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BORS Břeclav a.s.                     ZPRAVODAJ FIRMY

The best of BORS na závodu Dračích lodí
The best of BORS je název pro tým, kte-

rý vznikl s podporou majitele Luďka Miku-
leckého. Tým byl složen ze zástupců naší 
firmy a v sobotu 23.6. se zúčastnil závodu 
Dračích lodí nad břeclavským splavem. 

Den před konáním závodu jsme se sešli v hoj-
ném počtu i s náhradníky a vyzkoušeli si poprvé, 
jak se v lodi vůbec sedí, jak se nastupuje a jak to 
vypadá, když se „vezme za veslo“. Obava z pře-
klopení lodi se naštěstí nepotvrdila a my jsme se 
začali postupně synchronizovat. Kupodivu jsme 
se po chvíli sehráli a dokázali společně loď ovlá-
dat. Celou dobu tréninku nás provázelo nadšení 
a dobrá nálada, i když někde v každém z nás byla 
jistě obava, jak to následující den zvládneme.

V  závodu se účastnilo 16 lodí a náš tým 
byl v této disciplíně úplným nováčkem. Bojov-
ný výraz v našich tvářích však svědčil o od-
hodlání porazit co nejvíce soupeřů. Rozeznali 

jsme se navzájem podle speciálně navržených 
triček v barvách firmy. Následovalo foto v za-
tím ještě suchých dresech a přípravy na závod 
začaly vrcholit.

U prvního rozjezdu na 200 metrů jsme ještě 
netušili, co nás čeká a jaké tempo budeme mu-
set nasadit, abychom soupeře porazili. Po od-
startování jsme to však rychle poznali a už jen 
naplno následovali pravidelné bouchání bubeni-
ce, která udávala s pokřikem rychlé tempo. V cíli 
jsme zjistili, že jsme projeli pomyslnou cílovou 
pásku jako první, a tak se naše nadšení utkat se 
v dalším boji ještě zesílilo.

Postoupili jsme do semifinále a zde jsme se 
umístili jako druzí. Toto umístění nám zajistilo 
postup do tzv. „malého finále“, kde jsme se měli 
utkat o 4. - 6. místo. Viděli jsme rezervy v ko-
ordinaci veslování, o čemž jsme na břehu vedli 
bouřivé diskuse. 

Na poslední rozhodující dvoustovku jsme 
se vydali koordinovaným tempem za účasti 
kormidelníka Ivana, kterého jsme si pro jeho 
způsob spolupráce oblíbili. Z posledních sil 
jsme naslouchali zvuku bubnu a dojeli si pro 
první místo ve finále B. Celkově jsme tedy v 
závodě na 200 metrů skončili na krásném čtvr-
tém místě. 

Po absolvování dvoustovky jsme se rozhodli 
pokusit se o umístnění v závodě na 1000 metrů. 
Dojeli jsme jako osmí.

Mezi břeclavskými firmami jsme se celkově 
umístili na 2. místě, a tak jsme byli z našeho vý-
konu velmi nadšeni a spokojeni. Děkujeme také 
všem, kteří nás ze břehu podporovali a věřili 
nám. Příští rok se opět těšíme na další výzvy.

Za tým
Ing. Kristýna Hytychová

Před startem...

Radost z výhry

...a naplno.

Vyhlášení výsledků závodu
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Empírový Nový Dvůr 
je jedna z unikátních 
lichtenštejnských pamá-
tek jižní Moravy, kterou 
díky iniciativě Luďka 
Mikuleckého čekají lepší 
časy a konec chátrání. 
A právě díky němu se 
mohl Nový Dvůr otevřít 
veřejnosti a rovněž vyu-
žít i jako prostor pro ko-
nání Dětského dne.

Sobotní ráno 2. června 
se začalo pomalu probírat. 
Po předchozích deštivých 
dnech zůstaly už jen velké 
kaluže. V objektu Nového 
dvora se pomalu chystaly 
stoly a lavičky, stanoviště soutěží, DJ zkoušel 
mikrofon a chystal hudbu, před branou se na-
fukoval skákací hrad. Připraveno bylo i občerst-
vení. Ve stájích čekali koně se svými jezdci, aby 
předvedli maximální souhru při ukázce dosti-
hového tréninku, dále při ukázce parkurového 

Den dětí na Novém Dvoře
skákání či dokázali divákům 
ukázněnost při zapojení do 
kočáru. 

Kolem desáté hodiny se 
začal prostor dvora zapl-
ňovat dětmi a jejich rodiči, 
které přivítal i Luděk Miku-
lecký dohlížející na hladký 
průběh celého dne. Sluníč-
ko si ještě více rozhrnulo 
mraky, aby se také mohlo 
účastnit a dotvořit tak ra-
dostnou atmosféru. Hned 
u vchodu děti obdržely 
registrační kartu a staly se 
tak soutěžícími o ceny. Děti 
sbíraly body v soutěžích, 
připravených tak, aby si na 

své přišly všechny věkové kategorie. A tak došlo 
na bourání plechovek, chůzi na chůdách, zatlou-
kání hřebíků, lovení ryb nebo lukostřelbu do ba-
líku slámy. Jednou z hlavních soutěží byla kresba 
koně. Děti měly možnost nejen koně vidět při 
jejich ukázkovém tréninku, ale také se projet na 
malém poníkovi. Tak se jejich zážitky otiskly i 
do vydařených kreseb, kterých bylo téměř sto.
Z nich pak děti samy určily ty nejlepší, a ty byly 
oceněny.

Možnost prohlédnout si jedinečně vypro-
jektované kruhové stáje navazující na rotundu 
s krásným malovaným stropem a dozvědět se 
i něco bližšího o historii a současnosti Nového 
dvora využili především dospělí. Většina z nich 
poprvé mohla nahlédnout do míst veřejnosti 
dříve nepřístupných.

Každý si v tento den s sebou domů jistě 
něco odnášel. Společná byla radost z příjemně 
prožitého dne. 

Chůzi na chůdách si děti užily

A tak je třeba poděkovat Luďku Mikulecké-
mu za otevření bran Nového Dvora, také všem, 
kteří pro děti s radostí zábavu připravovali a 
všem, kteří se v takovém počtu zúčastnili. Bez 
pěkného počasí by to však nebylo úplné, a tak i 
díky tobě, sluníčko! ...

Jménem majitele společnosti Luďka Mikulec-
kého bych vás tímto chtěla pozvat na další akci 
pro děti - „Rozloučení s prázdninami“, které na 
Novém Dvoře proběhne dne 1. 9. 2012.

Všichni jste srdečně zváni.
Ing. Kristýna Hytychová

Z tvorby dětí

Předávání cen

Ve dnech 14.  až 17. června se uskutečnil
zájezd našich zaměstnanců na Slovensko, 
do města Stará Ľubovňa. Po našem večer-
ním příjezdu nás osobně přivítal majitel 
hotelu. V pátek dopoledne byla na progra-
mu prohlídka mincovny, kde jsme měli 
možnost si na památku ručně vyrazit 
každý svou minci. Odpoledne následovala 
prohlídka hradu. V sobotu byla jedna celo-
denní akce, a to sjezd řeky na loďkách.

Při cestě domů jsme navštívili ve městě 
Kežmarok výstavu historických vozidel na 

tamním hradě. 
Zájezd byl po-
hodový a člověk
se mohl do-
zvědět mnoho 
o minulosti i 
s o u č a s n o s t i 
Slovenska. Jsem 
rád, že jsem se 
zúčastnil. Chtěl 
bych tímto po-
děkovat vedou-
cí zájezdu paní 
Marcele.
Slavomír Popelka

Krásy Slovenska

Při odpočinku

Ražení mincí

V měsíci červnu naši firmu navštívily dvě mateřské školy, 
a to MŠ U splavu a MŠ Břetislavova. Scénář exkurze byl té-
měř stejný u obou mateřských škol. Již před branami firmy 
bylo patrno z úsměvů dětí a z nedočkavého poskakování, 
že se těší na místo, kde „spí“ autobusy. S hlasitým povy-
kem a téměř neustávajícím stále se opakujícím pozdravem 
„Dóóbrýý déén“ děti poslušně ve dvojicích plny očekávání 
vstoupily do areálu firmy. To už na ně ale čekal skvělý a 
trpělivý pan řidič Pavel Osička, který děti nadchl slovy: „A 
teď se naučíte, jak se řídí autobus!“. Děti s úsměvy na tváři 
čekaly, až na ně přijde řada a zkusí si na chvíli zatočit volan-
tem.  Dítě se vždy představilo s tím, že právě ono řídí chvíli autobus a ostatní jej povzbuzovali. Závěrem 
si každé dítě zkusilo zvuk klaksonu, což jistě upozornilo ostatní zaměstnance na malé návštěvníky. Děti z 
MŠ U splavu měly i štěstí vyzkoušet si, jak se sedí v kabině kamionu. Samozřejmě je lákal klakson, který 
vydává ještě silnější zvuk. Všechny děti se nadšeně usmívaly, byly spokojené a přislíbily, že namalují obráz-
ky s tím, co vše viděly a zažily. Důležité je zmínit, že se možná jedná o budoucí zaměstnance, jelikož na 
závěrečnou otázku, kdo chce být řidičem autobusu, zvedla ruku více než polovina dětí. 

Ing. Kristýna Hytychová

Návštěva mateřských škol v naší firmě

Jaké je to za volantem

Napětí z očekávání ...“A teď si vyzkouším, jak troubí kamion“
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Školení je šance

I na jaře letošního roku pokračujeme 
v naplňování projektu „Posílení konku-
renceschopnosti a zvyšování profesních 
dovedností zaměstnanců BORS Břeclav 
a.s.“ a pro naše zaměstnance realizuje-
me další vzdělávací aktivity zaměřené na 
měkké, manažerské, PC a jazykové do-
vednosti, které napomáhají jejich jak pro-
fesnímu, tak i osobnímu rozvoji.

Velká část našich zaměstnanců, napříč celou 
společností, byla v rámci měkkých dovedností pro-
školena na „Komunikaci v obtížných situacích“ a 
„Vyjednávání a argumentace“. Věříme, že absolvová-
ní těchto vzdělávacích aktivit bude zaměstnancům 
velkým přínosem v pracovních situacích, ale nabyté 
znalosti budou moci použít i v soukromém životě. Z 
manažerských dovedností proběhly vzdělávací aktivi-
ty „Projektové řízení“ a „Vedení lidí a motivace“.

V minulém roce se nám osvědčilo realizovat 
školení mimo sídlo naší společnosti. Zjistili jsme, že 
přesunutí vzdělávacích aktivit do jiných školicích 
prostor přineslo větší soustředěnost účastníků 
jednotlivých kurzů, čímž se ještě zvýšila efektivita 
celé vzdělávací aktivity a školení dostalo „jiný“ 
rozměr. V odzkoušeném přístupu jsme pokračo-
vali i letošní rok, a proto se většina vzdělávacích 
aktivit konala mimo prostory společnosti a v do-
statečné vzdálenosti od běžných pracovních pro-
blémů. Využity byly zejména atraktivní prostory 

školicích místností hotelů 
v Blansku, Luhačovicích a 
v Beskydech. Kromě uby-
tování bylo účastníkům za-
jištěno i občerstvení. Podle 
velmi pozitivních reakcí od 
jednotlivých účastníků i sa-
motných lektorů byl tento 
způsob realizace vzdělá-
vacích aktivit vyhodnocen 
jako úspěšný.

Rovněž mimo pro-
story naší společnosti, a to konkrétně ve 
školicí místnosti BORS CLUB o.s., byly reali-
zovány kurzy počítačových dovedností. Před 
zahájením každé vzdělávací aktivity je prove-
dena revize potřeb cílové skupiny, tak aby se
v maximální možné míře zajistilo upravení ob-
sahu vzdělávací aktivity potřebám a požadav-
kům cílové skupiny. Obsah jednotlivých kurzů je 
primárně zaměřen na řešení praktických pro-
blémů, tak aby účastníci po absolvování těchto 
aktivit uměli programy ještě lépe využívat. 

Náš projekt vzdělávání se zdárně blíží svému 
konci, který je naplánován na konec října letošního 
roku. V průběhu celého projektu „Školení je šan-
ce!“ evidujeme v rámci jednotlivých vzdělávacích 
modulech: manažerské, měkké, PC i jazykové do-
vednosti, již přes tisíc úspěšných absolventů.

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

BORS Břeclav - partner projektu „Učíme se pro praxi“

Školení MS Excel

BORS Břeclav a.s. se stává jedním z par-
terů nového projektu, který realizuje Střední 
odborná průmyslová škola Edvarda Beneše 
a Střední odborné učiliště v Břeclavi. Projekt 
je spolufinancovaný Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republi-
ky a nese název „Učíme se pro praxi.“ Tento 

Na udržení nabytých do-
vedností je umožněn všem 
zaměstnancům přístup do 
tzv. virtuální třídy. Obsahem 
této virtuální třídy je mož-
nost pro vybrané aktivity 
využít e-learning. Absolventi 
zde najdou rovněž jednot-
livé skripta a materiály ze 
školení. Nezanedbatelnou 
výhodou je i možnost komu-
nikace přímo s lektorem jed-

notlivé vzdělávací aktivity a také mezi jednotlivými 
účastníky. Tato virtuální třída bude přístupná i další 
dva roky po skončení celého projektu. Pro připo-
menutí uvádíme, že virtuální třídu je možné navštívit 
na webových stránkách www.elearning.tempo.cz. 
Zapotřebí je však znát svůj login a heslo, a těm z vás, 
kteří jej zapomněli, jej ráda na požádání připomene 
asistentka projektu Bc. Klára Vinklárková.

Naši zaměstnanci si tak v rámci realizovaných 
vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj profes-
ních, komunikačních, interpersonálních a manažer-
ských kompetencí opět prohloubili své znalosti a 
dovednosti. A realizační tým si při naplňování cíle 
projektu odnáší z průběhu jeho realizace řadu tipů 
k zamyšlení pro další proces vzdělávání, spolu s po-
citem dobře investovaného času a peněz.

Bc. Klára Vinklárková

projekt zajišťuje výuku odborných předmě-
tů formou žákovských projektů. Jeho cílem je 
zaměření se na zlepšení podmínek pro výuku 
technických předmětů, oborů elektrotechniky 
a strojírenství ve spolupráci s praxí a zvýšení 
zájmu žáků o technické obory. Spolupodílení se 
na projektu pro nás představuje úkoly, jako je 

například připomínkování a hodnocení výstu-
pů z projektu, podílení se na konzultacích k ře-
šeným problémům a k metodice zpracovaných 
dokumentů, poskytování poradenské činnosti 
a konzultací, dále pak spolupracování na ná-
vrhu změn doplnění projektu nebo například 
umožnění exkurzí studentům v naší firmě.

jak víte z minulého čísla Kulatého stolu, 
rozhodl jsem se kandidovat do Senátu ČR 
v podzimních senátních volbách. Kandiduji 
sám za sebe, ale kandiduji také za všechny 
slušné a pracovité občany Břeclavska a chci 
znát jejich priority a věci, které je trápí. 

Vy jste mi nejblíže. Z lůna této firmy jsem 
vzešel a není nic přirozenějšího, než abych dbal 
především o to, co si myslíte o problémech re-
gionu právě vy. Chtěl bych vás proto požádat, 

Vážení zaměstnanci BORSu,
abyste mi pomohli v mé snaze poznat zdejší si-
tuaci a zlepšit kvalitu našeho okolí a tím kvalitu 
našich životů. Je to náš společný cíl - budeme 
tady totiž žít jak vy, tak já a po nás naše děti. 
Nikdo jiný. Proto naše problémy také ani nikdo 
jiný nebude řešit než my sami.

Níže naleznete několik tématických cel-
ků. Pokud si najdete chvilku času, určete, 
prosím, význam, jaký jim přikládáte, případ-
ně připište téma, které zde není obsažené. 

Můžete samozřejmě více okomentovat to, 
co vás nejvíce trápí a navrhnout preferovaný 
způsob řešení problému. V prostorách firmy 
naleznete urny, do kterých budete moci vho-
dit vyplněnou anketu a případný širší komen-
tář, stejně tak své názory budete moci pro-
jevit a plněji objasnit na mém facebookovém 
profilu a webu www.ludekmikulecky.cz

Buďme jedním týmem!
Luděk Mikulecký 

Určete prioritu témat (od 1 – nejzávažnější, do 12 – nejméně závažné), která vás trápí a vnímáte je jako málo řešené:

- Strach z nezaměstnanosti, malé možnosti získat zaměstnání
- Nízká výše mezd v regionu
- Soužití s menšinovými národnostmi
- Neutěšená dopravní situace, časté zácpy, průjezdy kamionů,

 vliv na ovzduší a pohyb po městě
- Malé kulturní vyžití
- Břeclavský zámek - rekonstrukce, přilákání turistů do Břeclavi

- Růst počtu nadnárodních řetězců, které způsobují odliv zákazníků 
 živnostníkům

- Kvalita místního nemocničního zařízení
- Korupce ve veřejné sféře
- Nedostatek míst v mateřských školkách
- Vysoké ceny pohonných hmot oproti jiným regionům
- Autobusové nádraží v Břeclavi - chybějící zázemí pro cestující

ANKETA
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Sportovní den 

Naše tenisové naděje

V sobotu dne 23. června se uskutečnil ve 
Starovicích v areálu hřiště Sportovní den pro 
pracovníky osobní dopravy. Přípravy, kterých 
se ujali pan Merta, Kabriel a Hrabovský, za-
čaly již od ranních hodin. Ostatní zúčastnění 
ze středisek v Břeclavi a Hustopečí pak při-
jeli mezi jednou a druhou odpolední. Každý 
si mohl zvolit disciplínu podle svého gusta 
– někdo si vybral „odpočinkový sport“ a jiný 
zase sport aktivní. V disciplínách sportov-
ních, a to malé kopané a nohejbale, zvítězili 
kolegové z Břeclavi, v tenise pak bratři Šu-
lové z Mikulova. V disciplíně „odpočinkové“ 
však překvapivě všichni. Pečené selátko nám 
dodalo potřebnou energii a točené pivko zas 
osvěžilo hlavně mysl.  Nezbývá mi než podě-
kovat všem zúčastněným a hlavně těm, co se 
jakkoli aktivně zapojili do organizace. 

Tomáš Dolák

Uplynul již sko-
ro rok od doby, 
kdy bylo slavnostně 
otevřeno Sportov-
ně-relaxační cent-
rum BORS CLUB v 
Břeclavi, a to uspo-
řádáním tenisové 
exhibice dvou na-
šich špičkových te-
nistů Jirky Nováka 
a Karla Nováčka. 
Exhibice se účastnil 
také světoznámý žokej Josef Váňa.  

Za přítomnosti významných hostů a velkého 
počtu diváků jsme pokřtili komplexní areál, který 
začal sloužit všem sportovcům z Břeclavi, členům 
klubu i ostatním sportovním nadšencům ze širo-
kého okolí. Hlavní myšlenkou sportovně relaxační 
centra je „ klubovost“. To znamená, že každý ná-
vštěvník  má možnost být členem občanského 
sdružení BORS CLUB a využívat tak veškerý do-
sažitelný komfort. Návštěvníkům jsou k dispozici 
čtyři venkovní antukové kurty a tři tenisové kurty 
v nafukovací hale s povrchem Decoturf.  Ti, kteří 
ještě nepropadli kouzlu této krásné hry, můžou 
navštívit kompletně vybavené fitness centrum 
včetně kardiozóny, dále wellness centrum s třemi 

Do Břeclavi přichází nová éra tenisu
druhy saun a vířivkou. K 
dispozici je také profe-
sionální masér s dlou-
holetou praxí. V novém 
roce byla otevřena prv-
ní kryokomora v Břec-
lavi, jejíž blahodárné 
léčebné účinky vyzkou-
šelo už mnoho spoko-
jených návštěvníků.   

Jeden z hlavních 
cílů, který si občanské 
sdružení BORS CLUB 

při svém založení vytyčilo, je podpora mládež-
nického sportu. Na přelomu roku 2011 byl za-
ložen tenisový oddíl TC BORS CLUB.  Po úspěš-
ném jednání podepsal prezident BORS CLUBU
Ing. Luděk Mikulecký, LL. M. s předsedou STK 
Břeclav Ing. Pavlem Dominikem smlouvu o vzá-
jemné dlouhodobé spolupráci. Dohoda směřuje 
k vytvoření jednoho silného tenisového centra a 
vytváří také vhodnou základnu pro práci s mláde-
ží. Již v této sezoně nás reprezentují mládežnické 
týmy (baby tenis, mladší žáci, starší žáci) i jednot-
livci v soutěžích pořádaných Českým tenisovým 
svazem. Tenistům v Břeclavi se otevírají i další 
perspektivy. Podařilo se uskutečnit vizi Spor-
tovního střediska mládeže, kde chceme opravdu 
velkým talentům pootevřít cestu do profesionál-
ního tenisu. Připravujeme individuální tréninkové 
plány těm nejlepším dětem,  pod vedením nej-
zkušenějších trenérů. To vše za podpory České-
ho tenisového svazu. Dalším velkým přínosem je 
bezesporu letošní získání licence pro pořádání 
turnaje kategorie B pro mladší žáky, takže se naše 
tenisové naděje budou moci potkat v domácím 
prostředí s největší konkurencí.  

Rokem 2012 tak vstupuje tenis v Břeclavi do 
nové éry. Kdo ví, třeba bude jejím výsledkem, 
krom spokojených tenistů, i objevení dětských 
talentů a Břeclav přinese České republice další-
ho Tomáše Berdycha nebo Petru Kvitovou.

Ing. Richard Bartoš
Nejúspěšnější hráči Jakub Krajčír a Linda Dubská (upro-
střed šéftrenér tréninkového střediska Vítěžslav Straka)

Ze zápasu

Fotbalové týmy

Prostor pro Váš námět:

Děkuji
Luděk Mikulecký 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e9002005d105e705d105d905e205d505ea002005d405d005dc05d4002005db05d305d9002005dc05d905e605d505e8002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e205dd002005ea05de05d505e005d505ea002005d105e805d605d505dc05d505e605d905d905d4002005d205d105d505d405d4002005d905d505ea05e8002c002005e205d105d505e8002005d005d905db05d505ea002005d405d305e405e105d4002005de05e905d505e405e805ea002e002005e005d905ea05df002005dc05e405ea05d505d7002005d005ea002005de05e105de05db05d9002005d4002d005000440046002005e205dd0020004100630072006f006200610074002005d5002d005200650061006400650072002005d205e805e105d005d505ea00200035002e0030002005d505de05e205dc05d4002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


