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 Vzpomínám si na svůj první zahraniční pobyt v 
roce 1977. Bylo to ve Splitu, byli jsme ubytováni 
v jakémsi vybydleném internátu kilometr od moře, 
pláže tam byly uzavřené, a tak nám nezbývalo než 
si poškozovat záda na hrubých kamenech a po 
koupání nás ve sprchách čekala jen ledová voda.
 Druhá zahraniční cesta „na západ“ vedla do 
italského družebního města Scandiano. V roce 
1987 jsem byl pozván na tradiční jarní Josefskou 
výstavu, kde mělo naše město svůj stánek se zdar-
ma rozdávanými regionálními exponáty. Vesměs 
to byly knihy, různé publikace a letáky, které v té 
době město vydávalo. V tomto takřka veletržním 
dění bylo sousta stánků s potravinami místních 
podnikatelů, a tak jsem během pěti dnů měl mož-
nost ochutnat pestrou paletu italských specialit. 
Vrcholem byla večeře s českým velvyslancem v 
nóbl restauraci, kde nás čekalo šest chodů, jeden 
lepší než druhý. Nechutnala mi pouze polenta, což 
je jakýsi pudink z kukuřičné mouky, bez chuti a bez 
zápachu.
 Snad proto moje první porevoluční cesty vedly 
právě do Itálie. Bibione, rok 
1993 a pobyt v apartmánu 
s polopenzí. Bylo to lákavé, 
cena slušná, ale jestli si my-
slíte, že jsme se měli dobře, 
jste na omylu.  Těšil jsem se 
na italské speciality jako ve 
Scandianu, ale čekalo nás 
velké rozčarování. Miniaturní 
porce u pultu, žádná italská 
jídla, jen kontinentální strava, 
takže naše první cesta vedla 
z jídelny do vedlejšího super-
marketu, abychom se dokrmili 
nějakým pečivem nebo pizzou.
 Pak už jsem projel téměř ce-
lou Evropu a zážitky by vydaly 
na deset takových úvodníků. 
Zkušenosti jsou takové, že 

 Máme tu polovinu roku, prázdniny, dobu dovolených, výletů a zájezdů. A našinec vyráží do 
všech koutů světa za poznáním, rekreací a nevšedními zážitky. Konec konců, proč ne, když máme 
otevřené hranice. Kdo má dost peněz, může se dnes dostat prakticky na kterékoliv místo planety. 
Je to dobře, ale ne každý se vrací ze zahraničí zpět do republiky se spokojeným pocitem.

NÁBYTEK HAVLÍK

www.nabytek-havlik.czwww.nabytek-havlik.cz
info@nabytek-havlik.czinfo@nabytek-havlik.cz

Těchovská 6, Blansko
(u pošty, na ul. Masarykova)

út, st, pá: 9 - 17 hod.
čt: 9 - 19 hod.
tel.: 731 616 282
fax: 516 415 420

KUCHYNĚKUCHYNĚ
INTERIÉRYINTERIÉRY KUCHYNĚKUCHYNĚ

úplně jinakúplně jinak
* nižší ceny ** nižší ceny *

* vyšší záruky ** vyšší záruky *

www.realitymacocha.cz

RD Lažánky

RD 5+1 s dvojgaráží a okrasnou zahradou, klidné bydlení.
mob.: 777 857 740 Cena: info v RK

Byt Blansko

OV 2+1 s garáží přímo v domě, ulice Čapkova.  
mob.: 777 857 740 Cena: info v RK

RD Blansko

Cihlový RD se zahradou a terasou v žádané lokalitě. CP: 236 m2. 
mob.: 777 857 740 Cena: 2.300.000 Kč

kontakt: Smetanova 8, 
 678 01 Blansko 
tel.: 516 833 833 
e-mail: info@realitymacocha.cz

Byt Blansko

OV 3+kk (87 m2), vlastní plynový kotel. mob.: 777 857 738 Cena: 2.209.000 Kč

20 let na trhu - 100% záruka a seriózní jednání

- Byt OV 3+1 Blansko – Pekařská, 93 m2, 3.p., i výměna za 1+1...NC – 1 599.000 Kč
- Byt OV 3+1 Blansko – Zborovce, 93 m2, 2.p., volný od I/2013...NC – 1 749.000 Kč
- RD Blansko – Horní Lhota, 120 m2, 2 podlaží, rekonstrukce ...NC – 2 199.000 Kč
- 4 STP na RD Blansko – Horní Lhota, od 473 m2, IS v ceně ...NC – od  1.400 Kč/m2

- STP na RD Blansko – Horní Palava, 449 m2, IS na hranici ...NC – DOHODOU
- STP na rodinné domy Blansko – Češkovice, 4658 m2, investice ...NC – 750 Kč/m2

- Zahrada Blansko – Žižlavice, 373 m2, voda a elektřina, chatka ...NC – 199.000 Kč
- Pozemek na rekreační stavbu - Ráječko, 1647 m2, IS dostupné ...NC – DOHODOU

DB 2+kk Blansko – Okružní 
54 m2, 2. NP, zděný, luxus. vyb., bez 
anuity, nadstandard, volný od IV/12

NC - 1 290.000 Kč

OV 2+1 Blansko – Pod Javory 
51 m2, 2.p., lodžie, výtah, šatna, 
stand. vyb., možná výměna za 1+1 BK

NC - 899.000 Kč

www.mikark.cz

cena pobytu nemusí vždycky odpovídat kvalitě 
služeb. Příkladem může být zmíněná Itálie. Nej-
krásnější dovolenou jsem strávil na ostrově Ischia 
v malém hotýlku, kde jsme měli každý den svůj 
stůl, měli jsme na výběr několik jídel, obsluhoval 
nás osobní číšník, který nedopitou láhev minerálky 
nebo vína uschoval do lednice a druhý den jste ji 
měli na stole.
 Naopak nejhorší zkušenosti mám ze Španělska, 
kde jsme bydleli v hotelu inkluzivním. Viděl jsem 
tam české turisty, kteří si švédský stůl obešli něko-
likrát, z každého masa odkrojili jen kousek, nechali 
plný stůl zbytků a pak si nacpali do kapes suché 
bagety a odešli na svůj pokoj.
 Potěšila mě tedy zpráva, že letos roste poptávka 
po tuzemských pobytech. Člověk nemusí utrácet 
desetitisíce korun, aby se pak vrátil utrmácený z 
několikatisícové trasy a znechucený poskytnutými 
službami. Stačí se podívat na internet, tam je mno-
ho možností rekreace v místních podmínkách za 
menší náklady. A tomu fandím.

PM

HLEDÁME BYTY A RD NA PRODEJ – DOBRÁ CENA = PENÍZE IHNED!
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Usnesení z 35. schůze               
Rady města Blansko          

konané dne 10.07.2012
Usnesení č. 1
 Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Ji-
homoravského kraje pro Město Blansko ve výši 
2.000.000 Kč na projekt „MKD Blansko - rozšíření 
jídelny“ za podmínek návrhu Smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Usnesení č. 2
 Rada souhlasí se zveřejněním záměru na prodej 
půdy bytového domu Údolní 1168/23 postaveného 
na pozemcích parc. č. st. 1260/1 o výměře 46 
m2, parc. č. st. 1260/2 o výměře 22 m2 (město 
je vlastníkem ½ pozemku) a parc. č. st. 1260/3 
o výměře 305 m2, a uvedených pozemků, vše v 
k. ú. Blansko za minimální cenu 1.250 tis. Kč, s 
tím, že žadatel uvede ve své žádosti svůj návrh 
majetkového řešení po provedení nástavby.
Usnesení č. 3 
 Rada revokuje usnesení č. 39 z 32. schůze rady 
konané dne 15.05.2012.
Usnesení č. 4
 Rada souhlasí s ubytováním bezdomovců ve 
volných místnostech (určených odborem KOM) v 
objektu Jungmannova 10, Blansko za podmínek 
uvedených v bodech 1-8 materiálu.
Usnesení č. 5
 Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 
20/2012.

-měú-

V galerii Kruh vystavuje          
Michal Halva

 V neděli 29. července představil v galerii Kruh v 
rájeckém zámku své obrazy a grafi ky přední brněn-
ský výtvarník Michal Halva. Jeho obrazy vytvořené 
kombinovanou technikou se vyznačují velkou roz-
manitostí motivů, neopakovatelnou fantazií, výraz-
nou barevností a poetičností. Pro svoji výtvarnou 
originalitu a výjimečnost jsou zastoupeny v řadě 
galerií, soukromých sbírkách v České republice i 
řadě dalších zemí. Zaujaly především v Japonsku, 
kde umělec již realizoval řadu samostatných výstav 
a o další neubývá zájem. 
 Výstava v galerii Kruh potrvá do 16. září 2012 a 
je přístupná v provozní době rájeckého zámku. 

Výstavu obrazů a grafi ky Michala Halvy zahájila v 
přítomnosti autora MUDr. Naděžda Formánková.

Výstava, kterou navštívil i starosta Města Blansko 
Ing. Lubomír Toufar, plně zaujala přítomné přátele 
umění, jejichž většina jsou stálými návštěvníky 
galerie Kruh.

Text a foto: - Šr -
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Freddieho sloupekFreddieho sloupek

Archiválie vyvrátilyArchiválie vyvrátily
kolaboraci Hugo Salmakolaboraci Hugo Salma

S - PODLAHYODLAHY
         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Pojízdná vzorkovna

         

Blansko

DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE 

 - Dětské pokoje, PC stoly - Dětské pokoje, PC stoly
 - Postele včetně roštů a matrací - Postele včetně roštů a matrací
 - Montáž do 3 týdnů! - Montáž do 3 týdnů!

TruhlářstvíTruhlářství

Kuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhyKuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhy
Tel. 731 463 795, 737 106 850Tel. 731 463 795, 737 106 850

SEKRSEKR

Chování                                               
ke starším

 Naposledy jsem se tady rozepisoval o 
nepochopitelných náladách některých spolu-
občanů, které se v pravidelných intervalech 
zhmotňují v rozkopaný odpadkový koš, po-
čmáranou zeď nebo něco podobného.
 Netrvalo dlouho a já zaregistroval (na-
štěstí jen z vyprávění) jistý nešvar některých 
mládežníků. Nedávno totiž slovně zaútočila 
skupinka výrostků na osobu mi velmi blízkou. 
Nedivím se, že se pak bála. A není to jediný 
případ. Povídala mi i o tom, jak její kamarádce 
jiná skupinka výrostků hrozila podkopnutím 
berlí, aby, cituji: „si babka rozbila hubu…“.
 Zajímalo by mne upřímně, jaké se dostalo 
těmto lidem vychování, a velmi rád bych si 
pohovořil s jejich rodiči. Nedokážu totiž dost 
dobře (opět) pochopit pohnutku, která k tomu-
to jednání vede. A rozhodně takové chování 
nehodlám tolerovat. V úvodu jsem napsal, že 
jsem to chování zaregistroval NAŠTĚSTÍ jen z 
vyprávění. Chtěl bych podotknout, že naštěstí 
pro útočníky. Pokud bych takovému nevybíra-
vému chování byl přítomen, je docela možné, 
že by útočník dostal takovou ránu, že by ho 
po ní nenašel ani nejvýkonnější internetový 
vyhledávač.
 Nedokážeme-li se chovat s patřičnou úctou 
k našim seniorům, pak nám budiž samo nebe 
milostivo. Vyspělost té které civilizace se 
totiž dá snadno ohodnotit podle vztahu, který 
máme ke svým starším. A v případě naší ci-
vilizace se mi nezdá vyspělost až na takové 
úrovni, na jaké by měla být. 
 Je to jistě veliká škoda, ale především ob-
rovská ostuda.
 Hezký den.

Freddie
(freddiemail@email.cz)

Cenová houpačkaCenová houpačka

 Ředitelka Moravského zemského muzea 
Kateřina Smutná v pořadu ČT prohlásila: 
„Nejsou žádné materiály, žádné dokumenty 
že by pan Salm byl členem nějakého spolku 
nebo organizace“. Hugo Salm se přihlásil k 
německému občanství, po válce potvrdil, 
že pod nátlakem, a požádal o navrácení 
občanství českého. Ve stejném duchu mluví 
i další historické prameny. V únoru 1942 na-
psal vedoucí Německé úřadovny říšského 
protektora Reinhardovi Heydrichovi: „Kníže 

 Pátek 13. července byl nešťastným dnem pro ty historiky, kteří po léta osočovali 
v březnu 1946 zesnulého Hugo Mikuláše Salma ze spolupráce s nacisty. V ten den 
totiž Česká televize odvysílala pořad „Archiválie vyvrátily kolaboraci Hugo Salma 
s nacisty“. To potvrdily vzácné archiválie, které se ztratily z archivu města Rájec, 
znovu se nalezly a potvrdily, že neobsahují žádné důkazy o spolupráci Salmů s 
nacisty. Takové jsou výsledky bádání historiků, kteří znovunalezené dokumenty 
několik měsíců pečlivě zkoumali. 

Salm má negativní postoj k nacismu, a ač 
se po zdlouhavých jednáních a pod nátla-
kem přiznal k němectví, je mu ještě hodně 
vzdálen“. Tento výrok byl důvodem, proč 
byl na zámek v Rájci jmenován německý 
správce.
 Archiválie dokumentující Salmovu bez-
úhonnost prošly digitalizací, jsou uloženy 
ve Státním okresním archivu v Blansku a 
jsou veškeré veřejnosti přístupné. 

- Šr -

 Pořadí se stále nemění, jen cenové rozdíly se 
podstatně rozevírají. Nejlevnější je Kaufl and, 
na 20 Kč se mu přiblížil Albert a tradičně nej-
dražší je o rekordních 129 Kč Billa, která má 
ve srovnání s Kaufl andem a Albertem o 30 Kč 
stále předražený jeden kilogram česneku a o 
stejnou částku i křen, dovoz z Číny. Ceny byly 

odečteny ve čtvrtek 26. července před devátou 
hodinou.
 Pro zákazníky připravil Albert již dříve avi-
zovanou a pro zákazníky významnou novinku. 
Tou jsou cenovky, které kromě ceny obsahují i 
označení země původu a bezlepkové potraviny. 

- Šr -

Zboží Albert Billa Kaufl and
Paprika bílá 1 kg 19.90 17.90 28.90
Cibule 1 kg 14.90 24.90 13.90
Křen 1 kg 72.90 99.90 69.90
Banány 1 kg 29.90 32.90 12.90
Mrkev 1 kg 19.90 24.90 16.90
Česnek Čína 1 kg 89.90 119.90 89.90
Meloun 1 kg 14.90 11.90 5.90
Brambory 1 kg 6.90 11.90 8.90
Rajče keř. 1 kg 29.90 44.90 29.90
Květák 1 ks 17.90 34.90 17.90
Nákup celkem 315.- 424.- 295.-
Rozdíl + 20.- + 129.- 0

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488
po - pá 8 - 17, so 8 - 11

KOLEKCE DÁMSKÉ
NADMĚRNÉ OBUVI
PRÁVĚ  V PRODEJI

vel. 41-45
Pánská nadměrná obuv do vel. 49
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Gymnázium ušetřilo díkyGymnázium ušetřilo díky

RECYKLOHRANÍRECYKLOHRANÍ

Nový ročník krajského přeboru Nový ročník krajského přeboru 

je již za dveřmije již za dveřmi
 Fotbalový ročník krajského přeboru 2011 - 2012 je již historií. Blanenští fotbalisté skončili 
na druhém místě a jen málo stačilo k návratu do divize. Rozhodnutí padlo až v posledním 
utkání v Kyjově, které skončilo remízou 0:0. Stačil jediný gól a bylo to. Měli bychom stejně 
bodů jako postupující Vracov a toto paradoxně postupující mužstvo s Blanskem jednou 
remizovalo 2:2 a na svém hřišti s blanenskými fotbalisty prohrálo 1:2. 

 V polovině soutěže byl Vracov se 34 body 
první a Blansko s 28 body až páté. Ta chyba 
se stala právě v té první polovině, kdy mužstvo 
prohrálo pouze dvě utkání a ty rozhodující 
body ztrácelo sedmi remízami převážně s 
mužstvy na konci tabulky (14. Podivínem, 13. 
Rajhradem, 10. Boskovicemi, 8. Ráječkem, 7. 
Rousínovem). V celoroční bilanci se Blansko 
deseti nerozhodnými zápasy stalo králem 
remíz krajského přeboru a lze konstatovat, že 
o tu divizi se mužstvo defi nitivně připravilo až 
v závěru května porážkou 2:1 od patnáctého, 
předposledního Zbýšova a remízou 1:1 s 

dvanáctým FC Kuřim na 
vlastním hřišti. Skuteč-
ností je, že trenérovi se 
na jaře podařilo omlazení 
mužstva a jeho posílení 
zkušeným Petrem Crhá-
kem, který dokázal díky 
skvělé souhře zálohy a 
útoku dosáhnout zrych-
lení hry a v předposled-
ním utkání s Rousínovem 
zaznamenat čtyři z pěti 
vítězných gólů.
 A tak i nový ročník 
zahájí 13. srpna mužstvo 
FK Blansko v seriálu kraj-
ského přeboru. Prvním 
soupeřem mu bude muž-
stvo FC Boskovice. Roč-
ník to nebude snadný. 
Novými mužstvy přeboru 
je z vyšší soutěže sestu-

pující Sparta Brno a postupující Mutěnice, z 
čela krajského přeboru zůstávají ambiciózní 
FC Kyjov a silná mužstva FK Znojmo a Slovan 
Bzenec. Příslibem pro nový i další ročníky 
soutěže je cílevědomá práce trenéra Michala 
Kuglera, jeho pomocníků a zejména široká a 
kvalitní záloha nejen v postupujícím B mužstvu, 
ale i v úspěšných divizních mužstvech staršího 
a mladšího dorostu. Nelze opomenout ani vý-
znamnou podporu sponzorů a vedení města, 
bez jejichž přízně se v současné době ani 
klubová kopaná neobejde.

Jiří Šrámek

Díky vedení města se nový ročník krajského přeboru 2012 -2013 bude hrát na Díky vedení města se nový ročník krajského přeboru 2012 -2013 bude hrát na 
novém trávníku, opravena je i budova šaten a kanceláří. Bohužel, otřesný pří-novém trávníku, opravena je i budova šaten a kanceláří. Bohužel, otřesný pří-
chod od brány do areálu hřiště po štěrku a přes kaluže zůstává zatím bez opravy. chod od brány do areálu hřiště po štěrku a přes kaluže zůstává zatím bez opravy. 
Zřejmě instalace oplocení, komplikující příchod k tribuně, vyčerpala fi nance na Zřejmě instalace oplocení, komplikující příchod k tribuně, vyčerpala fi nance na 
léta odkládanou dlažbu.                                                                                 Foto: - Šr -léta odkládanou dlažbu.                                                                                 Foto: - Šr -

Mužstvo FK Blansko, které na jaře změnilo tabulku z pátého místa na podzim na krůček od postupu do divize. Mužstvo FK Blansko, které na jaře změnilo tabulku z pátého místa na podzim na krůček od postupu do divize. 
Foto: bhFoto: bh

 Školní recyklační program Recyklohraní nejen vzdělává a motivuje žáky v oblasti 
ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět ochraně životního prostředí. Žáci i 
škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče. 

 Letos poprvé získa-
lo blanenské gymná-
zium certifi kát vypoví-
dající nejen o příno-
sech třídění televizí a 
počítačových monito-
rů, ale také o význa-
mu sběru drobných 
spotřebičů. Výsledek 
studie jednoznačně 
prokázal, že zpětný 
odběr elektrozaříze-
ní, i těch nejmenších, 
má nezanedbatelný 
dopad na životní pro-
středí. Z certifikátu 
Enviromentálního vy-
účtování společnosti 
ASEKOL za rok 2011 
vyplývá, že Gymná-
zium Blansko a jeho 
žáci v loňském roce 
odevzdali do zpět-
ného odběru celkem 
3171 kg elektroza-
řízení – konkrétně 
21 kusů televizí a 8 
kusů PC monitorů – 
tj. 304 kg, dále 2867 
kg ostatních drob-
ných elektrozařízení. 
„Tím bylo uspořeno 
73,91 MWh elektřiny, 

5024,40 l ropy, 1,58 tun primárních 
surovin. Když si uvědomíme, že na-
příklad osobní automobil vyprodukuje 
za rok provozu 2 tuny skleníkových 
plynů a jedna čtyřčlenná domácnost 
průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh 
elektrické energie, jsou to impozantní 
čísla,“ popsala konkrétní úspory pro 
životní prostředí Mgr. Anna Bayerová, 
koordinátorka projektu Recyklohraní při 
Gymnáziu v Blansku.
 Sběr, doprava, demontáž a následné 
využití frakcí zpětného sběru vyslou-
žilých elektrospotřebičů představuje 
nezanedbatelný přínos pro životní pro-
středí a úsporu přírodních zdrojů. Proto 
všichni, kteří zodpovědně třídí a přispí-
vají tak k ochraně životního prostředí, 
zaslouží obrovský dík. 

Mgr. Jana Žilková, 
Gymnázium Blansko
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* FOTOREPORTÁŽ Z TURNAJE SENIORŮ ** FOTOREPORTÁŽ Z TURNAJE SENIORŮ *

Další školní budova získává v době prázdninového volna zatep-
lení instalací nových oken. Rada města tak i v době omezených 
fi nančních zdrojů pokračuje v plnění svého programového 
prohlášení.

Podobně pokračuje i obnova chodníků, které byly v havarijním 
stavu. Tak se děje v Husově ulici na příchodu k Dělnickému 
domu a budově Okresního soudu. Dokonce se už objevily i 
nové, dlouho požadované přístřešky u autobusových zastávek.

Bohužel, doposud se tak neděje všude. Takový je stav na pří-
chodu ke krytému bazénu a zimnímu stadionu, kde se, zejména 
pod schodištěm k lázním pohybuje spousta dětí a je štěstím, že 
se zde zatím žádnému z nich nic nestalo.          Text a foto: - Šr - 

* FOTOREPORTÁŽ O INVESTICÍCH MĚSTA ** FOTOREPORTÁŽ O INVESTICÍCH MĚSTA *

Turnaj nabídnul Turnaj nabídnul 
vyrovnané soupeřevyrovnané soupeře

 I v SENIOR centru Blansko se našli příznivci 
této hry, kteří zde v loňském roce založili vlastní 
pétanqový tým. S tímto týmem se podařilo na-
sbírat cenná prvenství v rámci turnajů v Jihomo-
ravském kraji, a hráči se neztratili ani na turnaji s 
přeborníky v rámci celé Moravy. 
 Letošní sezónu započal pétanqový tým domova 
ziskem zlatého prvenství v Hodoníně na I. Májo-
vém turnaji. Jako loňští vítězové a současní favo-
rité přijeli Blanenští také do Brna, kde se konalo 
jihomoravské kolo poháru seniorů v pétanque. 
Zde se umístili na pěkném třetím místě a o vlásek 

jim tak unikla postupová pozice pro účast ve III. 
ročníku Moravského poháru seniorů. Letos se 
tedy tým seniorů z Blanska bojů o Moravský pohár 
nezúčastní. Bude proto mít více času na trénink 
v zahradě SENIOR centra Blansko a přípravu na 
další turnajová klání.
 Na závěr je zcela jistě na místě poděkování 
celému týmu za vzornou reprezentaci domova a 
dosažené úspěchy. Ať se daří i nadále!
 Atmosféru turnaje přibližují fotografi e v násle-
dující fotoreportáži.

ZAMĚSTNANCI DOMOVA

 Víte, co mají společného francouzští a čeští senioři? Zcela jistě je to oblíbenost sportovní 
hry zvané pétanque, která má svůj původ právě ve Francii. Láska ke kovovým koulím a malému 
prasátku totiž neklade žádné zvýšené nároky na fyzičku, a proto je tato hra vhodná právě pro 
osoby dříve narozené.

MENU
Předkrm:

Grilované kousky chobotnice 
na špejli s melounem "Galia"

Hlavní jídlo:
Jehněčí řízečky obalené 

v sýrové strouhance, 
baklažánové purée

Musaka v zapékací misce
(příprava 40 min.)

Jehněčí pečené na víně
šťouchaný brambor se špenátem

Dezert:
Chlazený řecký jogurt

s medem a ořechy

VÍKEND VÍKEND ŘECKÝCHŘECKÝCH
SPECIALITSPECIALIT
Restaurace U Zámečku
4.8. - 5.8. 2012
Rezervace na tel. 732 187 727
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Slavnostního setkání u příležitosti stého výročí založení Sboru dobrovol-
ných hasičů v Těchově se zúčastnila řada představitelů vyšších orgánů, 
příslušníků sboru, představitelů Krajského úřadu JM kraje, Městského 
úřadu v Blansku a občanů městské části Těchov.

Za obětavou činnost jak ve Sboru dobrovolných hasičů, tak i při sborem 
pořádaných kulturních, společenských akcích a úspěchy v soutěžích 
byla oceněna řada aktivních členů a funkcionářů.

Za dlouholetou profesní a kulturní činnost bylo těchovským hasičům u 
příležitosti stého výročí založení SDH uděleno nejvyšší ocenění, kterým je 
prapor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Prapor převzal starosta 
SDH Těchov Pavel Bezděk.                                          Text a foto: - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ Z TĚCHOVA ** FOTOREPORTÁŽ Z TĚCHOVA *

ZAVEDENÁ VINOTÉKA S TRADICÍ

 V pátek 20. července vzpomněli občané Těchova sté výročí založení dobrovolného hasičského 
sboru. Rozhodli o tom v roce 1912 občané Těchova na základě požárů několika domů v Těchově 
a Obůrce a Skalského mlýna, které se staly v předešlých letech. Náčelníkem prvního hasičského 
sboru byl zvolen Robert Svoboda, jeho zástupcem byl Josef Novohradský, strojníkem Josef 
Kučera a řada občanů se stala aktivními členy sboru.

 Hasičské skladiště, které bylo v domě č. 83 a je 
v něm dodnes, bylo vybaveno dvěma stříkačkami, 
třetí byla připravena k použití v sousední Obůrce. 
Činnost sboru byla fi nancována ze sbírek. V roce 
1925 měl sbor již 20 činných členů, zapojilo se i 
7 žen, 31 přispívajících mužů a dvě ženy. Hasiči 
se stali i důležitou složkou kulturní činnosti obce, 
vybudovali dokonce i vlastní knihovnu, organizo-
vali společenské akce a vykonávali bezpečnostní 
služby při zábavách a kulturních akcích. Sbor 
pokračoval ve své činnosti i v letech válečných 
a postupně se rozrůstal. V roce 1968 už měl 
hasičský sbor 54 činných a 40 přispívajících 
členů. Klepačovští hasiči se aktivně zapojují o 
do výstavby obecní prodejny a mateřské školy 
a zařazují se mezi nejlepší hasičské sbory v 
okrese. Významnou se pro budoucnost sboru 
stala spolupráce s mládeží, která se zapojila do 
žákovských družstev, kterým se věnovali manželé 
Jitka a Petr Křížkovi. Takže v roce 1988 vzrostla 
základna sboru na 74 členů, zapojily se i ženy a 
v roce 1994 již má sbor 84 členů, z toho 20 žen, 
v činnosti jsou i dvě družstva žáků, dorostenek, 
dorostenců a dvě družstva mužů.
 Ve vedení sboru se vystřídalo několik starostů, 
od roku 2002 tuto funkci vykonává Pavel Bezděk. 

Členové se zúčastňují různých soutěží a pořádají 
různé akce. O tom, že se Sbor Dobrovolných 
hasičů stal uznávanou součástí života v Těchově, 
svědčí i to, že k dnešnímu dni se do jeho činnosti 
zapojilo již 133 členů, z toho 26 žáků do 15 let, 
získal řadu čestných uznání, byla mu Sdružením 
hasičů Čech, Moravy a Slezska udělena Medaile 
za mimořádné zásluhy.
 Slavnostní valné hromady u příležitosti 100. 
výročí založení SDH Těchov se zúčastnil i senátor 
Jozef Regec, náměstek hejtmana Jihomorav-
ského kraje Ivo Polák, starosta Města Blansko 
Lubomír Toufar s místostarostou Jiřím Crhou 
a zástupci Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska, kteří ocenili činnost těchovských hasičů 
předáním nejvyššího vyznamenání, kterým je 
Čestný prapor SH ČMS. Při této příležitosti byla 
oceněna i řada obětavých činovníků Hasičského 
sboru dobrovolných hasičů v Těchově. 
 Součástí valné Hromady byla i prohlídka ha-
sičské zbrojnice a moderního strojního vybavení. 
Jediným nedostatkem je už dosluhující hasičské 
auto, ale zdá se, že i tento problém bude, doufej-
me, brzy vyřešen. Pro další úspěšnou činnost je 
to potřeba číslo jedna.

Text a foto Jiří Šrámek
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské prá-
ce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby, 
zednické práce. Tel. 724249530.
* Fasády, sádrokartony, stavební práce vč. 
bourání. Tel. 724249530
* Malíř pokojů.  Tel. 721877024.
* Přijmeme brigádníky na doručování Moni-
toru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* www.libormunster.cz
* Vykoupim zlaté šperky, prsteny, zuby, při-
padně i stříbrné šperky. Zavolejte ihned na 
tel. 603722434.
* Stříhání psů BELLA: tel. 732 879 309, www.
strihanibella.webnode.cz
* Nabízíme pronájem velmi zajímavých ob-
chodních (provozních) prostor v blízkosti 
centra Blanska. Příjezd, přístup a vlastní 
parkoviště přímo z hlavní silnice ul. Svitav-
ská. Naproti supermarket, obchody.  Plocha 
144 m2 - přízemí. Cena dohodou. Bližší in-
formace: tel. 606734838; 602516928.

Podnikatelská
Řádková Inzerce

PRODEJ
* Cihlový byt 3+1, 99m2 v centru Blanska. Byt po  kom-
pletní rekonstrukci, vlastní topení, plast. okna, nová 
kuch. linka. Možnost přikoupení garáže v blízkosti. 
Tel. 731695486.
* Novostavbu cihlového družstevního bytu 2+kk, ulice 
Na Pískách, v 5 NP/6.Orientace bytu východ, západ, 
dva balkony, zděný sklep. Cena 1450000,- Kč. Sleva 
možná. Bez RK. Tel. 724504557.
* Levně skříňkový šicí stroj Minerva funkční, zachovalý. 
Tel. 721935775.
* Učebnice Obchodní akademie 1. - 4. ročník. Tel. 
736151643.
* Slivovici 53% 1 litr za 300 Kč. Tel. 516432250 (Možno 
požít i záznamník).
* Tmavou předsíňovou stěnu - původní cena 10.600,- 
Kč, nyní 3.600,- Kč, bílý kulatý jídelní stůl, průměr 105 
cm - původní cena 3.500,- Kč, nyní 1.900,- Kč a bílou 
tyčovou garnýž v délce 3 m za 350,- Kč. Foto možné 
zaslat na mail. Tel. 737900946.
* Motocykl JAWA 350 ccm typ 634-5 v dobrém tech-
nickém stavu s platnými doklady, prošlá STK, Cena : 
12000,- Kč. Dále nepoužité šamotové cihly 250 x 250 x 
65 - cca 500 kusů  a jiné šamotové tvarovky na stavbu 
krbu, komínu... Cena : 30 Kč/ks. Tel. 723967473, e-
-mail: 123pava@seznam.cz.
* Nový křovinořez a kamna Petra. Tel.723560580.
* Bambusové žaluzie IKEA, kus 50 Kč. Tel. 602138072.
* Lednici s mrazákem, anténu a křeslo, vše levně. 
Tel. 723726627.
* Starší garážová vrata včetně dřevěné zárubně, z 
jedné třetiny  prosklená. Tel. 607592293.

RŮZNÉ

KOUPĚ

* Hledám malou funkční ledničku do 60 l za odvoz, 
případně levně koupím. Tel. 608620508.
* Prosím toho, kdo našel peníze dne 25.7.2012 někde 
poblíž hospody u Štěpánků, o vrácení. Byly to peníze 
fi remní, které patřily Finančnímu úřadu. Děkuji sluš-
nému nálezci a doufám, že se mezi námi takový ještě 
najdou. Tel. 777707712.
* Pronajmu 2 pokojový byt v Blansku ulice Dvorská , 
od 1.8.2012 volný. Tel. 777667163.
* Pronajmu 3+1 v Blansku – Zborovce. Tel. 724132904 .
* Pronajmu byt 2+1  v Blansku, za 8 000 Kč měsíčně 
včetně inkasa. Tel. 602554675.
* Pronajmu garáž na Severu nad přehradou. Tel. 
723560580.
* Hledám dlouhodobě pronájem garsonky nebo 1+1 
do 6000 Kč měsíčně vč. inkasa bez RK. Tel. po 17 h 
605968557.
* Pronajmu byt 1+1, volný ihned. Cena 4500 + zálohy 
na energie. Tel. 775711125.

* Koupím les. Tel. 777079911.
* Garáž na Písečné. Tel. 608620508.

Blanka                                      
oznamuje

Aktuální předprodej:
Festival - Moravské hrady.cz – 10.-11.8.2012, 
Brno – Hrad Veveří, cena pátek 250,- Kč a so-
bota 400,- Kč. Z programu: T. Klus, D. Koller, E. 
Farna, Buty, Mandrage, Visací zámek a další.
Muzika pro Karolínku - Neřež, 22.8.2012 v 19 
h, Blansko – Klub Ulita, cena 160,- Kč.
Galakoncert - Věra Špinarová Petra se sku-
pinou Adama Pavlíka, 8.12.2012 v 19.30 h, 
Blansko - Dělnický dům, cena sezení 380,- Kč, 
350,- Kč a stání 240,- Kč do 31.8. 2012. 

Ticketpro:
27.8. 2012 Red Hot Chilli Peppers – Praha, 
Synot Tip Aréna
16.9. 2012 Coldplay – Praha, Synot Tip Aréna
19.10.2012 Elán, Brno – Kajot Aréna

Ticketstream:
4.8. 2012 Keltský festival Lughnasad - Brno, 
Státní hrad Veveří
24.-26.8. 2012 Grand Prix 2012 – Brno, Au-
tomotodrom
Hradologie 2012 – Kunštát, Veveří, Slavkov-
-Austerlitz, Valtice, Vranov nad Dyjí

Ticket Art:
29.10.2012 Lord of the dance, Brno – Kajot 
Aréna
21.11.2012 Pražský výběr, Brno – Kajot Aréna
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín, 
Praha

Aktuální nabídka:
Jízdenka KRASOBUS – speciální turistická 
autobusová linka Blansko-Skalní mlýn-Blansko 
je v letních měsících v provozu každý den, jíz-
denky obsahují i slevové kupony na vstupné do 
Kateřinské jeskyně, do aquaparku, blanenské-
ho zámku, restaurace U Zámečku, Wellness 
Hotelu Panorama a na dopravu v Moravském 
krasu. Cena: 30,- Kč, děti do 6 let zdarma.
Poděkování andělům – autor Vlastimil Chládek, 
vydalo Econ publishing. V knize najdete jeho 
úvahy z blogu i reakce na ně, šachové simul-
tánky, obrazy, doprovodné fotografi e k textům 
a ilustrace např. od Milana Knížáka a Zdeňka 
Makovského. Cena 320,- Kč.
Sakrální stavby ve Vavřinci a okolí – autor 
Rostislav Burget a Miloslav Novotný. Kniha 
obsahuje mimo fotodokumentace všech stáva-
jících sakrálních objektů ve Vavřinci, Veselici, 
Suchdole a Nových Dvorech včetně fotografi í 
historických, i popis ke všem sakrálním objek-
tům v uvedených obcích. Vedle toho je v ní 
uveden i popis sakrálních objektů v Petrovicích. 
Současně se čtenář dozví i mnoho dalších 
informací s duchovní tématikou. Cena 120,- Kč.
Návrat byl nežádoucí (Příběhy pétépáků z 
Blanenska) – autor František Voráč, vydalo 
nakladatelství Barrister & Principal. Kniha 
přináší životní příběhy sto šestnácti bývalých 
příslušníků PTP. Je lokalizována společným 
bydlištěm - oblastí Blanenska. I tak jde ovšem 
o celek s vysokou vypovídací hodnotou, který 
své místní určení výrazně přesahuje. Úvodní 
text napsal známý publicista Luděk Navara. 
Cena 280,- Kč

Blanenská informační kancelář Blanka
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 470
e-mail:infocentrum@blansko.cz
www.blansko.cz, www.blanensko.cz

-MaT-

  - vestavěné skříně
  - šatny
  - předsíně
  - úložné prostory

Vše na míru. Návrh a konzultace zdarma.
Tel. 602 575 333

e-mail: atipo@centrum.cz

!!Již 7 let jsme tu pro Vás a Vaše domácí mazlíčky!!

VETERINÁRNÍ ORDINACEVETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Jiří Bárta, MVDr. Tomáš Fidra, MVDr. Romana Bártová

Nyní pro Vás zavádíme
dvě novinky
- za příplatek možnost
 objednání na ošetření
 (vč. prevence) i mimo
 ordinační hodiny
- ošetření Vašeho zvířete
 u Vás doma v předem
 domluvený čas.

Více informací a další
aktuality na našich
webových stránkách!

Ordinace Blansko
Svitavská 500

Ordinace Adamov
Smetanovo nám. 99

Tel. 516 410 131
mob. 775 22 86 84
www.vet-blansko.cz

Mob. 775 22 86 83

Od 1. 6. 2012 bude spuštěn nový web
zaměřený zejména na veterinární diety

pro psy, kočky a hlodavce doplněný
o další veterinární přípravky!!!

Každý měsíc nové akce,
výdejní místo přímo v Blansku !!

Více na www.vet-diety.czVíce na  www.vet-diety.czwww.vet-diety.cz

* Hudební skupina z Blanska

* Originální show

* Mnoholeté zkušenosti

* Vždycky něco navíc! 

tel. 606 728 334

www.velvetblansko.cz

* Chybí vám dostatek zákazníků?* Chybí vám dostatek zákazníků?
* Jste v Blansku noví?* Jste v Blansku noví?
* * Potřebujete reklamu?Potřebujete reklamu?

Inzerujte v MONITORU!
 - Efektivní inzerce
 - Bezkonkurenční ceny
 - Individuální přístup
 - SLEVY AŽ 50%
  na opakovanou inzerci
 - Grafi cký návrh ZDARMA
 - PR článek
  jako BONUS k inzerci

Monitor je stále nejčtenějším
periodikem v Blansku, tudíž
inzerce u nás se VYPLATÍ!!!

Volejte ještě dnes na tel.

606 728 334
pište na
monitor@monitor-bk.cz



MONITOR - nezávislý čtrnáctideník občanů Blanenska. Vydává Petr Müller, technický redaktor a inzerce - Martin Müller, adresa redakce Palackého 10, 678 01 Blansko, tel./fax/zázn.: 516 419 816, mobil: 606 728 334, e-mail: monitor@monitor-bk.cz, www.monitor-bk.cz. Tiskne SAMAB BRNO GROUP  a. s., 
Cyrilská 14, 602 00 Brno. Zaslané příspěvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost článků ručí autor.  Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s obsahem dodaných článků. Rozšiřuje NEMOVIS s.r.o., tel. 516 418 118, zdarma do všech schránek v Blansku, Rájci-Jestřebí  a okolí. Ev. č. MK ČR E 17746.

8 3. srpna 2012

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

516 412 533, 606 720 933

PEREME, MANDLUJEME, ŽEHLÍME!
Otevírací doba:
po - čt      8 - 16 hodin
pá      8 - 13 hodin

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

EXPRES do 24 hodin

,

Škodní událost za vás nahlásíme na pojišťovnu a vyřídíme veškerou agendu, spojenou s pojistnou událostí

• OPRAVA • VÝMĚNA PRO VÁS ZDARMA !!! Pro objednání prosím volejte: 516 411 142.

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o. 
Svitavská 2329,678 01 Blansko, tel.: 516 411 142, fax: 516 411 143

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla
Provádímě výměny a opravy autoskel 

PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ.
Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění čelního skla. 

Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

Pražská 1, BlanskoPražská 1, Blansko
Prodej:
- plovoucích podlah
  /dřevo, lamino - 150 druhů/
- PVC /Novilon, Tarkett, Thermofi x/
- přechodových lišt
- prahů
- tmelů na parkety
- přírodního lina

- půjčovna brusek na parkety

Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064Tel. 606 263 064

 • www.ceska-informatika.cz • NOVĚ na Sladkovského 2a •  

Informace na tel. 511 119 115
info@ceska-informatika.cz

  - profesionální bezdrátový internet 5G
  - žádné poplatky za instalaci a aktivaci
  - žádné složité tarify ani smlouvy
  - nabízíme Vám řešení, které hledáte
  - VoIP telefonie

      INTERNET
     PRO BLANSKO A OKOLÍ

      
 Již 

od

 99,-
     m

ěsíčn
ě!

Lodní modelářiLodní modeláři
z Blanska opět úspěšníz Blanska opět úspěšní

SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 6
po 1430-22, út-pá 630-22, so 13-18, ne 10-20
objednávky tel. 777 887 700, 516 412 100

Předdovolenkový                  
turnaj

 Od 23. července je na squashi zavřeno, vybírá 
se řádná dovolená a umožňuje se squashistům 
načerpat nové síly do další sezóny. Prvním 
otevíracím dnem bude pondělí 13. srpna. Tato 
třítýdenní pauza zřejmě přesvědčila ty nejnároč-
nější hráče squashe, aby se zúčastnili posledního 
předdovolenkového turnaje v sobotu 21. července. 
 Čtrnáct hráčů se aktivně zúčastnilo tohoto klá-
ní, ale je nutno podotknout, že přihlášených bylo 
daleko více. Přesto konečný počet byl po delší 
době uspokojivý, a tak se mohlo hrát systémem 
zimních měsíců.
 Hráči byli rozděleni do dvou sedmičlenných 
skupin, kde hráli na dva hrané sety do 11 bodů. 
Z těchto skupin se postupovalo do fi nálového 
pavouka, kde byly zápasy hrány vyřazovacím 
způsobem na dva vítězné sety.
 Osmifi nále bylo neúplné a tak vítězové základ-
ních skupin postupovali rovnou do čtvrtfi nále. Po-
ražení osmifi nalisté utvořili skupinu „C“ a bojovali 
zde o 9. - 14. místo. V pavouku se pak postupovalo 
stále směrem nahoru nebo dolů podle toho, jak 

se jednotlivým hráčům dařilo. Potřetí za sebou 
zvítězil Jindřich Čeladín, který ve fi nále porazil 
naopak třikrát poraženého z důvodu zlomené ruky 
Nabil Laie 2:0 (11:9 12:10). V boji o třetí místo 
naopak zvítězil Jakub Sedláček, který také tři 
turnaje absentoval z důvodu poranění nohy, nad 
Ladislavem Musilem, který navzdory věku zažívá 
squashovou konjunkturu 2:0 (11:6 11:6). Pořadí 
poražených semifi nalistů na pátém místě zaujal 
Radovan Štumpa, šestý skončil Luděk Řehoř, 
sedmý Jan Urban a osmé místo patřilo Václavu 
Pelantovi. Velkým přínosem turnaje byl start tří 
zbrusu nových hráčů.
 Srpnový turnaj se uskuteční v sobotu 25. srpna 
od 13 hodin. Jste opět zváni, věřím, že přijdete 
v tak hojném počtu, jako to bylo nyní. Žádám 
vás z organizačních důvodů, abyste se písemně 
přihlásili předběžně u asistentek centra. Ceny do 
proběhnutého červencového turnaje věnoval ČAD 
Blansko a.s.

-rl-

PODLAHA PODLAHA řstvířství  SlezákSlezák
* Podlahy plovoucí, dřevěné, vinylové* Podlahy plovoucí, dřevěné, vinylové
* Broušení parket, renovace, pokládka* Broušení parket, renovace, pokládka
* Prodej - montáž* Prodej - montáž

AKCE! - PVCAKCE! - PVC
Tel. 724 738 924, www.podlahyslezak.czTel. 724 738 924, www.podlahyslezak.cz

 Závodilo se v sedmi kategoriích. Na toto mistrov-
ství přijelo 65 soutěžících z 8 krajů a 14 klubů. Na 
toto soutěžní klání se připravovali také naši modeláři 
- žáci z KLoM Blansko. Všechny tři dny bylo krásné 
počasí, a to také přispívalo k dobré náladě naší 
výpravy. Výborná byla celá organizace soutěže, o 
kterou se staral přádající klub Třešť. Naši závodníci 
se snažili, mechanici dobře naladili modely, a tak se 
snažení promítlo i na úspěších v kategoriích:

RYCHLOSTNÍ MODELY 
Mini Eco Standard
 Musil Roman - 1. místo (z 10 soutěžících)
 Michal Štégner - 2. místo 
Mini Eco Expert
 Musil Roman - 1. místo (z 3 soutěžících)
Mini Eco Team
 Musil Roman a Štégner Michal - 1. místo
           (ze 4 týmů)
MODELY BEZ HODNOCENÍ STAVBY
NA SLALOMOVÉ TRATI
F 4 A
 Musil Roman - 1. místo (ze 46 soutěžících)

 Podrazil Jonáš - 22. místo
 Štégner Michal - 40. místo

MODELY S HODNOCENÍM STAVBY
NA SLALOMOVÉ TRATI
F4 B
 Podrazil Jonáš - 2. místo (z 6 soutěžících)

VOLNÉ NEŘÍZENÉ MODELY
EX Ž
 Podrazil Jonáš - 4. místo (z 12 soutěžících)
EX 500
 Musil Roman - 3. místo (z 52 soutěžících)
 Podrazil Jonáš - 21. místo

 Máme i velké neděje opět vyhrát Moravský pohár, 
tak si Vás dovolujeme pozvat na letos už poslední 
soutěž, která se bude konat ve dnech 29. a 30. 9. 
2012 na retenční nádrži Palava v Blansku. Přijďte 
se podívat a povzbudit naše závodníky. 

Miroslav Vičar
předseda KLoM Blansko

 V Sedlejově u Třeště, kde je uprostřed vesnice pěkně udržovaný rybníček, se letos konalo ve 
dnech 15. - 17. 6. 2012 Mistrovství České republiky žáků v lodním modelářství. 

Mistrovství ČR žáků Sedlejov - zleva Michal Štégner, Roman Musil a Jonáš Podrazil.Mistrovství ČR žáků Sedlejov - zleva Michal Štégner, Roman Musil a Jonáš Podrazil.

- nový interiér
- parkování u restaurace
- nové sociální zázemí
- nová zahrádka
- dětský koutek
- nový jídelní lístek
- letní koktejly

3+1 pizza ZDARMA!
- 3 pizzy, 4. pizza bude zdarma

2+1 Coca-Cola ZDARMA!
- 2 pizzy, litr Coca-Coly bude zdarma

2+ rozvoz ZRARMA!
- 2 pizzy, rozvoz bude zdarma

Slevy platí
při předložení tohoto kupónu

a nedají se kombinovat. Nutno nahlásit předem!

Tel. 516 419 555 516 419 555



<<
  /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


