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Kiedy odwiedzam panią Alicję Bar-
tulec w jej domu w Orłowej, poka-
zuje mi nieco już sfatygowany, bo 
liczący ponad sto lat album z kar-
tami pocztowymi, dokumentujący-
mi m.in. okres I wojny światowej. 
Przechowuje go od lat – to pamiątki 
po ojcu Józefi e Sarganku. Pocztówki 
udostępniła już Ośrodkowi Doku-
mentacyjnemu, który je skopiował. 
Podobnie mogą zrobić także inne 
osoby, posiadające w domach cie-
kawe pamiątki po przodkach z tego 
okresu. Dokumenty można również 
podarować. 

Zbiory w domu Bartulców są 
bardzo ciekawe. W albumie Józefa 
Sarganka znajdziemy kartki, które 
rodzina, koledzy i znajomi wysyłali 
mu w czasie wojny na front. Adre-
sowane są do bardzo różnych miejsc 
– Józef Sarganek sporo świata obje-
chał w czasie wojny. Walczył w armii 
austro-węgierskiej, choć początkowo 
w planie miał wstąpienie do legionu 
Piłsudskiego.

Pani Alicja opowiada mi o cie-
kawych losach swego ojca. Kiedy 
wybuchła wojna, miał 23 lata, był 
kolejarzem. Zgłosił się do Legionu 
Śląskiego, który formował się w Cie-
szynie. Kiedy jednak dowiedział się, 
że nie będzie mógł składać przysię-
gi na Polskę, lecz na Austro-Węgry, 
zrezygnował i postanowił poczekać 
na inną okazję, by walczyć za Polskę. 
W 1915 roku został jednak wcielony 
do austriackiej armii, służył tam jako 
kolejarz.

– Kiedy przeglądam adresy na 
wszystkich tych pocztówkach, wi-
dzę, że nie usiedział na jednym miej-
scu, wciąż był w innym mieście, w 
innym kraju. Koniec wojny zastał go 
we Włoszech, stamtąd wracał przez 
całą Europę do domu – opowiada 
pani Bartulec. Pokazuje wojenne 
karty pocztowe, bardzo wtedy popu-
larne. Są tam pocztówki legionowe 
z symbolami narodowymi, pieśnia-
mi żołnierskimi, patriotycznymi ha-
słami, czy zdjęciami legionistów lub 
dowódców. Karty pocztowe były w 
latach I wojny światowej i II Rzecz-
pospolitej bardzo popularne, wyda-
wano je wręcz masowo. 

W albumie po Józefi e Sarganku są 
zresztą także pocztówki sprzed woj-
ny: przysłane z przeróżnych miast: 
Warszawy, Ustronia, Tarnopola, 

Kielc, Stanisławowa, Lwowa, Cie-
szyna czy Przemyśla, a także z dal-
szych krajów, na przykład z Włoch. 
– Mam tu też ciekawe przedwojen-
ne widoki: jest stary dom robotniczy 
w Orłowej, stary rynek orłowski, jest 
przedwojenny dworzec w Dąbrowie 
– opowiada. 

Pytam jeszcze, jak potoczyły się 
losy Józefa Sarganka po wojnie. 
Opowiada, że najpierw chciał prze-
nieść się do Polski. Dostał pracę w 
Czechowicach, ale wszystko było 
tam zniszczone i nie mógł znaleźć 
mieszkania. Wrócił więc na Zaol-
zie, zaczął pracę w Boguminie jako 
kolejarz. Mimo zastraszania utratą 
pracy posłał dzieci do polskiej szkoły 
– Był bardzo dobrym i sumiennym 
pracownikiem i nie można mu było 
niczego zarzucić – tłumaczy moja 
rozmówczyni. Pokazuje mi również 
zdjęcia ojca i jego braci.

Podobne pamiątki przechowuje 
się na pewno w wielu innych do-
mach w regionie. Od kiedy Ośrodek 

Dokumentacyjny zwrócił się z proś-
bą o udostępnienie mu pamiątek 
z tego okresu, zgłosiło się już kilka 
osób. – Mieszkańcy przynieśli na 
przykład korespondencję, odzna-
czenia, karty pocztowe, są to wszyst-
ko bardzo ciekawe rzeczy – mówi 
Marian Steff ek, kierownik Ośrod-
ka. – W naszych stałych zbiorach 
również nie brakuje interesujących 
dokumentów z wojennych lat: jest 
korespondencja, prasa z tego okre-
su, pamiętniki, wspomnienia czy 
pocztówki legionowe. Mamy na 
przykład wydane drukiem pamięt-
niki Karola Bergera, Jana Szuścika i 
wojskowego kapelana, księdza Do-
minika Ściskały – dodaje. Podobną 
akcję zbierania wojennych pamiątek 
organizuje również dla polskiej czę-
ści regionu Muzeum Śląska Cie-
szyńskiego w Cieszynie.

Wystawę na temat I wojny świa-
towej przygotowuje Powiatowe Ar-
chiwum Państwowe w Karwinie. 
Dokumenty i eksponaty pochodzić 

będą przede wszystkim ze zbio-
rów archiwum, a także z Muzeum 
Ostrawskiego oraz Muzeum Ziemi 
Cieszyńskiej, ośrodek liczy jednak 
również na rodzinne pamiątki, które 
mogą przynieść mieszkańcy Kar-
winy i okolicznych miejscowości. 
– Cenne pamiątki i wspomnienia 
dotyczące Legionu Ślaskiego i armii 
Austro-Węgierskiej są pieczołowicie 
przechowywane w niejednej rodzi-
nie i domu na Zaolziu. Prezentacja 
wspomnień i pamiątek z bez wątpie-
nia trudnego okresu wojny na fron-
cie i w zapleczu może przybliżyć ten 
dla wielu już nieznany okres histo-
rii – wyjaśnia archiwista Pavel Kufa. 
Wernisaż wystawy zaplanowano na 
9 czerwca. – Ekspozycja prezento-
wać będzie przede wszystkim losy 
miejscowych ludzi na froncie wojen-
nym oraz życie w czasie wojny we 
Frysztacie, Boguminie, Cieszynie i 
innych miejscowościach regionu 
– dodaje.

ELŻBIETA PRZYCZKO

ZDARZYŁO SIĘ

środa

dzień: 6 do 10 0C
noc: 5 do 1 0C
wiatr: 4-8 m/s
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POGODA

dzień:  5 do 9 0C
noc: 4 do 0 0C
wiatr: 4-8 m/s

Alicja Bartulec pokazuje pamiątki wojenne po ojcu Józefi e Sarganku.

Wojenne pocztówki sprzed stu lat
Pamiątkowe pocztówki ojca z okresu I wojny światowej, a nawet wcześniejsze, pani Alicja Bartulec z Orłowej przechowuje w rów-

nie ciekawym i starym albumie pamiętającym sam początek XX wieku. W tym roku ciekawe pocztówkowe pamiątki przydadzą się 

jeszcze komuś. Kopie tych dokumentów znajdują się już w Ośrodku Dokumentacyjnym, który zaapelował do mieszkańców regionu 

o pomoc w gromadzeniu wojennej dokumentacji ze zbiorów prywatnych. Z podobną prośbą zwróciło się też na przykład Archiwum 

Powiatowe w Karwinie, które przygotowuje  wystawę poświęconą I wojnie. W tym roku mija bowiem sto lat od jej wybuchu. 

EWAKUOWALI 
SZPITAL W TRZYŃCU

Prawdziwe chwile grozy przeżyli 
wczoraj pacjenci trzynieckiego szpi-
tala na Sośnie, a wszystko z powodu 
informacji o rzekomo podłożonej w 
budynku bombie.

Anonimowy telefon odebrano po 
godz. 8 rano. Na miejscu błyskawicz-
nie zjawiła się straż pożarna i policja. 
Rozpoczęła się ewakuacja 250 pa-
cjentów, z których część znajdowała 
się w łóżkach, a także lekarzy, pielęg-
niarek i innych pracowników. Około 
40 osób karetki przetransportowały 
do szpitala na Podlesiu, innych pa-
cjentów autobusy przewiozły do 
okolicznych szkół. 

W czasie, gdy trwała ewakuacja 
pacjentów i personelu, strażacy i po-
licyjni pirotechnicy przystąpili do 
przeszukiwania głównego szpital-
nego budynku. Ostatecznie jednak 
informacje o podłożonej bombie nie 
potwierdziły się. Specjaliści niczego 
nie znaleźli i w południe pacjenci 
mogli powrócić do szpitalnych sal.

W trakcie poszukiwania bomby w 
budynku szpitala, nieznani sprawcy 
obrabowali w Trzyńcu sklep jubiler-
ski. Jeden z tropów śledztwa wskazu-
je na związek między obu wydarze-
niami.  (wik)
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Ewakuacja szpitala w Trzyńcu.
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AGROKRADZIEŻ
RYCHWAŁD (sch) – Bogumińska 
policja prowadzi dochodzenie w 
sprawie nietypowej kradzieży, do 
której doszło w nocy z piątku na 
sobotę w Rychwałdzie. Nieznany 
sprawca pod osłoną nocy zakradł 
się do zabudowania gospodarskiego 
należącego do właścicieli stojącego 
obok domku jednorodzinnego. Z 
chlewika zabrał trzy prosiaki i trzy 
koguty, wyrządzając gospodarzowi 
szkodę w wys. powyżej 8 tys. koron. 

*   *   *

ODWIEDZINY 
ANIOŁA
REGION (sch) – Cztery kościoły 
na naszym terenie – w Trzycieżu, 
Ropicy, Gutach, Wędryni i By-
strzycy  – odwiedzi replika fi gury 
św. Archanioła Michała z jaskini 
objawienia we włoskim Gargano. 
Figura ma w tym roku trafi ć do 50 
polskich parafi i, w dniach 7-8 maja 
br. zatrzyma się również na Zaol-
ziu. Inicjatorami wędrówki repliki 
fi gury Archanioła Michała z Monte 
Gargano są polscy bracia michalici, 
którzy w ten sposób chcą uczcić 
zbliżające się 100-lecie zatwierdze-
nia ich kongregacji.  

*   *   *

PYŁKI W ATAKU
TRZYNIEC (sch) – Komplikujący 
życie alergikom sezon pyłkowy w 
najbliższych dniach osiągnie swoje 
apogeum. Według informacji Szpita-
la Trzyniec, mocno alergizujące pyłki 
brzozy, którym w ub. tygodniu towa-
rzyszyły w dużym stopniu pyłki je-
sionów i grabów oraz w nieco mniej-
szym pyłki wierzb, topoli i górskich 
olch, w ciągu tego tygodnia nadal 
mocno będą się dawać we znaki oso-
bom uczulonym na kwitnące drze-
wa. Jak zapowiadają alergolodzy, w 
powietrzu pojawią się również nowe 
pyłki – drzew owocowych, jaworów 
i dębów. Te jednak nie powodują tak 
ostrych uczuleń, jak wspominana 
wcześniej brzoza, jesion czy grab.

*   *   *

WYRÓŻNIENIE 
OD HETMANA
BUKOWIEC (kor) – Gmina 
jpo raz kolejny wzięła udział w 
konkursie o nagrodę hetmana wo-
jewództwa morawsko-śląskiego w 
sferze odpowiedzialności społecznej. 
Nagrody wprawdzie nie było, Buko-
wiec jednak  otrzymał w konkursie 
specjalne wyróżnienie za realizację 
idei odpowiedzialności społecznej w 
sferze socjalnej, gospodarczej oraz 
ochrony środowiska.

*   *   *

HAŁASOWAŁ 
W NIEDZIELĘ
CZESKI CIESZYN (kor) – Miesz-
kańcy domów przy ulicy Cmentarnej 
wezwali w niedzielę strażników. Ne 
podobało im się bowiem, że jeden z 
ich sąsiadów zabrał się w niedzielne 
popołudnie za koszenie trawy w 
swoim ogródku. To zaś jest niezgod-
ne z rozporządzeniem antyhała-
sowym, obowiązującym na terenie 
miasta od 2010 roku. Zabrania ono 
z korzystania w niedzielę z kosiarek, 
pił motorowych i innych hałaśliwych 
urządzeń, a to w godzinach 0.00-
9.00 i od 13.00 do 24.00. Jak się do-
wiedzieliśmy, hałasujący w niedzielne 
popołudnie mężczyzna od razu po 
przyjeździe strażników wyłączył ko-
siarkę. Wszystko skończyło się tylko 
na słownym upomnieniu.

Straż Miejska w Hawierzowie po 
dobrych doświadczeniach z minio-
nych lat również w tym roku oferuje 
mieszkańcom miasta bezpłatne zare-
jestrowanie roweru. Celem akcji jest 
obniżenie liczby kradzieży jednośla-
dów oraz łatwiejsze odzyskanie ich 
przez okradzionych właścicieli. 

Zarejestrować rower można w 
każdy poniedziałek i środę w godz. 
8-11.30 oraz 13-17 w obiekcie koło 
remizy strażackiej przy ul. Karwiń-
skiej. Do rejestracji potrzebny jest 

dowód osobisty oraz rower, a w przy-
padku roweru używanego wskazane 
jest zabranie z sobą również świade-
ctwa jego nabycia. 

W tej chwili miejski rejestr obej-
muje 2 tys. rowerów. Jak podkre-
śla dyrektor hawierzowskiej Straży 
Miejskiej, Bohuslav Muras, oznako-
wany jednoślad nie zwalnia jednak 
jego właściciela od wzmożonej czuj-
ności – stosowania zabezpieczeń, 
łańcuchów i zamków, a najlepiej nie 
spuszczania go z oczu. (sch)

Rowery do rejestracji

KRÓTKO

Do domu nie poszli z pustymi ręka-
mi. Od rana przed kościołami katoli-
ckimi w Jabłonkowie, Mostach, Pio-
sku, Bukowcu i Herczawie stały stoły 
z wielkanocnymi wypiekami, które 
wcześniej upiekli klienci ośrodka 
dziennego jabłonkowskiego Carita-
su oraz sami parafi anie. Te darczyńcy 
mogli zabrać do domu jako podzię-
kowanie za wsparcie dwóch środko-
woafrykańskich misji.

– Wszystkie nasze wypieki znik-
nęły ze stołów co do jednego. Zbiór-
ka cieszyła się takim zainteresowa-
niem, że ludzie dawali pieniądze 
nawet wtedy, kiedy my nie mogliśmy 
już im zaoferować niczego w za-
mian – chwali postawę mieszkań-
ców podbeskidzkich miejscowości 
kierowniczka ośrodka dziennego 
jabłonkowskiego Caritasu oraz du-
sza „Kołacza wielkanocnego”, Lucie 
Szotkowska. Wspólnie z ponad stu 
wolontariuszami, którzy włączyli się 
w akcję pieczenia, przygotowała na 
tę okazję 489 baranków i zajączków, 
277 paczek pierniczków miodowych 
oraz 196 paczek kołaczyków i cia-
stek.

W rezultacie w Niedzielę Palmo-

wą w Jabłonkowie udało się zebrać 
69 966 koron przed kościołem pw. 
Bożego Ciała oraz 22 570 koron 
przed kościołem sióstr elżbietanek. 
Z kolei w Bukowcu na pomoc Afry-

kańczykom ludzie przekazali 13 237 
koron, w Piosku 10 190 koron, na 
Herczawie 1730 koron oraz w Mo-
stach k. Jabłonkowa 44 300 koron. 
Jak zauważyła Szotkowska, na wy-

nik kwesty w Mostach niewątpliwie 
przełożył się fakt, że przebywający 
na środkowoafrykańskiej misji ojciec 
Wojciech Kohut pochodzi właśnie z 
Mostów.  (sch)

Rekordowy dar serca
Kiedy rok temu pracownicy jabłonkowskiego Caritasu podliczali wyniki akcji charytatywnej pn. „Kołacz wielkanocny”, która za-

mknęła się okrągłą sumą 100 tys. koron, myśleli, że lepiej już być nie może. Mylili się. W ub. niedzielę mieszkańcy Jabłonkowa 

i okolicznych wiosek pokazali otwartość swoich serc. Na rzecz potrzebujących w Republice Środkowej Afryki przekazali blisko 

162 tys. koron.

Zakończył się wiosenny remont w 
gminnym Domu Kultury w Ligot-
ce Kameralnej. Podczas robót ligot-
czanie pomalowali kuchnię, która 
otrzymała też nowe wyposażenie. 

W dużej sali, w której odbywa się 
większość gminnych imprez, odno-
wiono podłogę mocno nadwerężo-
ną zwłaszcza po sezonie balowym. 
 (kor)

Odnowili zniszczoną salę
Trzyniecki Caritas we wtorek, zaraz 
po Świętach Wielkanocnych, rozpo-
czyna kolejną zbiórkę rowerów dla 
Afryki. Darczyńcy mogą oddawać 
je przez dwa tygodnie w dniach 22 

kwietnia do 6 maja br. w siedzibie 
Caritasu przy ul. Lidickiej 1272. Ro-
wery przyjmowane będą od ponie-
działku do czwartku w godz. 8-15 
oraz w piątki w godz. 8-13.   (sch)

Pomoc Afryce

Polscy i czescy strażacy wspólnie tre-
nują jazdę służbowymi cysternami w 
ekstremalnych warunkach. 

84 czeskich i 42 polskich kierow-
ców dużych cystern strażackich o 
wadze powyżej 7,5 tony od kwiet-
nia do czerwca ćwiczyć będzie na 
specjalnym poligonie w ostrawskim 
Centrum Bezpiecznej Jazdy Libros. 
To część wspólnego transgranicz-
nego projektu „Strażak-ratownik. 
Bezpieczna droga na pomoc na 
czesko-polskim pograniczu”. Projekt 
zakłada przeprowadzenie siedmiu 
sześciogodzinnych treningów połą-
czonych z zajęciami teoretycznymi. 

– Strażacy trenują różne sposoby 
jazdy w złych warunkach, na przy-
kład hamowanie czy cofanie na mo-
krej i śliskiej nawierzchni. Ćwiczą 

także panowanie nad pojazdem w 
czasie symulowanego poślizgu, prze-
jazdy pomiędzy przeszkodami wod-

nymi i inne manewry wykonywane 
w trudnych warunkach – wyjaśnił 
Petr Kůdela z wojewódzkiej straży 

pożarnej. Chociaż strażacy z pol-
skiej i czeskiej strony granicy prze-
szli dopiero jeden z zaplanowanych 
treningów, już teraz chwalą sobie ten 
rodzaj ćwiczeń. Mają m.in. możli-
wość sprawdzenia granic bezpiecznej 
jazdy w warunkach ekstremalnych 
– dodał.  

Podobne czesko-polskie szkolenie 
przeszli już policjanci z pogranicza. 
Oni również na poligonie w Ostra-
wie trenowali bezpieczną i szybką 
jazdę pojazdami służbowymi. Celem 
była poprawa umiejętności kierowa-
nia przy wyjazdach Zintegrowanego 
Systemu Ratowniczego na polsko-
czeskim pograniczu i skrócenie czasu 
dojazdu na miejsce przy zachowaniu 
jak największej płynności w ruchu 
drogowym.  (ep)

Strażacy z pogranicza na poligonie

Polscy i czescy strażacy sprawdzają, jak bezpiecznie kierować strażackimi 
cysternami w warunkach ekstremalnych. 
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W niedzielę stół z wielkanocnymi barankami był w Jabłonkowie oblegany.
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Na kierowców jadących przez Orło-
wą czekają wkrótce utrudnienia. Za-
raz po świętach, we wtorek 22 kwiet-
nia, rusza remont mostu nad koleją 
górniczą przy ulicy Śląskiej.

W planie jest naprawa dolnej czę-
ści mostu (fi larów oraz skrzydeł), 
remont belek i łożyska mostu, wy-
miana izolacji konstrukcji nośnej, 
budowa nowego chodnika i jezdni 
na moście oraz przylegającej drodze. 

– Prace wymagać będą całkowi-
tego zamknięcia dla ruchu odcinka 
drogi II/470 przy ul. Śląskiej – od 

skrzyżowania z ulicą Ostrawską po 
skrzyżowanie z ul. U Haldy. Objazd 
odbywać się będzie przez Orłową
-Miasto i ulicę Cieszyńską. Przy-
stanek autobusowy Orłowa-Poręba 
koło Kopalni Fučík 5 będzie przez 
cały czas trwania remontu zamknię-
ty – poinformował Wydział Trans-
portu orłowskiego magistratu.

Prace powinny zakończyć się pod 
koniec sierpnia. Tymczasem na wa-
kacje miasto planuje kolejne remon-
ty. W planie są prace w Alei Masary-
ka oraz na ulicy Śląskiej.  (ep)

Most zamknięty, będzie objazd
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W świątyni zagrała ponadto Piekar-
ska Orkiestra Kameralna, poezję re-
cytowali Barbara Szotek-Stonawski 
i Rudolf Moliński, zaś prezentację 
multimedialną przygotowała Alena 
Grocholova.

– Dzisiejszy koncert ma dwa wy-
miary. Pierwszy to oczywiście wy-
miar artystyczny. Niemniej ważny 
jest jednak fakt, że koncert odbywa 
się w ramach przewodu doktor-
skiego bohaterki wieczoru, Anny 
Szawińskiej, która staje dziś przed 
państwem u progu swej kariery 
naukowo-artystycznej. Trzymajmy 
zatem za nią kciuki i życzmy jej 
powodzenia – mówiła prowadząca 
koncert Małgorzata Mendel.

Anna Szawińska pochodzi z Ka-
towic. Ukończyła tamtejszą Pań-
stwową Szkołę Muzyczną II stop-
nia im. Mieczysława Karłowicza w 
klasie śpiewu solowego jako sopran. 

W 2008 r. otrzymała tytuł magi-
stra sztuki w Instytucie Muzyki 
Wydziału Artystycznego Uniwer-
sytetu Śląskiego na kierunku „edu-
kacja artystyczna w zakresie sztuki 
muzycznej”. Specjalizowała się w 
prowadzeniu zespołów wokalnych i 
instrumentalnych.

– Obecnie Anna Szawińska pro-
wadzi niezwykle intensywną dzia-
łalność muzyczną jako śpiewaczka, 
solistka, dyrygent oraz pedagog. 
Pełni funkcję dyrygenta i kierownika 
artystycznego Towarzystwa Śpiewa-
czego „Modus Vivendi” w Katowi-
cach Piotrowicach. Należy do Chóru 
Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” 
oraz Zespołu Kameralnego „Ad Li-
bitum” działającego przy Bazylice 
NNMP w Pszowie. Od października 
2009 r. pracuje także jako dyrygent 
i kierownik artystyczny Polskie-
go Chóru Mieszanego „Collegium 

Canticorum” z Czeskiego Cieszyna 
– prezentowała bohaterkę wieczoru 
Małgorzata Mendel.

Półtoragodzinny koncert zo-
stał podzielony na dwie części. W 
pierwszej chóry śpiewały a‘ capella, 
a ich występy przeplatane były re-
cytacjami poezji. W drugiej części 
połączone chóry wystąpiły z akom-
paniamentem orkiestry kameralnej. 
W piątkowy wieczór publiczność 
zgromadzona w kościele Na Niwach 
wysłuchała utworów muzycznych 
w opracowaniu Mikołaja Gomółki, 
Józefa Świdra, Ignacego Jana Pa-
derewskiego, Jacka Glenca i Jana 
Maklakiewicza, a także poezji Jana 
Kochanowskiego, Adama Mickiewi-
cza, Juliusza Słowackiego, Cypriana 
Kamila Norwida, Leopolda Staff a, 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskie-
go, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
i Tadeusza Różewicza.  (wik)

Poezja, śpiew i muzyka
„Poezja ubrana w muzykę” – tak zatytułowany został koncert, jaki odbył się w piątkowy wieczór 

w kościele ewangelicko-augsburskim Na Niwach w Czeskim Cieszynie. Melomanom zaprezento-

wały się Polski Chór Mieszany „Collegium Canticorum” z Czeskiego Cieszyna oraz Chór Uniwer-

sytetu Śląskiego „Harmonia” z Cieszyna.

W fi nale koncertu wystąpiły połączone chóry z akompaniamentem orkiestry kameralnej. 

W salce Domu Modlitwy Śląskie-
go Kościoła Ewangelickiego A.W. 
w Karwinie-Frysztacie odbył się w 
ubiegłym tygodniu wernisaż wysta-
wy malarstwa Anny Piszkiewicz z 
Czeskiego Cieszyna.

Anna Piszkiewicz to nie tyl-

ko znana działaczka społeczna, ale 
przede wszystkim śląska malarka i 
animatorka kursów ręcznych robó-
tek. Sama nie tylko maluje, ale robi 
koszyki, szaliki, wykonuje delikatne 
dziurkowane wydmuszki. Jak po-
wiedziała, największym bogactwem 

człowieka nie są pieniądze, ale złote 
ręce. Kierując się słowami wieszcza: 
„Czyż nie piękniejsza nasza poczci-
wa brzezina...” malarka czerpie in-
spiracje dla swoich obrazów z pięk-
na zaolziańskiej przyrody. Oglądano 
więc pola, lasy, stawy, chałupy By-
strzycy, Bukowca, Karwiny. Domi-
nowały jednak kwiaty, wzrok przy-
ciągały złociste głowy słoneczników, 
żółte tulipany, różowe magnolie, 
białe mieczyki. Było też kilka obra-
zów nowoczesnej techniki zw. en-
kaustyką, czyli malowania kredkami 
woskowymi za pomocą żelazka.

Licznie zgromadzeni goście, 
wśród których dominowały panie 
z karwińskich Klubów Kobiet, de-
lektowali się nie tylko obrazami, ale 
wysłuchali pieśni i recytacji w wy-
konaniu sekstetu Chóru „Hejnał-
-Echo”, któremu akompaniowała 
Wanda Miech. Za niezwykle pogod-
ny i przyjemny nastrój spędzonych 
chwil należą się podziękowania nie 
tylko malarce, jej mężowi Romano-
wi za pomoc techniczną, ale również 
członkiniom zboru zrzeszonym w 
„Agape”, które przygotowały salę i 
poczęstunek. (H. P.)

Wernisaż Anny Piszkiewicz

Spotkaniu z autorką towarzyszyła miła atmosfera.

Dwa dni temu chrześcijanie obcho-
dzili Niedzielę Palmową, która inau-
guruje czas Wielkiego Tygodnia. Z 
tej okazji w Gilowicach koło Żyw-
ca po raz 21. zorganizowano słynny 
Konkurs Palm Wielkanocnych.

W tradycji chrześcijańskiej Nie-
dziela Palmowa przypomina przyby-
cie Chrystusa do Jerozolimy. Dzień 
ten rozpoczyna okres duchowego 
przygotowania do świąt Wielkiej 
Nocy. Według obrzędów katoli-
ckich wierni przynoszą tego dnia do 
kościoła palemki będące symbolem 
odradzającego się życia. Nie inaczej 
było w niedzielę w Gilowicach. Po 
głównej mszy św. przed drewnianym 
kościołem św. Andrzeja jak zwy-
kle zrobiło się niezwykle kolorowo. 
Tym razem do konkursu zgłoszono 
kilkadziesiąt wielkanocnych palm, 
a specjalna komisja oceniała je w 
dwóch kategoriach: palm wysokich 
oraz drzewkowych. Przy ocenie ju-
rorki oceniały staranność wykonania, 
sprawdzały też, czy palmy są zbudo-
wane i ozdobione zgodnie z lokal-
ną tradycją oraz czy mają właściwy 
skład.

– Dawniej tak zwane palmy wy-
sokie przychodzili święcić kawale-
rowie, natomiast palmy drzewkowe, 
które miały bardzo dużo ozdób, 
przynosiły do kościoła dziewczę-
ta –  tłumaczyła Kazimiera Koim z 
Regionalnego Ośrodka, Kultury w 
Bielsku-Białej, która uczestniczyła w 
pracach  komisji oceniającej gilowi-
ckie palmy.

Najwyżs  zą, czterometrową palmę 
zbudowała w tym roku Urszula Bąk, 
która zgłosiła się do konkursu wraz z 
córkami Anielką i Julią. – Ta tradycja 
jest u nas bardzo popularna, dlatego 
doskonale wiemy, jak zbudować taką 
palmę. W tym roku jednak po raz 

pierwszy udało nam się zbudować 
największą. Zimą robiłyśmy kwiatki, 
a przez ostatni tydzień zwijałyśmy ją 
– mówiła Urszula Bąk.

Z kolei Andrzej Woźniak z zespo-
łu „Dolanie”, choć przyniósł palmę, 
nie brał udziału w konkursie. – Mam 
ją, bo chcę, by ksiądz ją poświęcił. 
Prywatnie pochodzę z okolic Tar-
nowa i muszę powiedzieć, że są róż-
nice między palmami tarnowskimi i 
gilowickimi. W okolicach Tarnowa 
nie ma przede wszystkim palm pa-
nieńskich, a wysokie palmy kawaler-
skie są inaczej budowane i mają inne 
ozdoby. Na przykład nie stroi ich się 
baziami – tłumaczył Woźniak.

Konkurs palm wielkanocnych 
odbywa się w Gilowicach od 1994 
roku. Ma jedną z najdłuższych tra-
dycji, ale też swoją specyfi kę. – Or-
ganizując tę imprezę, zależało nam, 
by przywrócić tradycyjne zdobienie. 
Takie, jakie kiedyś występowało w 
naszej miejscowości. Chcieliśmy, 
by znikły różne słomiane, kolorowe 
trawki, a zastąpiły je zielone drzewka 
ubrane w kolorowe bibułki – tłuma-
czy Wanda Hajok, szefowa zespołów 
regionalnych „Gronicek” i „Dolanie”.

Sama przekonuje, że nie pamięta 
już, kiedy zrobiła swą pierwszą pal-
mę. – To było bardzo dawno temu 
– śmieje się. – Kiedyś tradycja bu-
dowania tych plam była mocno za-
korzeniona na naszej wsi. Później 
jednak nastąpił martwy okres, kiedy 
niewiele palm powstawało. W do-
datku zaczęły się pojawiać sztuczne, 
nie wiadomo gdzie robione. Ludzie 
kupowali je, by nie musieć się wysi-
lać. Organizując nasz konkurs chcia-
łyśmy odwrócić ten niekorzystny 
trend i trzeba powiedzieć, że to się 
nam udało – stwierdza Hajok. 

(wik)

Święcili 
wielkanocne palmy

Gilowicki konkurs ma już ponad 20-letnią tradycję.

Najwyższe palmy miały nawet cztery metry.
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– Osobiście uważam, że w ludziach 
z Zaolzia tkwi wielki potencjał. Czę-
sto mam jednak wrażenie, że osoby, 
które rzeczywiście mają się czym po-
chwalić, boją się zaprezentować. Jeśli 
więc imprezy z cyklu „Zaolzie potra-
fi ” zmienią tę sytuację, będzie to dla 
mnie dużą satysfakcją – mówiła Iza-
bela Wałaska, gdy przed ponad dwo-
ma laty przystępowała do organizacji 
kampanii „Zaolzie potrafi ”. I widać 
udaje się, jeśli talk show z Zaolziaka-
mi w roli głównej – i „na luzie”, bo „z 
krawatem wstęp wzbroniony” – od-
było się już po raz trzeci. W dodat-
ku także w tym roku organizatorzy 
imprezy na „Strzelnicy” nie musieli 
narzekać na brak zainteresowania ze 
strony publiczności.

Warto podkreślić, że imprez było 
w regionie w drugi piątek kwietnia 
sporo. W samym Czeskim Cieszynie 
aż trzy polskie. – Po czwartkowych 
telefonach do wielu znajomych prze-
prowadziłam taką małą statystykę 
– śmiała się Wałaska. – 5 proc. od-
powiedziało mi, że nie może przyjść, 
bo pracuje, kolejne 5 procent, że 
opiekuje się dziećmi, 15 proc. choru-
je, z czego 90 proc. z nich boli noga, 
a 75 proc. znajomych imprezuje lub 
podróżuje. Niemniej mogę przywitać 
tu na „Strzelnicy” całkiem solidną 
grupę naszych sympatyków – mówi-
ła gospodarz spotkania.

Izabelę Wałaską zaskoczył od razu 
pierwszy z gości, Jan Szymik, kiedy 
wręczył jej bukiet z okazji imienin. 
Potem zaś już wszystko poszło jak 
z płatka. Każdy z gości krótko się 
przedstawił. Wróbel przypomniał, że 
jest nie tylko wicewójtem Bystrzycy, 
ale też dyrektorem polskiej szkoły 

im. Stanisława Hadyny, odnoszącej 
znaczne sukcesy. Baron witał się z 
prowadzącą i publicznością wierszem 
Adama Mickiewicza „Do Lelewela”, 
parafrazując słowa Wieszcza: „żeś 
znad Olzy, żeś Polak, mieszkaniec 
Europy”. Szymik wspominał nie tyl-
ko o polskich szkołach i przedszkolu, 
ale też o studiach na praskiej DAMU 
i teatrach, w których grał (Pardubice, 
Kladno, Praga). Raszka zaś stwier-
dził, że jest nie tylko wicewójtem 
Wędryni, ale też prezesem tamtej-
szego Koła PZKO i emerytowanym 
już prawie gimnastykiem.

Goście opowiadali, bardzo dow-
cipnie, o pracy, zainteresowaniach, 
sukcesach, o tym, co znaczy dla nich 
Zaolzie. Odpowiadali nie tylko na 
pytania Izabeli Wałaskiej, ale też 

publiczności. Szymik przybliżył Za-
olziakom tajniki sztuki telewizyjnego 
dubbingu i zdradził już, że będziemy 
go mogli oglądać od 18. odcinka w 
serialu „První republika”. Raszka żar-
tował, że jako wicewójt jest też spe-
cjalistą od kanalizacji i oświetlenia 
publicznego i że nie do końca jest 
dobry „w językach”, także w... gwa-
rze. Wróbel wspominał, że do kultu-
rystyki powrócił po ważnej operacji 
kręgosłupa. Baron zaś zastanawiał 
się, czy naukowcy, w tym historycy, są 
ludźmi praktycznymi czy nie. 

Wszyscy panowie musieli przypo-
mnieć sobie, gdzie spotkali kobietę 
swojego życia, jakie było Zaolzie 
przed 1989 rokiem lub zdradzić, jak 
udaje im się zachować dobrą kondy-
cję i sylwetkę. Przede wszystkim zaś 

zdradzić, czym jest dla nich Zaolzie, 
z czym im się kojarzy.

– Kojarzę je z ciepłem, bo tam, 
gdzie jest ciepło, z reguły jest miło, 
sympatycznie i przyjemnie – stwier-
dził Roman Wróbel. –  Człowiek 
powinien być mądry, ale musi mówić 
ludzkim językiem. I tak powinno być 
i na Zaolziu. Musimy być dumni z 
tego, co posiadamy i czym możemy 
się pochlubić – odpowiedział Bogu-
sław Raszka. – Dla mnie Zaolzie to 
na pewno korzenie. Człowiek może 
być gdziekolwiek w świecie, ale ko-
rzenie są tylko w jednym miejscu. A 
te są „tu stela” – podkreślił Jan Szy-
mik. –„Ojcowski dom, to istny raj”. 
To wszystko – dodał Roman Baron.

Imprezie, która jak zwykle odby-
wała się pod patronatem Konsulatu 

Generalnego RP w Ostrawie, towa-
rzyszył bogaty program. Była świet-
na muzyka w wykonaniu wokalistek 
Danieli Czudek i Tamary Tomoszek 
oraz kapeli w składzie: Tomasz La-
sota, Zdeněk Holka i Jan Andrýsek. 
Można było zwiedzać wystawę foto-
grafi i „Bliscy sercom. Rekonstrukcje” 
autorstwa ks. Kazimierza Suchanka 
i Mariana Siedlaczka lub zakupić 
polskie książki w stoisku Klubu Pol-
skiej Książki i Prasy. Podczas imprezy 
można też było oddać swoje propo-
zycje do konkursu na najlepsze zaol-
ziańskie przysłowie lub powiedzon-
ko. Izabela Wałaska zaś przekazała 
drobne prezenty dwójce bohaterów 
drugiej edycji talk show sprzed roku: 
Ewie Katrušák i Karolowi Cieślarowi.

JACEK SIKORA

Utwory Juliusza Słowackiego, Adama 
Mickiewicza, Stanisława Wyspiań-
skiego, piosenki krakowskiej Piwnicy 
pod Baranami, a także Teatr Domo-
wy Stanu Wojennego zaprezentowali 
w piątek po południu członkowie 
Kawiarenki Literackiej działającej 
przy Akademickim Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. Juliusza Sło-
wackiego w Chorzowie. Występ w 
czeskocieszyńskiej kawiarni Avion/
Noiva podsumował 20 lat kontaktów 
młodzieży z Chorzowa z Zaolziem.
– Cieszę się, że właśnie tutaj w Avio-
nie spotkali się ci, z którymi Ka-
wiarenka Literacka zaczynała swo-
ją przygodę. To było 20  lat temu i 
wszystko wówczas inaczej wyglądało. 
A potem regularnie przyjeżdżaliśmy 
na Zaolzie. Bywaliśmy na Hercza-
wie, w Jabłonkowie, Bystrzycy i Wę-
dryni. Kolejne grupy młodych ludzi 
z Chorzowa przyjeżdżały do Cze-
skiego Cieszyna, Cierlicka, Karwiny 
i tak przez 20 lat – wspominał An-
drzej Król, polonista Akademickiego 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Chorzowie i zarazem opiekun 
tamtejszych młodych poetów.

Chorzowska Kawiarenka Lite-
racka istnieje od 1986 r. To grupa 
młodych ludzi, którzy po lekcjach 
spotykają się w szkolnej pracow-
ni humanistycznej, czytają poezję, 
prezentują własne utwory, śpiewa-
ją, komponują, przygotowują małe 
formy teatralne, tworzą poezję śpie-
waną. Własną twórczość wzbogaca-

ją dziełami mistrzów Piwnicy pod 
Baranami, szlagierami Kabaretu 
Starszych Panów, Festiwalu Piosenki 
Aktorskiej i Studenckiej, czy piosen-
kami bardów poezji śpiewanej.

– Żaden z członków Kawiarenki 
nie ma wykształcenia muzyczne-
go. Nie ćwiczymy po kilka godzin 
dziennie. Program tworzą przyszli 
lekarze, prawnicy, geografowie, któ-
rzy czasami wchodzą do pracowni 
polonistycznej z tomikiem poezji – 
mówił Król.

Motywem przewodnim czesko-
cieszyńskiego występu były cukierki 
krówki należące od lat do najbardziej 
popularnych typowo polskich sło-
dyczy. Młodzi artyści przygotowali 
„naukowy” wykład o walorach kró-
wek, przekonywali także, że właśnie 
te cukierki są w stanie najlepiej połą-
czyć artystów z obu stron Olzy.

Wspominając początki Andrzej 
Król dowodził, że chorzowsko-zaol-
ziańskiej współpracy nie wymyślono 
w żadnym urzędowym gabinecie. O 
nawiązaniu kontaktów z pedagoga-
mi z Zaolzia zadecydowała bowiem 
jego miłość do tych stron. – Przed 
wojną mój ojciec był tutaj nauczycie-
lem i sporo się w domu nasłuchałem 
o Zaolziu. Tak więc, gdy w 1992 r. 
zostałem wicekuratorem oświaty w 
Katowicach, od razu nawiązaliśmy 
współpracę z polskimi nauczycie-
lami w Republice Czeskiej. To był 
czas, kiedy odtwarzało się Towarzy-
stwo Nauczycieli Polskich, rodziło 
Centrum Pedagogiczne. Wspoma-
galiśmy więc zaolziańską oświatę 
metodycznie, organizowaliśmy też 
wymianę nauczycieli i młodzie-
ży – mówił w rozmowie z „Głosem 
Ludu” Król. Podkreślał przy tym, że 

kontakty rodziły się w czasach, kiedy 
nikt nie myślał jeszcze o unijnej, eu-
ropejskiej wymianie. 

– Mnie zawsze irytowało, że na-
sza młodzież jeździ na Zachód, na-
tomiast nie wie, że równie ciekawie 
może być za przysłowiową miedzą. 
Denerwowałem się, gdy ucznio-
wie nie znali folkloru, nie wiedzie-
li, co to jest Żwirkowisko i co się 
tam wydarzyło, albo nie wiedzieli 
nic o początku II wojny światowej 
i incydencie w Mostach koło Ja-
błonkowa. Dlatego zacząłem orga-
nizować jednodniowe wycieczki na 
Zaolzie. Jeździliśmy od Jabłonkowa 
po Karwinę. I te nasze wyjazdy za-
częły procentować, ponieważ często 
zatrzymywaliśmy się w szkołach 
i przedszkolach i tam koncerto-
waliśmy. Te nasze działania trwają 
dwadzieścia lat i za to chciałbym 

zaolziańskim nauczycielom bardzo 
podziękować – mówił Król.

– Andrzej Król dziękuje, że kawia-
renka mogła przyjeżdżać na Zaolzie, 
ale ja myślę, że jest odwrotnie. To my 
dziękujemy, że z fantastyczną mło-
dzieżą tak długo do nas przyjeżdża-
cie. 20 lat to wielki szmat czasu. Dla 
młodych ludzi prehistoria. Jestem 
jednak przekonany, że to było dopie-
ro 20 pierwszych lat i będą jeszcze 
następne – mówił podczas koncertu 
wiceburmistrz Czeskiego Cieszyna, 
Stanisław Folwarczny, który wraz 
z Barbarą Smugałą, prezes Towa-
rzystwa Nauczycieli Polskich w RC 
objął nad piątkowym koncertem ho-
norowy patronat.

Goście z Chorzowa zrewanżowali 
się, zachwycając się kawiarnią Avion. 
– Ponieważ pracownia polonistycz-
na to nie tylko ławki i cztery ściany 
z tablicą, na co dzień staram się re-
alizować lekcje w różnych dziwnych 
miejscach, a kawiarnie wręcz idealnie 
ku temu się nadają. Znamy już takie 
miejsca w Krakowie, Kazimierzu nad 
Wisłą i Wrocławiu, a teraz odkryli-
śmy czeskocieszyński Avion. Wcześ-
niej organizowałem takie wyjazdo-
we lekcje w Karczmie U Sikory na 
Herczawie, ale ponieważ nie wypada 
chodzić z młodzieżą po karczmach, 
zamieniłem miejsce i teraz bywamy w 
Avionie, który jest idealną przestrze-
nią, by mówić na temat międzywoj-
nia, czy grup poetyckich – przekony-
wał Król. WITOLD KOŻDOŃ 

O Zaolziu dyskutowali w piątek na „Strzelnicy” (z lewej): Roman Wróbel, Jan Szymik, Izabela Wałaska, Bogusław Raszka i Roman Baron.

Młodzi chorzowianie w Avionie.
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Ponownie się okazało, że »Zaolzie potrafi «
Aktor, historyk i dwóch wicewójtów, absolwenci polskich szkół podstawowych i średnich. Zaolziacy, którym „się udało”. A więc mieszkający w Pradze: Jan Szymik 

i Roman Baron oraz wciąż siedzący nad Olzą: Bogusław Raszka i Roman Wróbel byli gośćmi talk show Izabeli Wałaskiej „Zaolzie potrafi ”, którego trzecia już edycja 

odbyła się w piątek w czeskocieszyńskim ośrodku kultury „Strzelnica”.

Młodzi poeci z Chorzowa w Avionie
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Odsłonięty w latach 80. ubiegłego 
wieku pomnik w dzielnicy Czeskie-
go Cieszyna Konteszyniec przy-
pomina, że tu właśnie w okresie II 
wojny światowej działał hitlerowski 
obóz jeniecki Stalag VIII D. W la-
tach 90. na jego cokole znalazły się 
również tablice poświęcone pocho-
dzącym z zaolziańskiej części Śląska 
Cieszyńskiego żołnierzom polskim i 
ofi arom Zbrodni Katyńskiej. Przed 
trzema laty zaś przy pomniku odsło-
nięto siedem nowych tablic wprost z 
nazwiskami żołnierzy z Zaolzia po-
ległych na różnych frontach ostatniej 
wojny lub Zaolziaków pomordo-
wanych przez NKWD w Katyniu, 
Miednoje czy Charkowie. To tam 
właśnie spotykają się co roku potom-
kowie stalinowskiej zbrodni.

Kameralną niedzielną uroczystość 
poprowadził prezes Stowarzyszenia 
„Rodzina Katyńska”, Józef Pilich, któ-
rego ojciec, też Józef, został zamordo-
wany przez stalinowskich oprawców 
w Miednoje. – Te nazwiska naszych 
ojców miały się tu nie pojawić, miały 
zostać wykreślone z pamięci. Musiało 
upłynąć ponad 70 lat od tamtej trage-
dii, by mogły powrócić nad Olzę. Te 
nazwiska są dziś z nami, na tych tab-
licach. I zawsze będziemy je pamiętać 
– stwierdził Pilich.

W swoim przemówieniu, opar-
tym na materiałach przygotowanych 
przez Edwarda Firlę, Józef Pilich 
przypomniał historię wydarzeń 
sprzed ponad 70 lat. – W kilka dni 
po wybuchu II wojny światowej, 17 
września, Polskę zaatakowała armia 
sowiecka. Wkrótce potem rozpo-
częła się masowa eksterminacja Po-
laków i osadzanie ich w specjalnych 
więzieniach zachodnich obwodów 
Ukrainy oraz na Białorusi, czyli na 
terenach wschodnich Polski, włą-
czonych w 1939 roku do ZSRR. W 
skład więźniów wchodzili ofi cerowie 
Wojska Polskiego (w tym również 
znakomici dowódcy i stratedzy), 
policjanci, urzędnicy państwowi i 
komunalni, uczeni, profesorowie 
wyższych uczelni, artyści, lekarze, jak 

również cywile. Największe obozy 
znajdowały się w Kozielsku, Ostasz-
kowie i Starobielsku. Panowały w 
nich opłakane warunki bytowe: 
chłód, przepełnione bloki, mizerne 
wyżywienie, brak urządzeń sanitar-
nych – wspominał Pilich.

Podkreślił, że 5 marca 1940 roku 
Biuro Polityczne KC Wszech-
związkowej Komunistycznej Partii 
(bolszewików) w Moskwie przyjęło 
uchwałę nakazującą zamordowanie 
ponad 20 tysięcy polskich jeńców. 
Pod tą decyzją podpisali się czoło-
wi przedstawiciele WKP(b): Stalin, 
Woroszyłow, Mołotow, Mikojan, 
Kalinin, Kaganowicz i Beria. Wyko-
nanie wyroku zlecono funkcjonariu-
szom sowieckich służb bezpieczeń-
stwa, NKWD. Ich szef, Ławrientij 
Beria, pisał, że chodzi o ,,zatwar-
działych wrogów władzy sowieckiej”. 
Nakazał on ,,rozpatrzyć sprawę w 

trybie specjalnym, bez wzywania 
aresztowanych, bez przedstawiania 
im zarzutów i aktu oskarżenia”.

3 kwietnia 1940 r. ruszyły pierw-
sze transporty śmierci, a już następ-
nego dnia rozpoczęły się egzekucje 
trwające do końca maja. Jeńców 
mordowano strzałem z bliskiej od-
ległości w potylicę z pistoletu Wal-
thers. Zwłoki grzebano na miejscu 
lub przewożono pod osłoną nocy do 
lasów w okolicach Katynia, Charko-
wa, Miednoje, Kalinina (dziś Tweru) 
i indziej, gdzie strącano je chaotycz-
nie do zbiorowych dołów, zasypywa-
nych następnie przez koparki.

– Prawda o masowych mordach 
Polaków, dokonanych przez NKWD 
na Ukrainie, a także na Białorusi, 
ukrywana była bardzo skrupulatnie 
przez prawie pół wieku. Pierwszą in-
formację o odkryciu w Katyniu pod 
Smoleńskiem masowych grobów 

polskich ofi cerów podali światu para-
doksalnie Niemcy, którzy przeprowa-
dzili tam w kwietniu 1943 roku eks-
humację zwłok, umożliwiając udział 
w tej akcji międzynarodowej komisji 
przedstawicieli instytutów medycyny 
sądowej i kryminologii z 13 państw 
Europy oraz delegacji europejskich 
pisarzy. Początkowo jednak uważano 
tę sprawę za część znanej ze swego 
zakłamania propagandy nazistow-
skiej. Także po II wojnie światowej 
również w krajach obozu socjali-
stycznego ukrywano i fałszowano 
prawdę o zbrodni katyńskiej, przyj-
mując wersję moskiewską, twierdzą-
cą, że popełnili ją sami Niemcy i to 
w roku 1941 podczas zajmowania 
okolic Smoleńska – opowiadał Pilich.

Przypomniał, że dopiero 13 kwiet-
nia 1990 roku władze ZSRR, pod 
ciężarem faktów, konkretnych do-
kumentów i osobistych świadectw 

różnych osób, przyznały, iż zbrodnię 
popełniło NKWD. Całą winę zwa-
lono na komisarza tej organizacji, 
Berię, i jego zastępcę Merkułowa. 
Tego samego dnia prezydent Mi-
chaił Gorbaczow przekazał prezy-
dentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu 
pierwsze dokumenty archiwalne 
dotyczące wymordowania Polaków. 
Dwa lata później, 14. 10. 1992, na 
polecenie prezydenta Rosji Borysa 
Jelcyna przekazano prezydentowi  
RP Lechowi Wałęsie kopie głów-
nych dokumentów, dotyczących 
sprawy katyńskiej. Zabrakło wszak-
że przeprosin i obietnicy udzielenia 
polskim rodzinom należnego od-
szkodowania.

W 2005 r. zakończyło się trwają-
ce 14 lat śledztwo rosyjskiej proku-
ratury wojskowej, która uznała, że 
wspomniany mord nie był zbrodnią 
ludobójstwa. Na skutek tego nikogo 
nie postawiono przed sądem...

– Mieszkańcy Polski, a wraz z nimi 
członkowie społeczeństwa polskiego 
na Śląsku Cieszyńskim, będący od-
miennego zdania, nie zapominają 
o ofi erze krwi swoich bliskich, po-
mordowanych na ziemi katyńskiej, i 
co roku dnia 13 kwietnia oddają im 
hołd w ustanowionym przed sied-
mioma laty przez Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej Dniu Pamięci Ofi ar 
Zbrodni Katyńskiej. My przycho-
dzimy pod pomnik na Konteszyń-
cu. Na tych tablicach możemy dziś 
przeczytać nazwiska naszych ojców, 
dziadków, braci. Wcale nie mamy 
zamiaru o nich zapominać. Chcemy 
też naszą pamięć o nich przekazać 
naszym dzieciom i wnukom. Pa-
mięć nie tylko o pomordowanych, 
ale również o tysiącach wdów, sierot, 
które przez tyle lat żywiły nadzieję, 
że być może ich bliscy powrócą do 
domu. Niestety, nie doczekały się. 
Będziemy tu pod tablice chodzić do-
póty, dopóki będziemy żyć. Taka jest 
nasza wola. Taka jest nasza prawda i 
tę prawdę będziemy stale przekazy-
wać kolejnym pokoleniom – podkre-
ślił Józef Pilich.  JACEK SIKORA

Historia najnowsza będzie tematem 
siódmej edycji konferencji-kursu 
dla nauczycieli i animatorów edu-
kacyjnych w polskich placówkach 
za granicą. Od 1 do 10 lipca w oko-
licach Warszawy odbywać się będą 
Polonijne Spotkania z Historią Naj-
nowszą. Zgłoszenia przesyłać moż-
na do 30 kwietnia.

Do udziału w Polonijnych Spot-
kaniach zapraszamy wyłącznie 
nauczycieli-praktyków oraz anima-
torów edukacyjnych – osoby uczące 
historii i języka polskiego w polskich 
szkołach, polskich klasach, szkołach 
parafi alnych lub innych polskich 
placówkach edukacyjnych poza 
granicami kraju – informuje orga-
nizator, Biuro Edukacji Publicznej 
Instytutu Pamięci Narodowej. 

 Celem kursu jest przede wszyst-
kim wspieranie merytoryczne i 
metodyczne nauczania historii naj-
nowszej w różnego rodzaju placów-
kach edukacyjnych. Podczas spot-
kania uczestnicy będą mieli okazję 
wysłuchania nie tylko wykładów, 
ale również wzięcia udziału w war-
sztatach. Tematyka wykładów skon-

centrowana będzie wokół historii 
Polski lat 1939–1989, ze szczegól-
nym uwzględnieniem tegorocznych 
rocznic. – Podczas warsztatów za-
proponujemy sposoby pracy z róż-
nymi tekstami kultury oraz grami 
edukacyjnymi. Pokażemy, jak bu-
dować projekty edukacyjne m.in. 
wokół ważnych rocznic i postaci 
historycznych. Szczególnie zapra-
szamy młodych nauczycieli, zdoby-
wających dopiero doświadczenie w 
nauczaniu historii najnowszej – wy-
jaśniają organizatorzy.

Kurs jest bezpłatny, organizatorzy 
zapewniają wyżywienie oraz zakwa-
terowanie w pokojach wieloosobo-
wych o standardzie turystycznym.

Wypełnione i ręcznie podpisane 
zgłoszenia wraz z opisem prowa-
dzonej działalności edukacyjnej 
(poświadczonym przez zwierzchni-
ka) należy przesyłać do 30 kwietnia 
pocztą na adres: Olga Tumińska, 
Biuro Edukacji Publicznej IPN, ul. 
Wołoska 7, 02-765 Warszawa, Pol-
ska. Lista osób zakwalifi kowanych 
na konferencję będzie znana do po-
łowy maja.  (ep)

Na początku maja br. Ostróda w 
województwie warmińsko-mazur-
skim gościć będzie nauczycieli z 
całego świata. W dniach 7-11 maja 
br. odbędzie się tam V Światowy 
Zjazd Nauczycieli Polonijnych. Do 
wyjazdu szykuje się również dele-
gacja z Zaolzia w składzie: Barba-
ra Smugala, prezes Towarzystwa 
Nauczycieli Polskich, jej zastępca, 
Tadeusz Grycz oraz dyrektor Cen-
trum Pedagogicznego dla Polskiego 
Szkolnictwa Narodowościowego, 
Marta Kmeť.

Jak zapowiadają organizatorzy, w 
ramach Zjazdu odbędzie się Cen-
tralna Konferencja Metodyczna 
będąca kontynuacją Konferencji 
pn. „Polskość poza granicami Rze-
czypospolitej” sprzed pięciu lat oraz 
odbywających się później co roku 
zjazdów-spotkań środowisk oświa-
towych z licznymi instytucjami kra-
jowymi i zagranicznymi. Podczas 

tegorocznym wykładów i warszta-
tów uczestnikom zostaną zapropo-
nowane takie obszary tematyczne, 
jak dwujęzyczność – szansą rozwo-
jową dzieci z polskimi korzeniami, 
lektury szkolne – ciekawe czy ana-
chroniczne, heterogeniczność grup 
nauczania języka – metodyka pracy 
w grupach zróżnicowanych wieko-
wo i ze względu na poziom kom-
petencji językowych, jak w ciekawy 
i atrakcyjny sposób uczyć historii 
oraz psychologiczne i pedagogiczne 
wyzwania emigracji.

Gospodarzem merytorycznym 
spotkania będzie powołany do życia 
jesienią 2013 roku Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”, zaś partnerami 
zagranicznymi Związek Nauczycie-
li Języka Polskiego i Pedagogów w 
Niemczech oraz Wspólnota Pol-
skich Organizacji w Austrii „Forum 
Polonii”.

Polonijni nauczyciele wezmą 
również udział w programie towa-
rzyszącym. M.in. wysłuchają kon-
certu „Panny wyklęte” w wykonaniu 
znanych polskich artystów, w zabyt-
kowych wnętrzach stacji badawczej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Łężanach spotkają się z 
tradycją i obyczajami regionalnymi 
oraz zwiedzą barokowe sanktua-
rium w Świętej Lipce.  

Jak zauważyła B. Smugala, cho-
ciaż polskie szkolnictwo w Repub-
lice Czeskiej działa na odmiennych 
zasadach niż większość polonijnych 
szkół na emigracji, udział w Zjeź-
dzie jest dla nauczycieli z Zaolzia 
zawsze ważnym wydarzeniem. – Ta-
kie spotkania pozwalają nam zdobyć 
nowe kontakty, zawrzeć nowe przy-
jaźnie, zetknąć się z polską kulturą i 
poznać uwarunkowania szkół polo-
nijnych na całym świecie – stwier-
dziła prezes TNP.  (sch)

W Dniu Pamięci Ofi ar Zbrodni Katyńskiej członkowie Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w RC uczcili pamięć swoich 
najbliższych w Czeskim Cieszynie. 

Zaolzie pamięta o ofi arach Zbrodni Katyńskiej
Modlitwa „Ojcze nasz” i „Rota” Marii Konopnickiej, jeden z polskich hymnów narodowych, zabrzmiały w niedzielę po południu w Czeskim Cieszynie na Konteszyń-
cu. W Dniu Pamięci Ofi ar Zbrodni Katyńskiej, obchodzonym 13 kwietnia przez Polaków na całym świecie, pamięć swoich najbliższych: polskich ofi cerów pomordowa-
nych przez NKWD na „nieludzkiej ziemi”, uczcili członkowie Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Republice Czeskiej.

O historii najnowszej Ostróda przywita w maju
nauczycieli polonijnych
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TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wiado-
mości 8.15 Polityka przy kawie 8.40 
Słownik polsko@polski, talk-show 
prof. Jana Miodka 9.05 Co czytać? 
9.30 Natura w Jedynce - Wulkanicz-
na odysea 10.30 Moda na sukces (s.) 
11.00 Świat się kręci (s.) 12.00 Wia-
domości 12.05 Agrobiznes 12.20 
Wójt roku 2013 12.35 Przepis dnia 
(s.) 12.50 Natura w Jedynce - Wulka-
niczna odyseja 13.55 Jaka to melodia? 
(teleturniej) 14.30 Moda na sukces 
(s.) 15.00 Wiadomości 15.15 Klan 
(s.) 15.45 Drużyna A (s.) 16.40 Jaka 
to melodia? (teleturniej) 16.45 Metr 
od świętości - Ferrari 17.00 Teleex-
press 17.25 Jaka to melodia? (teletur-
niej) 17.55 Klan (s.) 18.30 Świat się 
kręci 19.20 Przepis dnia (s.) 19.30 
Wiadomości 20.00 GOL T - Mo-
bile Ekstraklasa 20.20 Chicago Fire 
21.15 5 dni wojny 23.20 Po prostu - 
program Tomasza Sekielskiego 23.55 
Metr od świętości - Ferrari 0.05 Eks-
tradycja III. 

TVP 2 

6.05 Codzienna 2 m. 3 (s.) 6.35 Abyś 
dzień święty święcił 7.05 M jak mi-
łość (s.) 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.10 Barwy szczęścia (s.) 11.40 Na 
dobre i na złe (s.) 12.45 Makłowicz 
w podróży - Tunezja 13.20 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat - Mały 
Indianin 13.50 Jeden z dziesięciu 
14.30 Kabaretowy Klub Dwójki 
15.30 Panorama Kraj 16.50 Rodzin-
ka.pl (s.) 18.00 Panorama 18.50 Je-
den z dziesięciu 19.25 Barwy szczęś-
cia (s.) 20.40 M jak miłość (s.) 21.45 
Magazyn Ekspresu Reporterów 22.50 
Świat bez fi kcji - Indyjskie grubasy 
23.55 Współczesna rodzina. 

TV KATOWICE 

6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 7.40 
Poranek z TVP Katowice 8.00 Co 
niesie dzień 8.30 Raport z Polski 
8.55 Przechodzień codzienny 9.00 
Wyprzedzić chorobę - Wrzodziejące 
zapalenie jelita grubego 9.30 Co nie-
sie dzień 10.05 Czas na Pracę! Praca 
na Czasie! 10.50 Reportaż Śladami 
Karola Wojtyły 11.40 Rusz się czło-
wieku 11.50 Odkryj Małopolskę... 
na rowerze - okolice Wieliczki 12.05 
Męska strefa 12.55 Agrobiznes 13.35 
Wszystko po krakowsku - A wszyst-
ko to Ty... - Jubileusz Marka Gre-
chuty 14.00 Cudzoziemcy (s.) 14.25 
Dziennik regionów - tematy dnia 
14.45 Przechodzień codzienny 14.55 
Para mieszana 16.00 Raport z Polski 
16.25 Dziennik regionów - tematy 
dnia 16.30 Polska samorządna 17.00 
Panie doktorze 17.20 Zapiski Łazę-
gi 17.30 Aktualności Flesz 17.40 Co, 
gdzie, kiedy? 17.55 EkoAgent 18.30 
Aktualności 20.00 Ślązaków portret 
własny 20.20 Co, gdzie, kiedy? 20.30 
Elementarz mam 20.55 Gramy dla 
Was 21.00 Echa dnia 21.35 Echa 
dnia 22.35 Telekurier 23.10 Para mie-
szana 0.20 Echa dnia. 

POLSAT 

6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.15 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 Ma-
lanowski i Partnerzy 5 10.00 Dzień, 
który zmienił moje życie 11.00 Dla-
czego ja? 12.00 Pielęgniarki (s.) 13.00 
Trudne sprawy 14.00 Pierwsza miłość 
(s.) 14.45 Dzień, który zmienił moje 
życie 15.50 Wydarzenia 16.15 Inter-
wencja (mag.) 16.30 Malanowski i 
Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarze-
nia 19.30 Świat według Kiepskich (s.) 
20.05 Hell’s Kitchen - piekielna kuch-
nia (mag.) 21.40 Nigdy więcej (fi lm 
USA) 0.00 Świat według Bundych 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o go-
towaniu 9.05 Najmądrzejszy Czech 
10.25 Reporterzy TVC 11.05 Hi-
storie sław 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Wszystko o gotowaniu 14.20 Slová-
cko się nie sądzi (s.) 14.55 Televarieté 
16.35 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 17.55 Wiado-
mości regionalne, prognoza pogody 
18.25 Taxi 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Opowiadaj 
(s.) 21.00 Przygody kryminalisty-
ki (s.) 21.50 Opowiadania fi lmowe 
23.15 Kontruderzenie (s.) 0.05 Taj-
niacy (s.) 1.00 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Śladami 9.50 Za-
topienie pancernika Yamato 10.40 
Narodowe klejnoty 11.10 Nie pod-
dawaj się 12.05 Magazyn chrześ-
cijański 12.30 Wielka Wojna Oj-
czyźniana 13.25 Dlaczego samoloty 
spadają 14.10 Przygody nauki i tech-
niki 14.55 Planeta dinozaurów 15.45 
Niemcy - dwie twarze zjednoczonego 
kraju 16.45 Ducati Multistrada 1200 
17.35 Biuro (s.) 18.00 Kosmos 18.45 
Wieczorynka 18.55 Historie Alfreda 
Hitchcocka (s.) 19.20 Niesamowite 
historie 19.40 Spostrzeżenia z zagra-
nicy 19.50 Wiadomości w j. migo-
wym 20.00 Wielka Wojna Ojczyź-
niana 21.00 Katastrofy lotnicze 21.50 
Śluby pana Voka (fi lm) 23.30 Siostra 
Jackie (s.) 23.55 lol :-) 0.20 Babel. 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.05 Ulica 
(s.) 10.00 Policja kryminalna Anděl 
(s.) 11.20 Krok za krokiem (s.) 11.50 
Tescoma ze smakiem 12.00 Południo-
we wiadomości, sport, pogoda 12.30 
Doktor Hart (s.) 13.25 Bez śladu (s.) 
14.20 Prawo i porządek: Zbrodniczy 
zamiar (s.) 15.20 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 16.30 Krok za 
krokiem (s.) 17.00 Popołudniowe wia-
domości, sport, pogoda 17.30 Krymi-
nalne zagadki Miami (s.) 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 21.35 Weekend 22.25 Wy-
brani (s.) 23.15 Prawo i porządek: 
Sekcja specjalna (s.) 0.05 Prawo i po-
rządek: Zbrodniczy zamiar (s.) 0.55 
Kryminalne zagadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.25 Policja Hamburg (s.) 7.20 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.35 
M.A.S.H. (s.) 9.20 Napisała: morder-
stwo (s.) 10.25 Policja Hamburg (s.) 
11.25 Odcienie miłości (fi lm) 13.25 

Strażnik Teksasu (s.) 14.20 Spece od 
morderstw (s.) 15.25 Castle (s.) 16.20 
Komisarz Rex (s.) 17.30 Popołudnio-
we wiadomości 18.00 Nakryto do sto-
łu! 18.55 Wiadomości, wiadomości 
kryminalne 19.55 VIP wiadomości 
20.15 Czarni baronowie (fi lm) 22.25 
Kulinarny reality-show 23.40 Zabój-
cze umysły (s.) 0.35 Zaprzysiężeni 
(s.) 1.35 Zbrodnie niedoskonałe (s.). 

ŚRODA 16 kwietnia
 

TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wiado-
mości 8.10 Polityka przy kawie 8.25 
Ida Haendel. Wiem skąd jestem 9.30 
Natura w Jedynce - Wulkaniczna ody-
seja 10.30 Moda na sukces (s.) 11.00 
Świat się kręci (s.) 12.00 Wiadomo-
ści 12.05 Agrobiznes 12.20 Magazyn 
Rolniczy - Polska wieprzowina 12.35 
Przepis dnia (s.) 12.50 Natura w Je-
dynce - Wulkaniczna odyseja 13.55 
Jaka to melodia? (teleturniej) 14.30 
Moda na sukces (s.) 15.00 Wiado-
mości 15.15 Klan (s.) 15.45 Drużyna 
A (s.) 16.45 Metr od świętości 17.00 
Teleexpress 17.25 Jaka to melodia? 
(teleturniej) 17.55 Klan (s.) 18.30 
Świat się kręci (s.) 19.20 Przepis dnia 
(s.) 19.30 Wiadomości 20.20 Piąty 
Stadion 20.30 Po prostu 21.05 Piłka 
nożna - Puchar Hiszpanii - Real Ma-
dryt : FC Barcelona 23.35 Metr od 
świętości - Łapówka 23.45 Chicago 
Fire (s.) 0.40 Drużyna A (s.). 

TVP 2 
6.00 Codzienna 2 m. 3 (s.) 6.35 
Rozmowa z Pioterm Kadlcikiem 
7.05 M jak miłość (s.) 8.00 Pytanie 
na śniadanie 11.00 Barwy szczęś-
cia (s.) 11.35 Na dobre i na złe (s.) 
12.40 Makłowicz w podróży - Tune-
zja 13.10 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat - Rozum 13.45 Jeden z 
dziesięciu 14.30 XV Mazurska Noc 
Kabaretowa - Mrągowo 2013 15.30 
Panorama Kraj 16.50 Rodzinka.pl 
(s.) 18.00 Panorama 18.50 Jeden z 
dziesięciu 19.25 Barwy szczęścia (s.) 
20.40 Na dobre i na złe (s.) 21.45 
Kino relaks - Przyjaciel do końca 
świata 23.30 Piąty Stadion 23.40 
Reporter Polski - Festiwal Toruń 
2014 0.35 Zagadki umysłu. 

TV KATOWICE 

6.30 Raport z Polski 7.00 Echa dnia 
7.30 Aktualności Flesz Poranne 
7.40 Poranek z TVP Katowice 8.00 
Co niesie dzień 8.30 Raport z Polski 
8.55 Przechodzień codzienny 9.00 
Sprawiedliwi - Nigdy nie poznam 
ich imienia 9.30 Co niesie dzień 
10.00 Zapraszamy na kawę 10.05 
Polska samorządna 10.45 Reportaż 
Tajne nieznane niezpomniane 11.40 
Głos Regionów 12.05 Naszaarmia.
pl 12.55 Agrobiznes 13.35 Nie uda-
waj Greka 14.00 Odkrywanie War-
szawy - Manufaktura w Łazienkach 
14.25 Dziennik regionów - tematy 
dnia 14.45 Przechodzień codzienny 
14.55 Obcy wśród nas 16.00 Raport 
z Polski 16.25 Dziennik regionów - 
tematy dnia 16.30 EkoAgent 17.00 
Aktywni rodzice 17.15 Ciekawe 
jak? Czyli Jurek w poszukiwaniu 
odpowiedzi 17.30 Aktualności Flesz 
17.40 Co, gdzie, kiedy? 17.50 Ma-
gazyn Reporterów TVP Katowice 
18.15 Kronika Miasta 18.30 Aktu-
alności 20.00 Ukryte prawdy - Cier-
pienie w milczeniu 20.25 Co, gdzie, 
kiedy? 20.40 Gramy dla Was 21.00 
Echa dnia 22.00 Aktualności Wie-
czorne 22.35 Telekurier 23.10 Obcy 
wśród nas 0.20 Echa dnia 0.30 Dla 
niesłyszących - Dziennik Regionów 
0.55 Echa dnia. 

POLSAT 

6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.15 
Świat według Kiepskich (s.) 9.00 Ma-

lanowski i Partnerzy 5 10.00 Dzień, 
który zmienił moje życie 11.00 Dla-
czego ja? 12.00 Pielęgniarki (s.) 13.00 
Trudne sprawy 14.00 Pierwsza miłość 
(s.) 14.45 Dzień, który zmienił moje 
życie 15.50 Wydarzenia 16.15 Inter-
wencja (mag.) 16.30 Malanowski i 
Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarze-
nia 19.30 Świat według Kiepskich (s.) 
20.35 Top chef 2 22.00 Parasol bez-
pieczeństwa (komedia USA) 23.55 
Wszystko zostaje w rodzinie (kome-
dia bryt.) 2.15 Dziewczyny z fortuną 
(teleturniej). 

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o goto-
waniu 9.00 Córki McLeoda (s.) 9.50 
Łopatologicznie 10.30 168 godzin 
11.05 Przygody kryminalistyki (s.) 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Wszystko o 
gotowaniu 14.20 Zawodowcy (s.) 
15.10 Televarieté 16.35 Podróżo-
mania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 17.55 Wiadomości regionalne, 
prognoza pogody 18.25 Taxi 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 List do ciebie 21.05 Życie ze 
śmiercią (s.) 21.50 Koniec starych 
czasów (fi lm) 23.25 Anatomia praw-
dy (s.) 0.05 Pr. dyskusyjny M. Jílko-
vej 1.05 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowa-
ne przedszkole 9.00 Rybie legendy 
Jakuba Vágnera 9.55 Stulecie lata-
nia 10.45 Dotyk z zaświatów 11.45 
Czeskie wsie 12.05 Nasza wieś 12.35 
Wędrówki w poszukiwaniu piosenki 
13.00 Chcesz je? 13.10 Folklorika 
13.35 Nasze tradycje 14.05 Europa 
dziś 14.30 Kapitalizm 15.30 Wojna 
secesyjna w Stanach Zjednoczo-
nych 16.20 Klucz 16.40 Zatopie-
nie pancernika Yamato 17.35 Biuro 
(s.) 18.00 Życie na wybrzeżu 18.45 
Wieczorynka 18.55 Historie Alfre-
da Hitchcocka (s.) 19.20 Niesamo-
wite historie 19.40 Spostrzeżenia 
z zagranicy 19.50 Wiadomości w j. 
migowym 20.00 Czeski żurnal 21.00 
Podróż po Rangunie 21.30 Traban-
tem przez Amerykę Południową 
22.00 Luther (s.) 22.55 Początek 
świata (fi lm) 0.25 Banderowcy. 

NOVA 

5.59 Śniadanie z TV Nova 9.05 
Ulica (s.) 10.00 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 11.20 Krok 
za krokiem (s.) 11.45 Tescoma ze 
smakiem 12.00 Południowe wiado-
mości, sport, pogoda 12.30 Doktor 
Hart (s.) 13.25 Bez śladu (s.) 14.20 
Prawo i porządek: Zbrodniczy za-
miar (s.) 15.20 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 16.30 Krok za 
krokiem (s.) 17.00 Popołudniowe 
wiadomości, sport, pogoda 17.30 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Głos 22.05 
Kula (fi lm) 0.35 Prawo i porządek: 
Zbrodniczy zamiar (s.) 1.25 Krymi-
nalne zagadki Miami (s.). 

PRIMA 

6.25 Policja Hamburg (s.) 7.20 
Morderstwa w Kitzbuhel (s.) 8.35 
M.A.S.H. (s.) 9.20 Napisała: morder-
stwo (s.) 10.25 Policja Hamburg (s.) 
11.25 Odcienie miłości (fi lm) 13.25 
Strażnik Teksasu (s.) 14.20 Spece 
od morderstw (s.) 15.25 Castle (s.) 
16.20 Komisarz Rex (s.) 17.30 Po-
południowe wiadomości 18.00 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 VIP 
wiadomości 20.15 Powroty do domu 
(s.) 21.30 Oczami Josefa Klímy 22.20 
Peepshowbazar 23.35 Hawaii 5-0 
(s.) 0.30 Zabójcze umysły (s.) 1.30 
Zbrodnie niedoskonałe (s.).

TV POLONIA 

WTOREK 15 kwietnia

6.10 Świat się kręci 6.55 Słownik 
polsko@polski, talk-show prof. Jana 
Miodka 7.25 Sześć milionów sekund 
8.00 Pytanie na śniadanie 11.00 Po-
lonia 24 11.40 Dwie strony medalu 
(s.) 12.00 Barwy szczęścia (s.) 12.35 
Wiadomości 12.50 Sprawiedliwi 13.45 
Funkcje lasu 14.30 Tomasz Lis na 
żywo 15.45 Złotopolscy (s.) 16.15 Fa-
scynujące Śląskie - Ewa Gołębiowska 
16.40 Muzeum Polskiej Piosenki czyli 
historia jednego przeboju 16.55 Dwie 
strony medalu (s.) 17.20 Polonia w 
Komie - Indie 17.30 Teleexpress 17.50 
Metr od świętości - Ferrari 18.00 19. 
Przegląd Piosenki Aktorskiej: Zakład 
dla normalnych - piosenki Jana Woł-
ka 18.40 Notacje - Jan Peszek 18.55 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Informacje 
kulturalne 20.00 Wiadomości 20.50 
Ojciec Mateusz (s.) 21.35 Muzeum 
Polskiej Piosenki czyli historia jednego 
przeboju 22.00 Polonia 24 22.45 Hala 
odlotów II (s.) 23.35 Po prostu - pr. 
Tomasza Sekielskiego 0.10 Korczak z 
Warszawy. 

ŚRODA 16 kwietnia
 

6.05 Świat się kręci 7.05 Ex Libris 7.25 
Przygrywka 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.00 Polonia 24 11.40 Dwie stro-
ny medalu (s.) 12.05 Barwy szczęścia 
(s.) 12.35 Wiadomości 12.50 Na syg-
nale (s.) 13.50 Korczak z Warszawy 
14.25 Sztuka życia - Olga Jankowska 
14.50 Po prostu - program Tomasza 
Sekielskiego 15.30 Notacje - ks. kard. 
Stanisław Nagy. Zwykły święty Karol 
Wojtyła 15.45 Złotopolscy (s.) 16.10 
Rozmowy poSzczególne - z Januszem 
Głowackim rozmawia Waldemar Dą-
browski 16.55 Dwie strony medalu (s.) 
17.30 Teleexpress 17.50 Metr od świę-
tości - Łapówka 18.00 Kazik 18.55 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Wilnoteka 
20.00 Wiadomości 20.50 Przystań (s.) 
21.45 Polonia w Komie - Tajlandia 
22.00 Polonia 24 22.45 Kabaretowy 
Klub Dwójki 23.45 Santo Subito - 
Nasz Błogosławiony. 

CZWARTEK 17 kwietnia
 

6.05 Świat się kręci 7.00 Tak niewiele, 
tak wiele... 7.25 Plecak pełen przygód 
8.00 Pytanie na śniadanie 11.00 Po-
lonia 24 11.40 Dwie strony medalu 
(s.) 12.00 Barwy szczęścia (s.) 12.25 
Łamigłówka - Pisarze polscy 12.35 
Wiadomości 12.50 M jak miłość (s.) 
13.45 Przystań (s.) 14.40 Santo Su-
bito - Nasz Błogosławiony 15.10 
Niespokojne umysły - Jerzy Vetulani 
15.35 Złotopolscy (s.) 16.00 Tygodnik 
Kulturalny 16.55 Dwie strony medalu 
(s.) 17.20 Polonia w Komie - Tajlan-
dia 17.30 Teleexpress 17.45 Metr od 
świętości - Poznań 18.00 Kabaretowy 
Klub Dwójki 18.55 Barwy szczęścia 
(s.) 19.25 Informacje kulturalne 20.00 
Wiadomości, sport, pogoda 20.55 Ko-
misarz Alex (s.) 21.45 Polonia w Ko-
mie - Australia 22.00 Polonia 24 22.45 
Glina 23.45 Nieznane życie Jana Pawła 
II 0.45 Dwie strony medalu (s.).

tabela 
zanieczyszczeń
Stężenie pyłu zawieszonego w 
powietrzu 14. 4. o godz. 10.00

PM 10 
Czeski Cieszyn 48
Hawierzów 44
Karwina 42
Orłowa 58
Trzyniec 23
Wierzniowice 56
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)

PROGRAM TV

5 DNI WOJNY
Dramat wojenny, USA 2010
TVP 1, wtorek 15 kwietnia 2014, 
godz. 21.15
Reżyseria: Renny Harlin
Wykonawcy: Rupert Friend, Em-
manuelle Chriqui, Richard Coyle, 
Andy Garcia, Heather Graham, 
Johnathon Schaech, Mikko No-
usiainen

Lato 2008 roku. Amerykański re-
porter Th omas Anders i kamerzysta 
Sebastian Ganz wyruszają do Gru-
zji. Dostali informację, że w Osetii 
Południowej może dojść do kon-
fl iktu. Wkrótce stają się świadkami 
walk między Gruzinami a wspiera-
nymi przez Rosjan separatystami. 
Ganz fi lmuje bombardowanie gru-
zińskich wiosek, następnie wraz z 
Andersem pomagają w transporcie 
rannych do szpitala. Nauczyciel-
ka Tatia i ofi cer gruzińskiej armii 
Rezo udzielają dziennikarzom po-
mocy. Tymczasem prezydent Gru-
zji Michaił Saakaszwili rozpaczli-
wie szuka sprzymierzeńców.
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CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – CZ. CIE-
SZYN: Enron (15, godz. 19.00; 16, 
godz. 12.30);
SCENA „BAJKA” – CZ. CIE-
SZYN: Šípková Růženka (15, 16, 
godz. 10.00);
SCENA CZESKA – HAWIE-
RZÓW: Benátská vdovička (15, 
godz. 19.00).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Po-
jedeme k moři (15, 16, godz. 17.45); 
Justin Bieber believe (15, 16, godz. 
18.00, 20.30); Non stop (15, 16, 
godz. 20.00); KARWINA – Cen-
trum: Pojedeme k moři (15, 16, godz. 
18.00); 300: Początek imperium 
(15, 16, godz. 20.00); Dědictví aneb 
Kurva se neříká (16, godz. 15.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: American 
hustle (15, 16, godz. 17.30); Wszyst-
kie moje dzieci (15, godz. 20.00); 
CIESZYN – Piast: Syn Boży (15, 
16, godz. 15.00, 17.30); Noe (15, 16, 
godz. 20.00).

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

CO W TERENIE
HAWIERZÓW-MIASTO – 
Klub Emerytów zaprasza na spot-
kanie klubowe 17. 4. o godz. 15.00 
do świetlicy przy ulicy Horymira 
1511/9.

GRÓDEK – Uczniowie PSP w 
Gródku zapraszają 16. 4. o godz. 
15.30 na przedstawienie teatralne pt. 
„Skarb” do restauracji „U Burego”.
ŁOMNA DOLNA – Klub Mło-
dych MK PZKO zaprasza 20. 4. o 
godz. 16.00 do hotelu „Pod akáty” 
na przedstawienia pt. „Nowa Hon-
da” Bronisława Procnera i „Sumeryja 
u Drzązgały” Adama Wawrosza. W 
przerwie przygrywa kapela „Nowina”.

ZAPISY
ORŁOWA-LUTYNIA –  We wto-
rek 15. 4.odbędą się zapisy do przed-
szkola  w Orłowej-Lutyni w godz. 
8.00-16.00.

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

OFERTA PRACY
POSZUKUJESZ PRACY w dzie-
dzinie sklepów internetowych? 
Interesują cię gry komputerowe i 
telefony komórkowe? Posługujesz 
się językiem polskim i czeskim na 
poziomie języka ojczystego? Wyna-
grodzenie od 30 000 do 40 000 kc. 
Więcej informacji na temat oferty 
pracy znajdziesz na http://www.ara-
sid.sk/ponuka-prace-pl.htm.  GL-208

KONSULAT GENERALNY RP 
W OSTRAWIE, poszukuje spraw-
nej i pracowitej osoby do sprzątania 
budynków na terenie placówki w 
Ostrawie. Kandydat musi prowa-
dzić własną działalność gospodarczą 
– wystawiać rachunki bądź faktury. 

Zainteresowanych prosimy o kon-
takt pod nr. 596 118 074.  GL-197

WYSTAWY
KARWINA-FRYSZTAT, KC 
„Aga pe”, Rynek Masaryka: do 22. 
5. wystawa obrazów Anny Piszkie-
wicz pt. „Pejzaże i kwiaty”. 
CZESKI CIESZYN, KONGRES 
POLAKÓW, Komeńskiego 4: do 
16. 5. wystawa pt. „Z Adamowej 
dzichty. O życiu i twórczości Adama 
Wawrosza”. Czynna w dni powsze-
dnie 8.00-15.00.
MIEJSKI DOM KULTURY, 
KARWINA, Sala Mánesa: do 7. 
5. wystawa z okazji 50. rocznicy za-
łożenia Miejskiego Domu Kultury. 
Czynna do 7. 5. w po, śr, pt: w godz. 
9.00-15.00; wt, czt: w godz.: 9.00-
19.00.
BIBLIOTEKA REGIONALNA 
Karwina-Frysztat, Rynek Masary-
ka: do 29. 4. wystawa Oskara Paw-
lasa pt. „Pejzaże”. Czynna w godz. 
otwarcia biblioteki.
TETR CIESZYŃSKI, CZ. 
CIESZYN, Ostrawska 67: do 4. 
5. wystawa Lecha Ledeckiego pt. 
„Nastroje”. Czynna po-pt w godz. 
9.00-15.00 po zgłoszeniu w portier-
ni TC.
MIEJSKA BIBLIOTEKA 
CZ.CIESZYN-SIBICA, Miniga-
leria „Na Płocie”, ul. Słowacka 1: 
do 30. 4. wystawa Brzetysławy Bud-
nik pt. „Poszukiwania”. Czynna w 
godz. otwarcia biblioteki.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: do 16. 5. 
wystawa pt. „Silesia picta – Pano-
ramy miast śląskich i mapy Śląska”; 

stała ekspozycja „Obrazki z prze-
szłości Śląska Cieszyńskiego”. Czyn-
ne: po-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW MUSAION 
w Hawierzowie, ul. Robotnicza 14: 
do 31. 5. wystawa pt. „Ślad – wyjaś-
ni zbrodnię”. Czynna: wt-pt: 8.00-
16.30, so: 9.00-13.00, nie: 13.00-
17.00.
SALA WYSTAW w Hawierzo-
wie-Żywocicach, Padlých hrdinů 
47a: do 20. 6. wystawa pt. „Tragedia 
Lidic”. Czynna: po-pt: 8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka: do 30. 4. wysta-
wa pt. „O nožířství a damascénské 
oceli”; stała ekspozycja „Migawki 
z historii Karwiny”. Czynne: wt-
pt: 8.00-16.30, so: 9.00-13.00, nie: 
13.00-17.00.
SALA WYSTAW w Jabłon-
kowie, Rynek Mariacki 14: do 7. 
9. wystawa pt. „Garnuszki babuni”; 
wystawa stała „Z przeszłości Ja-
błonkowa i okolicy”. Czynne: wt-pt: 
8.00-16.30.
SALA WYSTAW w Orłowej-
Lutyni, Masaryka 958: do 27. 6. wy-
stawa pt. „Kapliczki, krzyże i męki 
pańskie”. Czynna wt-pt: 8.00-16.30, 
so: 9.00-13.00, nie: 13.00-17.00.

Śpieszmy się kochać ludzi,

bo tak szybko odchodzą...

Pogrążeni w głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 11 kwietnia 
2014 zmarł w wieku 69 lat nasz Kochany Tata, Dziadek, 
Brat, Teść, Szwagier, Wujek i Kuzyn

śp. inż. JÓZEF WOŹNICA

zamieszkały w Lutyni Dolnej. Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się 
w środę 16 kwietnia 2014 o godz. 15.00  w kościele św. Jana Chrzciciela 
w Lutyni Dolnej. W smutku pogrążona rodzina.  GL-207

W roku jest wiele dni,

w tygodniu tylko siedem, 

lecz ten, który dziś obchodzisz,

jest w życiu tylko jeden. 

Dnia 16. 4. obchodzi 60. urodziny nasza Kochana

pani JADWIGA FILIPCOWA

z  Suchej Dolnej. Z tej okazji dużo zdrowia i szczęścia na 
dalsze lata życzą mąż Piotr i syn Paweł.  GL-201

W naszych sercach ciągle jesteś z nami. 

Dnia 15. 4. 2014 mija czwarta rocznica śmierci 

śp. HELENY GRUSZKI

z domu Konderla z Bystrzycy. Z miłością i szacunkiem 
wspominają mąż i synowie.  GL-204

Dnia 14 kwietnia minęła siódma rocznica śmierci naszej 
Kochanej 

śp. ANZELMY SUCHANKOWEJ

z Czeskiego Cieszyna-Mostów. Z miłością i szacunkiem 
wspomina mąż z rodziną.  GL-209

Odeszłaś, ale w naszych sercach żyjesz…

Jutro, 16. 4. 2014, obchodziłaby 100. urodziny nasza Ko-
chana

śp. WANDA PISZUT
z Żukowa Górnego. Z miłością wspominają i o modlitwę 
proszą córki Halina i Ilona oraz syn Lech z rodzinami. 
 AD-037

Jutro, dnia 16. 4. 2014 minie 8. bolesna rocznica śmier-
ci naszego Drogiego Męża, Ojca, Teścia, Dziadka i Pra-
dziadka

śp. BOLESŁAWA SZEWIECZKA

z Karwiny-Frysztatu. O chwilę wspomnień proszą żona i 
córki z rodzinami.  RK-062

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI
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Sekcja Kobiet przy Zarządzie Głów-
nym Polskiego Związku Kulturalno
-Oświatowego szykuje już kolejne 
tradycyjne Spotkanie Wiosenne. 
Panie z całego regionu, członkinie 
klubów kobiet  działających przy 
miejscowych kołach PZKO, spotka-
ją się tym razem w sobotę 3 maja w 

Domu PZKO w Gródku. Tamtejszy 
Klub Kobiet, pracujący pod kierow-
nictwem Anny Pilch, jest też współ-
organizatorem imprezy.

Jak poinformowała nas prezes 
Sekcji Kobiet, Władysława Byrtus, 
program spotkania będzie, jak zwy-
kle bogaty i atrakcyjny. Otworzy je o 

godz. 9.30 występ dzieci z gródeckiej 
szkoły podstawowej i przedszkola 
oraz wykład znanego lekarza, Sta-
nisława Czudka (nota bene – uro-
dzonego właśnie w Gródku). Nie 
zabraknie omówienia aktualnych 
spraw Sekcji oraz zbliżającej się wy-
cieczki. Po obiedzie panie z Gród-

ku zaproszą też swoje koleżanki do 
zwiedzenia gminnego „Muzeum sta-
roci”. Koniec spotkania zaplanowano 
na godz. 15.00.

Udział w Spotkaniu Wiosennym 
należy zgłaszać do 25 kwietnia u wi-
ceprezes Sekcji Kobiet, Anny Pisz-
kiewicz (nr. tel.: 739 667 604 lub  

595 534 440, mail: AnnaPiszkiewi-
czova@seznam.cz). – Ponieważ sala 
w gródeckim Domu PZKO nie jest 
zbyt duża i pomieści najwyżej oko-
ło 110 pań, prosimy, by każdy klub 
kobiet reprezentowały na spotkaniu 
najwyżej 23 osoby – dodała prezes 
Sekcji.  (kor)

Firmy budowlane
SWABUD (cz) i SWAKOŃ (pl)

Docieplanie elewacji i poddaszy, 
remont fasad zabytkowych, podbitki 

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

Przyjmujemy zlecenia na 2014 r. 
także w systemie dotacji zacieplenie 

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

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

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

Szybka i fachowa realizacja zleceń.
Cieszyn, Puńcowska 93

www.swabud.cz

G
L2

90

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

UWAGA: od 16. 4. do 30. 4.  biu-
ro firmy Hudeczek Service STUDIO 
GRAFICZNE w Czeskim Cieszynie, 
ul. Strzelnicza 18, z uwagi na prze-
prowadzkę będzie nieczynne. Od 
5 maja zmiana – ogłoszenia bę-
dą przyjmowane  na nowym adre-
sie: Hudeczek Service sp. z o.o., Ol-
brachcice, Stonawska 340, w godz. 
8.00-15.00. Serdecznie zapraszamy!

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

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

Kluby kobiet spotkają się w Gródku
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To był czarny weekend dla wszyst-
kich kibiców trzynieckiego hokeja. 
Stalownicy przegrali także czwarty 
z rzędu półfi nałowy mecz ze Zlinem 
(1:5) i są za burtą playoff s. O złoty 
medal powalczy Zlin, który przeciw-
nika w fi nale poznał wczoraj po za-
mknięciu tego numeru. Został nim 
lepszy z serii Sparta Praga – Kometa 
Brno. 

Trzyńczanie rozpoczęli sobotnie 
spotkanie w wielkim dołku. Od 5. 
minuty przegrywali 0:2 i praktycznie 
na własne życzenie pogrzebali szan-
se na zdramatyzowanie tej serii. Zlin 
pokazał kapitalny hokej. Rzadko się 
zdarza, żeby zespół po dwóch stra-
conych meczach ożył do tego stop-
nia, że zdoła wygrać w dobrym stylu 
cztery spotkania z rzędu – z tego je-
den na lodowisku rywala. Stalownicy 
nie przełamali klątwy wzajemnych 
spotkań ze Zlinem w playoff s. Rok 
temu również przegrali ze Zlinem 
właśnie w półfi nale. – Gospodarze 
byli lepsi, bez dwóch zdań – ocenił 

Václav Varaďa, który z asystenta tre-
nera Jiřego Kalousa zamienił się w 
napastnika i to po trzech miesiącach 
bez ostrego treningu. – Myślałem, że 
będzie gorzej ze mną. Dałem radę i 
mniej się też denerwowałem będąc 
na lodowisku. W pozycji trenera 
stres jest jeszcze ciut większy.

Pod Jaworowym nie zgasili świat-
ła. Włodarze klubu już snują plany 

na nowy sezon. Pierwszą jaskółką 
jest polski napastnik Aron Chmie-
lewski, który podpisał z Trzyńcem 
wieloletni kontrakt. 22-letni napast-
nik należy do najbardziej utalento-
wanych polskich hokeistów. Ostat-
nie trzy sezony spędził w Cracovii 
Kraków, w barwach której zdobył w 
tym sezonie 33 bramek i zaliczył 37 
asyst. Polak należy też do etatowych 

zawodników drużyny narodowej. 
– Chmielewski włączy się do zajęć 
treningowych w czerwcu – poinfor-
mował naszą redakcję Tomáš Želaz-
ko, rzecznik prasowy trzynieckiego 
klubu. Przypomnijmy, w przeszło-
ści w drużynie Trzyńca występował 
inny polski napastnik, Marcin Ko-
lusz.  
 JANUSZ BITTMAR

Po przegranym w dramatycznych 
okolicznościach sobotnim meczu 
ze Slováckiem z zespołem Banika 
Ostrawa pożegnał się trener Fran-
tišek Komňacký. Banik przegrał 0:1 
golem z 93. minuty zdobytym z rzu-
tu wolnego. 

– Wierzę, że to ostatnia szansa, 
jak coś zmienić w drużynie. Szanu-
ję trenera Františka Komňackiego, 
ale w obecnej sytuacji potrzebne 

nam punkty. A tych zabrakło pod 
jego wodzą – powiedział „GL” szef 
Banika Ostrawa, Petr Šafarčík. W 
sześciu kolejkach, które pozostały 
do rozegrania w 1. lidze, drużynę 
poprowadzi trio Tomáš Bernady, 
Martin Svědík, Radomír Kory-
tář. Nad całokształtem czuwać zaś 
będzie dyrektor sportowy ostraw-
skiego klubu, Radek Slončík, który 
będzie w pełni odpowiadał za wy-

niki zespołu. – Chciałbym w więk-
szej mierze wykorzystać w meczach 
nasze zagraniczne akwizycje. Tego 
elementu zabrakło pod wodzą Fran-
tiška Komňackiego. Ghanijczyk 
Francis Narh należał do najlepszych 
graczy, a więc warto zaryzykować – 
powiedział nam Slončík. 

Banik po sobotniej porażce pozo-
stał na samym dnie tabeli. Zwłasz-
cza w drugiej połowie meczu ze 

Slováckiem drużyna z Bazalów 
pokazała dobry, ofensywny futbol. 
– Zabrakło tylko bramek, bo szans 
mieliśmy chyba z tuzin – ocenił 
na konferencji prasowej zdymisjo-
nowany František Komňacký. Do-
świadczony szkoleniowiec nie przy-
puszczał jeszcze, że za kilka godzin 
spakuje w Ostrawie walizki. Na Ba-
zalach wybrali terapię szokiem.   
 (jb)
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Trzyńczanie przegrali ze Zlinem półfi nały 2:4.

T-MOBILE EKSTRAKLASA. 
Wyniki 30. kolejki: Wisła Kraków – 
Podbeskidzie Bielsko-Biała 0:1, Za-
wisza Bydgoszcz – Ruch Chorzów 
0:3, Korona Kielce – Cracovia 1:0, 
Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk 1:0, 
Zagłębie Lubin – Legia Warszawa 
1:3, Pogoń Szczecin – Widzew Łódź 
1:0, Jagiellonia Białystok – Piast Gli-
wice 1:1, Górnik Zabrze – Lech Po-
znań 0:3. Lokaty: 1. Legia Warszawa 
63, 2. Lech Poznań 53, 3. Ruch Cho-
rzów 50,... 14. Podbeskidzie 31 pkt. 

* * *

ME SZTANGISTÓW: CZTERY 
MEDALE DLA POLSKI. Adrian 
Zieliński wywalczył złoty medal 
mistrzostw Europy w podnoszeniu 
ciężarów w kategorii 94 kg. To była 
dominacja klanu Zielińskich, srebro 
zdobył bowiem młodszy brat Adria-
na, Tomasz. Biało-czerwoni wrócili 
z Izraela w świetnych nastrojach. W 
sumie Polska wywalczyła w czempio-
nacie Starego Kontynentu cztery me-
dale. Na podium stanęły też Marzena 
Karpińska (srebro w kat. 48 kg) i Ewa 
Mizdal (brąz w dwuboju kat. 75 kg). 

* * *

RANKING UCI: KWIATKOW-
SKI NA 17. MIEJSCU. Hiszpan 
Alberto Contador pozostaje na czele 
rankingu Międzynarodowej Unii Ko-
larskiej. Po niedzielnym klasyku Pa-
ryż-Roubaix wicelider tej klasyfi kacji 
Szwajcar Fabian Cancellara zbliżył 
się do niego na 48 pkt. Michał Kwiat-
kowski pozostaje na 17. miejscu. 

* * *

WŁOSZCZOWSKA TRZECIA 
NA STARCIE SEZONU. Maja 
Włoszczowska (Liv Pro XC Team) 
zajęła trzecie miejsce w pierwszych 
w sezonie zawodach Pucharu Świata 
w kolarstwie górskim. Najszybsza w 
południowoafrykańskim Pieterma-
ritzburgu była Szwajcarka Jolanda 
Neff .  (Opr. jb)

I LIGA

OSTRAWA – SLOVÁCKO  0:1

Do przerwy: 0:0. Bramka: 93. Kerbr. 
CZK: 92. Frydrych (O). Ostrawa:  
Pavlenka – Vengřinek, Kaša, Fry-
drych, Sukup – Štěpán, Greguš, Ku-
kec, Krmenčík – Svěrkoš (82. Fol-
týn), Škutka (39. Narh). 

Tragicznie zakończył się dla Bani-
ka jeden z najważniejszym meczów 
sezonu. Kiedy kibice powoli pod-
nosili się z krzesełek, Kerbr z rzutu 
wolnego po faulu Frydrycha wy-
strzelił gościom komplet punktów. 
Debiut w barwach Ostrawy zaliczył 
Ghanijczyk Francis Narh. Zagrał 
kapitalnie, pytanie tylko, dlaczego 
musiał czekać tak długo na swój pre-
mierowy start w lidze. – Obiecuję, że 
potrafi ę zagrać jeszcze lepiej. Bardzo 
zależy mi na tym, żeby Banik urato-
wał pierwszoligową skórę. Czuję się 
tu wspaniale – powiedział „GL” sym-
patyczny napastnik. 

Lokaty: 1. Sparta 64, 2. Pilzno 54, 
3. Ml. Bolesław 43,... 14. Slavia 23, 
15. Bohemians 1905 22, 16. Ostrawa 
19 pkt. 

FNL

VLTAVÍN – KARWINA  0:1

Do przerwy: 0:0. Bramka: 78. Fiala. 
Karwina: Pindroch – Mikula, Ofo-
ri, Jovanovič, O. Cverna – Koutný, 
Gonda (65. Diaby, 85. Holek) – Fia-
la, Svatonský (58. Vaněk), Eismann 
– Juřena. 

Karwiniacy zrehabilitowali się za 
niewypał z Bohemians Praga z po-
przedniej kolejki. Na boisku ratują-
cego się przed spadkiem Vltavína za-
liczyli słabszą pierwszą połowę, ale w 
drugiej nie dali szans gospodarzom. 
Drużyna Vltavína może podzięko-
wać bramkarzowi, który wyłapał trzy 
czyste okazje i skapitulował tylko 
oko w oko z Fialą. 

MOST – TRZYNIEC  0:2

Do przerwy: 0:1. Bramki: 17. Hupka, 
67. Ceplák. Trzyniec: Paleček – Ma-
toušek, Vomáčka, Čelůstka, Kubáň – 
Hupka (90. Voves), Motyčka – Joukl, 
Málek (89. Haša), Ceplák – Gavlák 
(90. Dedič). 

Zespół trenera Karla Kuli poważ-
nie myśli o uratowaniu drugiej ligi. 
Trzy punkty z Mostu mogą mieć 
kluczowe znaczenie w końcowym 
rozliczeniu sezonu. Gości poprowa-
dzili do zwycięstwa Hupka (trafi ł 
głową z rzutu wolnego Joukla) i Ce-
plák (po kolejnym świetnym zagra-
niu Joukla). 

Lokaty: 1. Hradec Kr. 42, 2. Tá-
borsko 42, 3. Cz. Budziejowice 40,... 
7. Karwina 34, 11. Trzyniec 25, 12. 
Frydek-Mistek 24 pkt. 

MŚLF

ZABRZEG – ORŁOWA  0:0

Orłowa: Pacanovský – Vlk, Kaizar, 
Janso, Skoupý – Sporysz, Vybíral, 
Puškáč, Kašša (75. Tomáš, 90. Golej) 
– Urban, Kopel (57. Klimas). 

Defensywa Slavii ponownie dzia-
łała bezbłędnie. Plusem meczu była 
też świetna postawa bramkarza Pa-
canovskiego, który w ostatniej chwili 
zastąpił Radka Szarowskiego. 

Lokaty: 1. Opawa 39, 2. Ołomu-
niec B 37, 3. Trzebicz 37,... 9. Orło-
wa 25 pkt. 

DYWIZJA

N. JICZYN
HAWIERZÓW  1:1

Do przerwy: 0:1. Bramki: 87. Nip-
pert – 26. Byrtus. Hawierzów: 
Směták – Babič, Zavadzan, Mi-
chalčák, Vagner – Večeřa, Matušovič, 
Zupko (76. Klejnot), Wojnar, Byrtus 
– Förster (84. Horník). 

Indianie po bramce Byrtusa nie-
potrzebnie stanęli, czekając pasyw-
nie na kontry gospodarzy. Gola na 
1:1 stracili jednak paradoksalnie ze 
stałego fragmentu gry. 

PRZERÓW
KARWINA B 1:1

Do przerwy: 0:0. Bramki: 48. Ky-
selák – 73. Ryšavý. Karwina B:  
Dočekal – Kurz, Zielonka, Kloda, 
Nowinski – Derík (62. Molnári), 
Siekiera, Taraba, Procházka – Kout-
ný, Ryšavý.

Rezerwom Karwiny pomógł kiks 
bramkarza Švédy, który niefortunnie 
dograł piłkę do Ryšavego. Karwiński 
napastnik z dystansu zapewnił goś-
ciom remis w meczu dwóch zespo-
łów ze strefy spadkowej. 

PIOTROWICE 
OPAWA B  1:1

Do przerwy: 1:0. Bramki: 8. Hoff -
mann – 85. Továrek. L. Piotrowice: 
Hájek – Reichl (46. Bajzath), Berna-
tík, Gill, Ruisl – Škuta, Hoff mann, 
Kempný (62. Sikora), Miko – Nie-
lek, Staszewski (51. Lemchi). 

Drugie połowy nie należą do moc-
nych akcentów Lokomotywy. Goście 
po zmianie stron wykorzystali nie-
mrawy futbol Piotrowic, wyrównując 
w 85. minucie po strzale głową na 
1:1. 

Lokaty: 1. Slavičín 36, 2. Hawie-
rzów 35, 3. Opawa B 34,... 10. Pio-
trowice 25, 14. Karwina B 24 pkt. 

M. WOJEWÓDZTWA
Cz. Cieszyn – Bruszperk 1:0 
(Przyczko), Wędrynia – Herzmanice 
1:1 (Martinčík – Šimáček), Krawa-
rze – Dziećmorowice 2:1 (Galvas, 
Peterek – Punčochář), Polanka – Bo-
gumin 2:0 (Stanovský, Bartoš), Wit-
kowice – Rymarzów 1:2, Břídličná – 
Háj 0:1, Petrzkowice – Frydlant 0:1, 
Karniów – P. Polom 7:3.

Lokaty: 1. Rymarzów 45, 2. Wit-
kowice 39, 3. Karniów 36,... 7. Bo-
gumin 27, 8. Wędrynia 27, 9. Dzieć-
morowice 25, 15. Cz. Cieszyn 17 pkt. 

I A KLASA
Stonawa – Wracimów 4:3 (Zol-
ler 2, Hančin 2), Datynie Dolne 
– Lutynia Dolna 0:2 (Havlásek, 
Macháček), Szonów – Olbrachcice 

3:1 (Béreš), Bystrzyca – Sedliszcze 
3:1 (M. Teofi l, Puraš, Žubor), Pe-
třvald n. M. – ČSAD Hawierzów 
3:0, Czeladna – Raszkowice 2:0, 
Veřovice – Frensztat 2:0. Lokaty: 
1. Szonów 34, 2. Olbrachcice 30, 
3. Czeladna 29,... 5. Stonawa 26, 6. 
Datynie D. 25, 7. Lutynia D. 23, 13. 
Bystrzyca 15, 14. ČSAD Hawie-
rzów 12 pkt. 

I B KLASA
Dobra – Piosek 8:0, Fryczowice – 
Luczina 1:1, Gnojnik – Jabłonków 
0:0, Dobratice – Mosty 4:0, Starzicz 
– I. Piotrowice 1:1, St. Miasto – Su-
cha G. 1:2, Gródek – Nydek 0:1. Lo-
katy: 1. Dobratice 38, 2. St. Miasto 
30, 3. Fryczowice 25 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
Gr. A: Orłowa B – Sn Orłowa 2:0, 
TJ Pietwałd – Żuków G. 0:3, Dą-
browa – Cierlicko 1:0, Łąki – Pio-
trowice B 3:1, Sj Rychwałd – Wierz-
niowice 2:1. Lokaty: 1. Żuków G. 
20, 2. Sn Orłowa 19, 3. Dąbrowa 18. 
Gr. B: G. Błędowice – B. Rychwałd 
1:0, V. Bogumin – Zabłocie 1:5, F. 
Orłowa – Bogumin B 0:1. Lokaty: 
1. Zabłocie 9, 2. Sn Hawierzów 6, 3. 
Bogumin B 6 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Bukowiec – Liskowiec B 4:1, Palko-
wice – Niebory 3:3, Baszka – Śmi-
łowice 1:3. Lokaty: 1. Ostrawica 36, 
2. Śmiłowice 35, 3. Palkowice 31 pkt. 
 (jb)

W SKRÓCIE

Stalownicy za burtą, ale już 
snują plany na nowy sezon

Banik poprowadzi Slončík

ZLIN - TRZYNIEC  5:1

Tercje: 2:0, 1:0, 2:1. Bramki i 
asysty: 1. Čajánek (Honejsek, 
Zámorský), 5. Veselý (Čajánek, 
Honejsek), 34. Balaštík (Köhler, 
Kotvan), 50. Köhler (Balaštík), 
54. Honejsek (Čajánek) – 41. Or-
sava (Galvas, Hrubec). Trzyniec: 
Hrubec – Galvas, Roth, Linhart, 
Nosek, Krejčí, Trončinský, Foltýn, 
Matyáš – Polák, Bonk, M. Růžička 
– Adamský, Peterek, Polanský – 
Hrňa, D. Květoň, Varaďa – Rufer, 
Rákos, Orsava. Stan serii: 4:2.

Weekend na boiskach piłkarskich


	15GL01
	15GL02
	15GL03
	15GL04
	15GL05
	15GL06
	15GL07
	15GL08


<<
  /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


