
Úspěšní  sportovní gymnasté Sokola Bučovice

Začíná městská anketa
Sportovec Vyškova 2015

Hlasovat pro nejlepší spor-
tovce a sportovní kolektivy
můžete na webových strán-
kách města Vyškova na:

http://www.vyskov-mesto.cz/
Zde najdete i pravidla

ankety a další podrobnější
informace.

Student bučovického gymnázia
Jan Pokorný první!

Dne 24. listopadu 2015 proběhl
v laboratořích Fakulty elektro-
techniky akomunikačních tech-
nologií VUT v Brně další ročník
prestižní soutěže Merkur per-
FEKT Challenge. Jak už název
napovídá, jednalo se o sestavo-
vání různých strojů nebo robotů
z komponentů stavebnice Mer-
kur. Soutěž je určena pro čtyř -
členné týmy středoškoláků zČes-
ké a Slovenské republiky a má
různá zadání. Účastníci si vybí-
rají jedno zadání (z devíti
možných), kterému se věnují
a snaží se ho v určeném čase
splnit. Každé zadání proto může
plnit několik soutěžních týmů.

Soutěže se již podruhé zúčast -
nil také student našeho gymnázia
Jan Pokorný, který se letos stal
kapitánem týmu nazvaného „My
za nic nemůžem“. Dalšími členy
tohoto týmu  byli Jan Gocník, Jan
Šuta a Karel Sedláček, gymna-

zisté zNymburka aPřerova. Stu-
denti si vybrali téma „Řízení
robota od oka“, to znamená, že
úkolem týmu bylo pomocí staveb-
nice Merkur navrhnout asestrojit
robota, který by byl řízen pohyby
očí. Ke snímání pohybů očí měli
využít elektrookulografie
a mikropočítač Arduino UNO.
Výsledkem bylo projetí vytyčené
dráhy na čas. 

Celý tým si po několika hodi-
nách práce a přemýšlení
oddechl. Robot byl sestrojen
a soutěžní trať projel za 58
sekund. Znamenalo to 1. místo
apostup do superfinále, které se
bude konat v únoru 2016. Tam
se rozhodne o celkovém vítězi
vpořadí 3. ročníku této zajímavé
soutěže. Honzovi a jeho týmu
samozřejmě držíme palce a pře-
jeme hodně štěstí v superfinále!

PhDr. Růžena Nedělová, 
třídní učitelka

Jan Pokorný, dolní řada první zleva

Atletický klub AHA Vyškov bilancuje uplynulý rok
Luboš Stloukal, dlouholetý

místopředseda Atletického
klubu AHA Vyškov, je od října
tohoto roku předsedou
vyškovského klubu. Spolku,
který ve Vyškově uspořádal již
tři mistrovství ČR. Povoláním
stavební inženýr, bývalý repre-
zentant ČR, se nám nyní, coby
nový předseda, v rozhovoru
svěřil s pocity a hodnocením
pomalu končícího roku
a s přáním do roku nového.

Pomalu končí rok 2015, jaký byl
z vašeho pohledu?

Z pohledu atletického klubu
byl letošní rok opět hektický.
Pro mnohé je atletika letním

sportem se závody na atletické
dráze, ale opak je pravdou. Je
to celoroční záležitost. V zimě
halové závody, na jaře přespol-
ní běhy, v létě hlavní sezóna
jednotlivců i družstev a na
podzim opět krosy a různé sil-
niční běhy. Takže pro nás je to
celoroční práce. I v letošním
roce se nám podařilo získat
několik výborných výsledků
a navázat tak na roky přede-
šlé.

Z pohledu mé osoby je to
hlavně změna v tom, že jsem
byl zvolen předsedou našeho
klubu, což je velká zodpověd-
nost, protože atletika ve Vyš-
kově má dlouholetou tradici.

Marek Kalous, běžecký objev 2015, 4. na mistrovství ČR v Praze
na 1500 m (startovní číslo 355)

Sebastian Hajzler, vůdčí osoba vyškovských skokanů a skokanek
o tyči, všestranná opora vyškovského družstva starších žáků

Jiří Osolsobě, fantastickými výkony ve vrhačských disciplínách
navazuje na vynikající vrhače vyškovské atletiky minulosti

Eva Zabloudilová a Lenka Suráková – chlouby vyškovské atletiky
na mílařských tratích

„Fanoušek je součást týmu“ bylo heslo organizátorů úspěšného
Halového mistrovství Evropy v Praze v březnu 2015 – v tomto pří-
padě za vyškovské Aháčky fandil Mario Hajzler, který k této pří-
ležitosti vytvořil věrnou kopii vyškovského sportovního areálu,
dějiště Mistrovství ČR v atletice mužů a žen v roce 2012...

Máte spoustu talentovaných
dětí, jejich výsledky jsou proni-
kavé i v republikovém měřítku.
Jaké jsou jejich další možnosti
v jejich atletickém růstu?

Ano, to je pravda. A moc nás
to těší. Každým rokem se
u nás objeví nějaký talent,
který dosáhne na výraznější
úspěch i v rámci celé republi-
ky. Je to jednak podmínkami,
které zde v areálu máme
a klub se snaží pro svoje
závodníky udělat maximum,
ale hlavně prácí našich kva-
lifikovaných trenérů, kteří
postupně již od přípravky
připravují děti tak, aby se
zlepšovaly a jejich výkonnost
měla správný růst.

Ti nejlepší pak mohou ve své

atletické kariéře pokračovat
na sportovním gymnáziu
Ludvíka Daňka v Brně na
Botanické ulici, se kterým spo-
lupracujeme a již několik
našich nadějí zde studovalo
a studuje. Za mnohé bych jme-
noval Tomáš Fišera, Filipa
Navrátila, Karolínu Srnado-
vou a další…

Samozřejmě jsme ale rádi,
pokud děti „přežijí“ přechod 
ze žákovských a dorostenec-
kých kategorií, zůstanou atle-
tice věrni a chodí dál trénovat
u nás ve Vyškově. Bohužel
náročnost studia, cestování za
studiem, či jiné aktivity mají
za následek velký úbytek atle-
tů. Toto se nám nedaří zlepšit,
ale snažíme se o to.

Máte v plánu znovu do Vyškova
přivést republikovou soutěž
typu mistrovství ČR?

Jedna věc jsou naše sny
a plány a druhá je tvrdá realita.
To, že se ve Vyškově podařilo
uspořádat 3 mistrovství ČR,
včetně toho nejprestižnějšího,
je něco neuvěřitelného a mys-
lím, že to bude doceněno až
časem, co a na jaké úrovni se
to podařilo. Bylo to dílem jed-
nak velké podpory města
a regionálních sponzorů, čehož
si vážíme, ale také obrovským
úsilím spousty dobrovolníků
a pomocníků, bez kterých
bychom to nedokázali.

Toto všechno by se muselo
dát znovu dohromady, aby se
podobná akce ve Vyškově moh-
la konat. V letošním roce jsme
měli podanou žádost o pořá-
dání MČR žactva pro rok 2016,
ale nakonec jsme ji museli vzít
zpět. Podpora ze strany města
byla dohodnuta, ale náš klub
letos řešil spoustu jiných prob-
lémů a změn a na organizaci
tak velkého závodu jsme nedo-
kázali dát dohromady potřeb-
ný organizační tým.

To ale neznamená, že
bychom nechtěli do Vyškova
znovu přivést podobný závod.
Tím, že renomé Vyškova je díky
minulým závodům vysoké,
pokusíme se v budoucnu opět
získat pro Vyškov nějaký pre-
stižní závod typu mistrovství
ČR, či mezistátní utkání.
Vyškovský areál by si to určitě
zasloužil. 

Co se vám v klubu daří a naopak,
co lze z vašeho pohledu vylep-
šit?

Myslím, že tohle je spíše

otázka pro někoho jiného.
Z mého pohledu se nám v klu-
bu daří udržet kvalitu a kvali-
fikovanost trenérů, za což jim
všem moc děkuji, protože to
dělají dobrovolně s nadšením
a za symbolickou odměnu
a doufám, že nám zůstanou
věrní.

Tímto základním kamenem
se nám daří opakovaně úspěš-
ně bojovat v žákovských druž-
stvech s těmi nejlepšími
družstvy Moravy a Slezska
a jak jsem již říkal, každý rok
máme nějakého sportovce
v top 5 na mistrovství ČR.
Letos se dokonce na MČR žáků
kvalifikovalo hned 10 vyškov-
ských atletů, což je výborný
úspěch.

Vylepšit bychom chtěli eko-
nomickou stránku klubu.
Dlouhodobě se nám nedaří zís-
kat generálního sponzora, kte-
rý by nám pomohl stabilizovat
a zajistit chod klubu bez kaž-
doročního strachování se o to,
jestli vše finančně zvládneme.
Vážíme si všech drobných
sponzorů a jsme rádi za pod-
poru města, ale nějaký hlavní
partner by se nám moc hodil.

Co byste popřál vyškovskému
sportu do roku 2016?

Nejen vyškovskému sportu,
ale i všem lidem bych chtěl
popřát hlavně hodně zdraví,
štěstí, spoustu energie a osob-
ních úspěchů. Hlavně si ale
přeji, aby se všichni k sobě
navzájem chovali slušně,
s úctou a aby si v této hektické
době našli čas pro sportování,
anebo třeba jen pro fandění při
všech vyškovských sportov-
ních akcích.

Vynikajících výsledků do sáhli v historicky nejúspěšnější sezoně
mladí sportovní gymnasté Sokola Bučovice na mistrovství ČR
v povinných sestavách v Praze.

Nejúspěšnější sezonu v historii klubu završili mladí gymnasté
Sokola Bučovice na 41. ročníku mezinárodních závodů Memoriál
R. Pavly a O. Šišky v Šumperku.

Beznadějně zaplněná tělo-
cvična SK Hradčany Praha při-
hlížela moravskému koncertu,
neboť z 15 medailí putovalo
devět na Moravu. Publiku se
představilo 158 borců z 27 oddí-
lů Čech a Moravy. Fantastické-
ho úspěchu dosáhlo duo Sokola
Bučovice Durák, Rotrekl.
V kategorii VS 2 mladší žáci
vybojoval svěřenec trenéra
Josefa Sedláka a asistenta Jiří-
ho Kříže skvělou stříbrnou
medaili, když se musel sklonit
pouze před supertalentem
Danielem Kaplanem z SK
Hradčany Praha!

Mirek zvládl celý šestiboj
výtečně a bez chyb. Znamenitě
si vedl i debutant v této disci-
plíně Jakub Stavělík, který svůj
výkonnostní vzestup korunoval
pěkným 10. místem.

Další radost přinesl bučovic-
kým barvám klání gymnastů VS
2 – starší, kde velmi příjemně
překvapil dnes už spolehlivý
vícebojař Pavel Rotrekl, jehož
stříbro v nabité konkurenci
bylo obrovským překvapením!
Jen Jonáš Běhal ze Zlína byl
lepší! A to ještě Jonáš před pře-
stupem do Zlína závodil v loň-
ském roce za Bučovice! 5
medailí gymnastů Sokola
Bučovice na letošních přebo-
rech a mistrovství ČR znamená
příslušnost k absolutní repu-
blikové špičce a je zúročením
tvrdé a systematické tréninkové
píle.

V soutěži VS 1 se představilo
kvarteto nejmladších adeptů
Sokola Bučovice. Hoši absolvo-

vali teprve třetí závod v životě
a náročný šestiboj odhalil
u sedmiletých benjamínků
rezervy. I tak však solidně
zacvičili Roman Zachrla –
55. místo a Matěj Stavělík
58.místo. Nováčkovskou daň se
vším všudy zaplatili Jiří Hurka
(72.) a Ondřej Obdržálek (86).
Ale kluci teprve začínají
a v roce 2016 budou jejich
výsledky určitě kvalitnější.

V hodnocení výprav patří
Sokolu Bučovice parádní
5. místo v poli 27 oddílů!

V Praze v tělocvičně na Bal-
káně na Žižkově proběhlo finá-
le přeboru ČOS mladších
a starších žákyň. Už samotný
postup do tohoto závodu byl pro
bučovické trio úspěchem. Ze
svěřenkyň trenérského dua
Duráková, Tichý se nejlépe ved-
lo Katce Durákové, která obsa-
dila 28. místo po solidním,
vyrovnaném výkonu. Vyhrála
Kaplanová ze Sokola Kampa.

Klára Hrabovská skonči-
la 35. Závod mladších žákyň
vyhrála Sára Kulhavá z Chru-
dimi. Nováčkovská daň zařadi-
la Terezu Hanouskovou na
30. příčku.

I děvčata bučovického Soko-
la postupem do tohoto nároč-
ného závodu naznačila zlepšení
výkonnosti.

Závěr náročně sezony obsta-
rají závody v Šumperku (hoši)
a v Moravském Krumlově (dív-
ky).

I zde udělají bučovičtí soko-
líci maximum pro dobré výsled-
ky. (PeP)

Na start volného pětiboje se posta-
vilo 51 závodníků ze 3 zemí (ČR Slo-
vensko, Polsko). Sobotní pětiboj byl
kvalifikací pro nedělní finále. Výtečně
se prezentovali mladí gymnasté
Sokola Bučovice. Svěřenci trenéra
Josefa Sedláka vybojovali v průběhu
víkendu 8 medailí a stali se 2. nej-
úspěšnější výpravou! V kategorii
mladších žáků se v konkurenci 13
týmů umístilo duo bučovických
sokolů Miroslav Durák aJakub Sta-
vělík na krásném 2. místě těsně za
vítězným SK Hradčany Praha!
Chlapci nechali za sebou igymnasty
z renomovaných bašt Polska, Sloven-
ska i ČR. Soutěž jednotlivců vyhrál
po naprosto spolehlivém výkonu
Miroslav Durák cvičící v životní for-
mě. Zabojoval iJakub Stavělík, jehož
9. místo v kvalitní konkurenci má
svoji kvalitu. Závod starších žáků
vyhrál vynikající vícebojař Polák
Maksymilian Roj z Krakova. Spo-
lehlivě cvičící Pavel Rotrekl ze Sokola
Bučovice vybojoval solidní 7.příčku.
Neděle se nesla ve znamení finálo-
vých bojů na jednotlivých nářadích.
A Bučovičtí doslova řádili! V mlad-
ších žácích vyhrál prostná Jiří Tomá-
šek (SK Hradčany Praha), stříbro
bral Miroslav Durák. Koně s madly
ovládl Daniel Kaplan (SK Hradčany
Praha) a Miroslav Durák opět při-

pojil další stříbro, aby po pár minu-
tách triumfoval na kruzích! Zlato pro
Bučovice. Bradla patřila Kaplanovi,
zatímco Durákovi tentokrát náleželo
4. místo. Finále na hrazdě vyhrál
zaslouženě opět Miroslav Durák, kte-
rý se spolu se svým rivalem Kapla-
nem z Hradčan a Jonášem Běhalem
ze Zlína stali nejúspěšnějšími účast -
níky memoriálu. Jakub Stavělík
obsadil 6.místo. Bučovickou euforii
doplnil výtečně bojující Pavel Rotre-
kl v kat. st. žáků, který roste v prvo-
třídního vícebojaře. Hned v prvním
finálovém závodě na prostných
vyhrál, když favorité kazili a Pavel
toho dokázal šikovně využít. Na koni
a na kruzích se prosadil mistr ČR
v této kategorii Jonáš Běhal ze Sokola
Zlín. Bradla zkrotil nejlépe Tomáš
Mareš ze Sokola Praha-Vršovice.
V pohodě cvičící Pavel Rotrekl vybo-
joval zaslouženě bronzovou medaili.
Bučovické trenéry potěšilo i uznání
od slovenských kolegů, kteří pozvali
Bučovické na mezinárodní závody
do Prešova aKošic. Závěr sezony tedy
vyšel gymnastům Sokola Bučovice
parádně. Děvčata se představila
v Moravském Krumlově na populár-
ním „Zvonečku“.  Ze závodnic Soko-
la Bučovice se nejlépe dařilo Kláře
Hrabovské, která ve své kategorii
obsadila 6. místo.

Rozhovor s předsedou klubu Lubošem Stloukalem



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /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 /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.12500
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth 8
  /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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a0161>
  >>
  /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 /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


