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Ro�ník xix., (�. 215) � cena 5,- K�

V rámci oslav 700 let Zub�í p�ipravujeme na úterý 
28. 9. 2010 (státní svátek) v 15:00 hodin odhalení plasti-
ky Zubra, jako�to symbolu m�sta Zub�í.

Tato plastika bude umíst�na na východní st�n� Soko-
lovny. Jedná se o kombinaci kamene, kovu a d�eva. Veli-
kost plastiky bude cca 3x2 metry.

Dílo autorky Judity Chytkové je po�ízeno z dar� fi-
rem, podnikatel� a zuberských ob�an�. Jeho smyslem je 
zachování p�ipomínky oslav sedmistého výro�í i pro p�í�tí 
generace.   

Ing. Lubomír Vaculín
starosta Zub�í

Zubr v Zub�í
Milí spoluob�ané a p�átelé, blí�í se mimo�ádný den pro 

farnost, ale i pro celé m�sto. Farní kostel svaté Kate�iny bude 
11. zá�í slavnostn� vysv�cen. V kostele je mo�né vid�t první 
�ást rekonstrukce presbytá�e. Výsledek rekonstrukce bez vý-
zdoby bude mo�né shlédnout po koncert� v ned�li 5. zá�í v 
16 hodin, který se bude konat v kostele a bude jakousi p�ede-
hrou sv�cení. Prob�hne také výstava z d�jin farnosti v muzeu 
na Petrohrad�. Vernisá� výstavy bude v úterý 31. srpna v 16 
hodin a výstava potrvá do 19. zá�í. Budou vystaveny nejen 
fotografie, ale i n�které dokumenty a p�edm�ty, které b��n�
nejsou k vid�ní. Na v�echny akce vás srde�n� zvu. Stále je 
také mo�nost na fa�e nebo v kostele zakoupit knihu o historii 
farnosti nazvanou Kronika �ímskokatolické farnosti Zub�í.
Rovn�� je mo�né je�t� podpo�it rekonstrukci finan�n� a za 
symbolickou �ástku jedné dla�dice 500,- K� obdr�et pam�t-
ní list. Jednoduchým po�etním úkonem lze zjistit, �e nyn�j�í
kostel zde stojí 222 let. Za tu dobu byl mnohokrát opravován 
nejen proto, aby z�stal hezký, ale p�edev�ím proto, aby slou-
�il svému ú�elu. P�i pohledu na n�j, zvlá�� kdy� pozorovatel 
stojí blízko, je pot�eba pohlédnout vzh�ru. Kostel svou exis-
tencí p�ipomíná, �e nemáme zapomenout na Boha, který je 
nad námi. Zárove� je v�ak tak blízký, �e s ním m��eme kdy-
koliv hovo�it a v podob� svatého p�ijímání se ho i dotknout a 
p�ijmout do svého srdce. Je to vlastn� takový rodný d�m, kde 
jsme se narodili z vody a Ducha svatého k novému �ivotu 
a m��eme se scházet se 
svým Otcem jako jedna 
rodina. Ké� se nikdy 
nestane jen památkou 
na dovednost na�ich 
p�edk�, ale je v�dy do-
mem, ve kterém se �ije, 
kde se lidé rádi scháze-
jí, aby na�li út�chu ve 
svých starostech, pokoj 
v srdci a po�ehnání, 
posilu a radost do dal-
�ích dní svého �ivota. 
A p�edev�ím aby rostli 
v lásce k Bohu a v�em 
svým bli�ním.

Karel Jane�ka,
fará�

Oslavy sv�cení kostela 
sv. Kate�iny



* Narození
  Šimon Maléř
  Lucie Němcová
  Dominik Zeman
  Karolína Červenková
  Šimon Čmelík
  Karolína Frýdlová
  Nela Langová
  Jakub Randus
  Matěj Štěpánek
* Sňatky
  Radek Štěpán a Miroslava Mizerová
  Martin Zátorský a Lucie Raždíková
* Zlatá svatba
  

Rudolf a Karla Opálkovi
* Jubilanti -  srpen
  František Adámek
  Josef Holiš
  Vlasta Šimčíková
  Josef Pavlíček
  Anežka Kreizelová
  Jiřinka Rumlenová
  Květoslav Šrámek
  Ludmila Holišová
  Vojtěch Jankot
  Marie Bajerová
  Jiřina Krupová
  Marie Cibulcová

 Úmrtí
  František Ondřej
  František Šimurda
  Stanislava Lišaníková
  Josef Mičkal
  Karel Němec
  Františka Chovancová
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Společenská kronika občanů v Zubří Vzpomínáme









  

Poděkování
Neplačte, ztište v srdci žal, nebylo mi dopřáno déle s vámi být.  
Upřímně děkuji všem příbuzným, přátelům, známým, tiskov-
ce, sousedům a celé rodině, kteří se přišli naposledy rozloučit 
v sobotu 10. července 2010 s mým manželem 

panem Karlem Němcem.
Zároveň moc děkuji za projev soustrasti panu Václavu Kru-
povi, který asi rozplakal každého, za květinové dary.
Panu faráři Karlu Janečkovi za mši svatou, za jeho slova útě-
chy, kostelníkovi, zpěvačce, varhaníkovi a ještě jednou děku-
ji vám všem přítomným.

Manželka Bohumila a synové s rodinami.

Dne 17. srpna 2010 by oslavil 90. narozeniny 
pan Alois Fluksa.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna a dce-
ra Daniela s rodinou.

Odešlas, maminko, neznámo kam,
vzpomínka po Tobě zůstala nám. 

Roky tiše plynou jak klidné řeky proud,     
nedá se na Tebe zapomenout.

Dne 23. srpna 2010 vzpomeneme 17. smutné vý-
ročí úmrtí naší milé maminky, babičky, 

paní Anděly Ulrychové. 
S láskou vzpomínají syn Václav, dcery Ludmila, Marie a Anna 
s rodinami.          

Život zemřelých je uložen v paměti žijících 
a žádný čas není tak dlouhý, 

aby nám dal zapomenout.
25. srpna vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí 

paní Boženy Němcové.
S láskou a úctou vzpomíná dcera s manželem a ostatní pří-
buzní. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Jen vzpomínky nám zůstaly na chvíle kdysi šťastné.       
Jsou v našich srdcích ukryté.

Jsou hluboko a krásné.
Dne 26. srpna 2010 vzpomeneme 8. výročí úmrtí 
naší milé maminky, babičky, prababičky, 

paní Anděly Valové ze Zubří.
S láskou a úctou vzpomíná syn Pavel s rodinou. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Kdo v srdci žije, neumírá. 
Dne 29. srpna 2010 by se dožil 70 let 

pan Václav Kozumplík. 
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodina-
mi, sourozenci a příbuzní z Hrachovce. 

Dne 2. září 2010 uplyne 10. smutné výročí, kdy 
po tragické nehodě zemřel 

pan Jaroslav Němec.
Kdo jej měl rád, s láskou vzpomene, kdo mu 
smrt způsobil, ať nezapomene.  S láskou vzpo-
mínají maminka a bratři Lubomír a Miroslav.

Umlkla ústa, oči se zavřely, srdce Tvé přestalo bít.
Vzpomínky na Tebe zůstaly 

a stále v nás budou žít.
Kytičku květů jen na hrob dnes můžeme dát

a tiše vzpomínat.
Dne 3. září 2010 by se dožila 90 let naše ma-
minka, 

paní Marie Pavlíčková.   
Vzpomínají synové a dcery s rodinami.
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MÚ Zubří - informace

Z usnesení 78. schůze Rady města Zubří
konané dne 27. 07. 2010

RM schvaluje mandátní smlouvu na výkon zadavatelských 
činností na akci „Výměna výplní otvorů, zateplení objektu 
ZŠ T. G. Masaryka v Zubří“ se společností MCI SERVIS, s. 
r. o., Vavrečkova 5262, Zlín. 
RM souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy na výkon za-
davatelských činností na akci „Mateřská škola Duha, staveb-
ní úpravy, nástavba a přístavba objektu č. p. 369“ se společ-
ností MCI SERVIS, s. r. o., Vavrečkova 5262, Zlín.  
RM souhlasí s převodem dokončeného vodovodního řadu 
od manželů Kozlových, bytem Pod Lipůvkou 1070, Zubří, 
do majetku města Zubří.   
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelo-
vé neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: 
D/1380/2010/KH se Zlínským krajem se sídlem ve Zlíně, 
tř.T. Bati 21, ve výši 300 000,- Kč. 
RM schvaluje zřízení nového funkčního místa referent ma-
jetkové správy - správce sportovišť na Hospodářsko správ-
ním odboru a v souladu s § 102 odst. 2, písm. j) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje zvýšení 
počtu zaměstnanců města zařazených do městského úřadu 
o 1, tj. z 30 na 31 zaměstnanců, a to od 01. 09. 2010. 
RM schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Po-
lyfunkční centrum volnočasových aktivit Zubří“ s firmou 
Tennis Zlín, a.s., Šternberská 300, Zlín.  
RM jmenuje členem dozorčí rady Hala Zubří, o.p.s., paní 
Jaroslavu Randusovou, J. Holiše 1142, 756 54 Zubří do 
26.07.2013.   

Z usnesení 79. schůze Rady města Zubří
konané dne 10. 08. 2010

RM jmenuje jako členy komise pro otvírání obálek s na-
bídkami zakázek „Mateřská škola DUHA, stavební úpravy, 
nástavba a přístavba objektu č. p. 369“ a „Výměna výplní 
otvorů, zateplení objektu ZŠ T. G. Masaryka v Zubří“ Mgr. 
Martu Černou, Ing. Lubomíra Vaculína a pana Radka Ja-
noška a jako náhradníky paní Šárku Jiříkovou, pana Josefa 
Zbranka a pana Miloslava Cabáka.  
RM jmenuje jako členy hodnotící komise zakázek „Ma-
teřská škola DUHA, stavební úpravy, nástavba a přístavba 
objektu č. p. 369“ a „Výměna výplní otvorů, zateplení ob-
jektu ZŠ T. G. Masaryka v Zubří“ Mgr. Martu Černou, pana 
Radka Janoška, pana Josefa Zbranka, Ing. Josefa Bolcka 
a Mgr. Stanislava Petruželu a jako náhradníky paní Šárku 
Jiříkovou, pana Miloslava Cabáka, pana Josefa Svaka, Ing. 
Antonína Holiše a pana Vlastislava Janků.   
RM  vyhlašuje záměr na pronájem pozemku p. č. 3531, 
travní porost, o výměře 903 m2, k. úz. Zubří. 

RM  vyhlašuje záměr na pronájem pozemku p. č. 377, 
zahrada, o výměře 159 m2, k. úz. Zubří. 

RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke  smlouvě o nájmu 
bytu č. 11, Rožnovská 419, Zubří, s manžely Antonínem a 
Hanou Petrlovými, Rožnovská 419, Zubří, za podmínek dle 
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu 
1.000Kč/1ha nemovitostí s Valašským ZOD družstvem, Za-
šová 622, kterým se upravuje výše nájmu. 

Dětské hřiště na Starém Zubří
V minulém čísle Zuberských novin se objevila krátká 

zmínka o dětském hřišti na Starém Zubří. Vzhledem k tomu, 
že šance provést rychle a kvalitně rekonstrukci tohoto hřiště 
nebyla samozřejmostí, považuji za potřebné uvést souvisejí-
cí informace. 

Závažným sdělením Radě města byla na jaře tohoto roku 
zpráva revizního technika, že některé hrací prvky dětského 
hřiště na Starém Zubří jsou v havarijním stavu a je nutno je 
odstranit. Přestože se zdá, že hřiště bylo dokončeno teprve 
nedávno, vliv počasí se na smrkové kulatině nemilosrdně 
podepsal především hnilobou v místech spojů. I když letošní 
napjatý rozpočet neumožňuje čerpání potřebných zdrojů jinak 
než úsporou výdajů nebo z úvěru, bylo nepředstavitelné, že by 
zvláště po dobu letních měsíců bylo hřiště v podstatě nefunkč-
ní a pro děti nepřístupné. Možná zázrakem, ale také díky naší 
připravenosti jsme našli možnost právě v jarních měsících po-
žádat o dotaci z programu Místní akční skupiny Rožnovsko, 
která zahrnuje obce od Horní Bečvy po Zašovou. 

Výzva k podání žádostí o dotaci byla rezervována na 
částku asi 2,5 miliónů Kč pro všechny obce a vzhledem 
k tomu, že jsme z tohoto programu již čerpali peníze na opra-
vu cesty do Hamer, předpokládala se naše žádost maximálně 
do výše 500 tis. Kč. To nahrávalo právě žádosti na toto hřiš-
tě, neboť z celkových uznatelných nákladů asi 500 tis. Kč na 
jeho rekonstrukci by dotaci ve výši 90% odpovídalo 450 tis. Kč. 
Přestože názory členů Rady města na důležitost rekonstrukce 
hřiště na Starém Zubří nebyly shodné, zvítězil nakonec ná-
vrh ODS, SNK-ED a KDU-ČSL na podání žádosti právě na 
toto hřiště. Mne osobně to těší o to více, že bych považoval 
za nevyvážené, abychom vytvořili (sice po mnoha a mnoha 
letech) krásný areál na Horním konci a současně se dívali na 
nefunkční hřiště na Starém Zubří. 

Aby byla zajištěna kvalita návrhu hřiště, byl znovu oslo-
ven zkušený architekt Libor Sošťák, který již projektoval dět-
ské hřiště u Horní školy. Jeho návrh byl po důkladné diskusi 
schválen Radou města a následně jsme společně s Ing. Vero-
nikou Konečnou ze Zubří a architektem Liborem Sošťákem 
zpracovali žádost o dotaci. A že to byla žádost kvalitní a řádně 
odůvodněná svědčí i to, že při posuzování získala druhé místo 
se 140 body za jiným dětským hřištěm se 150 body, následují-
cí žádosti získaly 90 a 80 bodů. Na konečné rozhodnutí 
o žádosti si ovšem ještě musíme počkat na konec léta. 

Optimální by bylo, abychom mohli hřiště zrekonstruovat 
ještě letos a předešli tak riziku jeho uzavření. Možná by se 
také někomu líbilo slavnostní přestřižení pásky za účasti te-
levize ještě před místními volbami - ale to z mého pohledu 
určitě není důležité. Důležitější a podstatné je to, že jsme 
udělali vše potřebné, aby i děti ze Starého Zubří a jejich rodiče 
měli hezké místo ke svým hrám a máme „dobře našlápnuto“ k 
zajištění financování této akce. Věřím, že nové prvky hřiště se 
budou líbit, jsou z kvalitního akátového dřeva jako na Horní 
škole a vzhledem k tomu, že se liší od těch současných a je 
jich více, budou pro mnohé děti i příjemným překvapením... 

Ing. Vladimír KRUPA, místostarosta 

(Foto: Pavel Czinege)
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Odpoledne s dechovkou 
– sobota 17. 7. 2010

…bylo horko... nebo ...měli jste to pořádat pod Petrohra-
dem… To byly nejčastější odpovědi a výmluvy těch, co nepři-
šli do areálu hasičárny na Starém Zubří, kde se uskutečnilo již 
tradiční „Odpoledne s dechovkou“. Ti, co přišli, nelitovali. 
Odreagovali se od všedních starostí a problémů, prožili hez-
ké odpoledne s dechovkami a vraceli se domů plni hudebních 
zážitků a znějících melodií. Odcházeli také s  žaludky plnými 
dobrého guláše od pana Skýpaly a také z hezkými výhrami 
z bohaté tomboly, která byla připravena díky sponzorům 
a milovníkům dechové hudby. Hudební odpoledne zahájila 
dechová hudba „Májovanka“ z Holiče s kapelníkem panem 
Peterem Solarikem. Tato hudba po úmorné 160kilometrové 
cestě podala maximální profesionální výkon, za který byla 
odměněna dlouhotrvajícím potleskem všech přítomných. Po 
jejich několika vystoupeních v televizi a poslechu CD jsme 
se přesvědčili, že jejich vystoupení je nefalšované, přiroze-
né a radostné. Dalším hostem hudebního odpoledne byla 
„Huťařka“ z Frýdku Místku vedená kapelníkem Michalem 
Paluzgou. I tato dechovka nám svými skladbami známých 
autorů připomněla životnost a oblíbenost lidové dechové 
hudby.

Závěr odpoledne patřil domácí dechové hudbě pod tak-
tovkou kapelníka Jarka Mužíka, se zpěváky Alenou Valovou, 
Oto Vlčkem a Vlastimilem Vlkem. Po více jak šestihodino-
vém programu se milovníci a posluchači dechové hudby 
rozcházeli spokojeni do svých domovů. Na závěr je třeba 
poděkovat všem muzikantům za předvedené výkony, členům 
Zubřanky a jejich rodinným příslušníkům za službu a pomoc 
při uspořádání celé akce. Těm, co nepřišli, připomenout, že 
se ochudili o příjemné hudební zážitky a prožití hezkého hu-
debního odpoledne.

V. Krupa a muzikanti „Zubřanky

Opravy po povodních
      Jak všichni víme, zasáhla naše město v květnu letoš-

ního roku opět povodeň. Tato velká voda napáchala hodně 
škod, a to jak na majetku města, tak i na majetku státu 
a v neposlední řadě byl poničen i majetek občanů a firem. 
Pokud se týká samotných oprav škod na majetku města, kte-
ré byly odhadnuty bezmála na 5 mil. Kč, byly ihned zaháje-
ny práce na jejich odstraňování, a to podle pořadí důležitosti 
a také dle finančních možností města. Na prvotní odstranění 
povodňových škod poskytl městu příspěvek Krajský úřad 
Zlínského kraje ve výši 300 tis. Kč. Tyto prostředky jsou již 
vyčerpány. Byly použity především na opravu škod, které 
povodeň napáchala na místních komunikacích, a na nákup 
nového čerpadla pro místní hasičský sbor. Převážná část 
oprav na majetku města nás však teprve čeká. Finanční pro-
středky na jejich odstranění se město snaží zajistit pomocí 
státních dotací. 

Ještě pár slov k ostatním škodám. Největší škody napá-
chala povodeň na potocích, jejichž majitelem a správcem 
jsou Lesy ČR, správa toků. Další škody byly způsobeny na 
silnicích v blízkosti toků, které jsou v majetku Zlínského 
kraje a ve správě Ředitelství silnic Zlínského kraje. Jedná 
se především o nátrže u vjezdu k restauraci Pod Lipůvkou 
a dále naproti obchodu ve středu města a na Starém Zubří. 
Tyto opravy se v současné době dokončují.

          Odbor výstavby MěÚ Zubří

Z akcí

ENDUROCROSS III. k výročí 700 let Zubří     
 OFF Road Club Zubří pořádal dne 26. 6. 2010 již třetí 

ročník závodů v Enduro Crossu. Na startu se sešlo mnoho 
závodníku ze Zubří a okolních měst a také jeden závodník 
ze Slovenska. Závodu se zúčastnila i jedna slečna a bylo se 
opravdu na co dívat. Počasí přálo a závody probíhaly v du-
chu oslav 700 let Zubří.

Byly vypsány kategorie Naděje, Amatér, Hobby, Profi,Ve-
terán nad 40 let Hobby, Profi a Veterán nad 50 let. Prvních 
pět závodníku bylo oceněno poháry. Zuberští závodníci se 
neztratili a předvedli skvělé výkony. 
Pořadí závodníků
1) Naděje: bez pořadí - Mates Kamenec, Michal Šmahlík, 
Karel Havlíček, Adéla Zvolská,                                         

2) Amatér:             
1. Jiří Maťa,   2. Ondřej Pražák,   3. Martin Kohout,                                                                        

3) Hobby:               
1. Petr Šupler, 2. Aleš Tofel, 3. Erik Kocián,                                                                                      
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Oddíl turistiky Zubří
Ve dnech 3. – 10. 7. 2010 se zúčastnili členové turistické-

ho odboru pobytu v Jeseníkách. Pobyt byl naplněn spoustou 
atraktivních turistických výletů i kulturních zážitků. Nádher-
ná krajina, příjemné počasí a výborné ubytování přispěly ke 
spokojenosti všech účastníků. Za přípravu a organizaci této 
akce bychom chtěli touto cestou poděkovat našemu vedoucí-
mu panu Václavu Zemanovi.

Za turistický oddíl A. Oplatková

4) Profi:                  
1. Petr Kotrla, 2. Aleš Tofel, 3. Robert Bordovský,                                                                  

5) Vet. 40 Hobby:  
1. Robert Kopeček,  2. Petr Kohout, 3. Ondřej Zvolský,                                                           

6) Vet. 40 Profi:    1. Miroslav Schneider, 
2. Jaromír Polomík, 3. Zdeněk Machula,                                              

7) Vet. 50: 
1. Karel Videcký,   2. Zdeněk Pech,  3. Vladimír Kuchař.                 

OFF Road Club chce tímto poděkovat městu Zubří a jeho 
občanům, dále zdravotním sestrám z FN Ostrava, rodinám a 
kamarádům za podporu a pochopení při provozování Moto-
sportu.     

 Za OFF Road Club Zubří  O.P.J.          

Pohoda na farní zahradě
Lidé se mají setkávat, a tak jsme si ve farní radě řekli, 

že bychom mohli u nás v Zubří udělat farní den pro všech-
ny obyvatele našeho města. Tento den byl naplánován na 
sobotu 7.8. Díky Bohu jsme měli nádherné počasí, což byl 
první předpoklad úspěchu této akce.Na farní zahradě, kde 
jsme měli nachystané posezení, se i s dětmi sešlo kolem 200 
lidí. Grilovalo se naložené maso, vařil se kotlíkový guláš 
valašských pastevců, lidé nosili různé koláče, cukrovinky, 
naložené bůčky a jiné speciality. Čepovalo se pivo, koštovali 
jsme farní slivovici, a to všechno za doprovodu p. Jaroslava 
Malíka a p. Františka Petřeka, kteří měli na starost hudbu. 

Dále byla pro děti (později se ukázalo, že především pro 
dospělé) připravená atrakce v podobě jízdy na koních, kterou 
zajistil Josef Petřek s dcerou Magdou. 



Lidé si poseděli, pobavili se, a tak nějak alespoň na chvíli 
zapomněli na všední starosti a problémy. Chtěl bych poděko-
vat všem, kdo nám pomohl toto setkání zajistit. Děkuji otci 
Karlovi za financování této akce a za dovoz a odvoz lidí, 
kteří se nemohli jinak dostat na faru, ať ze zdravotních nebo 
jiných důvodů. Všechno vyšlo a já jen doufám, že příště při-
jde ještě více lidí a bavit se budeme stejně dobře, jako v tuto 
hezkou srpnovou sobotu. Nad celým tímto setkáním bylo cí-
tit, že Bůh nám pomáhá a je s námi v našich srdcích v každé 
životní situaci. 

Ať se vám vaše akce vždycky vydaří, všem zuberským 
občanům přeje 

Václav Krupa
zastupitel města
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Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří, oddíl lyžování,
pořádá 11. ročník závodu v přespolním běhu 

Běh okolo Soliska 
Rozpis závodu:
Datum závodu: sobota 11. září 2010
Pořadatel: TJ Gumárny Zubří 
  - lyžařský oddíl
Místo závodu:  lyžařská chata na Solisku  
  na Starém Zubří 
Kategorie a délky tratí:  
Kategorie ročník    trať start
předžáci 2000 a mlad. 500 m 10:05
předžačky 2000 a mlad. 500 m 10:00
ml. žáci 1998-99 1500 m 10:15
ml. žačky 1998-99 1500 m 10:10
st. žáci 1996-97 2000 m 10:25
st. žačky 1996-97 2000 m 10:20
ml. dorci 1994-95 4000 m 10:40
ml. dorky 1994-95 3000 m 10:35 
st. dorci 1992-93 6000 m 10:30
st. dorky 1992-93 4000 m 10:45
muži 1991-70   9000 m 10:30
veteráni 1969 a starší 9000 m 10:30
ženy 1990 a starší 4000 m 10:45
netrénovaní - ženy  bez omezení 1500 m 10:50
netrénovaní - muži bez omezení 1500 m 10:50
Přihlášky a prezentace: 
V lyžařské chatě v den závodu od 8:30 do 9:40.  
Startovné: Bude vybíráno při prezentaci ve výší  30Kč.
Ceny:První tři v každé kategorii obdrží diplom, medaili 
a věcnou cenu. Ostatní lehké občerstvení. V nejmladších 
kategoriích odměněni všichni.

ZÁVOD ZAŘAZEN DO OSLAV 700 LET ZUBŘÍ!!!
                         Podrobnosti najdete na  www.sweb.cz/lyzari 

Nejvíc letních zážitků 
prožijete s valutami 

od nás
směnárna 

„MÝTO“.
V prodejně TESCO v Zubří.

Otevřeno: 
pondělí – neděle od 9.00 do 19.00 hodin

Směnné kurzy bez poplatku. 

(placená inzerce)

Inzerce ZN

Sport

 Upeču jakékoliv množství svatebních ko-
láčků. Cena 3,50/ks. Kontakt: 737 785 605.

Inzerce ZN

Ještě stále Vás trápí problém s cizími jazyky 
a nechcete dojíždět do kurzů?

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
při ISŠ - COP Valašské Meziříčí, Palackého 49
nabízí od září 2010 opět přímo v Zubří kurzy 

cizích jazyků!

V prostorách malého sálu Klubu Zubří Vám nabízíme 
klasické

odpolední kurzy angličtiny, němčiny a španělštiny.

V prostorách ZŠ připravujeme pod vedením rodilého 
mluvčího z Velké Británie

kurz originální anglické konverzace pro dospělé 
ve dvou úrovních.

Více informací a možnost elektronického přihlášení na 
www. isscopvm.cz

Kontakty: 
jazykova.skola@isscopvm.cz 

mobil 77605 96 07 
tel. 571 685 216

(placená inzerce)
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SR 2010/2011

R O Z L O S O V Á N Í  -  P O D Z I M   2010
den Datum k Muži – I.A. - sk.“A“ hod. k Dorost – OP – sk.“B“ hod. k St.žáci - OP, sk."B" hod k Ml.žáci - OP - sk."B" hod
SO 7.8.2010
NE 8.8.2010 1 Podkop.Lhota - Zub í 16:30
SO 14.8.2010
NE 15.8.2010 2 Zub í - Brumov "B" 16:30
SO 21.8.2010 3 Hrachovec - Zub í 16:30 3 Zub í - Poli ná 16:00
NE 22.8.2010 hraje se v ÚT 28.9. !!! svátek
SO 28.8.2010 4 Zub í - Branky n/M 16:30 4 Zub í - Hrachovec 14:30
NE 29.8.2010 4 Zub í - Vizovice 16:30 4 v o l n o 
SO 4.9.2010 5 Podlesí - Zub í 13:30 5 Podlesí - Zub í 10:00
NE 5.9.2010 5 Dolní Be va - Zub í 16:30 5 Choryn  - Zub í hláš.
SO 11.9.2010 6 Zub í - Hutisko 16:00 6 Zub í - Lou ka 14:00
NE 12.9.2010 6 Zub í - Nedašov 16:00 6 Zub í - St ítež 13:30
SO 18.9.2010 7 St ítež - Zub í 16:00 7 Kel  - Zub í 10:00
NE 19.9.2010 7 Štítná n/Vl - Zub í 16:00 7 Prost .Be va - Zub í 13:00
SO 25.9.2010 8 Zub í - Vid e 15:30 8 Zub í - Zašová 13:30
NE 26.9.2010 8 Zub í - Val.Mezi í í "B" 15:30 8 Zub í - Jabl nka 13:00
SO 2.10.2010 9 Zašová - Zub í 15:30 9 Vigantice - Zub í 10:00
NE 3.10.2010 9 Hutisko - Zub í 15:30 9 Dolní Be va - Zub í 13:00
SO 9.10.2010 10 Zub í - Val.Byst ice 15:00 1 Zub í - Vid e 13:00
NE 10.10.2010 10 Zub í - Ju inka 15:00 1 Zub í - Rajnochovice 12:30
SO 16.10.2010 11 Vlachovice - Zub í 14:30 11 Choryn  - Zub í hláš. 2 Jarcová - Zub í 12:00
NE 17.10.2010 2 Jarcová - Zub í 12:00
SO 23.10.2010 1 Zub í - Ju inka 14:00 3 Zub í - Kate inice 12:00
NE 24.10.2010 12 Zub í - Lukov 14:00 3 Zub í - Ústí u Vs. 11:30
SO 30.10.2010 13 Vid e - Zub í 13:30 2 Horní Be va - Zub í 13:30
NE 31.10.2010
SO 6.11.2010 p edehrávka jarního kola
NE 7.11.2010 14 Zub í - Podkop.Lhota 13:30

Plán turistických akcí  -  září 2010
i pro příznivce turistiky 

středa 1. září Zubří - Rožnov - Bílá, Hlavatá - Martiňák  
  - Prostřední Bečva, Zavadilka
                   vlak:  Zubří    odj. 7.30 - Rožnov p/R
                   bus:   Rožnov odj. 8.15  - Hlavatá

sobota 11. září   Zubří - Krhová, Helštýn - Jehličná 
  - Trojačka - Zašová - Zubří
                   vlak:  Zubří  odj. 8.40 - Krhová

středa 15. září   AUTOTURISTIKA  
  -  Slovensko, Sulovské skály
                 odjezd z parkoviště u TESCA v 7.00 hod.

sobota 25. září   Zubří - Rožnov - Bílá, Mezivodí - Srdce  
  Beskyd - Podolánky - Martiňák - Horní Bečva
                   vlak:  Zubří    odj. 7.30 - Rožnov p/R
                   bus:  Rožnov odj. 8. 15 - Bílá, Mezivodí

středa 29. září    Zubří - Rožnov p/R - Soláň, krajinou  
  malířů - lyžařské vleky - Šamánkův most  
  - Solanec
                   vlak:  Zubří    odj  7.30 - Rožnov p/R
                   bus:   Rožnov odj. 8.15 - Soláň 
                                                                      Václav Zeman 

Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří 
oddíl Asociace sportu pro všechny

zve od září 2010 k pravidelnému cvičení v Sokolovně
Pondělí 9:30 - 10:30
CVIČENÍ PRO SENIORY 
Mgr. Jana Mikulenková
nabízíme seniorům přiměřeným pohybem upevnit si zdraví
Ponděl 17:30 - 19:00
CVIČENÍ NA VELKÝCH MÍČÍCH 
Anna Trčková, Hana Stodůlková 
cvičení rozvíjí pohyblivost, koordinaci, rovno-
váhu a posilování
Úterý 18:30 - 19:30
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 
Eva Gazdová 
cvičení rehabilitačního typu - obnovit oslabe-
né, odlehčit přetížené, uvolnit ztuhlé, posílit slabé
Středa 17:30 - 19:00
JÓGOVÉ ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Mgr. Jana Mikulenková
cvičení pomáhá vytvořit harmonii těla, mysli a duše; zlepšu-
je flexibilitu a přináší relaxaci
Středa 19:00 - 20:00
CVIČENÍ NA VELKÝCH MÍČÍCH - MUŽI 
Iva Pernická
kondiční a zdravotní cvičení
Čtvrtek 9:30 - 11:00
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI - (do 3 let)
Helena Fabiánová 
děti cvičí společně s rodiči, rozvijí si pohybo-
vé dovednosti a koordinaci za pomoci náčiní
Čtvrtek 19:00 - 20:30
STEP A DANC. AEROBIC – ŽENY
Vladana Mizerová
kondiční cvičení při hudbě

fotbal
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Akademie 3. věku potřetí
Příprava podzimních programů na Odboru kultury je v 

plném proudu a k těmto programům bezesporu bude patřit 
také třetí ročník Akademie 3. věku. Témata jsou vybrána, a 
tak věříme, že i třetí ročník přinese posluchačům hodně za-
jímavých informací. Po dobu deseti měsíců (září – červen) 
každý druhý čtvrtek v měsíci se budeme scházet ve velkém 
sále klubu s těmi, kteří chtějí obohatit život vás, účastníků 
akademie, a podělit se s vámi o nové informace, poznatky, 
zkušenosti a zážitky ze své profese nebo jiné oblasti svého 
působení.

Pozvánky

Házenkáři v přípravě na novou sezónu
Házenkáři HC Zubří vstoupili ve středu 21. července do 

hlavní fáze přípravy na sezónu 2010–2011, ve které budou 
obhajovat stříbrné medaile. Na úvodním tréninku se sešla 
dvacítka hráčů, ve které chybělo hned několik velkých opor 
z posledních let.

Pro házenkáře Zubří to oproti předchozím letům nebyl 
první letní trénink. Tvrdě pracovali totiž již celý červen, tedy 
jen tři týdny po skončení finálové série s Karvinou. „Měli 
jsme to letos novinkově uděláno takhle. První fázi přípravy 
jsme měli v červnu, pak měli hráči tři týdny volno a nyní 
začínáme další fázi,“ vysvětlil trenér Jiří Mika.

Ten se hned po červnovém bloku přípravy v Zubří vydal 
jako hlavní kouč výběru ČR na akademické mistrovství svě-
ta v Maďarsku. Tam nás reprezentovali hned 4 hráči ze Zub-
ří – Mirek Jurka, Štěpán Krupa, Štěpán Randýsek a Tomáš 
Říha. A pomohli k obrovskému úspěchu, když za celý turnaj 
nestačili až ve finále na domácí Maďarsko, a brali tak na 
světovém šampionátu stříbrné medaile.   

Po čtrnáctidenní pauze pak pokračovala příprava Zub-
ří a Jiří Mika spolu se svými asistenty Alešem Kořínkem 
a Jiřím Mičolou na prvním tréninku postrádal hned něko-
lik hráčů, kteří nejen loni, ale i v mnoha předchozích sezó-
nách patřili k velkým oporám. Hráčskou kariéru ukončil ve 
41 letech Andrej Titkov a zpátky domů do Litovle se vrátil 
gólman Michal Baránek. Na hostování do Dukly Praha ode-
šel Štěpán Krupa a později se dotáhl odchod pivota Tomáše 
Říhy do druholigového německého týmu Post Schwerin. Na 
odchodu z klubu je i další z dlouholetých tahounů Martin 
Hrstka. Ten zamířil do dánského klubu HH Ribe-Esbjerg.

Na pomyslné tabuli příchodů jsou v tuto chvíli tři jména. 
Prvním je Tomáš Bechný, jenž se vrátil z ročního hostování 
v Přerově, kde se v uplynulé sezóně stal nejlepším střelcem 
celé extraligy. Druhou posilou je další pivot Jakub Šíra, jenž 
odehrál minulou sezónu v Rakousku a také se vrací do Zubří. 
Dalším návratem k „velké“ házené je příchod našeho odcho-
vance Michala Dědka. „Bechný s Šírou by měli zacelit díru 
po odchodech dvou velmi zkušených pivotů. Říha a Titkov 
odehráli v posledních letech všechno důležité, co jsme hráli, 
a patřili k těm úplně nejzkušenějším. Teď bude na dalších 
hráčích ležet tíha zodpovědnosti o to větší, tak uvidíme, jak 
se všechno vyvine,“ přemítá nad změnami Jiří Mika.

Po roce se vracíme také do evropského poháru. Nastoupí-
me až do druhého kola Poháru EHF díky koeficientu získané-
mu v minulých ročnících pohárů. Hrát se bude 2. 10. 2010 na 
půdě soupeře, odveta pak o týden později doma. Soupeřem 
nám bude čtvrtý celek z kvalifikační skupiny o postup do 
Ligy mistrů, kde se utkají rakouský Bregenz, norský Dram-
men, slovenský Prešov a turecký Besiktas Istanbul.

Nová ligová sezóna se spustí 11. září a celek HC Zubří by 
měl začít pěkně zostra - na půdě Dukly Praha. Vzhledem k 
tomu, že Dukla nastoupí již v prvním kole evropských po-
hárů, bude se tento termín jistě měnit. Podrobný rozpis zá-
kladní části ligy najdete na stránkách www.hczubri.cz v sek-
ci „Rozlosování soutěží“. Jedním z vrcholů přípravy bude 
turnaj 20. – 22. srpna, na kterém se ukáže slovinský Maribor, 
polský Lubin a Povážská Bystrica.

Začátkem srpna začala jako obvykle také příprava mládež-
nických družstev. Z nich nejkratší přestávku po soutěži měli 
mladší žáci, kteří si na začátku července ještě „odskočili“ 
do švédského Gőteborgu, kde se zúčastnili největšího házen-
kářského setkání na světě – turnaje Partille Cup. Kluci se ve 

světě neztratili, probojovali se až do čtvrtfinále a potvrdili, 
že nám v nich roste další nadějná generace házenkářů. 

Přejeme všem hráčům a trenérům úspěšnou sezónu 
a zveme všechny příznivce házené, aby i v tomto roce přišli 
povzbudit „svá“ družstva ve stejně hojném počtu, jak tomu 
bylo v letech minulých.

HC Zubří  

Pozvánka na mezinárodní turnaj 
v házené st. gard, mužů a žen    

jako 17. ročník Memoriálu Zdeňka Krůpy 
v sobotu 28. srpna 2010 od 9 h ve sportovní hale v Zubří
za účasti těchto družstev: 
muži - ZUBŘÍ, ROŽNOV, N. JIČÍN, ČACHTICE, HLO-
HOVEC A KOLÁROVO,
ženy - ZUBŘÍ, ČACHTICE, HLOHOVEC, NITRA, ŠALA 
A KOLÁROVO.
Hrát se bude ve skupinách 1 x 20 min., poté o umístění.

Všechny příznivce srdečně zvou 
házenkáři a házenkářky TJ Lesany Zubří. 

házená

Varhaní koncert
Ludvíka Šuranského

a vokálního souboru Affetto
Koncert se uskuteční v neděli 5. září 2010 v 16.00 hodin

v kostele sv. Kateřiny v Zubří.
Po koncertě bude možno shlédnout provedenou rekonstrukci 

presbytáře nijak nezakrytou a nenazdobenou.

Ludvík Šuranský je absolventem konzervatoře P. J. 
Vejvanovského v Kroměříži.
 V letech 1985 - 2008 působil jako varhaník při 
chrámu sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Od roku 1997 

působí na ZUŠ F. X. Richtera v Holešově. Koncertuje pravi-
delně na řadě míst u nás i v zahraničí.

Affeto je vokálně-experimentální 
soubor jehož obsahem je široký 
repertoár od české a evropské re-
nesance, přes soudobou klasiku až 
po úpravy spirituálů, písní Beatles 
či např. Slávka Janouška. Členové 
souboru: Aleš Procházka (bas), Vladimír Richter a Marek 
Olbrzymek (tenor) a Jan Mikušek (kontratenor).

Vstupné dobrovolné.

  



Český  Sinatra opět zazpívá 
v Zubří

Swing band Zubří Jindřicha Dořičáka po roce opět připravil 
koncert s „českým Sinatrou“ Láďou Kerndlem.  

2. října v 19.00 hodin 
jazzové a swingové melodie potěší všechny příznivce 

tohoto hudebního žánru. 
Předprodej vstupenek bude v kanceláři Klubu Zubří 

od pondělí 20. září, vstupné 200 Kč.

SHIRLEY  VALENTINE
Uzavře letošní divadelní předplatné.
Představení se uskuteční v úterý 28. září 2010 v 19.00 hod.

Posledním představením letošního divadelního předplat-
ného v Klubu Zubří bude 
skutečná lahůdka.  Bravur-
ní komedie z pera známé-
ho britského autora Willy 
Russella SHIRLEY VA-
LENTINE  je skvěle napsa-
né monodrama, ve kterém 
Simona Stašová ztvárňuje 
nejen Shirley, ale zároveň 
všechny postavy jejího mi-
krosvěta.

Shirley Valentine je jmé-
no dívky, kterou ta současná 
čtyřicetiletá matka rodiny a 
manželka počestného obča-
na, už dávno není. Přestože 
se musí starat hlavně o to, 
aby život její rodiny žijící v 
Liverpoolu běžel ve vyjež-
děných kolejích, sny a touhy té dívky, kterou kdysi byla, v ní 
zůstávají.

A co o své roli prohlásila sama herečka?
Shirley Valentine je v každé z nás. V každé ženě, která 

vychovala děti, svědomitě plní své mateřské i manželské po-
vinnosti, vaří, nakupuje, uklízí, chodí do práce a přesto, nebo 
právě proto jí něco chybí. Možná jí chybějí sny, které jako 
mladá holka měla, ale netroufla si je zrealizovat. Možná jí 
chybí docela obyčejný cit, který manželstvím okoral. Možná 
si potřebuje jenom s někým popovídat a ono není s kým.

Doprodej vstupenek bude zahájen v klubu Zubří v pon-
dělí 6. září, cena vstupenky je 300 Kč.

ZH-OK
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Svaz květinářů a floristů ČR a Jana Jaroňová
vás zvou na 6. ročník

předlídky módy, účesů a květin

DOKONALOST ELEGANCE
aneb

HLEDÁNÍ KRÁSY
 

19. 9. 2010 v 15.00 a v 18.00 hod. v Klubu Zubří

květinové dekorace Jany Jaroňové
kolekce módního návrháře Luďka Hanáka
svatební a společenské šaty Salonu Sandra

vstupné 250,- Kč

rezervace a předprodej vstupenek 
v květinářství Lucida na Petrohradě 

nebo na tel.: 602 591 407

A čím začneme?      
Podzim je charakteristický mj. zpracováním plodů léta, ke 
kterým patří také vinná réva. A tak tedy téma „Víno, jako 
medicína, zejména červené“ bude tím správným pro nastar-
tování celého cyklu. 

Další témata se budou zabývat například stárnutím 
mozku, MUDr. Bláha nám poradí, jak chránit své klouby, 
představíme si „zlaté české ručičky“, s manžely Márovými 
navštívíme Japonsko, setkáme se znovu s Ing. Františkem 
Šilhanem, Dr. Klímou a mnoha dalšími.

Cena celoročního průkazu je 100 Kč. Přihlášky a průka-
zy budou připraveny na místě. Tak tedy 9. září se s Vámi 
těšíme na shledanou!

ZH-OK

  

  



!FILMOVÝ START DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU!
Středa 1. září v 17.30 hodin  
TOY STORY 3 Příběh hraček
Vstupné 59,- Kč, délka filmu 103 
minut.
Filmem Toy Story 3 se na plátna 
kin vrací Woody, Buzz a všechny 
ostatní dobře známé Andyho hrač-
ky. Ten se v tomto díle chystá odjet 
na vysokou školu a jeho věrné hračky se ocitají…v mateřské 
škole! Ale divocí uličníci s ulepenými prsty s hračkami neza-
cházejí vůbec dobře, takže se záhy uplatní heslo „jeden za 
všechny, všichni za jednoho“, zatímco hračky plánují společ-
ný útěk. Objevuje se celá řada nových tváří – plastových 
i plyšových – mezi něž patří například starý mládenec a přítel 
panenky Barbie, Ken, ježčí herec v kožených kalhotách zvaný 
Bodlinka či růžový medvěd s vůní jahod jménem Mazel.
Režisér Lee Unkrich prohlašuje, že tento snímek pokračuje 
v nejlepších tradicích Pixaru, podle kterých se snaží vytvořit 
dokonalou směsici zábavy a uvěřitelného příběhu. „Podstatou 
Toy Story 3 jsou změny,“ míní Unkrich. „Jde tu o vyrovnání se 
se změnami, které nás v životě potkávají. Postavy jsou posta-
veny před naprosto zásadní situace a je na nich, aby se s nimi 
vypořádaly. Woody a ostatní hračky se musejí vyrovnat s tím, 
že Andy už jim odrostl. Z Andyho se stává dospělý člověk 
a míří na vysokou školu. A Andyho matka se zase vypořádává 
s tím, že její syn dospívá a vydává se do světa. Film začíná 
v kritickém okamžiku v životech všech postav.“
V českém znění:  Woody – Michal Dlouhý • Buzz Rakeťák 
– Zbyšek Pantůček • Mazel – Zdeněk Dušek • Jessie – Bar-
bora Munzarová • Ken – Lumír Olšovský • Brambůrek 
– Petr Oliva • Brambůrková – Dana Hlaváčová • Prasátko 
– Karel Gult • Rex – Bohuslav Kalva • Andy – Ondřej Havel 
• Barbie – Jana Páleníčková • Maminka – Dana Batulková • 
Slinky – Pavel Rimský • Bonnie – Kateřina Bobovyčov
Více informací na: www.toystory-film.cz

Soutěž pro děti, které se na kino celé prázd-
niny těšily:
„Schovej vstupenku z filmu TOY STORY 3, nakresli obrá-
zek své oblíbené hračky a vyhraj vstupenku na film SHREK 
ZVONEC A KONEC a malý dárek k tomu.“ 
Film SHREK ZVONEC A KONEC uvede zuberské kino 
6. října 2010.
Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku 0 – 12 let. Výtvarná 
dílka účastníků soutěže budou rozdělena do tří kategorií:  
- kategorie č. 1: předškoláci  0 - 5 let,
- kategorie č. 2: školáčci   6 - 8 let,
- kategorie č. 3: školáci   9 - 12 let. 
Obrázky spolu se vstupenkou doručte poštou nebo osob-
ně na adresu kina: 
KINO KLUB ZUBŘÍ, Hamerská 10, 756 54 Zubří. Také je 
můžete odevzdat v pokladně kina vždy 1 hodinu před za-
čátkem filmového představení.
Nezapomeňte uvést své jméno, věk a telefonní kontakt. 
Vyhodnocení soutěže proběhne v pátek 24. září. Výherci 
budou kontaktování telefonicky. Obrázky ze soutěže bu-
dou vystaveny ve vestibulu kina. 
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Středa 15. září v 18.30 hodin
KAJÍNEK 
Vstupné 69,- Kč, délka filmu 118 
minut
Kriminální thriller inspirovaný 
příběhem Jiřího Kajínka, který je 
považován za prvního nájemného 
vraha v České republice. 

Jiří Kajínek (1961) je pravdě-
podobně nejznámějším vězněm v 
Česku. 23. června 1998 byl Krajským soudem v Plzni od-
souzen na doživotí za vraždu a další méně závažné trestné 
činy. Trestného činu vraždy se dopustil tím, že dne 30. květ-
na 1993 zastřelil plzeňského podnikatele Štefana Jandu a 
jeho bodyguarda. Druhý člen ochranky Vojtěch Pokoš přežil 
jen díky včasnému lékařskému zákroku a stal se korunním 
svědkem. K tomuto činu se ale Jiří Kajínek nikdy nepřiznal 
a svoji účast na vraždách kategoricky popřel.

Kajínek proslul opakovanými útěky z vězení. Poprvé se 
nevrátil do věznice z dvoudenního přerušení trestu v lednu 
1993 a o čtyři měsíce později spáchal vraždy, kvůli nimž byl 
odsouzen. Podruhé utekl z vazební věznice v Českých Bu-
dějovicích v červenci 1994, ale ještě týž den byl chycen. V 
září 1996 se pokusil o útěk z valdické věznice, ale za dvacet 
minut byl dopaden. 

Poslední útěk, z věznice Mírov, která má pověst nejlépe 
střeženého zařízení u nás, zrealizoval 29. října 2000 a trval 
přes měsíc, když byl 8. prosince za pomoci URNA zadržen 
v bytě pětinásobného vraha Ludvíka Černého, jenž si též od-
pykává trest na Mírově.

Stejně jako některé okolnosti plzeňských vražd je i pět 
týdnů, kdy unikal policii, dodnes zahaleno tajemstvím.

Právě kvůli tomu, aby Kajínek neutekl znovu, ho nyní vě-
zeňská služba stěhuje každý rok do jiné ostře střežené věznice.

Jsem nevinný. V roce 1996 odcházel Kajínek od sou-
du s doživotním trestem, dodnes se s ním nesmířil. Trvá na 
tom, že je nevinný, a snaží se soudní verdikty zvrátit. Zatím 
marně.  

Kajínek na premiéru filmu o sobě nesmí, rozhodl stát
Praha - Doživotní vězeň Jiří Kajínek, který si v cele od-

pykává trest za dvě nájemné vraždy, se na premiéru filmové-
ho zpracování svého příběhu nepodívá.

Tvůrcům filmu nebyla nic platná ani oficiální žádost po-
slaná na generální ředitelství vězeňské služby.

Filmaři se s žádostí o propuštění obrátili i na ředitele kar-
vinské věznice Jána Lázara, kde Kajínek pobývá. I ten však 
řekl, že cestu Kajínkovi na promítání premiéry v žádném pří-
padě nedovolí. Více informací na: www.kajinekfilm.cz

Pozvánka do MŠ

Mateřská škola Zubří Sídliště
zve všechny bývalé absolventy, rodiče, 

děti a přátelé školy na

den otevřených dveří
konaný dne 30. srpna 2010 od 10 - 16 hod. 

u příležitosti 30. výročí otevření školy.



<<
  /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
  /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 <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


