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Barbora Chuecos, generální ředi-
telka české Mary Kay, rozmlou-

vala se svým koučem, psychologem 
Radvanem Bahbouhem o svých život-
ních vzorech i  o tom, jak je ovlivnilo 
a ovlivňuje soužití s jinou kulturou.

Barbořin manžel, s nímž žije sedm 
let, pochází z Venezuely, Radvan se ve 
smíšené rodině narodil a  vyrůstal – 
táta je Syřan, maminka Češka. Každý 
ze svého úhlu hodnotí, co jim takové 
mísení kultur přineslo a přináší.

Radvan: Smíšené manželství může 
být velmi inspirující a obohacující, ale 
na druhou stranu s sebou přináší defi -
lé různých nedorozumění, dochází ke 
střetům kultur. Jaké je to u vás?

Barbora: Ty jsi to vlastně zažil jako 
dítě. Jsem zvědavá, co bude jednou 
říkat náš syn…

Blahořečím nebi, že jsem potka-
la Ernesta. On mi se svou kulturou 
vnesl do života ohromnou radost, 
spontánnost – takový ten maňana 

přístup. Nikdy bych nevěřila, že si 
vyberu chlapa z Jižní Ameriky. Vzpo-
mínám, když sem po revoluci začaly 
jezdit davy turistů, jak jsem úplně 
nesnášela ty jižany, co řvali a  bylo 
jich všude plno. Připadali mi hlasití, 
neurvalí a asi i nezodpovědní… Ale je 
to úžasné. I když ke střetům také do-
chází. Náš první rok byl šílený. Oba si 
myslíme, že kdybychom se potkali ve 
dvaceti nebo i  třiceti, tak to neusto-
jíme. Potřebovali jsme, aby nás život 
trochu „profackoval“. Zkušenostmi 
z  různých vztahů jsme tolerantnější 
a otevřenější.

Radvan: V  čem spočívají nejčastější 
kolize?

Barbora: Maňana styl. Čas. Máme 
někam jít. Řekneme si, že vycházíme 
v půl. Já jsem v půl připravená a on ne. 
Ale mění se to, protože se o tom baví-
me. Představuji si náš vztah tak, že se 
k  sobě neustále přibližujeme – nikdo 
samozřejmě neopustí sám sebe –, ale 

že já si vezmu plnou náruč od něj, on 
ode mě a tím se k sobě hezky přiblíží-
me. Uvědomuji si, že to, co mě na něm 
štve, je zároveň tím, co mě na něm při-
tahuje.

Radvan: Co bylo nejtěžší?

Barbora: Nejtěžší bylo, že jsme po 
dlouhou dobu měli netradičně pro-
hozené role. Zatímco jsem chodila do 
práce, on byl doma se synem. Většina 
rodin to má naopak.

Radvan: Jak takové prohození rolí 
bralo vaše okolí?

Barbora: Podle mě si mysleli lidé svo-
je, i  když to většinou neříkali nahlas. 
Ale já to moc neřešila, neptala se, co 
si myslí o našem vztahu. A jak to bylo 
u vás? V čem ty jsi jako dítě vnímal, že 
jsou rodiče z různých kultur? Kdy sis 
to začal uvědomovat?

Radvan: Postupně, po krůčcích. Tře-
ba když k nám přijížděli příbuzní, kte-
rým jsem moc nerozuměl. A pak jsem 
tam v sedmi letech, po první třídě, jel. 
To byla objevná cesta – zjistil jsem, že 
svět může vypadat jinak, než ho znám.

Barbora: Co pro tebe bylo objevné?

Babiččina láskyplná bábovka a dědečkova noblesní zá-
sadovost. Rozpomenout se na dávné (a přece tak přítom-
né) součásti naší osobnosti může pomoci jasněji uvidět 
cestu vpřed.
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Radvan: Třeba to, že tam jedí úplně 
jiný chleba! Že tam kouřily i malé děti 
– jako sedmiletému mi nabízeli ciga-
retu; že kojícím ženám bylo vidět od-
halené prso – z  toho jsem byl u  vytr-
žení; že jedli věci, o nichž bych vůbec 
nevěřil, že je budu jíst; že nebylo k do-
stání, co jsem považoval za naprostou 
samozřejmost.

Barbora: A byl jsi tam rád?

Radvan: Jasně. Byli jsme tam tehdy 
přes dva měsíce. Vybavuji si ale také 
pocit, že máš kolem sebe lidi, své pří-
buzné, na které jsi ohromně pozitivně 
naladěná, chceš se s  nimi domluvit 
a ono to nejde.

Barbora: Kvůli jazyku?

Radvan: Ano. Arabštinu jsem moc 
neovládal. Lituji, že jsem nebyl bilin-
gvně vychováván.

Barbora: Jak se mezi sebou bavili ro-
diče?

Radvan: Česky. I  když maminka 
uměla a  umí výborně i  arabsky. Ta-
tínek odtamtud utekl, tak už se tam 
nemohl vrátit. To platí doposud, už 
Sýrii nikdy nenavštívil, všichni jeho 

příbuzní zůstali tam. Začal si vytvářet 
svůj svět v tom našem, protože se cítil 
určitým způsobem vykořeněný. Tak 
alespoň arabštinu učí, vydává knihy 
související s arabskou kulturou…

Barbora: Můj manžel tady žije už 
dlouho, a  přesto si stále připadá jako 
cizinec. Jenže když jsme byli ve Ve-
nezuele, podle něčeho – snad drobné-
ho akcentu, nevím – poznali, že není 
místní. S  rozčarováním si uvědomil, 
že je cizincem všude.

Radvan: Postupně jsem si uvědo-
moval, že dorozumění s  někým není 

samozřejmost. Časem mi došlo i  to, 
že stejná slova nemusí v  odlišných 
kulturách znamenat totéž. Nejde 
o to slova jenom přeložit, významy se 
v  jednotlivých kulturách prostě liší. 
Díky takové zkušenosti jsem citli-
vější na to, jak lidé komunikují. A jak 
někdy mylně předpokládají, že mlu-
ví o  tom samém a  že si rozumí. Řekl 
bych, že smíšené manželství je úžas-
ný a  někdy nervy drásající komuni-
kační trénink.

Barbora: To si budu pamatovat – ko-
munikační trénink. Mně to přijde in-
tenzivní a obohacující. Zatím.

BARBORA CHUECOS & RADVAN BAHBOUH

Barbora je generální ředitelka kosmetické společnosti přímého 
prodeje Mary Kay pro ČR a SR. Vystudovala obchodní fakultu na 
VŠE v Praze a absolvovala také roční studium zaměřené na mar-
keting a výzkum trhu na univerzitě RUCA v Belgii. Při a po studiu 
pracovala několik let ve fi rmě Johnson&Johnson. S  manželem 
Ernestem mají pětiletého syna Ángela.

Radvan je psycholog a matematik. Vystudoval matematicko-fyzi-
kální fakultu UK, psychologii na fi lozofi cké fakultě UK, arteterapii 
na pedagogické fakultě JU a všeobecné lékařství na 3. lékařské 
fakultě UK. Přednáší psychologii na Karlově univerzitě. Je zaklada-
telem a majitelem společnosti QED Group, která se zaměřuje na 
psychologické koučování týmů a jednotlivců. S manželkou Marti-
nou mají Johanku, Amálku, Arama a Anežku.
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Radvan: Příkladem je třeba tebou 
zmíněný čas a  s časem související 
vnímání čísel. Pro nás jsou čísla in-
formace – právě čísla bereme v  naší 
kultuře docela vážně. U  nich jsou 
čísla spíše vyjádřením subjektivních 
odhadů a  pocitů, takže jsou často 
nadsazená nebo nepřesná. V  naší 
kultuře tomu říkáme lež. Ale oni jsou 
pohádkáři, vždyť jejich základní li-
teraturou jsou Pohádky tisíce a  jed-
né noci. To je, jako bych se zlobil na 
herce, který chce ostatní pobavit: „To 
není pravda, takhle se ta historka ne-
stala. Přeháníš.“

Barbora: A  není to v  něčem dobré? 
Svět fantazie, když jej člověk umí od-
dělit od reality?

O DĚDEČKOVI
Radvan: Určitě ano, však mám po-
hádky rád, ale něco do sebe má i  ta 
přesnost. Měl jsem dědečka. Byl práv-
ník, soudce, velmi pečlivý na čísla. 
Ten, když něco řekl, tak jsi to mohla 
považovat za prověřené. Pokud řekl, 
že se něco stalo v roce 1618, tak se to 
stalo v roce 1618. 

Barbora: Jaký byl?

Radvan: Moudrý. Jestli mě někdo 
v  životě zásadně ovlivnil, tak prá-
vě dědeček z  maminčiny strany. Od 
mých šesti do čtyřiadvaceti let jsme 
s bratrem naše prarodiče téměř každý 
víkend navštěvovali. Přišli jsme k nim 
a  dědeček s  námi dělal nějaký cizí 
jazyk. Němčinu, angličtinu, později 
francouzštinu. Pak byl oběd – babička 
vždycky uvařila něco moc dobrého. Po 
obědě hrála babička na klavír, a  pak 
nám dědeček hodinu předčítal z něja-
ké knihy. Poté jsme šli na procházku. 
Já s  ním, brácha s  babičkou. A  děde-

ček se mě vždycky zeptal, jaké otázky 
jsem si pro něj za týden připravil.

Barbora: To je úžasné!

Radvan: Měl encyklopedické znalosti 
a já se ho občas snažil dostat. Studoval 
jsem třeba slovník cizích slov, abych 
ho něčím zaskočil. „Tak mi řekni, co 
jsou to izotopy?“ Až o moc později se 
mi podařilo, aby řekl: „Tohle nevím, 
budu se muset podívat.“

Barbora: Teď mě napadá – neprame-
ní z  toho tvoje encyklopedické vědo-
mosti? Pokaždé úplně padám, kolik 
toho znáš…

Radvan: Asi ano, velmi mně tak velký 
přehled imponoval. Kromě toho mi 
přednášel, uměl poutavě mluvit o his-
torii. Když přednášel, začal mluvit 
krásnou, až knižní češtinou.

Barbora: Kdybys měl říct, kdo tě v ži-
votě nejvíc ovlivnil, byl by to dědeček?

Radvan: Ano. Dědeček byl mentor 
mého života. Rovný člověk, jehož 
zásady mě ovlivňují celý život. Když 
jsme něco provedli, a  já řekl, že to 
udělali i  ostatní, odpověděl: „Noble-
sse oblige – noblesa zavazuje. To, že to 
udělali ostatní, neznamená, že to bu-
dete dělat taky.“ Tou noblesou myslel 
elitu. Za elitu považoval lidi, kteří vě-
děli více než ostatní. Vždycky nás učil, 
že člověk má být věrný určitým zása-
dám a  principům, a  to i  tehdy, když 
celý svět okolo není. 

Byl soudcem, a tak i žil. Zákony se 
nesmí porušovat. Pokud je špatný zá-
kon, musíš dělat všechno pro to, aby 
se zákon změnil. Ve svých úvahách byl 
velmi principiální. Když o  něčem, co 
jsme dělali, pochyboval, napsal dopis, 
abychom si v klidu mohli přečíst jeho 

názor. Udělal to párkrát v  životě, ale 
vždy to na nás mělo velký vliv.

Navíc měli s  babičkou krásný 
vztah; byli spolu přes padesát let. Byli 
mým vzorem i  v tom, že je možné si 
takto dlouhodobě udržet hezký man-
želský vztah. Když babička zemřela, 
napsal o ní knížku. Byl to jeho způsob, 
jak její smrt zpracoval. A  sám odešel 
nedlouho poté. Moc rád na něj vzpo-
mínám. Miloval jsem ho.

Barbora: Nemáš chuť o něm napsat?

Radvan: Přemýšlel jsem o  tom. Bo-
žena Němcová měla svou Babičku, já 
bych psal Dědečka.

Sám dědeček toho také hodně na-
psal. Napsal především několik desí-
tek právnických knih. V roce 1967 se 
stal náměstkem předsedy Nejvyšší-
ho soudu ČSSR, ale po roce 1968 ho 
zase mezi prvními vyhodili, protože 
prosazoval soudcovskou nezávislost. 
Ocitl se na indexu a  trvalo dlouho, 
než mohl znovu publikovat. Jsem rád, 
že mohl zažít „happy end“ svého od-
borného života po roce 1989. Dagmar 
Burešová, první ministryně spravedl-
nosti, si totiž dědu vybrala, aby se po-
dílel na rekonstrukci občanského zá-
koníku, jenž pak dlouhá léta a to i po 
jeho smrti vycházel s jeho komentáři. 
Když na tom úkolu začal pracovat, 
bylo mu osmdesát let.

Barbora: Málo lidí má v  rodině tak 
silnou, krásnou osobnost, která je in-
spiruje celým životem.

MATEMATIKA
Radvan: Pamatuji si, jaké řešil di-
lema, když jsem neudělal přijímací 
zkoušky na mat-fyz. Tehdy se dávala 
jen jedna přihláška, a tak to vypadalo, 
že se nedostanu na vysokou. Děde-
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ček velmi zvažoval, jestli má za mě jít 
orodovat k rektorovi. Vždyť jsem při-
jímací zkoušky neudělal. Rektor měl 
právo někoho přijmout, ale mohlo to 
být vnímáno jako protekce. Něco ji-
ného by bylo, kdybych byl pod čarou, 
ale já jsem přijímačky z  matematiky 
neudělal. Muselo to být pro něj těžké 
rozhodování, ale nakonec za ním šel. 

Barbora: A díky tomu tě vzali?

Radvan: Ano. Dědeček mi pak řekl, 
prosím tě, já jsem se za tebe přimlou-
val. Nebylo mi to příjemné, ale jsem 
přesvědčený, že to bylo správné, pro-
tože by byla škoda, abys nestudoval. 
Jen tě prosím: studuj opravdu dobře.

Barbora: To je odkaz! Asi jsi dřel...

Radvan: To jsem opravdu dřel. Cítil 
jsem o  to větší odpovědnost. Ale mu-
sím se ještě trošku vrátit. Původně 
jsem chtěl studovat psychologii, lákal 
mě výzkum, ale právě dědeček byl je-
den z  těch, kteří mi radili, ať nejdřív 
vystuduji „něco pořádného“. Abych to 
svému mozku příliš neulehčoval. Dnes 
jsem za tuhle radu vděčný. Tím spíše, 
že to nebylo jednoduché rozhodnu-
tí ani pro mě. Od třetí třídy jsem měl 
problémy s počítáním. Vlastně dodnes 
neumím pořádně násobilku.

Barbora: Děláš si legraci?

Radvan: Ne, mám mírnou formu dys-
kalkulie. Když se děti chtějí pobavit 
na můj účet, tak mi dají nějaký příklad 
z násobilky a s potěšením sledují, jak 
mi trvá dlouho, než to vypočítám. Já 
si prostě řadu z těch kombinací nebyl 
nikdy schopen zapamatovat.

Barbora: To je odvážné říci. Vzhle-
dem k tomu, co jsi vystudoval...

Radvan: Nejhorší byl první půlrok. 
Byl jsem jako v  jiném světě. Všich-
ni měli matematická gymnázia a  já 
měl těžký komplex z  počítání. Hroz-
ně jsem se snažil maskovat, aby se to 
neodhalilo. Pořád jsem čekal na oka-
mžik, kdy se zjistí, že tam nepatřím.

Přišlo první zkouškové období a já 
dostal samé jedničky. To byl zlom.

Barbora: Jsi dobrý v předstírání.

Radvan: Předstíral jsem, že jsem na 
matematiku nadán, tak úspěšně, že 
mě začala bavit. Na závěr studia jsem 
dokonce dostal cenu pro nejlepšího 
studenta fakulty. Matematika mě za-
čala strašně bavit a  baví mě doteď. 
Podle mě je to krásná disciplína. Kaž-
dému, kdo tvrdí, že nemá matematiku 
rád a že na ni není talentovaný, říkám, 
že jsem si to do osmnácti také myslel.

Bral jsem to jako výzvu. Zjistil 
jsem, že matematika je něco úplně 
jiného, než nám říkali na základní 
a střední škole, že nejde ani tak o po-
čítání, ale o logiku: Takhle se defi nuje 
nějaký pojem. A  to proto, abychom 
mohli formulovat následující větu. 
A tady je důkaz této věty. Když koneč-
ně pochopíš důkaz nějaké věty, tak 
je to tělesný zážitek. Podobně jako 
když ti dojde pointa vtipu. Když se 
mě někdo ptá, co bych chtěl vystudo-
vat, kdybych si směl vybrat jen jednu 
školu, tak bych znovu vybral mat-fyz. 
Tam se srovná myšlení.

Barbora: A co studium psychologie?

Radvan: Když jsem s  tímhle myšle-
ním srovnaným z  mat-fyzu konečně 
začal po revoluci studovat psycholo-
gii, ocitl jsem se podruhé v  Jiříkově 
vidění. Přišlo mi divné, že se debatuje 
o tom, jestli je nevědomí tohle či tam-
to, a nikomu nedochází, že přeci zále-

ží na tom, jak si je defi nuješ! Byl jsem 
zvyklý, že všechno má nějakou jasnou 
defi nici, na které se všichni dohodli, 
a že tvrzení se musí dokazovat.

Pak se začteš do psychologických 
knížek, a to byl druhý šok: když o obo-
ru, který máš ráda, najednou zjistíš, že 
většinu literatury napsal někdo, kdo 
si pouze myslí, že to tak je. Přečteš si 
knížku o výchově dětí: „To je zvláštní – 
nemám chválit děti. A z čeho vycháze-
jí?“ No, z  toho, že měli tři děti a  že ty 
děti neberou drogy, protože je vycho-
vali takhle. Velká část psychologie není 
postavena na přesvědčivých výzkum-
ných nálezech, ale na názorech. V psy-
chologii málokdo ověřuje a propočítá-
vá efekty různých postupů.

Barbora: Matematika psychologie?

Radvan: Mám rád spojení matema-
tiky a  psychologie. Přijde mi účinné. 
Odhadování lidí a nalézání vhodných 
intervencí je vlastně záležitost prav-
děpodobnosti, tady neexistují žádné 
fyzikální rovnice, žádné jistoty. Je to 
otázka pravděpodobnosti. Matemati-
ka se na to hodí, ale málokdo ty prav-
děpodobnosti počítá. Nedávno jsem 
četl, že umíme spočítat rychlost rota-
ce černé díry. Ale jak se zachová v nej-
bližších pěti minutách člověk, který 
sedí vedle tebe, netušíš. Jak na tom za 
měsíc budeš s  člověkem, s  nímž žiješ 
několik let, nevíš. Je to zvláštní, že 
řešíme, co se děje na konci vesmíru, 
a přitom nevidíme metr před sebe.

O BABIČCE
Radvan: Mě by zajímalo, kdo zcela 
zásadně ovlivnil tebe.

Barbora: Běželo mi to hlavou, když 
jsi tak krásně mluvil o svém dědečko-
vi. A je to moje babička.
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Radvan: To nám to hezky vyšlo.

Barbora: Přestože není takovou vý-
raznou osobností, jako byl tvůj dě-
deček, stala se zásadní osobou mého 
života. Dala mi v  dětství tolik lásky! 
Jak jsi mluvil o  tom, že jste k  praro-
dičům chodili na víkendy, tak já jsem 
k  babičce utíkala. Zažívala jsem u  ní 
láskyplné chvíle. Třeba když mi do-
volovala pomáhat jí v kuchyni. Dělala 
například bábovku, já míchala...

Teď zrovna jsem byla svědkem, jak 
jí pomáhaly moje neteře. Dospělýma 
očima jsem viděla, jaký tam nadělaly 
nepořádek (ve skutečnosti vlastně až 
tak moc nepomáhaly), a  ona stejně 
řekla: „Teda, Michalko, ty jsi mi tak 
pomohla s tou buchtou! A ty rozinky, 
jak jsi je tam krásně dala. Úžasně to 
chutná!“ A  mně se vybavilo, jak jsem 
totéž zažívala já. Jako dítě jsem na-
prosto věřila tomu, že ta buchta byla 
tak dobrá díky mně.

Radvan: A nebyla?

Barbora: Až když jsem byla trošku 
větší, tak jsem měla trošku podezření, 
ale stejně jsem tomu chtěla věřit.

Víš, moje babička a  dětství, to byly 
úplně obyčejné věci. Jako chození do 
lesa. To byl, to je pro mě doteď rituál. 
Když jsem byla malá, nikdy jsem neby-
la schopná ráno vstát. Ale když babička 
řekla, že se jde do lesa, tak to bylo úpl-
ně jiné. Ani nevím, v  kolik jsme vstá-
valy, tak v  šest, v  sedm. Seběhla jsem 
k ní dolů, už měla všechno připravené. 
Ona byla a je taková tichá. Pro každou 
košíček, nožík na houby, a  když jsme 
sbíraly borůvky, tak nějakou nádobu. 
Pro mě vždycky malou, abych nebyla 
stresovaná. A  nikdy nechyběla svači-
na – udělala housku, vzala tatranku.

Rozplývala jsem se blahem. Byly to 
tři čtyři hodiny, kdy jsem se blahem 

vznášela. Podle mě jsme skoro ne-
mluvily, takže to nebyly rozhovory, co 
by mě tam táhlo. Byla to láska. Láska 
v  čisté podobě, taková pečovatelská. 
Víš, že jsi někým bezvýhradně akcep-
tovaný, absolutně milovaný a nemusíš 
nic. Jenom prostě jsi.

Radvan: To je krásné.

Barbora: A  potom tam byla vždyc-
ky chvíle – zastavily jsme se na mís-
tě, kde byly klády. Tam jsme si sedly 
a ona si dala cigárko (zase v tichosti). 
Tak tiše kouřila, a já jedla tu svačinku. 
Podle mě to byla ona, kdo mě naučil 
milovat přírodu. Myslím, že jsme je-
nom poslouchaly všechny ty zvuky, 
možná je někdy okomentovala: „Jak 
to ty ptáci hezky zpívají.“ Nepamatuji 
si to. Ale byla jsem tak šťastná!

Radvan: Jak často jsi za ní chodila?

Barbora: Když jsem byla menší, 
tak skoro každý víkend. Já jsem k  ní 
opravdu utíkala. Máma říkala: „Tak 
tam běž aspoň po obědě.“ A já – i když 
jsem byla hrozně hodná holčička, 
která si nikdy nedovolila dělat něco 
jiného, než bylo rodiči řečeno – jsem 
neposlechla a  vyplížila se potichu 
z  domu. To nebyl čestný rozhovor: 
„Víš, mami, ale já bych tam chtěla jít.“ 
Vůbec ne. Prostě jsem zdrhla. Na-
šla jsem si nějaký autobus a  jela tam 
sama. A byla to docela dlouhá cesta.

Radvan: Rodiče aspoň tušili, kde jsi?

Barbora: Asi věděli, že jsem tam. Ni-
kdy z  toho žádný problém nebyl, jen 
vím, že na mě doma tlačili, abych tam 
šla „aspoň až po tom obědě“. Možná, 
abych babičku neotravovala nebo tam 
nejedla, nevím. Jenže před obědem 
se dělala ta buchta! Teď z  pohledu 

dospělého člověka si myslím, že jsem 
tam jezdila za tím chválením, že jsem 
šikovná holčička, která tam tak pěkně 
dala ty borůvky nebo rozinky.

Radvan: Takže to byl takový rituál.

Barbora: Přesně. Nebo, jak já jsem 
milovala být nemocná! Bývala jsem 
nemocná pořád (teď už je mi jasné 
proč). Milovala jsem to, protože jsem 
věděla, že půjdu k babičce.

Radvan: A jak to vypadalo?

Barbora: Babička mi pořád podstro-
jovala. Dostávala jsem třeba manda-
rinkový kompot, to byl ještě socialis-
mus a tento kompot byl vzácnost...

Radvan: Jasně, ananasový a  manda-
rinkový kompot. To bylo jenom v po-
hárech.

Barbora: Právě. A  ten vzácný man-
darinkový kompot jsem dostala, jen 
když jsem byla nemocná. Představ si, 
že když jsem si tenhle zážitek z dětství 
v  dospělosti vybavila, naordinovala 
jsem sama sobě roční mandarinko-
vou terapii. Každý den jsem si dávala 
mandarinkový kompot, abych si zno-
vu dávala tu péči a lásku, kterou s ním 
mám spojenou. Celý rok jsem si to 
denně servírovala, abych se vyléčila.

A pamatuji si ještě jednu láskypl-
nou situaci – bylo tam víc dětí a všech-
ny měly limonádu. Měla jsem zrovna 
angínu nebo co a  bylo jasné, že tu li-
monádu nemůžu. Nevím, jestli jsem 
to řekla nahlas nebo to na mě poznala, 
prostě mi ji ohřála a já ji mohla teplou 
vypít. To bylo něco. Jsem nemocná 
a  můžu pít limonádu! Sice je úplně 
horká... Ona mě opravdu naučila, že 
v drobnostech je síla a že detaily jsou 
důležité. / BW

28 | 062013

INTERVIEW OF THE MONTH



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


