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Dym z komina sąsiada 
PROBLEM: Nasz region od kilku dni jest spowity smogiem. Czeski Instytut Hydrometeorologii ogłosił stan smogu dla aglomeracji 

ostrawskiej, karwińskiej, frydecko-misteckiej i trzynieckiej. Brudnym powietrzem oddychają nawet kuracjusze uzdrowiska w Ustroniu. 

35-LECIE 
»OLDRZYCHOWIC«

35-lecie świętowali w sobotę człon-
kowie i sympatycy zespołu Regio-
nalnego „Oldrzychowice”. Na scenie 
w sali restauracji „U Sojki” w Nie-
borach zaprezentowały się wszyst-
kie „podzespoły”, które tworzą dziś 
zespół działający przy Miejscowym 
Kole Polskiego Związku Kulturalno
-Oświatowego we wsi o tej samej 
nazwie: „Małe Oldrzychowice”, 
„Młode Oldrzychowice” i „Oldrzy-
chowice”, a także obie kapele. – To 
półokrągły jubileusz, postanowiliśmy 
więc nie organizować imprezy z tej 
okazji w teatrze w Czeskim Cieszy-
nie lub w trzynieckiej „Trisii”. Nie-
borowska restauracja zaś pomieści w 
swojej sali około 200 osób i to, wy-
dawało nam się, wystarczy – powie-
dział nam kierownik zespołu, Marek 
Grycz.

Program był bogaty i atrakcyjny. 
Były dziecięce tańce i zabawy „na 
pasiónku” w wykonaniu... najstar-
szych tancerzy przebranych za dzie-
ci, „Młode Oldrzychowice” przed-
stawiły czeską polkę, kolędowanie i 
spotkanie z św. Mikołajem, bo kon-
cert odbywał się przecież 6 grudnia 
i w mikołajkowej atmosferze. Nie 
zabrakło tańców i pieśni żywieckich, 
słowackich i, oczywiście, śląskich.

Dodajmy, że w najbliższy czwartek 
„Oldrzychowice” wyjadą do Warsza-
wy, gdzie w siedzibie Polskiego Ra-
dia odbiorą przyznaną zespołowi już 
latem prestiżową Nagrodę Oskara 
Kolberga.

– Przed rokiem nagrody te wręczał 
prezydent Bronisław Komorowski. 
Zobaczymy, jak będzie w tym roku. 
Już nie możemy się doczekać tego 
wyjazdu – podkreślił Marek Grycz.

(kor)

MARIE KONDERLOVÁ, Czeski Cieszyn

Natychmiast odczu-
wam pogorszenie sta-
nu zdrowia. Jestem 
astmatyczką  i kiedy 
jest smog, dużo gorzej 
mi się oddycha, muszę 
zażywać więcej leków. 
Najgorzej jest w nocy, 
zwłaszcza nad ranem. 
Pochodzę z Łąk, nato-

miast problemy z astmą zaczęły się u mnie dopiero 
w wieku średnim, tu, w Czeskim Cieszynie. Teraz 
przez krótki czas mieszkam w śródmieściu, przed-
tem mieszkałam w Sibicy, ale wydaje mi się, że tam 
pod względem jakości powietrza było jeszcze gorzej.  

KATARZYNA JURYS, Cieszyn
W ogóle tego nie odczuwam, nie sprawdzam też 
stanu zanieczyszczenia powietrza. Żyję w tym re-
gionie od urodzenia, takie sytuacje są tu nagmin-
ne, myślę, że nasze organizmy już się na to uod-
porniły. Na szczęście nie choruję. Myślę nawet, 

że może bardziej by 
mi zaszkodziło czyste 
powietrze. Moja córka 
skończyła trzy miesią-
ce, więc na nią smog 
będzie działał. Ostat-
nio była dużo bardziej 
marudna, ale była też 
na szczepieniu, więc to 
raczej z tego powodu. 

 (dc)

Jedni cierpią, drugim smog nie przeszkadza
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Wczoraj o godz. 6.00 na wszystkich 
stacjach pomiarowych w aglomeracji 
ostrawsko-karwińskiej i trzynieckiej 
dobowy limit pyłu zawieszonego 
(wynoszący 50 mikrogramów na 
metr sześcienny) został przekroczo-
ny co najmniej dwu-, lub trzykrot-
nie. Najgorsza sytuacja panowała w 
Wierzniowicach, gdzie urządzenia 
pomiarowe odnotowały 165  μg/m3 
oraz w Orłowej i Ostrawie-Zabrzegu 
(ok. 140 μg/m3). W Hawierzowie 
namierzono 130, w Trzyńcu 123, w 
Karwinie 117, w Czeskim Cieszynie 
108 μg/m3. Pył zawieszony dawał się 
we znaki również po polskiej stronie 
granicy – najbardziej w Wodzisławiu 
i Rybniku (ok. 130 μg/m3). Dane, 
również z polskich stacji pomiaro-
wych w regionie przygranicznym 
(m.in. z Cieszyna, Bielska-Białej i 
Ustronia) są zamieszczane na portalu 
Czeskiego Instytutu Hydrometeoro-
logii. 

Przy niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych brudnym powie-
trzem oddychają nie tylko miesz-
kańcy miast przemysłowych, ale też 
obszarów wiejskich, a nawet miejsco-
wości uzdrowiskowych. Na przykład 
w Ustroniu stężenie pyłu zawieszone-
go wynosiło wczoraj 87  μg/m3, było 
więc niemal dwukrotnie większe niż 
dopuszcza limit. Wszystko dlatego, 
że prócz przemysłu, tradycyjnie ko-
jarzonego z emisjami szkodliwych 
substancji, niemałe znaczenie mają 
paleniska domowe. – Mieszkam w 
spokojnej części gminy, przy lesie. Po-
mimo to w zimie niemal codziennie 
czuć tu smród. Wystarczy, że jeden 
– dwaj sąsiedzi wrzucą do pieca ja-
kiś podrzędny opał, a poczuje to cała 
okolica. Denerwuje mnie to tym bar-
dziej, że chodzi nieraz o osoby, które 
stać na bardziej ekologiczne ogrze-
wanie – denerwuje się mieszkanka 

Suchej Górnej, która ze względu na 
stosunki dobrosąsiedzkie nie chce 
ujawniać nazwiska. 

Mieszkaniec, któremu nie podo-
ba się dym wydobywający się z ko-
mina sąsiada, może podać skargę 
w urzędzie gminy o poszerzonych 
kompetencjach. Wydział środowi-
ska ma za zadanie zbadanie sprawy. 
Petr Nestrašil, kierownik wydziału 
środowiska naturalnego w Urzędzie 
Miasta w Czeskim Cieszynie, zwraca 
jednak uwagę, że nie każdy kłębiący 
się dym musi oznaczać, że właści-
ciel domu pogwałcił przepisy.  – Nie 
można już legalnie ogrzewać domów 
miałem węglowym, natomiast legalne 
jest chociażby opalanie węglem bru-
natnym, który produkuje gęsty dym. 
Albo wystarczy, że ktoś wsadzi do 
pieca mokre drewno i od razu idzie z 

komina gęsty dym – tłumaczy urzęd-
nik. 

Do czeskocieszyńskiego ratusza 
wpływa co roku ok. 15 skarg na miesz-
kańców zanieczyszczających powie-
trze. Nestrašil zapewnia, że jego wy-
dział zajmuje się wszystkimi, nawet 
anonimowymi.  – Mamy możliwość 
obciążenia „grzeszników” karą grzyw-
ny, lecz w większości okazuje się, że 
skarga była nieuzasadniona – prze-
konuje. Problem w tym, że nawet je-
śli ktoś, prócz dopuszczalnego opału, 
wrzuca do pieca plastikowe odpady 
czy inne niepożądane rzeczy, trudno 
mu to udowodnić. Urzędnicy nie mają 
prawa przeprowadzić kontroli w domu 
bez wcześniejszej zapowiedzi. – Kto 
ma czyste sumienie, wpuści nas do 
środka nawet bez zapowiedzi, lecz je-
żeli właściciel budynku nie zgadza się 

na niespodziewaną kontrolę, musimy 
jego decyzję uszanować. Nie mamy 
innego wyjścia – wyjaśnia kierownik. 

Zdenerwowani mieszkańcy, którzy 
– sami ogrzewając dom ekologicznym 
gazem lub prądem elektrycznym – nie 
mogą znieść smrodu z komina sąsia-
da, mogą zdjęcie dymiącego komina 
wraz z lokalizacją zamieścić w apli-
kacji internetowej „Czysty komin”, 
opracowanej przez stowarzyszenie 
„Čisté nebe”. Znajdziemy w niej te-
goroczne fotografi e m.in. z Cierlicka, 
Żywocic i Stanisłowic. Jak wyjaśniają 
autorzy projektu, ma ona jednak je-
dynie funkcję oświatową, na podsta-
wie zamieszczonych w niej zdjęć nie 
można właściciela budynku pociągać 
do odpowiedzialności prawnej. 

Ciąg dalszy na str. 2
DANUTA CHLUP

CZYTAJ NAS CODZIENNIE!

www.glosludu.cz
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Mieszkaniec, któremu nie podoba się dym wydobywający się z komina sąsiada, może podać skargę w urzędzie gminy o 
poszerzonych kompetencjach.
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REMONT 
ZA POŻYCZONE

ORŁOWA (ep) – Podobnie jak w 
poprzednich latach, także w roku 
2015 Urząd Miasta zaoferuje miesz-
kańcom możliwość pożyczenia na 
korzystnych warunkach pieniędzy 
na remont i modernizację domów. 
Przyjmowanie wniosków rozpocznie 
się 2 stycznia. W ramach programu 
dotacyjnego na wsparcie mogą liczyć 
osoby fi zyczne – właściciele domów 
mieszkalnych, którzy zobowiążą się do 
wykorzystania otrzymanych funduszy 
zgodnie z warunkami dotacji. Dotacja 
może pokryć na przykład koszty na-
prawy dachu, elewacji, wymiany okien, 
połóg czy remontu łazienek.

*   *   *

NAGRODA ZA STRONĘ

OSTRAWA (ep) – Miasto zwycię-
żyło w ogólnokrajowym konkursie 
„Zielone światło dla informacji” na 
najlepszą prezentację informacji o śro-
dowisku naturalnym na miejskiej stro-
nie internetowej. W ubiegłym roku w 
konkursie tym Ostrawa była daleko 
w tyle, w tym roku przesunęła się na 
liście aż o 15 miejsc. W ostatnim roku 
na stronie miasta zaszło bowiem wiele 
zmian. W zakładce „Środowisko natu-
ralne” pojawił się przejrzysty podział 
tematów ekologicznych, uzupełniony 
aktualnymi informacjami o stanie za-
nieczyszczenia powietrza.

*   *   *

BOGATY ADWENT

CZESKI CIESZYN (kor) – Bogaty 
program przygotowano w tym roku 
na adwentowe dni. Cykl imprez 
na rynku Armii Czechosłowackiej 
rozpoczął się w piątek od Święto-
mikołajowego Jarmarku, podczas 
którego burmistrz Vít Slováček i jego 
zastępczyni, Gabriela Hřebačková, 
zapalili światła na miejskiej choince. 
Dorodna jodła, którą podarowała 
miastu Wanda Iwaszkowa, miesz-
kanka jednej z dzielnic Czeskiego 
Cieszyna, Stanisłowic, stoi zresztą 
na rynku już od 18 listopada. Dzisiaj 
na scenie na rynku będzie można 
obejrzeć spektakl Sceny Lalek „Bajka” 
pt. „Pójdźmy wszyscy do stajenki” i 
wysłuchać pieśni w wykonaniu chóru 
kościelnego z ewangelickiej parafi i 
Na Rozwoju.

KRÓTKO

Spór wokół polskiej żywności – 
przedstawianej w Czechach jako ni-
skiej jakości lub szkodliwej – przybie-
ra na sile. Polscy dziennikarze już od 
jakiegoś czasu wytrwale tropią wszel-
kie przejawy prowadzonej w Cze-
chach negatywnej kampanii prze-
ciwko polskiej żywności. W ostatnich 
dniach  media obiegła informacja o 
wprowadzeniu specjalnej instrukcji, 
która nakazuje szczególnie dokładną 
kontrolę polskich artykułów spożyw-
czych. 

– Czy to kolejny etap wojny Cze-
chów z polskimi producentami żyw-
ności? – zastanawiają się dziennika-
rze. Do instrukcji, wydanej podobno 
przez dyrektora Departamentu Kon-
troli Laboratoryjnej i Certyfi katów 

Państwowej Inspekcji Rolnej i Żyw-
ności, Jindřicha Pokorę, dotarła Infor-
macyjna Agencja Radiowa Polskiego 
Radia. – O szczególnym znaczeniu 
instrukcji świadczy to, że nadano jej 
specjalny kod. W tekście kilkakrot-
nie podkreśla się tłustym drukiem 
konieczność kontroli wyłącznie pol-
skich wyrobów i surowców. Wymie-
nia się polskie warzywa i owoce, ze 
szczególnym uwzględnieniem ja-
błek, mięsa, wyrobów wędliniarskich, 
mleka, wszelkiego rodzaju serów, a 
także ryb oraz przetworów rybnych. 
Instrukcja nie obejmuje żywności z 
innych państw unijnych – podała In-
formacyjna Agencja Radiowa. Polacy 
twierdzą, że postępowanie czeskiej 
inspekcji musi budzić zdziwienie, 

ponieważ wykracza poza wszelkie 
procedury określone przez Unię Eu-
ropejską, zaakceptowane wcześniej 
przez rząd Republiki Czeskiej. Tekst 
instrukcji otrzymały ponoć wszystkie 
terenowe placówki kontrolujące żyw-
ność w całych Czechach.

Andrzej Gantner z Polskiej Fede-
racji Producentów Żywności powie-
dział IAR, że między Polską a Cze-
chami toczy się wojna handlowa. Jego 
zdaniem działania czeskiego rządu 
mają na celu kwestionowanie jakości 
polskich produktów spożywczych. 
Przybierają one różne formy. W cią-
gu ostatnich dwóch lat były to raczej 
działania wizerunkowe, które nie 
przyniosły rezultatu. Dlatego – jak 
mówił Andrzej Gantner – Czesi od 

roku pracowali nad innym ogranicze-
niem, zgodnie z którym producenci 
mają obowiązek podawać cenę pro-
duktu na 2-3 dni przed jego wprowa-
dzeniem do kraju. Jeśli Czesi uznają, 
że cena jest zbyt niska, traktują pro-
dukt jako niebezpieczny lub sfałszo-
wany i poddają go szczegółowym 
kontrolom. Andrzej Gantner mówił, 
że te przepisy są ewidentnie skiero-
wane przeciwko polskim eksporte-
rom. Jego zdaniem jest to sprzeczne z 
unijną zasadą wolnego rynku. Polskie 
media donoszą o planowanym prote-
ście polskich producentów żywności. 
Protesty kierować będą do polskich i 
czeskich władz, Komisji Europejskiej 
i Parlamentu Europejskiego.

  (Opr. ep)

PRZECZYTANE...

Kolejna odsłona sporu o polską żywność

Jak skutecznie uczyć matematyki, 
języka polskiego oraz jak być aser-
tywnym w kontaktach z uczniami 
i rodzicami, mogli dowiedzieć się 
uczestnicy spotkań współfi nanso-
wanych przez Konsulat Generalny 
RP w Ostrawie oraz Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”. W szkoleniach 
oraz spotkaniach metodycznych, 
które odbyły się w listopadzie, wzięło 
udział kilkadziesiąt nauczycieli z ca-
łego Zaolzia.  

– Działania letniej szkoły mate-
matyki konsulat wsparł już w ub. 
roku. W tym roku szkoła letnia z 
udziałem naszych nauczycieli odby-
ła się ponownie, z tym że konsulat 
zdecydował się wesprzeć również 
dodatkowe działania, których celem 
jest stworzenie podstaw dydaktycz-
nych do nauczania matematyki me-

todą prof. Hejnego. W inicjatywę tę 
włączyły się uczelnie z RC, Słowacji 
i Polski, m.in. Uniwersytet Karola w 
Pradze oraz uniwersytety w Żylinie, 
Rzeszowie, Katowicach i Krakowie  
– wyjaśnia dyrektor Centrum Peda-
gogicznego dla Polskiego Szkolni-
ctwa Narodowościowego w Czeskim 
Cieszynie, Marta Kmeť, dodając, że 
konkretnym efektem tych inicjatyw 
będzie wydanie w przyszłym roku 
podręcznika matematyki w języku 
polskim dla 2. i 3. klasy szkoły pod-
stawowej. – O tym, że metoda prof. 
Hejnego ma wśród naszych nauczy-
cieli wielu zwolenników, świadczy 
chociażby to, że warsztaty dotyczące 
rozwiązywania zadań tekstowych na 
różnych poziomach edukacji musie-
liśmy zorganizować w auli Polskiego 
Gimnazjum w Czeskim Cieszynie, 

ponieważ nasze lokale nie pomieś-
ciłyby tylu chętnych – przekonuje 
Kmeť.

Pod koniec listopada, korzysta-
jąc z zaproszenia Wielkopolskiego 
Oddziału Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska”, kształcili się również 
poloniści z kilku zaolziańskich 
szkół podstawowych oraz z gimna-
zjum. – Na warsztaty metodyczne 
dla nauczycieli języka polskiego z 
Czech i Niemiec wyjechało ośmioro 
nauczycieli z Zaolzia. Przez cztery 
dni uczestniczyli w bardzo inten-
sywnych zajęciach z języka i kultury 
polskiej oraz korzystali z programu 
fakultatywnego, który obejmował 
m.in. wyjście do kina i teatru oraz 
zwiedzenia Interaktywnego Cen-
trum Historii Brama Poznania -re-
lacjonuje metodyk czeskocieszyń-

skiego Centrum Pedagogicznego, 
Barbara Kubiczek.

Niezależnie od tego, jakiego na-
uczyciel uczy przedmiotu, na co dzień 
potrzebna mu jest umiejętność ar-
gumentowania własnego stanowiska 
oraz stawiania granic. Dlatego tak 
ważne jest, żeby nauczyciel potrafi ł 
być asertywny w relacjach z uczniami, 
rodzicami i innymi nauczycielami. 
Umiejętności tej uczył podczas od-
bywających się niedawno warsztatów 
sprawdzony trener, pedagog i psycho-
log, Sławomir Prusakowski. Z oferty, 
którą przygotował w tym zakresie 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 
skorzystało ok. 20 nauczycieli ze 
wszystkich niemal szkół na Zaolziu. 
Uczestnicy ocenili zajęcia jako nader 
przydatne w praktyce. (sch) 

Nauczyciel dobrze wyszkolony

Emigrację 
zarobkową 
rozważają młodzi
Prawie 20 proc. aktywnych lub po-
tencjalnych uczestników polskiego 
rynku pracy rozważa wyjazd w ciągu 
najbliższego roku; 75 proc. z nich to 
ludzie poniżej 35. roku życia – wy-
nika z raportu „Migracje zarobkowe 
Polaków”.  Według danych – 19,5 
proc. badanych aktywnych lub po-
tencjalnych uczestników rynku pracy 
(pracujących, bezrobotnych, uczą-
cych się, na urlopach macierzyńskich 
i wychowawczych, bez emerytów i 
prowadzących dom) rozważa emi-
grację za pracą w ciągu najbliższych 
12 miesięcy. W tym 5,2 proc. roz-
waża taki wyjazd „zdecydowanie”, 
a 14,3 rozważa go „raczej”. Wśród 
wymienianych krajów docelowych 
dominowały kraje UE (w sumie 
83 proc. odpowiedzi). Najczęściej 
wskazywane kraje to: Niemcy (26 
proc.), Wielka Brytania (24 proc.) 
oraz Holandia (23 proc.). Kolejna 
były Norwegia (6 proc.), Austria (3 
proc.), USA, Francja, Australia (po 
2 proc.), Irlandia i Hiszpania (po 1 
proc).  (PAP)

Czeskimi, polskimi, a nawet anglo-
języcznymi kolędami rozbrzmie-
wał w niedzielny wieczór kościół 
ewangelicki w Trzyńcu. Wieczór 
Kolęd zorganizował tamtejszy zbór 
Śląskiego Kościoła Ewangelickie-
go A.W. Podczas koncertu zapre-
zentowały się zaś zarówno zespoły 
działające w ramach parafi i, jak i 
goście z Oldrzychowic oraz Cieszy-
na. – W naszym Kościele rok 2014 
został ogłoszony Rokiem Muzyki. 
Ten koncert możemy potraktować 
poniekąd jako taką piękną, kończą-
cą ten Rok Muzyki kropkę „nad i” 
– powiedział pastor Michal Klus. 
Dodał, że pieniądze, które udało się 
podczas tegorocznego koncertu ze-
brać z datków dobrowolnych, prze-

znaczone zostaną na pomoc fi nan-
sową dla chrześcijan z Syrii i Iraku, 
uciekających przed islamistami.

Koncert otworzył Kwartet Dęty 
ze zboru ŚKEAW w Oldrzycho-
wicach, później zabrzmiały wariacje 
na organach oraz dwie pieśni w wy-
konaniu zespołu Inspiration. Poza 
tym zaśpiewały Chválící skupina 
Třinec, Chóry Żeński „Halevai” 
oraz połączony Chór Parafi alny 
Trzyniec z PZKO-wskim Chórem 
Mieszanym „Zgoda”. Burzliwymi 
oklaskami nagrodzono też utalen-
towaną piosenkarkę Noemi Bocek, 
której akompaniował na fortepianie 
Filip Macura, oraz Wyższobram-
ski Chór Kameralny pod batutą 
Piotra Sikory. Chórowi z Cieszy-

na towarzyszył proboszcz kościo-
ła Jezusowego, ks. Janusz Sikora. 
– Spotykamy się tu w drugą nie-
dzielę Adwentu, kiedy myślimy o 
przychodzącym  Jezusie Chrystusie, 
a także o poprawieniu relacji mię-
dzyludzkich. Pomyślmy więc o tym, 
my i z prawego, i z lewego brzegu 
Olzy, żeby stworzyć jedną wielką 
rodzinę, by móc spoglądać z na-
dzieją na Tego, który obiecał nam: 
„Przyjdę wkrótce” – podkreślił pro-
boszcz. Zachęcił też uczestników 
koncertu do kupowania najnowszej 
płyty cieszyńskiego chóru, z kolę-
dami. Dochód ze sprzedaży albumu 
przeznaczony zostanie na dofi nan-
sowanie trwającego remontu orga-
nów kościoła Jezusowego. (kor)

Kolędowa kropka »nad i«

Na jednym z karwińskich osiedli za-
kończył się zakrojony na dużą skalę 
remont. Kilka poważnych zmian 
przeszło blokowisko w Karwinie-
Granicach: pojawiło się tam niemal 
100 nowych miejsc parkingowych, 
między blokami powstał mały rynek 
ze strefą odpoczynku i zielenią, wy-
budowano nowe chodniki i pas dla 
rowerzystów, zainstalowano oświetle-
nie publiczne, a dla dzieci postawiono 
dwie nowe piaskownice.

– Wcześniej przy dwóch najwyż-
szych blokach było tylko 30 miejsc 

parkingowych. Postanowiliśmy po-
większyć parking i wybudować kolej-
ny, wykorzystując nieużywane tereny 
w pobliżu szkoły i przystanku – po-
wiedział zastępca prezydenta miasta, 
Lukáš Raszyk. Jak wyjaśnił, nowy 
parking służy teraz nie tylko miesz-
kańcom okolicznych bloków, ale rów-
nież rodzicom, którzy przywożą dzie-
ci do tamtejszej szkoły. Sam budynek 
podstawówki przeszedł gruntowny 
remont trzy lata temu, w tej chwili 
fi nalizowane są jeszcze prace na boi-
sku sportowym. – Nowy plac zabaw 

powstał na osiedlu w Granicach już 
w ubiegłym roku, a Fundacja OKD 
sfi nansuje jeszcze budowę kolejnego 
placu dla dzieci. Wśród ostatnich in-
westycji w mieście, które teraz dokań-
czamy, są też na przykład parkingi na 
osiedlu w Raju czy remont placu przy 
jednym ze skrzyżowań w Mizerowie 
– powiedziała rzeczniczka Urzędu 
Miasta Karwiny, Šárka Swiderová. 
Jak wyjaśniła, inwestycje w Grani-
cach sfi nansowano przede wszystkim 
z funduszy unijnych, które pokryły 60 
procent kosztów.  (ep)

Osiedle nie do poznania Dym 
z komina 
sąsiada
Dokończenie ze str. 1
Władze województwa morawsko-ślą-
skiego wraz z resortem środowiska od 
dwóch lat regularnie ogłaszają pro-
gram dotacyjny wspierający wymia-
nę starych kotłów na paliwo stałe za 
bardziej ekologiczne kotły automa-
tyczne. Program miał już sześć rund. 
Równocześnie największe przedsię-
biorstwa przemysłowe, w naszym re-
gionie szczególnie Huta Trzyniecka, 
uruchamiają nowoczesne technologie 
ekologiczne. Czy efekty tych działań 
są wymierne?

– Na pewno te działania mają sens, 
ponieważ zmniejszają emisję szkodli-
wych substancji. Bardzo trudno jed-
nak, na podstawie pomiarów poziomu 
zanieczyszczenia powietrza, obliczyć, 
w jakim stopniu wpłynęły one na 
faktyczną poprawę sytuacji w regio-
nie. To są bardzo złożone obliczenia, 
ponieważ zależy od warunków at-
mosferycznych panujących w danym 
roku, poza tym działania na rzecz 
poprawy powietrza mają lokalny cha-
rakter. Ważne jest też, by również w 
Polsce rozwiązywano problem emisji 
z palenisk lokalnych, w regionie przy-
granicznym ma to dla nas znaczenie – 
odpowiada na pytanie „Głosu Ludu” 
Libor Černikovský, kierownik wy-
działu ochrony powietrza ostrawskiej 
fi lii Czeskiego Instytutu Hydromete-
orologii.  DANUTA CHLUP
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Ludwik Jerzy Kern był najczęściej 
powtarzającym się autorem wierszy 
recytowanych przez uczestników 
fi nału XIII Konkursu Recytator-
skiego im. Jana Kubisza w Gnojni-
ku. – Dość często pojawiał się też 
Gałczyński, lecz Kern był najpopu-
larniejszy – powiedziała „Głosowi 
Ludu” jedna z jurorek, Joanna Wania 
– kierownik literacki Sceny Polskiej 
Teatru Cieszyńskiego. 

Popisy uczniów już tradycyjnie 

oceniali profesjonaliści z czeskocie-
szyńskiego teatru – prócz Wani byli 
to: Bogdan Kokotek – kierownik 
artystyczny Sceny Polskiej, Jakub 
Tomoszek – kierownik Sceny Lalek 
„Bajka”, Pawełka Niedoba – była kie-
rowniczka „Bajki” oraz aktorki Mał-
gorzata Pikus i Halina Paseková. 

– W tym roku nie było co prawda 
wybijających się osobowości na mia-
rę Maćka Cymorka, lecz był wysoki, 
wyrównany poziom. Dziękujemy 
nauczycielom i rodzicom, którzy 
przygotowali młodzież do konkur-
su, a także samej młodzieży, która 
znalazła czas, by przeczytać poezję, 
zaznajomić się z nią i na miejscu ją 
zinterpretować – chwaliła Joanna 
Wania.

W fi nale wzięli udział najlepsi re-
cytatorzy spośród 260 uczestników 
eliminacji obwodowych, które odby-
ły się w listopadzie w Czeskim Cie-
szynie, Trzyńcu i Jabłonkowie. W 
piątkowych zmaganiach, zorganizo-
wanych przez Szkołę Podstawową 

i Przedszkole im. Jana Kubisza w 
Gnojniku, największy sukces (pod 
względem liczby laureatów) odnio-
sły szkoły z Czeskiego Cieszyna, 
Bystrzycy, Karwiny i Gnojnika. Z 
„małoklasówek” najbardziej widocz-
na była szkoła w Bukowcu.  Laureaci 
otrzymali dyplomy i nagrody książ-
kowe. – Finałowi konkursu przy-
glądali się również goście z naszych 
zaprzyjaźnionych szkół z Polski, z 
Ząbków oraz Tarnowa, którzy w 
czwartek brali udział w uroczystym 
otwarciu przedszkola. Andrzej Kot, 
dyrektor Zespołu Szkół Sportowych 
w Tarnowie, przywiózł specjalną 
nagrodę dla naszego najstarszego 
recytatora, Sebastiana Lasoty, zdo-
bywcy drugiej nagrody w kategorii 
klas 8-9 – uzupełniła organizatorka 
konkursu, wicedyrektor Renata Bu-
ława. Tarnowska szkoła urządza co 
roku międzynarodowy konkurs re-
cytatorski, w którym biorą udział – i 
odnoszą sukcesy – również ucznio-
wie gnojnickiej placówki.  (dc)

Poetyckie zmagania uczniów 

– Dziękuję wszystkim, którzy przy-
czynili się do jej zorganizowania 
– mówił wiceburmistrz Jabłonko-
wa, Stanisław Jakus, który wspól-
nie z prezesem Zarządu Głównego 
PZKO, a zarazem szefem Miejsco-
wego Koła PZKO w Jabłonkowie 
Janem Ryłko otwarł ekspozycję. 
– Oczywiście znam tamte wydarze-
nia. Dbamy także o upamiętniające 
je miejsca pamięci, ale dzięki waszej 
wystawie dowiedziałem się dużo no-
wych rzeczy. Na przykład nie wie-
działem do tej pory, że marszałek 
Piłsudski mieszkał obok naszego 
rodzinnego domu – mówił wicebur-
mistrz.

Jan Ryłko przypomniał z kolei, że 
dawniej taka wystawa byłaby nie do 
pomyślenia. – W czasach komuny 
nie wolno było mówić o Piłsudskim 
i jego legionach. Mimo to nasze 
członkinie troszczyły się o jabłon-
kowskie groby legionistów i krzyż 
naprzeciw kościoła – wspominał i 
dziękował autorom ekspozycji, Ma-
rianowi Steff kowi, Antonimu Szpyr-
cowi oraz Stanisławowi Gawlikowi.

Dla odmiany Antoni Szpyrc na-
kreślił wydarzenia, które doprowa-
dziły do pobytu legionistów Józefa 
Piłsudskiego w Beskidach. Zauwa-
żył, że chociaż od wybuchu I wojny 
światowej minęło sto lat, nadal jest 
ona niezabliźnioną raną w historii 

Europy i świata. Przypomniał, że 
polscy legioniści walczyli u boku 
Austro-Węgier i po krwawych wal-
kach jesienią 1914 roku zostali wy-
cofani z frontu. – Około 800 legio-
nistów przetransportowano na Śląsk 
Cieszyński w okolice Jabłonkowa. 
Zakwaterowani zostali w Nawsiu, 
Jabłonkowie, Łomnej, Piosku, Bo-

conowicach, Milikowie, Bystrzycy, 
Nydku, Wędryni, Łyżbicach i Trzyń-
cu. Przebywali tutaj do wiosny 1915 
roku, a ich pobyt w Beskidach odbił 
się szerokim echem. Jabłonków stał 
się wówczas znaczącym ośrodkiem 
polskości – mówił Szpyrc.

Gośćmi piątkowego wernisażu 
byli m.in. Bronisław Firla, prezes 

Koła Polskich Kombatantów w RC 
oraz Józef Pilich, prezes Stowarzy-
szenia Rodzina Katyńska w RC. 
Wystąpił zaś chór Polskiej Szkoły 
Podstawowej im. Henryka Sienkie-
wicza. Prezentowana w jabłonkow-
skim ratuszu ekspozycja powstała 
dzięki staraniom Archiwum Związ-
kowego PZKO oraz wysiłkom Sek-

cji Historii Regionu działającej przy 
ZG PZKO. – Przyznam, że potrzeb-
ne materiały zbieram od ponad roku, 
bo już od jesieni 2013 roku. Szpera-
łem w różnych archiwach, zgłębia-
łem literaturę przedmiotu, przejrza-
łem również prasę regionalną z tego 
okresu – mówił „Głosowi Ludu” 
Marian Steff ek, któremu w pracy 
nad wystawą pomagali Krzysztof 
Nowak i Antoni Szpyrc.

Steff ek dodał, że sporo prezen-
towanych materiałów pochodzi z 
prywatnych archiwów. – Mamy też 
sporo ciekawych, dotychczas nie-
publikowanych zdjęć, m.in. pocho-
dzących ze zbiorów Archiwum Na-
rodowego w Krakowie – stwierdził.

Jabłonkowska wystawa będzie 
czynna do 6 stycznia, a oglądać 
można ją w godzinach pracy urzę-
du. – Później będziemy chcieli udo-
stępnić ją także okolicznym kołom 
PZKO. Będziemy jeszcze o tym roz-
mawiali. Wiemy już natomiast, że 
nasza ekspozycja trafi  w przyszłym 
roku do Piotrkowa Trybunalskiego. 
W czerwcu właśnie w tym mieście 
nastąpi zakończenie uroczystości 
upamiętniających działalność Na-
czelnego Komitetu Narodowego 
– zapowiedział Stanisław Gawlik, 
który poprowadził piątkowy werni-
saż.

WITOLD KOŻDOŃ

Legioniści wrócili...
W piątek otwarta została wystawa „Legiony Polskie w Jabłonkowie i okolicy”. Wernisaż ekspozycji wspartej fi nansowo przez Konsulat Generalny RP w Ostrawie od-

był się w jabłonkowskim ratuszu. Wystawa upamiętnia 100. rocznicę pobytu Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego oraz Szkoły Podchorążych 

Legionów w Jabłonkowie.

Wystawę w jabłonkowskim ratuszu można oglądać do 6 stycznia. 
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Rozdanie nagród w najmłodszej kategorii. 

Święty Mikołaj ze swoją czeladką, 
dwoma aniołkami i diabełkiem za-
witał w sobotni wieczór również do 
Domu PZKO w Lesznej Dolnej, 
gdzie Miejscowe Koło PZKO zor-
ganizowało pierwszą edycję Spotka-
nia Adwentowego.

– Kiedyś organizowaliśmy tylko 
spotkanie ze św. Mikołajem, teraz 
pomyśleliśmy o urządzeniu takie-
go wielopokoleniowego Spotkania 
Adwentowego – poinformowała nas 
Renata Szkucik, prezes dolnolesz-
niańskiego Koła. – Impreza odbywa 
się w ramach większego projektu, na 
który udało nam się uzyskać dofi -
nansowanie dzięki Konsulatowi Ge-
neralnemu RP w Ostrawie. Dlatego 
możemy zaprezentować na tych im-
prezach bogatszy program – stwier-
dziła.

Dla starszych przygotowano jar-
mark świąteczny połączony z de-
gustacją tak samo świątecznych już 
potraw i napojów. Dzieci najbar-
dziej się cieszyły z prezentów od św. 
Mikołaja, w którego wcieliła się Be-
ata Bartnicka z zarządu Koła. Po-
dobały się też piosenki adwentowe 

w wykonaniu dziecięcego zespołu 
Schola Drops, działającego przy 
katolickiej parafi i w Trzyńcu pod 
kierownictwem kolejnego członka 
zarządu, skarbnika Wiesława Wani. 
– W zespole śpiewają dzieci zarów-
no z polskiej, jak i czeskiej szkoły, 
tak samo czeskie i polskie są pio-
senki, które śpiewamy. Nazwa zaś, 
„Drops”, czyli „krople”, jest symbo-
liczna, bo chodzi o krople miłosier-
dzia Jezusa Chrystusa, które na nas 
wszystkich spływają – wyjaśnił szef 
zespołu. 

Kolejny prezent mikołajkowy 
przywieźli do Lesznej aktorzy Sceny 
Lalek „Bajka”, którzy zagrali sztu-
kę „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. 
– Scenariusz tego spektaklu o stwo-
rzeniu świata i narodzeniu Jezusa 
oparliśmy na motywach znanych 
z tak zwanego ludowego baroku, a 
jego premiera odbyła się przed dwo-
ma laty. I od tego czasu jeździmy z 
tym przedstawieniem świątecznym, 
w polskiej i czeskiej wersji językowej, 
do kół PZKO, szkół i przedszkoli 
– powiedział nam kierownik „Bajki”, 
Jakub Tomoszek.   (kor)

Na tę chwilę trzeba było czekać okrągły rok.

Zabawa dla młodych i starszych
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LAUREACI KONKURSU
Kat. I (kl. 1): 1. Justyna Nav-
rátil – Bystrzyca, 2. Jan Kajura 
– Karwina-Frysztat, 3. Alena 
Sikora – Gnojnik, wyróżnienie: 
Max Tomanek – Bukowiec. Kat. 
II (kl. 2-3): 1. Marianna Sze-
long – Cz. Cieszyn, 2. Kryštof 
Mutina – Bystrzyca, 3. Judita 
Balušíková – Cz. Cieszyn, wy-
różnienie: Benjamin Zalisz – 
Cz. Cieszyn-Sibica. Kat. III (kl. 
4-5): 1. Dagna Duraj – Karwi-
na-Frysztat, 2. Adriana Szolona 
– Bukowiec, 3. ex aequo Eliška 
Suszka – Jabłonków i Anna 
Kroczek – Trzyniec I. Kat. IV 
(kl. 6-7): 1. Anna Wachtarczyk 
– Lutynia Dolna, 2. Dominik 
Oborny – Gnojnik, 3. Michael 
Safak – Bystrzyca, wyróżnienia: 
Mateusz Veselý – Bystrzyca i 
Alexandra Hladík – Wędrynia. 
Kat. V (kl. 8-9): 1. Filip Łuński 
– Bystrzyca, 2. Sebastian Laso-
ta – Gnojnik, 3. Dominik Polo-
ček – Cz. Cieszyn, wyróżnienia: 
Grzegorz Molin – Cz. Cieszyn, 
Karolina Michałek – Karwina-
Frysztat.  Opr. (dc)
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– W pustych dłoniach / lekkich i brudnych / 
skołatane imię / własne / w pierwszym wes-
tchnieniu życia // tu / pod całunem miłości / 
wieczność / umarła wcześniej... – słowa tego 
wiersza, pod tytułem „Początek”, otwierające 
tomik „Cisza skrzydeł”, padały także na po-
czątku poetyckiej uczty. Blanka na scenie malo-
wała obraz, Marek zaś przedstawił się zarówno 
w roli poety, jak też.... utalentowanego pianisty. 
O drodze twórczej, życiu rozmawiał z artysta-
mi poeta i krytyk literacki Kazimierz Kaszper, 
natomiast wiersze i fragmenty prozy Słowiacz-
ka czytał dyrektor Teatru Cieszyńskiego, Karol 
Suszka. 

– Autorzy się ujawnili, dziecko jest na świe-
cie, a my mamy przyjemność obcować z kolej-
nym dziełem literackim wydanym nad Olzą, 
tym razem przez dwóch autorów – mówił o 
książce Kazimierz Kaszper. – Jedna jedyna 
rzecz jest czymś stałym w tej poezji. To jest 
Bóg, Kościół, sumienie. To są fi lary, które po-
zwalają poecie uporządkować w jakiś sposób 
chaos rzeczywistości. Ten chaos porządkuje 
wiara. Wiara w pryncypialne wartości. Obok 
wiary w wymiarze religijnym pojawia się zaś 
też inny składnik tego Bożego ładu: rodzina, 
najbliższy człowiek – podkreślił.

W rozmowie z Kaszperem Marek Sło-
wiaczek zdradził, że swoją przygodę z poezją 
rozpoczął od... przepisywania na starej maszy-
nie marki mignon wierszy dla dzieci Ludwi-
ka Jerzego Kerna. – Jako siedmioletni berbeć 
wziąłem kilka wierszy, wśród nich „Marek od 
koparek”, spiąłem, podpisałem: Marek Sło-
wiaczek. W zasadzie nie wiem więc, czy to jest 
dzisiaj mój debiut – żartował. Już na poważniej 
wspominał lata w jabłonkowskiej szkole pod-
stawowej, gdzie spotkał uczących tam wów-
czas dwóch poetów: Wilhelma Przeczka i Jana 
Pyszkę, oraz siostrę Blanki, Agatę Szczukę, z 
którą wydał pierwsze swoje wierszyki. 

Opowiadał, że na polonistykę na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim dostał się po maturze w 
czeskocieszyńskim Technikum Rolniczym. 

– Te studia były ważnym momentem w moim 
życiu. Znalazłem się w zupełnie innym świecie: 
inni ludzie, inna kultura, mentalność, a także 
inny język niż ten, którym posługiwałem się 
nad Olzą. Musiałem więc nad sobą sporo po-
pracować. Przy okazji zaś na studiach pozna-
łem swoją żonę, która do dziś jest moją Muzą i 
ma ogromny wpływ na moją twórczość – mó-
wił Słowiaczek. Na pytanie o Boga i wiarę w 
jego twórczości, poeta odpowiedział krótko: 
– Na początku było Słowo. I jeśli słowo zosta-
ło stworzone przez Boga, to dlaczego w tych 
słowach nie powinniśmy zawrzeć Boga? Jest to 
naturalna rzecz i przychodzi sama – podkre-
ślił. Zdradził, że jest romantykiem, ale nie chce 
być zaliczany w poczet poetów romantycz-
nych. – Tego już się nie da. Boli mnie jednak 
niesprawiedliwość dziejowa, cierpienie i ludz-
ka głupota – powiedział Słowiaczek. A jak na 
romantyka przystało, obdarował zaskoczoną 
Muzę wspaniałym bukietem kwiatów. 

O tym, że tomik wyda we współpracy z 
Blanką Suszką-Szczuką, wiedział od począt-
ku. – Podobały mi się jej prace plastyczne, jej 
sposób przedstawiania świata jest bliski temu, 
co piszę. Cieszę się więc, że się zgodziła pra-
cować ze mną nad tym tomikiem, który był od 
lat moim marzeniem – stwierdził poeta. Ar-
tystka podkreśliła, że chętnie zgodziła się na 
współpracę, gdyż wiersze Marka są jej bardzo 
bliskie. Wspominała też, że chociaż najbliższy 
był jej zawsze rysunek, jako kierunek studiów 
w cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego 
wybrała rzeźbiarstwo. – I chociaż nie param 
się tą dziedziną sztuki, mam na swoim koncie 
m.in. popiersie Henryka Sienkiewicza, patrona 
jabłonkowskiej szkoły, w której uczę – zdradzi-
ła Blanka Suszka-Szczuka.

– Co tu dużo mówić: życzę autorowi tej 
pięknej książeczki szerokiej drogi i życzliwych, 
a także mądrych uczestników tej przygody ze 
słowem – zakończył sobotni spektakl poetycki 
Kazimierz Kaszper.

JACEK SIKORA

– Wcześniej rozmawialiśmy o Zaolziu z Za-
olziakami. Teraz o Zaolziu porozmawiamy 
z człowiekiem, który nie pochodzi z Zaolzia 
i nawet nie jest stela – zapowiedział gospo-
darz spotkania autorskiego z pochodzącym z 
Warszawy Jarosławem Drużyckim, dyrektor 
Książnicy, Krzysztof Szelong. Protagonistę 
wieczoru przedstawił jako autora niepozornej 
wprawdzie książeczki, za to stanowiącej jedną 
z najważniejszych i najtrafniejszych diagnoz 
stanu polskości na Zaolziu co najmniej od 
2007 roku, kiedy pokazała się ekspertyza Pawła 
Huta, od razu wywołując burzę. – Tym razem 
książka, która ma uroki także jako dzieło litera-
ckie, nie wywołała debaty. Na Zaolziu ukazały 
się bodajże dwie recenzje i można powiedzieć, 
że książka przeszła tam bez echa – zauważył 
Szelong. 

W klimat „Hospicjum” wprowadził obecnych 
dyrektor Teatru Cieszyńskiego, Karol Suszka, 
czytając jej obszerne fragmenty. Po nim prze-
jął mikrofon prowadzący spotkanie Michael 
Morys-Twarowski, dzieląc się jednym ze swo-
ich spostrzeżeń. – Po przeczytaniu tej książki 
odniosłem wrażenie, że nie ma jednego Zaol-
zia. Jarosław jot-Drużycki przeprowadził nas 
przez trzy różne Zaolzia. Pierwszym Zaolziem 
jest to czeskocieszyńskie, najbardziej znane 
mieszkańcom wschodniego Cieszyna. Drugie, 
to okolice Jabłonkowa, trochę zamknięte jak 
ostatnia wioska Galów w „Asteriksie i Obelik-
sie” góralskie Zaolzie, oraz trzecie, smutne w 
opisie Zaolzie – Karwina Doły – powiedział. 
Jak zdradził Drużycki, to właśnie tam, w nie-
istniejącej już Karwinie, rozpoczął odkrywanie 
Zaolzia. – Jeżeli ktoś chce poznać jakiś region, 
musi rozpocząć od poznawania ludzi. Czło-
wiek jest najważniejszy – zaznaczył, dodając, 
że jak dotąd słyszał pod swoim adresem zbyt 
wiele miłych słów. – Czekam na granat – za-
chęcał do dyskusji na temat książeczki, która w 
odczuciu czytelnika z Zaolzia może zawierać 
zbyt wiele oczywistości, za to dla czytelnika z 
Polski może stanowić dobre kompendium wie-
dzy o Zaolziu.  

Jak można było przewidzieć, uczestnicy spot-
kania odnosili się w dyskusji głównie do tytułu 
książki i wynikającej z niej oceny żywotności 
Zaolzia. – Samo słowo  hospicjum zmusza do 
zastanowienia się nad sobą. Mam nadzieję, że 
czytelnicy tej książki zastanowią się nad tym, 
czy rzeczywiście już umierają – wyjaśniał Dru-
życki. 

– Dla mnie przeczytanie tej książki było 
tragiczne. Popłakałam się nad nią, ponieważ 
otworzyłeś mi oczy. Czułam, że jest źle, bo wi-
działam ubytek dzieci w polskich w szkołach. 
A potem ty przyjechałeś i powiedziałeś, że to 
prawda. Przyjechałeś po to, żeby zobaczyć, jak 
umieramy. Wtedy zdałam sobie sprawę z tego, 
że tak jest i że będzie coraz gorzej, że do cze-
chizacji dojdzie – wyznała była długoletnia dy-
rektor polskiej szkoły w Gnojniku, Małgorzata 

Rakowska. Pozostali uczestniczący w dyskusji 
Zaolziacy nie podzielali jednak jej pesymi-
zmu. – Uważam, że nazwanie nas Titanikiem 
albo hospicjum jest bardzo przytłaczające. 
Hospicjum znaczy kogoś, kto umiera, kto jest 
już skazany na śmierć. Ja zaś wierzę w to, że 
nawet moje wnuki będą mogły posyłać swoje 
dzieci do polskiej szkoły – przekonywała inna 
nauczycielka z Zaolzia. 

Kilkoma uwagami podzielił się z obecnymi 
również prezes Kongresu Polaków w RC, Józef 
Szymeczek.

– Trzeba pamiętać, że żyjemy w XXI wieku 
i nie wiem, czy jest uzasadnione płakanie nad 
tym naszym stanem. My w biedzie nie żyjemy, 
a stosunki polsko-czeskie naprawdę nie są złe. 
Papież Jan Paweł II mówił, że życie narodo-
we to wartość, którą obok wolności człowiek 
ma mieć. I my ją mamy. Kto ją chce piasto-
wać, śmiało może to robić, nikt mu buciorami 
do duszy nie będzie włazić i nikt mu do niej 
nie napluje – powiedział, po czym pół żartem 
pół serio zwrócił się pod adresem tych, którzy 
diagnozują rychłą śmierć Zaolzia. – Wy, Polacy, 
nie bądźcie tacy mądrzy, bo wy prędzej Polskę 
sprzedacie, niż my się zczechizujemy! – zakoń-
czył.  BEATA SCHÖNWALD
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SOBOTNI WIECZÓR Z POEZJĄ MARKA SŁOWIACZKA

Skrzydła dla Muzy
Do czeskocieszyńskiego klubu „Dziupla” zawitała w sobotni wieczór poezja. 

Wszystko dzięki Markowi Słowiaczkowi. W klubie odbył się wieczór promocyjny 

jego debiutanckiego tomiku „Cisza skrzydeł”. Poeta z Boconowic wydał książeczkę 

wspólnie z plastyczką Blanką Suszką-Szczuką z Nawsia.

Hospicjum

 nie zginęło!
Jarosławowi Drużyckiemu udało się sprawić mały cud. W piątek w Książnicy 

Cieszyńskiej sala była wypełniona do ostatniego miejsca. Ostatnio taka frekwencja 

była na spotkaniu z piosenkarką Ewą Farną. Powód? Intrygujący tytuł książki 

„Hospicjum Zaolzie”...

Jarosław jot-Drużycki i Michael Morys-Twarowski.

Marek Słowiaczek, bohater sobotniego spotkania.
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CIEPŁO, PRZYJAŹNIE 
I GWARNO

Na dworze chłodno, szaro i smog, 
lecz w lokalu szkolnym w Koń-
skiej, wynajętym przez MK PZKO 

Osówki na sobotę 6 grudnia, było 
ciepło, przyjaźnie i gwarno. Trzy-
dziestka dorosłych i trzynaścioro 
dzieci oczekiwało tam przybycia św. 
Mikołaja. Pod dużą, pachnącą cho-
inką, piętrzyły się pakunki z prezen-
tami, a akordeonista – Jan Kubeczka 
z Bystrzycy – zaintonował pierwszą 
z długiego szeregu kolęd, które przez 
całe popołudnie do późnego wie-
czora wszyscy śpiewali. A że wśród 
obecnych byli członkowie chóru 
trzynieckiego „Hutnik”, brzmiały 
one wyjątkowo pięknie...

Wreszcie zjawił się Mikołaj, wy-
soki, w okazałej szacie. O każdym 
obdarowanym dziecięciu wiedział 
wszystko – o jego zdolnościach, do-
brych cechach, a nawet niektórych 
przywarach. Dzieci zaś wykazywa-
ły się znajomością wierszyków czy 
piosenek. W otrzymanej od Miko-
łaja dużej torbie znalazły słodycze i 
książki. Podarunkami, przygotowa-
nymi przez siebie i rozlosowanymi, 
wymienili się także dorośli.

Na tak miłą atmosferę imprezy 
mikołajowej złożył się jeszcze fakt, 
że organizatorzy z Danutą Wałach i 
prezesem MK Dawidem Szkanderą 
na czele, przygotowali dla gości bo-
gaty posiłek składający się z  dania 
głównego w postaci sznycla wie-
przowego i sałatki ziemniaczanej 
oraz różnorodnych pysznych wypie-
ków, kawy, napojów. Łamaniem się 
opłatkiem w blasku świec, które po-
przedzone było wcześniej krótkim 

przypomnieniem czasu Adwentu 
przez pastora Romana Brzezinę, ten 
magiczny dzień schylił się ku koń-
cowi.

Uczestnik imprezy

* * *

ZAŚPIEWALI GÓRNIKOM
„My śląskiej ziemi górnicy wierni 
– święta Barbórko wspomagaj nas”. 
Pod takim hasłem już po raz szósty 
w czwartek   4 grudnia chór męski   
„Hejnał-Echo” działający przy MK   
PZKO w Karwinie-Frysztacie oddał 
cześć polskim górnikom pracującym 
w Republice Czeskiej i ich patron-
ce, św. Barbarze, podczas mszy św. 
w kościele św. Marcina w Piotro-
wicach. Członkowie chóru pragną   
tym występem podziękować kie-
rownictwu za zaproszenie i owocną 
długoletnią współpracę.  
 Zdzisław Pitala

* * *

MIKOŁAJ 
W PIOTROWICACH 

W niedzielę w Piotrowicach koło 
Karwiny odbyła się tradycyjna im-
preza Miejscowego Koła PZKO 
– Mikołajówka. Do Domu PZKO 
przybyli przedstawiciele wszystkich 
pokoleń miejscowych Polaków. W 
rolę Mikołaja obdarowującego dzie-
ci wcieliła się przewodnicząca Koła, 
Jadwiga Karolczyk. W programie 
wystąpiły wszystkie dzieci – przy-
gotowały wierszyk, piosenkę oraz 
występ na pianinie i gitarze. Poczę-
stunek przygotował Klub Kobiet. 
Wszyscy mile spędzili niedzielne 
popołudnie.
 (TT)

* * *

25 LAT WOLNOŚCI
„Skrzeczoń dla wolności” – pod ta-
kim hasłem 29 listopada w skrze-

czońskim Domu PZKO odbyło się 
spotkanie, które Miejscowe Koło 
PZKO zorganizowało przy wspar-
ciu Konsulatu Generalnego RP w 
Ostrawie dla uczczenia 25. roczni-
cy pierwszych wolnych wyborów 
w Polsce. Imprezę otwarto pieśnią 
„Gaude Mater” w wykonaniu chóru 
mieszanego „Hasło”, który pod ba-
tutą Ireny Szeligi przedstawił jeszcze 
trzy pieśni tematycznie związane 
z walką Polski o wolność. Prelekcję 
poświęconą tematyce 25-lecia wol-
ności wygłosił Michał Szczotka, hi-
storyk z Polskiego Gimnazjum im. 
Juliusza Słowackiego w Czeskim 
Cieszynie. Prelegent przedstawił 
genezę walk Polaków o wolność i 

niepodległość od rozbiorów Polski 
pod koniec XVIII wieku aż po 1989 
rok. Zaznajomił obecnych z  prze-
biegiem obrad okrągłego stołu i wy-
nikami wyborów, które odbyły się 
4 czerwca 1989 roku. Do powyż-
szego tematu nawiązał Franciszek 
Gajdosz z  Łazisk, który w latach 
2002-2006 pełnił funkcję wicewój-
ta w Godowie. Zapoznał obecnych 
ze swoimi spostrzeżeniami z  okre-
su PRL, a także z  zadaniami, które 
zostały zrealizowane podczas jego 
kadencji wyborczej. Podczas imprezy 

gościnnie wystąpił liczący ponad 20 
osób chór mieszany „Kalina” z  Ła-
zisk, który w bieżącym roku obcho-
dził jubileusz 30-lecia istnienia. Kie-
rowniczka zespołu Danuta Gajdosz 
wspomniała o trudnym okresie stanu 
wojennego, kiedy to żywność można 
było zdobyć tylko na kartki, dlatego 
bardzo powszechne stały się wyjaz-
dy handlowe do okolicznych byłych 
krajów socjalistycznych, gdzie sy-
tuacja z zaopatrzeniem była o wiele 
lepsza aniżeli w Polsce.

Dalsza część imprezy została po-
święcona trwającej ponad 40 lat 
współpracy pomiędzy skrzeczoń-
skim Kołem PZKO i Towarzystwem 
Miłośników Ziemi Grodkowskiej. 
Historyczny zarys współpracy – pod-
pisanie umowy w marcu 1973 roku, 
wymiany delegacji na różnorodne 
imprezy w Grodkowie i Skrzeczo-
niu, wzajemne występy zespołów, 
wymiany wycieczek – przedstawił 
sekretarz skrzeczońskiego Koła, Ta-
deusz Guziur. 

Po smacznym posiłku w dalszej 
części programu kulturalnego wy-
stąpił miejscowy zespół estradowo-
kabaretowy „Andrusi”. Pod kierow-
nictwem artystycznym Czesława 
Bugdola zespół przedstawił wiązan-
kę piosenek folkloru skrzeczońskie-
go, znanego kominiarza i popularne-
go Zydka pn. „Kupcie jaja” oraz kilka 
dowcipów i piosenek folkloru ślą-
skiego, co zastało przyjęte gromkimi 
oklaskami zadowolonych słuchaczy. 

W trakcie imprezy można było 
zakupić „Kalendarz Śląski” i znacz-
ki członkowskie, a na zakończenie 
imprezy odbyło się spotkanie towa-

rzyskie z udziałem gości, zespołów i 
miejscowych pezetkaowców.  (D.G.)

* * *

KOLEJNY KIELICH
W drugą niedzielę Adwentu para-
fi a ewangelicka ze Szczyrku w cza-
sie nabożeństwa otrzymała piękny 
kielich komunijny – tym razem 
od ambasadora Niemiec w Polsce, 
Rolfa Nikela. Kielich przekazał w 
jego imieniu Horst Schwarz z Han-
noweru. Wygrawerowano na nim 
następujący tekst „Dar na rzecz Pa-

rafi i Ewangelicko-Augsburskiej w 
Szczyrku-Salmopolu, dnia 4 XII 
2014 roku. Ambasador Republiki 
Federalnej Niemiec Rolf Nikel”.

To kolejny kielich komunijny w na-
szej parafi i. Do tej pory kielichy-dary 

przekazali były prezydent Lech Ka-
czyński, przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego Jerzy Buzek, komisarz 
unijny Janusz Lewandowski, prezy-
dent Niemiec, kanclerz Niemiec oraz 
holendersk i premier. Parafi a zabiega 
także o kielich od prezydenta Bro-
nisława Komorowskiego i otrzyma-
ła pozytywną odpowiedź. Od 2015 
roku chcemy zrobić wystawę kieli-
chów w naszym kościele.

Ks. Jan Byrt

NASZE SPRAWY

Z REDAKCYJNEJ POCZTY
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W zmodernizowanej Izbie Tradycji w Skrzeczoniu.

Z górniczym pozdrowieniem „Szczęść Boże”.

Mikołaj przybył z prezentami na zaproszenie PZKO-wców z Końskiej-Osówek.

Nowy dar dla parafi i ewangelickiej w 
Szczyrku-Salmopolu.

Piotrowice k. Karwiny. Bez pamiątkowego zdjęcia z Mikołajem nie mogło się obyć.
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6.10 Świat się kręci 6.55 Słownik 
polsko@polski 7.25 Urwisy z Doliny 
Młynów 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.00 Reporter Polski 11.35 Go-
rący temat 12.05 Barwy szczęścia 
(s.) 12.30 Łamigłówka 12.35 Wia-
domości 12.50 Londyńczycy 2 (s.) 
13.45 Leśny przewodnik po Biesz-
czadach 14.30 Tomasz Lis na żywo 
15.40 Złotopolscy (s.) 16.05 Tygo-
dnik kulturalny 16.55 Gorący temat 
17.20 Polonia w Komie 17.30 Te-
leexpress 17.50 Łamigłówka 17.55 
Sensacje XX wieku 18.25 Studencki 
eter 18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 
Po obu stronach Odry. Sąsiedzi pod 
lupą 19.45 Przygód kilka wróbla 
Ćwirka 20.00 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.40 Łamigłówka 20.50 
Ojciec Mateusz (s.) 21.45 Polonia 
w Komie 22.00 Halo Polonia (mag.) 
22.45 Flota Zjednoczonych Sił - 
najlepsi śpiewają Voo Voo 23.40 
Operacja „Życie” 0.10 Made in Po-
land. 

ŚRODA 10 grudnia
 

6.05 Świat się kręci 6.55 Las story 
7.25 Podróż za jeden uśmiech 8.00 
Pytanie na śniadanie 11.00 Halo 
Polonia 11.40 Gorący temat 12.05 
Barwy szczęścia (s.) 12.30 Łami-
główka 12.35 Wiadomości 12.50 
Dom nad rozlewiskiem (s.) 13.50 
Kontrym 15.05 Kofta, Kreczmar, 
Janczarski 15.50 Złotopolscy (s.) 
16.15 Kocham kino 16.55 Gorą-
cy temat 17.20 Polonia w Komie 
17.30 Teleexpress 17.50 Łamigłów-
ka 17.55 Sensacje XX wieku 18.25 
Załoga Eko 18.55 Barwy szczęścia 
(s.) 19.25 Wilnoteka 19.45 Bajki zza 
okna 20.00 Wiadomości, sport, po-
goda 20.45 Łamigłówka 20.50 Kon-
trym 22.05 Wasilewski - Kurkiewicz 
- Miśkiewicz Trio 22.40 Polonia w 
Komie 22.50 Pogoda na piątek (s.) 
23.45 Amerykanin w PRL-u 0.45 
Gorący temat. 

CZWARTEK 11 grudnia
 

6.00 Świat się kręci 6.50 Dar serca 
7.25 Klasa na obcasach 8.00 Pyta-
nie na śniadanie 11.05 Dzika Polska 
11.40 Gorący temat 12.05 Barwy 
szczęścia (s.) 12.30 Łamigłówka 
12.35 Wiadomości 12.50 M jak mi-
łość (s.) 13.45 Pogoda na piątek (s.) 
14.35 Wilnoteka 14.50 Ameryka-
nin w PRL-u 15.45 Złotopolscy (s.) 
16.15 Kultura, głupcze 16.55 Gorący 
temat 17.20 Polonia w Komie 17.30 
Teleexpress 17.45 Łamigłówka 
17.55 Sensacje XX wieku 18.25 Ku-
cinAlina 18.55 Barwy szczęścia (s.) 
19.25 Informacje kulturalne 19.45 
Lis Leon 20.00 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.40 Łamigłówka 20.50 
Paradoks 21.45 Polonia w Komie 
22.00 Halo Polonia 22.45 Instynkt 
23.40 Obława 0.45 Gorący temat. 

tabela 
zanieczyszczeń
Stężenie pyłu zawieszonego w 
powietrzu 8. 12. o godz. 10.00

PM 10 
Czeski Cieszyn 97
Hawierzów 115
Karwina 113
Orłowa 130
Trzyniec 110
Wierzniowice 148
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 Info poranek 8.00 Wiadomości 
8.10 Polityka przy kawie 8.35 Moda 
na sukces (s.) 9.05 Wspaniałe stule-
cie 10.05 Ojciec Mateusz (s.) 11.00 
Drużyna A (s.) 12.00 Wiadomości 
12.05 Agrobiznes 12.25 Innowacje w 
rolnictwie 12.40 Gotuj się na święta 
(mag.) 12.50 Wielbłądy. Okręty pu-
styni 13.55 Jaka to melodia? (teletur-
niej) 14.25 Moda na sukces (s.) 15.00 
Wiadomości 15.20 Klan (s.) 15.50 
Wspaniałe stulecie 17.00 Teleexpress 
17.25 Jaka to melodia? (teleturniej) 
17.55 Klan (s.) 18.30 Świat się krę-
ci (mag.) 19.15 Gotuj się na święta 
(mag.) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.30 Zakonnica w przebraniu 
II (komedia USA) 22.15 Wszystko, co 
chcielibyście wiedzieć o giełdzie. ABC 
inwestora 22.30 Pacyfi k 23.30 Resi-
dent Evil. Domena zła (horror kopr.) 
1.20 Frost/Nixon (fi lm kopr.). 

TVP 2 
5.30 M jak miłość (s.) 6.25 Dar serca 
7.05 M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie 
na śniadanie 11.05 Słodko i wytraw-
nie (mag.) 11.15 Barwy szczęścia (s.) 
11.45 Na dobre i na złe (s.) 12.45 
Na sygnale 2 (s.) 13.15 Makłowicz w 
podróży (mag.) 13.50 Wojciech Cej-
rowski - boso przez świat 14.25 XIX 
Festiwal Kabaretu w Koszalinie 2013 
15.25 Rodzinka.pl (s.) 16.00 Pano-
rama - kraj 16.30 M jak miłość (s.) 
17.25 Reporter Polski 18.00 Panora-
ma 18.50 Jeden z  dziesięciu (teletur-
niej) 19.30 Niebo i inne hity kabaretu 
Neo-Nówka 20.10 Piłka ręczna: Pol-
ska - Węgry 22.25 Magazyn Ekspresu 
Reporterów 23.35 Medellin - Paryż, 
kokainowy szlak (fi lm franc.) 0.40 O 
mnie się nie martw (s.). 

TV KATOWICE 
6.30 Echa dnia 7.00 Raport z Polski 
7.20 Przechodzień codzienny 7.30 
Co, gdzie, kiedy? 7.45 Gramy dla 
was 8.00 Co niesie dzień 8.30 Co u 
nas? 8.35 Misja. Integracja 8.45 No-
żem i widelcem 9.05 Święta wojna 
9.35 Co niesie dzień 10.05 Czas na 
pracę! Praca na czasie! 10.30 Głos 
regionów 11.30 Nieznana Białoruś. 
Generał nieskończonej wojny 12.10 
Żaba - kapitan żeglugi wielkiej Da-
nuta Walas-Kobylińska 13.10 Agro-
biznes 13.40 Raport z Polski 14.05 
Operacja życie 3 14.34 Dziennik 
regionów - tematy dnia 14.35 Co u 
nas? 14.40 Przechodzień codzienny 
14.50 Fatima i świat 15.45 Jazz bez 
światła 16.00 Raport z Polski 16.20 
Dziennik regionów - tematy dnia 
16.30 Polska samorządna 16.55 Wo-
kół nas - pogoda 17.00 Magazyn ak-
tywni 60+. Podlaskie 17.55 Ekosonda 
18.30 Aktualności 20.00 Poznajmy 
się 20.25 Tenis stołowy. Ekstrakla-
sa kobiet 20.40 MPWiK Jaworzno 
20.55 Gramy dla was 21.00 Echa 
dnia 21.15 Dziennik regionów 21.40 
Echa dnia - komentarze 22.00 Aktu-
alności 22.40 Telekurier 23.15 Fati-
ma i świat 0.05 Zastępy aniołów. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 
Pielęgniarki 2 (s.) 9.00 Malanowski i 
Partnerzy 12 10.00 Dzień, który zmie-
nił moje życie 2 (s.) 11.00 Dlaczego ja? 
12.00 Pielęgniarki 2 (s.) 13.00 Trud-
ne sprawy 3 14.00 Pierwsza miłość 
(s.) 14.45 Dzień, który zmienił moje 
życie 2 (s.) 15.50 Wydarzenia 16.15 
Interwencja (mag.) 16.30 Malanowski 
i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarze-
nia, sport, pogoda 19.30 Świat według 
Kiepskich (s.) 20.05 Łzy słońca (fi lm 
USA) 22.25 Azyl (fi lm USA) 0.55 
I Love You Phillip Morris (komedia 
kopr.). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.05 13. komnata I. Hlasa 9.30 
Reporterzy TVC 10.15 Pr. rozrywko-
wy 10.35 Najlepsza wieczorynka 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Wszystko o gotowaniu 
14.15 Bananowe rybki 14.45 Regio-
nalne podróże 15.10 Pan Selfridge (s.) 
15.55 Pogotowie kulinarne 16.20 Ku-
fer 17.10 Podróżomania 17.40 Czarne 
owce 17.55 Wiadomości regional-
ne, prognoza pogody 18.25 AZ kwiz 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Opowiadaj (s.) 20.55 Nie-
zwykłe życia 21.55 Detektyw Martin 
Tomsa (s.) 23.05 Detektyw King (s.) 
23.50 Sprawy detektywa Murdocha 
(s.) 0.30 Na tropie. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 W chwwili śmier-
ci 9.55 Morskie olbrzymy 10.45 Nie 
poddawaj się 11.40 Kraina dla życia 
12.05 Samoloty myśliwskie w walce 
12.50 Ja, sprawiedliwość (fi lm) 14.20 
Przygody nauki i techniki 15.05 Poje-
dynek przywódców 15.50 Tajemnice II 
wojny światowej 16.45 Kosmos 17.30 
Sprawozdanie z Wielkiej Wojny 18.10 
Moja rodzina (s.) 18.45 Wieczorynka 
18.55 Interpol 19.40 Spostrzeżenia z 
zagranicy 19.50 Wiadomości w j. mi-
gowym 20.00 Samoloty myśliwskie w 
walce 20.50 Dochodzenia w sprawie 
katastrof lotniczych 21.45 Ekspremie-
rzy 22.40 Antonín Dvořák 0.15 Sio-
stra Jackie (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.05 Lekarze z Początków (s.) 
11.20 Dwóch i pół (s.) 11.45 Tescoma 
ze smakiem 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Wzór (s.) 13.25 Dowody 
zbrodni (s.) 14.20 Mentalista (s.) 15.15 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.30 Dwóch i pół (s.) 17.00 Popo-
łudniowe wiadomości, sport, pogoda 
17.30 Kryminalne zagadki Miami (s.) 
18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 21.35 Weekend 
22.25 Impersonalni (s.) 23.20 King i 
Maxwell (s.) 0.15 Kryminalne zagadki 
Miami (s.). 

PRIMA 
6.10 Wiadomości 6.45 Gormiti (s. 
anim.) 7.40 Winx Club (s. anim.) 8.25 
M.A.S.H. (s.) 10.05 Diagnoza mor-
derstwo (s.) 11.05 Miejsce zbrodni: 
Monachium (s.) 12.55 Strażnik Teksa-
su (s.) 13.50 Obwód Wolff a (s.) 14.45 
Lekarz z gór (s.) 15.40 Castle (s.) 
16.30 Komisarz Rex (s.) 17.30 Popo-
łudniowe wiadomości 18.00 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, wiado-
mości kryminalne 19.55 VIP wiado-
mości 20.15 Na falach miłości (fi lm) 
22.10 Oczyma Josefa Klímy 22.55 
Zabójcze umysły (s.) 23.50 Sprawied-
liwość we krwi (s.).

ŚRODA 10 grudnia

TVP 1 
5.55 Info poranek 8.00 Wiadomości 
8.10 Polityka przy kawie 8.35 Moda 
na sukces (s.) 9.05 Wspaniałe stule-
cie 10.05 Ojciec Mateusz (s.) 11.00 
Drużyna A 2 (s.) 12.00 Wiadomości 
12.05 Agrobiznes 12.25 Magazyn 
rolniczy (mag.) 12.40 Gotuj się na 
święta (mag.) 12.50 W królestwie gło-
wonogów (fi lm niem.) 13.55 Jaka to 
melodia? (teleturniej) 14.25 Sąsiedzi 
(s.) 15.00 Wiadomości 15.20 Klan (s.) 
15.50 Wspaniałe stulecie 16.50 Szla-
chetna paczka 2014 17.00 Teleexpress 
17.25 Jaka to melodia? (teleturniej) 
17.55 Klan (s.) 18.30 Świat się kręci 
19.15 Gotuj się na święta (mag.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.25 
FC Barcelona - Paris Saint-Germain 
23.00 Liga Mistrzów 23.45 Sposób 
na kryzys 0.50 Domena zła (horror 
kopr.). 

TVP 2 

6.05 M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie 
na śniadanie 10.55 Słodko i wytraw-
nie (mag.) 11.05 Barwy szczęścia (s.) 
11.40 Na dobre i na złe (s.) 12.40 
Na sygnale 2 (s.) 13.15 Makłowicz w 
podróży 13.45 Wojciech Cejrowski - 
boso przez świat 14.25 XIX Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 2013 15.20 
Rodzinka.pl (s.) 16.00 Panorama - 
kraj 16.25 Na dobre i na złe (s.) 17.25 
Reporter Polski (mag.) 18.00 Panora-
ma 18.50 Jeden z  dziesięciu (teletur-
niej) 19.25 Barwy szczęścia (s.) 20.00 
Słodko i wytrawnie (mag.) 20.05 Bar-
wy szczęścia (s.) 20.40 Na dobre i na 
złe (s.) 21.45 Na sygnale 2 (s.) 22.20 
Na pewno, być może (komedia kopr.) 
0.25 Autyzm - miłość ponad wszystko 
(fi lm bryt.). 

TV KATOWICE 

6.30 Echa dnia 7.00 Raport z Polski 
7.20 Przechodzień codzienny 7.30 
Studio Telewizyjna 1 8.00 Co niesie 
dzień 8.30 Co u nas? 8.35 AgroSzan-
sa 9.05 Święta wojna 9.35 Co niesie 
dzień 10.05 Polska samorządna 10.30 
Glob 11.00 Europejczycy 2014 11.30 
Naszaarmia.pl 11.55 Jedź bezpiecznie 
12.10 Rycerska krew 12.55 Legendy 
regionalne. Niekończąca się histo-
ria 13.10 Agrobiznes 13.40 Raport z 
Polski 14.05 Operacja życie 3 14.34 
Dziennik regionów - tematy dnia 
14.35 Co u nas? 14.40 Przechodzień 
codzienny 14.50 Naszym okiem 16.00 
Raport z Polski 16.20 Dziennik regio-
nów - tematy dnia 16.30 Lider 17.00 
Męska strefa 17.31 Aktualności - fl esz 
17.34 Studio Telewizyjna 1 18.15 Kro-
niki miejskie 18.30 Aktualności 20.00 

Magazyn reporterów TVP Katowice 
20.35 Gramy dla was 21.00 Echa dnia 
21.15 Dziennik regionów 21.40 Echa 
dnia - komentarze 22.00 Aktualności 
22.40 Telekurier 23.15 Naszym okiem 
0.25 Święta wojna. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 
Pielęgniarki 2 (s.) 9.00 Malanowski i 
Partnerzy 12 10.00 Dzień, który zmie-
nił moje życie 2 (s.) 11.00 Dlaczego ja? 
12.00 Pielęgniarki 2 (s.) 13.00 Trud-
ne sprawy 3 14.00 Pierwsza miłość 
(s.) 14.45 Dzień, który zmienił moje 
życie 2 (s.) 15.50 Wydarzenia 16.15 
Interwencja (mag.) 16.30 Malanow-
ski i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 
18.00 Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wy-
darzenia, sport, pogoda 19.30 Świat 
według Kiepskich (s.) 20.40 Ostroż-
nie z  dziewczynami (komedia USA) 
22.30 Amerykańska dziewica (kome-
dia USA) 0.10 Boski chillout (kome-
dia USA). 2.35 Tajemnice losu (mag.). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o go-
towaniu 9.00 Łopatologicznie 9.45 
Pięcioraczki 10.35 Zielnik 11.05 
Opowiadaj (s.) 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Wszystko o gotowaniu 14.15 Bana-
nowe rybki 14.45 Regionalne podróże 
15.10 Detektyw King (s.) 15.55 Po-
gotowie kulinarne 16.15 Kufer 17.10 
Podróżomania 17.40 Czarne owce 
17.55 Wiadomości regionalne, pro-
gnoza pogody 18.25 AZ kwiz 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Cyrk Bukowsky (s.) 20.55 Biuro 
(s.) 21.30 W roli głównej (fi lm) 23.05 
Policja kryminalna Paryż (s.) 23.55 Pr. 
dyskusyjny M. Jilkovej. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Tajemnice martwych 
mężczyzn 9.50 Mussolini i Hitler 
10.40 Nasza wieś 11.05 Ta nasza ka-
pela 11.35 Nasze tradycje 12.00 Folk-
lorika 12.30 Obrazki z Francji 12.50 
Bogowie i mity starej Europy 13.15 
Kwartet 13.40 Skóra 14.35 Nadejście 
barbarzyńców 15.25 Chcesz je? 15.30 
Królestwo natury 15.55 Telewizyj-
ny klub niesłyszących 16.25 Ostatni 
łowcy w Ekwadorze 17.20 Madaga-
skar 18.10 Moja rodzina (s.) 18.45 
Wieczorynka 18.55 Zamki krzyżackie 
19.40 Spostrzeżenia z zagranicy 19.50 
Wiadomości w j. migowym 20.00 
Kamera w podróży 21.00 Podróż po 
Cerucie i Melille 21.30 Bedeker 21.55 
Indochiny (fi lm) 0.30 Stand-up. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.15 Uli-
ca (s.) 10.05 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.20 Dwóch i pół (s.) 
11.50 Tescoma ze smakiem 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Wzór 
(s.) 13.25 Dowody zbrodni (s.) 14.20 
Mentalista (s.) 15.15 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 16.30 Dwóch 
i pół (s.) 17.00 Popołudniowe wiado-
mości 17.30 Kryminalne zagadki Mia-
mi (s.) 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiado-
mości 20.20 W imię króla (fi lm) 21.45 
Agenci NCIS (s.) 22.40 Jaskinia (fi lm) 
0.30 Kryminalne zagadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.15 Wiadomości 6.55 Gormiti (s. 
anim.) 7.50 Winx Club (s. anim.) 8.30 
M.A.S.H. (s.) 10.20 Diagnoza mor-
derstwo (s.) 11.15 Miejsce zbrodni: 
Brema (s.) 12.55 Strażnik Teksasu (s.) 
13.50 Obwód Wolff a (s.) 14.45 Lekarz 
z gór (s.) 15.35 Castle (s.) 16.30 Ko-
misarz Rex (s.) 17.30 Popołudniowe 
wiadomości 18.00 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, wiadomości kry-
minalne 19.55 VIP wiadomości 20.15 
O dzielnym kowalu (bajka) 21.40 
Show Jana Krausa 22.50 Telebazar 
0.05 Hawaii 5-0 (s.) 0.55 Kości (s.).

TV POLONIA 

ŁZY SŁOŃCA
Dramat wojenny, USA 2003
Polsat, wtorek 9 grudnia 2014, 
godz. 20.05
Reżyseria: Antoine Fuqua
Wykonawcy: Bruce Willis, Moni-
ca Bellucci, Cole Hauser, Eamonn 
Walker, Johnny Messner, Nick 
Chinlund, Charles Ingram

Porucznik Waters i jego ludzie 
z wyspecjalizowanej jednostki 

Navy SEALs dostają proste z po-
zoru zadanie. Mają ewakuować z 
ogarniętej wojną domową Nigerii 
lekarkę pracującą w misji humani-
tarnej. Zadanie nie jest tak łatwe, 
jak im się początkowo wydawało. 
Pani doktor Lena Hendricks nie 
ma zamiaru zostawić podopiecz-
nych na łaskę losu.

NA PEWNO, BYĆ MOŻE
Komedia romantyczna, USA/
Wielka Brytania/Francja/Niemcy
TVP 2, środa 10 grudnia 2014, 
godz. 22.20
Reżyseria: Adam Brooks
Wykonawcy: Ryan Reynolds, Abi-
gail Breslin, Elizabeth Banks, Isla 
Fisher, Rachel Weisz, Derek Luke, 
Nestor Serrano

10-letnia Maya wypytuje ojca 
o historię miłości rodziców. 

Will opowiada o serii romantycz-
nych związków z trzema kobieta-
mi, ale w ramach zagadki zmienia 
ich imiona, by Maya sama odgadła, 
która z nich jest jej matką. Opo-
wieść zaczyna się na początku lat 
90., gdy młody Hayes opuszcza 
rodzinne Wisconsin, a wraz z nim 
szkolną miłość – Emily. Udaje się z 
zamiarem rozpoczęcia kariery po-
litycznej do Nowego Jorku, gdzie 
angażuje się w kampanię prezyden-
cką Billa Clintona. W jego życiu 
pojawiają się kolejne kobiety.
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CO W TEATRZE
SCENA CZESKA – TRZYNIEC: 
Manon lescaut (10, godz. 19.00);

SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: Pojďme spolu do Betléma (9, 
godz. 16.30);

KARWINA: Tři prasátka (10, 
godz. 8.30, 10.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Po-
hádkář (9, 10, godz. 17.45, 20.00); 
Dva dny, jedna noc (9, godz. 18.00); 
Andělé všedního dne (10, godz. 8.30, 
11.30); Eleonor Rigb (10, godz. 
18.00); KARWINA – Ex: Podróż 
na sto stóp (9, godz. 15.00); Igrzyska 
śmierci: Kosogłos. Część 1 (9, godz. 
17.30); Życie według Vaclava Havla 
(9, godz. 20.00); Seks w Paryżu (10, 
godz. 19.30); TRZYNIEC – Kos-
mos: Jak jsme hráli čáru (9, godz. 
17.30); Drakula (9, godz. 20.00); 
Hobbit (godz. 17.30, 20.30); JA-
BŁONKÓW: Stulecie Miroslawa 
Zikmunda (10, godz. 17.00, 19.30); 
CIESZYN – Piast: Gdzie jest Mi-
kołaj? (9, 10, godz. 15.00); Siedmiu 
krasnoludków ratuje królewnę (9, 10, 

godz. 16.45); Dzień dobry, kocham 
Cię! (9, 10, godz. 18.30); Służby spe-
cjalne  (9, 10, godz. 20.15).

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

KONCERTY
KARWINA-DARKÓW – MK 
PZKO i chór mieszany „Lira” za-
praszają na Koncert kolęd i muzyki 
sakralnej 10. 12. o godz. 16.00 do 
Sanatorium Rehabilitacyjnego, pa-
wilon A w Karwinie-Granicach.
TRZYNIEC-OSIEDLE – MK 
PZKO zaprasza na Koncert kolęd 
w wykonaniu chóru LEKAW pod 
batutą pana Józefa Podoli, który od-
będzie się w sobotę 13. 12. o godz. 
16.00 w sali Domu PZKO im. A. 
Wawrosza w Trzyńcu na Tarasie.

CO W TERENIE
BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i 
Seniora MK PZKO zapraszają na 

spotkanie 10. 12. o godz. 14.00 do 
Domu PZKO.

BOGUMIN – Spotkanie Klubu 
Kobiet PZKO odbędzie się we wto-
rek 9. 12. o godz. 14.00 w mieszka-
niu pani Szmejowej.

CIERLICKO-STANISŁOWI-
CE – Kluby Kobiet oraz Seniora 
zapraszają na spotkanie klubowe w 
czwartek 11. 12. o godz. 16.00 do 
Domu Polskiego ŻW na Kościelcu. 
W programie wigilijka.

CZ. CIESZYN – Czytelnia i ka-
wiarnia Avion|Noiva zaprasza w 
piątek 12. 12. o godz. 17.00 na ot-
warcie wystawy fotografi i Haliny 
Sikory pt. „Namaste India”. O godz. 
17.30 wyjątkowo w Avionie odbę-
dzie się wykład z cyklu „Podróże bli-
skie i dalekie” – „Sama w Indiach”. 
Halina Sikora będzie opowiadać o 
swych niezapomnianych przeżyciach 
z trzymiesięcznego pobytu w In-
diach. Organizatorzy proszą o rezer-
wację miejsc.

KARWINA-FRYSZTAT – Zarząd 
MK PZKO zaprasza wszystkich 
członków na tradycyjną wigilijkę, 
która odbędzie się w sobotę 13. 12. 
o godz. 16.00 w naszym Domu w 

ramach projektu „Kuchnia regional-
na – tradycyjne dania z obu brzegów 
Olzy”. W programie wystąpi męski 
oktet „Hejnał-Echo”, chór „Kalina”, 
zespół dziecięcy z Kaczyc.
KARWINA-N. MIASTO – MK 
PZKO zaprasza 14. 12. o godz. 
15.00 na walne zebranie połączone z 
wigilijką do świetlicy Koła.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 9. 12. o godz. 15.30.

WYSTAWY
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: do 31. 12. 
wystawa pt. „Nasza Klara w dzień 
szyje, w nocy pruje”; stała ekspozycja 
„Obrazki z przeszłości Śląska Cie-
szyńskiego”. Czynne: po-pt: 8.00-
16.30.
SALA WYSTAW „Musaion” 
w Hawierzowie, Pawłowa: do 29. 
3. 2015 wystawa pt.„Tajemnice fi l-
mu animowanego”. Czynna: wt-pt: 
godz. 8.00-16.30, so: 9.00-13.00, 
nie: 13.00-17.00.

CZESKI CIESZYN, Kongres Po-
laków, Komeńskiego 4: do 19. 12. 

wystawy „Pan Profesor Józef Nie-
miec” i „Józef Stebel – „ogrodnik pa-
mięci”. Czynne w dni powszednie w 
godz. 8.00-15.00.

CZESKI, CIESZYN, Galeria 
„Most”, Główna 1a: do 20. 12. 
wystawa ze sprzedażą Antoniego 
Szpyrca pt: „Na szkle malowane”. 
Czynna po-pt: 9.00-15.00, so: 13. 
12. i 20. 12. w godz. 9.00-13.00.

MIEJSKI DOM KULTURY; Sala 
Mánesa, Karwina: do 22. 12. wy-
stawa Bronisława Firli pt. „Remi-
niscencje”. Czynna: po, śr, pt: 9.00-
15.00, czt: 9.00-19.00.

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

OFERTA PRACY
ZATRUDNIMY OPTYKA na 
pełny etat. Znajomość pracy na PC, 
komunikacja w języku polskim i cze-
skim, empatyczne podejście do klien-
ta. Kontakt: 777 311 532.  GL-737

Zostańcie tu z Bogiem,

koniec mojej doli

i łzom się nie brońcie,

kiedy serce boli.
    H. Jasiczek

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 4 grudnia 
2014 w wieku 90 lat zmarła nasza Kochana Mama, Teś-

ciowa, Babcia, Prababcia i Ciocia

śp. ELŻBIETA MOLIŃSKA

zamieszkała w Trzyńcu, ul. Habrová 302. Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbę-
dzie się w czwartek 11 grudnia 2014 o godz. 14.30 z kościoła rzymsko-
katolickiego w Wędryni na miejscowy cmentarz. W smutku pogrążona 
rodzina.  GL-749

W głębokim smutku pogrążeni podajemy smutną wia-
domość wszystkim przyjaciołom i znajomym, że dnia 
7. 12. 2014 zmarł w wieku 83 lat nasz Ukochany Mąż, 
Ojciec, Dziadek, Pradziadek, Teść, Kuzyn, Szwagier i 
Wujek

śp. BRONISŁAW JAWOREK

zamieszkały w Hawierzowie-Mieście, Na Prostředňáku 
1416/4. Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek 12 grudnia 
2014 o godz. 14.00 z kościoła ewangelickiego w Hawierzowie-Błędowi-
cach. W smutku pogrążona rodzina.  GL-748

Dnia 7 grudnia 2014 obchodziła swój zacny jubileusz ży-
ciowy 60 lat

pani OLGA JAKUBIK

z Piosku. Z tej okazji najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
szczęścia i błogosławieństwa Bożego składają mąż, córki i 
synowie z rodzinami.  GL-747

Odeszłaś, lecz w naszych sercach pozostałaś na zawsze.

Dnia 6. 12. 2014 minęła 1. bolesna rocznica, kiedy opuś-
ciła nas na zawsze

śp. ANNA KISZKA

W tym roku mija 100. rocznica urodzin

śp. ADOLFA KISZKI

Wszystkich, którzy znali Ich dobre i szlachetne serca, pro-
simy o modlitwę i chwilę zadumy. Z miłością i szacunkiem wspomina i 
dziękuje najbliższa rodzina.  GL-745

Nie umiera ten, kto żyje w pamięci i sercach bliskich.

Dnia 10 grudnia obchodziłaby 100. urodziny

śp. ZUZANNA KARZEŁ

z Wędryni-Zaolzia. Wszystkich, którzy Ją znali i szanowali, o chwilę wspo-
mnień proszą 3 synowie i 3 córki z rodzinami.  GL-746
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Zareklamuj się w
»GŁOSIE LUDU«

Tel. 775 700 896

CZYTAJ NAS CODZIENNIE!

www.glosludu.czwww.glosludu.cz
serwis o Polakach na Zaolziu

Ogłoszenia do »GL« 
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.

W piątek do wędryńskiej „Czytelni” 
zjadą miłośnicy teatru. W dniach 
12 i 13 grudnia odbędzie się tam 
przegląd PZKO-wskich zespołów 
teatralnych Melpomeny 2014, nad 
którym patronat honorowy objął 
Konsulat Generalny RP w Ostrawie. 
Gospodarzem dwudniowej imprezy 
jest Zespół Teatralny im. Jerzego 
Cieńciały, działający przy wędryń-
skim Miejscowym Kole PZKO. 
To on przedstawieniem „Pocztów-
ki z Europy” autorstwa Michaela 
McKeevera w reżyserii swojego 
kierownika, Janusza Ondraszka, ot-
worzy w piątek 12 grudnia o godz. 
17.00 teatralny festiwal. W pierw-
szym dniu imprezy zaprezentuje 
się zespół „Bajkarze” z Cieszyna ze 
spektaklem „Dwóch dżentelme-
nów” autorstwa i w reżyserii Johna 

Whitewooda. Sobota 13 grudnia 
rozpocznie się w samo południe 
przedstawieniem „Pali się”, które 
na podstawie wiersza Jana Brze-
chwy przygotował pod kierowni-
ctwem Haliny Szczotki dziecięcy 
teatrzyk „Gapcio” z MK PZKO w 
Nieborach. Po nim przyjdzie czas na 
„Straszydło”, zrealizowane na pod-
stawie sztuki Janusza Majewskiego 
przez PZKO-wców z Boconowic 
pod kierownictwem Danuty Bran-
nej. Z Nieborów przyjedzie też star-
sza „Gapa 2” z „Historią pewnego 
morderstwa”, którą mali aktorzy z 
reżyser Haliną Szczotką opracowa-
li na podstawie sztuki „Czerwony 
Kapturek szuka księcia” Agnieszki 
Stawowskiej.

W drugim dniu Melpomen 2014 
zobaczymy też „Muckoczka” autor-

stwa Wacława Kapsi i w reżyserii 
Haliny Rusz w wykonaniu zespołu 
z Nawsia-Jasienia, przedstawienie 
„Koziołek Matołek i król murzyń-
ski” Kornela Makuszyńskiego w 
opracowaniu i reżyserii Tadeusza 
Smugały zespołu z Cierlicka-Koś-
cielca. Teatrzyk z Milikowa-Cen-
trum przedstawi komedię „Drebank, 
czyli tydziyń słómiannego wdow-
ca” Jana Czudka w reżyserii Haliny 
Wacławek, zespół z Mostów koło 
Jabłonkowa zaś „Czorne na biołym” 
Henryka Jasiczka w reżyserii Elwiry 
Zwyrtek.

Przegląd Melpomeny 2014 za-
kończy gość z Ukrainy, Polski Teatr 
Ludowy ze Lwowa, który przywie-
zie „Na pełnym morzu” Sławomi-
ra Mrożka w reżyserii Zbigniewa 
Chrzanowskiego.  (kor)

Świąteczna atmosfera czeka na 
mieszkańców Karwiny nie tylko na 
rynku we Frysztacie i na ulicach 
miasta. Kto 13 i 14 grudnia zajrzy 
do Zamku, będzie mógł zobaczyć 
(a nawet skosztować), jak dawniej 
wyglądały święta szlacheckich oraz 
mieszczańskich rodów. W zamku 
znajdzie się stylizowana na ubiegłe 
wieki choinka, a pod nią – równie 
wiekowe prezenty. Prawdziwie świą-
teczny będzie też program zwie-
dzania. Przewodnicy, którzy w tych 
dniach oprowadzać będą gości po 
siedzibie rodu Larischów, opowie-

dzą o dawnych zwyczajach bożo-
narodzeniowych, pokażą świąteczne 
ozdoby. Zwiedzający będą mogli też 
skosztować świątecznych przysma-
ków ze szlacheckiej i mieszczańskiej 
kuchni według tradycyjnych przepi-
sów, a dzieci otrzymają drobne upo-
minki.

Tymczasem już od niedzieli na 
rynku we Frysztacie trwa wielki 
świąteczny jarmark. Światełka na 
ustawionej tam choince uroczyście 
zapalił prezydent Karwiny właśnie 
pierwszego dnia jarmarku, 7 grudnia.
  (ep)

Dwa dni z teatrem Zamkowe święta
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Zapełniona po brzegi Werk Are-
na fetowała zwycięstwo Trzyńca w 
derbach z Ołomuńcem. Gospoda-
rze po wygranej 5:1 umocnili się 
w fotelu lidera tabeli. Dużo gorzej 
powodzi się Witkowicom,  które w 
niedzielę przegrały na wyjeździe 0:2 
z Karlowymi Warami, zatrzymując 
się na 12. lokacie. Co ważne, już tyl-
ko pięć dni pozostało do kolejnych 
arcyciekawych derbów, tym razem 
grand derbów Trzyńca z Witkowi-
cami zaplanowanych na niedzielę 14 
grudnia. 

Forma Stalowników robi wraże-
nie, wygrana z Hanakami tylko po-
twierdziła świetną formę podopiecz-
nych Jiřego Kalousa. Trzyńczanie 
przesądzili o zwycięstwie w drugiej 
tercji, wygranej 3:0. Nad drugim w 
tabeli Litwinowem Stalownicy mają 
przewagę trzech punktów. – Bardzo 
zależało nam na tym, żeby wygrać z 
Ołomuńcem. W ekstralidze nie ma 
łatwych przeciwników, a Ołomuniec 
należy do grona najtrudniejszych. 
Hanacy grają taki atletyczny, mę-
ski hokej, z nastawieniem na ostre 
pojedynki – stwierdził szkolenio-
wiec Trzyńca, Jiří Kalous. Sternik 
trzynieckiej drużyny w sobotę ob-
chodził 40. urodziny. – Zwycięstwo 
było najlepszym prezentem, jaki 
mogliśmy mu sprawić – powiedział 
zadowolony napastnik Jakub Orsava, 
który w 21. minucie wniósł spokój 
w poczynania trzynieckiej drużyny, 
strzelając wyrównującą bramkę na 
1:1. – Z Ołomuńcem w tym sezonie 
jest powtarzalnie. Rywal obejmuje 
prowadzenie, my gonimy stratę, ale 

zazwyczaj ze szczęśliwym końcem 
– zaznaczył Orsava. 23-letni hokei-
sta przeżywa najlepszy okres swojej 
kariery. Trafi ł m.in. do szerszej kadry 
reprezentacji RC, pod Jaworowym 
zaś regularnie strzela gole, a tak-
że wypracowuje okazje dla swoich 
partnerów. Jego aktualny bilans to 
12 bramek i 9 asyst – 21 punktów 
kanadyjskich. Stalownicy mogą po-
większyć swoją przewagę w tabeli w 
najbliższy piątek, kiedy to zmierzą 
się na wyjeździe z bezpośrednim są-
siadem w walce o fotel lidera, Litwi-
nowem. Hit 29. kolejki rozpoczyna 
się o godz. 17.30. 

Daniel Dolejš dwoił się i tro-
ił, ale w pojedynkę nie był w stanie 
zatrzymać Karlowych Warów. Jego 
kolegom z witkowickiej drużyny 
zwilgotniał proch strzelniczy. Poje-
dynek, w którym ostrawianie próbo-
wali zbliżyć się do elitarnej „Top Ten” 
ekstraligi, przesądził wszędobylski 

Radek Duda, na którego Witkowi-
ce działają jak czerwona płachta na 
byka. Dalekie od ideału 12. miejsce 
w tabeli nikogo w Ostrawie nie na-
pawa optymizmem. Swoisty taniec 
na pokładzie Titanika zaprezentują 
gracze Witkowic dziś na tafl i lo-
dowej Rynku Masaryka w centrum 
Ostrawy. O godz. 16.00 odbędzie się 
tu benefi s wybranych witkowickich 
hokeistów połączony z promocją 
hokeja na lodzie i spotkaniem z ki-
bicami. W roli głównej zaprezentu-
ją się: Peter Čerešňák, Lukáš Klok, 
Jan Štencel, Michael Vandas, Erik 
Němec i Ondřej Roman.

TIPSPORT EKSTRALIGA

TRZYNIEC 
OŁOMUNIEC  5:1

Tercje: 0:1, 3:0, 2:0. Bramki i asysty:  
21. Orsava, 24. Hrňa (Adamský, Kle-
piš), 26. Adamský (Hrňa, Polanský), 

42. Adamský (Polanský, Roth), 57. 
Rákos (Linhart, Klepiš) – 12. Ma-
tai. Trzyniec: Hrubec – Klesla, Roth, 
Linhart, Trončinský, M. Doudera, 
Galvas, Matyáš – Orsava, Matuš, 
Hrňa – Adamský, Polanský, Drave-
cký – Rákos, Růžička, Klepiš – Ru-
fer, Žejdl, Chmielewski. 

KARLOWE WARY 
WITKOWICE  2:0

Tercje: 0:0, 0:0, 2:0. Bramki i asysty: 
44. Duda (D. Hruška), 60. Vachovec 
(Duda). Witkowice: Dolejš – Klok, 
Čerešňák, Malec, Zíb, L. Kovář, 
Stehlík, Štencel, Pastor – Olesz, Bur-
ger, T. Svoboda – Svačina, Roman, 
Huna – Szturc, Húževka, Vandas – 
Kucsera, Kolouch, E. Němec.

Lokaty: 1. Trzyniec 60, 2. Litwi-
nów 57, 3. Sparta Praga 51,... 12. 
Witkowice 34, 13. Zlin 31, 14. Slavia 
Praga 29 pkt. 

JANUSZ BITTMAR

SPORT

REWELACYJNY START POL-
SKICH PANCZENISTÓW. To 
był wspaniały weekend polskiego 
łyżwiarstwa szybkiego. Podczas za-
wodów Pucharu Świata w Berlinie 
polscy panczeniści aż cztery razy 
stanęli na najwyższym podium, w 
dodatku drugie miejsce zanotowała 
kobieca sztafeta. Po dwie wygrane 
sięgnął Artur Waś na dystansie 500 
m. Niespodziankę sprawił Jan Szy-
mański, który triumfował na 1500 
m, zwycięstwo odniosła także męska 
drużyna panczenistów. – Jesteśmy 
w tej chwili najlepszą drużyną na 
świecie. Zawody w Berlinie są naj-
trudniejsze w sezonie, Puchar Świata 
jest tam zawsze świetnie obsadzony. 
To historyczny występ naszej repre-
zentacji – powiedział były łyżwiarz 
szybki Paweł Zygmunt.

* * *

MEDALE KAWĘCKIEGO I 
KORZENIOWSKIEGO. Rado-
sław Kawęcki zdobył złoty medal w 
wyścigu na 200 m stylem grzbieto-
wym pływackich mistrzostw świata 
na krótkim basenie w Dausze. Na 
tych samych zawodach Paweł Korze-
niowski wywalczył brązowy medal w 
wyścigu na 200 m stylem motylko-
wym. Czasem 1:47,38 min Kawęcki 
ustanowił rekord Polski. Kawęcki na 
200 m bronił tytułu wywalczonego 
przed dwoma laty w Stambule. To 
drugi medal podopiecznego trenera 
Pawła Słomińskiego na tej impre-
zie. W czwartek cieszył się ze srebr-
nego krążka na dystansie o połowę 
krótszym. Powody do radości ma 
również Paweł Korzeniowski, który 
zdobył brązowy medal w wyścigu na 
200 m stylem motylkowym. 

* * *

KOUDELKA ROZDAJE KAR-
TY. Roman Koudelka znów poka-
zał klasę. Czeski skoczek narciarski 
wygrał niedzielny konkurs PŚ w 
Lillehammer, wracając na pierwsze 
miejsce w klasyfi kacji generalnej. 
Najlepszy z Polaków, Piotr Żyła, 
zajął 15. pozycję. W Lillehammer z 
powodu silnego wiatru przeprowa-
dzono tylko jedną serię. Koudelka 
nawet w trudnych warunkach zdo-
łał wylądować na 140. metrze, wy-
przedzając Peter Prevca i Michael 
Hayboecka. W Norwegii ponownie 
zabrakło Kamila Stocha. Ubiegło-
roczny triumfator PŚ przeszedł w 
tym tygodniu operację stawu skoko-
wego i wróci do treningów dopiero 
za miesiąc. 

* * *

T-MOBILE EKSTRAKLASA. 
Wyniki 18. kolejki: Zawisza Byd-
goszcz – Śląsk Wrocław 0:1, Górnik 
Zabrze – Legia Warszawa 0:4, Po-
goń Szczecin – Korona Kielce 2:0, 
Bełchatów – Górnik Łęczna 1:1, 
Cracovia – Jagiellonia Białystok 1:1, 
Lechia Gdańsk – Piast Gliwice 3:1, 
Wisła Kraków – Lech Poznań 1:2; 
wczoraj (po zamknięciu numeru za-
kończyły się derby Ruchu z Podbe-
skidziem). Lokaty: 1. Legia Warsza-
wa 38, 2. Śląsk Wrocław 32, 3. Lech 
Poznań 29 pkt. 

* * *

TAŃSZE IGRZYSKA? Jak podaje 
„Eurosport.com”, Międzynarodowy 
Komitet Olimpijski wyciągnął wnio-
ski z wyboru gospodarza zimowych 
igrzysk w 2022 roku i zapowiada, 
że największe wydarzenie sportowe 
na ziemi ma być tańsze w organi-
zacji. Wczoraj członkowie komitetu 
zatwierdzili w głosowaniu projekt 
zmian.  
 (Opr. jb)

Obowiązkową wygraną wpisali do 
swoich zeszytów szczypiorniści Ba-
nika Karwina. Podopieczni Jarosla-
va Hudečka pokonali na własnym 
parkiecie jednego z outsiderów eks-
traligi – Litowel 31:24. Powrót do 
Karwiny nieco zgorzkniał byłemu 
elitarnemu zawodnikowi – Davido-
wi Juříčkowi. Ongiś najlepszy cze-
ski szczypiornista u schyłku kariery 
wzmocnił właśnie hanacką ekipę, 
w której przeważają młodzi gracze. 
40-letni Juříček swoim życiorysem 
mógłby obdzielić połowę ekstraligi. 

– Wróciły piękne wspomnienia. 
W Karwinie spędziłem świetne lata i 
życzę Banikowi jak najlepiej. Dobrze 
się stało, że Litowel nie sprzedał tu 
tanio skóry i do końca walczył o ko-
rzystny wynik – stwierdził Juříček, 
który w mistrzostwach świata 2005 
okrzyknięty został najlepszym ko-
łowym turnieju. W pierwszej po-
łowie najwięcej kłopotów sprawiał 
karwiniakom jednak Matěj Konšel, 

którego od drugiej połowy osobiście 
(i skutecznie) przypilnował Tomáš 
Mlotek. Banik po zmianie stron 
zwiększył obroty, a piłki wykończo-
ne przez Veřmiřovskiego i Chudobę 
regularnie trafi ały do celu. – Po serii 
słabych występów powiało optymi-
zmem. Zadecydowała druga połowa, 
głównie zaś nasza skuteczniejsza gra 
w defensywie. Kiedy w obronie jest 
mniej bałaganu, od razu widać to 
także w ofensywie – stwierdził tre-
ner Banika Karwina, Jaroslav Hu-
deček. 

KARWINA – LITOWEL 31:24

Do przerwy: 15:13. Karwina: 
Schams, Jakub Lefan – Veřmiřovský 
9/2, Chudoba 8/3, Gelnar 1, T. Mlo-
tek 2, Frančík 2, Osmola 1, Hanisch 
3, S. Mlotek 1, Hricišon, Jan Užek 3, 
Jiří Užek, Paululik.

Lokaty: 1. Pilzno 22, 2. Zubrzi 
20, 3. Brno 19,... 7. Karwina 15 pkt. 
 (jb)

Co łączy drugoligowe Táborsko z 
pierwszoligowym Banikiem Ostra-
wa? Osoba trenera Petra Frňki, któ-
ry według kuluarowych informacji 
przymierzany jest do objęcia posady 
głównego trenera Banika, piątego 
klubu na półmetku rozgrywek. Mło-
dy szkoleniowiec mógłby zastąpić, 
jeszcze w zimowej przerwie, trenera 
Tomáša Bernadiego. 

Petr Frňka należy do grona mło-
dych, nowocześnie myślących szko-
leniowców. Drugoligowe Táborsko 

prezentowało pod jego wodzą bar-
dzo dobrą piłkę. W zeszłym sezo-
nie niewiele zabrakło do tego, by 
Frňka wywalczył z zespołem awans 
do pierwszej ligi. Wieści dotyczące 
zmiany w sztabie szkoleniowym Ba-
nika Ostrawa jako pierwsze pojawiły 
się w gazecie „Deník”, której infor-
matorzy są blisko związani z wyda-
rzeniami na Bazalach. 

Piłkarze Banika zdobyli w jesien-
nym sezonie 22 punktów. Z piątego 
miejsca w tabeli tracą jednak sporo 

do prowadzącej dwójki Pilzno (38) i 
Sparta Praga (37). W zimowej prze-
rwie okaże się, w jakim kierunku 
będzie podążać Ostrawa w drugiej 
części rozgrywek. Czy dojdzie do 
wyprzedaży kluczowych piłkarzy 
(na celowniku innych klubów znaj-
dują się m.in. Greguš, Pavlenka i 
Kukec), czy też włodarze zespołu 
postawią na obiecywaną konsolida-
cję. Nazwisko ewentualnego nowego 
trenera może mieć tu kluczowe zna-
czenie.  (jb)
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Zadowolenie na ławce Trzyńca. Od lewej: Jakub Orsava, Erik Hrńa i Jiří Polanský. 

Powtarzalnie czyli dobrze

Pokonali beniaminka

Petr Frňka nowym trenerem Banika?
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Szczypiorniści Banika przełamali złą passę.

Petr Frňka


	09GL01
	09GL02
	09GL03
	09GL04
	09GL05
	09GL06
	09GL07
	09GL08


<<
  /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


