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Také v roce 2014 se rada Královéhradeckého kraje včele 
s hejtmanem kraje Lubomírem Francem rozhodla schvá-
lit dar pro válečné veterány Královéhradeckého kraje. 
Z tohoto daru jsou pořizovány dárkové balíčky při příleži-
tosti kulatých životních jubileí a narozenin. V tomto roce 
proto byly předány dárkové balíčky těm veteránkám a ve-
teránům, kteří se dožili 90 – např. paní Gulinové Libuši, 
pplk. prof. MUDr. Leo Steinhartovi, DrSc., paní Svatavě 
Kubečkové, panu Evženu Cimprichovi, Hedvice Klamtové 
či mjr. MUDr. Iljovi Kopřivovi.

Dárky byli dále obdarováni váleční veteráni, kteří se do-
žili více jak 90 let, jako např. Michal Hlavička, npor. Josef 
Fronc, Alexandr Leško, Vlasta Nováková a Jiří Pavel.

Z uvedeného daru budeme i v letošním roce pořádat se-
tkání válečných veteránů, přepravu válečných veteránů 
na jednotlivé akce pořádané ústředím ČsOL a MO. 

Připravil: Jaromír Mareček

Královéhradecký kraj věnoval dar válečným veteránům

V Ústřední vojenské nemocnici Pra-
ha v prostorách Domova péče o vá-
lečné veterány se konala 25. června 
letošního roku mimořádná akce. Šlo 
o předání darů válečným veteránům, 
kteří zde v současné době žijí. Pro 
všechny byly připraveny knihy s ná-
zvem „Babičko vyprávěj“ a „Dědečku 

vyprávěj“, kam se za asistence per-
sonálu či pracovníků projektu POVV 
zaznamenávají vzpomínky veteránů 
od dětství až po současnost. Vete-
ránům byly předány rovněž různé 
speciální zdravotní pomůcky, které 
ulehčí práci zdravotnickému perso-
nálu při péči o válečné veterány.

Dary byly zakoupeny z prostředků 
získaných dobrovolnými příspěvky 
obecenstva na vystoupeních Vojen-
ského uměleckého souboru Ondráš. 
Předání se zúčastnil ředitel souboru 
pplk. Aleš Krkoška spolu s vedou-
cím projektu Péče o válečné veterány 
Pavlem Skácelem a terénními pra-
covníky projektu. Mezi přítomnými 
byl i zástupce ředitele odboru pro 
válečné veterány Ministerstva obra-
ny ČR Milan Bachan.

Setkání se neslo ve velmi příjem-
ném a dokonce velmi veselém du-
chu. Nejen kvůli milému pohoštění, 
ale i zásluhou generálmajora Jaro-
slava Klemeše, který po úvodních 
projevech požádal všechny řečníky, 

Babičko a dědečku, vyprávějte!

aby svůj projev zopakovali ještě jed-
nou – hlasitě. To proto, že většina 
přítomných válečných veteránů už 
špatně slyší…

Připravil: Ladislav Lenk

„Bojovali za nás, my se staráme o ně!“

Zpravodaj projektu ČsOL Péče o válečné veterány

Hejtman Středočeského kraje Miloš Pete-
ra se 16. září 2014 setkal s veterány z dru-
hé světové války, kteří žijí na území kra-
je. „Je mi ctí, že jsem dnes mohu předat 
ocenění hrdinům, kteří neváhali bojovat 
ve druhé světové válce za svou vlast. I díky 
nim nevyhráli válku nacisté. K dnešnímu 
dni žije na území ČR 1035 válečných vete-
ránů, v našem kraji pak 76. Všem patří můj 
dík a úcta. Věřím, že i díky této připomínce 
jejich hrdinství posílíme povědomí o dru-
hé světové válce a jejích následcích,“ uvedl 
středočeský hejtman Miloš Petera ve svém 
úvodním vystoupení.

Celkem 76 středočeským válečným ve-
teránům pak předal u příležitosti blížícího 
se 70. výročí osvobození naší vlasti a za je-
jich osobní přínos ve II. odboji Pamětní 
medaili Středočeského kraje. Slavnostního 
aktu se osobně zúčastnilo 16 veteránů.

Přítomni byli i radní pro oblast regionál-
ního rozvoje Karel Horčička, zástupce Mi-
nisterstva obrany ČR Jiří Mašek, zástup-
ci Československé obce legionářské v čele 
s tajemníkem ČsOL Milanem Mojžíšem 
a krajským koordinátorem projektu POVV 
Stanislavem Švidkem, terénní pracovníci 
projektu POVV a také pracovníci krajského 
úřadu.

Pak došlo k velmi dojemnému okamži-
ku. Hejtman Miloš Petera totiž předal šek 
v hodnotě 190 000 korun zástupcům Čes-
koslovenské obce legionářské a projek-
tu POVV. Jedná se o příspěvek na nákup 
léků a potravinových doplňků pro válečné 
veterány a účastníky II. odboje, kteří žijí 
ve Středočeském kraji. 

Slavnostní akt doprovázel svým dojem-
ným vystoupením pěvecký sbor Gymnázia 
Poděbrady pod vedením sbormistryně Ja-
roslavy Dunovské a celé setkání bylo zavr-
šeno pohoštěním, během něhož se více než 
hodinu hovořilo, diskutovalo a vzpomínalo.

Text a foto: Ladislav Lenk

Hejtman Středočeského kraje 
ocenil válečné veterány



Vzácný jubilant
olomouckého kraje

Dne 31. 5. 2014 se konala v nádherné radnici statu-
tárního města Prostějov malá slavnost. Plukovník v. v. 
Alfréd Janský se ve zdraví dožil 100 let a při oslavě to-
hoto vzácného jubilea nechyběli gratulanti s dary. Minis-
terstvo obrany zastupoval ředitel odboru péče o válečné 
veterány plk. Eduard Stehlík spolu s ředitelem KVV Olo-
mouc plk. Josefem Kulou. Dar předsedy ČsOL – knihu 
o Čs. legii v Rusku – předal vedoucí projektu POVV. Velmi 
emotivní a krásný hlavní projev přednesl primátor města 
br. Miroslav Pišťák. K tomuto významnému jubileu plu-
kovníka v. v. Alfréda Janského připravujeme samostatný 
medailon do časopisu Legionářský směr.

Text a foto: Pavel Skácel

Vytvořil státní znak
České republiky

Málo kdo to asi ví, ale válečný veterán plukovník v. v. 
Jiří Louda je heraldikem, který vytvořil současný státní 
znak naší republiky. Nyní žije se svojí paní v Olomouci, 
kde uprostřed knih (i těch, které sám napsal a ilustroval) 
tráví čas ve vzpomínkách na plodná léta. 

Narodil se v rodině učitele v Kutné Hoře. Doma jej ro-
diče vedli k práci a lásce k vlasti. Měl se stát pokračova-
telem v učitelském povolání. Ohrožení republiky jej však 
přivedlo na jinou dráhu, kterou bytostně pokládal za po-
třebnější – do armády. Po obsazení vlasti utíká za hra-
nice a složitou cestou se dostává přes Polsko a Francii 
až do Velké Británie. Po čase opouští zbraň boha vál-
ky dělostřelectvo, aby se cvičil pro nasazení v republice. 
Při náročném výcviku a testech mu přijdou na srdeční 
nedostatečnost. Zůstává u jednotky jako instruktor. 

Po návratu do republiky je zaměstnán v armádě, než 
novodobí kádrováci přijdou na jeho zpravodajskou mi-
nulost. Musí z armády odejít a později ztratí i místo uči-
tele na škole, kde učil angličtinu. Osud tomu chce, aby 
svá nejlepší a nejplodnější léta trávil jako zaměstnanec 
Univerzitní knihovny v Olomouci. Dopoledne a odpoled-
ne tráví mezi milovanými knihami, večery a noci věnuje 
svému koni (koníčku) heraldice a kreslení. Za svoji práci 
je odměněn láskou a úctou svých kolegů a vedením uni-
verzity, která mu udělí čestný titul Doctor honoris causa. 
Vrcholem jeho heraldické práce je návrh státního znaku 
republiky. V roce 2000 je vyznamenám prezidentem re-
publiky Řádem za zásluhy. 

Připravil: Pavel Skácel

Návštěva u obdivuhodně 
čiperné veteránky
Členka ČsOL a válečná veteránka Štěpánka Kaliková 

2. června 2014 oslavila své již 93. narozeniny. Žije s po-
četným příbuzenstvem v rodinném domku v Milostovicích 
u Opavy. Snad mi tato milá dáma promine, že uvádím její 
věk, ale její fyzická i duševní svěžest je obdivuhodná. 

Její životní příběhy, zejména ty válečné, jsou podrob-
ně popsány na internetových stránkách v Paměti národa. 
O současných radostech, ale i starostech, jsme si s ní po-
hovořili právě v den jejích narozenin. Radost jí dělají zejmé-
na sportovně nadaní pravnuci Denis a Jasmínka, žáci ZŠ. 
Naopak velkou starost má o neteř, která je těžce zdravotně 
postižená a o kterou již celá dlouhá desetiletí pečuje.

Poblahopřát veteránce přišel z KVV Ostrava kpt. Petr 
Malý, zástupci ČSBS a Jednoty ČsOL Opavě plk. v. v. 
Ing. Jaroslav Žáček a Božena Mynářová, kteří jí předali 
dárky. Kyticí jubilantku obdaroval předseda jednoty a te-
rénní pracovník projektu Péče o válečné veterány Václav 
Krejčí.

Společnou delegaci naopak čekalo bohaté pohoštění, 
které paní Štěpánka připravila spolu s dcerou a vnuč-
kou. Po několika hodinách srdečného hovoru jsme 
se museli rozloučit, protože oslavenkyně očekávala ještě 
další gratulanty. Naší jubilantce přejeme do dalších let 
hodně zdraví a aktivitu jako doposud.

Text a foto: Václav Krejčí

Není jubilant jako jubilant

Dne 6. 6. 2014 se dožil významného jubilea pan Fran-
tišek Hamada z Uherského Hradiště. Přímo v tento den 
nebylo možné pro souběh akcí přijet gratulovat. Sám 

jubilant totiž byl na pravidelném koncertování „ponděl-
níků", kteří se každých 14 dní scházejí a hrají sobě pro 
potěchu. Bývalý primáš souboru Hradišťan při tom hra-
je stále na housle a připravuje program setkání. Pěkné 
moravské pěsničky, dobré vínko a parta kamarádů mu 
pomáhají aktivně prožívat život i v tak vysokém věku. 
Přesto jsme se setkali. Přítomní byli pracovník odboru 
péče o válečné veterány MO ČR Jiří Mašek a krajský 
koordinátor projektu POVV Karel Vaculík. Spolu s au-
torem článku strávili krásné dvě hodiny ve společnosti 
vzácného člověka, který prožil a prožívá výjimečný život. 
Vzpomínal na odboj, na věznění, ale také na to, kolika li-
dem přinesl se souborem Hradišťan hned po válce radost 
a zapomenutí na krutá léta nesvobody.

Připravil: Skácel, vedoucí projektu POVV

Slovo výlet je od slova letět…

V Domově péče o válečné veterány Bílý Kříž v Karlo-
vých Varech je o naše veterány dobře postaráno. Nejen-
že mají krásné bydlení a výtečné služby, ale ještě mají 
nachystány nevšední zážitky. Jejich výlety a aktivity jim 
přinášejí spoustu radosti. Chtěli bychom se s čtenáři po-
dělit o zážitek opravdu jedinečný. 

Druhý červnový den totiž ráno vyjelo auto z Bílého 
Kříže na karlovarské letiště, kde veteráni byli odbaveni 
letištním personálem a prošli do čekárny. Zde již vyčkali 
na přistání vojenského vrtulníku s kapitánem Bohun-
kem a jeho posádkou. Naštěstí si všude veteráni vozí 
svůj schůdek, a tak ho i zde využili. Do vrtulníku vedou 
čtyři výklopné schůdky, spodní je asi 50 cm nad zemí. 
Nutno podotknout, že věkový průměr našich cestujících 

je kolem 90 let. A tak samotný výstup do vrtulníku byl 
sportovní výkon hodný obdivu. Od kapitána všichni do-
stali instrukce kterak se připoutat a sluchátka na uši.

Vrtulník se vznesl nad zemský povrch v 10:30. Trasa 
byla předem dohodnutá. Veteráni viděli z výšin Karlovy 
Vary a hlavně svůj Bílý Kříž. Pak už se letělo nad Ostrov, 
Jáchymov, Boží Dar, Klínovec, Hroznětín, Velký Rybník, 
Loučky, Loket, Slavkov a zpět do Karlových Varů. Pro 
tento den byla většina zúčastněných již dost unavena. 
Ale hned nazítří se nechali slyšet, že by letěli znovu. 

Děkujeme posádce vrtulníku za ohleduplnou péči 
a pozornost, kterou veteránům projevili. Děkujeme kar-
lovarskému letišti za možnost přistání. Děkujeme i mi-
nistru obrany ČR za povolení výletu. V neposlední řadě 
děkujeme řediteli DPVV Pavlu Mackovi za skvělý nápad 
a hlavně podporu v realizaci leteckého výletu.

Z Bílého Kříže Květa Rokosová, sociální pracovnice,
foto: archiv autorky

Byli jsme na návštěvě 
u odbojáře Václava Pošty

Nabízí se otázka, čím se vlastně zabývají druhová-
leční veteráni a účastníci odboje v současnosti. Určitě 
jen nevzpomínají na minulost, kdy byli mladí, ale mnozí 
z nich se i přes pokročilý věk věnují nějakému koníčku. 
Mezi takové nepochybně patří i Václav Pošta. Toho jsme 
v červenci spolu s terénním pracovníkem projektu POVV 
Karolem Janouškem navštívili v Praze na Smíchově, kde 
žije obklopen rodinou a krásným prostředím. 

Bylo to příjemné setkání. Václav Pošta zavzpomínal 
na válečné období, kdy jako student grafi cké školy začal 
pomáhat v odboji. Nejdříve ve Zpravodajské brigádě a po-
sléze v odbojové skupině Předvoj. Distribuoval tiskoviny 
(noviny, letáky) a prováděl drobnou sabotážní činnost. 
Když Němci zavřeli školy, odešel k rodičům na Mlado-
boleslavsko, kde pokračoval v odboji. Při jedné zvláště 
nebezpečné akci byl vážně zraněn střepinou granátu 
do pravého kolena. Stopy zranění si nese dodnes.

Po válce se naplno věnoval jako výtvarník grafi ce, malo-
vání, vyřezávání a dalším výtvarným technikám, kterým 
je věren dosud. Jako všichni senioři „nemá čas“, avšak 
u něho to platí obzvláště, neboť veškeré volné chvíle vě-
nuje svému koníčku.

Setkání s Václavem Poštou bylo velmi milé, osvěžující 
a pro nás mladší i energeticky dobíjející. S příjemným 
pocitem jsme odcházeli a popřáli mu mnoho výtvarných 
nápadů a úspěchů v jeho další tvorbě.

Připravila: Jitka Fortelná, sociální pracovnice projektu POVV
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níků", kteří se každých 14 dní scházejí a hrají sobě pro 
potěchu. Bývalý primáš souboru Hradišťan při tom hra-
je stále na housle a připravuje program setkání. Pěkné 
moravské pěsničky, dobré vínko a parta kamarádů mu 
pomáhají aktivně prožívat život i v tak vysokém věku. 
Přesto jsme se setkali. Přítomní byli pracovník odboru 
péče o válečné veterány MO ČR Jiří Mašek a krajský 
koordinátor projektu POVV Karel Vaculík. Spolu s au-
torem článku strávili krásné dvě hodiny ve společnosti 
vzácného člověka, který prožil a prožívá výjimečný život. 
Vzpomínal na odboj, na věznění, ale také na to, kolika li-
dem přinesl se souborem Hradišťan hned po válce radost 
a zapomenutí na krutá léta nesvobody.

Připravil: Skácel, vedoucí projektu POVV

Slovo výlet je od slova letět…

V Domově péče o válečné veterány Bílý Kříž v Karlo-
vých Varech je o naše veterány dobře postaráno. Nejen-
že mají krásné bydlení a výtečné služby, ale ještě mají 
nachystány nevšední zážitky. Jejich výlety a aktivity jim 
přinášejí spoustu radosti. Chtěli bychom se s čtenáři po-
dělit o zážitek opravdu jedinečný. 

Druhý červnový den totiž ráno vyjelo auto z Bílého 
Kříže na karlovarské letiště, kde veteráni byli odbaveni 
letištním personálem a prošli do čekárny. Zde již vyčkali 
na přistání vojenského vrtulníku s kapitánem Bohun-
kem a jeho posádkou. Naštěstí si všude veteráni vozí 
svůj schůdek, a tak ho i zde využili. Do vrtulníku vedou 
čtyři výklopné schůdky, spodní je asi 50 cm nad zemí. 
Nutno podotknout, že věkový průměr našich cestujících 

je kolem 90 let. A tak samotný výstup do vrtulníku byl 
sportovní výkon hodný obdivu. Od kapitána všichni do-
stali instrukce kterak se připoutat a sluchátka na uši.

Vrtulník se vznesl nad zemský povrch v 10:30. Trasa 
byla předem dohodnutá. Veteráni viděli z výšin Karlovy 
Vary a hlavně svůj Bílý Kříž. Pak už se letělo nad Ostrov, 
Jáchymov, Boží Dar, Klínovec, Hroznětín, Velký Rybník, 
Loučky, Loket, Slavkov a zpět do Karlových Varů. Pro 
tento den byla většina zúčastněných již dost unavena. 
Ale hned nazítří se nechali slyšet, že by letěli znovu. 

Děkujeme posádce vrtulníku za ohleduplnou péči 
a pozornost, kterou veteránům projevili. Děkujeme kar-
lovarskému letišti za možnost přistání. Děkujeme i mi-
nistru obrany ČR za povolení výletu. V neposlední řadě 
děkujeme řediteli DPVV Pavlu Mackovi za skvělý nápad 
a hlavně podporu v realizaci leteckého výletu.

Z Bílého Kříže Květa Rokosová, sociální pracovnice,
foto: archiv autorky

Byli jsme na návštěvě 
u odbojáře Václava Pošty

Nabízí se otázka, čím se vlastně zabývají druhová-
leční veteráni a účastníci odboje v současnosti. Určitě 
jen nevzpomínají na minulost, kdy byli mladí, ale mnozí 
z nich se i přes pokročilý věk věnují nějakému koníčku. 
Mezi takové nepochybně patří i Václav Pošta. Toho jsme 
v červenci spolu s terénním pracovníkem projektu POVV 
Karolem Janouškem navštívili v Praze na Smíchově, kde 
žije obklopen rodinou a krásným prostředím. 

Bylo to příjemné setkání. Václav Pošta zavzpomínal 
na válečné období, kdy jako student grafi cké školy začal 
pomáhat v odboji. Nejdříve ve Zpravodajské brigádě a po-
sléze v odbojové skupině Předvoj. Distribuoval tiskoviny 
(noviny, letáky) a prováděl drobnou sabotážní činnost. 
Když Němci zavřeli školy, odešel k rodičům na Mlado-
boleslavsko, kde pokračoval v odboji. Při jedné zvláště 
nebezpečné akci byl vážně zraněn střepinou granátu 
do pravého kolena. Stopy zranění si nese dodnes.

Po válce se naplno věnoval jako výtvarník grafi ce, malo-
vání, vyřezávání a dalším výtvarným technikám, kterým 
je věren dosud. Jako všichni senioři „nemá čas“, avšak 
u něho to platí obzvláště, neboť veškeré volné chvíle vě-
nuje svému koníčku.

Setkání s Václavem Poštou bylo velmi milé, osvěžující 
a pro nás mladší i energeticky dobíjející. S příjemným 
pocitem jsme odcházeli a popřáli mu mnoho výtvarných 
nápadů a úspěchů v jeho další tvorbě.

Připravila: Jitka Fortelná, sociální pracovnice projektu POVV
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Také v roce 2014 se rada Královéhradeckého kraje včele 
s hejtmanem kraje Lubomírem Francem rozhodla schvá-
lit dar pro válečné veterány Královéhradeckého kraje. 
Z tohoto daru jsou pořizovány dárkové balíčky při příleži-
tosti kulatých životních jubileí a narozenin. V tomto roce 
proto byly předány dárkové balíčky těm veteránkám a ve-
teránům, kteří se dožili 90 – např. paní Gulinové Libuši, 
pplk. prof. MUDr. Leo Steinhartovi, DrSc., paní Svatavě 
Kubečkové, panu Evženu Cimprichovi, Hedvice Klamtové 
či mjr. MUDr. Iljovi Kopřivovi.

Dárky byli dále obdarováni váleční veteráni, kteří se do-
žili více jak 90 let, jako např. Michal Hlavička, npor. Josef 
Fronc, Alexandr Leško, Vlasta Nováková a Jiří Pavel.

Z uvedeného daru budeme i v letošním roce pořádat se-
tkání válečných veteránů, přepravu válečných veteránů 
na jednotlivé akce pořádané ústředím ČsOL a MO. 

Připravil: Jaromír Mareček

Královéhradecký kraj věnoval dar válečným veteránům

V Ústřední vojenské nemocnici Pra-
ha v prostorách Domova péče o vá-
lečné veterány se konala 25. června 
letošního roku mimořádná akce. Šlo 
o předání darů válečným veteránům, 
kteří zde v současné době žijí. Pro 
všechny byly připraveny knihy s ná-
zvem „Babičko vyprávěj“ a „Dědečku 

vyprávěj“, kam se za asistence per-
sonálu či pracovníků projektu POVV 
zaznamenávají vzpomínky veteránů 
od dětství až po současnost. Vete-
ránům byly předány rovněž různé 
speciální zdravotní pomůcky, které 
ulehčí práci zdravotnickému perso-
nálu při péči o válečné veterány.

Dary byly zakoupeny z prostředků 
získaných dobrovolnými příspěvky 
obecenstva na vystoupeních Vojen-
ského uměleckého souboru Ondráš. 
Předání se zúčastnil ředitel souboru 
pplk. Aleš Krkoška spolu s vedou-
cím projektu Péče o válečné veterány 
Pavlem Skácelem a terénními pra-
covníky projektu. Mezi přítomnými 
byl i zástupce ředitele odboru pro 
válečné veterány Ministerstva obra-
ny ČR Milan Bachan.

Setkání se neslo ve velmi příjem-
ném a dokonce velmi veselém du-
chu. Nejen kvůli milému pohoštění, 
ale i zásluhou generálmajora Jaro-
slava Klemeše, který po úvodních 
projevech požádal všechny řečníky, 

Babičko a dědečku, vyprávějte!

aby svůj projev zopakovali ještě jed-
nou – hlasitě. To proto, že většina 
přítomných válečných veteránů už 
špatně slyší…

Připravil: Ladislav Lenk

„Bojovali za nás, my se staráme o ně!“

Zpravodaj projektu ČsOL Péče o válečné veterány

Hejtman Středočeského kraje Miloš Pete-
ra se 16. září 2014 setkal s veterány z dru-
hé světové války, kteří žijí na území kra-
je. „Je mi ctí, že jsem dnes mohu předat 
ocenění hrdinům, kteří neváhali bojovat 
ve druhé světové válce za svou vlast. I díky 
nim nevyhráli válku nacisté. K dnešnímu 
dni žije na území ČR 1035 válečných vete-
ránů, v našem kraji pak 76. Všem patří můj 
dík a úcta. Věřím, že i díky této připomínce 
jejich hrdinství posílíme povědomí o dru-
hé světové válce a jejích následcích,“ uvedl 
středočeský hejtman Miloš Petera ve svém 
úvodním vystoupení.

Celkem 76 středočeským válečným ve-
teránům pak předal u příležitosti blížícího 
se 70. výročí osvobození naší vlasti a za je-
jich osobní přínos ve II. odboji Pamětní 
medaili Středočeského kraje. Slavnostního 
aktu se osobně zúčastnilo 16 veteránů.

Přítomni byli i radní pro oblast regionál-
ního rozvoje Karel Horčička, zástupce Mi-
nisterstva obrany ČR Jiří Mašek, zástup-
ci Československé obce legionářské v čele 
s tajemníkem ČsOL Milanem Mojžíšem 
a krajským koordinátorem projektu POVV 
Stanislavem Švidkem, terénní pracovníci 
projektu POVV a také pracovníci krajského 
úřadu.

Pak došlo k velmi dojemnému okamži-
ku. Hejtman Miloš Petera totiž předal šek 
v hodnotě 190 000 korun zástupcům Čes-
koslovenské obce legionářské a projek-
tu POVV. Jedná se o příspěvek na nákup 
léků a potravinových doplňků pro válečné 
veterány a účastníky II. odboje, kteří žijí 
ve Středočeském kraji. 

Slavnostní akt doprovázel svým dojem-
ným vystoupením pěvecký sbor Gymnázia 
Poděbrady pod vedením sbormistryně Ja-
roslavy Dunovské a celé setkání bylo zavr-
šeno pohoštěním, během něhož se více než 
hodinu hovořilo, diskutovalo a vzpomínalo.

Text a foto: Ladislav Lenk

Hejtman Středočeského kraje 
ocenil válečné veterány



<<
  /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


