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Od rana do wieczora 
w pocie czoła
| s. 3

Polsko-czeskie akordy 
Tour de France 
| s. 8

Na Ropiczkę prowadzą piesze szlaki 
z Morawki i Rzeki. Schronisko na 
Ropiczce to stosunkowo duży bu-
dynek. Na pierwszy rzut oka widać, 
że niedawno został wyremontowa-
ny. Turysta nie dostanie się jednak 
do środka, może najwyżej wejść do 
przylegającego do obiektu ogrodu i, 
siadając na ławie, zjeść wyciągnięte 
z plecaka drugie śniadanie. Wygląd 
ogrodu również zdradza, że ktoś 
– przynajmniej od czasu do czasu 
– się nim opiekuje. Tym bardziej dzi-
wi, że chata zamknięta jest na cztery 
spusty, podczas gdy oddalone o dwa 
km schronisko na Kotarzu (w gor-
szym stanie) tętni życiem. 

– Chata na Ropiczce już długo jest 
zamknięta. Pamiętam, że jakiś czas 
temu działał tam przynajmniej bufet 
dla turystów – powiedział zapytany o 
Ropiczkę Karol Macura, wiceprezes 
ds. turystyki w PTTS „Beskid Śląski”. 

W katastrze nieruchomości ustali-
liśmy, że właścicielem jest spółka Go 
study s.r.o. z siedzibą w Ostrawie. 
Jej pełnomocnika, Radana Jüngera, 
zastaliśmy w Wyższej Szkole Przed-
siębiorczości w Ostrawie, gdzie jest 
dyrektorem ds. strategii i zarządza-
nia oraz prezesem zarządu. – Spółka 
Go study jest właścicielem chaty od 
siedmiu lat. Kupiliśmy ją dlatego, 
by ją uratować przed zniszczeniem. 
Przyrosła mi do serca, bo dzieciń-
stwo spędziłem w Morawce – po-
wiedział „Głosowi Ludu”. Dodał, że 
fi rma stopniowo remontuje budynek, 
zainwestowała już ok. 7 mln koron.

– Ostatni większy remont prze-
prowadziliśmy przed dwoma laty, 
naprawiając m.in. drewnianą fasa-
dę. To nie jest już typowe schro-
nisko górskie, ma raczej charakter 
rezydencji. Chcielibyśmy, by chata 
działała i od jakichś trzech lat inten-
sywnie poszukujemy odpowiedniego 

gestora – odpowiedzialnego, niena-
gannego, na którym można polegać 
i który zna się na rzeczy. Niestety, w 
tym regionie bardzo trudno znaleźć 
takiego człowieka, a my nie znamy 
się na gastronomii – kontynuował 
Jünger. 

Właściciel schroniska ma świa-
domość, że turystów interesuje los 
obiektu. Wiele osób pyta, dlaczego 
taka piękna chata stoi zamknięta. – 
Wysłuchaliśmy próśb turystów i jakiś 
czas temu otworzyliśmy (inwestując 
w to kolejne pieniądze) przynaj-
mniej bufet. Działał przez dwa se-
zony, prowadzili go dwaj dzierżawcy. 
Mieliśmy z nimi jednak bardzo złe 
doświadczenia, pierwszy wyrządził 
sporo szkód, drugi w ogóle uciekł – 
ubolewał Jünger. Podkreślił, że nie 

wyklucza sprzedaży nieruchomości, 
o ile trafi łaby się poważna i intere-
sująca oferta, lecz jego priorytetem 
jest nadal udostępnienie schroniska 
turystom – zarówno części gastrono-
micznej, jak i noclegowej. 

Historia schroniska na Ropiczce 
sięga czasów Monarchii Austro-Wę-
gierskiej i wiąże się z działalnością 
założonego w 1910 roku w Cieszynie 
Polskiego Towarzystwa Turystycz-
nego „Beskid”. Władysław Sosna z 
Cieszyna, autor przewodników tury-
stycznych, pisze w publikacji nt. hi-
storii polskiej turystyki w Beskidach, 
że założyciele organizacji za najpil-
niejsze zadanie uznali budowę włas-
nego schroniska. Początkowo miało 
być wzniesione na Stożku, jednak 
ze względu na komplikacje natury 

administracyjnej ostateczny wybór 
padł na Ropiczkę. Budowę schroni-
ska w stylu tatrzańskim rozpoczęto 
w 1911 roku, w dwa lata później zo-
stało uroczyście otwarte. Niestety już 
w 1918 roku strawił je pożar. Podej-
rzewano umyślne podpalenie. Po I 
wojnie światowej PTT wybudowało 
nowe schronisko, lecz tym razem już 
na upatrzonym wcześniej Stożku. 

Nową chatę na Ropiczce wybu-
dował w 1924 roku Klub Czeskich 
Turystów. Po II wojnie światowej 
budynek kilkukrotnie zmieniał 
właściciela. W latach 80. służył jako 
ośrodek wypoczynkowy jednego z 
brneńskich przedsiębiorstw i był 
niedostępny dla turystów. Po 1990 
roku nieruchomość przeszła w pry-
watne ręce.  DANUTA CHLUP

środa

dzień: 17 do 20 0C
noc: 16 do 15 0C
wiatr: 3-5 m/s
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POGODA

dzień: 18 do 21 0C
noc: 17 do 15 0C
wiatr: 2-3 m/s

Turysto, nakarm się sam!
PROBLEM: Na turystów przemierzających beskidzkie szlaki czekają mniej lub bardziej zadbane, lecz w większości czynne schro-

niska. Są jednak wyjątki. Chata na Ropiczce, choć po remoncie, zamknięta jest na głucho. Sprawdziliśmy, co jest powodem takiego 

stanu.

NA RATUNEK 
LOTNIARZOM

Aż dwóch paralotniarzy musieli 
podczas weekendu ratować ratowni-
cy Górskiego Ochotniczego Pogo-
towia Ratunkowego na wznoszącym 
się nad Trzyńcem Jaworowym. Jeden 
z nich nie odniósł żadnych obra-
żeń, drugiego natomiast trzeba było 
przetransportować śmigłowcem do 
szpitala.

Pierwszemu z paralotniarzy nie 
powiodło się lądowanie i utknął na 
wysokim drzewie niedaleko górnej 
stacji kolejki linowej. Pomoc wezwał 
przez telefon komórkowy przejeż-
dżający koło drzewa cyklista. – Na 
miejscu okazało się, że paralotniarz 
utknął mniej więcej 25 metrów nad 
ziemią. Udało nam się go zdjąć z 
drzewa przy zastosowaniu sprzętu 
alpinistycznego. Na szczęście, nie 
odniósł żadnych poważniejszych 
obrażeń, opatrzyliśmy mu tylko 
drobne ranki – powiedział członek 
GOPR-u, Marcel Svoboda.

Chwilę po tej akcji ratownicy we-
zwani zostali do drugiego wypadku, 
do którego doszło niedaleko miej-
sca, z którego paralotniarze startują 
do lotu z Jaworowego. Tym razem 
innemu lotniarzowi nie powiódł się 
start, nie nabrał on odpowiedniej 
prędkości i spadł z wysokości około 
20 metrów. Jak poinformował Svo-
boda, mężczyzna na chwilę stracił 
świadomość, GOPR-owcy musie-
li więc poprosić o pomoc lotnicze 
służby ratownicze. Rannego prze-
transportowano śmigłowcem do 
Szpitala Uniwersyteckiego w Ostra-
wie. (kor)
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Opustoszałe schronisko na Ropiczce.

Z targowiska 
miejsce kaźni
| s. 2

ZDARZYŁO SIĘ

– Pogoda nam sprzyja, kilku pielgrzymów narzeka 
wprawdzie, że bolą ich trochę nogi, ale idzie nam 
się dobrze – powiedział nam wczoraj rano Fran-
ciszek Franek, który wspólnie z żoną Jadwigą od 
1991 roku jest głównym organizatorem Pieszej 
Pielgrzymki Zaolzie – Jasna Góra. W tym roku 
odbywa się ona po raz dwudziesty czwarty, a po-
nad 150 pątników wyruszyło sprzed kościoła pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeskim Cie-
szynie w kierunku Częstochowy w sobotę rano. 

– Już w piątek rano wyruszyli ze swoich koś-
ciołów pielgrzymi z Karwiny i Jabłonkowa, do 
Czeskiego Cieszyna dotarli wieczorem. Pątników 
zgłosiło się w tym roku 180, nie wszyscy jednak 
wychodzą z Czeskiego Cieszyna. Część z nich 
dołączy do nas na trasie – powiedziała nam Ja-
dwiga Franek w sobotę, po porannej mszy świętej. 
Koncelebrowali ją duchowi przewodnicy pieszej 
pielgrzymki, ks. Grzegorz Strządała i ojciec Sym-
plicjusz, wspólnie z wikarym czeskocieszyńskiej 

parafi i, ks. Robertem Wojnowskim. Ten ostatni 
udzielił pielgrzymom błogosławieństwa na drogę.

Pierwszy, sobotni etap pielgrzymki był trady-
cyjnie najtrudniejszy, bo najdłuższy. Pątnicy mieli 
do pokonania aż 37 kilometrów – przez Kończyce 
Wielkie i Małe, Pielgrzymowice dotarli do Krzy-
żowic, gdzie zatrzymali się na pierwszy nocleg. 
Wcześniej spotkali się z członkami wspólnoty Ce-
nacolo.  JACEK SIKORA

Ciąg dalszy na str. 2

Na Jasną Górę dotrą w czwartek
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Po jednego z paralotniarzy przyleciał 
na Jaworowy śmigłowiec.



wtorek   |   22 lipca 20142 REGION

NIECZYNNY RATUSZ

GNOJNIK (kor) – Przez cały 
przyszły tydzień, od 28 lipca aż do 1 
sierpnia, nieczynny będzie z powodu 
urlopów pracowników Urząd Gmi-
ny. W tych dniach nie załatwimy 
niczego także w wydziale budowla-
nym oraz Urzędzie Stanu Cywilne-
go gnojnickiego ratusza.

*   *   *

WORKI NA ODPADY

ŚMIŁOWICE (kor) – Władze 
wioski, żeby zachęcić mieszkańców 
gminy do segregowania odpadów 
komunalnych, przygotowały specjal-
ne worki na papier, szkło i wyroby 
z plastiku. Worki nie są do jedno-
razowego użytku, mają służyć do 
sortowania śmieci w domu. Można 
je odebrać w Urzędzie Gminy.

*   *   *

ODNOWIĄ POMNIK

BUKOWIEC (kor) – Do kasy 
gminnej wpłynęło 40 tys. koron 
z budżetu województwa. Dotację 
przyznali wojewódzcy radni wiosce 
w ramach programu opieki nad 
grobami wojennymi. Bukowiec 
wykorzysta zastrzyk fi nansowy na 
odnowienie pomnika ofi ar II wojny 
światowej przy kościele. Remont 
obejmie m.in. cokół pomnika oraz 
tablicy z nazwiskami ofi ar.

*   *   *

NIE HAŁASUJ!

JABŁONKÓW (kor) – Miesz-
kańcy muszą w niedzielę zrezyg-
nować z koszenia trawy lub cięcia 
drewna na pile tarczowej. Jabłon-
kowscy radni przyjęli bowiem 
rozporządzenia dotyczące ograni-
czenia hałasu na terenie miasta w 
dni świąteczne. Weszło ono już w 
życie, a czy jest przez jabłonkowian 
przestrzegane, sprawdzają strażnicy 
miejscy.

*   *   *

ŚMIERĆ NA TORACH

BYSTRZYCA (kor) – Do kolej-
nego tragicznego wypadku doszło 
w niedzielę wieczorem na torach 
niedaleko zajazdu „Na Cysarski”. 
Pod kołami pociągu śmierć po-
niosła 57-letnia kobieta. Zdaniem 
rzecznika Wojewódzkiej Komendy 
Policji RC, Petra Svobody, naj-
prawdopodobniej było to samo-
bójstwo.

Nowe 
inwestycje
Gminie udało się odkupić od pań-
stwa działkę przy miejscowym koś-
ciele pw. Wniebowzięcia Marii Pan-
ny. Zostanie ona wykorzystana pod 
budowę przy miejscowej świątyni 
katolickiej nowego parkingu. Budo-
wa ruszy po podpisaniu przez gminę 
umowy z właścicielami sieci wo-
dociągowej prowadzącej od Domu 
PZKO do dworu „Korole”, spółką 
gazowniczą i spółką Telefónica.

Bukowiec może też liczyć na do-
tację z czeskiego resortu środowiska 
– z Programu Operacyjnego Ochro-
ny Środowiska – na przeprowadze-
nie odwiertów poszukiwawczych 
w pobliżu gminnych zbiorników 
wody. Jeśli zasoby wody okażą się 
dostatecznie wydajne, w przyszłości 
gmina wybuduje tam nowe zbiorni-
ki dla gminnej sieci wodociągowej. 
Dotacja z ministerstwa powinna 
pokryć 90 proc. kosztów przedsię-
wzięcia, które oszacowano na 1,6 
mln koron. (kor)

KRÓTKO

Zaczęło się od drobnej kolizji, skoń-
czyło na poważnym wypadku. W 
piątek po południu 28-letni kierow-
ca samochodu osobowego opel astra 
zderzył się podczas skręcania z for-
dem galaxy, który prowadził 34-latek. 
Po incydencie obaj kierowcy zatrzy-
mali się, lecz kierowca opla po chwili 
wskoczył do wozu i zaczął uciekać w 
kierunku Czeskiego Cieszyna. Dru-
gi kierowca ruszył za nim w pogoń. 
W Stonawie, na jednym z zakrętów, 
młodszy z mężczyzn stracił pano-
wanie nad wozem, wpadł w poślizg 
i wjechał w rów, uderzając w drzewa. 
Samochód dachował. Kierowca do-
znał ciężkich obrażeń. Przewieziono 
go do Szpitala Uniwersyteckiego w 
Ostrawie. Policja ustaliła, że 28-latek 
miał zakaz prowadzenia pojazdów. 

Inny 28-letni mężczyzna po pija-

nemu spowodował wypadek w Ol-
brachcicach. W sobotę przed godz. 
20. wjechał samochodem do ogrodu 
przy domu jednorodzinnym. Uszko-
dził ogrodzenie, krzewy ozdobne, 
drzewo oraz skrzynkę głównego za-
woru gazu. Straty wstępnie oszaco-
wano na 35 tys. koron. 

Kierowca škody forman jechał od 
strony Czeskiego Cieszyna do cen-
trum Olbrachcic. Na łuku drogi stra-
cił panowanie nad pojazdem i wypadł 
z drogi. Alkomat wykazał przeszło 2 
promile alkoholu. – Młodzieńcowi 
udzielono pomocy w szpitalu w Ha-
wierzowie. Po opatrzeniu ran został 
przewieziony do izby wytrzeźwień 
– poinformowała rzeczniczka policji, 
Zlatuše Viačková. Mężczyzna bę-
dzie odpowiadał za spowodowanie 
zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym pod wpływem środków 
odurzających. Grozi mu kara więzie-

nia od sześciu miesięcy do trzech lat. 
(dc)

Piraci na drogach

W piątkowy wieczór w Suchej Gór-
nej odbyła się kameralna uroczystość 
wspomnieniowa z okazji 70. roczni-
cy nazistowskiej egzekucji publicz-
nej. 18 lipca 1944 roku hitlerowcy 
powiesili na targowisku w centrum 
wioski (dziś to miejsce jest częścią 
Parku Bohaterów) pięciu Polaków 
przywiezionych z więzienia w My-
słowicach. Na szubienicach zginęli: 
Franciszek Kopeć, Jerzy Lasota, Sta-
nisław Lewiński, Władysław No-
wosielski i Franciszek Włodarczyk. 
Krwawe widowisko było reakcją 
okupanta na napad polskich party-
zantów na niemieckiego przesied-
leńca.

W akcie wspomnieniowym wzięli 
udział przedstawiciele Sekcji Hi-
storii Regionu Zarządu Głównego 
PZKO, Czeskiego Związku Bojow-
ników o Wolność z Suchej Górnej 
i Jabłonkowa, Polskiej Sekcji Naro-
dowej Ruchu Politycznego Coexi-
stentia, Koła Polskich Kombatan-
tów w RC oraz rodziny Mrózków, 
w której domu rozegrała się akcja 
partyzancka. Obecnych przywitał 
przedstawiciel gminy, radny Marek 
Chlup. – Jesteśmy przekonani, że 
trzeba przypominać tę tragedię ku 

pamięci i ku przestrodze. Kiedyś 
było tu targowisko – stało się z nie-
go targowisko śmierci. Ale śmierć 
tych bohaterów nie poszła na marne. 
Doczekaliśmy się wolności i wierz-
my, że wolność w nowej Europie 

będzie już trwała na wieki – powie-
dział Bronisław Firla, prezes KPK. 
Stanisław Gawlik z Sekcji Historii 
Regionu podkreślił – podobnie jak 
w innych podobnych miejscach pa-
mięci, że Sekcja czyni starania, by 

miejsca kaźni Polaków na Zaolziu 
zostały wpisane do rejestru polskich 
grobów wojennych.

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu 
zniczy obecni odśpiewali „Rotę”. 

(dc)

Z targowiska miejsce kaźni

Dokończenie ze str. 1
W niedzielę pielgrzymi wyruszyli przez Żory, Je-
sionkę i Palowice do Orzesza-Jaśkowic. Wczoraj 
natomiast udało nam się złapać kierowników piel-
grzymki w Ornontowicach.

– Maszerujemy w kierunku Bujakowa. Mamy 
przed sobą także Kąty, gdzie zatrzymamy się na 
krótkiej konferencji, podczas której będziemy roz-
ważać sentencję „Radosnego dawcę miłuje Bóg”. 
Potem wyruszymy przez Paniowy do Rudy Śląskiej. 
Zatrzymamy się przy kościele w parafi i Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Kłodnicy, a nocleg mamy w 
parafi i Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-
Kochłowicach – powiedział nam Franciszek Franek.

Dzisiaj pielgrzymi mają do pokonania odcinek z 
Kochłowic do Brynicy (m.in. przez Bytom i Pie-
kary Śląskie). W środę udadzą się przez Polski Las 
i Woźniki do Kamieńskich Młynów. Do Często-
chowy piesi pielgrzymi dotrą w czwartek około 
godz. 16.00.

Dodajmy, że patronem tegorocznej pielgrzymki 
jest św. Melchior Grodziecki, pochodzący z Cie-
szyna jeden z męczenników koszyckich, którego 
z jego druhami kanonizował św. Jan Paweł II w 
1995 roku. Tam dołączą do nich uczestnicy piel-
grzymek rowerowej i autokarowej. – Współorgani-
zatorem tej rowerowej, która wyruszy w środę, jest 

Stanisław Glac, opiekunem duchowym zaś ks. Jan 
Wojnar. Pielgrzymkę autokarową, która wyjedzie z 
Czeskiego Cieszyna w czwartek, poprowadzi Irena 

Szymonik, a jej duchowym przewodnikiem będzie 
ks. Józef Kaszper – poinformowała nas Jadwiga 
Franek. (kor)

Na Jasną Górę dotrą w czwartek

Uczestnicy 24. Pieszej Pielgrzymki Zaolzie – Jasna Góra wyruszyli w kierunku Częstochowy w sobotę rano, po 
mszy św. w czeskocieszyńskim kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Uczestnicy aktu wspomnieniowego składają kwiaty przy pomniku ofi ar II wojny światowej. 
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Škoda forman zatrzymała się w ogrodzie. 
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Ukazał się trzeci i ostatni tom kolej-
nej książki Jerzego Klistały z dzie-
dziny biografi styki, zatytułowany 
„Martyrologium mieszkańców Za-
olzia w latach 1939-1945 – słow-
nik biografi czny”. Jerzy Klistała (ur. 
1935 r.) – jest mieszkańcem Biel-
ska-Białej, który w czasie okupacji 
niemieckiej osobiście doświadczył 
skutków terroru hitlerowskiego. Jego 
ojciec za działalność konspiracyjną 
w  ZWZ/AK został rozstrzelany w 
KL Auschwitz pod Ścianą Straceń 
na dziedzińcu bloku nr 11 w 1943 r.

Młody Jurek po raz pierwszy 
zwiedził były obóz Auschwitz-
Birkenau jako dwunastoletni uczeń 
z wycieczką szkolną. Było to dwa 
lata po wojnie. Nie przypuszczał 

wówczas, że to miejsce masowych 
zbrodni hitlerowskich wpłynie na 
jego późniejsze życie w tak wyjątko-
wy sposób. Świeże jeszcze ślady po 
byłym obozie podziałały wówczas 
na jego dziecinną świadomość bar-
dzo mocno – przyjechał bowiem do 
miejsca, w którym zginął jego ojciec, 
mając zaledwie trzydzieści dwa lata. 
W życiu dorosłym Jerzy Klistała, 
już po przejściu na emeryturę, zajął 
się biografi styką więźniów obozów 
koncentracyjnych, nie pozwalając, 
aby pozostali oni bezimienni.

Bielszczanin dotychczas publiko-
wał pozycje związane z martyrologią 
Polaków z terenu Małopolski, Śląska 
i Podbeskidzia. Prof. Tomasz Nałęcz, 
doradca prezydenta RP ds. historii, 

na temat publikacji Jerzego Klista-
ły napisał: „Jestem pod ogromnym 
wrażeniem dzieła, jakie Pan wyko-
nuje. Jako historyk świetnie zdaje 
sobie sprawę z tego, ile trudu kryje 
się za każdą stronicą tych książek. 
Podziwiam Pana wytrwałość, deter-
minację i umiejętności historyczne, 
dzięki którym te opracowania w 
bardzo cenny sposób dokumentują 
najbardziej dramatyczne karty naszej 
narodowej historii z okresu II wojny 
światowej”.

Ostatnia trzytomowa publikacja 
Jerzego Klistały nie pozwala za-
pomnieć o ofi arach, jakie ponieśli 
w walce z totalitaryzmem sowieckim 
i niemieckim nazizmem Polacy z 
Zaolzia. Adam Cyra

Ostatnie »Martyrologium...« 

Okładka książki.
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Cztery dni poświęcili na trening tancerze ze-
społu folklorystycznego „Bystrzyca”, działają-
cego przy Miejscowym Kole PZKO. Na zgru-
powaniu, które odbywało się w Domu PZKO 
w Lesznej Dolnej, ćwiczyli tańce na najbliższe 
występy oraz przygotowywali się do wielkiego 
jubileuszu zespołu.

„Głos Ludu” zajrzał do leszniańskiego 
Domu PZKO w sobotę, ostatniego dnia zgru-
powania. – Atmosfera jak zawsze jest świetna, 
ale jesteśmy już bardzo zmęczeni. Tańczyli-
śmy codziennie od rana do wieczora – mówili 
tancerze. W ciągu tych czterech dni ćwiczyli 
przede wszystkim tańce, z którymi wystąpią na 
Gorolskim Święcie oraz kilku mniejszych im-
prezach wakacyjnych, a także dożynkach. Mo-
żemy zdradzić, że 3 sierpnia widownia w Lasku 
Miejskim zobaczy ich w tańcach góralskich. 

Wakacyjne zgrupowanie zespołu było jednak 
bardzo urozmaicone: ćwiczono wiele różnych 
tańców, ponieważ bardzo urozmaicony będzie 
listopadowy występ jubileuszowy w trzynieckiej 
„Trisii. Jak dowiedzieliśmy się od członków ze-
społu, obchodząca w tym roku 30-lecie „By-
strzyca” świętować będzie wspólnie ze starszą, 
choć skupiającą najmłodszych tancerzy, Łączką”, 
która ma już 50 lat. 

Jak wyjaśniła Ewa Nemec, która wraz z mę-
żem Michałem kieruje zespołem, to właśnie 

z działającej przy polskiej szkole w Bystrzycy 
„Łączki” wywodzi się zespół „Bystrzyca”. Kiedy 
tancerze dziecięcego zespołu dorośli, posta-
nowili kontynuować taneczną działalności i 
założyli starszy zespół. – Dzisiaj w szeregach 
„Łączki” jest narybek dla naszego zespołu. „By-

strzyca” to w tej chwili zespół młodzieżowy, 
nasi tancerze mają od 15 lat wzwyż. Zespół 
liczy 25 członków – powiedziała Ewa Nemec.

Jubileuszowe świętowanie trwać będzie dwa 
dni, w piątek 21 listopada zespoły wystąpią dla 
szkół, natomiast w sobotę – na głównej jubile-

uszowej gali – zaprezentują się przed wszyst-
kimi widzami. Na tę okazję przygotowują już 
teraz przegląd wszystkich tańców, które zwykle 
wykonują. Będą więc m.in. tańce góralskie, z 
Podhala, Żywca, a także polski mazur, tańce 
czeskie, wschodniosłowackie, a nawet program 
balowy. „Łączka” natomiast pokaże publiczności 
na przykład tańce cieszyńskie, krakowskie czy 
huculskie. Zespoły-jubilaci zaproszą na scenę 
również gości, m.in. zaprzyjaźnione kapele. 

Co ciekawe, w jubileuszowym występie we-
zmą udział trzy generacje tancerzy. „Bystrzyca” 
postanowiła zaprosić do tańca swoich byłych 
tancerzy. Swoje umiejętności pokażą trzy gru-
py: aktualna, średniaków oraz tzw. „stara gar-
da”. – Na scenie pojawi się około 100 osób. 
Nasi byli tancerze bardzo chętnie włączyli się 
w tę inicjatywę, zresztą nadal są aktywni, spo-
tykają się – powiedziała kierowniczka zespołu.

Na lipcowym zgrupowaniu oprócz tańców 
na najbliższe występy szlifowano właśnie cho-
reografi ę. Do Lesznej przyjechała choreograf 
ze Słowacji, z którą ćwiczono tańce słowackie, 
natomiast tańce polskie trenowano z byłą kie-
rowniczką zespołu, Damarą Podzemną. W 
piątek odbyła się próba z przedstawicielami 
wszystkich pokoleń – ćwiczono wspólny pro-
gram jubileuszowy.

ELŻBIETA PRZYCZKO

Od rana do wieczora w pocie czoła

W czasie lipcowego zgrupowania „Bystrzycy” na próbach spotykali się wszyscy tancerze.
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40 777 widzów zawitało od czwart-
ku do niedzieli na festiwal Colours 
of Ostrava. Trzynasta edycja festiwa-
lu (trzecia w Dolnych Witkowicach) 
była rekordowa pod wieloma wzglę-
dami. 

– Zanotowaliśmy rekord na wi-
downi, bo jeszcze nigdy w historii tej 
imprezy nie pokonaliśmy magicznej 
bariery 40 tysięcy widzów – powie-
działa nam Zlata Holušová, dyrektor 
Colours of Ostrava. Rekord pobity 
został jednak nie tylko na widowni, 
ale także na termometrze. Na te-
gorocznym festiwalu słońce piekło 
niczym w Grecji. Na całe szczęście 
teren festiwalu przystosowany był 
także dla osób, którym upały mo-
gły sprawić kłopoty zdrowotne. Po-
szerzono ofertę klimatyzowanych 
pomieszczeń, w jeszcze większym 
stopniu niż w latach ubiegłych za-
troszczono się także o komfort osób 
niepełnosprawnych. 

Festiwal w Dolnych Witkowicach 
od czwartku przyciągał tłumy fanów 
muzyki, teatru i sztuki. I to w róż-
nym wieku. W niedzielę darmowy 
wstęp na festiwal umożliwiono oso-

bom powyżej 65. roku życia, tym-
czasem nie w ostatnim dniu festi-
walu, a dzień wcześniej można było 
spotkać w Dolnych Witkowicach 
największe zastępy starszych osób. 
W sobotę na głównej scenie „Česká 
Spořitelna Stage” wystąpił bowiem 
legendarny wokalista Led Zeppelin, 
Robert Plant. Fenomenalny artysta 
połączył w Ostrawie wszystkie po-
kolenia, udowadniając, że nawet po 
sześćdziesiątce można być i śpiewać 
w życiowej formie. Plant wystąpił 
wieczorem na głównej scenie wraz 
z grupą Sensational Space Shifters. 
Nie zabrakło standardów hard ro-
ckowych z teczki Led Zeppelin, ale 
zabrzmiały też utwory z nowej, stu-
dyjnej płyty Roberta Planta. 

Każdy z czterech dni miał swoich 
głównych bohaterów. Po mistrzowsku 
potraktowali swoje występy tacy ar-
tyści, jak Emilíana Torrini (Islandia), 
MGMT (USA), Olafur Arnalds (Is-
landia), wspomniany już Robert Plant 
(W. Brytania) czy gwiazda indie rocka 
– grupa Th e National (USA). Klamrą 
spajającą festiwal był koncert brytyj-
skiego wokalisty elektro-soulowego 

Johna Newmana, który w niedzielną 
noc zaprosił  do tańca i kontemplacji 
głównie młodszą część publiczności. 

W tym roku na terenie festiwalu w 
Dolnych Witkowicach pojawiło się 
kilka nowości. Poszerzono zaplecze 
gastronomiczne, odnowiono chod-
niki, większe pole do popisu miały 
na festiwalu także rodziny z dziećmi. 
– Czuję się tu jak zawsze świetnie. 
Kocham muzykę i to dosłownie we 
wszystkich odmianach. W sobotę 
zaliczyłem m.in. rewelacyjny kon-
cert Islandczyka Olafura Arnaldsa 
w hali Gong – powiedział „Głosowi 
Ludu” Patrik Hronek z Hawierzowa. 
Strumieniami lało się nie tylko piwo, 
ale także woda, którą na spragnio-
nych ochłody uczestników Colour-
sów wylewali strażacy. – Woda w 
tak upalny dzień potrafi  uskrzydlić. 
Z tymi strażakami to dobry pomysł 
– oceniła bezpośrednio po spryska-
niu wodą Karolina Starach, która 
na festiwal przyjechała z Raciborza. 
– Wracam tu regularnie. Przekrój 
artystów i stylów na Coloursach bar-
dzo mi odpowiada. W połączeniu z 
czeską kuchnią i rewelacyjnym sma-

żonym serem to cztery dni idealnego 
dla mnie urlopu – dodała. Polacy, 
podobnie jak w latach poprzednich, 
wzięli Coloursy szturmem. – Cieszy-
my się z tego powodu. Polacy stano-
wią pokaźną grupę naszych zagra-
nicznych widzów, podobnie zresztą 
jak goście ze Słowacji – podkreślił 
rzecznik prasowy festiwalu, Jiří Sed-

lák. W tym roku na terenie festiwalu 
można było spotkać również grupy 
widzów z Austrii, Holandii czy Nie-
miec.  (jb)

Cztery kolorowe dni 

Industrialna atmosfera koncertów.

KOLOROWE LICZBY
40 777 – widzów
   2000 – dzieci
   7876  –  osób zakwaterowanych 

na polach namiotowych
   3100 – akredytacji technicznych  
   1000 –  stoisk na terenie festi-

walu
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W sobotę w centrum Łomnej zja-
wiły się tłumy, by śledzić przebieg 
zawodów w tej widowiskowej dy-
scyplinie, jaką są wyścigi zaprzęgów 
konnych, ale także, aby skorzystać z 
wielu atrakcji, jakie przygotowano 
na czwartą edycję imprezy.

– Regularnie na zawody przy-
jeżdża bardzo dużo ludzi. Program 
jest niezwykle bogaty, a w dodatku 
ciągle coś dodajemy, dlatego z roku 
na rok impreza zaczyna się coraz 
wcześniej i trwa coraz dłużej – po-
wiedziała naszej gazecie wójt Łom-
nej, Renata Pavlinová. W tym roku 
jeździecką rywalizację można było 
obserwować już od godziny 10.00.

W roku ubiegłym w zawodach 
zaprezentowały się dwie „czwór-
ki”, i 16 „dwójek”, w tym roku 
natomiast zgłosiło się już pięć za-
przęgów czterokonnych i aż 21 
dwukonnych – w sumie w zaprzę-
gach znalazło się ponad 60 koni, a 
najmłodsza uczestniczka powożąca 

konnym zaprzęgiem miała zale-
dwie... trzy lata. W szranki stanęły 

zaprzęgi jednokonne oraz z dwoma 
i czterema końmi. Do pokonania 

miały przeszkody ustawione na 
łące rozciągającej się na zboczu za 
miejscowym muzeum. Zaprzęgami 
powoziły dwuosobowe załogi, skła-
dające się z woźnicy i tzw. luzaka. 
Ich zadaniem było jak najszybsze 
przejechanie wyznaczonej trasy, a za 
każdą niewłaściwie pokonaną prze-
szkodę doliczano karne sekundy. 
Do rywalizacji stanęli zawodnicy z 
Czech, Polski, Słowacji, a nawet z 
Grecji, w przyszłym roku zaś udział 
zapowiedzieli woźnice z Austrii i 
Węgier. Wielu z zawodników star-
tujących w łomniańskich zawodach 
to już profesjonaliści, uczestnicy 
mistrzostw kraju i świata w powo-
żeniu zaprzęgami. 

Wójt gminy cieszy się, że zawo-
dy stają się tak prestiżowe i że tak 
wiele osób przyjeżdża, by śledzić 
rywalizację zaprzęgów. – Przyjeż-
dżają tu osoby nie tylko z Łomnej 
i okolicy, ale z całego regionu, także 
z Polski – powiedziała Renata Pav-
linová. Jak dodała, to właśnie dzięki 
tej imprezie niewielka górska gmi-
na nawiązała współpracę z polskim 

Wodzisławiem Śląskim. – Polakom 
z Wodzisławia bardzo się spodobała 
nasza miejscowość i odbywające się 
tu zawody woźniców i we wrześniu 
chcą zorganizować coś podobnego 
u siebie, jesteśmy tam zaproszeni – 
dodała pani wójt.

Oprócz porywających poka-
zów jeździeckich na gości imprezy 
czekało wiele atrakcji: zabawy dla 
dzieci, stoiska z regionalnymi przy-
smakami czy loteria, w której do 
wygrania był kucyk. Można było 
zakupić placki, oscypki i inne pro-
dukowane tradycyjnym sposobem 
sery, chleb ze smalcem, przeróżne 
mięsa, a także wiele innych smako-
łyków i trunków, na przykład regio-
nalnych piw. Swoje stoisko miało 
również Miejscowe Koło PZKO. 

Do kupienia – lub podziwiania 
– były też produkty rękodzielnicze. 
Nie zabrakło typowo jarmarcznych 
sklepików oraz licznych atrakcji dla 
dzieci. Najmłodsi mogli pojeździć 
na kucykach, oprócz tego czekało 
na nich małe wesołe miasteczko.

ELŻBIETA PRZYCZKO

Dwa dni trwał znany w regionie 
stonawski odpust. Ku czci św. Marii 
Magdaleny, patronki miejscowego 
kościoła, odprawiano zarówno w 
sobotę, jak i w niedzielę msze świę-
te celebrowane przez arcybiskupa 
seniora Damiana Zimonia, Me-
tropolitę Górnośląskiego. W czasie 
niedzielnego nabożeństwa w języku 
polskim zaśpiewał chór „Stonawa”, 
działający przy Miejscowym Kole 
Polskiego Związku Kulturalno-
Oświatowego.

W sobotę odbył się również XVI 
Gminny Turniej Piłki Nożnej o Pu-
char Wójta Stonawy oraz coroczny 
konkurs w koszeniu kosą wysokiej 
trawy. W czasie obu odpustowych 
dni na stonawian i przyjezdnych 
czekało wiele odpustowych atrakcji 
i straganów. Na pobliskiej łące roz-
lokowały się karuzele, nie zabrakło 
stoisk ze smakołykami, zabawkami, 
rękodziełami i innymi produktami 
odpustowymi. W Parku PZKO na 
dzieci czekały zabawy i konkursy. 
W programie były koncerty i wystę-

py. W niedzielę gwoździem progra-
mu był popołudniowy koncert mu-
zyki poważnej, bez którego trudno 
sobie wyobrazić miejscowy odpust. 
W tym roku wystąpił Chór Ural-
skich Kozaków „Borodino”.

Miejscowy odpust jest znany w ca-
łej okolicy. W tym roku przewinęło 
się przez niego kilka tysięcy ludzi. 
– Jak zwykle, kiedy dopisze pogo-
da, stonawski odpust jest na medal 
–  skomentował wójt gminy, Andrzej 
Feber. Jak dodał, Stonawa oferuje 
w tych dniach nie tylko jarmarczne 
atrakcje, ale oczywiście także wymiar 
religijny oraz piękny program kultu-
ralny. Parafi alne uroczystości w Sto-
nawie mają bardzo długą tradycję. 
– Odpusty odbywają się u nas od 
roku 1910, kiedy został wyświęcony 
miejscowy kościół św. Marii Magda-
leny. Wprawdzie w czasach komuni-
zmu stonawskie odpusty wyglądały 
bardzo skromnie, ale w latach 90. 
znów powróciliśmy do bogatych, 
przedwojennych  tradycji – wyjaśnił 
wójt.   (ep)
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Woźnice na start
Jeźdźcy powożący zaprzęgami z jednym, dwoma i czterema końmi uczestniczyli w sobotę w czwartej edycji Zawodów Woźniców w Łomnej Dolnej. Impreza, organi-

zowana przez władze wioski przy współpracy z fi rmą Jezdecká stáj Martynkova obora Bahenec, ma wprawdzie niedługą historię, ale za to z roku na rok się rozrasta i 

przyciąga coraz więcej ludzi.

Zaprzęgi miały do pokonania liczne przeszkody.

Zaprzęgami powoziły dwuosobowe załogi.

 Stonawskiemu odpustowi ku czci. św. Marii Magdaleny jak zwykle towarzyszyło wiele atrakcji dla dzieci.

Odpustowy weekend w Stonawie
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Wielkimi krokami zbliża się 
67. edycja Gorolskigo Świę-
ta. Od 1 do 3 sierpnia Lasek 
Miejski w Jabłonkowie będzie 
żył folklorem. Jak zwykle 
oprócz występów zespołów 
i kapel wielkiemu świętu 
góralszczyzny towarzyszyć 
będzie wiele wydarzeń.
– Tegoroczne Gorolski Święto za-
sadniczo będzie miało podobny 
przebieg, jak w latach poprzednich, 
ale jednak będzie trochę nietypowe. 
Przede wszystkim dlatego, że towa-
rzyszyć mu  będzie konferencja mię-
dzynarodowa „Zaolzie i Zaolziacy. 
Genius loci, genius populi”, na którą 
zjadą ludzie z całego świata – wyjaś-
nia szef sztabu organizacyjnego, Jan 
Ryłko. Pierwsza część konferencji 
poświęconej Polakom na Zaolziu 
odbywać się będzie w piątek w Cze-
skim Cieszynie, natomiast drugiego 
dnia jej uczestnicy przeniosą się do 
Jabłonkowa. Jak dodaje Ryłko, dru-
gą rzeczą, która uczyni 67. edycję tej 
imprezy wyjątkową, będzie przypo-
mnienie 100-lecia urodzin Włady-
sława Niedoby – Jury spod Grónia. 

W PIĄTEK SIĘGAMY 
DO ŹRÓDEŁ 

Piątek, pierwszy dzień Gorolskigo 
Święta, to już tradycyjnie program 
w Lasku Miejskim pod nazwą „Nie 
jyny z naszi dzichty”. Po inauguracji 
festiwalu i uroczystym przekazaniu 
kluczy miasta zaprezentują się rodzi-
mi wykonawcy ze Śląska Cieszyń-
skiego oraz zagraniczne kapele dzie-
cięce i młodzieżowe, wystąpią też 
gawędziarze oraz laureaci ludowych 
konkursów śpiewaczych. Organiza-
torzy jak zwykle dają szansę młodym 
wykonawcom, zdolnym gawędzia-
rzom i śpiewakom. Na scenie w La-
sku Miejskim wystąpi też zespołów 
„Oravan” ze Słowacji.

– W piątek jak zwykle sięgamy 
do źródeł, szukamy autentycznego, 
niestylizowanego folkloru – tłuma-
czy Lucka Peter Tomek, członkini 
komitetu organizacyjnego odpowie-
dzialna za scenariusz programowy. 

Ten autentyczny, żywy folklor widać 
będzie przede wszystkim w progra-
mie „Był tu jedyn gajdosziczek”, w 
czasie którego zagrają na przykład 
„Trombitáši Štefánikovci” czy „Cim-
bálová muzika Kotci”. W tym roku 
na zakończenie piątkowego progra-
mu występował będzie zespół ko-
sowskich Serbów „Kriva reka”, który 
przedstawi rok obrzędowy. Późnym 
wieczorem jak zwykle muzycy spot-
kają się przy watrze, by wspólnie za-
grać i zaśpiewać. 

W tym samym czasie w Czeskim 
Cieszynie odbywać się będzie kon-
ferencja poświęcona Zaolziu, nato-
miast w Jabłonkowie od godz. 15.00 
trwać będzie seminarium etnogra-
fi czne „Kosowo i Metiochia – hi-
storia i współczesność, zarys kultu-
ry ludowej”. Nie można zapominać 
również o popołudniowej Kawiaren-
ce pod Pegazem, w tym roku poświę-
conej – jakżeby inaczej –  Jurze spod 
Grónia.  

 SOBOTA NIE TYLKO 
DLA MŁODYCH 

Dzień drugi to występy zespołów 
folklorystycznych, kapel ludowych 
oraz gawędziarzy, zarówno z nasze-
go regionu, jak i z Polski, Czech i 

Słowacji, ale także z odległych stron 
świata. Dzięki temu, że Gorolski 
Święto jest częścią Tygodnia Kultu-
ry Beskidzkiej, do Lasku Miejskiego 
przyjeżdżają każdego roku zespoły z 
całego świata, biorące udział w TKB. 
W tym roku w sobotę zobaczymy 
m.in. zespół „Aegeanfolk” z Turcji, a 
w niedzielę także tancerzy z Meksy-
ku i Armenii.

Organizatorzy postanowili zain-
augurować nowy zwyczaj i na świę-
togorolską scenę zacząć zapraszać 
również zespoły polonijne i polskie 
z innych krajów. W sobotę wystąpi 
polski zespół „Mazury” z Londynu, 
który przyjechał na TKB. „Mazury” 
to najstarszy i największy zespół pol-
ski w Wielkiej Brytanii – powstał w 
1949 roku w Londynie, obecnie liczy 
140 osób.

Wieczór oczywiście należał będzie 
do młodych – w czasie Karnawału 
Gorolskiego zagrają Przemek Or-
szulik, Noemiracles i zespół Gooral, 
łączący muzykę elektroniczną z folk-
lorem.  

Sobota to również wiele imprez 
towarzyszących – poczynając od po-
rannego rajdu „O kyrpce Macieja” 
i biegu „O dzbanek mleka”, przez 
pokaz rzemiosła i rękodzielnictwa 

„Szikowne Gorolski Rynce” aż po 
wystawę Fotoklubu Jabłonków.

Dobra wiadomość dla tych, którzy 
chcą zostać do późna, a nie mają jak 
wrócić w nocy do domu: o godzinie 
2.00 z Nawsia odjedzie w stronę Ha-
wierzowa darmowy pociąg, który bę-
dzie się zatrzymywał na wszystkich 
stacjach, a w Czeskim Cieszynie bę-
dzie skomunikowany z połączeniem 
do Karwiny.

NIEDZIELA BĘDZIE 
DLA JURY

Poranne nabożeństwo ekumeniczne, 
granie na rynku, barwny korowód 
zespołów – to tradycyjny początek 
trzeciego dnia „Gorola”. W tym roku 
całe Gorolski Święto przypominać 
będzie Jurę spod Grónia – będzie 
on obecny nie tylko na plakatach, 
biletach i materiałach promocyj-
nych. Najwięcej czasu organizatorzy 
i wykonawcy poświęcą mu właśnie 
w niedzielę. Co jednak dokładnie 
będzie się działo, na razie nie chcą 
zdradzać. 

– Właśnie niedziela, najbardziej 
uroczysty dzień „Gorola”, będzie 
poświęcona Władysławowi Nie-
dobie. Nie mogę jednak powiedzieć, 
co się będzie działo, niech to będzie 

niespodzianka – powiedziała Lu-
cka Peter Tomek. – Mam nadzieję, 
że ludzie przypomną sobie w sercu 
Jurę spod Grónia i że jego postać na 
chwilę ożyje – dodała.

W programie zatytułowanym 
„Starzikowe Urodziny” pokażą się 
na scenie nasze zespoły, zarówno z 
góralskiej, a jak i z dolańskiej części 
Zaolzia, które obchodzą swoje jubi-
leusze. Po ich wspólnym programie 
wystąpią inne zespoły folklorystycz-
ne i kapele, a gwoździem programu 
będą bratysławskie „Čarovné Ostro-
hy”.

Jak zwykle oprócz folkloru przez 
wszystkie dni „Gorola” nie zabraknie 
też stoisk, w których miejscowe koła 
PZKO sprzedawać będą tradycyjne 
śląskie specjały, także trunki. W La-
sku zagości Koliba Wydawców, a w 
tym roku swoje stoisko będzie mieć 
również Izabela Wałaska, która pro-
mować będzie swój projekt „Zaolzie 
potrafi ” oraz rozdawać materiały 
różnych polskich instytucjach. War-
to dodać, że właśnie w czasie Gorol-
skigo Święta nakręconych zostanie 
jeszcze kilka ujęć do fi lmu o Zaolziu 
i Zaolziakach, który przygotowuje 
Wałaska.

ELŻBIETA PRZYCZKO

W sobotę minęły dokładnie 44 lata 
od dnia, w którym na Olzie w cza-
sie powodzi zginęło pięciu polskich 
strażaków. Tragiczne wydarzenia z 
lata 1970 roku Straże Pożarne Cie-
szyna i Czeskiego Cieszyna, władze 
obu miast i ich mieszkańcy przypo-
mnieli sobie w miniony piątek. 
– Spotykamy się tu, aby uczcić ich 
pamięć oraz żeby ich poświęcenie 
życia nigdy nie zostało zapomniane 
– powiedział pod tablicą pamiątko-
wą przy Moście Wolności Czesław 
Drobczyński, prezes zarządu Od-
działu Miejskiego OSP w Cieszy-
nie. Wśród zebranych byli jak co 
roku uczestnicy tamtych wydarzeń, 
których udało się wyciągnąć żywych 
z rozszalałej rzeki: pod tablicą upa-
miętniającą śmierć ich kolegów za-
palili znicze i złożyli wieńce. Kwiaty 

złożyły tam również delegacje straży 
i władze obu miast. Duchowni zmó-
wili modlitwę za zmarłych, których 
uczczono również minutą ciszy. 

– Co pewien czas nasz nadol-
ziański gród nawiedzany jest przez 

wielką wodę. Nie inaczej było też 
44 lata temu. Po długotrwałej suszy 
mieszkańcy oczekiwali deszczu. Ale 
nikt nie spodziewał się, że będzie 
go aż tyle – przypomniał zebranym 
Czesław Drobczyński. – W tym pa-

miętnym dniu, gdy zostały zalane 
pomieszczenia Celmy, około godzi-
ny 8. rano ogłoszono alarm powo-
dziowy i wezwano cieszyńskie straże. 
Wezbrane wody Olzy niosły ze sobą 
wszystko, co napotkały na swojej 
drodze. Drzewa, konary i inne ma-
teriały opierały się o podpory mo-
stu, tworząc zator, i woda zaczęła się 
spiętrzać, zalewając kolejne tereny. 
Wtedy to wydano następne polece-
nie, aby te zatory usunąć – opowia-
dał.

Kiedy strażacy znajdowali się na 
Moście Wolności, wzburzona rze-
ka przyniosła wielkie drzewo, które 
uderzyło w jedną z podpór, powo-
dując załamanie całej konstrukcji 
mostu. Do rozszalałej rzeki wpadło 
czternastu strażaków. Natychmiast 
przystąpiono do akcji ratowniczej, w 

wyniku której uratowano dziewięciu 
z nich, niestety dla reszty nie było 
ratunku – zginęli w nurtach Olzy. 
Ciał dwóch strażaków nie znalezio-
no do dnia dzisiejszego. Życie stracili 
w czasie tej akcji: Ludwik Bobrzyk, 
Wilhelm Dziadek, Ernest Jakubiec, 
Władysław Sułek i Andrzej Topiarz. 

Od kilku lat polscy i czescy stra-
żacy upamiętniają tragiczne wyda-
rzenia z lipca 1970 przez utworze-
nie symbolicznego mostu wodnego 
na Olzie. Z obu brzegów kierują na 
drugą stronę strumienie wody. W 
nurt rzeki kładzie się symbolicz-
ny wieniec. Podobnie jak to było w 
poprzednich latach, także teraz nie-
zwykłe widowisko ku pamięci tra-
gicznie zmarłych strażaków przyszły 
nad Olzę oglądać tłumy ludzi z obu 
stron granicy.  (ep)

67. GOROLSKI ŚWIĘTO POD ZNAKIEM JURY SPOD GRÓNIA
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Wśród zagranicznych zespołów, które zaprezentują się świętogorolskiej widowni, będzie m.in. turecki „Aegeanfolk”.

Hołd zmarłym w nurtach Olzy

Strażacy z obu stron Olzy uczcili pamięć tragicznie zmarłych kolegów utworze-
niem mostu wodnego nad rzeką.
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6.05 Lato Zet i Dwójki 2014 7.05 
Słownik polsko@polski, talk-show 
prof. Jana Miodka 7.40 Ojciec Mate-
usz (s.) 9.20 Mistrz grilla 2014 9.30 
Baśnie i bajki polskie 9.50 Rodzina 
Leśniewskich 10.25 Dzika Polska 
- Szaleńcy natury 11.00 Polonia 24 
11.40 Dwie strony medalu (s.) 12.05 
Bulionerzy 12.35 Wiadomości 12.50 
Londyńczycy (s.) 14.55 Lato Zet i 
Dwójki 2014 16.00 Złotopolscy (s.) 
16.30 Polskie wakacje nad Soliną 
16.55 Dwie strony medalu (s.) 17.20 
Polonia w Komie - Pasjonaci rowero-
wi 17.30 Teleexpress 17.55 Bulionerzy 
(s.) 18.30 Encyklopedia II wojny świa-
towej - Armia Czerwona 18.55 Czas 
honoru (s.) 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości 20.50 Nowa (s.) 21.45 
Polonia w Komie 22.00 Polonia 24 
22.45 Fałszerze. Powrót sfory. 

ŚRODA 23 lipca
 

6.05 Lato Zet i Dwójki 2014 7.10 
Szlakiem gwiazd - Anna Wyszkoni 
7.40 Ojciec Mateusz (s.) 9.25 Mistrz 
grilla 2014 9.30 Baśnie i bajki polskie 
9.55 Do przerwy 0.1 10.25 Dzika Pol-
ska - Gdy nałożę poroże 11.00 Polo-
nia 24 11.40 Dwie strony medalu (s.) 
12.05 Bulionerzy (s.) 12.35 Wiadomo-
ści 12.50 Ja wam pokażę! 13.50 Studio 
Wschód - Polacy na Syberii 14.25 
Okrasa łamie przepisy - Pstrąg 14.55 
Lato Zet i Dwójki 2014 16.00 Zło-
topolscy (s.) 16.30 Wilnoteka 16.55 
Dwie strony medalu (s.) 17.20 Polo-
nia w Komie 17.30 Teleexpress 17.55 
Bulionerzy (s.) 18.25 Encyklopedia II 
wojny światowej - Skazani 18.55 Czas 
honoru (s.) 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości 20.50 Pogoda na piątek 
(s.) 21.45 Polonia w Komie 22.00 Po-
lonia 24 22.45 Ofi cer (s.). 

CZWARTEK 24 lipca

6.05 Co nam w duszy gra 7.05 Postylla 
Kobiet 7.25 Chłopi - wielkie kino na 
małym ekranie 7.40 Ojciec Mateusz 
(s.) 9.20 Mistrz grilla 2014 9.30 Baśnie 
i bajki polskie 9.40 Bąblandia - Mo-
tylek 9.50 Żegnaj, Rockefeller 10.25 
Dzika Polska - Pożeracz słońc 11.00 
Polonia 24 11.40 Dwie strony medalu 
(s.) 12.05 Bulionerzy 12.35 Wiado-
mości 12.50 M jak miłość (s.) 13.45 
Pogoda na piątek 14.45 14. Przystanek 
Woodstock 2008 - Męska Muzyka: 
Wojciech Waglewski, Fisz, Emade 
15.40 Smaki polskie - Zrazy komin-
kowe 16.00 Złotopolscy (s.) 16.30 
Klimaty i smaki - Ziemia Wieluńska 
16.55 Dwie strony medalu (s.) 17.20 
Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 
17.55 Bulionerzy (s.) 18.30 Encyklo-
pedia II wojny światowej - Skazani 
18.55 Czas honoru (s.) 19.45 Dobra-
nocka 20.00 Wiadomości 20.55 Ko-
misarz Alex (s.) 21.45 Polonia w Ko-
mie 22.00 Polonia 24 22.45 Glina (s.) 
23.40 Nieznana Białoruś.

tabela 
zanieczyszczeń
Stężenie pyłu zawieszonego w 
powietrzu 21. 7. o godz. 10.00

PM 10 
Czeski Cieszyn 41
Hawierzów 26
Karwina 31
Orłowa 25
Trzyniec 19
Wierzniowice 35
Legenda: Wartości są podane 
w mikrogramach na metr sześ-
cienny. Dopuszczalny limit stęże-
nia pyłu zawieszonego (PM 10) 
wynosi 50 μg/m3. 
Źródło: Czeski Urząd Hydrome-
teorologii w Ostrawie.  (wik)
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TVP 1 

5.55 TVP Info w TVP 1 8.10 Po-
lityka przy kawie 8.35 Wakacje z 
Jedynką - Supah Ninjas 8.55 Wa-
kacje z Jedynką - Big Time Rush 
9.30 Wakacje z Jedynką - Magicz-
ne drzewo 10.10 Natura w Jedyn-
ce - Magia wielkiego błękitu 10.55 
Polskie Zwierzęta w niebezpie-
czeństwie - Motyl 11.10 Zwykła/
niezwykła rodzinka 12.00 Wiado-
mości 12.10 Agrobiznes 12.45 Na-
tura w Jedynce - Magia wielkiego 
błękitu 13.55 Wszystko przed nami 
(s.) 15.00 Wiadomości 15.15 Pol-
skie Wakacje 15.30 Klan (s.) 15.55 
MacGyver (s.) 17.00 Teleexpress 
17.25 Mistrz grilla 2014 17.30 Mi-
łość nad rozlewiskiem (s.) 18.30 
Ranczo (s.) 19.30 Wiadomości 
20.05 GOL T-Mobile Ekstraklasa 
20.10 Kronika 71. Tour de Pologne 
20.30 W krainie dreszczowców - 
Druga szansa 22.10 1920. Wojna i 
miłość (s.) 23.05 W garniturach (s.) 
23.50 MacGyver (s.) 0.50 Druga 
szansa. 

TVP 2 

5.55 Mikołajek (s.) 6.25 Wolność 
i wiara 6.55 M jak miłość (s.) 8.55 
Herkules (s.) 9.50 Czterdziestolatek 
(s.) 11.00 Barwy szczęścia (s.) 11.35 
Na dobre i na złe (s.) 12.40 Familia-
da (teleturniej) 13.15 Na sygnale (s.) 
13.45 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat - Himba 14.20 Szkoła 
życia (s.) 15.10 Tancerze (s.) 16.15 
M jak miłość (s.) 17.05 Herkules 
(s.) 18.00 Panorama 18.50 Jeden z 
dziesięciu 19.30 Ja to mam szczęś-
cie! 20.10 Ostre psy 22.20 Zabójcze 
umysły 23.55 Świat bez fi kcji 0.55 
Na linii strzału. 

TV KATOWICE 

6.30 Echa dnia 7.00 Co niesie dzień 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 
7.40 Poranek z TVP Katowice 8.00 
Telekurier 8.30 Dzika Polska - 
Tańczyć jak żurawie 9.00 Co niesie 
dzień 9.30 Co u nas? 9.35 Psi psy-
cholog 10.10 Reportaż 10.25 Co u 
nas? 10.35 Przystanek Ziemia 11.10 
W ostatniej chwili - o komiksie w 
PRL-u 12.20 Zaproszenie - Ko-
ciewie - sąsiedzi Kaszubów 12.55 
Agrobiznes 13.25 Przechowalnia - 
Uśmiechnij się, właśnie komuś po-
mogłeś 14.25 Dziennik regionów 
- tematy dnia 15.45 Reportaż 16.00 
Telekurier 16.25 Dziennik regio-
nów - tematy dnia 16.35 Sprawa na 
dziś 17.10 Reportaż 17.30 Aktual-
ności Flesz 17.55 EkoAgent 18.30 
Aktualności 20.00 Ślązaków por-
tret własny - Bogumiła Murzyńska 
20.25 Za miastem 20.40 Co, gdzie, 
kiedy? 20.55 Gramy dla Was 21.00 
Echa dnia 22.00 Aktualności Wie-
czorne 22.40 Telekurier 23.10 Film 
dokumentalny - Gdańskie pięcio-
raczki 0.15 Everyday English 0.35 
Ahora espanol - nauka języka hi-
szpańskiego. 

POLSAT 

6.00 Nowy dzień z Polsat News 
8.20 13. posterunek (s.) 9.00 Ma-
lanowski i Partnerzy 10.00 Dzień, 
który zmienił moje życie (s.) 11.00 
Dlaczego ja? 12.00 Pielęgniarki (s.) 
13.00 Trudne sprawy 14.00 Mio-
dowe lata (s.) 14.45 Dzień, który 
zmienił moje życie (s.) 15.50 Wy-
darzenia 16.15 Interwencja (mag.) 
16.45 Dlaczego ja? 17.45 Trudne 
sprawy 18.50 Wydarzenia 19.30 
Świat według Kiepskich (s.) 20.10 
Akt odwagi (fi lm USA) 22.35 
Niesłusznie skazany (fi lm USA) 
0.20 Odwrócić przeznaczenie (fi lm 
kopr.) 2.35 Tajemnice losu (mag.). 

TVC 1 
6.00 Bananowe rybki 6.30 Podró-
żomania 6.59 Studio 6 8.45 Córki 
McLeoda (s.) 9.30 Hercules Poirot 
(s.) 11.15 Reporterzy TVC 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 
Hercule Poirot (s.) 13.20 Rodzina 
Horaków (s.) 14.15 Zauroczenie 
(s.) 15.10 Dom to zabawa 15.35 
Niegasnące gwiazdy 16.35 Wszyst-
ko o gotowaniu 16.55 Podróżoma-
nia 17.25 Wszystko-party 17.55 
Wiadomości regionalne, prognoza 
pogody 18.25 AZ kwiz 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Winnetou II (fi lm) 21.35 
Skarb kupca bizantyjskiego (fi lm) 
23.15 Hercules Poirot (s.) 0.05 Taj-
niacy (s.) 1.00 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Wszyst-
ko o gotowaniu 8.50 Cutty Sark 
- Wskrzeszenie z popiołów 9.35 
Taniec z wielorybami 10.30 Uciecz-
ka na Wyspę Świętej Łucji 11.25 
Gdzie ma źródła Amazonka 11.55 
Fascynujące przemiany przyrody 
12.45 Wersal 13.40 Kanadyjska 
szkoła policyjna 14.35 Katastrofy 
lotnicze 15.30 Średniowiecze 16.30 
Operacje Navy SEALs 17.20 Moja 
rodzina (s.) 17.50 Kierunek równik 
18.45 Wieczorynka 18.55 Doktor 
Who (s.) 19.40 Spostrzeżenia z za-
granicy 19.50 Wiadomości w j. mi-
gowym 20.00 Historia świata 20.55 
Katastrofy lotnicze 21.50 Pułapka 
(fi lm) 23.25 Siostra Jackie (s.) 23.55 
Przeżyć! 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.10 
Ubezpieczalnia Szczęście (s.) 10.20 
Policja kryminalna Anděl (s.) 11.30 
Krok za krokiem (s.) 11.55 Tescoma 
ze smakiem 12.00 Mike i Molly (s.) 
12.25 Sue Th omas (s.) 13.25 Bez 
śladu (s.) 14.20 Prawo i porządek: 
Zbrodniczy zamiar (s.) 15.15 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.30 Krok za krokiem (s.) 17.00 
Popołudniowe wiadomości, sport, 
pogoda 17.35 Gospoda (s.) 18.15 
Ubezpieczalnia Szczęście (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Pod jednym dachem (s.) 21.15 
Weekendowe wakacje 21.50 Kry-
minalne zagadki Miami (s.) 22.50 
Prawo i porządek: Sekcja specjalna 

(s.) 23.45 Policja kryminalna Anděl 
(s.) 0.50 Prawo i porządek: Zbrod-
niczy zamiar (s.). 

PRIMA 
6.00 Wiadomości 6.45 Straż-
nik Teksasu (s.) 7.55 Alf (s.) 8.30 
M.A.S.H. (s.) 9.15 Powroty do 
domu (s.) 10.30 Napisała: morder-
stwo (s.) 11.30 Strażnik Teksasu 
(s.) 12.25 Julie Lescaut (s.) 14.15 
Obwód Wolff a (s.) 15.15 Siska (s.) 
16.30 Komisarz Rex (s.) 17.30 Po-
południowe wiadomości 18.00 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 VIP 
wiadomości 20.15 Jeden z nich jest 
mordercą (fi lm) 22.05 Faux-pas (s.) 
23.20 Zabójcze umysły (s.) 0.15 
Zaprzysiężeni (s.). 
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TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.10 Po-
lityka przy kawie 8.35 Wakacje z 
Jedynką - Supah Ninjas 9.00 Wa-
kacje z Jedynką - Big Time Rush 
9.35 Wakacje z Jedynką - Magicz-
ne drzewo 10.10 Natura w Jedyn-
ce - Magia wielkiego błękitu 11.10 
Zwykła/niezwykła rodzinka (s.) 
12.00 Wiadomości 12.05 Agro-
biznes 12.25 Magazyn Rolniczy 
- Sprzedaż państwowych gruntów 
rolnych 12.45 Natura w Jedynce 
- Opowieści o Yellowstone 13.50 
Wszystko przed nami (s.) 15.00 
Wiadomości 15.15 Polskie Waka-
cje 15.30 Klan (s.) 15.55 MacGy-
ver (s.) 17.00 Teleexpress 17.25 
Mistrz grilla 2014 17.35 Miłość 
nad rozlewiskiem (s.) 18.30 Ran-
czo (s.) 19.30 Wiadomości 20.30 
Piłka nożna - kwalifi kacje do Ligi 
Mistrzów: Saint Patrick’s Athletic - 
Legia Warszawa 22.50 1920. Wojna 
i miłość (s.) 23.45 Empire Records 
1.25 MacGyver (s.). 

TVP 2 

6.05 Mikołajek (s.) 6.25 Polacy w 
Rzymie i Watykanie 6.55 M jak 
miłość (s.) 8.55 Herkules (s.) 9.50 
Czterdziestolatek (s.) 11.05 Barwy 
szczęścia (s.) 11.40 Na dobre i na 
złe (s.) 12.40 Familiada (teleturniej) 
13.15 Na sygnale (s.) 13.45 Woj-
ciech Cejrowski - boso przez świat 
- Ludzie buszu 14.25 Szkoła życia 
(s.) 15.10 Tancerze 16.15 M jak mi-
łość (s.) 17.05 Herkules (s.) 18.00 
Panorama 18.50 Jeden z dziesięciu 
19.30 Ja to mam szczęście! 20.10 
Kino relaks - Tata i małolata 21.50 
Na sygnale (s.) 22.50 Dr House (s.) 
0.45 Ninja - wojownicy cienia. 

TV KATOWICE 

6.30Echa dnia 7.00 Co niesie dzień 
7.30 Aktualności Flesz Poran-
ne 7.40 Poranek z TVP Katowice 
8.00 Telekurier 8.30 Dzika Polska 
- Szaleńcy natury 9.00 Co niesie 
dzień 9.30 Co u nas? 9.35 Psi psy-
cholog 10.10 Reportaż 10.25 Co u 
nas? 10.35 Dwa żywioły, dwie pa-
sje 10.45 Misja. Integracja 12.20 
Fascynujące Śląskie - Stanisław 
Janicki 12.55 Agrobiznes 13.25 
Edward Dziewoński i jego goście 
14.25 Dziennik regionów - tema-
ty dnia 14.35 Był Luksemburg... 
15.45 Reportaż 16.00 Telekurier 
16.25 Dziennik regionów - tematy 
dnia 16.35 Sprawa na dziś 17.05 
Rok w ogrodzie 17.30 Aktualności 
Flesz 17.35 Co, gdzie, kiedy? 18.15 
Kronika Miasta 18.30 Aktualności 
20.05 Śląskie na 20.30 Atlas kultury 
21.00 Echa dnia 22.00 Aktualności 
Wieczorne 22.40 Telekurier 23.10 
Był Luksemburg... 0.15 Everyday 
English (s.) 0.35 Ahora espanol - 
nauka języka hiszpańskiego. 0.55 
Echa dnia. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 
8.20 13. posterunek (s.) 9.00 Ma-
lanowski i Partnerzy 10.00 Dzień, 
który zmienił moje życie (s.) 11.00 
Dlaczego ja? 12.00 Pielęgniarki (s.) 
13.00 Trudne sprawy 14.00 Miodo-
we lata(s.) 14.45 Dzień, który zmie-
nił moje życie (s.) 15.50 Wydarze-
nia 16.15 Interwencja (mag.) 16.45 
Dlaczego ja? 17.45 Trudne sprawy 
18.50 Wydarzenia 19.30 Świat we-
dług Kiepskich (s.) 20.35 Łatwa 
dziewczyna (komedia USA) 22.25 
Wieczny student II (komedia USA) 
0.30 W potrzasku (fi lm USA). 

TVC 1 
6.00 Bananowe rybki 6.30 Podró-
żomania 6.59 Studio 6 8.45 Baj-
ka 9.30 Winnetou II (fi lm) 11.05 
Zawodowcy (s.) 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Hercules Poirot 
(s.) 13.20 Rodzina Horaków (s.) 
14.15 Zauroczenie (s.) 15.10 Dom 
to zabawa 15.30 Niegasnące gwiaz-
dy 16.30 Wszystko o gotowaniu 
16.50 Podróżomania 17.25 Wszyst-
ko-party 17.55 Wiadomości regio-
nalne, prognoza pogody 18.25 AZ 
kwiz 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.00 Mały pitawal 
z dużego miasta (s.) 21.05 Hercules 
Poirot (s.) 22.00 Historie sław 22.55 
Śpiewa Karel Gott 23.45 Anatomia 
prawdy (s.) 0.25 Kalendarium. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Wszystko 
o gotowaniu 8.50 Stulecie lata-
nia 9.45 Wielka wojna 1914-1918 
11.25 Odkrywanie prawdy 12.10 
Nabożeństwa świata 13.10 Pierwsi 
ludzie w kosmosie 14.05 Teksas z 
Miroslavem Konvaliną 14.35 Ta-
niec z wielorybami 15.25 Królestwo 
natury 15.55 Braterstwo tajemni-
czych mangust 16.25 Pojedynek 
przywódców 17.10 Moja rodzina 
(s.) 17.45 Doktor Who: Inwazja na 
Gwiazdkę (s.) 18.45 Wieczoryn-
ka 18.55 Strażnicy dżungli 19.40 
Spostrzeżenia z zagranicy 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 
Dzikie Chiny: Serce smoka 20.55 
Podróż po Bretanii 21.25 Magia 
Afryki 21.50 Żyletki (fi lm) 23.45 
Życie w ekstremalnych warunkach 
0.35 Kanadyjska policyjna szkoła. 

NOVA 

5.59 Śniadanie z TV Nova 9.20 
Ubezpieczalnia Szczęście (s.) 10.25 
Pod jednym dachem (s.) 11.25 Krok 
za krokiem (s.) 11.50 Tescoma ze 
smakiem 11.55 Mike i Molly (s.) 
12.20 Sue Th omas (s.) 13.20 Bez 
śladu (s.) 14.20 Prawo i porządek: 
Zbrodniczy zamiar (s.) 15.15 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.30 Krok za krokiem (s.) 17.00 
Popołudniowe wiadomości, sport, 
pogoda 17.35 Gospoda (s.) 18.15 
Ubezpieczalnia Szczęście (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Comeback (s.) 21.35 Agenci NCIS 
(s.) 22.30 International (fi lm) 0.50 
Prawo i porządek: Zbrodniczy za-
miar (s.). 

PRIMA 
6.00 Wiadomości 6.45 Straż-
nik Teksasu (s.) 7.55 Alf (s.) 8.30 
M.A.S.H. (s.) 9.15 Powroty do 
domu (s.) 10.30 Napisała: morder-
stwo (s.) 11.30 Strażnik Teksasu 
(s.) 12.25 Julie Lescaut (s.) 14.15 
Obwód Wolff a (s.) 15.15 Siska (s.) 
16.30 Komisarz Rex (s.) 17.30 Po-
południowe wiadomości 18.00 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 VIP 
wiadomości 20.15 Kulinarny reali-
ty-show 21.35 Show Jana Krausa 
22.25 Dom handlowy (s.) 23.40 
Hawaii 5-0 (s.) 0.40 Vegas (s.).

TV POLONIA 

DRUGA SZANSA
Th riller, USA 2010
TVP 1, wtorek, 22 lipca, 
godz. 20.30
Reżyseria:  Jean-Claude Lord
Występują: Melissa George, Ryan 
Scott Greene, Ellen Dubin,  Qui-
nn Lord, Robert Crooks, Catheri-
ne Bérubé

Przed dwoma laty reporterka 
Kate Fischer przeprowadzi-

ła wywiad z seryjnym mordercą, 
zwanym Wrześniowym Zabójcą, 
który wywołał oburzenie opinii 
publicznej. Rozmowa doprowadzi-
ła do kolejnej zbrodni, której ofi arą 
padła Laura Rose. Teraz Kate bo-
ryka się z wieloma problemami. 
Po odejściu męża, utracie pracy i 
wiary we własne możliwości ma 
zacząć wszystko od nowa i zająć 
się wykładaniem etyki mediów na 
jednej z uczelni. Wkrótce okazuje 
się, że ktoś dobrze pamięta o jej 
przeszłości.
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CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Samo-
loty 2 (22, 23, godz. 15.30); Zejtra na-
pořád (22, 23, godz. 17.45); Ewolucja 
planety małp (22, 23, godz. 20.00); 
Przygody Sama 2 (20, godz. 10.00); 
KARWINA – Centrum: Turbo (22, 
godz. 10.00); Jak wytresować smoka 2 
(22, 23, godz. 17.45); Ewolucja plane-
ty małp (22, 23, godz. 20.00); KAR-
WINA – Ex: Robaczki z Zaginionej 
Doliny (23, godz. 10.00); TRZY-
NIEC – Kosmos: 10 pravidel (22, 23, 
godz. 17.30); Gwiazd naszych wina 
(22, 23, godz. 20.00); Krudowie (23, 
godz. 10.00); CIESZYN – Piast: Sa-
moloty 2 (22, 23, godz. 14.30, 16.15, 
18.00); Zacznijmy od nowa (22, 23, 
godz. 20.00).

CO W TERENIE
CZ. CIESZYN – Czytelnia i ka-
wiarnia Avion/Noiva zaprasza na 
kolejną imprezę z cyklu „Muzyczne 
Lato w Avionie” w piątek 25. 7. o 
godz. 17.30. Gościem Salonu Mu-
zycznego będzie „Chanson mon 
amour”.

OFERTA PRACY
SZKOŁA Z POLSKIM JĘZY-

KIEM NAUCZANIA w Suchej 
Górnej przyjmie od 1 września 2014 
nauczycielkę/nauczyciela języka ro-
syjskiego na 4 godziny tygodniowo 
– w klasach 7-9. Możliwość ułożenia 
rozkładu w jednym dniu. Wymagane 
wykształcenie pedagogiczne dla 2. 
stopnia szkoły podstawowej. Oferty 
z CV proszę składać na adres: pzs.
horni_sucha@seznam.cz albo Szko-
ła Podstawowa i Przedszkole Sucha 
Górna, Těrlická 407, 735 35 Horní 
Suchá. Mgr Bohdan Prymus, dyrek-
tor.  GL-422

OFERTY
PIORUNOCHRONY, montaż, 
naprawy, rewizje, projekty. Kalkula-
cja ceny gratis. Tel. 604 685 765, 604 
679 452, www.bleskosvody.com.  
 GL-424

KUCHNIE, ZABUDOWY 
WNĘK i pozostałe meble, atrakcyj-
ne ceny, pomiar i projekt gratis. Tel. 
+480 501 097 953.  GL-388

ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 
pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-308

ETERNITOVÉ STŘECHY – 

ruční nátěry nebo strojové stříkání 
střech. Plech, eternit, pálené tašky, 
šindel. Profi barvy, profi přístup. 
Záruka až 5 let. www.stresnirekon-
strukce.cz, tel. 775 524 815. GL-282

ŽALUZIE S MONTÁŽÍ, tel. 
604 192 092.  GL-292

WYSTAWY
CZYTELNIA I KAWIARNIA 
„NOIVA”, Główna 2061, Cz. Cie-
szyn: Zaolziańskie Towarzystwo 
Fotografi czne zaprasza na wystawę 
Mariana Palowskiego pt. „Cieszyń-
skie piękne chwile”. Czynna do 7. 8., 
po-pt: 9.00-18.00, so: godz. 13.00-
18.00.

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: stała eks-
pozycja „Obrazki z przeszłości Ślą-
ska Cieszyńskiego”. Czynna: po-pt: 
8.00-16.30.

SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka: stała ekspozy-
cja „Migawki z historii Karwiny”. 
Czynna: wt-pt: 8.00-16.30, so: 9.00-
13.00, nie: 13.00-17.00.

SALA WYSTAW w Jabłon-
kowie, Rynek Mariacki 14: do 
7. 9. wystawa pt. „Garnuszki babu-
ni”; wystawa stała „Z przeszłości Ja-
błonkowa i okolicy”. Czynne: wt-pt: 
8.00-16.30.

CO ZA OLZĄ
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, 
Mennicza 46, Cieszyn: do 13. 9. 
wystawa pt. „Klasztor bez bibliote-
ki jest jak twierdza bez zbrojowni”. 
Czynna: wt-pt: w godz. 8.00-18.00, 
so: godz. 9.00-15.00.

MUZEUM DRUKARSTWA, Ga-
leria „Przystanek Grafi ka”, ul. Głę-
boka 50, Cieszyn: do 22. 8. wystawa 
Romana i Marzanny Muchów pt. 
„Mistrz i uczeń”. Czynna w godzi-
nach otwarcia Muzeum.

WIEŻA PIASTOWSKA I RO-
TUNDA św. Mikołaja: Czynne co-
dziennie 9.00-18.00.

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.

Dolina rzeki Łomnej na pewno nale-
ży w Beskidach do najpiękniejszych, 
nie trzeba o tym przekonywać ani 
mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, 
ani odwiedzających region turystów. 
O tym, że tamtejsze pejzaże rzeczy-

wiście są urocze można się przeko-
nać w restauracji o swojsko brzmią-
cej nazwie Hospůdka Doma w 
Łomnej Dolnej. Trwa tam wystawa 
pn. „Łomniańskie krajobrazy” („Lo-
mňanská krajina”), na której swoje 

zdjęcia prezentują dwaj fotografi cy – 
Vlastimil Kaniok i Ladislav Pekárek 
z bogumińskiego Fotoklubu.

Wystawę można oglądać aż do 12 
października, codziennie w godz. 
11.00-21.00.  (kor)

W najbliższą niedzielę na Kozu-
bowej odbędzie się tradycyjny od-
pust św. Anny, która jest patronką 
stojącej niedaleko szczytu kaplicy. 
Uroczyste msze święte, jak zwykle 
czeska i polska, odbędą się o godz. 
9.00 i 11.00. Jak co roku, św. Anna 
wzywa także sportowców. Trady-

cyjnemu odpustowi bowiem od 
wielu już lat towarzyszy Bieg na 
Kozubową, organizowany przez 
klub narciarski z Łomnej Dolnej. 
Prezentacja zawodników rozpo-
cznie się o godz. 8.00 przy Mu-
zeum Łomniańskim w centrum 
wioski. Tam też około godz. 13.00 

odbędzie się uroczystość rozdania 
nagród. Biegacze wyruszą na trasę 
o godz. 10.00 sprzed dolnołom-
niańskiej piekarni.

Więcej informacji o tej spor-
towej imprezie można znaleźć na 
stronie internetowej: www.behna-
kozubovou.cz.  (kor)

I to najdroższe serce raz przestanie bić.
W głębokiej żałobie zawiadamiamy wszystkich krew-
nych, znajomych, przyjaciół i wychowanków, że w dniu 
20 lipca 2014 zmarł po długiej chorobie w wieku 84 lat 
nasz Najdroższy Mąż, Tatuś, Dziadek, Szwagier, Wujek 
i Kuzyn

śp. TADEUSZ RZYMAN

emerytowany nauczyciel, zamieszkały w Suchej Górnej. Ostatnie pożeg-
nanie z naszym Drogim Zmarłym odbędzie się dzisiaj, we wtorek 22 lipca 
2014, o godz. 14.00 w sali obrzędów w Suchej Górnej.  W smutku pogrą-
żona rodzina.  GL-429

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i 
żal, wzięli liczny udział we mszy świętej i odprowadzili na miejsce wiecz-
nego odpoczynku 

śp. STANISŁAWĘ MARTYNKOWĄ

serdeczne „Bóg zapłać” składa zasmucona rodzina. Szczególne podzię-
kowania należą się księdzu Robertowi Wojnowskiemu za dostojne prze-
prowadzenie mszy świętej, członkom MK PZKO w Kocobędzu, pra-
cownikom Urzędu Gminy w Kocobędzu  oraz lekarzom i personelowi 
szpitalnemu oddziału chirurgii w Karwinie-Raju.  GL-430

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyja-
ciół i znajomych, że dnia 19. 7. 2014 zmarła w wieku 91 lat nasza Kocha-
na Matka, Teściowa, Siostra, Babcia, Prababcia i Ciocia

śp. HELENA SZWARCOWA

ze Stonawy, zamieszkała w Karwinie-Nowym Mieście. Pogrzeb Drogiej 
Zmarłej odbędzie się w czwartek 24. 7. 2014 o godz. 14.00 w kościele 
ewangelickim w Stonawie. Zasmucona rodzina.  RK-109

Wyrazy szczerego głębokiego współczucia całej rodzinie z powodu zgonu 

śp. TADEUSZA RZYMANA

emerytowanego nauczyciela, składa dyrekcja i grono nauczycielskie Szko-
ły Podstawowej w Czeskim Cieszynie.   GL-431

W dniu 23. 7. 2014 obchodzić będzie swój piękny jubile-
usz życiowy – 90. urodziny

pani HILDEGARDA SOUČKOWA

z  Karwiny-Nowego Miasta. Z  tej okazji jak najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia, radości i  wielu pogodnych dni 
składają syn Henio z żoną, wnuczęta Danka i Roman z 
rodzinami, a prawnukowie Honzík, Lukaszek i Ondraszek 
dołączają słodkiego całusa.

Jubilatke przepraszamy za opóźnione opublikowanie życzeń.  RK-107

Dziś, 22 lipca, mija 15 lat od chwili, gdy odszedł od nas na zawsze

 śp. inż. TADEUSZ CYRZYK

 ze Stonawy. O chwilę wspomnień i modlitwę prosi córka z rodziną.  GL-427

Dzisiaj, 22 lipca 2014, mija 8. rocznica śmierci 

śp. inż. JERZEGO SIKORY

z Końskiej-Podlesia. Z szacunkiem i miłością wspominają 
żona i córki z rodzinami.  GL-403

W Drzewiónce „Na Fojstwiu” w Mo-
stach koło Jabłonkowa trwają czwart-
kowe spotkania z rzemiosłem ludo-
wym i kuchnią regionalną. Gorolski 
Centrum Informacji Turystycznej 
GOTIC zaprasza na nie zarówno 
małych mieszkańców wioski, jak i 
całe rodziny, spędzające w Mostach 
urlop. To najbliższe, które odbę-
dzie się w czwartek 24 lipca w godz. 
10.00-16.00, poświęcone będzie weł-
nie i produktom z owczego mleka.

Podczas spotkania „Na Fojstwiu” 
będzie można zobaczyć, jak przę-
dzono kiedyś wełnę na kołowrot-
ku, jak ją fi lcowano, zaplanowano 
ponadto pokaz robótek na drutach 
i szydełkowania. Nie zabraknie też 
pokazu produkcji sera owczego, wy-
robu masła z mleka krowiego, a także 

degustacji dań kuchni góralskiej. W 
sklepiku Drzewiónki będzie można 
też kupić produkty regionalne i pa-
miątki, a także sery, miód pitny oraz 
herczawskie piwo. Dla uczestników 
spotkania z rzemiosłem przygoto-
wano też ciekawy konkurs z atrak-
cyjnymi nagrodami.

Natomiast mostecki Hotel Grůň 
zaprasza w najbliższy weekend na 
międzynarodowy konkurs w rzeź-
bieniu w drewnie, tym razem pod 
hasłem „Z baśni do baśni”. Zapro-
szeni artyści będą tworzyć swoje 
baśniowe dzieła w sobotę i niedzielę. 
W pierwszym dniu, o godz. 18.00, 
odbędzie się pokaz gastronomiczny 
w ramach regionalnej akcji „Jak sma-
kują Morawy i Śląsk”, połączony z 
degustacją potraw.  (kor)

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

INFORMATOR

Łomniańskie krajobrazy uwiecznione

Św. Anna wzywa biegaczy
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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, 
Hudeczek Service sp. z o.o., 
Olbrachcice, Stonawska 340, 
w godz. 8.00-15.00. 
e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.

W Odd. Literatury Polskiej 
Biblioteki w Karwinie-Frysztacie 
(przy rynku) w po, wt: 8.00-12.30, 
13.00-18.00, czw: 13.00-18.00, 
pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00.
Tel.: 596 312 477 
e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

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

Lipiec z rzemiosłem 
i kuchnią góralską
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RAFAŁ MAJKA DOŁĄCZYŁ 
DO ZENONA JASKUŁY

Rafał Majka jest drugim, po Zeno-
nie Jaskule, polskim kolarzem, któ-
remu udało się wygrać etap na Tour 
de France. Majka zakochał się w 
kolarstwie jako dwunastolatek. Tre-
ningi rozpoczął po okiem Zbigniewa 
Klęka, który jako pierwszy dostrzegł 
talent drobnego, ale ambitnego za-
wodnika klubu Krakus Swoszowice. 
Majka, który w Wielkiej Pętli star-
tuje w barwach prestiżowego tea-
mu Tinkoff -Saxo, pierwsze sukcesy 
odnosił właśnie w zespole Krakusa. 
W 2013 roku został mistrzem Mało-
polski w jeździe na czas w kategorii 
młodzików. Trzy lata później zajął 
drugie miejsce w górskich mistrzo-
stwach Polski juniorów, a rok później 
był trzeci w wyścigu ze startu wspól-
nego. W 2007 roku Majka spotkał się 
na trasie Małego Wyścigu Pokoju z 
innym gwiazdorem młodej generacji 
na Tour de France – Słowakiem Pe-
terem Saganem. Polak wygrał wtedy 
najtrudniejszy, górski etap Małego 
Wyścigu Pokoju, pokazując w mło-
dym wieku plecy starszym i bardziej 
utytułowanym przeciwnikom. 

Przełomem dla Majki był wyjazd 
do Włoch i starty w ekipie Gragna-
no Petroli Firenze. Udane występy 
we włoskich wyścigach zaowocowały 
współpracą z wpływowym mecena-
sem włoskiego kolarstwa, Giovan-

nim Lombardim. Włoch pomógł 
Majce w uzyskaniu pierwszego za-
wodowego kontraktu. Były znako-
mity kolarz polecił go kierownictwu 
ekipy Saxo Bank, której liderem jest 
słynny Alberto Contador. Polak peł-
ni w teamie rolę asystenta gwiezd-
nego Hiszpana, ale w imprezach bez 
jego udziału awansuje bezpośrednio 
na pozycję lidera grupy. Taka sytu-
acja nastała właśnie podczas tego-
rocznej Wielkiej Pętli, kiedy to Con-
tador z powodu kontuzji zmuszony 
był zrezygnować z dalszego udziału 
w wyścigu. Majka po niedzieli zaj-
muje w klasyfi kacji generalnej 58. 
miejsce, ale stać go na na więcej. Po-
laka uskrzydlił 19 lipca, kiedy to wy-
grał trudny etap z metą we francu-
skiej stacji narciarskiej Risoul. Majka 
triumfował w wielkim stylu, wygry-
wając 14. etap po samotnej akcji. 
Polak przebłyski geniuszu pokazał 
już w ubiegłym roku, kiedy to zajął 
drugie miejsce w klasyku Mediolan-
Turyn i trzecie w Giro di Lombardia 

zaliczanym do World Tour. Wyżej w 
klasyfi kacji łącznej Tour de France 
są dwaj inni Polacy – Michał Kwiat-
kowski (16., Omega Pharma Quick
-Step) i Michał Gołaś (50., Omega 
Pharma Quick-Step), ani jeden z 
nich nie może się jednak pochwalić 
etapowym triumfem. 

LEOPOLD KOENIG 
CZESKIM DŻOKEREM

Powody do zadowolenia podczas 
tegorocznej Wielkiej Pętli mają 
również Czesi. Ich bohaterem jest 
27-letni Leopold Koenig, aktualnie 
ósmy kolarz klasyfi kacji generalnej 
Tour de France. Koenig startujący 
w barwach niżej notowanej gru-
py NetApp-Endura jest symbolem 
nowego, ambitnego pokolenia w 
czeskim zawodowym kolarstwie. 
Czech już przed Tour de France 
odrzucił kilka ciekawych ofert ze 
strony najlepszych zespołów świata, 
by w pełni skupić się na reprezen-
tacji mniej utytułowanej, ale równej 

grupy NetApp-Endura, w której 
jest niekwestionowanym liderem. 
Do największych sukcesów Koeniga 
przed tegorocznym Tour de France 
należało zwycięstwo w jednym z eta-
pów Vuelty 2013, a także triumf w 
królewskim etapie Tour of Califor-
nia 2013. To wszystko już przeszłość, 
albowiem Czech w ubiegły piątek 
otarł się o najwyższy stopień po-
dium Tour de France, przegrywając 
na mecie górskiego etapu z liderem 
klasyfi kacji – Włochem Vincenzo 
Nibalim i Polakiem Rafałem Majką. 
Leopold Koenig dał się poznać jako 
walczak, który lubi trudne, górskie 
wspinaczki. Zatem to tylko kwestia 
czasu, kiedy awansuje do któregoś 
z czołowych zespołów w kolarskim 
peletonie. Ósma lokata w dotych-
czasowej klasyfi kacji generalnej po-
szła w świat. Koeing mógł być nawet 
po niedzieli piąty, gdyby nie feralna 
kraksa podczas jednego z pierwszych 
etapów. 

JANUSZ BITTMAR
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SZPILKA POWALCZY Z 
ADAMKIEM. Szykuje się nie lada 
gratka dla fanów polskiego boksu. 
Tomasz Adamek (49-3, 29 KO) 
zmierzy się w kolejnym pojedynku 
z Arturem Szpilką (16-1, 12 KO) – 
czytamy na łamach „Super Expres-
su”. Walka odbędzie się 8 listopada 
w Krakowie.  
 (Opr. jb)

Marek Grycz 
czwarty

Marek Grycz z klubu pięcioboju no-
woczesnego SC Bystrzyca zdobył w 
szwedzkiej Uppsali czwarte miejsce 
w mistrzostwach Europy juniorów 
U19. 

Do trzeciego miejsca zabrakło 
Gryczowi dziesięciu sekund. – Ze-
psułem fazę strzelecką. Szkoda, ale 
czwarte miejsce to też świetny wy-
nik – powiedział „Głosowi Ludu” 
16-letni chłopak, który we wrześniu 
rozpocznie drugi rok nauki w Gim-
nazjum z Polskim Językiem Naucza-
nia w Czeskim Cieszynie. Grycz w 
niedzielnym fi nale zdobył w sumie 
1147 punktów, z pozytywnym bilan-
sem 22 wygranych i 13 straconych 
pojedynków. Wywiad z Markiem 
Gryczem pojawi się w czwartkowym 
„Głosie Ludu”.  (jb)

PIŁKARSKIE SPARINGI

TERMALICA NIECIECZA KS 
MFK KARWINA  0:0

Nieciecza: Nowak – Fryc, Sołdecki, 
Kopacz, Wróbel (46. Kaczmarczyk) 
– Smuczyński (75. Kogut), Pleva, 
Kupczak, Biskup (46. Kaminski), 
Foszmańczyk (60. Janeczko) – Droz-
dowicz (60. Paluchowski). Karwina: 
Pindroch – Juřena (75. Panák), Tro-
usil, V. Cverna (56. Jovanovič), Eis-
mann – Janíček (65. Misan), Vaněk 
– Fiala (46. Zelený), Budínský (60. 
Puškáč), Vukadinovič (72. Kurušta) 
– Urgela.

Bezbramkowy sparing rozegrany 
w Rybniku posłużył Karwinie za 
sprawdzian generalny przed meczem 
1. rundy Czeskiego Pucharu. Pod-
opieczni trenera Jozefa Webera w 
najbliższą sobotę zmierzą się na wy-
jeździe z Kozlowicami, które w eli-
minacjach pokonały Przerów. Zwy-
cięzca tego pojedynku trafi  w drugiej 
rundzie na Rymarzów lub Zabrzeg. 

SLOVÁCKO
FOTBAL TRZYNIEC  2:2

Do przerwy: 0:1. Bramki: 58. Kerbr, 
75. L. Došek – 4. Ceplák, 64. Mo-
tyčka. Trzyniec: Paleček – Zawada 
(89. Matoušek), Hupka, Čelůstka, 
Janec (60. Adamczyk) – Motyčka, 
Ceplák (72. Voves) – Kundrátek 
(60. Malíř), Málek (83. Sporysz), 
Lukáš (46. Trajkovski) – Dedič (60. 
Gomola). 

Trzyńczanie kontynuują passę 
świetnych letnich występów. Tym 
razem zremisowali w meczu towa-
rzyskim z jednym z lepszych zespo-
łów 1. ligi i to na ich własnym boi-
sku. Szkoleniowiec Trzyńca, Marek 
Kalivoda, miał do dyspozycji szeroką 
kadrę zawodników. Do meczu włą-
czyły się m.in. dwie nowe akwizy-
cje – Zawada i Kundrátek z Banika 
Ostrawa. Z Banika testowany był 
także napastnik Tomasz Gomola, 
który pojawił się na murawie w 60. 
minucie, zmieniając Dediča. Trzyń-
czanie w najbliższą sobotę włączą się 
do walki w Czeskim Pucharze. Ry-
walem Trzyńca w 1. rundzie będzie 
dywizyjny Hawierzów.   (jb)

Zespół HC Stalownicy Trzyniec 
rozpoczął wczoraj drugi etap przed-
sezonowych przygotowań. Ekipa 
trenera Jiřego Kalousa zameldowała 
się w poniedziałek po raz pierwszy 
na tafl i lodowej, jeszcze pod dachem 
starej Werk Areny. Na poniedział-
kowym treningu pojawiło się 35 ho-
keistów. W tym gronie znaleźli się 
również dwaj testowani zawodnicy, 

słowaccy napastnicy Vladimír Dra-
vecký i Jakub Gašparovič. 

Zajęcia na starym stadionie po-
trwają do 28 lipca. Pod koniec 
miesiąca Stalownicy defi nitywnie 
przeprowadzą się do nowej Werk 
Areny, w której zaliczą już pierwszy 
przedsezonowy sprawdzian formy 
– 31 lipca z ekstraligowym Liber-
cem. We wcześniejszych założeniach 

uwzględniany był całkiem inny ry-
wal, a mianowicie Lew Praga, który 
jednak w lipcu zawiesił z przyczyn 
fi nansowych działalność. Trzyńcza-
nie oprócz meczów sparingowych 
zaliczą też turniej Steel Cup oraz 
mecze w ramach prestiżowej hoke-
jowej Ligi Mistrzów. W reaktywo-
wanych rozgrywkach najlepszych 
drużyn Starego Kontynentu na Sta-
lowników czekają arcyciekawi prze-
ciwnicy, m.in. szwajcarski Bern czy 
fi ński Tampere. Sezon 2014/2015 
w Champions Hockey League ru-
sza już 21 sierpnia. Stalownicy na 
pierwszy ogień zmierzą się u siebie 
z Bernem. 

– Do startu Ligi Mistrzów musi-
my już być w pełni sprawni. To nie 
będą rozgrywki kelnerów – stwier-
dził szkoleniowiec Trzyńca, Jiří 
Kalous. – Za nami dziewięć tygo-
dni ostrej harówki, mam nadzieję, 
że z pozytywnym efektem – dodał. 
Trzyńczanie tężyznę fi zyczną nabie-
rali w Niskich Tatrach i Turcji. W 
Tatrach z zespołem była tylko część 
drużyny, zgrupowanie w słonecznej 

Turcji zaliczyli już prawie wszyscy 
zawodnicy. W nowym sezonie, który 
rusza 12 września, doczekamy się w 
Trzyńcu polskiego akcentu. Kontrakt 
z podbeskidzkim zespołem podpisał 
bowiem utalentowany polski napast-
nik Aron Chmielewski.   (jb)

W SKRÓCIE

Rozkład jazdy 
(bez meczów ekstraligi)
31. 7. Trzyniec – Liberec (17.00), 
1. 8. Trzyniec – Ołomuniec 
(11.00), 5. 8. Trzyniec – Mińsk 
(17.00), 12. 8. Trzyniec – Wit-
kowice (18.00, Steel Cup), 14. 8. 
Trzyniec – Koszyce (19.00, Steel 
Cup), 15. 8. Trzyniec – Czerepo-
wec, 21. 8. Trzyniec – Bern (17.30, 
Liga Mistrzów), 23. 8. Trzyniec – 
Stavanger (20.00, Liga Mistrzów), 
4. 9. Bern – Trzyniec (19.45, Liga 
Mistrzów), 6. 9. Stavanger – Trzy-
niec (17.30, Liga Mistrzów), 23. 9. 
Trzyniec – Tampere (17.30, Liga 
Mistrzów), 7. 10. Tampere – Trzy-
niec (18.30, Liga Mistrzów).

Stalownicy od wczoraj na lodowisku

Vincenzo Nibali (z przodu), Leopold Koenig i Rafał Majka na trasie 13. etapu Tour de France.

Podczas wczorajszego treningu w Werk Arenie.

Polsko-czeskie akordy Tour de France
Chyba mało kto spodziewał się tak rewelacyjnych występów polskich i czeskich kolarzy w tegorocznym Tour de France. A jednak rze-

czywistość przerosła najśmielsze oczekiwania. Wczorajsza przerwa w wyścigu Tour de France jest idealną okazją do bliższego zapo-

znania się z nowymi, wschodzącymi gwiazdami światowego kolarstwa. 

Klasyfi kacja generalna 
po 14 etapach TdF

1. Vincenzo Nibali (Włochy, Asta-
na) 66:49,37, 2. Alejandro Valver-
de (Hiszpania, Movistar) strata 
4:37, 3. Romain Bardet (Francja, 
AG2R) 4:50,... 8. Leopold Koe-
nig (RC/NetApp-Endura) 9:32,... 
16. Michał Kwiatkowski (Polska, 
Omega Pharma Quick-Step) 
19:24, 50. Michał Gołaś (Pol-
ska, Omega Pharma Quick-Step) 
1:37,39, 58. Rafał Majka (Polska, 
Tinkoff -Saxo) 1:51,13.

Fo
t.

 M
A

R
IA

N
 JE

Ż
O

W
IC

Z


	22GL01
	22GL02
	22GL03
	22GL04
	22GL05
	22GL06
	22GL07
	22GL08


<<
  /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


