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Městská knihovna Sedlčany

AKCE KNIHOVNY - ZÁŘÍ 2014
od 5. září do 1. října             VÝSTAVA

Kdo maluje, nezlobí 
aneb Arteterapie po Sedlčansku 
Výstava Kurzu Lukáš, který se schází v našem komunitním cent-

ru, ukáže, co návštěvníci kurzu vytvořili v uplynulém roce. 
Kurz pracuje pod vedením dobrovolnice Mgr. Anny Tauberové 

a schází se v sobotu dopoledne vždy 1x za čtrnáct dní. 
První kreslení v novém školním roce bude 27. září od 9 hod. 

Noví zájemci jsou vítáni. 

Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 5. září 
do 1. října.

Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany
tel.: 318 821 186

www.knihovna-se.cz
Otevírací doba: 

P0-ST 9-18 hod., ČT zavřeno, 
PÁ 9-20 hod., SO 9-12 hod.

sobota 13. září od 13 hod. na Městském stadionu Tatran
                                                      PRO DĚTI A RODIČE

Netradiční setkání čtenářů a spisovatelů:

Fotbálek aneb Loučení s létem PODESÁTÉ 

Již podesáté se setkají ryze amatérské a sportem příliš „nepolí-
bené“ týmy. Na závěr dlouhodobé soutěže pro děti, která se jme-
nuje Čtenářská liga, se uskuteční fotbalové klání na sedlčanském 
stadionu (spisovatelé versus účastníci ligy), na které se určitě 
přijďte podívat. Bojovat se bude opět o dort ve tvaru hřiště a chy-
bět nebudou ani jiné sportovní disciplíny. Samozřejmě proběhne 
i netradiční autogramiáda.

středa 24. září od 16 hod.                        KURZ S PŘEDNÁŠKOU

Domácí homeopatická lékárnička 
a přírodní léčba běžných nemocí 

kurz MUDr. Judity Hofhanzlové

Chcete umět používat základní homeopatické léky u běžných 
akutních onemocnění nebo zranění (chřipka, nachlazení, kašel, 
nevolnost, teplota, bodnutí hmyzem, popáleniny, řezné rány, odře-
niny, pohmožděniny, podvrtnutí, zlomeniny atd.)? 

Chcete se dozvědět něco víc o přípravě obkladů, zábalů, hojivých 
olejů, léčivých tinktur, Bachovy krizové esence či reflexním bodu 
„C“ první pomoci?

Pak tedy přijďte na čtyřhodinový kurz MUDr. Judity Hofhanzlo-
vé. Na kurz je nutné se přihlásit předem: buď u pí Kateřiny Ahmad 
(ahmad.katerina@gmail.com, tel. 724 624 568) nebo přímo 
v knihovně u Olgy Jelenové. Kurzovné činí 350 Kč a je splatné 
předem v plné výši. V ceně je zahrnuta i brožurka Homeopatická 
domácí lékárnička, kterou paní doktorka vydala.
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Programy na dětském 
oddělení pro veřejnost:

Středa 3. 9. 2014 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyk-

lus pro celé rodiny.

Středa 10. 9. 2014 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyk-

lus pro celé rodiny.

Středa 17. 9. 2014 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyk-

lus pro celé rodiny.

Středa 24. 9. 2014 od 10 hod.
Pejsek a kočička – program pro děti, ale i jejich rodiče a jiné 

rodinné příslušníky je inspirovaný knížkou Josefa Čapka. Přijďte 
se podívat, hrát si s námi a tvořit. Pro dospělé budou připraveny 
knihy o zvířatech. 

Středa 24. 9. 2014 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyk-

lus pro celé rodiny.

Pátek 26. 9. 2014 od 15 hod.
Šachy – vysvětlení základních pravidel a principů hry začáteč-

níkům, fundované rady pokročilým. Šachovými poradci budou 
vedoucí Šachového klubu KDJS Sedlčany Petr Havelka a jeho svě-
řenci. Přijďte se se šachy seznámit, zahrát si partii nebo se jen 
podívat. Všichni jste srdečně vítáni.

Kluby v komunitním centru:
Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které 

v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý. 
Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit…

Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: 
první schůzka po prázdninách se uskuteční v sobotu 27. 9. 2014 

od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: 
první schůzka po prázdninách se uskuteční v pondělí 1. 9. 2014 

od 17.30 hod.
Klub Mnémé: 
první schůzka po prázdninách se uskuteční ve středu 1. 10. 

2014 od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: první schůzka klubu se uskuteční 

v pátek 3. 10. 2014 od 15 hod. 
Krajkový klub (paličkování): první schůzka po prázdninách se 

uskuteční 7. 10. 2014 od 15 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: první schůzka po prázdninách se usku-

teční v sobotu 27. 9. 2014 od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti 

od šesti let): první schůzka po prázdninách se uskuteční v pon-
dělí 22. 9. 2014 od 16 hod. V tomto klubu je počet míst omezen. 
Poslední přihlášky jsou k dispozici v knihovně!

Patchworkový klub: první schůzka po prázdninách se uskuteční 
ve čtvrtek 2. 10. 2014 od 15 hod.

Virtuální univerzita třetího věku:

Zápis do zimního semestru bude probíhat v knihovně od 8. 9. 
do 13. 9. 2014. Přihlásit se může úplně každý, koho dané téma 
osloví. Předchozí studium není podmínkou. Přednášky začínají 
6. 10. od 10 hod.

Téma semestru: Hudební nástroje
Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Cyklus přednášek o hudebních nástrojích nahlíží do světa hudby 

skrze bližší pohled na jednotlivé předměty evropského i mimo-
evropského organologického instrumentária.

Trénování paměti:
Zápis do základního kurzu se koná v knihovně od 8. 9. do 13. 

9. 2014. Kurz bude otevřen po naplnění a je určen pro všechny 
generace.

Výzva k tématu 1. světové války

V pátek 10. října, v Týdnu knihoven, uskutečníme odpoledne 
věnované 1. světové válce. 

V roce 2014 uplynulo 100 let od jejího vypuknutí, proto si mys-
líme, že bychom toto smutné jubileum měli připomenout. Pokud 
máte doma předměty, které se 1. světové války týkají, přineste je 
mezi 15. a 16. hodinou ukázat ostatním. Od 16 hodin připomenou 
některé události nebo přiblíží tehdejší dobu lidé, kteří 1. světovou 
válku znají a mají co říci. Bližší program bude upřesněn na webo-
vých stránkách knihovny a v říjnové Radnici. 

Bližší informace: Mgr. Alena Budková telefon 318 821 186.

Netrpělivě očekávaná sportovní show pro všechny milovníky 
hobby motoristických závodů se nezadržitelně blíží. Sedlčanská 
kotlina opět zažije adrenalinový víkend v podobě burácení moto-
rů, splašených koní pod kapotou vymazlených automobilových 
krasavců a závodní techniky, dokonale připravené na zajíma-
vé souboje. Hobby AutoRallycrossové závody, konané v sobotu 
6. 9., budou mít rozhodně co nabídnout.

V letošní sezóně již podruhé usednou za volant plechových vozů nad-
šení jezdci tohoto hobby seriálu z nejrůznějších koutů České republiky. 
Do závodu jsou registrovaní všichni nadšení motoristé, kteří chtějí zakusit 
pořádný adrenalin, ověřit si své jezdecké schopnosti a dovednosti a ještě 
se u toho příjemně pobavit. Celý den bude probíhat v přátelském duchu 
a atmosféře. 

Diváci se mohou těšit na následující divize: Racer buggy, Kartcross/
Buggy, Škoda Cup, Hobby do 1300 (plechové vozy), Hobby do 1600 (ple-
chové vozy), Hobby nad 1600 (plechové vozy), Speciály do 1600 (plechové 
vozy), Speciály nad 1600 (plechové vozy) a Divize ženy. 

Ti z vás, kteří se zúčastnili dubnového automobilového klání, vědí, že 
rozhodně bylo na co se dívat a Sedlčanská kotlina i tentokrát slibuje neza-
pomenutelný zážitek a podívanou. 

7 - 8.30 hod.: Administrativní přejímka a technická přejímka – prostor 
parkoviště

8 hod. Volný trénink – vypsán na 2 kola
9 hod. Oficiální měřený trénink – vypsán na 4 kola, z toho 3 měřená
10 hod. První kvalifikační jízda – vypsána na 4 kola
12 hod. Druhá kvalifikační jízda – vypsána na 4 kola
14 hod. Závěrečné jízdy – vypsány na 5 kol
15 hod. Vyhlášení výsledků

SEDLČANSKÁ KOTLINA



<<
  /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
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


