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ĆWICZENIA NA LODZIE 
Strażacy zawodowi z północnych 
Moraw i Śląska poświęcili ostatni 
tydzień na ćwiczenie ratowania osób, 
pod którymi załamał się lód. Do 
ćwiczeń wykorzystali zaporę Olesz-
na w Frydku-Mistku oraz żwirownię 
w Hulczynie. – Strażacy ćwiczyli 
na Olesznej rzucanie specjalnego 
woreczka z liną fi gurantom znajdu-
jącym się w lodowatej wodzie. Tre-
nowali wyciąganie poszkodowanych 
za pomocą liny, drabiny oraz sanek 
ratowniczych – przybliżył ćwiczenia 
rzecznik Wojewódzkiej Straży Po-
żarnej, Petr Kůdela. 

Ćwiczenia na zamarzniętych ta-
fl ach wodnych odbywają się co roku. 
Poszczególne jednostki wykorzy-
stują, w zależności od panujących 
warunków atmosferycznych, różne 
zbiorniki – na przykład czeskocie-
szyńscy strażacy zaporę Grabina, 
ostrawscy – Jezioro Wierzbickie w 
Boguminie. – Strażacy, ubrani w nie-
przemakalne kombinezony i kami-
zelki ratunkowe, w kaskach na gło-
wie próbują najbardziej efektywne 
sposoby ratowania tonących w zależ-
ności od grubości lodu – sprecyzował 
rzecznik.  (dc)

Wtorek, godzina czwarta po połu-
dniu. Na rynku w starej Orłowej, 
który cały służy jako parking, stoi 
zaledwie kilka samochodów. W go-
dzinach szczytu, kiedy w centrach 
innych miast trudno znaleźć miejsce 
postojowe, tu można by urządzać 
jazdy próbne dla początkujących kie-
rowców. Orłowianie nie mają po co 
przychodzić na stary rynek. Więk-
szość z nich mieszka na osiedlu w 
Lutyni. 

Włodarze Orłowej przekonują, że 
wygląd rynku oraz przylegających 
do niego wyludnionych ulic nie jest 
im obojętny. Dlatego w zeszłym 
roku ogłosili we współpracy z To-
warzystwem Petra Parlera  konkurs 
architektoniczny pt. „Rewitalizacja 
historycznego centrum Orłowej”. 
We wtorek w Miejskim Domu 
Kultury ogłoszono wyniki. Autorzy 
najlepszych koncepcji przybliżyli 
je słuchaczom. – Prace architektów 
będą przez najbliższe dwa tygodnie 
wystawione w Domu Kultury. Je-
żeli będzie duże zainteresowanie ze 
strony mieszkańców, to termin ten 
przedłużymy – poinformował Aleš 
Grúber z Wydziału Budownictwa 
Urzędu Miasta. 

Dawne centrum Orłowej miałoby 
być w przyszłości na nowo dzielnicą, 
do której ludzie nie tylko przyjeż-
dżają pozałatwiać jakieś sprawy, ale 
w której również mieszkają i wypo-
czywają. Właśnie takie rozwiązania 
proponowali autorzy zwycięskich 
prac konkursowych. Zakładały one 
budowę nowych budynków miesz-
kalnych, zaplecza handlowo-gastro-
nomicznego, stworzenie wielofunk-
cyjnego ogrodu miejskiego i zaplecza 
do uprawiania sportu. W jednym 
z nagrodzonych projektów propo-
nowano nawet budowę placówki 
naukowo-badawczej, specjalizującej 
się w rewitalizacji terenów poprze-
mysłowych. 

Autorzy koncepcji, którą komisja 
oceniająca wybrała jako najlepszą, 
nie uważają za największy problem 
samego rynku, lecz raczej przylega-
jącej do niego, zdewastowanej okoli-
cy ze zbyt dużą liczbą dziś niewyko-
rzystanych dróg i innych elementów 

industrialnej infrastruktury. Zdeňka 
Zymáková z Litomierzyc i Miroslav 
Šajtar z Karwiny opracowali projekt, 
w którym odnowione śródmieście 
nawiązywałoby do wiejskiego kra-
jobrazu. Młoda architektka posunę-
ła się w swej wizji do sielankowego 
obrazka miejskiej zabudowy, którą 
aleja drzew oddziela od pastwisk dla 
owiec i pól uprawnych. 

– Wyszliśmy z założenia, że to 
centrum nie ma być duże, ale ma być 
ładne. Wygląd miasta defi niuje jego 
otoczenie, dlatego pierwsza rzecz, 
którą powinniśmy określić, jest kra-
jobraz, w jakim leży – wyjaśniała 
Zymáková swoją fi lozofi ę. Zwracała 
uwagę na nieciekawy wjazd do cen-
trum, krętą drogą prowadzącą przez 
dwa przejazdy kolejowe. – Wyobra-
żam sobie, że wjeżdżałoby się przez 
bramę, która dałaby odczuć, że wjeż-
dżamy do śródmieścia. Z północ-
nej strony rynek ograniczony jest 
parkiem zamkowym, w którym stoi 
kościół, ograniczenie od strony połu-
dniowej mogłaby tworzyć ścieżka dla 
pieszych i rowerzystów, prowadząca 

po dawnym nasypie kolejowym – 
proponowała architektka. 

Burmistrz Tomáš Kuča przyznał, 
że stara Orłowa, która dawniej była 
ważnym ośrodkiem kulturalnym i 
oświatowym o znaczeniu regional-
nym, teraz jest miejscem, którego 
orłowianie „tak trochę się wstydzą” i 
nie czują już takiej więzi z nim, jak 
ich przodkowie. Zarazem przyznał, 
że od studium architektonicznego 
do realizacji prowadzi bardzo dłu-
ga droga. – Czteroletnia kadencja 
samorządu to zbyt krótki okres na 
urzeczywistnienie takiego projektu 
– stwierdził. 

Konkursy architektoniczne nie są 
w Orłowej niczym nowym. Przed 
laty architekci tworzyli projekty od-
nowy centralnego placu w Orłowej-
Lutyni, w ub. roku rozstrzygnięto 
konkurs na rewitalizację obszaru 
wzdłuż potoku Zimowódka, łączą-
cego stare śródmieście z nowym 
centrum miasta. Konkretne prace 
budowlane czy rewitalizacyjne nie 
rozpoczęły się jeszcze w żadnym 
z tych miejsc. Czy zatem starania 

o poprawę wyglądu miasta kończą 
się na konkursach i wystawach naj-
bardziej udanych prac? Burmistrz 
Kuča, zapytany o to przez naszą 
gazetę, przekonywał, że wszystko, 
choć powoli, zmierza do realizacji. 
– Plac w Orłowej-Lutyni zostanie 
odnowiony na podstawie nieco zmo-
dyfi kowanego projektu konkurso-
wego, który mieszkańcy wybrali w 
ankiecie.  Pod placem będą garaże 
podziemne. Koszty prac budowla-
nych do poziomu zerowego pokryje 
państwo, z kasy miejskiej będziemy 
fi nansowali wyposażenie rynku oraz 
wzniesiemy budynek, który ma tam 
stanąć według projektu. Gotowa do-
kumentacja została już zatwierdzona 
przez wszystkie komisje oraz mini-
sterstwo przemysłu, teraz trafi ła do 
ministerstwa fi nansów. Czekamy już 
tylko na podpis ministra Babiša, by 
móc rozpocząć budowę – przekony-
wał Kuča. Dodał, że również rewita-
lizacja obszaru wzdłuż Zimowódki 
nie utknęła w martwym punkcie. Na 
razie ratusz załatwia wykup gruntów. 
 DANUTA CHLUP
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CZYTAJ NAS CODZIENNIE!

www.glosludu.cz
Serwis o Polakach na Zaolziu

Czekają tylko na podpis 
ministra Andreja Babiša
REGION: Władze Orłowej przekonują, że zależy im na ożywieniu historycznego centrum miasta. Wyrazem tego miał być właśnie 
zakończony konkurs architektoniczny. Nim przyjdzie kolej na stary rynek, trzeba jednak będzie najpierw poprawić wygląd central-
nego placu w Orłowej-Lutyni. 
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Dzień powszedni na rynku w Orłowej: kilka samochodów, ludzi prawie nie widać.
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Ćwiczenie na zaporze Oleszna.
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DOFINANSUJĄ 
OBOZY
CZESKI CIESZYN (kor) – Na 
dotacje z budżetu miasta mogą 
liczyć w tym roku organizatorzy let-
nich obozów dla dzieci. O zastrzyk 
fi nansowy mogą się ubiegać organi-
zacje pozarządowe zajmujące się re-
gularnie pracą z dziećmi i młodzieżą 
i mające siedzibę na terenie Cze-
skiego Cieszyna. Miasto dofi nansuje 
pobyt na obozie każdego młodego 
cieszyniaka w wieku od 6 do 15 lat 
kwotą 150 koron.

* * *

GMINNA 
STATYSTYKA
ŁOMNA DOLNA (kor) – W 
ubiegłym roku wiosce ubyło jedne-
go mieszkańca. Na świat przyszło 
od stycznia do grudnia 2014 roku 
sześcioro dzieci, zmarło zaś ośmioro 
łomnian. Do gminy przyprowadziło 
się 27 nowych mieszkańców, wy-
prowadziło się natomiast 26 dolno-
łomnian.

* * *

INWESTYCYJNE 
PLANY
MOSTY k. JABŁONKOWA (kor)
– Radni zdradzili plany inwestycyjne 
gminy na rok 2015. Do najważniej-
szych tegorocznych przedsięwzięć 
zaliczyli remont sali gimnastycznej i 
szatni w miejscowej czeskiej szkole, 
budowę chodników przy drogach 
gminnych w kierunku osad Bart-
ków i Rynsztoki oraz modernizację 
gminnej oczyszczalni ścieków.

* * *

REMIZA CENTRUM 
WYJAZDOWYM?
JABŁONKÓW (kor) – Na ostat-
niej sesji radni dyskutowali m.in. o 
przygotowaniu projektu utworzenia 
w mieście Zintegrowanego Cen-
trum Wyjazdowego. Ta nowoczesna 
placówka ratownicza miałaby się 
mieścić w budynku remizy strażac-
kiej, a oprócz strażaków mieliby w 
niej siedzibę także strażnicy miejscy, 
a w przyszłości także Pogotowie 
Ratunkowe.

* * *

PLANUJĄ 
REMONT SZKOŁY
WĘDRYNIA (kor) – Włodarze 
wioski szykują remont w budyn-
ku czeskiej podstawówki. Szkoła 
powinna otrzymać nadbudówkę z 
nowymi klasami, zmodernizowana 
zostanie również kuchnia szkolna. 
O terminie przetargu na realizatora 
przedsięwzięcia zadecyduje Rada 
Gminy na najbliższym posiedzeniu.

* * *

DWADZIEŚCIA 
KAMER
BOGUMIN (sch) – Miejski system 
monitoringu w Boguminie zostanie 
w tym roku poszerzony o trzy nowe 
kamery. W tym celu miasto wystąpiło 
do ministerstwa spraw wewnętrznych 
o dotację z programu zapobiegania 
przestępczości. Dwie nowe kamery 
zostaną zainstalowane w centrum 
Bogumina koło supermarketu Kau-
fl and oraz koło parku wodnego. 
Trzecia kamera będzie monitorować 
ulicę Drátovenską w Pudłowie. In-
westycja w kamery pochłonie 650 tys. 
koron. Miasto liczy na to, że połowę 
kosztów pokryje z dotacji. W chwili 
obecnej bezpieczeństwa publicznego 
w Boguminie dogląda 17 kamer.

KRÓTKO
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Do nowej fazy wkracza kolejny etap 
modernizacji korytarza kolejowego 
w naszym regionie, konkretnie na 
trasie między Czeskim Cieszynem 
a Dziećmorowicami. Rozpocznie się 
bowiem remont czeskocieszyńskiego 
dworca kolejowego, który skompli-
kuje życie nie tylko mieszkańcom 
miasta i pasażerom krzyżujących się 
tu pociągów. Utrudnień mogą się 
spodziewać także kierowcy przejeż-
dżających przez miasto samochodów 
i innych środków transportu pu-
blicznego.

– Niestety, sytuacja w Czeskim 
Cieszynie znacznie się różni od tej 
w innych miastach regionu – mówi 
Tomáš Hloušek, szef wydziału 
transportu czeskocieszyńskiego ra-
tusza. – Kolej i dworzec kolejowy 
wybudowane zostały w XIX wieku 
na obrzeżach miasta, w jego części 
przemysłowej. Kiedy jednak w roku 
1920 doszło do podziału Cieszyna, 
część, która przypadła ówczesnej 
Czechosłowacji, zaczęła się rozra-
stać wzdłuż torów. Te do dziś dzielą 
Czeski Cieszyn na centrum i nowszą 
część. Obie te części łączą przejścia 
podziemne: jedno przy dworcu kole-
jowym i poczcie, drugie zaś między 
ulicami Główną a Jabłonkowską, 
oraz dwa wiadukty. Te wszystkie 
będą stopniowo remontowane, a w 
związku z tym zamykane – wyjaśnia 
Hloušek.

Komplikacje rozpoczną się 28 lute-
go, kiedy ruszy remont przejścia pod-
ziemnego pod torowiskiem między 

budynkami dworca i poczty a hiper-
marketem Billa. Prace potrwają aż do 
końca roku. Włodarzom miasta udało 
się wynegocjować ograniczone przej-
ście dla pieszych przez torowisko. 
Częściowo będą oni mogli korzystać 
z tunelu, częściowo będą przechodzić 
przez torowisko, które też zamieni się 
w plac budowy. Oprócz tego przejście 
dla pieszych zostanie wyznaczone na 
ulicy Jabłonkowskiej.

W dniach 2-6 marca zostanie 
całkowicie zamknięty dla ruchu ko-
łowego wiadukt przy remizie stra-

żackiej (zachowane zostanie tylko 
przejście dla pieszych). Z kolei od 7 
marca do 30 kwietnia zostanie ogra-
niczony ruch pod wiaduktem przy 
ulicy Wiaduktowej. W związku z 
tymi ograniczeniami wszystkie au-
tobusy komunikacji miejskiej i pod-
miejskiej nie będą obsługiwać przy-
stanków w centrum miasta – przy 
dworcu kolejowym, banku ČSOB i 
ul. Głównej. Będą wyjeżdżać z dwor-
ca autobusowego i tam też zakończą 
swoją trasę. Na czas remontów nie 
będzie też można korzystać z auto-

busów jadących z Trzyńca po ulicy 
Fabrycznej. – Podobnych ograniczeń 
można się spodziewać w drugim pół-
roczu, od końca lipca do września. O 
sytuacji będziemy informować na 
bieżąco na stronach internetowych 
miasta – zapewnia Tomáš Hloušek.

W ramach modernizacji korytarza 
kolejowego na dworcu czeskocie-
szyńskim dojdzie m.in. do odno-
wienia torowiska i peronów. Perony, 
podobnie jak przejście podziemne, 
dostosowane zostaną do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.  (kor)

W najbliższych miesiącach w Czeskim Cieszynie częściej będzie trzeba przechodzić przez tory. 28 lutego ma ruszyć remont 
przejścia podziemnego pod torowiskiem.

Utrudnienia nie tylko dla cieszyniaków

Zbliża się termin uruchomienia 
połączenia kolejowego z ostrawskim 
Portem Lotniczym Leoša Janáčka 
w Mosznowie. Po pociągach spal-
inowych oraz lokomotywie Persz-
ing sterowanej elektronicznie, w 
poniedziałek wykonał jazdę próbną 
elektryczny skład CityElefant. Próby 

potwierdziły, że ruch lokomotyw 
elektrycznych nie zakłóci komuni-
kacji pomiędzy pilotami samolotów 
a kontrolerami ruchu lotniczego. 
Pociągi CityElefant będą woziły 
pasażerów na nowo wybudowaną 
stację Mosznow Ostrawa Airport 
począwszy od 13 kwietnia.  (dc)

Region morawsko-śląski realizuje 
kolejny projekt ponadgraniczny z 
województwem opolskim. W ra-
mach projektu pn. „Transgraniczna 
sieć kooperacyjna dla rozwoju bizne-
su i rynku pracy”, który jest dofi nan-
sowany z budżetów RC i Polski oraz 
funduszy Unii Europejskiej, odbyły 
się już dwa spotkania grup robo-
czych z obu regionów. Kolejne dwa 
zaplanowano na koniec lutego.

Pierwsze ponadgraniczne spotka-
nie odbyło się na przełomie paź-
dziernika i listopada ubiegłego roku. 
Wzięli w nim udział, oprócz radnych 
obu województw, także przedstawi-
ciele świata biznesu oraz licznych in-
stytucji regionalnych. Tematem była 
dyskusja na temat przygotowanej w 
ramach projektu analizy dotychcza-
sowej ponadgranicznej współpracy 
gospodarczej. Na drugim spotka-
niu – w styczniu bieżącego roku w 

Ostrawie – przedstawiono partne-
rom z Opolszczyzny działalność 
Wojewódzkiej Izby Gospodarczej 
województwa morawsko-śląskiego, 
działającej na jego terenie sieci do-
radczej dla przedsiębiorców, poten-
cjał turystyczny regionu oraz projekt 
„Jak šmakuje Moravskoslezsko”.

Teraz realizatorzy projektu przy-
gotowują trzecie już spotkanie, które 
odbędzie się w dniach 23 i 26 lute-
go, tym razem na Opolszczyźnie. 
W pierwszym dniu jego uczestnicy 
będą w siedzibie Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Opolu dyskutować 
o współpracy w sferach: rolnictwa, 
przemysłu spożywczego, ruchu tu-
rystycznego, służby zdrowia oraz 
uzdrowiskowo-sanatoryjnej. Nato-
miast spotkanie 26 lutego poświęco-
ne będzie przemysłowi drzewnemu 
i meblarskiemu oraz budownictwu. 
 (kor)

W Beskidach zrobiło się niebez-
piecznie. Po obfi tych opadach śniegu, 
kiedy to w ciągu jednej doby spadło 
w Beskidach kilkadziesiąt centyme-
trów świeżego białego puchu, po obu 
stronach granicy ogłoszono trzeci 
stopień zagrożenia lawinowego. Ra-
townicy górscy przestrzegają tury-
stów przed schodzeniem z wyzna-
czonych szlaków i poruszaniem się 
w wolnym terenie. Takie zachowanie 
może wywołać lawinę. 

W pięciostopniowej skali zagro-
żenia lawinowego trzeci stopień 
defi niowany jest jako znaczne zagro-
żenie. Występuje ono w miejscach, 
gdzie gromadzi się śnieg, a poszcze-
gólne warstwy śnieżne są słabo z sobą 
związane – na stromych zboczach i 
w żlebach. W takich miejscach do 
wyzwolenia lawiny wystarczy małe 
obciążanie dodatkowe, jeden nie-
przemyślany krok.

Według eksperta lawinowego z 
Górskiego Pogotowia Ratunkowe-
go w Beskidach, Marcela Svobody, 
miejscami zwiększonego ryzyka w 
Beskidzie Morawsko-Śląskim są ko-
ryta potoków oraz strome zbocza o 
nachyleniu powyżej 35 stopni. Cze-
scy ratownicy apelują do narciarzy i 
snowboardzistów, żeby nie poruszać 
się w wolnym terenie poza wyzna-
czonymi trasami. Odradzają również 
wycieczki po łańcuchach górskich, 
gdzie utrudnienia powodują zawieje 

śnieżne oraz tarasujące szlaki po-
wywracane drzewa. 

Po polskiej stronie Beskidów trzeci 
stopień zagrożenia lawinowego obo-
wiązuje tylko w rejonie Babiej Góry. 
Dyżurny ratownik Grupy Beskidzkiej 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego w Szczyrku, Arkadiusz 
Śleziona, przekonuje, że na niebez-
pieczeństwo wystąpienia lawiny na-
rażają się te osoby, które nie trzymają 
się wyznaczonego szlaku. – Na szla-
kach turystycznych jest bezpiecznie, 
chociaż i tam ze względu na głęboki 
śnieg oraz złą widoczność warunki są 
bardzo trudne – przekonuje. Na gra-
nicznym łańcuchu, w rejonach Stożka 
i Czantorii, zdaniem dyżurnego ra-
townika, nie trzeba się obawiać scho-
dzących mas śniegu. To dzięki temu, 
że obszary te są zalesione.  

Chociaż Beskid Morawsko-Śląski 
nie zalicza się do pasm górskich z ty-
powymi zboczami lawinowymi, jak 
np. Jesioniki czy Karkonosze, lokalne 
lawiny stanowią tu realne zagrożenie. 
Dowodem na to są tragedie, które 
wydarzyły się tutaj w nie tak dawnej 
przeszłości. I tak np. w 2006 roku w 
wyniku osunięcia się śniegu młody 
skialpinista zginął na zboczach Smr-
ka. Z kolei rok temu na zboczach 
Kniehyni schodząca lawina przysy-
pała innego młodego mężczyznę. Na 
szczęście jego żonie udało się przy-
wołać pomoc na czas.  (sch)

Lawiny chodzą po górach

Nie będą przeszkadzały pilotom

W Trzanowicach w pobliżu kościo-
ła katolickiego wyrósł nowy budy-
nek mieszkalny. Osiem mieszkań 
– każde z zadaszonym balkonem 
– będzie służyło seniorom powyżej 
70. roku życia oraz osobom, które ze 
względu na stan zdrowia zdane są 
na pomoc innych. W tym tygodniu 
zarząd gminy opublikował zasady 
przydziału mieszkań lokatorom. 

– W przeszłości spotykaliśmy 
się z opiniami, że przydałyby się w 
Trzanowicach mieszkania dla star-
szych osób, które nie dają już rady 
mieszkać same. Skorzystaliśmy z 
dotacji państwowej na mieszkania 
socjalne i wybudowaliśmy „SEN 
Centrum” – powiedział „Głosowi 

Ludu” wójt gminy, Jan Tomiczek. 
Mieszkania są już gotowe, w domku 
sąsiadującym z nowym budynkiem 
trwają prace remontowe. – Kupi-
liśmy ten dom i przebudowujemy 
go na zaplecze dla seniorów. Będzie 
tam miejsce na usługi rehabilitacyj-
ne i ćwiczenia, być może otworzymy 
też ośrodek dzienny dla seniorów. 
Remont powinien zakończyć się je-
sienią – dodał samorządowiec.

Mieszkańcy Trzanowic mogą już 
składać wnioski o przydział miesz-
kań. Umowy będą podpisywane 
najwyżej na dwa lata, z seniorami, 
którzy skończyli 70 lat, na czas nie-
określony.  
 (dc)

Jesień życia 
w nowym domu

Z Opolszczyzną o biznesie
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»Kalendarze 
Śląskie« w sieci
Dwadzieścia trzy archiwalne „Ka-
lendarze Śląskie” z lat 1966-2007 są 
dostępne w internecie na stronie Ślą-
skiej Biblioteki Cyfrowej. Zgodnie z 
zapowiedziami wkrótce mają się tam 
pojawić kolejne tomy.

Śląska Biblioteka Cyfrowa to in-
stytucja, która została utworzona 
w 2006 r. w Katowicach na mocy 
porozumienia pomiędzy Biblioteką 
Śląską a Uniwersytetem Śląskim. 
Jej celem jest prezentacja w interne-
cie kulturowego dziedzictwa Śląska 
w jego historycznej i współczesnej 
różnorodności, a także publikowanie 
naukowego dorobku regionu oraz 
wspieranie działalności dydaktycznej 
i edukacyjnej. 

Jej strona internetowa (www.sbc.
org.pl) prowadzona jest zarówno 
w języku polskim, jak i czeskim, a 
znaleźć na niej można czasopisma i 
publikacje zarówno z Dolnego jak i 

Górnego Śląska. ŚBC udostepmia 
również archiwalia pochodzace ze 
Śląska Cieszyńskiego, również z tej 
jego części, która znajduje się w gra-
nicach Republiki Czeskiej. 

W ŚBC dostępny jest już m.in. 
komplet cyfrowych kopii roczni-
ków „Gwiazdki Cieszyńskiej” za-
chowanych w zbiorach Książnicy 
Cieszyńskiej. Znaleźć tam można 
także niemal komplet cyfrowych 
kopii wszystkich tytułów prasowych 
wydawanych na Śląsku Cieszyńskim 
do 1939 r., w tym także wszystkie 
zachowane w Książnicy Cieszyń-
skiej gazety i czasopisma zaolziań-
skie. Ponadto Książnica udostępniła 
także kopie wydawanych po 1945 r. 
kluczowych wydawnictw periodycz-
nych, w tym „Zwrot”, „Pamiętnik 
Cieszyński”, „Kalendarz Cieszyński” 
oraz „Głos Ziemi Cieszyńskiej”.

(wik)

Odkrywają zapomniane miejsca
Na mapach wielu miast i gmin mo-
żemy znaleźć miejsca, które w swo-
im czasie tętniły życiem, odbywały 
się tam imprezy kulturalne. Dziś zaś 
w lepszym przypadku te kulturalne 
obiekty są wykorzystywane do innych 
celów, w gorszym – niszczeją, w ich 
wnętrzach buszują myszy lub stały 
się azylem dla bezdomnych. Podob-
nie jest we Frydku-Mistku. Grupa 
zapaleńców skupionych wokół jednej 
z działających na terenie miasta in-
stytucji kulturalnych, Domu Narodo-
wego, postanowiła przynajmniej częś-
ciowo przywrócić takim miejscom 
dawny blask, przypomnieć czasy ich 
świetności. Po prostu zapraszają do 
nich miłośników historii i kultury na 
ciekawe imprezy. Wszystko w ramach 
inicjatywy pn. „Projekt 12”.

Jednym za zapomnianych obiektów, 
który z pewnością nikomu nie kojarzy 
się z kulturą, jest dawny schron prze-
ciwatomowy pod budynkiem Szkoły 
Podstawowej nr 5. Zapaleńcy z Fryd-
ku-Mistku potrafi li go przekształcić 

w przybytek Muz. Przed tygodniem, 
odbył się tam wernisaż wystawy miej-
scowych plastyków. Z kolei obiekt 
byłej fabryki włókienniczej Slezan, 
skazany na rozbiórkę, przekształcił 
się już kilka razy w salę kinową. Nie-
dawno można tam było obejrzeć fi lm 
„Gottland”, nakręcony na podstawie 
głośnej książki Mariusza Szczygła. 
– Może w ten sposób uda nam się 
przekonać włodarzy miasta i urato-
wać ten budynek przed rozbiórką. To 
też jeden z celów naszego projektu – 
mówi dyrektor Domu Narodowego, 
Jakub Tichý.

Najbliższą imprezę w ramach „Pro-
jektu 12” nazwano „Pradzieje kinema-
tografi i” („Pravěk kinematografi e”). 
Odbędzie się ona w niedzielę 22 lute-
go w budynku dawnej Sokolovny. W 
tej siedzibie organizacji patriotyczno
-sportowej Sokol wyświetlano fi lmy 
już przed II wojną światową. Ostatni 
seans odbył się tam w latach 80., a 
obecnie mieści się tam mała restaura-
cja.  (kor)

UNESCO upamiętni 
spuściznę wielkich Polaków
W tym roku pod auspicjami 
UNESCO obchodzone będą trzy 
rocznice związane z wybitnymi po-
staciami polskiej kultury. Uczczona 
zostanie 100. rocznica urodzin Tade-
usza Kantora (1915-1990) – reżysera, 
twórcy happeningów, malarza, pisarza, 
teoretyka sztuki i aktora, 200. rocznica 
śmierci Jana Nepomucena Potockiego 
(1791-1815) – polskiego pisarza two-
rzącego w języku francuskim, autora 
„Rękopisu znalezionego w Saragos-
sie”, pierwszego polskiego archeologa, 
badacza starożytności słowiańskich, a 
także 250. rocznica urodzin Michała 
Kleofasa Ogińskiego (1765-1833) 
– kompozytora i teoretyka muzyki, 
pamiętnikarza i pisarza politycznego.

Uwzględnienie polskich rocz-
nic na prestiżowej liście UNESCO 
stanie się okazją dla przybliżenia 
dorobku tych osobistości w Polsce 
i na świecie. Uhonorowanie wybit-
nych postaci podkreśli też ich wkład 
w rozwój polskiej kultury. Ponadto 
rocznica Kleofasa Ogińskiego – bę-
dąca wspólnym wnioskiem Polski, 
Litwy i Białorusi – stanie się okazją 
do organizowania wspólnych wyda-
rzeń w trzech krajach.

Lista rocznic uchwalana jest co 
dwa lata na Konferencji Generalnej 
UNESCO na podstawie zgłoszeń 
komitetów narodowych państw 
członkowskich. Zgodnie z obowią-
zującymi kryteriami rocznice po-

winny być „okrągłe” i dotyczyć mają 
wybitnych osobistości lub wydarzeń 
historycznych o niepodważalnym 
znaczeniu światowym lub co naj-
mniej regionalnym. 

W ostatnich latach pod auspicjami 
UNESCO obchodzone były m.in.: 
200. rocznica urodzin Fryderyka 
Chopina (2010), 150. rocznica uro-
dzin I.J. Paderewskiego (2010), 100. 
rocznica urodzin Czesława Miłosza 
(2011), 100. rocznica śmierci Bo-
lesława Prusa (2012), 100. rocznica 
urodzin Witolda Lutosławskiego 
(2013), a w 2014 r. – 100. rocznica 
urodzin Andrzeja Panufnika i 200. 
rocznica urodzin Oskara Kolberga. 

(wik)

Czy można kupić uczucie? Czy 
łatwo pokonać różnice pozycji i 
czy powinny one mieć znaczenie? 
O sile i słabości ideałów i pienię-
dzy opowiada najnowszy spektakl 
proponowany przez aktorów Sce-
ny Polskiej Tetaru Cieszyńskiego. 
„Lalka” Bolesława Prusa wystawio-
na zostanie w niedzielę, 15 lutego o 
godz. 17.30.

Prawie dwugodzinny spektakl 
w reżyserii Bogdana Kokotka jest 
sceniczną adaptacją jednej z najpo-
pularniejszych powieści Bolesława 
Prusa, w której autor nakreślił sze-
roką panoramę współczesnego sobie 
społeczeństwa. O „Lalce” Prus napi-
sał, iż „przedstawia naszych polskich 
idealistów na tle społecznego roz-
kładu”. Powieść, w której ściera się 
pozytywizm i romantyzm, została 
wydana w 1890 roku i od tego cza-
su doczekała się licznych adaptacji 
teatralnych i fi lmowych. Spektakl 

proponowany przez Sceną Polską 
w Czeskim Cieszynie powinni więc 
zobaczyć wszyscy miłośnicy teatru 
na wysokim poziomie.

Bilety można zamawiać w biurze 
organizacji widowni: scenapolska@
tdivadlo.cz, www.tdivadlo.cz, tel.: 
+ 420 558 731 141. (wik)

Scena Polska 
wystawi »Lalkę« Prusa

Scena z „Lalki” Bolesława Prusa.

Małżeństwa, narzeczeni i pary 
spotkały się w poniedziałek w trzy-
nieckim kinie Kosmos na imprezie 
inaugurującej Tydzień Małżeństw. 
W tę ogólnokrajową inicjatywę, od-
bywającą się w wielu miastach Re-
publiki Czeskiej, Trzyniec włączył 
się po raz drugi. Imprezy na cały ty-
dzień przygotował Wydział Socjalny 
Urzędu Miasta oraz kilka organizacji 
i kościołów działających na terenie 
Trzyńca.

Poniedziałkowe spotkanie nosiło 
tytuł „Jak stworzyć związek, który 
przetrwa”. Uczestników imprezy 
przywitała w kinowej sali burmistrz 
Věra Palkovská. – Żeby w mieście 
wszystko funkcjonowało tak, jak 
powinno, musi to funkcjonować w 
rodzinach. Staramy się na wszelkie 
sposoby wspierać nasze trzynieckie 
rodziny – wyjaśniła powody włą-
czenia się miasta do tej ogólnokra-
jowej inicjatywy. Jak powiedziała, 
po lutowym Tygodniu Małżeństw 
miasto planuje zorganizować w 
maju Tydzień dla Rodzin. W czasie 
spotkania w kinie Kosmos sekrety 

udanego związku zdradziło kilka 
małżeńskich par. Danuta i Jaroslav 
Pokorni, prowadzący kursy dla mał-
żeństw, podzielili się kilkoma rada-
mi, jak stworzyć szczęśliwy, harmo-
nijny związek. – W każdym, nawet 
najlepszym małżeństwie, są rzeczy, 
które mogą ten związek podkopać. 
Dlatego w małżeństwo trzeba inwe-
stować – mówił Jaroslav Pokorný. Z 
zebranymi w kinowej sali słuchacza-
mi  podzielili się kilkoma radami, jak 
dbać o związek, by przeżyć szczęśli-
we, spełnione małżeństwo.

Pod obstrzałem pytań prowadzą-
cych spotkanie znalazły się natomiast 
dwie małżeńskie pary: posłanka Pav-
la Golasowská z mężem Robertem 
oraz wiceburmistrz Radim Kozlov-
ský z żoną Aleną. Opowiadali m.in., 
jak się poznali, jak spędzają razem 
czas, co buduje ich małżeństwo. 
Zdradzili też swój przepis na udany 
związek.  

Na zakończenie wieczoru ogło-
szono wyniki konkursu, który z 
okazji Tygodnia Małżeństw ogłosił 
Wydział Socjalny. W ramach kon-

kursu po nazwą „Przepis na szczęś-
liwe małżeństwo” można było przy-
słać swój „przepis”, radę, w której 
małżonkowie opisali, co robią, by ich 
małżeństwo było szczęśliwe. Można 
było dołączyć również fotografi ę ze 
wspólnego życia lub ze ślubu. – Prze-
pis na szczęśliwe małżeństwo nie ist-
nieje. Wspólne życie dwojga ludzi, 

nazywane „małżeństwem” to jedynie 
wzajemna tolerancja i szacunek do 
drugiej osoby – napisali na konkurs 
państwo Mendrokowie. – Budowa-
nie związku i zaufania w małżeń-
stwie to proces trwający całe życie 
– wyjaśniali w liście państwo Hla-
venkowie. Radzili, by mieć czas dla 
siebie, rozmawiać, nigdy nie zwle-

kać z rozwiązywaniem małżeńskich 
problemów oraz szanować i wspierać 
partnera. 

Poniedziałkowe spotkanie par 
nie było jedynym, które dla mał-
żeństw, narzeczonych i wszystkich 
zakochanych przygotowano w 
tym tygodniu. Dziś po południu 
w Trisii będzie coś dla tych, którzy 
dopiero planują przypieczętować 
swój związek. Przyszłe pary mło-
de będą mogły uzyskać informacje 
o prawnych aspektach małżeństwa 
oraz zawieraniu ślubu cywilnego 
i kościelnego. W czwartek pary 
małżeńskie będą mogły przyjść 
na randkę – wieczór z muzyką w 
Domu Zborowym „Hutnik”, a w 
piątek w planie jest walentynkowa 
oferta dla zakochanych w ośrodku 
STARS (romantyczne pływanie ze 
świeczkami, sauna dla zakochanych 
itp.). Do końca lutego w Bibliotece 
Miejskiej można też oglądać wyjąt-
kową wystawę „Pobraliśmy się na 
Śląsku Cieszyńskim”, na której pre-
zentowane są fotografi e ślubne par 
z naszego regionu.  (ep)

Trzyniec stawia na małżeństwo i rodzinę

Jedną z małżeńskich par, które zdradziły swój sekret udanego związku, byli 
państwo Pavla i Robert Golasowscy (w środku).
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Jak to się dzieje, że dwoje Po-
laków przenosi się z Polski do 
Czech?

Antoni Matuszkiewicz: Tam, 
gdzie mieszkaliśmy w Polsce, mie-
liśmy pewne problemy ze wspól-
notą mieszkaniową i to spowodo-
wało, że szukaliśmy nowego domu. 
Z drugiej strony mieliśmy dość 
szerokie kontakty z czeskim środo-
wiskiem pisarskim. Znaliśmy cie-
kawych Czechów, którzy wycho-
dzili poza haškowsko-hrabalowski 
stereotyp, byli przedstawicielami, 
jeśli można to tak nazwać – wyż-
szej kultury czeskiej. To spowodo-
wało, że szukając nowego miejsca 
zamieszkania w pewnym momen-
cie powiedzieliśmy sobie: dlaczego 
nie w Czechach? 

Czy po przeprowadzce nie przy-
szło rozczarowanie?

Iwona Matuszkiewicz: Mieliśmy 
problemy z sąsiadem, od którego 
kupiliśmy dom, interweniowała 
nawet policja. Na samym początku 
zetknęliśmy się bowiem z brutalną 
rzeczywistością czeskich agencji 
nieruchomości. Później okazało 
się, że to w Czechach jest na po-
rządku dziennym, że co jakiś czas 
wybuchają afery z kradzieżą pie-
niędzy przez agencje – i niestety 
nam się to przytrafi ło: agencja 
przywłaszczyła sobie pieniądze 
na szkodę tego człowieka. Wtedy 
od razu zorientowaliśmy się, że 
wszystko nie jest takie różowe, jak 
nam się na początku wydawało. 
Ale to była dobra lekcja, bo tamta i 
inne sytuacje skłoniły nas do tego, 
by robić rzeczy, których byśmy 
prawdopodobnie nie robili, żyjąc 
sobie spokojnie w Polsce. Praco-

wałam jako nauczycielka mając 
zapewnioną pracę do emerytury. 
W momencie, kiedy zdecydowa-
łam się poszukać pracy w czeskiej 
szkole, ryzykowałam bardzo wiele.

 Podjęła pani pracę w czeskiej 
szkole?

Iwona Matuszkiewicz.: Począt-
ki były bardzo fajne, bo dostałam 
się do czeskiego gimnazjum, czyli 
szkoły uważanej tu za elitarną. Ale 
po jakimś czasie wygasła mi umo-
wa i obecnie uczę w średniej szkole 
zawodowej. Sytuacja jest dla mnie 
o tyle trudniejsza, że w Czechach 
nie ma karty nauczyciela, skończył 
się komfort wynikający z umowy 
na czas nieokreślony, w dodatku 
w Czechach umowy z nauczycie-
lami na czas określony podpisuje 
się tylko do końca czerwca (w Pol-

sce do końca sierpnia). Teraz robię 
doktorat w Pradze i wierzę, że 
poszerzą się moje możliwości za-
trudnienia w Republice Czeskiej. 
Mam dylemat, czy na siłę trzymać 
się środowiska szkolnego, czy pró-
bować coś robić na własną rękę, 
choć wiem, że będzie to trudne i 
będzie wymagało ode mnie wiele 
wysiłku i samodzielności. 

Jakie są pani doświadczenia z 
czeską młodzieżą?

Iwona Matuszkiewicz.: Doświad-
czenia mam skrajne. Z jednej stro-
ny są to doświadczenia z czeskiego 
gimnazjum, z drugiej – z czeskiej 
zawodówki. Młodzież, która trafi a 
do jednego i drugiego typu szkoły 
jest zupełnie inna. Gimnazjaliści 
życzliwie zwracali mi uwagę, kiedy 
nie mówiłam poprawnie po czesku, 

w zawodówce moja niedoskonała 
znajomość czeskiego okazała się 
barierą utrudniającą komunikację. 
Bo choć opanowałam w miarę ję-
zyk czeski, to nie do takiego stop-
nia, by młodzież nie rozpoznawała 
błędów, które robię i nie dawała mi 
tego bez ogródek do zrozumienia. 
Dla uczniów stało się to nawet 
argumentem, by twierdzić, że nie 
potrafi ę im na tyle dobrze wytłu-
maczyć po czesku angielskiej gra-
matyki, by ją dobrze zrozumieli. 
Jednak po trzech latach pracy w 
średniej szkole zawodowej wyrobi-
łam sobie w miarę dobre kontakty 
z uczniami. 

Często mówi się o niechęci Cze-
chów do poznawania polskiej 
kultury. Czy spotkaliście się z 
tym zjawiskiem?

Antoni Matuszkiewicz.: Moje 
doświadczenie ze środowiska, w 
którym się obracamy, jest akurat 
odwrotne. Na przykład częścią 
spotkań poetyckich w Broumowie 
są warsztaty, na których tłumaczy 
się wiersze z czeskiego na polski 
i odwrotnie. Odnotowuję raczej 
oznaki sympatii i chęci poznania 
kultury polskiej ze strony czeskie-
go środowiska twórczego. A ogól-
nie mówiąc, to nie pamiętam, by-
śmy spotkali się podczas naszego 
pobytu w Czechach z drastyczny-
mi przejawami nieprzyjaźni wobec 
nas Polaków. 

Czy przed przyjazdem do Czech 
uczyliście się języka czeskiego?

Iwona Matuszkiewicz: Zaczę-
liśmy w Polsce od podstawowe-
go kursu języka czeskiego, który 
odbywał się w Kłodzku. Było to 
dla nas bardzo zabawne, bo uczy-
liśmy się z czeskiej „Czytanki” dla 
klasy trzeciej. Kurs rozpoczęli-
śmy w okresie, kiedy nie myśle-
liśmy jeszcze o przeprowadzce 
do Czech – z sympatii do języka 
i kultury. Po przeniesieniu się za 
granicę musieliśmy się borykać z 
czeskim językiem urzędowym i 
w tym pomagała nam pani pro-
wadząca ten kurs. Potem to już 
na bieżąco oswajaliśmy się z ję-
zykiem, bezinteresownie uczyła 
mnie też koleżanka, z którą pra-
cowałam w gimnazjum. Choć 
przeżyliśmy już w Czechach 
różne trudne, a nawet drama-
tyczne sytuacje, to dzięki czeskim 
przyjaciołom przetrwaliśmy to 
wszystko i nie żałujemy dziś na-
szej decyzji. 

DANUTA CHLUP

Ogólnokrajowy konkurs Kobieta Re-
gionu ma swoją kilkuletnią tradycję. 
Jego pierwsza edycja odbyła się w 
2009 roku. Konkurs ma na celu do-
cenienie wysiłku i poświęcenia wyjąt-
kowych kobiet, pokazanie ich pracy 
i podejmowanych przez nie działań. 
– Wyjątkowych kobiet jest w każdym 
regionie bez liku, tylko mało mówi 
się o nich publicznie – podkreśla ini-
cjatorka projektu, Denisa Kalivodová, 
pełnomocnik spółki Prime Commu-
nications. Aby to zmienić, już szósty 
rok z rzędu organizatorzy konkursu 
zbierają nominacje wyjątkowych ko-
biet z wszystkich czternastu woje-
wództw Republiki Czeskiej. Te, które 
zdobędą najwięcej głosów w swoim 
województwie, uzyskają tytuł kobiety 
danego regionu i równocześnie za-
kwalifi kują się do ogólnokrajowego 
fi nału, który odbędzie się w połowie 
kwietnia w Pradze.

– Spośród laureatek poszczegól-
nych województw jury konkursowe 
wybierze tę kobietę, której historię 
uzna za najbardziej fascynującą i god-

ną podziwu i przyzna jej nagrodę jury. 
Natomiast zdobywczynią ogólnokra-
jowego tytułu Kobiety Regionu 2014 
zostanie ta z pań, na którą w przebie-
gającym obecnie głosowaniu, czyli od 
9 lutego do 2 marca zagłosuje najwię-
cej osób – wyjaśnia Martina Boráčko-
vá odpowiedzialna za PR konkursu. 
Jak zaznacza, oddać swój głos mogą 
tylko osoby pełnoletnie, przy czym z 
jednego adresu e-mailowego i jedne-
go adresu IP można wysłać najwyżej 
jeden głos. 

Maryla Godula z Karwiny posta-
nowiła zgłosić nominację Małgorzaty 
Rakowskiej na podstawie artykułu 
opublikowanego w naszej gazecie na 
początku ub. miesiąca. – Po przeczy-
taniu artykułu, który informował o 
konkursie, zaczęłam się zastanawiać, 
kogo można by nominować. Jako 
osoba zbliżająca się do siedemdzie-
siątki rozpoczęłam poszukiwania 
w swoich szeregach. Miałam kilka 
kandydatek, z których w końcu wy-
brałam Małgosię Rakowską. Biorąc 
pod uwagę całokształt jej dokonań 

oraz historię jej życia, stwierdziłam, 
że właśnie ona na taką nominację za-
sługuje – uważa Godula, dodając, że 
motywacją do zgłoszenia kandydatki 
było również przekonanie, że „każdy 
polski ślad jest ważny”.

Małgorzata Rakowska zosta-
ła przedstawiona w konkursie jako 
długoletnia nauczycielka i dyrek-
torka polskiej szkoły w Gnojniku, 
niezmordowana działaczka społecz-
na oraz ofi arna matka bliźniaczek, z 
których jednej z powodu dziecięcego 
porażenia mózgowego lekarze nie 
dawali szans na normalne życie. Pani 
Małgosia nie dała jednak za wygra-
ną i przez 20 lat razem z mężem po-
święcała rehabilitacji i wykształceniu 

córki maksimum czasu. Dzięki temu 
dziś ich córka radzi sobie w życiu i 
jest prywatną nauczycielką języków 
angielskiego i niemieckiego.

O nominacji Ireny Małysz do kon-
kursu Kobieta Regionu zadecydował 
zarząd Miejscowego Koła PZKO w 
Trzyńcu-Kanadzie, którego pani Ire-
na jest aktywnym członkiem. – By-
łam bardzo mile zaskoczona, kiedy 
dowiedziałam się o tej nominacji. 
Zupełnie się tego nie spodziewałam. 
To, że taki konkurs został ogłoszony 
wiedziałam jednak, bo „Głos Ludu” 
czytam od deski do deski – przeko-
nuje dyrygentka trzynieckich chórów 
– pezetkaowskiej „Zgody” oraz chó-
ru parafi alnego Śląskiego Kościoła 

Ewangelickiego Augsburskiego Wy-
znania. Z charakterystyki nomino-
wanej można dowiedzieć się ponadto, 
że Irena Małysz to emerytowana na-
uczycielka i dyrektorka polskiej szko-
ły w Trzyńcu, a także wzorowa matka 
i babcia, pozytywnie nastawiona do 
życia i zawsze uśmiechnięta.

Irena Małysz i Małgorzata Rakow-
ska od poniedziałku walczą o głosy w 
stawce 11 wyjątkowych kobiet wo-
jewództwa morawsko-śląskiego oraz 
111 kobiet z całej RC. O tym, czy 
któraś z nich ostatecznie zdobędzie 
tytuł Kobiety Regionu 2014, zade-
cyduje stopień, w jakim nasze społe-
czeństwo włączy się do głosowania.

BEATA SCHÖNWALD
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Antoni i Iwona Matuszkiewiczowie w ub. tygodniu gościli w Czeskim Cieszynie.

Z Dolnego Śląska przenieśli się do Czech
Antoni i Iwona Matuszkiewiczowie – on historyk, poeta i fi lozof, ona nauczycielka języka angielskiego – przed siedmiu laty przeprowadzili się z Dolnego Śląska 

do Czech. Osiedli w małej miejscowości w okolicach Broumova. Choć w nowym kraju zamieszkania musieli pokonać niejedną przeszkodę, nie żałują swojej decyzji.

Dwie kobiety 
do wyboru
Zaolzie ma dwie nominowane panie w konkursie Kobieta 

Regionu. Są nimi Irena Małysz z Trzyńca i Małgorzata 

Rakowska z Czeskiego Cieszyna. Do 2 marca można na nie 

głosować na stronie internetowej www.zenaregionu.cz.

Takie zdjęcia nominowanych wyjątkowych pań, Małgorzaty Rakowskiej i Ireny Małysz, zostały zamieszczone na stronach 
internetowych konkursu.
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Kilkaset par okularów zawiozą w 
lutym na Filipiny Polacy w ramach 
projektu pomocowego dla ludności 
wyspy Cebu, którą kilkanaście mie-
sięcy temu spustoszył rekordowy 
tajfun Yolanda. Wzrok mieszkańców 
Filipin będzie badać polski optome-
trysta Maciej Ciebiera, który brał 
już udział w podobnych misjach w 
Mauretanii i na Syberii. 

– Akcja zaczyna się 16 lutego, 
potrwa około tygodnia. Liczymy, że 
przebadamy dziennie około 40-50 
osób. Będziemy w mieście Cebu, w 
którym mieszkałam prawie 3 lata. 
Odwiedziłam je ponownie w paź-
dzierniku i zdruzgotał mnie widok 
tego, co stało się rok temu – tajfun 
i trzęsienia ziemi pozostawiły po 
sobie duże zniszczenia. Nadal nie-
zbędna jest pomoc. – mówi PAP 
Agnieszka Doberschuetz, pomysło-
dawczyni tej akcji, a także Projektu 
Multikulti, który angażuje się m.in. 
w pomoc edukacyjną dla Filipin.

Polaków w ich akcji wspiera dzia-
łająca w Cebu fundacja Rise Above. 
Elisabet Hansen, założycielka fun-
dacji, podkreśla, że spośród około 
100 mln populacji Filipin 40 proc. 
żyje poniżej progu ubóstwa. Wiele 
dzieci umiera na zapalenie płuc, bo 
ich rodzice nie mogą sobie pozwo-
lić na kupno antybiotyków. Część 
chorych zbyt późno zgłasza się do 
szpitala, bo wie, że nie stać ich na le-
czenie. O wizycie u specjalisty więk-
szość z nich może tylko pomarzyć.

Wzrok mieszkańców Cebu bę-
dzie badał polski optometrysta 
Maciej Ciebiera. – Zabieramy ze 
sobą okulary, które na cel misji 
optycznych darowali Polacy. Do-
pasowujemy je pacjentom na pod-
stawie badań wzroku. Będziemy 
koncentrować się przede wszystkim 
na dorosłych i młodzieży, którym 
najłatwiej jest w takich warunkach 
pomóc. Dzieciom bada się wzrok, 

zakrapiając atropinę, tego nie bę-
dziemy robić – opowiada.

– Jeżeli u części osób wada wzro-
ku okaże się bardziej skomplikowana 
– jak np. astygmatyzm czy różnow-
zroczność – to dopasowane zosta-
ną oprawki, które wrócą do Polski, 
gdzie okulary ze specjalnymi szkłami 
wykonają zaprzyjaźnieni optycy – 
mówi Maciej Ciebiera. Gotowe oku-
lary zostaną przesłane z powrotem 
na Filipiny.

Jak podkreśla, trudno przewi-
dzieć, jakich rodzajów szkieł będą 
przede wszystkim potrzebować 
mieszkańcy Cebu, bo częstotliwość 
występowania danej wady w kon-
kretnym regionie zależy od wielu 

czynników. – W społeczeństwach 
zaawansowanych technologicznie, 
korzystających z telefonów komór-
kowych, tabletów czy laptopów 
zazwyczaj często pojawia się krót-
kowzroczność. Ale moja koleżanka, 
która wykonywała podobne badania 
w Kamerunie, również zaobserwo-
wała bardzo dużą krótkowzrocz-
ność. Wynika to z tego, że dzieci 
wracając do domu, odrabiają lekcje 
bez oświetlenia elektrycznego, przy 
ogniskach, dlatego muszą przy-
suwać nos bardzo blisko książki – 
opowiada optometrysta.

Maciej Ciebiera badał już wzrok 
mieszkańcom Mauretanii w ramach 
misji humanitarnych prowadzonych 

przez siostry zakonne z Polski, był 
też dwa razy w Rosji z podróżnikiem 
Romualdem Koperskim: w Wier-
szynie – polskiej wiosce na północ 
od Irkucka, oraz w okolicach Abaka-
nu. Okulary, które razem z Agniesz-
ką Doberschuetz zawiozą do Cebu 
pochodzą ze zbiórek zorganizowa-
nych m.in. w ramach wyjazdu na 
Syberię – odzew był tak ogromny, że 
nie wszystkie wykorzystano.

– Pomagamy na tyle, ile możemy, 
nie operujemy zaćmy, ale ułatwiamy 
życie. Ludzie cieszą się z okularów, 
bo umożliwiają im np. szydełkowa-
nie czy przeczytanie gazety. Udało 
się nam np. pomóc sprzedawcy, któ-
ry nie widział już liczydła w swoim 

sklepie – mówi Ciebiera.
  – Pierwszego dnia chcemy zor-

ganizować gabinet w więzieniu dla 
kobiet w Cebu, gdzie karę odsiaduje 
230 więźniarek. W kolejnych dniach 
badanie wzroku będzie się odbywać 
w Family Care Center prowadzonym 
przez Rise Above. Już teraz wolonta-
riusze wieszają plakaty informacyjne, 
zapisują pacjentów na konkretne ter-
miny. Również inne instytucje działa-
jące w Cebu, a opiekujące się np. oso-
bami starszymi, mają poinformować 
swoich podopiecznych o akcji – mówi 
PAP Elisabet Hansen z Rise Above.

W ubiegłym roku wolontariusze z 
Wielkiej Brytanii przy wsparciu Rise 
Above już po raz kolejny zorganizo-
wali w Cebu tygodniowy maraton 
leczenia zębów w polowych warun-
kach. – Powalił mnie ogrom potrzeb 
mieszkańców, nie byliśmy nawet w 
stanie wszystkich przebadać. Oso-
by nastoletnie po raz pierwszy były 
u dentysty. Wielu zębów u bardzo 
młodych ludzi nie udało się urato-
wać. Na szczęście drugie tyle – tak – 
opowiada Agnieszka Doberschuetz.

Wierzy, że „Okulary dla Filipin” 
to pierwsza, ale nie ostatnia taka mi-
sja. – Na razie to taka próba ognia, 
zobaczymy co nas tam czeka. Wśród 
znajomych Maćka są osoby chęt-
ne do pomocy, okularów na pewno 
wystarczy, zwłaszcza że ciągle otrzy-
mujemy informacje, ze ktoś jeszcze 
chętnie odda – dodaje.

W listopadzie 2013 r. środkową 
część Filipin zdewastował tajfun 
Haiyan (Yolanda). Jego dramatycz-
ny bilans to ponad 6 tysięcy ofi ar 
śmiertelnych. Ok. 4 mln ludzi straci-
ło dach nad głową. W grudniu 2014 
r. we wschodnie Filipiny uderzył 
kolejny tajfun – ewakuowano około 
miliona ludzi, co według ONZ sta-
nowi jedną z największych ewakuacji 
w czasach pokoju. Kraj nękany jest 
też trzęsieniami ziemi.

Jak systemy zabezpieczeń społecz-
nych wpływają na migracje i jak 
kształtować politykę społeczną, aby 
przyciągnąć pożądane grupy imi-
grantów – na te pytania odpowie 
zespół dr. Pawła Kaczmarczyka, któ-
rego projekt MobileWelfare został 
nagrodzony w międzynarodowym 
konkursie NORFACE. 

– Będziemy analizować, jak syste-
my zabezpieczeń społecznych wpły-
wają na decyzje migrantów – mówi 
Kaczmarczyk w rozmowie z PAP. 
– Wbrew pozorom zależność mię-
dzy systemem zabezpieczeń społecz-
nych a migracjami nie jest oczywista. 
Wiadomo też, że nie jest to czynnik 
najważniejszy – dodaje. 

Naukowiec podkreśla, że sprawą 
najistotniejszą, jaką analizuje się w 
przypadku decyzji migracyjnych, jest 
kwestia zatrudnienia – stawki płac, 
prawdopodobieństwo znalezienia 
pracy, poziom dochodów czy general-
nie warunków życia. – Owszem moż-
na przyjąć, że system zabezpieczenia 
społecznego to jeden z czynników, 
który sprawia, że ludzie wyjeżdżają 
za granicę i wybierają określone kraje 
docelowe, ale gdyby kierowali się wy-
łącznie tą przesłanką, to pewnie ob-
serwowalibyśmy największy napływ 
do krajów skandynawskich: Norwegii 
czy Szwecji, a tak nie jest – zaznacza 
Kaczmarczyk. – Choć kraje szczodre, 
jeśli chodzi o system zabezpieczenia 
społecznego, przyciągają emigrantów, 
to kilka kwestii pozostaje niejasnych 
– zauważa. 

– Po pierwsze, chcemy zbadać, 
jaki wpływ na migrację mają syste-
my zabezpieczenia społecznego, po 
drugie – czy na migracje wszystkich? 
Siłą rzeczy nie wszyscy emigranci 
korzystają z systemu zabezpieczenia 
społecznego. Można przyjąć, że w 
większym stopniu korzystają z nie-
go rodziny z dziećmi niż emigranci 
wysoko wykwalifi kowani, specjaliści, 
którzy funkcjonują w ramach kor-
poracji międzynarodowych – mówi 
naukowiec.

Kolejna ważna rzecz – jak wskazu-
je – to wpływ percepcji systemu za-
bezpieczenia na decyzje emigracyjne. 
– Jeśliby spytać Polaków, jaki jest w 
naszym kraju system zabezpieczenia 
społecznego: jaki jest system emery-
talny, z jakich świadczeń mogą ko-
rzystać itp., zapewne okazałoby się, 
że ta wiedza nie jest ani pełna, ani 
doskonała – podkreśla Kaczmarczyk. 
– Tym bardziej ryzykowne jest zało-
żenie, że potencjalni emigranci, któ-
rzy nie zawsze muszą być wykształ-

conymi ludźmi, wiedzą, co ich czeka 
w różnych krajach – dodaje.

– Można założyć, że nawet po-
ruszający się w Unii Europejskiej 
ludzie nie wiedzą, czy pracując w 
jednym kraju, będzie można po-
bierać zasiłek dla bezrobotnych w 
innym kraju i na jakich zasadach 
to się odbywa; czy praca w jednym 
kraju, będzie potem miała wpływ 
na wysokość emerytury w innym 
kraju – mówi naukowiec. – My bę-
dziemy sprawdzać, czy tak jest – na 
poziomie regulacji. Ale jeszcze waż-
niejsze dla nas będzie zbadanie, czy 
wiedzą o tym migranci i czy biorą to 
pod uwagę, wyjeżdżając za granicę – 
podkreśla. Jak zaznacza, badanie na-
ukowe będzie miało również wymiar 
praktyczny – rezultaty będą mogły 
służyć politykom przy kształtowaniu 
polityk publicznych. 

– Nie ma takiej możliwości, aby 
zatrzymać emigrację – to wiemy od 
dawna, ale można starać się wprowa-
dzać w życie instrumenty, które po-

prawiają efektywność samej migracji. 
Jeśli chcemy, aby migranci przynosili 
jak najwięcej korzyści krajowi przyj-
mującemu, to kluczowe jest, aby 
zrozumieć, dlaczego niektóre grupy 
emigranckie mają pozytywny wpływ 
na budżet, a niektóre negatywny – 
zaznacza Kaczmarczyk. 

– Wiemy, że w dużej mierze nie 
zależy to tylko od charakterystyki 
tych osób, ale od tego, jak funkcjo-
nuje rynek pracy, czy te osoby są w 
stanie zintegrować się na rynku pra-
cy. Mamy nadzieję, że nasze badanie 
dostarczy empirycznych dowodów 
na to, jakie narzędzia sprawdzają się 
lepiej, a jakie gorzej – dodaje.

Jak przypomina, obecnie w Wiel-
kiej Brytanii toczy się dyskusja do-
tycząca ograniczenia praw do świad-
czeń społecznych dla emigrantów 
– także z nowych krajów UE, w tym 
z Polski. – Brytyjczycy zastanawiają 
się, czy imigranci nadużywają ich 
systemu społecznego, jaki jest ich 
wkład do budżetu i jak z niego ko-
rzystają. Nasze badania będą właśnie 
tego dotyczyć – mówi. 

Naukowiec podkreśla jednak, że 
przypadek brytyjski każe mu scep-
tycznie patrzeć na to, czy rezultaty 
planowanego badania będą „po-
wszechnie wykorzystywane”. – W 
przypadku Wlk. Brytanii istnieje kil-
ka bardzo dobrych badań, które wy-
kazują jednoznacznie, że migranci z 
nowych krajów członkowskich, m.in. 
z Polski, znacznie więcej wpłacają w 
postaci podatków do budżetu Wlk. 

Brytanii, niż z tego budżetu pobiera-
ją. Nie mówię oczywiście, że nie ma 
nadużyć tego systemu, ale globalny 
obraz jest pozytywny. Jak wiemy, nie 
ma to jednak większego wpływu na 
polityków, którzy grają tym argu-
mentem dla swoich doraźnych poli-
tycznych interesów – zauważa. 

– Badane będą systemy zabezpie-
czeń społecznych w Polsce, Portu-
galii, Turcji, Norwegii, Wlk. Bryta-
nii, Holandii i Hiszpanii. Badanie 
rozpocznie się w lutym 2015 roku. 
Ma trwać 36 miesięcy. Zespół dr. 
Kaczmarczyka z Ośrodka Badań 
nad Migracjami Uniwersytetu War-
szawskiego będzie współpracował z 
naukowcami z Nederlands Interdi-
sciplinair Demografi sch Instituut, 
Uniwersytetów Lizbońskiego i Oks-
fordzkiego.

Jak informuje Narodowe Cen-
trum Nauki, wspierające badania z 
zakresu nauk społecznych konsor-
cjum NORFACE, przyznało 14 
międzynarodowym zespołom gran-
ty o łącznej wartości 18 milionów 
euro na projekty badawcze. Tematy 
nagrodzonych projektów obejmują 
zagadnienia takie jak: globalizacja, 
nierówności zdrowotne, rodzina, 
migracja czy prawo do świadczeń z 
pomocy społecznej.

O wizycie u specjalisty większość dzieci może tylko pomarzyć.

Okulary dla Filipin – polska pomoc dla mieszkańców Cebu

Projekt MobileWelfare nagrodzony w międzynarodowym konkursie NORFACE
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Rubryka „Wieści Polonijne” po-
wstaje dzięki współpracy między 
„Głosem Ludu” i Polską Agencją 
Prasową.
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Hubert i Staller (s.) 
9.50 Podróż po Tajwanie 10.30 Hobby 
naszych czasów 10.55 Kawałek nieba 
(reality-show) 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Doktor Quinn (s.) 14.45 Gdzie miesz-
kały królewny 15.05 Kojak (s.) 15.55 
Hubert i Staller (s.) 16.45 Podróżo-
mania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Mniej znaczy więcej 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 
Opowiadaj (s.) 20.55 Gejzer 21.30 Pr. 
dyskusyjny M. Jílkovej 22.25 Detektyw 
King (s.) 23.10 Policja kryminalna Pa-
ryż (s.) 0.00 AZ-kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kosmos 9.45 Obraz-
ki zFrancji 10.05 Wampirza królewna 
10.55 Lotnicze katastrofy 11.45 Moja 
prywatna wojna 12.10 Kamienie 12.30 
Tarcze czeskiego królestwa 13.00 Po-
jedynek przywódców 13.45 Królo-
we sawanny 14.40 Chcesz je? 14.45 
Wieża wolności 15.40 Krzyżacy 16.30 
Największe klęski żywiołowe 17.20 
Cudowna planeta 18.10 Moja rodzina 
(s.) 18.45 Wieczorynka 19.00 Tajem-
nicze otchłanie z R. Ballardem 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 Z 
kucharzem dookoła świata 21.00 Po-
dróżomania 21.30 Regionalne podróże 
21.55 Brama śmierci 22.25 W imię oj-
czyzny (s.) 23.20 Q 23.50 Miecz 0.45 
Europa dziś. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.10 Lekarze z Początków 
(s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 11.50 Te-
scoma ze smakiem 12.00 Południowe 
wiadomości 12.35 Dowody zbrodni 
(s.) 13.30 Bez śladu (s.) 14.25 Agenci 
NCIS (s.) 15.20 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 16.30 Dwóch i pół 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości 
17.35 Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości 
20.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 21.30 Bach! 22.10 Szczęki 
(fi lm). 

PRIMA 
6.30 Gormiti III (s. anim.) 6.55 Winx 
Club (s. anim.) 7.25 Wiadomości 7.45 
M.A.S.H. (s.) 9.30 Nakryto do stołu! 
10.25 Julie Lescaut (s.) 12.25 Strażnik 
Teksasu (s.) 13.25 Obwód Wolff a (s.) 
14.25 Spotkanie nad rzeką (fi lm) 16.25 
Komisarz Rex (s.) 17.30 Popołudniowe 
wiadomości 18.00 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, wiadomości kry-
minalne 19.55 VIP wiadomości 20.15 
Śluby w Wenecji (s.) 21.35 Kto jest 
kim 22.35 Pr. kulinarny 23.55 Prawo i 
porządek (s.). 

PIĄTEK 13 lutego  
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Hubert i Staller (s.) 
9.50 Podróż po północnym Wietnamie 
10.35 Chłopaki w akcji 11.05 Opowia-
daj (s.) 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Doktor 
Quinn (s.) 14.45 Pogotowie kulinarne 
15.15 Miejsce zbrodni - Schimanski 
(s.) 16.45 Łopatologicznie 17.30 AZ 
kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Mniej znaczy więcej 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 
Znak konia (s.) 21.00 13. komnata P. 
Jablonskiego 21.30 Wszystko-party 
22.20 Lista przebojów telewizyjnej 
rozrywki 23.20 Zawodowcy (s.) 0.10 
AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Królestwo natury 
9.30 W kraju czarnych wdów 10.30 
Podróżomania 11.05 Krzyżacy 11.55 
Z kucharzem dookoła świata 12.50 
Zlodowaciała planeta 13.40 Walka z 

klimatem 13.50 Chcesz mnie? 14.20 
Wampirza królewna 15.15 Przygody 
nauki i techniki 16.00 Nauka na włas-
nej skórze 16.55 Tajemnice domu życia 
17.20 Nauka a przypadek 18.10 Moja 
rodzina 18.45 Wieczorynka 18.55 Fe-
nomen Underground 19.50 Wiado-
mości w j. migowym 20.00 Cudowna 
planeta 21.00 Pan Selfridge (s.) 21.45 
Fort Saganne (fi lm) 0.40 Lotnicze ka-
tastrofy. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.10 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.35 Dowody 
zbrodni (s.) 13.30 Bez śladu (s.) 14.25 
Agenci NCIS (s.) 15.20 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 16.30 Dwóch 
i pół (s.) 17.00 Popołudniowe wiado-
mości 17.35 Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wia-
domości 20.20 Prywatne pułapki (s.) 
21.50 60 sekund (fi lm) 0.05 Kryminal-
ne zagadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.30 Gormiti III (s. anim.) 6.55 Winx 
Club (s. anim.) 7.20 Wiadomości 7.45 
M.A.S.H. (s.) 9.30 Nakryto do stołu! 
10.20 Julie Lescaut (s.) 12.30 Strażnik 
Teksasu (s.) 13.25 Obwód Wolff a (s.) 
14.25 Mężczyzna moich marzeń (fi lm) 
16.25 Komisarz Rex (s.) 17.30 Popołu-
dniowe wiadomości 18.00 Nakryto do 
stołu! 18.55 Wiadomości, wiadomości 
kryminalne 19.55 VIP wiadomości 
20.15 Pewnego razu w Rzymie (fi lm) 
22.15 Pulp Fiction (fi lm) 1.25 Dzie-
wiąta sesja (fi lm). 

SOBOTA 14 lutego  
TVC 1 

6.00 Bananowe rybki 6.25 Zioła 6.55 
Zauroczenie (s.) 7.45 Łopatologicznie 
8.30 Siedem żon Alfonsa Karaska 9.10 
Gejzer 9.40 Slovácko się nie sądzi (s.) 
10.20 Wszystko-party 11.15 Sprawy 
detektywa Murdocha (s.) 12.00 Ty-
dzień w regionach 12.25 Hobby na-
szych czasów 13.00 Wiadomości 13.05 
Bajka 14.05 O szewcu Andrzeju i 
komtesie Julii (bajka) 15.00 Mężczyźni 
na spalonym (fi lm) 16.35 Historie sław 
17.30 Hercules Poirot (s.) 18.25 Chło-
paki w akcji 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Cuda natury 
21.15 Pr. rozrywkowy 22.10 Udo Jowi-
sza (fi lm) 23.50 Fabio Montale (fi lm). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.35 Mały rycerz Trenk 7.00 Mały 
książę 7.30 Studio Kolega 9.00 Nasza 
wieś 9.30 Ta nasza kapela 9.55 Folklo-
rika 10.25 Coimbra 10.40 Kto nie ska-
cze, nie jest Czechem 12.05 Mroczna 
charyzma Adolfa Hitlera 12.55 Babel 
13.25 Desirée (fi lm) 15.10 Kamienie 
15.30 Kamera w podróży 16.25 Pociąg 
do Darjeeling 17.20 Czesi na misjach 
17.50 Cudowna planeta 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Wieża wolności 19.50 
Wiadomości w języku migowym 20.00 
Droga do wolności (fi lm) 21.45 Sala-
mandra (s.) 23.20 Bates Motel (s.) 0.00 
Amerykańskie graffi  ti (fi lm). 

NOVA 
6.20 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.40 
Batman: Odważni i bezwzględni (s. 
anim.) 7.05 Król dżungli (s. anim.) 
7.30 Wilk i zając (s. anim.) 7.50 Tom i 
Jerry (s. anim.) 8.20 Pingwiny z Mada-
gaskaru (s. anim.) 8.45 Pierwszy krok 
(s.) 9.50 Przyprawy 10.50 Dzwoń do 
TV Nova 11.25 Chłopak do wynaję-
cia (fi lm) 13.00 Zamieńmy się żonami 
14.15 Lakiernik (fi lm) 15.55 Walen-
tynki (fi lm) 18.15 W kuchni u Haliny 
18.50 Helena (s.) 19.30 Wiadomości 
20.20 Nie można pocałować panny 
młodej (fi lm) 22.15 Rekrut (fi lm) 0.25 
Ninja zabójca (fi lm). 

PRIMA 
6.35 Wiadomości 7.50 Niesamowity 

Spider-Man (s. anim.) 8.20 Jake i pi-
raci z Nibylandii (s. anim.) 8.55 Salon 
samochodowy 10.15 Noc w Jericho 
(fi lm) 12.35 Pewnego razu w Rzymie 
(fi lm) 14.35 105% alibi (fi lm) 16.15 
Morderstwa w Midsomer (s.) 18.10 
Kucharka Karolina 18.55 Wiadomości 
20.15 Mężczyźni kontra kobiety 22.00 
12 rund (fi lm) 0.20 Piła II (fi lm) 2.05 
Morderstwa w Midsomer (s.). 

NIEDZIELA 15 lutego  
TVC 1 

6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Zauroczenie (s.) 7.15 Mężczyźni na 
spalonym (fi lm) 8.50 Łopatologicznie 
9.45 Kalendarium 10.00 Kamera na 
szlaku 10.30 Obiektyw 11.00 Rynek 
(s.) 12.00 Pytania V. Moravca 13.00 
Wiadomości 13.05 Zajazd pod Białym 
Kotem (bajka) 14.05 O Jasiu i Basi 
(bajka) 14.50 Komicy na piątkę 15.45 
Dziki kraj (s.) 17.30 Talk-show z M. 
Dejdarem 18.25 Zioła 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 Ko-
respondentka (fi lm) 21.15 168 godzin 
21.45 Snowboardziści (fi lm) 23.30 Ko-
misarz Moulin (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.35 Mały rycerz Trenk 7.05 Mały 
książę 7.30 Studio Kolega 9.00 Cze-
chosłowacki tygodnik fi lmowy 9.15 
Poszukiwania czasu utraconego 9.35 
Tajemnice domu życia 10.00 Stulecie 
latania 10.55 Nie poddawaj się 11.50 
Chcesz mnie? 12.20 Królestwo natury 
13.00 Słowo na niedzielę 13.05 Ma-
gazyn chrześcijański 13.30 Przez ucho 
igielne 13.55 Magazyn religijny 14.25 
Tarcze czeskiego królestwa 14.50 Po-
dróż po Kutchi 15.20 W Szkocji z Pau-
lem Mertonem 16.05 Ninjowie 16.55 
Na pływalni ze H. Fielding 17.25 
Zlodowaciała planeta 18.15 Jeden rok 
z Fulbrightem 18.45 Wieczorynka 
18.55 Pojedynek przywódców 19.50 
Wiadomości w języku migowym 20.00 
W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości 
(fi lm) 22.20 Tatuś (fi lm) 23.55 Feno-
men Underground 0.50 Siostra Jackie 
(s.). 

NOVA 
6.10 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.30 
Batman: Odważni i bezwzględni (s. 
anim.) 6.50 Król dżungli (s. anim.) 
7.15 Wilk i zając (s. anim.) 7.40 Tom 
i Jerry (s. anim.) 8.05 Kung Fu Panda: 
Legenda o niezwykłości (s. anim.) 8.30 
Żelazny Jan (bajka) 10.10 Weekend 
11.10 Zamki na lodzie (fi lm) 13.00 
Licencja na miłość (fi lm) 14.55 Jestem 
na tak (fi lm) 16.55 10 000 BC (fi lm) 
18.50 Helena (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Jak utopić doktora 
Mráčka (fi lm) 22.15 Odłamki 22.55 W 
sieci (fi lm) 1.15 Kryminalne zagadki 
Miami (s.). 

PRIMA 
6.00 Wiadomości 7.10 Niesamowi-
ty Spider-Man (s. anim.) 7.40 Jake 
i piraci z Nibylandii (s. anim.) 8.15 
Tajemnice wojny 9.20 Prima Zoom 
Świat 9.55 Sekundy do morderstwa 
11.00 Partia 11.45 Boskie torty 12.20 
Poradnik domowy 13.35 Big Ben (s.) 
15.40 Morderstwa w Midsomer (s.) 
18.00 Pr. kulinarny 18.55 Wiadomości 
20.15 Przeboje i podboje (s.) 21.30 Na 
fali (fi lm) 0.15 Hawaii 5-0 (s.) 1.10 Ta-
jemnice wojny. 

PONIEDZIAŁEK 16 lutego  
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 LekarKA 9.55 Po-
dróż po Bengalu Zachodnim 10.30 168 
godzin 11.00 Znak konia (s.) 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Doktor Quinn (s.) 14.45 
Gdzie mieszkały królewny 15.05 Ko-
jak (s.) 15.55 Hubert i Staller (s.) 16.45 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości regio-
nalne 18.25 Mniej znaczy więcej 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 

20.00 Morderstwa w kręgu (s.) 21.20 
Reporterzy TVC 22.00 Kryminalista 
(s.) 23.00 Na tropie 23.25 Tajniacy (s.) 
0.20 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kamera w podróży 
9.55 Regionalne podróże 10.20 Talk
-show z M. Dejdarem 11.15 Babel 
11.45 Magazyn religijny 12.10 Te-
lewizyjny klub niesłyszących 12.40 
Czechosłowacki tygodnik fi lmowy 
13.00 Największe klęski żywiołowe 
13.45 Tajemnice II wojny światowej 
14.40 Nauka na własnej skórze 15.35 
Pociąg do Darjeeling 16.30 Atak łodzi 
podwodnych Hitlera na USA 17.20 
Wojna secesyjna w USA 18.15 Moja 
rodzina (s.) 18.45 Wieczorynka 18.55 
Kosmos 19.50 Wiadomości w j. migo-
wym 20.00 Mroczna charyzma Hitlera 
20.55 Techniczne cuda świata 21.50 
Pięć minut nieba (fi lm) 23.15 Młode 
lwy (fi lm) 2.00 Q. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Uli-
ca (s.) 9.55 Prywatne pułapki 11.25 
Odłamki 11.50 Tescoma ze smakiem 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Dowody zbrodni (s.) 13.30 Bez śla-
du (s.) 14.25 Agenci NCIS (s.) 15.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.35 Dwóch i pół (s.) 17.00 Popołu-
dniowe wiadomości 17.30 Kryminalne 
zagadki Las Vegas (s.) 18.30 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości 20.20 Lekarze z 
Początków (s.) 21.35 Kryminalne za-
gadki Las Vegas (s.) 22.30 Czarna lista 
(s.) 23.20 Szubrawiec (s.) 0.10 Krymi-
nalne zagadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.30 Gormiti III (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 
9.20 Nakryto do stołu 10.10 Julie Le-
scaut (s.) 12.20 Strażnik Teksasu (s.) 
13.20 Obwód Wolff a (s.) 14.25 Serce 
na wietrze (fi lm) 16.25 Komisarz Rex 
(s.) 17.30 Popołudniowe wiadomości 
18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, wiadomości kryminalne 19.55 
VIP wiadomości 20.15 Powroty do 
domu (s.) 21.35 Top Star magazyn 
22.45 Stygmaty (fi lm) 1.05 Morder-
stwa w Kitzbuhel (s.). 

WTOREK 17 lutego  

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Hubert i Staller (s.) 
9.50 Podróż po Kachetii 10.25 Repor-
terzy TVC 11.00 Historie sław 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Doktor Quinn (s.) 
14.45 Gdzie mieszkały królewny 15.05 
Kojak (s.) 15.55 Hubert i Staller (s.) 
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Mniej znaczy więcej 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Opowiadaj (s.) 21.00 Pě-
nička a Paraplíčko (fi lm) 22.35 Hercu-
les Poirot (s.) 23.30 Sprawy detektywa 
Murdocha (s.) 0.15 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Nauka a przypadek 
9.50 Kto nie skacze, nie jest Czechem 
11.15 Woda 11.20 Nie poddawaj się 
12.15 Czesi na misjach 12.40 Czeskie 
wsie 13.00 Kamienie 13.20 Samoloty 
myśliwskie w walce 14.10 Przygo-
dy nauki i techniki 14.55 Pojedynek 
przywódców 15.40 Tajemnice II wojny 
światowej 16.35 Kosmos 17.20 Woert-
hersee 18.15 Moja rodzina (s.) 18.45 
Wieczorynka 18.55 Królowe sawan-
ny 19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Samoloty myśliwskie w walce 
20.50 Lotnicze katastrofy 21.40 Moja 
prywatna wojna 22.05 Adelheid (fi lm) 
23.45 Miasto kocic (s.) 0.10 W imię 
ojczyzny. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.10 Lekarze z Początków 

(s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 11.50 Te-
scoma ze smakiem 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Dowody zbrodni 
(s.) 13.30 Bez śladu (s.) 14.25 Agenci 
NCIS (s.) 15.20 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 16.35 Dwóch i pół 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości 
17.30 Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości 
20.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 21.40 Weekend 22.35 Czar-
na lista (s.) 23.25 Szubrawiec (s.) 0.15 
Kryminalne zagadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.30 Gormiti III (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.30 M.A.S.H. (s.) 9.15 
Nakryto do stołu! 10.05 Julie Lescaut 
(s.) 12.20 Strażnik Teksasu (s.) 13.20 
Obwód Wolff a (s.) 14.25 Melodia 
miłości (fi lm) 16.25 Komisarz Rex 
(s.) 17.30 Popołudniowe wiadomości 
18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, wiadomości kryminalne 19.55 
VIP wiadomości 20.15 Śluby w We-
necji (s.) 21.35 Oczyma Josefa Klímy 
22.25 Pr. kulinarny 23.40 Zabójcze 
umysły (s.) 0.35 Sprawiedliwość we 
krwi (s.). 

ŚRODA 18 lutego  
TVC 1 

5.59 Studio 6 9.00 Hubert i Staller 
(s.) 9.50 Podróż po Sardynii 10.35 
13. komnata P. Jablonskiego 11.05 
Opowiadaj (s.) 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Doktor Quinn (s.) 14.45 Rajskie ogro-
dy 15.05 Kojak (s.) 15.55 Hubert i 
Staller (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Mniej 
znaczy więcej 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.00 Kawałek 
nieba 21.05 LekarKA 22.00 Miejsce 
zbrodni - Schimanski (s.) 23.35 Taj-
niacy (s.) 0.30 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Mordy, łapy, dziuby 
9.30 Stulecie latania 10.25 Mroczna 
charyzma Hitlera 11.15 Nasza wieś 
11.45 Ta nasza kapela 12.15 Folklorika 
12.40 Jeden rok z Fulbrightem 13.10 
Europa dziś 13.35 Wyspy Christiana 
Karembeu 14.30 Wojna secesyjna w 
USA 15.20 Królestwo natury 16.00 
Klucz 16.30 Z kucharzem dooko-
ła świata 17.20 Zlodowaciała planeta 
18.10 Moja rodzina (s.) 18.45 Wie-
czorynka 19.00 W Szkocji z P. Merto-
nem 19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 Kamera w podróży 21.00 Podróż 
po Bamjanie 21.30 Trabantem przez 
Afrykę 23.10 … a będzie gorzej (fi lm) 
0.35 Moja prywatna wojna. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.10 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.25 Dwóch i pół (s.) 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Dowody 
zbrodni (s.) 13.30 Bez śladu (s.) 14.25 
Agenci NCIS (s.) 15.20 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 16.35 Dwóch 
i pół (s.) 17.00 Popołudniowe wia-
domości 17.30 Kryminalne zagadki 
Las Vegas (s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości 20.20 Lekarze z Począt-
ków (s.) 21.35 Agenci NCIS (s.) 22.35 
Sposób Bannena (fi lm) 0.20 Kryminal-
ne zagadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.30 Gormiti III (s. anim.) 7.00 Winx 
Club (s. anim.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Nakryto do stołu! 10.15 Julie Lescaut 
(s.) 12.20 Strażnik Teksasu (s.) 13.20 
Obwód Wolff a (s.) 14.25 Strzały mi-
łości (fi lm) 16.25 Komisarz Rex (s.) 
17.30 Popołudniowe wiadomości 
18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, wiadomości kryminalne 19.55 
VIP wiadomości 20.15 Powroty do 
domu (s.) 21.35 Talk-show J. Krausa 
22.35 Telebazar 23.50 Hawaii 5-0 (s.) 
0.45 Zabójcze umysły (s.).
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MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: stała eks-
pozycja „Obrazki z przeszłości Ślą-
ska Cieszyńskiego”. Czynna: po-pt: 
8.00-16.30.
SALA WYSTAW „Musaion” w 
Hawierzowie, Pawłowa: do 29. 3. 
wystawa pt. „Tajemnice fi lmu ani-
mowanego”. Czynna: wt-pt: godz. 
8.00-16.30, so: 9.00-13.00, nie: 
13.00-17.00. 
SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka: stała ekspozy-
cja „Migawki z historii Karwiny”. 
Czynna: wt-pt: 8.00-16.30, so: 9.00-
13.00, nie: 13.00-17.00.
SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: wystawa 
stała „Z przeszłości Jabłonkowa i 
okolicy”. Czynna: wt-pt: 8.00-16.30.

CO ZA OLZĄ
WIEŻA PIASTOWSKA I RO-
TUNDA św. Mikołaja: Czynna co-
dziennie w godz. 9.00-16.00. 

Ogłoszenia do 
»Głosu Ludu« 

przyjmowane są 
w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy 
ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 
w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 
e-mail: ogloszenia@glosludu.cz
W firmie Hudeczek Service, 
sp. z o.o. – Studio Graficzne, 
Hudeczek Service sp. z o.o., 
Olbrachcice, Stonawska 340, 
w godz. 8.00-15.00. 
e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.
W Odd. Literatury Polskiej 
Biblioteki w Karwinie-Frysztacie 
(przy rynku) w po, wt: 8.00-12.30, 
13.00-18.00, czw: 13.00-18.00, 
pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00.
Tel.: 596 312 477 
e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

UWAGA
Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” 
należy przysyłać bądź przynosić 
osobiście do redakcji do godz. 12.00 
dnia poprzedzającego wydanie ga-
zety. W przypadku nekrologów cze-
kamy do godz. 13.30, prosimy jed-
nak wcześniej zgłosić telefonicznie  
fakt zamówienia ogłoszenia.

KALKULATOR 
PALIWOWY 

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 11. 2. 2015

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,19 zł

ON  4,19 zł

LPG 1,83 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  4,39 zł

ON  4,49 zł

LPG 1,95 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,37 zł

ON  4,47 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,39 zł  

ON  4,48 zł

LPG 1,89 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  28,90 kc  

ON  28,90 kc  (wik)

CO W TEATRZE
SCENA CZESKA – CZ. CIE-
SZYN: Čarodějky ze Salemu (13, 
godz. 19.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: 
Dzwoneczek i bestia z Nibylandii 
(12, 13, godz. 15.30); Pięćdziesiąt 
twarzy Greya (12, 13, godz. 17.45); 
Whiplash (12, 13, godz. 18.00); 
Babovřesky 3 (12, 13, godz. 20.00); 
KARWINA – Ex: Lepiej teraz niż 
wcale (12, godz. 15.00); Pięćdzeisiąt 
twarzy Greya (12, 13, godz. 18.00, 
19.30; 13 i 20.30); Bajki (13, godz. 
9.45); Tři bratři (13, godz. 13.30); 
TRZYNIEC – Kosmos: Dzwone-
czek i bestia z Nibylandii (13, godz. 
15.00); Anioł śmierci (12, godz. 
17.30, 13, godz. 20.00); Pięćdzie-
siąt twarzy Greya (12, godz. 20.00; 
CZ. CIESZYN – Central: Jupiter: 
Intronizacja (12, 13, godz. 17.45); 
Pięćdziesiąt twarzy Greya (12, 13, 
godz. 20.00); CIESZYN – Piast: 
Pingwiny z Madagaskaru (12, godz. 

14.15, 16.00, 18.00); Pani z przed-
szkola (12, 13, godz. 20.00); Bara-
nek Shaun (13, godz. 14.00, 15.45); 
Exous: Bogowie i królowie (13, godz. 
17.30).

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 
Trzyniec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
GRÓDEK – MK PZKO zaprasza 
na Bal Ostatkowy w piątek 13. 2. do 
Domu PZKO od godz. 19.00. W 
programie występ zespołu „Rytmik”, 
do tańca zagra Jan Młynek. Każda 
para przynosi podarunek do tom-
boli.
NYDEK – Zarząd MK PZKO za-
prasza na Bal Walentynkowy w so-
botę 14. 2. od godz. 19.00 w Domu 
PZKO. W programie przedstawi się 
zespół „Bystrzyca”, a do tańca przy-
grywać będzie Marian Waszut.
OLBRACHCICE – Zarząd MK 
PZKO informuje, że są jeszcze bilety 
na Bal Ostatkowy w sobotę 14. 2. w 
Domu PZKO. Dobrze zaopatrzone 
bufety, balowe atrakcje pochowanie 
basa. Miejscówki z kolacją i losem 
do loterii w cenie 300 kc do nabycia 
u prezes Heleny Bubikowej.
OLDRZYCHOWICE – Zarząd 
MK PZKO zaprasza na walne ze-
branie w niedzielę 15. 2.  godz. 15.00 
do Domu PZKO.
PIOTROWICE K. KARWINY 
– MK PZKO zaprasza we wtorek 
17. 2. o godz. 17.00 na spotkanie z 
Bogusławem Czapkiem, przewodni-

czącym MK PZKO w Skrzeczoniu 
do Domu PZKO.
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza członków i sym-
patyków na Bal Seniora, który od-
będzie się w poniedziałek 16. 2. od 
godz. 15.00 w Czytelni. Zgłoszenia 
przyjmują rejonowi Klubu Seniora 
lub Stanisław Samek do soboty 14. 2, 
nr tel. 732 164 872.

OFERTY
MALOWANIE, prace murarskie, 
okna. Tel. 603 854 651. GL-086

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

OFERTA PRACY
ZATRUDNIMY DO DZIAŁU 
SPRZEDAŻY osobę władającą 
biegle językiem polskim i czeskim, 
ze znajomością obsługi PC, wysoką 
kulturą osobistą, zaangażowaniem i 
motywacją do pracy, umiejętnością 
pracy w zespole. Firma Rudorfer 
PL w Cieszynie, marketing@rudor-
fer.eu. GL-043

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

WYSTAWY
CZ. CIESZYN, KONGRES PO-
LAKÓW, Komeńskiego 4: do 9. 3. 
wystawa pt. „Działalność Klubu 99”. 
Czynna w dni powszednie w godz. 
8.00-15.00. 
POLSKIE GIMNAZJUM 
IM. J.SŁOWIACKIEGO, Hav-
líčka 213/13: do 20. 2. wystawa pt. 
„Legiony polskie w Jabłonkowie i 
okolicach”.Wystawę można zwie-
dzać codziennie w godzinach 9.00-
15. 00.
KARWINA, BIBLIOTEKA RE-
GIONALNA, Rynek Masaryka: 
do 27. 2. wystawa Juliusza Szczęs-
nego Batury pt. „Znaki”. Czynna w 
godz otwarcia biblioteki.

Wspomnienia żyją dopóty,
dopóki do nich wracamy.

Dnia 13. 2. 2015 obchodziłby swe 100. 
urodziny

śp. JÓZEF PUCHAŁA

dnia 27. 8. 2015 obchodziłaby swe 100. 
urodziny

śp. ROZALIA PUCHAŁOWA

z Karwiny-Kopalni. O chwilę wspomnień proszą córka i syn z rodzinami.
 RK-012

WSPOMNIENIA NEKROLOGI

Po trudach życia pełnego znoju
śnij swój wieczny sen
i odpoczywaj w pokoju.

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 9. 2. 2015 
zmarł po długiej chorobie w wieku 83 lat nasz Kocha-
ny Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek, Brat, Szwagier i 
Wujek

śp. BRONISŁAW GAJDA

zamieszkały w Marklowicach Dolnych nr 242. Pogrzeb Drogiego Zmar-
łego odbędzie się w piątek 13 lutego 2015 o godz. 10.30 z kościoła kato-
lickiego w Karwinie-Łąkach. 
Autobus z kościoła na cmentarz i z powrotem zapewniony. W smutku 
pogrążona rodzina. GL-099

Droga Ninko,
Przyjmij od nas głębokie współczucie z powodu odejścia Twojego Męża, 
naszego kolegi z zespołu „Olza” 

KAZIKA

Dzielimy z Tobą te smutne chwile. „Starzy” Olzianie. GL-081

W naszych sercach zostaniecie na zawsze.
Dnia 1 stycznia br. minęła piąta bolesna 
rocznica śmierci naszej Drogiej

śp. JADWIGI MICZKI

zaś 11 lutego br. minęła pierwsza smut-
na rocznica śmierci Jej Męża, naszego 
Drogiego

śp. LEONA MICZKI

z Tyry.
Wszystkich, którzy znali Ich dobre serca, prosimy o chwilę zadumy i mod-
litwę. Z miłością wspomina i dziękuje najbliższa rodzina. GL-096

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 11. 2. 2015

 Cieszyn, ul. Zamkowa Bielsko-Biała, CH Auchan
 kupno  sprzedaż  kupno  sprzedaż

CZK  0,150  0,151 0,149  0,153

EUR  4,160 4,200   4,160  4,260

USD  3,660  3,730  3,680  3,770

 Czeski Cieszyn, dworzec  Trzyniec, Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN    6,55    6,68   6,49    6,64

EUR  27,40 27,90 27,22 27,95

USD  24,20 24,70 24,01 24,71 (wik)
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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
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SAMOLOTEM Z OSTRAWY: Bułgaria na 10 i 11 nocy od 8 510 kc!
Londyn 16. 5.-19. 5.  > 10 950 kc, Paryż 4. 6.-7. 6.  > 10 950 kc

SAMOLOTEM Z KATOWIC: Rzym 27. 5.-31. 5. (4 noce) > 11 950 kc
Poznawcze i pobytowe autokarowe wycieczki z przewodnikiem
Bükfürdő (w cenie bilet wstępu do kąpieli ter.) 3. 4.-6. 4. > 4 950 kc

Wiedeń, pamiątki historyczne, hotel w Wiedniu 8. 5.-10. 5. > 3 950 kc
Kraków, Wieliczka – wycieczka jednodniowa 8. 5. > 790 kc

Wielki Meder – hotel albo apartament 10. 5.-16. 5. od 3 950 kc
Kąpiele Dudince – w cenie 10 procedur  18. 5.- 24. 5. > 6 550 kc

Kąpielisko termalne Kesov – kąpielisko w hotelu 24. 5.-30. 5. > 6 950 kc
Luhaczowice – w cenie 5 procedur, basen 31. 5.-6. 6. > 6 950 kc

Hajdúszoboszló – w cenie bilet wstępu do kąpieliska term. 7. 6.-13. 6. > 7 950 kc
Podhajska – pensjonat albo apartament 21. 6. -27. 6. od 3 950 kc

Więcej informacji w naszym katalogu 2015 (wysyłamy darmowo)
CK A-Z TOUR tel. 558 551 187-9, www.ckaztour.cz

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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czwartek   |   12 lutego 20158 SPORT

Aż trzy gigantyczne imprezy sporto-
we rozegrane zostaną w tym roku na 
terenie Republiki Czeskiej. Dwie z 
nich – hokejowe mistrzostwa świata 
elity (1.-17. 5.) i piłkarskie mistrzo-
stwa Europy do lat 21 (17.-30. 6.) 
– będą o tyle bardziej atrakcyjne, że 
odbędą się na wyciągnięcie ręki. O 
medale hokeiści powalczą wprawdzie 
w Pradze, ale część fazy grupowej 
zagości również w Ostrawie. Równie 
atrakcyjnie dla kibiców z naszego re-
gionu zapowiada się piłkarski czem-
pionat Starego Kontynentu U21, 
którego ośrodki usytuowane będą 
m.in. w Ołomuńcu i Uherskim Hra-
dziszczu. Organizatorzy tego piłkar-
skiego święta nie wywindowali też 
zbyt wysoko cen biletów. Od wtorku, 
kiedy to ruszyła ofi cjalna sprzedaż 
biletów,  wejściówki na poszczegól-
ne mecze można kupić dosłownie po 
symbolicznej cenie – najtańszy bilet 
kosztuje 100 koron (faza grupowa), 
reszta waha się w przedziale 250-

350 koton (półfi nał i fi nał). Trzecią 
– mega imprezą sportową – są mar-
cowe halowe mistrzostwa Europy w 
Pradze (5-8. 3.). 

Piłkarskie mistrzostwa Europy do 
lat 21 przyciągają uwagę kibiców z 
całego świata. Dla menedżerów naj-
większych klubów, a także dla pił-
karskich skautów i trenerów to ide-
alna okazja do sprawdzenia na żywo 
największych młodych talentów 
współczesnej piłki. Turniej obejrzą 
kibice w trzech czeskich miastach 
– w Pradze (stadiony Letna i Eden) 
oraz w Ołomuńcu i Uherskim Hra-
dziszczu. Główną zaletą morawskiej 
części fazy grupowej jest ranga prze-
ciwników, którzy zaprezentują się na 
Androwym Stadionie w Ołomuńcu 
i Stadionie M. Valenty w Uherskim 
Hradziszczu. W Ołomuńcu i Uher-
skim Hradziszczu o przepustkę do 
fazy pucharowej turnieju powalczą 
reprezentacje Włoch, Anglii, Szwecji 
i Portugalii. Prawdziwym hitem gru-
powej rywalizacji będzie zaś zapla-
nowany na 24 czerwca mecz Anglia 
– Włochy na Androwym Stadionie 
w Ołomuńcu (20.45).

 – To będzie piłkarskie święto dla 
wszystkich fanów – stwierdził Petr 
Fousek, szef organizatorów euro-
pejskiego czempionatu. – O prawo 
organizacji mistrzostw walczyło 
wiele państw, w końcu zaszczyt ten 
przypadł Republice Czeskiej. Długo 

w naszej szerokości geografi cznej nie 
było tak ważnej piłkarskiej imprezy 
i długo znów nie będzie. Trzeba się 
cieszyć z tego faktu. Osobiście liczę 
na niezapomniane mecze, mam na-
dzieję, że również z udziałem cze-
skiej drużyny – podkreślił Fousek. 
Czesi azyl znaleźli w Pradze, inna 
opcja nie wchodziła nawet w rachu-
bę. W stolicy kraju mecze rozegrane 
zostaną w Edenie i na Letnej, a ki-
bice oprócz reprezentacji gospodarzy 
obejrzą na żywo także wschodzące 
gwiazdy ekip Niemiec, Danii i Ser-
bii. System turnieju nie uwzględnia 
meczów ćwierćfi nałowych. Po dwie 
najlepsze ekipy z grup A i B awan-
sują do półfi nału, zwycięzcy zmierzą 
się zaś w fi nale zaplanowanym na 30 
czerwca w praskim Edenie. W Oło-
muńcu przewidziano półfi nałowe 
spotkanie pomiędzy zwycięzcą grupy 
A i drugim zespołem grupy B (27. 
6.), z kolei na Letnej w Pradze o fi nał 
powalczy triumfator grupy A i druga 
drużyna z grupy B (27. 6.). 

Opieką otoczyły czempionat 
znane osobistości ze świata futbo-
lu. Głównym ambasadorem turnie-
ju został Pavel Nedvěd – właściciel 
„Złotej Piłki” dla najlepszego pił-
karza Europy w sezonie 2002/2003, 
były gwiazdor Juventusu Turyn i re-
prezentacji RC. Dla Nedvěda, który 
jest obecnie jednym z wpływowych 
działaczy „Starej Damy”, turniej roz-

grywany w Republice Czeskiej sta-
nowi dużą satysfakcję. – To znak, że 
potrafi my zorganizować prestiżową 
imprezę piłkarską. To także świetna 
promocja naszego kraju – stwierdził 
Nedvěd, który we wtorek symbo-
licznie rozpoczął sprzedaż biletów. 
– Piłkarze, których zobaczymy w 
tych mistrzostwach, już teraz są 
gwiazdami swoich klubów i repre-
zentacji. Nie martwię się zatem o 
poziom imprezy, liczę na wielkie 
chwile z futbolem w roli głównej 
– dodał Nedvěd. Ambasador czem-
pionatu zaznaczył również, że cieszy 
się z rozsądnej ceny biletów, na jakie 
zdecydowali się organizatorzy po 
konsultacji z władzami Europejskiej 
Federacji Piłki Nożnej (UEFA). 
– Początkowo obawiałem się wygó-
rowanych cen biletów. Dla porów-
nania, bilet na mecz Juventusu kosz-
tuje na głównej trybunie 150 Euro. 
Dlatego też podkreślam, że ceny 
wejściówek na piłkarskie mistrzo-
stwa Europy do lat 21 są po prostu 
bajeczne. Skorzysta na tym każdy, na 
pewno też piłkarze, którzy zagrają 
przed wypełnionymi po brzegi try-
bunami – dodał Nedvěd. 

Zainteresowanie turniejem jest 
ogromne. Organizatorzy apelują 
więc, by nie zwlekać z zakupem bi-
letów. Niewykluczone bowiem, że do 
marca rozejdą się jak świeże bułeczki. 

JANUSZ BITTMAR

Duże zainteresowanie 
mistrzostwami Europy U21

Czy zanosi się na lepsze czasy dla polskiego hokeja? Trener repre-
zentacji Polski, Jacek Płachta, po wygranym turnieju EIHC twier-
dzi, że tak. Biało-czerwoni odliczają już dni do startu kwietnio-
wych mistrzostw świata Dywizji IA, które zagoszczą w Krakowie. 

Polacy staną w Krakowie przed szansą awansu do elitarnej 
grupy. Łatwo jednak nie będzie, w rankingu światowym polscy 
hokeiści ustępują bowiem wszystkim ekipom biorącym udział 
w mistrzostwach świata. Na korzyść Polaków przemawia na 
pewno forma z ostatnich tygodni. Polacy wygrali czwarty turniej 
kontrolny z rzędzu i to w całkiem dobrym stylu. Trener Jacek 
Płachta w dużej mierze stawia na młodych zawodników, głod-
nych sukcesów. Do pewniaków w kadrze należy napastnik HC 
Stalownicy Trzyniec, Aron Chmielewski. Są też inni utalento-
wani gracze, chociażby występujący za granicą Tomasz Mala-
siński i Adam Borzęcki. W kadrze Jacka Płachty gra również 
22-letni Damian Kapica, który zasmakował gry w młodzieżowej 
kadrze Trzyńca. - Chcemy wprowadzać do kadry jak najwięcej 

młodych zawodników. Wszyscy chcą grać, zależy im na dobrym 
wizerunku polskiego hokeja. A to bardzo ważne – stwierdził 
szkoleniowiec reprezentacji Polski. 

Były napastnik klubów NHL, a także reprezentacji Polski, 
Mariusz Czerkawski, jest pod wrażeniem renesansu polskie-
go hokeja.a – W pierwszym meczu z Ukrainą na pewno było 
trochę nerwowości, ale chłopaki pokazali charakter. Dogonili 
wynik, wygrali w dogrywce. Zwyciężyli w turnieju, a to się li-
czy – stwierdził Czerkawski. Doświadczony hokeista miarkuje 
jednak przesadny optymizm. – Trzeba zachować chłodne głowy, 
bo mistrzostwa dopiero przed nami. 

W rozegranym w Toruniu turnieju biało-czerwoni pokonali 
kolejno Ukrainę, Węgry i Rumunię. Podczas kwietniowych mi-
strzostw świata będą mieli znacznie cięższą przeprawę. Polacy 
zagrają z Włochami, Japonią, Ukrainą, Kazachstanem i Węgra-
mi. Bilety na czempionat w Krakowie od wczoraj są do nabycia 
w serwisie www.ebilet.pl.   (jb)

Jacek Płachta stawia na młodych

ODWAŻNY KROK DZIAŁA-
CZY »GIEKSY«. Jak podaje Polskie 
Radio, na odważny krok zdecydo-
wali się włodarze pierwszoligowego 
klubu GKS Katowice. Klub będzie 
zwracał kibicom pieniądze za bilety 
po meczach, w których straci punkty. 
Działacze pierwszoligowca podjęli 
decyzję, że fani, którzy kupili karnety, 
po przegranym meczu na własnym 
boisku będą otrzymywać z powrotem 
połowę ceny biletu, a po remisie – 25 
procent – podaje Polskie Radio. Po 
19. kolejkach I ligi GKS zajmuje szó-
ste miejsce, ma 14 punktów straty do 
prowadzącej w tabeli Termaliki Bruk
-Bet Nieciecza i 5 punktów przewagi 
nad miejscem dającym utrzymanie. 

*   *   *
KADRA POLSKICH BIEGA-
CZY W MŚ W FALUN. Wczoraj 
poznaliśmy skład polskiej kadry na 
zbliżające się mistrzostwa świata w 
narciarstwie klasycznym w Falun. 
Liderem polskiej ekipy będzie po-
nownie biegaczka Justyna Kowal-
czyk. Po wspólnych konsultacjach 
trenerów Aleksandra Wierietielne-
go i Janusza Krężeloka ustalono, że 
Polskę reprezentować będą: Justyna 
Kowalczyk, Sylwia Jaśkowiec, Ewe-
lina Marcisz, Kornelia Kubińska, 
Magdalena Kozielska, Maciej Sta-
ręga, Maciej Kreczmer, Jan Antolec, 
Sebastian Gazurek i Konrad Motor. 
Mistrzostwa w Falun rozegrane zo-
staną w terminie 18 lutego – 1 marca. 
Przypomnijmy, iż przed dwoma laty 
w Val di Fiemme Kowalczyk wywal-
czyła srebrny medal w biegu na 30 
km techniką klasyczną.

*   *   *
NOWY ETAP W KARIERZE 
WŁOSZCZOWSKIEJ. Nowy etap 
kariery rozpoczęła najlepsza polska 
kolarka górska, Maja Włoszczowska. 
Srebrna medalistka igrzysk olimpij-
skich w Soczi podpisała w tym ty-
godniu dwuletni kontrakt z polskim 
zespołem Kross Racing Team. 

*   *   *
LEWANDOWSKI NAJLEPIEJ 
ZARABIAJĄCYM POLSKIM 
SPORTOWCEM. Według analizy, 
która ukazała się na łamach „Super 
Expressu”, Robert Lewandowski 
jest obecnie najlepiej zarabiającym 
polskim sportowcem. Gwiazdor pił-
karskiego Bayernu Monachium w 
ubiegłym roku zarobił ponad 100 mi-
lionów złotych. Drugi w zestawieniu 
jest ubiegłoroczny lider, koszykarz 
Marcin Gortat. W 2014 roku zarobił 
32 miliony złotych, czyli o ponad 80 
milionów mniej niż Lewandowski. 
Trzecie miejsce w zestawieniu nale-
ży do bramkarza Arsenalu Londyn, 
Wojciecha Szczęsnego. Dopiero na 
czwartym miejscu plasuje się zaś te-
nisistka Agnieszka Radwańska. (jb)

W SKRÓCIE

HARMONOGRAM 
ME U21

17 czerwca
 18.00 (Eden): RC – Dania
 20.45 (Letna): Niemcy – 
Serbia
18 czerwca
 18.00 (Ołomuniec): Włochy 
– Szwecja
 20.45 (U. Hradziszcze): An-
glia - Portugalia
20 czerwca
 18.00 (Letna): Serbia - RC
 20.45 (Eden): Niemcy - Da-
nia
21 czerwca
 18.00 (Ołomuniec): Szwecja 
- Anglia
 0.45 (U. Hradziszcze): Wło-
chy - Portugalia
23 czerwca
 20.45 (Eden): RC - Niemcy
 20.45 (Letna): Dania - Ser-
bia
24 czerwca
 20.45 (Ołomuniec): Anglia – 
Włochy
 20.45 (U. Hradziszcze): Por-
tugalia - Szwecja
27 czerwca
 18.00 (Ołomuniec): półfi nał 
(1B – 2A)
 21.00 (Letna): półfi nał (1A 
– 2B)
30 czerwca
 20.45 (Eden): mecz fi nałowy

Jacek Płachta, trener reprezentacji Polski.

Pavel Nevěd we wtorek symbolicznie rozpoczął sprzedaż biletów na ME U21.

Fo
t.

 o
fi c

ja
ln

a 
st

ro
na

 m
is

tr
zo

st
w

Fo
t.

 P
rz

eg
lą

d 
Sp

or
to

w
y


	12GL01
	12GL02
	12GL03
	12GL04
	12GL05
	12GL06
	12GL07
	12GL08


<<
  /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


