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dzień: 9 do 14 0C 
noc: 8 do 0 0C
wiatr: 2-3 m/s

WYKŁAD 
ZACHWYCIŁ MŁODZIEŻ

Uczniów Gimnazjum z Pol. J. Na-
ucz. w Czeskim Cieszynie zachwycił 
wczoraj wykład znanego czeskiego 
ekonomisty i pisarza, Tomáša Se-
dláčka. Gość z Pragi, w swoim cza-
sie doradca byłego prezydenta RC 
Václava Havla i ministra fi nansów 
(dziś premiera) Bohuslava Sobotki, 
przyjechał nad Olzę na zaprosze-
nie jego bliskiego współpracownika, 
Janusza Koniecznego, absolwenta 
gimnazjum.

Tomáš Sedláček przybliżył mło-
dzieży najważniejsze terminy i pro-
blemy z zakresu makroekonomii, 
posługując się przykładami z fi lmu 
(„Władca pierścieni”, „Gwiezdne 
wojny”), literatury, mitologii, fi lozofi i 
lub Biblii. Korzystając, na przykład, 
z symbolu starotestamentowych 
siedmiu krów tłustych i chudych 
opowiadał o tym, jak można uniknąć 
kryzysu, „przenosząc energię w cza-
sie”, czyli oszczędzając.

– Już od dwóch lat regularnie 
zapraszamy do szkoły znane oso-
bistości – powiedział nam dyrektor 
gimnazjum, Andrzej Bizoń. – To 
spotkanie z panem Sedláčkiem po-
przedzał przed miesiącem występ te-
atru Listování, który w ciekawy spo-
sób przybliżył uczniom książkę tego 
ekonomisty, „Ekonomia dobra i zła”. 
Młodzież się zapaliła, przeczytała to 
dzieło i zachwyciła się naszym po-
mysłem zaproszenia tak wybitnego 
gościa – stwierdził Bizoń. Dodał, że 
kolejne z cyklu spotkań z ciekawymi 
ludźmi odbędzie się w połowie maja, 
a jego gościem będzie prof. Jan Mio-
dek.  (kor)

Unia Europejska wyśle na Ukrainę 
misję bezpieczeństwa. Na zorganizo-
wanej początkiem tygodnia Radzie 
Spraw Zagranicznych w Luksem-
burgu zdecydowano o rozszerzeniu 
listy osób i podmiotów objętych 
sankcjami za dokonanie agresji na 
Ukrainę oraz wysłaniu misji dora-
dzającej władzom w Kijowie w refor-

mie struktur bezpieczeństwa. Obrady 
unijnych szefów dyplomacji przebie-
gały w cieniu doniesień o eskalacji 
wydarzeń na wschodzie Ukrainy. 
– Sytuacja staje się tam coraz gorsza i 
w najbliższych dniach może być jesz-
cze bardziej dramatyczna – stwierdził 
polski minister spraw zagranicznych, 
Radosław Sikorski.

Ministrowie zgodzili się, że jed-
nym z najważniejszych celów po-
winno być wsparcie władz w Kijowie 
w stabilizacji fi nansów oraz przepro-
wadzeniu wyborów prezydenckich 
25 maja. Unia Europejska udostępni 
Ukrainie dodatkowy miliard euro 
wsparcia na poprawę sytuacji gospo-
darczej oraz otworzy swój rynek na 

eksport z Ukrainy. Tym samym suma 
pożyczek gwarantowanych z unijne-
go budżetu wzrosła z obiecanych w 
zeszłym roku 610 mln euro do 1,6 
mld euro. Warunkiem otrzymania 
tych pieniędzy jest wywiązywanie się 
Ukrainy z zobowiązań porozumienia 
o wdrażaniu reform oraz uzdrowie-
niu fi nansów publicznych.  (ep)

Ukraińska misja bezpieczeństwa

Efekt prac gródczanki można oglą-
dać w jej domu. Na ścianie w pokoju 
obok pięknych, rodzinnych foto-
grafi i wiszą obrazy przedstawiające 
dwa drzewa. – Wierzba to drzewo 
genealogiczne Kowalowskich, czyli 
rodziny mego męża, natomiast lipa 
symbolizuje rodzinę mojej mamy, 
czyli Remeszów – mówi Kowalow-
ska i wskazuje, że wzmianka o naj-
starszym przodku, do jakiej dotarła, 
pochodzi z roku 1694. 

– Dla odmiany najmłodsza na tych 
obrazach jest wnuczka mojej szwa-
gierki, która urodziła się w zeszłym 
roku – mówi Kowalowska. Dodaje 
przy tym, że rodzina jej mamy po-
chodzi ze Slavičína w wojewódz-
twie zlińskim. – Dopiero pradziadek 
przeprowadził się do Łąk. Kiedyś to 
była duża i piękna wioska, ale osta-
tecznie trzeba było się wyprowadzić 
i nie można było nic zrobić. I wtedy 
jedna moja ciocia przeprowadziła się 
do Piotrowic, druga ciocia odziedzi-
czyła dom w Hawierzowie, a ja trafi -
łam w góry – wspomina.

Rodzina męża Kowalowskiej po-
chodzi z okolic Jabłonkowa. – Dodat-
kowo część mojej rodziny ma polskie 
korzenie, ponieważ dziadek Szotek 
pochodził z Pogwizdowa. Pisałam 
nawet do tamtejszej parafi i i urzędu 
gminy, ale nie odezwali się – mówi.

A jak pani Emilia zbierała infor-
macje? Wszystko zaczęło się dziesięć 
lat temu. Po śmierci męża gródczan-
ka przerwała jednak poszukiwania. 
Intensywne prace podjęła ponownie 
dwa lata temu. Wcześniej podszkoli-
ła się w obsłudze komputera.

– Kupiłam komputer, bo bardzo 
lubię grać w szachy. Trzy lata temu 
zapisałam się na kurs komputerowy 
w bibliotece w Czeskim Cieszynie 
i to szkolenie bardzo mi pomogło. 
Dziś swobodnie buszuję w sieci. A 
trzeba wiedzieć, że dzięki interne-

towi można przeglądać archiwa, 
nie wychodząc z domu – tłumaczy. 
– Problem jedynie w tym, że w archi-
wach są tysiące dokumentów i nie-
raz musiałam przeglądać nawet po 
kilkadziesiąt stron, by znaleźć jedno 
interesujące mnie nazwisko. Do tego 
nie było to łatwe zadanie, ponieważ 
stare dokumenty pisane są gotycką 
Szwabachą – dodaje.

Na lustrowaniu dokumentów ze 
zbiorów Ziemskich Archiwów w 
Brnie i Opawie Kowalowska spę-
dziła wiele godzin. – Łatwiejsza do 
zbadania była rodzina męża, bo w 
zasadzie żyła w jednym miejscu. 
Gorzej było z moją rodziną. Do 
tego okazuje się, że łatwiej dotrzeć 
do dokumentów sprzed 1900 roku, 
niż współczesnych, bo te są z reguły 
chronione. Musiałabym pisać w tej 
sprawie do Pragi, pomagał mi jednak 
wójt Gródku – Robert Borski oraz 

sąsiad, pan Kupiec. Kontaktowałam 
się również z moimi krewnymi i w 
końcu się udało – cieszy się Kowa-
lowska, która korespondowała nawet 
z obozem Auschwitz-Birkenau.

– W czasie wojny do Oświęcimia 
trafi ł mąż mojej teściowej, napisa-
łam więc, by przysłali mi kopie do-
kumentów. Dostałam odpowiedź, że 
wszystkie dokumenty zostały znisz-
czone i że powinnam zwrócić się do 
Niemiec. Więc napisałam tam. Ale 
Niemcy odpowiedzieli mi, że po-
dobnych żądań mają bardzo dużo, 
więc będę musiała czekać nawet rok. 
Wyślą mi te dokumenty do rąk wła-
snych – tłumaczy.

Jesienią ubiegłego roku, kiedy pra-
ce nad drzewem genealogicznym 
dobiegły końca, Emilia Kowalowska 
zleciła namalowanie dwóch stosow-
nych obrazów. Ogłoszenie pojawiło 
się nawet w „Głosie Ludu”. Zadania 

podjął się Franciszek Buba. Wio-
sną jego dzieła były gotowe. – Ge-
neralnie rodzinie efekt moich prac 
się podoba. Niektórzy dziękowali, 
niektórzy mówili jednak, że są tam 
błędy. Tyle, że ja o tym dobrze wiem. 
Przy tak dużej liczbie nazwisk i dat 
nie sposób tego uniknąć. Zresztą 
pamiętam, że stale mówiłam: „Pa-
nie Buba, mamy błąd”. A on mi na 
to, że komputer nie chce już przyj-
mować kolejnych nazwisk – śmieje 
się gródczanka, która przygotowała 
kilkanaście specjalnych, małych na-
klejek, dzięki którym można łatwo 
poprawić błędy. Kowalowska zarze-
ka się, że na tym jednak zakończyły 
się jej przygody z historią rodziny. 
– Zapewniam, że nic więcej nie będę 
już robiła, a wszystko dlatego, że jest 
to bardzo męczące, a przy tym kosz-
towne zajęcie – stwierdza.
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Historia rodziny bez tajemnic
WYDARZENIE: To była bardzo ciężka praca. Nie wszystko też mi się udało, ale opłacało się – mówi Emilia Kowalowska 

z Gródku, która stworzyła drzewo genealogiczne swej rodziny sięgające korzeniami końca XVII wieku. Benedyktyńskie 

poszukiwania przodków zajęły jej kilka lat.

Tomáš Sedláček

»Skomplikowana historia 
fascynuje najbardziej«
| s. 4

Synek z frysztackiego 
»Blejchu«
| s. 3

Pływackie mistrzostwa 
w Bystrzycy
| s. 8

POGODA

Obrazy prezentujące rodzinne drzewa genealogiczne wiszą na ścianie w pokoju Emilii Kowalowskiej.
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Wiosna już w pełni, można więc 
do woli korzystać z wielu beskidz-
kich schronisk i ośrodków. Także 
tego w Koszarzyskach na „Pasiecz-
kach”. – Dziesiąty sezon otwieramy 
„U Jarząbka” w Białą Sobotę – mówi 
Cieślar. – Ośrodek jest po zimie wy-
czyszczony, ale pusty i czeka już na 
turystów. Wiosna, co prawda, trochę 
się pospieszyła w tym roku, niemniej 
nie przyspieszaliśmy terminu otwar-
cia. Niech tradycji stanie się zadość, 
otwieramy w Święta Wielkanocne – 
zaprasza na „Pasieczki”.

Atrakcji w tym sezonie nie zabrak-
nie, m.in. ważnej imprezy założone-
go przed rokiem Towarzystwa Ku-
charzy Beskidzkich. To ono wzięło 
pod patronat „Pasieczki” i karczmę, 
a także Międzynarodowy Festiwal 

Beskidzkie Kociołki. Piąta już edycja 
imprezy odbędzie się w dniach 6-7 
czerwca. – Poszerzyliśmy formułę 
do dwóch dni, festiwal rozpocznie 
w piątek seminarium kucharskie pn. 
„Tradycje kuchni karpackiej”, w któ-
rym wezmą udział tuzy kucharskie z 
całych Karpat. Będzie trochę teorii i 
praktyki – informuje Cieślar.

Na „Pasieczkach” zaplanowano też 
zakończenie sezonu Sceny Polskiej 
Teatru Cieszyńskiego, która w ostat-
ni piątek czerwca wystawi w plene-
rze sztukę „Ondraszek – Pan Łysej 
Góry”, trzecią edycję Międzynarodo-
wego Mityngu Siatkarskiego z udzia-
łem drużyn z Litwy, Dolnego Śląska, 
Austrii i Szwecji (lipiec), Warsztaty 
Teatralno-Filmowe (sierpień) i Fe-
styn Górski (wrzesień).  (kor)

We wtorek Urząd Miejski we 
Frensztacie pod Radhoszczem opu-
blikował wyniki zbiórki publicznej, 
która została zorganizowana w lu-
tym ub. roku jako reakcja na tragicz-
ne skutki wybuchu gazu w jednym 
z bloków mieszkalnych w centrum 
miasta. W tragedii, do której doszło 
17 lutego ub. roku, w wyniku celo-
wego działania jednego z lokatorów, 
zginęło sześć osób, w tym troje dzie-
ci. Ponadto 11 osób zostało rannych.

Zbiórka, która trwała dokładnie 
rok, wzbudziła żywą reakcję. Na 
pomoc mieszkańcom domu, który 
został zrównany z ziemią, ludzie nie 
żałowali pieniędzy, przekazując na 
specjalnie w tym celu otwarte konto 
blisko 22 mln koron. Jak poinfor-
mowała burmistrz miasta, Zdeňka 

Leščišinová, na rachunek wpływały 
kwoty z całej RC. – Pieniądze na 
konto przekazało 11800 osób, oprócz 
tego w gotówce zostały przyjęte 122 
wpłaty w łącznej wysokości 566 tys. 
koron. Wszystkim ofi arodawcom 
należą się wielkie podziękowania. 
Dzięki ich pomocy udało się za-
pewnić poszkodowanym rodzinom 
podstawową pomoc materialną oraz 
nowy dach nad głową – stwierdziła 
burmistrz.

Na miejscu, gdzie doszło do tra-
gedii, nie wybudowano już nowego 
domu. Na pamiątkę ofi ar posadzono 
tam cztery drzewa. Trzy czereśnie 
przypominają trzy przedwcześnie 
wygasłe dziecięce życia, dąb upa-
miętnia wszystkie ofi ary wybuchu. 
 (sch)

REGION

ODNOWILI SALĘ
LIGOTKA KAMERALNA (kor) 
– Zakończył się wiosenny remont 
w gminnym Domu Kultury. Pod-
czas robót mieszkańcy pomalowali 
kuchnię, która otrzymała też nowe 
wyposażenie. W dużej sali, której 
odbywa się większość gminnych 
imprez, odnowiono podłogę mocno 
nadwerężoną zwłaszcza po sezonie 
balowym.

* * *

PSIE DARY
ORŁOWA (ep) – Miejscowy „par-
lament dziecięcy” ogłosił zbiórkę 
dla psów. Dary dla czworonogów 
zbierane są do 30 kwietnia w Domu 
Dzieci i Młodzieży oraz w miej-
scowych szkołach podstawowych. 
Przynosić można wszystko, co przy-
da się psiakom – stare koce, smycze, 
zabawki, pokarm w granulkach itp. 
Wszystkie przedmioty, które uda 
się zebrać w czasie akcji, przekazane 
zostaną czworonożnym podopiecz-
nym schronisk dla zwierząt w oko-
licy Orłowej.

* * *

WIELKIE 
SPRZĄTANIE
REGION (kor) – Większość 
podgórskich gmin włączyła się w 
ramach obchodów Dnia Ziemi w 
wiosenne porządki w ubiegłą sobotę. 
W Piosecznej w sprzątaniu wzięło 
udział ponad 40 wolontariuszy, 
którzy zebrali aż 40 dużych worków 
śmieci, w Koszarzyskach sprzątało 
41 osób, a worków było 25. W in-
nych miejscowościach ich włodarze 
porządkowanie wiosek i okolicy 
dopiero szykują. W Herczawie od-
będzie się ono pojutrze, w Białą So-
botę, w Mostach koło Jabłonkowa 
zaś w sobotę, 26 kwietnia.

* * *

ROK JUBILEUSZOWY
WĘDRYNIA (kor) – Jubileusz 
60-lecia obchodzi w tym roku 
Miejscowe Koło PZKO w Wę-
dryni-Zaolziu. Rok jubileuszowy 
członkowie Koła postanowili uczcić 
wieloma imprezami. Pierwszą był 
udany Bal Styczniowy. W ostatnią 
sobotę czerwca PZKO-wcy będą 
świętować 60-lecie na festynie. 
Na kolejne miesiące zaplanowano 
tradycyjne smażenie jajecznicy, pie-
czenie ziemniaków i wycieczkę na 
Słowację. Jak zapowiada prezes MK 
PZKO Bronisław Zawada, w uro-
dzinowej atmosferze ma przebiegać 
także jesienne zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze.

* * *

MISTRZOWIE 

EUROORTOGRAFII
CZ. CIESZYN (sch) – Tegorocz-
ne Eurodyktando – konkurs orto-
grafi czny dla uczniów wszystkich 
klas Gimnazjum z Polskim Języ-
kiem Nauczania w Czeskim Cie-
szynie – ma swoich zwycięzców. 
Dyktando z języka polskiego najle-
piej napisała Barbara Firla, czeskie 
dyktando najlepiej udało się napi-
sać Mirce Putzlacher, w angielskim 
najlepszy był Adam Jurzcyk, w 
rosyjskim – Krystyna Sikora, a w 
niemieckim – Roman Rozbrój. Po 
podsumowaniu błędów z dyktand 
w języku polskim, czeskim i nie-
mieckim mistrzem euroortografi i 
został Adam Jurczyk, drugie miej-
sce zajęła Katarzyna Stonawska, 
a na trzecim uplasował się Adam 
Pustówka.

KRÓTKO

REGION

Projekt przyszłorocznego budżetu 
powinien być znany w szczegółach 
za miesiąc i wówczas zostanie poda-
ny do publicznej wiadomości. – Jed-
no jest jednak pewne. Po ubiegło-
rocznej wizycie na Zaolziu polskich 
parlamentarzystów i ich dezyderacie 
do ministra spraw zagranicznych 
nastąpiła znaczna poprawa. Wiele 
spraw zostało wyjaśnionych i teraz 
wszystko zaczyna normalnie funk-
cjonować – stwierdził. 

Rada Kongresu Polaków rozważa 
w tym roku wydanie kilku publikacji. 
O ile fundusze pozwolą, ukaże się 
tomik poezji oraz zbiór naukowych 
referatów. – Bardzo chcielibyśmy 
także wznowić publikację pod redak-
cją prof. Daniela Kadłubca „Płyniesz 
Olzo”. To potężna, 600-stronicowa 
praca, która stanowi kompendium 
wiedzy o nas, żyjących na Zaolziu – 
przyznał Moliński.

Dla odmiany Komisja Medial-
na Kongresu zaproponowała, by na 
stronie internetowej Kongresu dodać 
informacje na temat jego historii. 
Pojawią się na niej również teksty 
omawiające przepisy  czeskiego pra-
wa zezwalające na używanie języ-
ka polskiego, a także czeskie prawo 
dotyczące mniejszości narodowych. 
– Co najważniejsze, teksty te zostaną 
przetłumaczone na język czeski, tak 
by każdy mógł się na nie powołać – 
wyjaśnił Moliński.

W poniedziałek członkowie Rady 
Kongresu Polaków zapoznali się 
również informacją o spotkaniu me-
todycznym nauczycieli polonijnych 
w Ostródzie, na które pojadą m.in. 
przedstawiciele z naszego regiomu. 
Dyskutowali również nad progra-
mem Dnia Wolności, jaki odbędzie 
się 4 czerwca na Kościelcu w Cierlic-
ku. Program imprezy jest już niemal 

gotowy i wkrótce zostanie ofi cjalnie 
ogłoszony.

Także komisja statutowa przed-
stawiła efekt swych niedawnych 
rozmów. – Obecnie ścierają się dwie 
koncepcje dotyczące ewentualnych 
zmian w naszym statucie. Jedna z 
nich – nazwijmy ją umownie korpo-
racyjna – zakłada, że stowarzyszone 
mogą być jedynie organizacje, na-

tomiast druga koncepcja ma cha-
rakter obywatelski. My, jako Kon-
gres, łączymy je obie, bo skupiamy 
stowarzyszenia, ale istnieje również 
możliwość indywidualnego zaanga-
żowania się w prace Kongresu. Ge-
neralnie więc wszystkie propozycje 
zmian są obecnie dyskutowane i zo-
baczymy, które ostatecznie zostaną 
przyjęte – dodał Moliński. (wik)

Spotkanie 
z prof. Janem Kellerem 

oraz Vojtěchem Mynářem
We wtorek 8 kwietnia b.r. na za-
proszenie PSN COEX, ZG PZKO 
oraz Rady KP (uzgodnione w ra-
mach współpracy 3x3) odbyło się 
spotkanie z prof. Janem Kellerem 
oraz Vojtěchem Mynářem, kandy-
datami w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego. Uczestnicy spo-
tkania wysłuchali programowego 
oświadczenia, a następnie miała 
miejsce dyskusja, w której przedsta-

wiciele polskich organizacji tłuma-
czyli swój punkt widzenia dotyczący 
działalności przyszłych europosłów. 
Ważna dla Polaków w RC jest pełna 
implementacja postanowień Trak-
tatów Europejskich do prawodaw-
stwa RC. Za najważniejszy można 
uznać postulat przedstawiony przez 
Jana Ryłkę, by nowo wybrany Par-
lament Europejski przeforsował 
zapisy mówiące o tym, że pieniądze 
z projektów przedstawianych przez 
mniejszości narodowe trafi ają bez-
pośrednio na ich konta, a nie przez 
pośredników. Zwrócono też uwagę, 

że jeżeli pragną poparcia w wybo-
rach przez Polaków, to potrzebne są 
materiały przedwyborcze w języku 
polskim. 

Karol Madzia

* * *
N mapach nieobecni...

Nasze społeczeństwo posiada kil-
kadziesiąt Domów PZKO, szereg 
szkół, przedszkoli i innych obiek-
tów. Przeglądając w internecie mapy 
zauważyłem, że niewiele z nich ma 
swoje zdjęcie. W czasach powszech-
nego fotografowania to zaskakujący 

fakt. Narzekamy, że w świadomo-
ści mieszkańców Polski, czy Czech 
jesteśmy nieznani, a jednocześnie 
mamy do dyspozycji narzędzie nie-
zwykle efektywnej informacji. Zdję-
cia w mapach ogląda dużo ludzi. Do 
zdjęć można dopisać krótkie infor-
macje, czy komentarze. Nasi rodzi-
mi fotoamatorzy w poszczególnych 
miejscowościach mogą łatwo zrobić 
zdjęcia i przesłać je do mapy.google 
czy mapy.cz. Zajmie to niewiele cza-
su, a satysfakcja murowana. Polecam.

Bogusław Chowaniec, 
Karwina

Obradowała Rada Kongresu Polaków
W poniedziałek po raz kolejny zebrała się Rada Kongresu Polaków – Tym razem omówiliśmy wiele spraw, przede wszystkim jednak 

zajmowaliśmy się projektem budżetu na przyszły rok – powiedział „Głosowi Ludu” Rudolf Moliński, wiceprezes.

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

W tym tygodniu Rada Kongresu Polaków dyskutowała nad projektem przyszłorocznego budżetu.

Wielkanocne otwarcie Pieniądze na nowe życie

W tym roku wędrynianie uporają 
się wreszcie z remontem budynku 
nr 195, stojącym przed kościołem, a 
nazywanym „Starą szkołą”. Po sfi na-
lizowaniu robót budynek stanie się 

siedzibą gminnych Służb Technicz-
nych. Znajdzie się tam miejsce rów-
nież dla całego parku maszynowego, 
który ostatnio poszerzył się m.in. o 
nowy samochód do czyszczenia dróg. 

W budynku zagospodarowano też 
duże poddasze. Powstaną tam dwa 
duże pomieszczenia, z których będą 
mogły korzystać działające w Wę-
dryni organizacje społeczne, ponadto 

mają odbywać się tam posiedzenia 
Rady Gminy. Włodarze wioski za-
mierzają ponadto na poddaszu zain-
stalować stałą ekspozycję poświęconą 
historii tej dużej wioski.  (kor)
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W końcu remont w »Starej szkole«
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TAK TO SIĘ ZACZĘŁO...
Gdy miał lat dziewięć, ojciec ku-
pił mu heligonkę, w środowisku 
hawiyrskim nazywaną gajdami, by 
uczynić zadość jego zamiłowaniom 
muzycznym. Lekko później miał 
już akordeon klawiszowy, uważany 
za instrument prawdziwy, bo pań-
ski, przypominający klawiaturą for-
tepian. Było to wtedy, gdy zaczynał 
pobierać naukę w orłowskim Gim-
nazjum im. J. Słowackiego, w któ-
rym podówczas działali znakomici 
pedagodzy, m.in. prof. Eugeniusz 
Fierla, muzyk, dyrygent, kompo-
zytor. Wpajał w swoich podopiecz-
nych wiele mądrych zasad, m.in. i tę, 
że rozśpiewane społeczeństwo jest 
trwalsze narodowo i wartościowsze 
kulturowo od tego, które ma za nic 
muzykę. Prowadził tu chór bardzo 
dobry z tej prostej przyczyny, że 
jego fundamentem była rozśpiewana 
młodzież wszystkich klas, i to bez 
względu na talent, słuch, zdolności 
czy upodobania. Po prostu śpiew był 
tam potęgą i basta. Kładł też na serce 
swym podopiecznym, by po opusz-
czeniu murów szkolnych i zdobyciu 
zawodu nie stronili od zaolziańskiej 
społeczności śpiewaczej, ale rzetelnie 
ją zasilali. No i było to widoczne w 
kondycji zaolziańskiego śpiewania w 
latach późniejszych, zasilanego wy-
datnie przez orłowskich absolwen-
tów. Sam nasz Jubilat, jeszcze jako 
gimnazjalista, bez wahania wspiera 
frysztackich śpiewaków w „Hejnale” 
i „Olzie” (1949-1953), a kiedy prof. 
Fierla zmienił zawód, stając się m.in. 
pracownikiem ZG PZKO, opieku-
jącym się działalnością śpiewaczo-
muzyczną, wskoczył na jego miejsce 
i wraz z prof. E. Jędrzejczykiem nie 
dali umrzeć ideom i ideałom swego 
znakomitego poprzednika.

PEDAGOG I MUZYK
Widać, że synek z Wrysztota, bo 
tak to brzmi w ustach autochto-
nów, miał oczywiste upodobania 
humanistyczno-artystyczne, stąd po 
maturze zapisał się do ołomunie-
ckiej Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej, zgłębiając tam fi lologię polską i 
czeską, nie porzucając przy tym ani 
przez chwilę swoich pasji muzycz-
nych. Dodać w tym miejscu trzeba, 
że wtedy była tam bardzo liczna gru-
pa studiujących Zaolziaków, którzy 
śpiewem wyraźnie zaznaczali swoją 
obecność w stolicy Hanej, organi-
zując się w świetnym chórze aka-
demickim „Jedności”, prowadzonym 
m.in. przez innego naszego zacnego 
pedagoga i społecznika, Otokara 
Matuszka z Suchej Górnej. Dość 
powiedzieć, że nasz Jubilat dzielnie 
prowadził śpiewających akademików 
do kolejnych sukcesów artystycznych 

(1954-1956), by potem, z dyplomem 
w kieszeni, wrócić na ojczyzny łono i 
znowu śpiewać, i dyrygować, i poma-
gać, gdzie trzeba, m.in. darkowskiej 
„Lirze”.

Podejmuje zawód nauczyciela j. 
czeskiego i polskiego w polskich 
klasach karwińskiej „Przemysłów-
ki”, czyli Technikum Maszynowego, 
gdzie od razu tworzy chór i orkiestrę 
do tego (1957-1963), by matema-
tyce, geometrii czy fi zyce stworzyć 
przeciwwagę artystyczną, tak ważną 
dla ideału człowieka całościowego. 
W tym czasie też (1958) organizuje 
dzieło swego życia, zespół „Przyjaźń”, 
jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
naszych chórów. Wzór brał ze „Ślą-
ska” i „Mazowsza”, co widać było w 
repertuarze i jego stylizacji, w reper-
tuarze raczej lekkim, operetkowym, 
ludowym, rzadziej poważniejszym, 
klasycznym, z przyjemnością przy-
swajanym, a zatem chętnie słucha-
nym, a potem dalej nuconym. Bar-
dzo się to podobało, toteż „Przyjaźń” 
wraz z orkiestrą prawie symfoniczną 
(i tutaj zadziałał przykład powyż-
szych zespołów narodowych) robiła 
furorę daleko poza zaolziańskimi 
rogatkami. Tak było do roku 2009, a 
więc przez 51 lat. Jak wszystko, także 
ona zaczęła się starzeć, na dodatek 
młodych zapaleńców raczej nie było 

widać, więc w wyniku zespołowego 
referendum postanowiono zakoń-
czyć tę niezwykłą misję sławienia 
zaolziańskiej kultury śpiewu, od po-
czątku do końca związanej z postacią 
swego założyciela, dyrygenta i arty-
stycznego wodza.

SPOŁECZNIK, 
AUTOR I PUBLICYSTA

Wróćmy jednak do spraw profesjo-
nalnych i zauważmy, że niedługo, bo 
tylko sześć lat zarabiał na dydaktyce 
we wzmiankowanej już „Przemy-
słówce”, nie licząc czasu spędzonego 
w praskim Pedagogicznym Instytu-
cie Badawczym na stanowisku me-
todyka. Bardziej pociągało Go życie 
wśród artystów, w świecie muzyki, i 
robił wszystko, by te marzenia urze-
czywistniać na różny sposób. Dy-
rektorował Klubowi Zakładowemu 
Kopalni Armii Czechosłowackiej 
(1966-1969), który to patronował 
Jego „Przyjaźni”, nadzorował kultu-
rę na szczeblu powiatowym (1969-
1973), stał się szefem ostrawskich 
fi lharmoników (1973-1976), by 
następnie objąć miejsce dyrektora 
Teatru Cieszyńskiego (1976-1990), 
no i w końcu, przed emeryturą wylą-
dować w ZG PZKO jako instruktor 
w Wydziale Kultury, czuwający nad 
śpiewactwem (do r. 2003), przez co 

stał się spadkobiercą swojego profe-
sora i mentora, E. Fierli.

Jego obowiązki zawodowe nigdy 
nie przesłaniały Mu potrzeby spo-
łecznego działania we frysztackim 
PZKO, w ZG PZKO jako wicepre-
zesa i organizatora czy pomysłodaw-
cy najróżniejszych przedsięwzięć, o 
czym dalej. Widać Go w Warsza-
wie i Pradze, gdzie uczestniczy w 
pracach najwyższych władz ruchu 
śpiewaczo-muzycznego, którymi 
są Polski Związek Chórów i Or-
kiestr oraz Unia Czeskich Zespołów 
Chóralnych, na festiwalach PZKO-
wskich dyryguje połączonymi chóra-
mi, proponując pieśni do wspólnego 
śpiewania, przyswaja nam „Trojoka 
Śląskiego”, czyli spotkanie chórów z 
jednej i drugiej strony śląskiej granicy, 
zasiada w komisjach konkursowych, 
oceniających młodych pasjonatów 
pieśni ludowej (Śląskie Śpiewanie), 
współorganizuje Festiwal Piosenki 
Dziecięcej, jest pomysłodawcą Prze-
glądu Szkolnej Działalności Śpie-
waczej z  r. 1998, nad którym czuwa 
przez cztery edycje, itd. itp.

Kiedy trzeba, chwyta za pióro i 
wypuszcza inspirujące do przemy-
śleń artykuły o drogach i bezdrożach 
zaolziańskiej kultury muzyczno-
śpiewaczej w naszej prasie, także w 
„Życiu Muzycznym”, w „Śpiewaku 

Śląskim”, ba jako pierwszy i jedyny 
pisze obszerne, 130-stronicowe stu-
dium, będące spojrzeniem na nasze 
wysiłki śpiewaczo-muzyczne, i to od 
Wiosny Ludów do r. 2012. To właś-
ciwie monografi a pokazująca dzieje 
czegoś, co decydowało tak wyraźnie 
o naszej sile, tkwiącej we wspólnocie 
kulturowej.

Ale to nie wszystko. Nigdy nie 
odmawiał zaproszeń, zawsze przy-
bywał do kół ze swoim nieodzow-
nym akordeonem, by szerzyć ideę 
ludowego i biesiadnego śpiewania, 
by zachęcać do niego, by nie pod-
dawać się ogłuszającej i ogłupiającej 
globalnej rzeczywistości, i wtopić się 
w piękno wielowiekowej tradycji, tak 
bogatej i ważnej dla wartości naro-
dowych, estetycznych i wspólnoto-
wych. Ludzie to doceniali i zawsze 
chętnie poddawali się urokowi tych 
wzruszających chwil. Trzeba je było 
jakoś przedłużyć, więc nasz Soleni-
zant postanowił utrwalić te melodie 
i słowa, wydając w tej chwili bardzo 
już popularny śpiewnik, nazwany, 
zgodnie ze swoim pojmowaniem 
roli wspólnego śpiewu jako potęgi, 
„Śpiewamy wszyscy”. Nawiązał tu 
do starej mądrości, że społeczeństwo, 
które nie śpiewa, zamiera. I tra-
fi ł w dziesiątkę, bowiem od r. 1977 
wznawiano go czterokrotnie. Z tego 
wniosek, że jeszcze nie jest tak źle, 
choć przyszłość roztacza się raczej 
nieostra skutek dopiero co podejmo-
wanych działań, zmierzających do 
powołania nowych   struktur orga-
nizacyjnych, mających gwarantować 
sensowną, skoordynowaną działal-
ność śpiewaczo-muzyczną. Ale czy 
tak będzie?

ZSUMOWANIE
Nigdy nie jest się prorokiem we 
własnym kraju, toteż dzieło naszego 
Jubilata wnikliwiej dostrzegano w 
Pradze czy Warszawie niż nad Olzą. 
Tu uhonorowano Go Złotą Odzna-
ką PZKO, ale nad Wisłą Złotą Od-
znaką z  Brylantami (Polski Zwią-
zek Chórów i Orkiestr), taką samą 
Odznaką nad Wełtawą, przyznaną 
Mu przez Unię Czeskich Zespołów 
Chóralnych, dorzućmy do tego me-
dal „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
czy „Złoty Krzyż Zasługi” prezyden-
ta RP i wiele pomniejszych, lecz też 
ważnych wyróżnień wojewódzkich 
czy resortowych.

I co powiedzieć na koniec. To chy-
ba, że dr Józef Wierzgoń, bo o Nim 
tu piszemy, górniczy synek z  frysz-
tackiego „Blejchu”, ur. 17 kwietnia 
1934, należy do postaci najbardziej 
zasłużonych w dziejach zaolziań-
skiego śpiewactwa. I tego faktu nikt 
nie może podważyć.

DANIEL KADŁUBIEC

PROFESOR DANIEL KADŁUBIEC NA 80. URODZINY JÓZEFA WIERZGONIA

Synek z frysztackiego »Blejchu«
„Muzyka tworzy rodzaj przyjemności, bez której natura ludzka nie może się obejść” – Konfucjusz.

Jubilat jako dyrygent „Przyjaźni”, rok 1998.

Zbliża się kolejna edycja cieszyń-
skiego śpiewania, imprezy ważnej 
szczególnie dla przedszkoli i szkół, 
pozwalającej utrzymać ciągłość kul-
turową, pogłębić wartości estetyczne 
i etniczne naszej społeczności. Prze-
glądy Cieszyńskiej Pieśni Ludowej, 
zapoczątkowane przez Sekcję Folk-
lorystyczną, a teraz kontynuowane 

przez PTA Ars Musica i Centrum 
Pedagogiczne, są niezapomnianymi 
spotkaniami uczniów, studentów i 
pedagogów, umożliwiającymi od-
czuć siłę wspólnoty i moc naszej 
tradycji, tak ważnej dla trwania i 
przetrwania. Stąd tak istotny jest 
jak najliczniejszy udział w tej impre-
zie, która w tym roku odbędzie się 

we wtorek 6 maja w czeskocieszyń-
skim ośrodku kultury „Strzelnica”. 
Dokładne informacje, a także kartę 
zgłoszenia, można znaleźć na stro-
nie internetowej www.arsmusica.cz. 
W tym miejscu jednak pobieżnie in-
formujemy, że będziemy śpiewać od 
godz. 9.00 w następujących grupach 
wiekowych: przedszkola, kl. 1-5, 

6-9, szkoły średnie do 20 lat oraz w 
kategoriach wykonawczych: soliści, 
duety, zespoły wokalne 3-14 osób, 
zespoły instrumentalno-wokalne, 
chóry a cappella ponad 15 osób. 
Zgłoszenia należy składać do 23 
kwietnia na: am@arsmusica.cz.

Usilnie prosimy rodziców, na-
uczycieli, wychowawców, sympaty-

ków naszych pieśniczek o zrobienie 
wszystkiego, byśmy mogli cieszyć się 
ze śpiewania nie tylko pięknego, ale 
i licznego, także o stworzenie od-
powiedniej atmosfery, która dodaje 
skrzydeł wykonawcom, pozwala-
jącym im wynieść nasze śpiewanie 
wysoko ponad beskidzkie szczyty. 

(dk)

Zaproszenie na nasze śpiewanie
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Dużo muzealnych rarytasów 
kryją jeszcze domowe archiwa i 
kolekcje?

Z pewnością bardzo dużo. Dodam 
również, że fakt, iż ludzie zupełnie 
bezinteresownie oddają nam cen-
ne, rodzinne pamiątki, zakrawa 
na cud. W dzisiejszych czasach 
równie dobrze mogliby bowiem 
sprzedać te rzeczy i nieraz dobrze 
na tym zarobić. Dzięki jednak hoj-
ności i dobrej woli ofi arodawców 
zbiory naszego muzeum co roku 
powiększają się o wiele niezwykle 
ciekawych obiektów dokumentu-
jących przede wszystkim historię 
Śląska Cieszyńskiego.

Na co pani zwróciłaby szczegól-
ną uwagę?

Ja najbardziej kocham cegły 
(śmiech). Ale nie są to zwykłe 
cegły, ponieważ są znakowane i 
dzięki temu wiadomo, z których 
cieszyńskich cegielni pochodzą. 
Zdecydowana ich większość zo-
stała wyprodukowana w dzisiej-
szym Czeskim Cieszynie, ale to 
nic dziwnego, ponieważ boom 
budowlany, jaki miasto przeżywa-
ło pod koniec XIX wieku, obser-
wowany był przede wszystkim na 
lewym brzegu Olzy. Z tego powo-
du właśnie tam powstawały znane 
cieszyńskie cegielnie. Na wystawie 
zgromadziliśmy cegły z cegielni 
Fuldów w podcieszyńskich Mo-
stach, pokazujemy wyroby Karla 
Friedricha, który prowadził za-
kład na Brandysie, czy dachówki 
z cegielni Franciszka Górniaka w 
Sibicy. Rarytasem są profi lowane 
cegły stropowe, o których wszyscy 
długo myśleli, że to gzymsy. 

Wątków zaolziańskich na wysta-
wie jest więcej?

Na wystawie zgromadziliśmy na 
przykład dokumenty Pawła Tola-
sza, który urodził się w Pruchnej w 
1881 roku i był Polakiem. W cza-
sach austriackich – co widać na jego 
świadectwie z 1901 roku – ukoń-
czył niemieckie, ewangelickie se-
minarium nauczycielskie w Bielsku. 
Następnie pracował w Pierśćcu i Ja-
sienicy, ale po roku 1920 przeniósł 
się do Końskiej, gdzie był nauczy-
cielem, a później do wybuchu woj-
ny kierownikiem polskiej szkoły. Po 
przeprowadzce do Końskiej Tolasz 
przyjął obywatelstwo czechosło-
wackie. Gdy nadszedł rok 1938 

zmienił oczywiście obywatelstwo 
na polskie, ale w 1942 r. zgłosił się 
do komisji przyznającej obywatel-
stwo niemieckie i otrzymał trzecią 
grupę volkslisty, czyli obywatelstwo 
niemieckie na dziesięć lat. Z kolei 
po wojnie przeprowadziwszy się do 
Skoczowa otrzymał poświadczenie 
obywatela polskiego. Dokumenty, 
jakie prezentujemy, pokazują życio-
wą drogę Tolasza, który najpierw 
był obywatelem austriackim, na-
stępnie czechosłowackim, później 
polskim i niemieckim, by ostatecz-
nie ponownie stać się obywatelem 
polskim.

Pokazujecie też świadectwa 
szkolne z Końskiej i Nowego Bo-
gumina…

Zupełnie wyjątkowe jest świa-
dectwo Gimnazjum im. Ada-
ma Asnyka w Boguminie z roku 
szkolnego 1938/39, czyli jedynego, 
w którym ta szkoła istniała. Mamy 
też w naszych zbiorach kronikę 
tego gimnazjum, przekazaną nam 
w roku 1990. Poza tym można u 
nas zobaczyć pamiątki z jesieni 
1938 roku, kiedy to „Bohaterskie 
Zaolzie wróciło do Polski”. Cie-
kawym eksponatem jest portret 
jedynego cieszyńskiego prezyden-

ta, Jana Smotryckiego. To zupełny 
ewenement, ponieważ w 1945 r. 
urząd burmistrza Cieszyna prze-
mianowano na urząd prezydenta, 
ale sytuacja taka trwała zaledwie 
pięć lat. Moim zdaniem najcen-
niejszy na tej wystawie jest jed-
nak dyplom czeladniczy z 1889 r. 
wystawiony przez cieszyński cech 
Augustynowi Kopieczkowi, który 
jeszcze w okresie międzywojen-
nym był bardzo znanym cieszyń-
skim złotnikiem. Ten dokument 
wkrótce trafi  do konserwacji.

Na wystawie można również 
oglądać dawne wyroby cieszyń-
skiego przemysłu.

To chyba najbardziej sentymental-
na część naszej ekspozycji, ponie-
waż wszystkim nadal jest strasznie 
żal, że w Cieszynie nie ma już 
Termiki, Polwidu czy Zampolu. 
U nas nadal jednak można zoba-
czyć kuchenki produkowane nad 
Olzą, dawny sprzęt elektryczny 
czy rysunek techniczny celmow-
skiej wiertarki z 1965 r. Obok jest 
też piękna kolejarska karbidówka, 
czy jeden z pierwszych polskich 
magnetofonów Unitra MK121 z 
roku 1970.

Mnie natomiast zaintrygowała 
stara sieczkarnia (śmiech).

To bardzo ciekawy eksponat, choć 
nie wiadomo, czy został wyprodu-
kowany w Trzyńcu, czy Ustroniu. 
Ówczesne huty należały do Ko-
mory Cieszyńskiej, a jej zarząd 
znajdował się w Cieszynie, dlate-
go wszystkie wyroby znakowano 
„Eisenwerke Teschen”. Być może 
fachowcy potrafi ą wskazać właści-
wego producenta, my na razie nie.

Rozmawiał: 
WITOLD KOŻDOŃ

Zarząd Główny PZKO właśnie 
uchwalił powstanie Sekcji Mu-
zycznej, która będzie zrzeszać 
chóry i zespoły śpiewacze. Prze-
wodniczącym nowej sekcji został 
dyrygent Tomasz Piwko. Z zaol-
ziańskimi chórami współpracuje 
od kilkunastu lat, w tej chwili kie-
ruje „Dźwiękiem” z Karwiny-Raju 
i czeskocieszyńską „Harfą”. Nie-
dawno na zorganizowanym przez 
ZG zebraniu chórzystów i osób 
zainteresowanych śpiewactwem 
przedstawił swoją koncepcję roz-
woju artystycznego naszych chó-
rów. „Głos Ludu” zadał mu kilka 
pytań na temat kondycji chórów 
w regionie, perspektywach rozwo-
ju oraz możliwości wciągnięcia w 
działalność młodego pokolenia.

Z naszymi chórami pracuje pan 
od początku lat 90. Na pewno 
potrafi  pan z dystansu ocenić 
sytuację. Czy kondycja śpiewac-
twa na Zaolziu jest naprawdę tak 
kiepska, że wymaga szybkiego 
przeprowadzenia konkretnych 
rozwiązań?

Owszem, sytuacja jest zła, tendencja 
jest już schyłkowa. Chóry starze-
ją się coraz bardziej, ponieważ nie 
ma chętnych młodych ludzi, którzy 

chcieliby wstępować do tych zespo-
łów. Dlaczego? Różnica pokoleń: 
młodzi nie chcą śpiewać z osobami 
w wieku swoich dziadków, a nawet 
rodziców, pragną inaczej spędzać 
wolny czas po południu. Bardzo 
chętnie jednak spotykają się w swo-
im gronie rówieśniczym, w różnych 
swoich grupach zainteresowań, 
niekoniecznie muzycznych. Mówię 
jednak konkretnie o młodzieży za-
olziańskiej, w Polsce nie ma takiej 
tendencji. Tutaj jednak jest jeszcze 
zainteresowanie młodzieży, z tym, 
że oczywiście trzeba by im coś zor-
ganizować, zaproponować formę, 
która będzie im odpowiadać. Jeśli 
ktoś młody pojawi się w tym śro-
dowisku i będzie chciał zorganizo-
wać zespół muzyczny dla młodych, 
to myślę, że potrafi łby to pokolenie 
zainteresować i zmobilizować.

Zaproponował pan współpra-
cę z młodymi praktykantami z 
uczelni muzycznych. 

Chciałbym w imieniu PZKO 
nawiązać kontakty z uczelniami 
kształcącymi na kierunkach mu-
zycznych. Myślałem o Uniwersy-
tecie Śląskim w Cieszynie, bo jest 
najbliżej, ale to może być też inna 
szkoła wyższa. 

Z jakimi reakcjami spotkały się 
pana pomysły na ożywienie chó-
rów i podniesienie ich poziomu 
artystycznego? 

Kiedy rozmawiałem z kierownika-
mi chórów i prezesami kół, byli na 
tyle zaskoczeni, że początkowo nie 
potrafi li się do tego ustosunkować. 
Kiedy jednak zacząłem to tłuma-
czyć, byli za. Oczywiście niektórzy 
mają swoje uwagi, zastrzeżenia. 
Na przykład na spotkaniu w Za-
rządzie Głównym ktoś zwrócił 
uwagę, że nie może być jednego 
chóru reprezentacyjnego PZKO, 
bo to będzie powtórka z karwiń-
skiej „Przyjaźni” i będzie to rozbi-
jać inne grupy chóralne. Pierwszy 
raz spotkałem się z takim argu-
mentem. Nie mam zamiaru ni-
czego rozbijać, chodzi o to, żeby 
taki chór reprezentujący PZKO 
jako całość spotykał się raz na jakiś 
czas, kiedy będą okolicznościowe 
imprezy, nie będzie jednak musiał 
spotykać się regularnie, na stałe. 

Przychodząc na spotkanie zorga-
nizowane w Zarządzie Głównym 
chórzyści spodziewali się przede 
wszystkim rozwiązania kwestii 
jakiejś komórki organizacyjnej, 
która by zrzeszała chóry i zespo-

ły. Mówił pan, że byli zaskoczeni 
tą koncepcją. Czy to znaczy, że 
osoby z tego środowiska śpiewa-
czego nie uważają, żeby sytuacja 
była aż tak zła i wymagała podję-
cia jakichś kroków? 

Myślę, że nie uświadamiają sobie 
tego, a przynajmniej wielu z nich. 
Jest bardzo dużo osób, które mają 
o tych zespołach taką dziwną opi-
nię: póki co nasze zespoły trwają, 
staramy się coś organizować, coś 
robić, ale kiedyś się skończą, może 
już niedługo. Po polskiej stronie 
ludzie też uważają, że śpiewactwo 
nie ma przyszłości.

Ale pan myśli, że śpiewactwo ma 
perspektywy?

Właśnie dlatego to robię, żeby 
pokazać, jakie są perspektywy. Ale 
do tego trzeba podejść bardziej od 
strony merytorycznej. Patrząc z 
dystansu, z polskiej strony, widzę, 
że w zaolziańskich chórach i ze-
społach bardzo ważna jest funkcja 
towarzyska, społeczna. To oczy-
wiście dobrze. Jednak szkoda, że 
mało który zespół podjął wyzwa-
nie artystyczne. Moim zdaniem 
tego właśnie zabrakło. Polskość 
utrzymywałaby się inaczej, gdyby 
przyświecały temu jakieś insty-

tucje kulturalne. Mówię teraz nie 
tylko o śpiewactwie, ale o kulturze 
ogólnie. Szkoda, że nie ma po tej 
stronie Olzy jakiegoś instytutu 
na szczeblu naukowym, o randze 
wyższej uczelni, który byłby ostoją 
tego regionu, tej społeczności – nie 
tylko polskiej oczywiście. Przydał-
by się instytut, czy może nawet 
uniwersytet, który byłby takim 
naukowym zapleczem dla naszej 
wielokulturowości, a nawet wielo-
wyznaniowości. Uniwersytet Ślą-
ski w Cieszynie prawdopodobnie 
miał być kiedyś taką instytucją, ale 
dzisiaj w ogóle nie spełnia takiej 
funkcji.

ELŻBIETA PRZYCZKO

Irena French
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IRENA FRENCH Z CIESZYŃSKIEGO MUZEUM W ROZMOWIE Z „GŁOSEM LUDU” PRZYZNAJE:

»Skomplikowana historia fascynuje najbardziej«
Do 4 maja w Cieszynie można oglądać nowe nabytki Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Na specjalnej wystawie zaprezentowane zostały eksponaty, które podarowano 
placówce w ostatnich pięciu latach. O rarytasach, które napłynęły także z Zaolzia, rozmawiamy z Ireną French, autorką kwietniowej ekspozycji.

Śpiewactwo ma perspektywy

Tomasz Piwko
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Tomek Suchý to znany w swojej 
szkole recytator. Uczeń klasy 9. 
polskiej podstawówki w Trzyńcu 
przy ul. Dworcowej bierze udział 
w konkursach recytatorskich i li-
terackich, zdobywa też nagrody 
w olimpiadach i konkursach z ję-
zyka angielskiego. Przede wszyst-
kim jednak jest konferansjerem i 
recytatorem na wielu szkolnych 
imprezach. Jak mówi w wywiadzie 
dla „Głosika”, nie lubi słowa „re-
cytacja”,  bo nie oddaje ono zaan-
gażowania mówiącego. Opowiada 
też, jak czuje się przed publiczno-
ścią, czy woli pisać po polsku, czy 
po czesku i zdradza, kim chciałby 
zostać w przyszłości.

Lubisz recytować i prowadzić 
szkolne imprezy. Czy to oznacza, 
że dobrze czujesz się przed pu-
blicznością?

Tak, przed widownią czuję się do-
brze. W trzeciej klasie zostałem 
wraz z kolegą z klasy poproszony 
o prowadzenie festynu – tak się to 
wszystko zaczęło. Od tego czasu 
prowadziłem festyny, potem też 
inne imprezy. Ostatnio – Dzień 
Nauczyciela, w trakcie którego 
dziewiątoklasiści uczą całą szkołę, 
a pozostali uczniowie organizują 
program kulturalny dla nauczycie-
li. Mnie przypadł zaszczyt popro-
wadzenia tego programu. Wcze-
śniej, jesienią, mieliśmy imprezę 
z okazji rocznicy urodzin Adama 
Wawrosza. Nasz były dyrektor, 
Tadeusz Szkucik, powiedział mi, 
żebym wystąpił z krótkim tekstem 
Wawrosza. Wręczył mi książkę 
i powiedział: „Tomek, naucz się 
tego”. Po kilku dniach znów za-
dzwonił do mnie i przyznał, że 
mój tekst prezentuje już jakiś teatr, 
wiec mam wybrać coś innego. To-
mek wybrał, Tomek się nauczył... 

Mieliśmy dwie czy trzy próby, a 
potem w Domu Kultury „Trisia” 
odbyło się przedstawienie. Wy-
stępował tam gawędziarz Tadeusz 
Filipczyk oraz kilkoro aktorów 
Sceny Polskiej, m.in. dyrektor Ka-
rol Suszka. Było to dla mnie duże 
przeżycie.

Dlaczego nie podoba ci się słowo 
„recytacja”?

Uważam recytację za dosłowną 
reprodukcję jakiegoś tekstu, w tym 
słowie brakuje uczucia, oznacza 
ono, że serwuję publiczności jakiś 
tekst, wiersz. Gdybym znał się na 
słowotwórstwie, od razu wymyślił-
bym inne słowo, własny termin.

Do każdego tekstu, który pre-
zentujesz, musisz się przygoto-
wać?

Odpowiedni wybór tekstu już sam 
w sobie jest trudnym zadaniem. 
Są utwory, które do człowieka pa-
sują, do których człowiek potrafi  
włożyć kawałek duszy, potrafi ą 
wzruszyć widzów, a nawet wywo-
łać u nich łzy. Kiedy jednak jest zły 
tekst, czy raczej nieodpowiednio 
dobrany do przedstawiającej go 
osoby, to nie ma szans, żeby z tego 
wyszło cokolwiek dobrego. Każdy 
ma swoją osobowość i coś innego 

do niego pasuje. Mnie na przykład 
odpowiadają bardziej wiersze hu-
morystyczne niż poważne. 

Lubisz też pisać?
Tak, nawet pewniej czuję się nad 
kartką z piórem w ręku, niż pod-
czas recytacji. Mam jednak trochę 
wyrzuty sumienia, że chętniej i 
częściej piszę w języku czeskim, 
niż polskim. Już od kilku miesięcy 
walczę ze sobą, ale wciąż otrzy-
muję propozycje konkursów re-
cytatorskich ze strony polskiej, jak 
również konkursów literackich ze 
strony czeskiej. Chciałbym to ja-
koś wyrównać i spróbować więcej 
pisać po polsku i częściej recyto-
wać po czesku. Na razie nie uda-
ło mi się tego osiągnąć, ale wiem 
już o jednym polskim konkursie 
literackim, w którym zamierzam 
wziąć udział w najbliższym czasie.  

Wkrótce rozpoczniesz naukę w 
Gimnazjum z Polskim Językiem 
Nauczania w Czeskim Cieszynie. 
Czy masz już plany na studia?

Mam ambitne plany, gdyż chciał-
bym ukończyć studia medyczne.

A to mnie zaskoczyłeś! Myśla-
łam, że powiesz: aktorstwo, li-
teratura czy jakiś inny kierunek 
humanistyczny...

Będzie trochę trudno przerzucić się 
na przedmioty ścisłe, ale nie mam 
z nimi dużych problemów. Nawet 
lubię fi zykę i biologię, trochę mniej 
matematykę, bo jest dla mnie zbyt 
abstrakcyjna. Bardzo chciałbym 
ukończyć studia medyczne, ale zda-
ję sobie sprawę, że jest to trudne. 
Zresztą to jeszcze bardzo odległa 
przyszłość, teraz czeka mnie gim-
nazjum, a przecież przez te cztery 
lata może się jeszcze dużo zmienić. 

Rozmawiała: 
ELŻBIETA PRZYCZKO

Wiosenna fantazja
Na ten dzień czekaliśmy z niecier-
pliwością. Zaprosiliśmy do naszego 
przedszkola naszych starszych ko-
legów ze szkoły, pierwszoklasistów, 
wraz z ich panią nauczycielką. Zna-
my się wszyscy dobrze, bo jeszcze w 
zeszłym roku byli przedszkolakami. 
Jak oni wyrośli!

Najpierw popisały się średniaczki 
z grupy „Motylków”, pokazały nam 
scenkę pt. „Marzec czarodziej” o po-
żegnaniu bałwanka i powitaniu wio-
sny. Występ małych aktorów bardzo 
się wszystkim podobał, najbardziej 
pani Marioli ze szkoły. Potem my, 
„Biedronki” (starszaki), zaprosiliśmy 
gości do swojej sali na wspólną za-

bawę. Najpierw wspólnie rozwią-
zywaliśmy wiosenną krzyżówkę, a 
potem zaśpiewaliśmy kilka wiosen-
nych piosenek. Nasza fantazja moc-
no pracowała, kiedy otrzymaliśmy 
kartki z pięcioma kropkami i mie-
liśmy narysować wiosenny obrazek 
wykorzystując tylko te kropki. Kiedy 
panie oglądały nasze prace, co chwila 
wołały z zachwytu: „Ale fajne!”, „Ja-
kie śmieszne!”, „Jakie pomysłowe!”. 
Na koniec była wspólna herbatka i 
gry z zabawkami. Przygotowaliśmy 
dla naszych kolegów niespodzianki 
– zielone wiosenne żabki. Żal nam 
było się rozstawać, ale wkrótce spo-
tkamy się w szkole.  

Przedszkole Wesołych Przygód, 
Czeski Cieszyn                                            

Troska o język
Kultura języka w obecnych czasach 
pozostawia wiele do życzenia. Głę-
boka troska o poprawność ojczystego 
języka, przytaczanie pięknych słów, 
uświadamianie, że ojczysty język jest 

najpiękniejszym i najcenniejszym 
skarbem – to zadanie także dla na-
szych przedszkoli.

„Pogoda” również nie zapomina 
o tym, by „język giętki” poprawnie 
wyrażał „to, co myśli głowa”. Do-
skonalimy język przedszkolaków, 
zabiegamy, by mówili starannie, do-
brze akcentowali swoje wypowiedzi 
i nie lekceważyli zasad poprawnej 
wymowy.

To zadanie bardzo trudne, długo-
falowe, ponieważ 10 „pogodziarzy” 
pochodzi z rodzin polsko-czeskich, 
jeden z polsko-słowackiej. Upo-
wszechniamy więc poprawną polsz-
czyznę w codziennej komunikacji z 
dziećmi, w edukacji bardzo pomaga 
nam „Bajka”, bogaty księgozbiór, 
który daje znakomity wzór do po-
sługiwania się ojczystym językiem. 
W trosce o kulturę słowa wspania-
łym pomocnikiem są wiersze, które 
uczą poprawnej wymowy wyrazów, 
budowania zdań, formułowania wy-
powiedzi – po prostu wzbogacają 

słownik dzieciaków i wprowadzają je 
w obszar języka literackiego. Okazją 
do sprawdzenia kondycji mowy pol-
skiej było w „Pogodzie” – „Wiosenne 
Wierszowanie”.  Wśród uczestników 
przeglądu została wybrana czwórka 
recytatorów, która będzie reprezen-
tować przedszkole 23 kwietnia na X 
Przeglądzie Recytacji Przedszkoli w 
Czeskim Cieszynie.
Noe: Wierszyk o kaczorkach wy-
brała mi mamusia, a mnie się bardzo 
podoba, bo na początku kaczorki 
wszystkim dokuczały, ale potem się 
poprawiły, by się mogły w zgodzie 
bawić.
Ania: Sama wybrałam wierszyk o 
psich smuteczkach, bo lubię pieski i 
dobre zakończenia historyjek.
Miriam: Wierszyk o naj-kubku wy-
brałyśmy razem z mamą, którą bar-
dzo kocham.
Dominik: Wszyscy wiedzą, że 
uwielbiam strażaków, więc nauczy-
łem się długiego wiersza pt. „Pali 
się”.  Pani Janka

Na scenie lub z piórem w ręku
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Adam i Julia Ruszowie to bliźniaki, które przyszły na świat 7 stycznia 2014 
roku w Trzyńcu. Dzieci ważyły 2640 i 1830 g oraz mierzyły 47 i 41 cm. 
– Adzio śmieje się kącikiem ust jak dziadek z Tarasu, Julia jak babcia z Zaol-
zia. Oboje sprawiają wielką radość rodzicom, dziadkom i krewnym – napisali 
w liście do redakcji rodzice bliźniaków, Marek i Lenka Ruszowie z Trzyńca.

Adam to imię męskie pochodzenia semickiego. Prawdopodobnie wywodzi się 
od hebrajskiego słowa „adamah”, które oznacza „ziemię, rolę”, wtedy znaczyłoby 
„rolnik”, albo „że człowiek z ziemi powstały, do ziemi wróci”. Julia to imię żeń-
skie powstałe w starożytnym Rzymie, oznaczające różę lub piękny kwiat.  (ep)

WITAMY
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KRZYŻÓWKA
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Zapraszamy do rozwiązywania krzy-
żówki. Na odpowiedzi czekamy do 
28 kwietnia. Prosimy o podawanie 
adresu, ponieważ nagrodę wysyła-
my pocztą. Książkę za rozwiązanie 
poprzedniej krzyżówki otrzymuje 
Alicja Iwanuszek z Lutyni Dolnej.
1. Astronomiczna rozpoczyna się 
21 marca 2. Stolicą tego południo-
woazjatyckiego państwa jest Nowe 
Delhi 3. Kompendium wiedzy w 

formie zbioru haseł ułożonych alfa-
betycznie 4. Kwiat, który jest symbo-
lem harcerstwa i skautingu 5. Sport 
drużynowy, w którym należy umie-
ścić piłkę w koszu 6. Rzeka Ameryki 
Południowej, najdłuższa na świecie 
7. Kraina z książek C.S. Lewisa, 
stworzona przez lwa Aslana 8. Na 
przykład Spokojny albo Atlantycki 
9. Przy jej obieraniu się popłaczesz. 
 (ep)

Tomasz Suchý

Spotkanie przedszkolaków z pierwszoklasistami.

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA
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TVP 1 

5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wiado-
mości 8.10 Polityka przy kawie 8.30 
Niespokojne umysły 8.50 My Wy Oni 
9.30 Natura w Jedynce - Wulkanicz-
na odyseja 10.30 Moda na sukces (s.) 
11.00 Świat się kręci 12.00 Wiadomo-
ści 12.05 Agrobiznes 12.20 Smaki pol-
skie - Pierogi z gęsi 12.35 Przepis dnia 
(s.) 12.50 Natura w Jedynce - Wulka-
niczna odyseja 13.55 Jaka to melodia? 
(teleturniej) 14.30 Moda na sukces 
(s.) 15.00 Wiadomości 15.20 Klan 
(s.) 15.50 Drużyna A (s.) 16.40 Jaka 
to melodia - wyd. specjalne (teletur-
niej) 16.45 Metr od świętości - Poznań 
17.00 Teleexpress 17.25 Jaka to melo-
dia? (teleturniej) 17.55 Klan (s.) 18.30 
Świat się kręci 19.15 Przepis dnia (s.) 
19.30 Wiadomości 20.30 Ojciec Ma-
teusz (s.) 21.25 Sprawa dla reportera 
22.25 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem 
- Witajcie na Świecie 23.30 Metr od 
świętości - Poznań 23.45 Moja krew. 

TVP 2 
5.55 Codzienna 2 m. 3 (s.) 6.30 Loka-
torzy (s.) 7.05 M jak miłość (s.) 8.00 
Pytanie na śniadanie 11.00 Barwy 
szczęścia (s.) 11.35 Na dobre i na złe 
(s.) 12.40 Makłowicz w podróży - Ma-
dera 13.10 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat - Vanuatu 13.45 Reporter 
Polski 14.35 Postaw na milion 15.30 
Panorama Kraj 15.50 Na dobre i na 
złe (s.) 16.50 Rodzinka.pl (s.) 18.00 
Panorama 18.50 Tylko Ty! 19.25 Bar-
wy szczęścia (s.) 20.40 Na sygnale (s.) 
21.40 Jan Paweł II 0.00 Przyjaciel do 
końca świata. 

TV KATOWICE 
6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.40 Poranek z TVP Katowice 8.00 
Co niesie dzień 8.30 Raport z Pol-
ski 8.55 Przechodzień codzienny 
9.00 Mój pies i inne zwierzaki 9.15 
Jedź bezpiecznie 9.30 Co niesie dzień 
10.00 Zapraszamy na kawę 10.05 
EkoAgent 10.45 Przydrożne kaplicz-
ki i krzyże w krajobrazie Wielkopol-
ski 11.20 Zapraszamy na kawę 11.40 
Europejczycy 2014 12.05 Astroregion 
12.35 Zapraszamy na kawę 12.55 
Agrobiznes 13.35 Polska via Dolo-
rosa 14.05 W ZOO dookoła świata 
14.25 Dziennik regionów - tematy 
dnia 14.45 Przechodzień codzienny 
14.55 Doświadczenie miłości - dzien-
nik z podróży ks. Kazimierza Orze-
chowskiego 16.00 Raport z Polski 
16.25 Dziennik regionów - tematy 
dnia 16.30 Relacje 17.00 Podwodna 
Polska - Jezioro Hańcza 17.30 Aktu-
alności Flesz 17.40 Odkrywanie Jury 
17.50 Szukamy skarbów 18.15 In-
formator KZK GOP 18.15 Kronika 
Miasta 18.30 Aktualności 18.50 Gość 
Aktualności 20.00 Kronika Miasta 
20.25 Szlakiem zabytków techniki - 
Sztolnia Królowa Luiza 21.00 Echa 
dnia 22.00 Aktualności Wieczorne 
22.35 Telekurier 23.10 Doświadcze-
nie miłości - dziennik z podróży ks. 
Kazimierza Orzechowskiego 23.55 
Reportaż 0.25 Echa dnia. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.15 

Świat według Kiepskich (s.) 9.00 
Malanowski i Partnerzy 10.00 Dzień, 
który zmienił moje życie 11.00 Dla-
czego ja? 12.00 Pielęgniarki (s.) 13.00 
Trudne sprawy 14.00 Pierwsza mi-
łość (s.) 14.45 Dzień, który zmienił 
moje życie 15.50 Wydarzenia 16.15 
Interwencja (ag.) 16.30 Malanowski 
i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarze-
nia 19.30 Świat według Kiepskich 
(s.) 20.05 Zdrady (s.) 21.05 Przyja-
ciółki (s.) 22.05 To nie koniec świata! 
23.05 Joshua (fi lm USA) 1.15 Świat 
według Bundych (s.) 2.30 Dziewczy-
ny z fortuną (teleturniej). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wampir w bloku 
(fi lm) 9.45 Chłopaki w akcji 10.15 
List do ciebie 11.15 Wszystko-party 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Król sokołów (bajka) 14.10 Niebo 
i Vincek 15.10 Kto by tam się wil-
ka bał (fi lm) 16.40 Podróżomania 
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
17.55 Wiadomości regionalne 18.25 
Taxi 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.00 Opowiadaj (s.) 
20.55 Ranczo pod Zieloną Siódemką 
(s.) 21.30 Pr. dyskusyjny M. Jílkovej 
22.25 Na tropie 22.50 Sprawy in-
spektora Lynleya (s.) 0.20 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Stracony week-
end (fi lm) 10.35 Architektura 11.05 
Katastrofy lotnicze 11.50 Niemcy 
- dwie twarze zjednoczonego kraju 
12.50 Winko 13.15 Znajdź dla sie-
bie zwierzę 13.50 Auto Moto Revue 
14.20 Trabantem przez Amerykę 
Południową 14.45 Spostrzeżenia z 
zagranicy 14.55 Ducati Multistra-
da 1200 15.45 Planeta dinozaurów 
16.35 Śladami J.Y. Cousteau w Mo-
rzu Śródziemnym 17.30 Biuro (s.) 
17.50 Cudowna planeta 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Historie Alfreda 
Hitchcocka (s.) 19.20 Niesamowite 
historie (s.) 19.50 Wiadomości w j. 
migowym 20.00 Kamera w podróży 
21.00 Szara eminencja (fi lm) 22.20 
Matrioszki (fi lm) 23.10 Zakazane 
imperium (s.) 0.00 Q 0.25 Bracia i 
siostry (s.). 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.05 Ulica 
(s.) 10.00 Głos 11.50 Tescoma ze sma-
kiem 12.00 Południowe wiadomości, 
sport, pogoda 12.30 Doktor Hart (s.) 
13.25 Bez śladu (s.) 14.20 Prawo i po-
rządek: Zbrodniczy zamiar (s.) 15.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.30 Krok za krokiem (s.) 17.00 Po-
południowe wiadomości, sport, pogo-
da 17.30 Kryminalne zagadki Miami 
(s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości 
20.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 21.30 Bach! 22.15 Poszuki-
wany (fi lm) 0.10 Prawo i porządek: 
Zbrodniczy zamiar (s.) 1.00 Krymi-
nalne zagadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.05 Policja Hamburg (s.) 7.00 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.15 
M.A.S.H. (s.) 9.00 Napisała: morder-
stwo (s.) 10.05 Policja Hamburg (s.) 

11.05 Julie Lescaut (s.) 13.10 Strażnik 
Teksasu (s.) 14.10 Siska (s.) 15.25 Cas-
tle (s.) 16.20 Komisarz Rex (s.) 17.30 
Popołudniowe wiadomości 18.00 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 VIP 
wiadomości 20.15 Piraci z Karaibów: 
Na krańcu świata (fi lm) 23.50 Th e Fin-
der (s.) 0.50 Zabójcze umysły (s.) 1.45 
Firma (s.). 

PIĄTEK 18 kwietnia
 

TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 7.45 ZUS dla 
Ciebie 8.00 Wiadomości 8.08 Polity-
ka przy kawie 8.25 Jedynkowe Przed-
szkole 8.50 Okrasa łamie przepisy 
- Kuchnia na przedwiośniu 9.30 Na-
tura w Jedynce - Wulkaniczna odyseja 
10.25 Galeria (s.) 11.00 Świat się kręci 
12.00 Wiadomości 12.05 Agrobiznes 
12.25 Wójt roku 2013 12.40 Przepis 
dnia (s.) 12.50 Natura w Jedynce - 
Dzika Planeta: Ryś 13.30 Świat Józefa 
14.30 Moda na sukces (s.) 15.00 Wia-
domości 15.20 Klan (s.) 15.50 Sprawa 
dla reportera 16.45 Metr od świętości 
- Samolot 17.00 Teleexpress 17.20 
Metr od świętości - Do zobaczenia w 
raju 17.40 Odlot 19.15 Przepis dnia 
(s.) 19.30 Wiadomości 20.15 Cud na 
Kostaryce 20.55 Droga Krzyżowa - 
transmisja z Watykanu 23.00 Metr od 
świętości - Samolot 23.10 Spartakus 
0.50 Opowieści z tysiąca i jednej nocy 
- Aladyn i Szeherezada. 

TVP 2 
6.05 M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie 
na śniadanie 11.05 Barwy szczęścia 
(s.) 11.35 Na dobre i na złe (s.) 12.40 
Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat - Słoń domowy 13.10 Tylko Ty! 
13.50 Jan Paweł II 16.05 Na sygna-
le (s.) 17.00 Wielki Piątek w Mrą-
gowie 18.00 Panorama 18.50 Tylko 
Ty! 19.30 Barwy szczęścia (s.) 20.40 
Oszukana 23.10 Wyścig. 

TV KATOWICE 
6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 7.40 
Poranek z TVP Katowice 8.00 Co 
niesie dzień 8.30 Raport z Polski 8.55 
Rączka gotuje 9.30 Co niesie dzień 
10.05 Relacje 10.55 Drewniane koś-
cioły na terenie Wielkopolski 11.40 
Eurosąsiedzi 11.50 Nożem i widelcem 
12.05 Zaproszenie - Miejsce Wielkiego 
Wędrowania 12.55 Agrobiznes 13.35 
Ludzie wielkiej pasji czyli Judasz i inni 
14.05 Miejsce mojego życia - Andrzej 
Korzec 14.25 Dziennik regionów - te-
maty dnia 14.55 Homilie Jana Pawła II 
15.20 Jan Paweł II - wśród nas i dla nas 
16.00 Raport z Polski 16.25 Dziennik 
regionów - tematy dnia 16.30 Klub 
Srebrnego Włosa 17.00 Wstęp wol-
ny - z kulturą 17.30 Aktualności Flesz 
17.40 Kronika Miasta 17.55 Trudny 
rynek 18.30 Aktualności 20.00 Męska 
strefa 20.30 Zamki kresowe Rzeczy-
pospolitej 21.00 Echa dnia 22.00 Ak-
tualności Wieczorne 22.35 Telekurier 
23.10 Wielki Tydzień w Jerozolimie 
- Liturgia 0.20 Echa dnia. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.20 
Świat według Kiepskich (s.) 8.55 Ma-
lanowski i Partnerzy 10.00 Dzień, któ-
ry zmienił moje życie 11.00 Dlaczego 
ja? 12.00 Pielęgniarki (s.) 13.00 Trud-
ne sprawy 14.00 Pierwsza miłość (s.) 
14.45 Dzień, który zmienił moje życie 
15.50 Wydarzenia 16.15 Interwencja 
(mag.) 16.30 Malanowski i Partnerzy 
17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza mi-
łość (s.) 18.50 Wydarzenia 19.30 Świat 
według Kiepskich (s.) 20.05 Spadko-
biercy (komedia USA) 22.35 Spider-
Man III (fi lm USA) 1.15 Śmiertelna 
pułapka (fi lm USA). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 O dudach Mar-
cina (bajka) 9.40 Niech żyją rycerze! 
(fi lm) 11.30 Kamera na szlaku 12.00 

Południowe wiadomości 12.30 Praw-
da i kłamstwo (bajka) 13.50 Cierpienia 
młodego Boháčka (fi lm) 15.20 Ostat-
nia nagonka Alfonsa Karáska (fi lm) 
16.15 AZ kwiz 16.45 Mała farma 
17.10 Łopatologicznie 17.55 Wia-
domości regionalne 18.25 Taxi 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Pierwsza republika (s.) 21.00 
13. komnata M. Brodskiego 21.30 
Wszystko-party 22.15 Koło pełne 
gwiazd 23.10 Zawodowcy (s.) 0.05 
AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kosmos 9.45 Pla-
neta dinozaurów 10.35 Chcesz mnie? 
11.05 Życie na wybrzeżu 11.50 Jak 
zielenieliśmy 12.15 Kapitalizm - na-
sza tajna recepta 13.10 Stulecie lata-
nia 14.05 II wojna światowa 14.50 
City Folk 2013: Dhaka 15.20 Przy-
gody nauki i techniki 16.05 Nauka na 
własnej skórze 17.00 Transmisja mszy 
18.00 Tajemnica wielkiej nocy 18.45 
Wieczorynka 18.55 Historie Alfreda 
Hitchcocka (s.) 19.20 Niesamowi-
te historie (s.) 19.40 Spostrzeżenia z 
zagranicy 19.50 Wiadomości w j. mi-
gowym 20.00 Cudowna planeta 21.00 
Helimadoe (fi lm) 22.35 Kochankowie 
(fi lm) 0.20 Bieg po życie (fi lm). 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.05 Uli-
ca (s.) 10.00 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.20 Krok za krokiem 
(s.) 11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 
Południowe wiadomości, sport, po-
goda 12.30 Doktor Hart (s.) 13.25 
Bez śladu (s.) 14.20 Prawo i porzą-
dek: Zbrodniczy zamiar (s.) 15.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.30 Krok za krokiem (s.) 17.00 Po-
południowe wiadomości, sport, pogo-
da 17.30 Kryminalne zagadki Miami 
(s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Najpiękniej-
sza zagadka (bajka) 22.20 Kac Vegas 
(fi lm) 0.15 Prawo i porządek: Zbrod-
niczy zamiar (s.). 

PRIMA 
6.05 Policja Hamburg (s.) 7.00 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.15 
M.A.S.H. (s.) 9.05 Napisała: mor-
derstwo (s.) 10.05 Policja Hamburg 
(s.) 11.05 Julie Lescaut (s.) 13.10 
Strażnik Teksasu (s.) 14.10 Siska (s.) 
15.25 Castle (s.) 16.20 Komisarz Rex 
(s.) 17.30 Popołudniowe wiadomości 
18.00 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości, wiadomości kryminalne 
19.55 VIP wiadomości 20.15 Farmer 
szuka żony 21.20 Pr. rozrywkowy 
22.15 Show Jana Krausa 23.15 Pta-
szek na uwięzi (fi lm) 1.35 Morska 
przygoda (fi lm).

KALKULATOR WALUTOWY 
Kursy walut w kantorach z dnia 16. 4. 2014

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

CZK  0,151  0,153 0,149  0,155

EUR  4,160 4,190   4,130  4,240

USD  3,010  3,060  2,970  3,070

 Czeski Cieszyn, dworzec  Trzyniec, Albert
 kupno  sprzedaż kupno  sprzedaż

PLN    6,53    6,65   6,46    6,62

EUR  27,20 27,65 26,80 27,62

USD  19,70 20,20 19,40 20,00 (wik)

KALKULATOR 
PALIWOWY 

Ceny paliw na stacjach 
z dnia 16. 4. 2014

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  5,15 zł

ON  5,11 zł

LPG 2,30 zł

 Cieszyn, Statoil
E95  5,29 zł

ON  5,24 zł

LPG 2,51 zł

 Cieszyn, Shell
E95  5,22 zł

ON  5,22 zł

 Zebrzydowice, Bliska
E95  5,29 zł  

ON  5,19 zł

LPG 2,48 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  35,20 kc  

ON  36,30 kc  (wik)

PIĄTEK 18 kwietnia

6.10 Świat się kręci 7.00 Wilnoteka 
7.15 Polonia w Komie - Kambodża 
7.25 Miki Mol i Straszne Płaszczydło 
8.00 Pytanie na śniadanie 11.00 Polo-
nia 24 11.40 Dwie strony medalu (s.) 
12.00 Barwy szczęścia 12.25 Łami-
główka - Pisarze polscy 12.35 Wia-
domości 12.50 M jak miłość (s.) 13.50 
Komisarz Alex (s.) 14.50 Jak to działa 
- program popularnonaukowy 15.25 
Złotopolscy (s.) 16.00 Hala odlotów 
(s.) 16.55 Dwie strony medalu 17.20 
Polonia w Komie - Australia 17.30 Te-
leexpress 17.50 Metr od świętości - Sa-
molot 18.00 Ukryte życie Jezusa 18.55 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Ex Libris 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomo-
ści 20.40 Notacje - Maria Okońska 
20.55 Droga Krzyżowa - transmisja z 
Watykanu 23.05 Polonia 24 23.50 Pa-
rada oszustów - Jaguar 1936 0.50 Dwie 
strony medalu (s.). 

SOBOTA 19 kwietnia
6.35 Złotopolscy (s.) 8.55 Polonia 24 
9.40 Załoga Eko 10.05 Niespokojne 
umysły - Ewa Łętowska 10.25 Nie-
znane życie Jana Pawła II 11.15 Punkt 
widzenia 12.20 Pamiętaj o mnie 12.40 
Ojciec Mateusz (s.) 13.25 Smak tra-
dycji - Wielkanoc 13.45 Makłowicz w 
podróży - Tunezja 14.20 Panna z mo-
krą głową 16.00 Kulturalni PL 17.00 
Słownik polsko@polski, talk-show 
prof. Jana Miodka 17.30 Teleexpress 
17.50 Metr od świętości - Synu żyjemy 
18.00 Hrabina Cosel 18.55 Trebunie 
Tutki i Kinior Future Sound 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.40 
Orędzie na Wielkanoc 20.55 Spra-
wiedliwi 21.45 Pamiętaj o mnie 22.05 
Polacy tu i tam - Magazyn polonijny 
22.45 Uwaga - Premiera!

NIEDZIELA 20 kwietnia  
6.20 Galeria (s.) 6.45 Dwie strony 
medalu (s.) 8.40 Polacy tu i tam - Ma-
gazyn polonijny 9.15 Awantura o Ba-
się 9.50 Pamiętaj o mnie 10.10 Msza 
Święta Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz błogosławieństwo Urbi et Orbi 
12.25 Tygrysy Europy 13.15 Stacja 
Milówka 14.20 Maria 15.25 Stacja 
Milówka 16.20 Zielone piętra lasu 
- fi lm przyrodniczy 16.55 Made in 
Poland 17.30 Teleexpress 17.45 Metr 
od świętości - Golgota 17.55 Hrabi-
na Cosel - Władza 18.55 Dary Losu 
- Koncert Ryszarda Rynkowskiego 
19.40 Dobranocka 20.00 Wiadomości 
20.45 Blondynka (s.) 21.40 Pamiętaj 
o mnie 22.00 „Total Niemen, czyli o 
czym trąbodzwonisz...” - koncert pa-
mięci Czesława Niemena (Przegląd 
Piosenki Aktorskiej - Wrocław 2014) 
23.10 Tygrysy Europy 0.00 Dary Losu 
- Koncert Ryszarda Rynkowskiego. 

PONIEDZIAŁEK 21 kwietnia 
6.10 Dary Losu - Koncert Ryszarda 
Rynkowskiego 6.55 Smak tradycji - 
Lany Poniedziałek 7.20 Wielkanocna 
weranda Pana Myszki 7.50 Ziarno 
8.25 Panna z mokrą głową 10.10 „To-
tal Niemen, czyli o czym trąbodzwo-
nisz...” - koncert pamięci Czesława 
Niemena (Przegląd Piosenki Aktor-
skiej - Wrocław 2014) 11.15 Pod Ta-
trami 11.30 Galeria (s.) 12.00 Regina 
Coeli 12.20 Barwy szczęścia (s.) 12.50 
Blondynka (s.) 13.45 Made in Poland 
14.20 Kulturalni PL 15.25 Złotopol-
scy (s.) 15.55 Kazimierz Kowalski za-
prasza 16.55 Galeria (s.) 17.20 Polonia 
w Komie - Australia 17.30 Teleexpress 
17.52 Metr od świętości - Kremów-
ki 18.00 Hrabina Cosel 19.00 Bar-
wy szczęścia (s.) 19.45 Dobranocka 
20.00 Wiadomości 20.40 Łamigłów-
ka - Pisarze polscy 20.50 Na sygnale 
(s.) 21.45 Polonia w Komie - Kanada 
22.00 Polonia 24 22.45 Kazimierz Ko-
walski zaprasza 23.45 Hrabina Cosel 
0.45 Galeria (s.).

TV POLONIA 
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PODZIĘKOWANIA

Serdeczne podziękowania wszystkim krewnym, przyjaciołom, znajomym, 
MK PZKO Marklowice i byłym współpracownikom z huty JÄKL za wy-
razy współczucia i kwiaty oraz liczny udział w pogrzebie

śp. KAROLA SIKORY 

Szczególne podziękowanie ks. proboszczowi mgr. Henrykowi Loryszowi 
za odwiedziny i podanie najśw. sakramentów oraz dostojne przeprowa-
dzenie obrzędu pogrzebowego. Dziękujemy również służbie kościelnej i 
pracownikom zakładu pogrzebowego Zdeny Černínovej. Zasmucona ro-
dzina. RK-065

W „Głosie Ludu” z 25 marca ogłosi-
liśmy konkurs czytelniczy z wydaw-
nictwem Prószyński i Spółka. Zada-
liśmy wtedy pytanie, w którym roku 
powstało to jedno z najbardziej zna-
nych i liczących się na polskim rynku 
księgarskim wydawnictw. Prawidło-
wa odpowiedź brzmi: „Prószyński i 
S-ka działa od 1990 roku”. Prawid-
łowej odpowiedzi udzielili: Renata 
Siwek z Karwiny-Raju, Irena Cieślar 
z Milikowa, Maryla Godula z Kar-
winy-Frysztatu oraz Monika Rosa-
-Olejniczek z Fromborka. Nagrodą 
są cztery egzemplarze książki Mate-
usza M. Lemberga „Zasługa nocy”, 
ufundowane przez wspomniane wy-
dawnictwo. Książki można odebrać 
w redakcji (ul. Komeńskiego 4, Cze-
ski Cieszyn, w terminie do końca 
maja). 

Jak przypomina Anna Augustyń-
czyk, specjalista ds. promocji w wy-

dawnictwie, wydaje ono literaturę 
polską i światową, zarówno klasykę, 
jak i prozę współczesną, literaturę 
faktu i biografi e, książki kulinarne, 
popularnonaukowe oraz dla dzieci 
i młodzieży. Wydawnictwo korzy-
sta także z nowoczesnych środków 
przekazu. Wydaje e-booki, posiada 
interaktywną stronę internetową, ma 
swoje konto na Facebooku.

– Internet, nowy środek przekazu, 
dał nam możliwość twórczego wyko-
rzystania treści zawartych w naszych 
książkach. W taki sposób powstały 
nasze witryny popularnonaukowe. 
Inne projekty – witryny informacyj-
ne i edukacyjne powstawały nieza-
leżnie od naszej działalności wydaw-
niczej i zawierają treści zgromadzone 
i opracowane specjalnie w tym celu 
– dodaje Anna Augustyńczyk.

W tym miesiącu nowościami wy-
puszczonymi na rynek przez wydaw-

nictwo są między innymi biografi a 
jednej z najbardziej wpływowych 
osób w hitlerowskiej maszynie 
śmierci (Peter Longerich, „Himmler. 
Buchalter śmierci”), kryminał ro-
dem ze Skandynawii (Gregg Olsen, 
„Lodowa kurtyna”) czy opowieść 
o utraconej pamięci (Lisa Kleypas, 
„Bez pamięci”). Nowością jest także 
debiut Radka Raka, „Kocham Cię, 
Lilith”. To kolejny weterynarz w wy-
dawnictwie, poza wspomnianym wy-
żej Lembergiem. Rak, urodzony na 
Podkarpaciu, przenosi nas w miejsca 
tak lubiane przez pisarskich outsi-
derów, jak choćby Marek Hłasko, 
Edward Stachura, czy ze współczes-
nych – Andrzej Stasiuk. Miejscem 
swojego debiutu czyni niewielkie 
sanatorium we wsi Ruskie Bukowni-
ki. W Beskid Niski przyjeżdża były 
przedstawiciel handlowy Robert z 
astmą oskrzelową i ciśnieniem nie-

regularnym jak nurt beskidzkiego 
potoku, by znaleźć spokój. Kiedy na 
początku swojego pobytu widzi, jak 
tajemnicza nieznajoma maluje obraz 
„Spokój nad Rymanowem”, wydaje 
się, że szybko uda mu się osiągnąć 
swój cel, że z kolejnych stron popłyną 
cisza i spokój, tak charakterystyczne 
dla Beskidu Niskiego. Tajemnicza 
Iwona znika jednak równie szybko, 
jak się pojawiła, a pokój numer 8, w 
którym rzekomo mieszkała, okazuje 
się... kotłownią. Robert widzi jednak 
nie tylko Iwonę, ale i detektywa Im-
manuela Jesipowicza, o przygodach 
którego czyta w wolnych chwilach 
książkę, pojawiają się także bracia z 
pobliskiego klasztoru (2014 został 
ogłoszony między innymi Rokiem 
św. Jana z Dukli, w książce pojawia 
się także góra Cergowa, pod którą 
żył święty. Być może to celowy za-
bieg autora). 

Wydawnictwo reklamuje książkę, 
że jest o poszukiwaniu miłości. Au-
tor pisze tak: „Do kurortów romanse 
widać, jak ćmy do świecy lecą”. Pew-
nie niektórzy się z nim zgodzą...

TOMASZ WOLFF

Konkurs z Prószyńskim

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Rio 2 
(17, 18, godz. 15.30); Babovřesky 2 (17, 
18, godz. 17.45); Nauka spadania (17, 
18, godz. 18.00); 72 godziny (17, 18, 
godz. 20.00); Monica Z (17, 18, godz. 
20.30); KARWINA – Centrum: 
Transcendencja (17, 18, godz. 17.30); 
72 godziny (17, 18, godz. 20.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Gang Wie-
wióra (17, 18, godz. 10.00); Bella i 
Sebastian (17, 18, godz. 14.00); Ona 
(17, 18, godz. 17.30); Transcendencja 
(17, 18, godz. 20.00); CZ. CIESZYN 
– Central: Pojedeme k moři (18, godz. 
17.45); Kapitan Ameryka: Zimowy 
żołnierz (18, godz. 20.00); CIESZYN 
– Piast: Syn Boży (17, godz. 15.00, 
17.30); Noe (17, godz. 20.00).

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

CO W TERENIE
CZ. CIESZYN – Biblioteka Miej-
ska, fi lia przy ul. Havlíčka, zaprasza 
we wtorek 22. 4. o godz. 17.00 na 
spotkanie z cyklu „Podróże bliskie i 
dalekie”. Wrażeniami z pobytu stu-
dyjnego w Nowej Zelandii podzieli 
się Michał Czudek.

HAWIERZÓW-MIASTO – Klub 
Emerytów zaprasza na spotkanie 
klubowe 17. 4. o godz. 15.00 do świe-
tlicy przy ulicy Horymira 1511/9.
HAWIERZÓW-SUCHA – MK 
PZKO zaprasza na wycieczkę do 
Zagrody Żubrów (bilet 9 zł, ulg. 6 zł) 
i Muzeum Zamkowego (bilet 14,50 
zł, ulg. 8,50 zł) w Pszczynie. Odjazd 
w sobotę 31. 5. z przystanku „Na 
kopci” o godz. 7.00, tak samo jak w 
zeszłym roku. W drodze powrotnej 
zobaczymy zaporę w Goczałkowi-
cach i ogrody w Pisarzowicach. Cena 
250 kc od osoby. Prosimy zabrać do-
wody osobiste, złotówki i ubezpie-
czenie.
ŁOMNA DOLNA – Klub Mło-
dych MK PZKO zaprasza 20. 4. o 
godz. 16.00 do hotelu „Pod akáty” 
na przedstawienia pt. „Nowa Hon-

da” Bronisława Procnera i „Sumeryja 
u Drzązgały” Adama Wawrosza. W 
przerwie przygrywa kapela „Nowi-
na”.
MILIKÓW-CENTRUM – MK 
PZKO zaprasza do Domu PZKO 
na przedstawienie teatralne pt. „Se-
metryka” Zbyszka Sikory w niedzielę 
20. 4., w sobotę 26. 4. i niedzielę 27. 4. 
zawsze o godz. 17.00.
ORŁOWA-PORĘBA – Klub 
Kobiet i Zarząd MK PZKO zapra-
szają członków i członkinie obwodu 
orłowskiego 24. 4. o godz. 15.30 na 
prelekcję Renaty Kucia pt. „Z Bogu-
mina do Chin” do Domu PZKO.
PTTS „BŚ” – Zaprasza na tradycyj-
ny wielkanocny wymarsz na Ostry, 
który odbędzie się w poniedziałek 
21. 4. Odjazd pociągu z Cz. Cieszy-
na o godz. 7.22 do Bystrzycy. Na-
stępnie autobusem do Koszarzysk. 
Inf. tel. 558  995 569, 604  879 793, 
www.ptts-beskidslaski.cz.
zaprasza 22. 4. na wtorkową 
wycieczkę na trasie: Frydlant – On-
drzejnik – Skałka – Kończyce pod 
Ondrzejnikiem. Odjazd pociągiem o 
godz. 7.42 z Cz. Cieszyna lub o godz. 
8.05 z Ostrawy-Kuńczyc w kierunku 

Frydku do Frydlantu nad Ostrawicą. 
Inf. 599 525 435.

OFERTY
MALOWANIE, prace murarskie, 
wymiana okien. Tel. 603 854 651.

GL-148

ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 
pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-097

OFERTA PRACY
KONSULAT GENERALNY RP 
W OSTRAWIE, poszukuje spraw-
nej i pracowitej osoby do sprzątania 
budynków na terenie placówki w 
Ostrawie. Kandydat musi prowa-
dzić własną działalność gospodarczą 
– wystawiać rachunki bądź faktury. 
Zainteresowanych prosimy o kon-
takt pod nr. 596 118 074. GL-197

ZAPISY
CIERLICKO – PSP im. Żwirki i 
Wigury ogłasza zapisy do przed-
szkola w czwartek 24. 4 w godz. 
8.00-16.00. Inf. 739 088 077.

WYSTAWY
KARWI NA-FRYSZ TAT, KC 
„Agape”, Rynek Masaryka: do 22. 5. 
wystawa obrazów Anny Piszkiewicz 
pt. „Pejzaże i kwiaty”. 

CZESKI CIESZYN, KONGRES 
POLAKÓW, Komeńskiego 4: do 
16. 5. wystawa pt. „Z Adamowej 
dzichty. O życiu i twórczości Adama 
Wawrosza”. Czynna w dni powsze-
dnie 8.00-15.00.

WSPOMNIENIA

Okładka książki
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ŻYCZENIA

Tobie Nasz Kochany Dziadku, 

życzymy szczęścia i dostatku,

całujemy Cię serdecznie,

żyj nam w zdrowiu długo, wiecznie.

Tego wszystkiego życzą 

DZIADKOWI 

Kubuś, Agatka, Magdzia, Ewa, Asia i Michał. RK-063

Płyną lata... lecz pamięć o Tobie

wciąż żyje i do serc naszych powraca.

Dnia 16 kwietnia obchodziłby 60. urodziny nasz Dro-
gi

śp. inż. STANISŁAW FARNY

Z miłością wspominają najbliżsi. Dziękujemy za chwilę 
cichych wspomnień.  GL-215 

Ciebie, Boga, wysławiamy,

Tobie, Panu, wieczna chwała!

Ciebie Ojca, niebios bramy,

Ciebie wielbi ziemia cała.

Mocna wiara to szlachetny dar nieba! Opierając się na niej chrześcijanie 
przygotowują się corocznie przez okres Wielkiego Postu do punktu kul-
minacyjnego roku liturgicznego, jakim są święta Zmartwychwstania Pań-
skiego. Z tej okazji Polski Chór mieszany w Jabłonkowie przygotował mszę 
łacińską kompozytora Stanisława Boguni. Solowe partie odśpiewają: sopran 
– Daniela Sławińska, baryton – Klemens Słowioczek. Akompaniować będą: 
przy organach- Krystyna Pyszko, na violi – Jan Sławiński. Wszystkich, któ-
rzy chcieliby przeżyć tę uroczystość razem z nami, zapraszamy w Niedzielę 
Wielkanocną 20 kwietnia 2014 do jabłonkowskiego kościoła parafi alnego 
pw. Bożego Ciała na uroczystą mszę św., która rozpoczyna się o godz. 10.30.

Polski Chór Parafi alny w Jabłonkowie
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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, 
Czeski Cieszyn, ul. Strzelnicza 18 
(NA PARTERZE), codziennie 
w godz. od 8-16, tel. 558 711 027
e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.

UWAGA: od 16. 4. do 30. 4. biu-
ro firmy Hudeczek Service STUDIO 
GRAFICZNE w Czeskim Cieszynie, 
ul. Strzelnicza 18, z uwagi na prze-
prowadzkę będzie nieczynne. Od 
5 maja zmiana – ogłoszenia będą 
przyjmowane pod nowym adre-
sem: Hudeczek Service sp. z o.o., Ol-
brachcice, Stonawska 340, w godz. 
8.00-15.00. Serdecznie zapraszamy!
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.
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– W tym roku zjawili się u nas ucz-
niowie z 12 szkół. Do udziału w za-
wodach obok polskich szkół trady-
cyjnie zapraszamy również drużynę 
czeskiej szkoły w Bystrzycy – mówił 
Roman Wróbel, dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Hady-
ny z Polskim Językiem Nauczania 
w Bystrzycy i zarazem gospodarz 
zawodów.

Dodał, że organizatorzy tradycyj-
nie przygotowali 12 kompletów me-
dali. Chłopcy i dziewczęta rywalizo-
wali na dystansie 50 metrów stylami 
klasycznym i dowolnym, podzieleni 
na trzy kategorie wiekowe. Jedną z 
drużyn była reprezentacja szkoły w 
Lutyni Dolnej. – Nasz zespół jest 
malutki, bo liczy zaledwie dwóch 
chłopaków i dwie dziewczyny, mimo 
to po cichu liczę, że przywieziemy 
z tych zawodów jakiś medal. W ze-
szłym roku trochę nam do podium 
zabrakło, ale w tym na pewno powal-
czymy – mówił Zbigniew Letocha, 
nauczyciel wychowania fi zycznego w 
szkole w Lutyni Dolnej.

Znacznie liczniejsza, bo aż 12-oso-
bowa była reprezentacja szkoły w Su-
chej Górnej. – My także zamierzamy 

przywieźć choć jeden medal. Nie 
będzie to jednak zadanie łatwe, bo 
rywalizacja na tych zawodach stoi na 
wysokim poziomie, a faworytami są 

oczywiście gospodarze. My liczymy 
przede wszystkim na nasze dziew-
czyny w stylu dowolnym, natomiast 
nie wystawimy sztafety, ponieważ 

brakuje nam najstarszych chłopców z 
ósmej i dziewiątej klasy – tłumaczyła 
Barbora Škorvánková, nauczycielka 
ze szkoły w Suchej Górnej.

Na sukces w sztafecie liczyli za to 
pływacy z Czeskiego Cieszyna. – W 
poprzednich latach udawało nam się 
stawać na podium, więc chcemy po-
wtórzyć ten wynik, ale to jest sport 
i jak będzie, zobaczymy – zapowia-
dała Małgorzata Piasecka, opiekun-
ka pływaków z Czeskiego Cieszyna. 
– Osobiście bardzo lubię przyjeżdżać 
na te zawody, bo organizacja zawsze 
stoi tutaj na wysokim poziomie. Im-
preza przebiega szybko i sprawnie. 
Nie trzeba niepotrzebnie czekać, od 
razu też podawane są wyniki. Do 
tego panuje miła atmosfera i gra faj-
na muzyka. Czego więc chcieć wię-
cej – komplementowała gospodarzy 
Piasecka.

Po niemal dwóch godzinach in-
dywidualnych zmagań rozegrano 
zawody sztafetowe. Drużyny (dwóch 
chłopców i dwie dziewczyny) ścigały 
się stylem dowolnym na dystansie 4 
x 50 metrów. Tym razem w gronie 
sześciu zespołów pewnie zwycięży-
ła reprezentacja szkoły w Karwinie, 
która wyprzedziła drużyny gospoda-
rzy oraz szkoły w Czeskim Cieszy-
nie.

 WITOLD KOŻDOŃ

Pływackie mistrzostwa w Bystrzycy
We wtorek pod dachem szkolnej pływalni w Bystrzycy rozegrana została XIII edycja Mistrzostw Polskich Szkół w Pływaniu. Tym razem w prestiżowych zawodach 

wystartowało 94 chłopców i dziewcząt. W pływackiej sztafecie zwyciężyła zaś reprezentacja szkoły w Karwinie.

Najlepsi chłopcy młodsi (klasy 4-5) w stylu klasycznym: (od lewej) Maciej 
Durczok, Kamil Zolich i Pavel Niedoba.
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Wyścig sztafet, jak zwykle, dostarczył wielu emocji.

Jest ich pięciu, ale na razie tylko je-
den z nich otrzymał szansę gry w 1. 
lidze? Co to za łamigłówka? 

Zagadka dotyczy zagranicznych 
transferów Banika Ostrawa pozy-
skanych przed startem wiosennego 
sezonu. W zespole „czerwonej latar-
ni” pierwszej ligi znajduje się pięciu 
utalentowanych chłopaków, którzy 
pod wodzą odwołanego w ubiegłą 
niedzielę trenera Františka Komňa-
ckiego grzali ławkę. Przełom nastał 
w ostatniej kolejce z FC Slovácko. W 
39. minucie kontuzjowanego Davida 
Škutkę zmienił na boisku 19-letni 
młodzieżowy reprezentant Ghany, 
Francis Narh. Zagrał obłędnie do-
brze i wszystko wskazuje na to, że 
pod skrzydłami nowego opiekuna 
drużyny, Radka Slončíka, otrzyma 
szansę także w następnych meczach 
o wszystko. W kolejce czekają zaś 
czterej inni piłkarze, których warto 
sprawdzić, o ile Banik na poważnie 
myśli o uratowaniu pierwszoligowej 
skóry. Są to: Derrick Mensah (part-
ner Francisa Narha z młodzieżówki 
Ghany), Carlos de Azevedo (Bra-

zylia), Joel Lindpere (reprezentant 
Estonii, były piłkarz m.in. Chicago 
Fire) i Alans Sinelnikovs (reprezen-
tant Łotwy). 

Po pechowo przegranym 0:1 me-
czu ze Slováckiem jedynym pił-

karzem w kadrze Banika, który 
uśmiechał się do kamer i mikro-
fonów, był właśnie Francis Narh. 
Zbyt długo czekał na swoją okazję, 
by teraz rozpaczać po porażce z 
93. minuty. – Jestem szczęśliwy, że 

wreszcie otrzymałem szansę gry w 
czeskiej najwyższej klasie rozgrywek 
– powiedział „Głosowi Ludu” fi li-
granowy napastnik. Ghanijczykowi 
wystarczyły dwa kontakty z piłką, 
by przebić się do pierwszej z wielu 
dobrych okazji w meczu. Partnera 
z ataku wysoko ocenił także Václav 
Svěrkoš, do którego Narh dograł 
kilka świetnych piłek. – To dla mnie 
duża nobilitacja, że mogłem zagrać 
w tak ważnym spotkaniu. Szkoda, 
że nie udało nam się wygrać, ale nie 
rozpaczam – stwierdził czarnoskóry 
napastnik, który wyszkoleniem tech-
nicznym przewyższał o klasę więk-
szość zawodników na boisku. 

Może się wydawać, że entuzja-
styczne reakcje ghanijskiego piłka-
rza na przegrane spotkanie ze Slo-
váckiem wynikają z  braku wiedzy 
o randze tego meczu. Francis Narh 
z  uśmiechem na twarzy zaprzeczył 
jednak, jakoby nie zdawał sobie 
sprawy z  powagi sytuacji, w jakiej 
znajduje się jego klub. – Doskona-
le wiedziałem, że przegrana mocno 
skomplikuje nam sprawę w strefi e 

spadkowej. Jestem jednak przeko-
nany o tym, że jeszcze nie wszystko 
stracone. Wygramy trzy mecze u 
siebie i gitara – zaskoczył nas dzien-
nikarzy w centrum prasowym na Ba-
zalach. 

Francis Narh może się pochwa-
lić brązowym medalem z ostatnich 
mistrzostw świata U20. W mło-
dzieżówce Ghany aż roi się od uta-
lentowanych piłkarzy szukających 
szansy gry na Starym Kontynencie, 
w którymś z  europejskich klubów. 
Narh nie wzgardził nawet nękanym 
kłopotami ekonomicznymi Bani-
kiem Ostrawa, który od początku 
sezonu walczy o uratowanie skó-
ry. – Banik nie jest anonimowym 
klubem. To drużyna, która w prze-
szłości z powodzeniem walczyła w 
ligach europejskich. Wiedziałem o 
tym doskonale – dodał sympatycz-
ny zawodnik. Młodzieżowy repre-
zentant Ghany cierpliwie czekał na 
swoją okazję w Ostrawie. – Potrafi ę 
zagrać znacznie lepiej. Obiecuję.

JANUSZ BITTMAR    

FRANCIS NARH DEKLASUJE NA BOISKU I PRZED KAMERAMI

»Potrafi ę zagrać znacznie lepiej«

Francis Narh
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WYNIKI 
STYL DOWOLNY

Dziewczyny młodsze (klasy 4-5): 
1. Anna Grycz (Trzyniec), 2. Tere-
za Lancová (ZŠ Bystřice), 3. Kor-
nelia Linzer (Karwina).
Dziewczyny młodsze (klasy 6-7): 
1.Kateřina Štefánek (Bystrzyca), 
2. Anna Bojková (ZŠ Bystřice), 
3.Aneta Byrtus (Bystrzyca).
Dziewczyny starsze: 1. Barbara 
Gaura (Czeski Cieszyn), 2. Lucyna 
Polok (Bystrzyca), 3. Valerie Vala-
chová (Lutynia Dolna).
Chłopcy młodsi (klasy 4-5): 
1. Kamil Zolich (Karwina), 2. Ma-
ciej Durczok (Czeski Cieszyn), 3. 
Dominik Prymus (Sucha Górna).

Chłopcy młodsi (klasy 6-7): 
1. Lukáš Walaski (ZŠ Bystřice), 
2. Jakub Utíkal (Czeski Cieszyn), 
3. Michał Gaura (Czeski Cieszyn).
Chłopcy starsi: 1. Sebastian Lin-
zer (Karwina), 2. Adam Sklenář 
(Bystrzyca), 3. Adam Smugała 
(Karwina).

STYL KLASYCZNY
Dziewczyny młodsze (klasy 4-5): 
1. Tereza Lancová (ZŠ Bystřice), 
2. Anna Grycz (Trzyniec), 3. Sara 
Stefaniszek (Sucha Górna).
Dziewczyny młodsze (klasy 6-7): 
1.Katarzyna Štefánek (Bystrzyca), 
2. Anna Bojková (ZŠ Bystřice), 
3. Izabela Szücs (Wędrynia).
Dziewczyny starsze: 1. Barbara 

Gaura (Czeski Cieszyn), 2. Valerie 
Valachová (Lutynia Dolna), 3. Bar-
bara Zemene (Karwina).

Chłopcy młodsi (klasy 4-5): 
1. Kamil Zolich (Karwina), 2. Ma-
ciej Durczok (Czeski Cieszyn), 3. 
Pavel Niedoba (Orłowa).

Chłopcy młodsi (klasy 6-7): 
1. Lukáš Walaski (ZŠ Bystřice), 
2. Michał Gaura (Czeski Cieszyn), 
3. Jakub Michalski (Karwina).

Chłopcy starsi: 1. Sebastian Lin-
zer (Karwina), 2. Adam Smugała 
(Karwina), 3. Marek Niedoba (Lu-
tynia Dolna).
Sztafety: 1. Karwina, 2. Bystrzyca, 
3. Czeski Cieszyn, 4. ZŠ Bystřice, 
5. Trzyniec, 6. Lutynia Dolna.


	17GL01
	17GL02
	17GL03
	17GL04
	17GL05
	17GL06
	17GL07
	17GL08


<<
  /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


