w Aleppo w Syrii.

– Tamtejszy targ w dużej części 
także jest pod dachem, a oferuje 
bardzo wiele egzotycznych rzeczy, 
nawet coś z wielbłąda. Można też 
skosztować tamtejszej baraniny i 
jagnięciny, choć przyznam, że znam 
lepsze rzeczy – stwierdził Rakowski, 
po czym zaprezentował zebranym 
zdjęcia z Japonii.

– Skoro jesteśmy w Japonii, musimy 
powiedzieć o rybach, bo oni zjadają 
ich ogromne ilości. Na japońskich wy-
spach masowe jest zwłaszcza spoży-
cie tuńczyka. 80 procent światowych 
połowów tuńczyka trafi a własnie na 

japoński rynek – mówił podróżnik, 
który miał okazję odwiedzić typo-
wą aukcję tuńczyków. To wydarzenie 
ma niezwykle egzotyczny przebieg, 
o czym zebrani mogli się przekonać, 
oglądając kilkuminutowy fi lm.

– Bardzo rzadki tuńczyk błękitny 
osiąga zawrotne ceny dochodzące 
czasem do 520 euro za kilogram. Za 
to za kilogram normalnego tuńczyka 
zapłacimy kilka dolarów. Japończycy 
jedzą te ryby pod różnymi posta-
ciami, ale najczęściej na surowo. Co 
ciekawe, tuńczyk to ryba ciepłokrwi-
sta, która ma temperaturę wyższą od 

temperatury wody – tłumaczył.
Rakowski pokazał też, jak wyglą-

da jedno z najbardziej spektakular-
nych stworzeń spożywanych przez 
człowieka, czyli ryba o wdzięczniej 
nazwie takifugu. Ofi cjalny zakaz 
jej spożywania ma cesarz Japonii, a 
chcąc zabrać się za przyrządzenie 
takifugu, trzeba przejść wielomie-
sięczny kurs i otrzymać certyfi kat. 
– Mimo to, jedząc tę rybę zginęła już 
w Japonii cała masa ludzi. Wszystko 
dlatego w jej narządach płciowych 
i wątrobie gromadzi się toksyna, na 
którą nie ma antidotum. Podczas 
usuwania tych organów kucharze 
muszą więc zachować szczególną 
ostrożność, by nie pękły i nie zatru-
ły mięsa. Nie wiem, czy ta ryba jest 
smaczna, ale na pewno przy jej je-
dzeniu będzie dużo adrenaliny – żar-
tował Rakowski. 

Okazuje się, że przeciwieństwem 
Japończyków są Tybetańczycy, którzy 
ryb nie jedzą wogóle. – W Tybecie 
płyną piękne rzeki, ale w gruncie rze-
czy są to cmentarze. Ciało zmarłego 
przywozi się tam bowiem nad rzekę, 
kapłani ćwiartują je na drobne kawał-
ki i rzucają rybom na pożarcie. Dla-
tego żaden Tybetańczyk nawet nie 
spojrzy na rybę na talerzu – przyznał 
Rakowski, który wyjaśnił też gościom 
wieczoru, czym różni się targowisko 
chińskie od targowiska japońskiego. 
– O ile o Japończykach mówi się, że 
jedzą wszystko, co się rusza w morzu, 
o tyle o Chińczykach powiada się, że 
jedzą wszystko, co się rusza. I dlatego 
chiński targ jest jeszcze bogatszy od 
japońskiego – tłumaczył. – A dostać 
tam można rzeczywiście dosłownie 
wszystko. Na przykład pozbawionego 
skóry węża, którego oprawia się na 
oczach klienta – opowiadał.

WITOLD KOŻDOŃ

Dwudziestolecie istnienia obchodzi 
w tym roku Centrum Pedagogiczne 
dla Polskiego Szkolnictwa Narodo-
wościowego w Czeskim Cieszynie. 
Ta instytucja, zajmująca się dosko-
naleniem zawodowym, kształce-
niem ustawicznym oraz aktywną 
współpracą europejską, także w roku 
jubileuszowym przygotowała dla 
polskich szkół i przedszkoli boga-
tą ofertę szkoleń oraz konkursów. 
Możemy się też spodziewać nowych 
wydawnictw i materiałów edukacyj-
nych, które powinny trafi ć do szkół 
jeszcze w drugim półroczu roku 
szkolnego 2014/2015.

Jak powiedziała nam jedna z me-
todyczek Centrum Pedagogicznego, 
Barbara Kubiczek, w przygotowaniu 
są dwa podręczniki: z zakresu te-
matycznego „Człowiek i jego świat” 
dla klas 4.-5. szkół podstawowych 
oraz nowy „Elementarz”. – Pierwsza 
książka, z której będą korzystać w 
szkole pierwszoklasiści, będzie za-
wierała m.in. podręcznik do nauki 
czytania, zeszyty do nauki pisania w 
dwóch wersjach: klasycznej i Come-
nia Script, karty pracy z zadaniami 
i ćwiczeniami utrwalającymi oraz 
ćwiczenia utrwalające w wersji inter-
aktywnej. Prezentacja „Elementarza” 
ma się odbyć w maju, a książka trafi  
do szkół w tygodniu przygotowaw-
czym – uściśliła Barbara Kubiczek. 
Z kolei w czerwcu powinny się uka-
zać „Zeszyty ćwiczeń do matematy-
ki (klasy 6. i 7.)” oraz karty pracy do 

ćwiczeń w piśmie Comenia Script 
dla klas pierwszych.

Drugie półrocze będzie obfi tować 
w różne kursy i warsztaty. Dla na-
uczycieli przedszkoli i niższego stop-
nia podstawówek będą one dotyczyć 
na przykład zabaw i tańców integra-
cyjnych. Poloniści mogą skorzystać 
z warsztatów na temat rozwijania 
twórczych zdolności uczniów. Jest 
też bogata oferta dla anglistów, jak 
również dla nauczycieli matematyki, 
m.in. o nauczaniu metodą Hejnego 
(autor metody, prof. Milan Hejný, 
ma wziąć udział w zaplanowanej na 
sierpień Letniej Szkole Matematyki 
w Rzece). – Radom pedagogicznym 
zaproponujemy natomiast szkolenia 
na temat profi lu szkoły, czyli me-
tod samooceny pracy. To pozwala 
na pogłębione spojrzenie na szkołę 
z różnych punktów widzenia oraz 
wyłonienia mocnych stron i prob-
lemów danej placówki. Dla pedago-
gów i dyrektorów przygotowujemy 
ponadto warsztaty o przywództwie 
oraz radzeniu sobie w szkole z sytu-
acjami trudnymi, konfl iktami – po-
wiedziała nam metodyczka. 

Młodzi matematycy mogą się cie-
szyć z konkursów. Już w marcu ruszą 
eliminacje do Pitagoriady i Kangu-
ra 2015, w kwietniu zaś elimina-
cje międzyszkolne trzeciego etapu 
Pikomatu. Dla młodych anglistów 
ruszy w marcu konkurs Fox. W tym 
samym miesiącu odbędą się elimi-
nacje organizowanego wspólnie z 

Polskim Towarzystwem Artystycz-
nym „Ars Musica” XIV Festiwalu 
Piosenki Dzieciącej (11-12.3., fi nał 
w Hawierzowie – 18 kwietnia), a w 
maju odbędzie się w czeskocieszyń-
skiej „Strzelnicy” Przegląd Cieszyń-
skiej Pieśni Ludowej.

Centrum wspomoże ponadto 
władze Towarzystwa Nauczycieli 
Polskich w RC przy zorganizowa-
niu kolejnej wyprawy z cyklu „Hi-
storyczno-polonistyczne wędrowa-
nie”.

Centrum Pedagogiczne zosta-

ło powołane przez Ministerstwo 
Szkolnictwa, Młodzieży i Wycho-
wania Fizycznego RC z dniem 1 
stycznia 1995 roku i jest jedyną tego 
typu placówką w Republice Cze-
skiej. 20-lecie będzie świętować je-
sienią. (kor)

Kulinarna podróż przez kontynenty

Prelekcji Zygmunta Rakowskiego wysłuchało blisko 30 osób.

Barbara Kubiczek jest jedną z metodyczek czeskocieszyńskiego Centrum Pedagogicznego, zajmuje się m.in. sprawami 
kształcenia językowego.
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Bogata oferta dla uczniów i pedagogów
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Już po raz 50. odbył się Reprezenta-
cyjny Bal Śląski. Ta kultowa impreza 
odbywa się od roku 1965 z inicjatywy 
elokwentnego i charyzmatycznego 
prof. Daniela Kadłubca. Miejscem 
zabawy była ponownie „Strzelnica” 
w Czeskim Cieszynie. 

Ostatnia edycja odbyła się w pią-
tek. Rozpoczęła się z małym pośliz-
giem, ale zabawa i tak była przednia. 
– Przychodzimy na ten bal od kilku 
lat – przyznało kilka par. – Spoty-
kamy mnóstwo znajomych, których 
normalnie nie widujemy w ciągu 
roku – mówiło wielu absolwentów 
Gimnazjum Polskiego.

Uczestnicy dopisali – według Da-
niela Kadłubca, który wystąpił w po-
dwójnej roli organizatora i wodzireja, 
przybyło 350 osób, a jak twierdziło 
kilkoro gości, bilety, choć niezbyt 
tanie, były trudne do zdobycia już w 
grudniu.

Gości było sporo i nic dziwne-
go, gdyż atrakcji nie brakowało. Do 
tańca przygrywał znakomity zespół 
Rivieras, który nie po raz pierwszy 
gościł na tym balu. Muzycy grali 
nie tylko dla tańczących, ale również 
między nimi. W oddzielnej salce, 
przy wspólnym nierzadko śpiewie, 
można było posłuchać góralskiej ka-
peli „Nowina”. W Jazz Clubie dysko-
tekę dla młodzieży prowadził znany 
wszystkim Jan Młynek. Oprócz tego 
goście mogli podziwiać występy ar-

tystyczne Zespołu Pieśni i Tańca 
„Olza” oraz tancerzy z niezależnego 
projektu artystycznego z zespołu 
„Ondráš” i „Cimbálová muzika Kor-
dulka”. Obie formacje zaprezento-
wały kilka tańców śląskich. „Olza” 

ponadto ofi cjalnie zainaugurowała 
bal tradycyjnym polonezem. Tań-
czyli niemal wszyscy, stąd na pod-
łodze miejsca było tak niewiele, że 
momentami trzeba było praktycznie 
dreptać w miejscu. 

 „Gwoździem programu”, jak ujął 
to prof. Daniel Kadłubiec, był wy-
stęp Ewy Farnej, która uraczyła nas 
kilkoma utworami w wykonaniu 
akustycznym. Sympatyczną komu-
nikacją z publicznością, żywioło-

wym wykonaniem i porywającym 
wokalem sprawiła, że staliśmy tuż 
pod sceną i niejedna para tańczyła 
do piosenek Ewy. Pan profesor zo-
bowiązał także Ewę do zaśpiewania 
„po naszymu”, co nieco ją zaskoczyło. 
Poradziła sobie jednak i z tym wy-
zwaniem, mimo że, jak sama przy-
znała, nie pamięta wszystkich zwro-
tek niektórych utworów. 

Na gości czekała również loteria z 
cennymi nagrodami, takimi jak np. 
biżuteria cieszyńska. Dla uczestni-
ków w strojach ludowych przygoto-
wane były dodatkowe niespodzianki, 
a także specjalna loteria z nagrodami 
ufundowanymi przez markę „Gorol-
sko Swoboda produkt regionalny®”. 

Nie mogło też zabraknąć róż i 
kotylionów! Panowie róże rozdali, a 
drogie panie ruszyły do „kotyliono-
wego ataku” dopiero po tym, jak pan 
profesor je lekko upomniał.

Jeżeli chodzi o stronę kulinarną, 
przez cały wieczór można było de-
lektować się rewelacyjną kuchnią 
śląską – a jakże! Placki ziemniaczane, 
jelito, kapusta są przecież nieodłącz-
nymi składnikami tutejszej kuchni. 
Oczywiście nie brakowało także ko-
łaczy, koreczków, sałaty ziemniacza-
nej, śledzików, wędlin, serów, itd.

Było smacznie, muzycznie i we-
soło, co niektórzy mogli odczuwać 
jeszcze następnego dnia.

NORBERT DĄBKOWSKI

Niech żyje bal – elegancko i po śląsku

PUBLICYSTYKA

Na balowiczów czekały atrakcje: domowa 
kuchnia, wyborne ciasta, kotyliony, kwiaty, 
loteria. Z programem artystycznym wystąpił 
m.in. zespół taneczny PZKO z Trzanowic. 

– To już nasz 68. bal, a mój ósmy w roli pre-
zesa Miejscowego Koła PZKO – mówiła Joan-
na Szpyrc, szefowa Miejscowego Koła PZKO 
w Ligotce Kameralnej. Dodała, że w ostatnich 
latach w organizacji zabawy mocno pomagają 
nowe technologie. – Wiele spraw można za-
łatwić za pomocą internetu. Z drugiej strony 
czasy są trudne, ponieważ ludzie coraz głębiej 
zaglądają do kieszeni. Mimo to, co roku mamy 
komplet gości. Fakt ten cieszy tym bardziej, że 

nie jest to jedyny bal karnawałowy w Ligotce 
Kameralnej – podkreślała. Prezes Szpyrc prze-
konywała też, że 2014 był dobrym rokiem dla 
tamtejszego PZKO.

– Reaktywowaliśmy na przykład kółko 
strzeleckie, organizowaliśmy imprezy dla 
dzieci, a w tym roku bawiliśmy się już na kuli-
gu. W listopadzie wystawiliśmy też przedsta-
wienie naszego amatorskiego kółka teatralne-
go. Sala była pełna, przyszło ponad dwieście 
osób. Nasze spektakle zawsze cieszą się wielką 
popularnością, a przychodzą na nie mieszkań-
cy nie tylko polskiej narodowości. Wystawia-
my je również w innych miejscowościach. 

Graliśmy w Stonawie, Rychwałdzie, Łomnej, 
a w marcu mamy już zaproszenie do Cierlicka 
– mówiła Szpyrc.

W piątek wspólnie z PZKO-wcami bawił 
się m.in. wójt Ligotki Kameralnej Miloslav 
Hampel oraz delegacja z zaprzyjaźnionej, pol-
skiej gminy Boronów. 

– Nasza gmina od dawna współpracu-
je partnersko z Boronowem, a dziś przyjadą 
do nas cztery osoby. To moi znajomi, którzy 
będą się z nami bawili prywatnie – mówił wójt 
Hampel.

Ostatecznie goście z Polski nieco się spóź-
nili, a powodem były fatalne warunki na 
drogach. – Z Boronowa do Ligotki jest 150 
kilometrów. Normalnie podróż trwa dwie go-

dziny, ale dziś jechaliśmy o godzinę dłużej, a 
wszystko przez padający gęsto śnieg – mówił 
Krzysztof Bełkot, były, długoletni wójt gminy 
Boronów.

Jak podkreślił, Boronów to najbardziej na 
północ wysunięta miejscowość i gmina ślą-
ska. – Z Ligotką Kameralną współpracujemy 
zaś prawie od 10 lat. Nie jestem już wójtem, 
mimo to nadal staram się aktywnie wypełniać 
treścią dokument, który sam podpisywałem. 
I tak wasi mieszkańcy przyjeżdżają do nas 
na przykład pod koniec lata na dożynki, my 
rewanżujemy się, uczestnicząc m.in. w balu 
„Pod gwiazdami”. Łączy nas zaś wspólna ślą-
ska gwara – mówił Bełkot. 

 (wik)

Tańce »Pod gwiazdami«
Ponad sto osób bawiło się w piątek na balu „Pod gwiazdami” zorganizowanym przez Miejscowe Koło PZKO w Ligotce Kameralnej. Całonocną, taneczną zabawę w 

tamtejszym Domu Kultury jak zwykle zainaugurował polonez.

Bal rozpoczął się tradycyjnie polonezem.

Tak potrafi ą się bawić młodzi trzanowiczanie.
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Daniel Kadłubiec czuje się dobrze w każdym towarzystwie.
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CO W TEATRZE
SCENA CZESKA – HAWIE-
RZÓW: Báthoryčka (3, godz. 
10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Hob-
bit: Bitwa pięciu armii (3, 4, godz. 
16.00); Exodus: Bogowie i królowie 
(3, 4, godz. 19.00); Moc w muzeum 
(4, godz. 9.30); Hodinový manžel 
(4, godz. 18.00); KARWINA – Ex: 
Siódmy syn (4, godz. 16.45); Foto-
graf (4, godz. 19.00); TRZYNIEC 
– Kosmos: Babovřesky 3 (3, 4, godz. 
17.30); Fotograf (3, 4, godz. 20.00); 
CIESZYN – Piast: Pingwiny z Ma-
dagaskaru (3, 4, godz. 14.15, 16.00, 
18.00); Gra tajemnic (3, godz. 20.00).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regional-
ne od godz. 6.00. 
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzy-
niec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
BYSTRZYCA – Klub Seniora przy 
MK PZKO zaprasza na spotkanie 
w środę 4. 2. o godz. 17.00 w Domu 
PZKO. W programie pogawędka z 
prezesem PZKO.
HAWIERZÓW-MIASTO – Klub 
Kobiet zaprasza na spotkanie klubo-
we 5. 2. o godz. 15.00 do świetlicy 
przy ul. Horymira 1511.
KARWINA – Macierz Szkolna 
przy PSP zaprasza na bal szkolny pt. 
„Tańczmy całą noc”, który odbędzie 
się w sali Domu Przyjaźni w piątek 
6. 2. Bilety można zamawiać pod 
e-mailem: smilowski@pzskarvina.cz.

Do tańca przygrywać będą zespół 
„Sonata” oraz kapela ludowa „Nowi-
na”. W programie: ZPiT „Olza”, dzie-
cięca para taneczna KT „Elan” Trzy-
niec. Zapewnione kuchnia domowa, 
świetna zabawa i atrakcyjna loteria.
MIĘDZYGENERACYJNY UNI-
WERSYTET REGIONALNY 
– Zaprasza w czwartek 5. 2. o godz. 
17.00 do auli Polskiego Gimnazjum 
im. Juliusza Słowackiego w Cz. Cie-
szynie na wykład Dariusza Pietrka 
pt. „Uzależnienie przecież nie Ja”.
PTTS „BŚ” – Informuje, że odjazd 
na wycieczkę dnia 7. 2. Pustewny – 
Radhoszcz jest o godz. 7.10 z Karwi-
ny, o godz. 7.40 z Cz. Cieszyna. Inf.: 
603 193 004, 596 311 685, www.ptts
-beskidslaski.cz.
SUCHA GÓRNA – Klub Chłopa 
MK PZKO zaprasza 4. 2. o godz. 
17.00 do Domu PZKO na prelekcję 
pt.: „Drogi Polaków do Kazachsta-
nu”. Prelegentami będą Bogumiła i 
Zbysław Przeczkowie.
TRZYNIEC-OSIEDLE – MK 
PZKO zaprasza na tradycyjną 
Śledziówkę w piątek 6. 2. o godz. 
17.00 do Domu PZKO im. Adama 
Wawrosza. Wspaniały bufet, zabawa, 
loteria. Miejscówki (w cenie 80 kc) 
można rezerwować pod numerem 
606 898 938.
WIERZNIOWICE – Zarząd MK 
PZKO zaprasza na tradycyjny bal w 
sobotę 7. 2.  o godz. 19.00 do Domu 
PZKO. Do tańca gra zespół „Forum”, 
występ taneczny przedstawią „Susza-
nie”. Domowa kuchnia zapewniona. 
Bilety do nabycia na miejscu.

ZAPISY
CZ. CIESZYN – Zapisy do 1. klasy 
na rok szkolny 2015/2016 do: Szkoły 
Podstawowej z Pol. Jęz. Naucz. przy 

ul. Havlíčka w Czeskim Cieszynie 
odbędą się w budynku szkolnym 
dnia 4 lutego 2015 (środa) w godz. 
12.00-18.00 i Szkoły Podstawowej 
z Pol. Jęz. Naucz. przy ul. Polnej w 
Czeskim Cieszynie-Sibicy odbę-
dą się w budynku szkolnym dnia 4 
lutego 2015 (środa) w godz. 12.00-
17.00. Prosimy rodziców o przypro-
wadzenie dziecka, okazanie jego aktu 
urodzenia oraz własnego dowodu 
osobistego.

STONAWA – PSP zaprasza do 
zapisów do klasy pierwszej. Zapisy 
odbędą się we czwartek 5. 2. w godz. 
14.00-16.00, w piątek 6. 2. w godz. 
9.00-11.00 w szkole w Stonawie na 
Hołkowicach. Prosimy rodziców, by 

przynieśli z sobą dowód osobisty lub 
paszport oraz metrykę urodzenia 
dziecka. Tel.: 596 411 040, e-mail: 
Holkowice@seznam.cz, www.psp-
stonava.g6.cz.

OFERTA PRACY
FIRMA Z TŘINCE HLEDÁ za-
městnance na kumulovanou praco-
vní pozici – strojník, údržbář, řidič. 
Požadujeme: vzdělání technického 
nebo strojního zaměření, časová fle-
xibilita, technická zdatnost, dobrý 
zdravotní stav, zodpovědnost, trest-
ní bezúhonnost. Nabízíme práci na 
HPP, mzda 22 000 kč. Nástup ih-
ned. Životopisy zasílat: personalni@
milkeffekt.cz.  GL-072

ZATRUDNIMY DO działu sprze-
daży osobę władającą biegle językiem 
polskim i czeskim, ze znajomością 
obsługi PC, wysoką kulturą osobi-
stą, zaangażowaniem i motywacją do 
pracy, umiejętnością pracy w zespo-
le. Firma Rudorfer PL w Cieszynie,  
markerting@rudorfer.eu. GL-043

OFERTY
ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 
pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-046

KONCERTY
KARWINA – Zapraszamy 7. 2. o 
godz. 18.00 do kościoła ewangeli-
ckiego na koncert młodej organistki 
o międzynarodowej renomie, Kateři-
ny Chrobokovej, która prezentuje 
wyśmienicie nie tylko Bacha, ale też 
współczesną sakralną muzykę orga-
nową oraz własne utwory.

Nie płaczcie moje dzieci, bo nadszedł już mój czas.

Dnia 2 lutego 2015 zmarła Droga Mamusia, Babcia, 
Teściowa, Ciocia, Sąsiadka 

śp. KATARZYNA STUDNICKA
z Nieborów

Pogrzeb Zmarłej odbędzie się we czwartek 5 lutego 
2015 o godz. 13.30 z kościoła w Gutach. W smutku po-
grążona rodzina.  GL-074

W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krewnych 
i znajomych, że dnia 30. 1. 2015 zmarł w wieku 76 lat 
nasz Drogi

śp. WŁADYSŁAW CHLEBIK
z Olbrachcic

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w czwartek 
5 lutego 2015 o godz. 14.00 z kościoła katolickiego w 
Olbrachcicach. W smutku pogrążona rodzina. GL-068

Dobranoc kwiatki niebieskie, dobranoc zorzo różowa,

dobranoc ptaszki za oknem, dobranoc różo kwitnąca,

dobranoc ciszo wieczorna, w której ton jeden się chowa,

dobranoc ciało gorące, dobranoc duszo stygnąca.

Żegnajcie sen i kochanie, żegnaj obłoku biały,

Żegnaj nocne cierpienie, dobranoc rzeźwy poranku,

Dobranoc piesku kochany, dobranoc świecie cały,

Dobranoc topolo wysoka – i Ty, stojąca na ganku.
 Jarosław Iwaszkiewicz

Z bólem w sercu zawiadamiamy, że 29 stycznia 2015 w wieku 97 lat za-
kończyła swoje piękne, pracowite, pełne dobroci, miłości i poświęcenia 
życie nasza Najukochańsza Mamusia, Babcia, Teściowa, Kuzynka, Ciocia, 
wdowa po śp. Eugeniuszu Fierli

śp. EMILIA FIERLOWA

z Łazów, zamieszkała w Orłowej-Lutyni. Pogrzeb naszej Drogiej Zmar-
łej odbędzie się w środę 4 lutego 2015 roku o godzinie 14.00 w kościele 
ewangelickim w Orłowej. Córki Danusia z Kubą i Krysia z Edkiem, Joa-
sią i Andrzejem.  GL-067

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 29. 1 2015 
nagle zmarła w wieku 87 lat nasza Kochana Mama, Teś-
ciowa, Babcia, Prababcia i Ciocia

śp. HELENA WENGLORZOWA

zamieszkała w Łąkach, Za mostem 389/12. Pogrzeb 
Drogiej Zmarłej odbędzie się w czwartek 5. 2. 2015 

o godz. 14.00 z kościoła św. Barbary w Łąkach na cmentarz w Czeskim 
Cieszynie. Zasmucona rodzina.  GL-065

Dziś, 3 lutego, mija siódma rocznica śmierci człowieka o 
wielkiej wartości serca

śp. JERZEGO CIEŃCIAŁY

z Wędryni. Ze smutkiem i dumą wspominają żona, córka 
i syn z rodzinami. Cześć Jego pamięci.  GL-053

Dzisiaj mija 60 lat od dnia, w którym zmarł były nauczy-
ciel i kierownik polskich szkół w Rychwałdzie i w Bogumi-
nie, założyciel i długoletni dyrygent chóru w Rychwałdzie

śp. RUDOLF SIWEK 
(11. 11. 1889 – 3. 2. 1955)

O chwilę wspomnień proszą Jego wnuki Roman, Tadeusz, 
Aleksandra i Halina.  GL-050

Myśli nasze powracają do chwil, kiedy byłaś z nami.

Ty nas kochałaś, my nie zapominamy.

Dnia 4. 2. 2015 minie 5. bolesna rocznica, kiedy odeszła od 
nas na zawsze nasza Kochana Matka, Babcia i Prababcia

śp. MARIA SZKUTKOWA
z Cierlicka Dolnego. Niechaj w sercach nas wszystkich 
pozostanie na zawsze. Z miłością wspominają córka i sy-
nowie z rodzinami.  GL-027

WSPOMNIENIA NEKROLOGI

Uzależnieniom poświęcone będzie lu-
towe spotkanie Międzygeneracyjnego 
Uniwersytetu Regionalnego Polskie-
go Związku Kulturalno-Oświatowe-
go. Rozpocznie się ono w czwartek 5 
lutego o godz. 17.00 w auli Polskiego 
Gimnazjum im. Juliusza Słowackie-
go w Czeskim Cieszynie. Wykład pt. 
„Uzależnienie przecież nie Ja” wygłosi 
Dariusz Pietrek z Katowic.

Dariusz Pietrek jest psychotera-
peutą, pracuje w Katowickim Insty-
tucie Psychoterapii. Prowadzi psy-
choterapię indywidualną, małżeńską 
i rodzinną, a także grupowe formy 
pomocy społecznej i psychologicznej. 
Interesuje się równie problematyką 
sekt, technikami wpływu społecz-
nego, manipulacją. W roku 1995 
utworzył Śląskie Centrum Informa-

cji o Sektach, które obecnie działa w 
Ośrodku Promocji Rodziny w Cho-
rzowie.

– W okresie dojrzewania obser-
wuje się zjawisko rozwijania wielu 
zainteresowań. Młodzież zaczyna 
aktywnie uprawiać różnorodne dy-
scypliny sportu, uczy się języków 
obcych, uczestniczy w kołach na-
ukowych itp. Przygotowuje się w ten 

sposób do pełnienia ról w rodzinie, 
pracy, do twórczego spędzania wol-
nego czasu. Ale jest to również czas 
szczególnej podatności na wpływy 
grupy rówieśniczej, co nie zawsze 
ma pozytywny skutek, a w niektó-
rych sytuacjach prowadzić może do 
destrukcji własnej osoby. Szczegól-
nie niebezpieczne jest wchodzenie 
w sytuacje uzależnień, szczególnie 

od alkoholu, narkotyków, seksu, ha-
zardu czy wielu innych – czytamy w 
zaproszeniu na wykład. Podczas wy-
kładu gość z Katowic przedstawi me-
chanizmy powstawania uzależnienia, 
konsekwencje ponoszone przez osobę 
uzależnioną, metody radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych i poinformuje, 
gdzie osoby zagrożone mogą szukać 
pomocy.  (kor)

Wykład MUR-u tym razem o uzależnieniach
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Firmy budowlane
SWABUD (cz) i SWAKOŃ (pl)

Docieplanie elewacji i poddaszy, 
remont fasad zabytkowych, podbitki 

(palubky), wymiana okien PCV
remonty mieszkań i domów.

Przyjmujemy zlecenia na 2015 r. 
także w systemie dotacji zacieplenie 

ścian i wymiana okien w ramach 
nowego programu „Zelená úsporám”

kontakt:
kom. cz. 776 218 494, cz. 608 556 915, 

cz. 774 085 874, 
e-mail: jozefswakon@onet.pl

Szybka i fachowa realizacja zleceń.
Cieszyn, Puńcowska 93

www.swabud.cz G
L7
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Ostrawski oddział 
Kliniki Okulistycznej Gemini,

poszukuje osoby na stanowisko:

PIELĘGNIARKA 
Wymagamy:
dobra znajomość języka pol-

skiego w mowie i piśmie
wykształcenie pielęgniarskie 

(uprawnienia do wykonywa-
nia zawodu pielęgniarskiego)

sumienność
zaangażowanie
Oferujemy:
praca na pełny etat 

na podstawie umowy o pracę
możliwość pracy w twórczym 

i dynamicznym kolektywie 
renomowanej firmy

benefity pracownicze
dobre warunki płacowe
możliwość zatrudnienia 

od zaraz 
Prosimy o wysłanie listu moty-
wacyjnego oraz CV w polskiej i 

czeskiej wersji językowej na adres 
e-mail: prace@gemini.cz

Informujemy, że skontaktujemy się 
tylko z wybranymi kandydatami

G
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Po raz czwarty w historii, po raz 
pierwszy w tak dramatycznych oko-
licznościach – reprezentacja Pol-
ski w piłce ręcznej w prawdziwym 
dreszczowcu pokonała Hiszpanię 
29:28, zdobywając brązowy medal 
mistrzostw świata w Katarze. Zło-
to przypadło Francji, która w fi nale 
pokonała sensację turnieju, „Legię 
Cudzoziemską” walcząca w barwach 
narodowych Kataru. Polacy, którzy w 
półfi nale nie sprostali gospodarzom, 
poprawili sobie humory w niedziel-
nym pojedynku o trzecie miejsce. 
Wygrana z obrońcami tytułu – Hi-
szpanami – przejdzie do historii 
jako jeden z najbardziej frapujących 
spektakli sportowych z udziałem re-
prezentacji Polski. To czwarty medal 
biało-czerwonych zdobyty w mi-
strzostwach świata. W 1982 i 2009 
roku sięgnęli po brąz, a w 2007 roku 
wywalczyli srebro.

Nawet dwa dni po zakończeniu 
czempionatu nie milkną echa hero-
icznego występu Polaków. Na dużych 
imprezach spotkania o trzecie miejsce 
często poddawane są pod wątpliwość. 
A to brakuje motywacji po przegra-
nych półfi nałach, czy to rozczaro-
wanie nie pozwala w pełni rozwinąć 
skrzydeł. W przypadku polskich 
szczypiornistów motywacja była jed-
nak oczywista – wrócić do kraju z 
medalem, a skrzydła – wypożyczone 
od polskiej husarii – poprowadziły 
podopiecznych Michaela Bieglera do 
wymarzonego celu. Brązowi bohate-
rowie jeszcze nie zdążyli ochłonąć, 

my zresztą również. Przytaczamy 
zatem najnowsze reakcje na ten fan-
tastyczny sukces polskiego szczypior-
niaka, który w ostrej, światowej kon-
kurencji znów pokazał pazury. 

Większość dziennikarskich dyk-
tafonów skierowana była rzecz jasna 
w stronę Michała Szyby, bohatera 
zawałowej końcówki regulaminowe-
go czasu gry. 26-letni zawodnik wy-
stępujący na co dzień w klubie RK 
Gorenje Velenje rzucił Hiszpanom 
osiem bramek, najważniejszą zaś w 
ostatniej sekundzie regulaminowego 
czasu gry, doprowadzając do remi-
su 24:24 i dogrywki. W dogrywce 
brylował zaś inny gwiazdor zespołu 
– bramkarz Sławomir Szmal. „Kasa” 
nie do końca będzie mile wspominał 
przegranego półfi nału z Katarem, 
polski bramkarz zrehabilitował się 
jednak w meczu z Hiszpanami. Tre-
ner Michael Biegler tak umiejętnie 
poukładał drużynę, że była w sta-
nie szybko zapomnieć o nieudanym 
półfi nale i przestawić się na kolejne 
wyzwanie. Dżokerem Bieglera był 
właśnie Michał Szyba. – W spot-
kaniu z Katarem pokazał coś, czego 
się nie spodziewałem. Po końcowej 
syrenie powiedziałem mu: przepra-
szam, że tak późno pozwoliłem ci 
więcej grać. To był błąd. Czasami jest 
tak, że masz w składzie zawodnika, 
który nieco odstawał od reszty, ale 
w decydujących momentach można 
na nim polegać. Taki jest sport – wy-
tłumaczył swoją decyzję Biegler. Pod 
wrażeniem gry biało-czerwonych był 

także prezydent RP, Bronisław Ko-
morowski. – Gratuluję sukcesu, ja-
kim jest zdobycie brązowego medalu 
podczas XXIV Mistrzostw Świata w 
Piłce Ręcznej Mężczyzn Katar 2015. 
Polacy, po raz kolejny, pokazali wiel-
kie serce do walki. Miejsce na po-
dium jest triumfem świetnej współ-
pracy całej drużyny – napisał w liście 
prezydent. – Dziękuję za emocje i 
wzruszenia, które dzięki drużynie 
polskich piłkarzy ręcznych stały się 
naszym udziałem. Jestem wdzięczny 
wszystkim, którzy wspierali naszych 
reprezentantów w drodze do sukce-
su: rodzinom sportowców, trenerom, 
lekarzom. Oglądając zmagania na-
szych szczypiornistów, wielu z nas, 
czuło dumę z Polski. 

TAK ONI TO WIDZĄ
MICHAŁ SZYBA

To jest dla mnie jak sen. Rozegrałem 
najlepszy mecz w drużynie narodo-
wej w życiu. Nawet nie pamiętam, 
jak zdobyłem tego wyrównującego 
gola. Po prostu strzeliłem w kie-
runku hiszpańskiej bramki. Byłem 
jak w transie, a wtedy robisz rzeczy 

nauczone, jak automat. Od początku 
wierzyliśmy w medal. Takie sukcesy 
budują, gdy do tego dołoży się ciężki 
trening, to będzie dobrze.

BARTOSZ JURECKI
To był horror jak w 2007 roku prze-
ciwko Danii, gdy graliśmy dwie do-
grywki. Zachowaliśmy dziś troszecz-
kę więcej zimnej krwi. Troszeczkę! 
Nie było łatwo, choć w obronie nam 
bardzo dobrze szło i „Kasa” nam po-
magał. 

MICHAEL BIEGLER 
Nie chcę za dużo mówić. Jestem na-
prawdę szczęśliwy, ponieważ wyko-
naliśmy dobrą pracę podczas całego 
turnieju. Mówiłem drużynie, że nie 
chcę wracać do domu z niczym. Wal-
czyliśmy do końca. Były momenty, 
kiedy w tym meczu przegrywaliśmy 
dwiema-trzema bramkami. Nie pod-
dawaliśmy się. Gratuluję mojemu 
zespołowi i federacji. Wykonaliśmy 
dobrą pracę.

SŁAWOMIR SZMAL
Mamy brąz. Tylko to się teraz liczy. 
Brakuje mi słów, muszę ochłonąć, 
żeby to wszystko na spokojnie prze-

analizować. Na tym etapie nie jestem 
w stanie. 

KAMIL SYPRZAK
Cieszmy się, że byliśmy cały czas 
razem, wspieraliśmy się. Nie było 
mowy o żadnym odpuszczaniu. 
Wszyscy wiedzą, jak wyglądał ostat-
ni mecz. Teraz każdy już o tym za-
pomni, jesteśmy brązowymi medali-
stami. 

ADAM WIŚNIEWSKI
Krzyknęliśmy sobie w szatni, że to 
nasz ostatni mecz, ostatnie 60 minut. 
Okazało się, że nie 60, a 70. Dobra 
obrona i dyspozycja Sławka Szmala 
zdecydowały o zwycięstwie. 

JOAN CANELLAS
Polacy zagrali dobry mecz. Walczyli 
do końca. Jesteśmy zawiedzeni, po-
nieważ zaliczyliśmy świetny turniej. 
W półfi nale zagraliśmy słabo pierw-
szą połowę. Dzisiaj znowu mieliśmy 
swoje problemy w obronie. Jestem 
zawiedziony, bo nie pomogłem dru-
żynie, chociaż próbowałem. Bardzo 
chcieliśmy zdobyć brązowy medal, 
aby zawieźć go do domu.

JANUSZ BITTMAR

SPORT

PETR KOUKAL ZWABIŁ TŁU-
MY. W Karwinie zakończyły się w 
weekend mistrzostwa RC w bad-
mintonie. Do gwiazd czempionatu 
należał reprezentant RC Petr Ko-
ukal, który wywiązał się z roli fa-
woryta męskiego singla – wygrywa-
jąc fi nałowy pojedynek z Milanem 
Ludíkiem 2:1. Koukal, który wrócił 
do dawnej formy po zwalczeniu 
nowotworu, pokazał badminton na 
najwyższym światowym poziomie. 
Gwiazdy czeskiego badmintona 
zwabiły do Karwiny tłumy widzów. 
W fi nale kobiecego singla ze zwycię-
stwa radowała się Kristína Gavnholt, 
w męskim deblu duet Stanislav Ko-
houtek/Michal Světnička, w kobie-
cym deblu para Lucie Černá/Hana 
Milisová. 

* * *

FESTIWAL STRZELECKI W 
SPARINGU. Drugoligowi piłkarze 
MFK OKD Karwina rozstrzelali w 
towarzyskim meczu słowacką Żylinę 
9:3! Goście pojawili się w Karwinie z 
zespołem złożonym tak z etatowych 
piłkarzy pierwszoligowego składu, 
jak również z młodymi chłopaka-
mi z zaplecza zespołu. Karwiniacy 
rozkręcili festiwal strzelecki już w 
pierwszej połowie, wygranej 4:1. 
W drugiej kontynuowali pokazów-
kę. Bramki: 4. i 44. Puchel, 72. i 84. 
Daníček, 11. Budínský, 17. Tarczal, 
64. Juřena, 86. Castanier, 89. Ha-

tok – 24. i 60. Jasenovský, 77. Ciofu. 
Karwina: Lipčák – Růžička (60. Le-
ibl), Janíček (60. Jovanović), Cverna, 
Eismann (60. Knötig) – Tarczal (60. 
Duda), Daníček – Juřena (75. Ha-
tok), Budínský (60. Castanier), Pu-
chel (60. Limanovský) – Urgela (60. 
Komenda). Jutro (14.30) Karwina 
podejmuje HFK Ołomuniec. 

* * *

NA LEŚNEJ RZĄDZIŁY TRZY-
NIECKIE ARMATY. Zgodnie z 
oczekiwaniami zakończył się mecz 
kontrolny na Leśnej w Trzyńcu, w 
którym drugoligowi gospodarze po-
konali 8:0 dywizyjną Lokomotywę 
Piotrowice. Dla podopiecznych tre-
nera Marka Kalivody była to pierw-
sza wygrana w zimowym serialu spa-
ringowym. Jutro (16.00) trzyńczanie 
zmierzą się w wyjazdowym sparingu 
z trzecioligową Orłową. Bramki: 17. 
Malchárek, 22. Ceplák, 35. i 37. De-
dič, 53. Hupka, 57. i 71. Joukl, 70. 
Sporysz. Trzyniec: Rohel – Mato-
ušek, Hloch, Krejčí, Kubáň – Malíř, 
Ceplák, Hupka, Gajdošík – Mal-
charek, Dedič; (II połowa): Brych 
– Belner, Hloch, Kubáň, Sporysz – 
Tomeček, Hupka, Motyčka, Voves 
– Smetana, Joukl. Piotrowice: Mro-
zek – Chwastek (54. Paduch), Gill, 
Bernatík, Bajzáth – Reichl, Škuta, 
Hoff mann, Valový (88. Hrachovec) 
– Vlachovič (49. Fukala), Kolondra 
(27. Nowinski).   (jb)

Są takie sytuacje w sporcie, które ni-
gdy się nie znudzą. Hokeiści Trzyń-
ca wygrali w Werk Arenie dziesiąty 
mecz z rzędu i przed przerwą spowo-
dowaną startem hokejowej reprezen-
tacji RC w meczach Euro Hockey 
Tour z Rosją powiększyli przewagę 
w fotelu lidera tabeli do czternastu 
punktów. Kapitalna forma Stalowni-
ków wpłynęła oczywiście na decyzję 
selekcjonera reprezentacji RC, Vla-
dimíra Růžički, który w nominacji 
na dwumecz z Rosją uwzględnił aż 
trzech trzynieckich zawodników – 
bramkarza Šimona Hrubca, obrońcę 
Rostislava Kleslę i napastnika Marti-
na Adamskiego. 

Na osiem kolejek przed końcem 
fazy zasadniczej Tipsport Ekstrali-
gi drużyna Jiřego Kalousa idzie jak 
burza, bijąc kolejne rekordy. Wygra-
ny pojedynek z Libercem zapewnił 
Trzyńcowi 98. punkt w tym sezonie, 
bilans ten jest zarazem nowym re-
kordem w dziejach podbeskidzkiego 
klubu. Zwycięstwo z Tygrysami oku-
pione zostało jednak sporym zmę-
czeniem. – Nie było łatwo, we znaki 
dało się zmęczenie. Każdy zespół 
przeżywa lekki kryzys, nam jednak 
nawet w kryzysie udało się wygrać 
z mocnym przeciwnikiem – stwier-
dził bohater niedzielnego spotkania, 
napastnik Jiří Polanský. Zdobywca 
dwóch bramek podkreślił, że rywal 
tym razem zagrał lepiej i zasłużył 

co najmniej na remis. – Tygrysy po-
kazały świetny hokej. Zabrakło im 
niewiele do zwycięstwa. Trochę ugo-
towała ich nerwówka w końcówce 
meczu – podkreślił Polanský, który 
minutę przed końcem zgasił krążek 
odbity od bandy i nie namyślając się 
długo skierował go za plecy Lašáka. 

Komfortu psychicznego zazdrosz-
czą trzynieckim hokeistom między 
innymi w Witkowicach. Ostrawianie 
wciąż nie mają jeszcze pewności gry 
w playoff s i zamiast wygrywać z rów-
nymi sobie, przegrywają w kiepskim 
stylu po błędach indywidualnych. W 
Zlinie podopieczni trenera Ladisla-
va Svozila przegrali 2:5, popełniając 
fatalne kiksy w defensywie. Nie po-
pisał się chociażby obrońca Ondřej 

Dlapa. Zlin awansował na ósmą lo-
katę w tabeli, spychając Witkowice 
oczko niżej. Ostrawianie, którzy w 
miniony piątek zwyciężyli u siebie 
w derbach z Trzyńcem 4:3, wrócili z 
obłoków na ziemię. 

TRZYNIEC – LIBEREC  2:1

Tercje: 1:0, 0:0, 1:1. Bramki i asysty: 
13. Polanský (Kreps), 60. Polanský 
(M. Doudera, Dravecký) – 47. Ši-
mek (Radivojevič, Vampola). Trzy-
niec: Hrubec – Hrabal, Klesla, Gal-
vas, Linhart, Nosek, M. Doudera, 
Trončinský – Rákos, Kreps, Orsava 
– Dravecký, Polanský, Adamský – 
Růžička, Plíhal, Matuš – Franek, 
Cienciala, Chmielewski. 

ZLIN – WITKOWICE  5:2

Tercje: 1:0, 1:2, 3:0. Bramki i asysty: 
5. Veselý (Čajánek, J. Svoboda), 28. 
Říčka (Vlach, Matějíček), 41. A. Ho-
lík ( J. Svoboda, Matějíček), 42. Vlach 
(Valenta, P. Holík), 44. Okál (Leška)  
- 33. Hlinka (Stehlík, Olesz), 36. 
Roman (Dlapa, Zíb). Witkowice: 
Dolejš – Stehlík, L. Kovář, Dlapa, 
Zíb, Klok, Čerešňák, Pastor, Štencel 
– Olesz, Hlinka, J. Káňa – Svačina, 
Roman, Huna – E. Němec, Burger, 
T. Svoboda – Kucsera, Húževka, 
Vandas. 

Lokaty: 1. Trzyniec 98, 2. Litwi-
nów 84, 3. Sparta Praga 80,... 9. Wit-
kowice 61 pkt.  (jb)

Drużyna All-Star MŚ 2015 
Bramkarz: Th ierry Omeyer (Francja) 
Lewoskrzydłowy: Valero Rivera (Hiszpania)
Lewy rozgrywający: Rafael Capote (Katar)
Środkowy rozgrywający: Nikola Karabatić (Francja)
Prawy rozgrywający: Zarko Marković (Katar)
Prawoskrzydłowy: Dragan Gajić (Słowenia)
Obrotowy: Bartosz Jurecki (Polska)
Najwartościowszy zawodnik: Th ierry Omeyer (Francja)

Brązowy taniec w wykonaniu polskich szczypiornistów.

My, Legendy

Kolejny rekord hokeistów Trzyńca
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Jiří Polanský, gwiazda niedzielnego 
meczu z Libercem.


	03GL01
	03GL02
	03GL03
	03GL04
	03GL05
	03GL06
	03GL07
	03GL08


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


