BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM
V měsíci únoru 2009 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
87 let
86 let
75 let
74 let
65 let

paní
paní
paní
paní
paní

KOZLOVÁ Ludmila z Končin
BYDŽOVSKÁ Věra ze Zábrodí
NÝVLTOVÁ Marie ze Zábrodí
PROUZOVÁ MILENA z Končin
MODŘANSKÁ Ludmila z Končin

V měsíci březnu 2008 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:

85 let
82 let
74 let
71 let
69 let
64 let
63 let

pan
paní
pan
pan
paní
paní
pan

Zdeněk SEDLÁČEK z Horních Rybníků
Jarmila HANUŠOVÁ z Končin
Oldřich KRÁL z Horních Rybníků
Antonín HANUŠ z Horních Rybníků
Iva HEJDOVÁ z Horních Rybníků
Ludmila HORNYCHOVÁ ze Zábrodí
Miroslav VOJTĚCH z Končin

Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let!

Ze života obce
Poděkování
Děkuji zastupitelům a sousedům hasičům za dárky a milé posezení s nimi v čase
mých narozenin.
S díky Petr Kulda.
Děkuji OÚ Zábrodí, přátelům za blahopřání, květinové a věcné dary k mým
narozeninám.
Věra Semerádová
Za milou pozornost a dárky obecnímu úřadu srdečně děkuji
Nývltová Marie
„ A léta běží vážení“. A tak děkuji sousedům za milou návštěvu a posezení,
gratulace, za dárky a kytičky. Děkuji též zástupcům obecního úřadu za
podarování a upřímné přání, ale hlavně za překvapivou , ale milou jejich
přítomnost.
I moje rodina si zaslouží poděkování za všechny ty dárky a péči o mě.
Bydžovská Věra
Děkuji obecnímu úřadu za milou návštěvu , květinové a věcné dary k mým
narozeninám
Kozlová Ludmila
Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání, květinové a věcné dary
Matějovicová Zdeňka
Děkuji obecnímu úřadu za milou návštěvu, květinové a věcné dary.
Drobníková Gertrůda

Každé první pondělí v kalendářním měsíci v 18,00 hod. po dobu 3 minut se
zkouší akustický zvuk hasičské sirény.
SDH Zábrodí


KE1j\ZK1
srdečně zve všechny své občany na

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
v sobotu 21. března 2009 od 19.00 hod.
v sále Obecního úřadu v Horních Rybníkách

Přijďte si zatančit, poslechnout hezkou hudbu a dobře se pobavit !
Doprava zajištěna:

Zábrodí
Knihovna 18.20
Kulturák 18.25
Hanušovi 18.30

Končiny
Martinovi 18.35
Špice
18.40
Hřiště
18.45

Jiný požadavek na dopravu lze dohodnout s panem Kuldou na tel. 491 463
491.

Obecní úřad Zábrodí pořádá

DĚTSKÝ
KARNEVAL
v neděli 22.března 2009 od 14.00 hodin
ve společenské místnosti Obecního úřadu v Horních
Rybníkách

Přijďte strávit se svými dětmi hezké odpoledne plné
reje masek, her a soutěží o ceny!
Občerstvení zajištěno!

K NEDĚLNÍ KÁVĚ

PŘEVZATO ODJINUD
V minulém roce vás provázel volně navazující přehled historií kalendáře se
zaměřením na některé vybrané svaté, kteří v daném měsíci slavili svůj svátek.
Letos je pro vás připraven další přehled tentokráte zaměřený na naše kulturní
památky zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO. Česká republika
jich má zapsáno již dvanáct a pevně věří, že jejich počet bude i nadále stoupat.
Řadíme se mezi několik málo zemí na světě s tak vysokou koncentrací památek
na poměrně malém území.
Kulturní a přírodní bohatství je snad nejcennějším odkazem, jaký můžeme
budoucím generacím zanechat, a proto bychom ho měli co nejvíce chránit. Tato
skutečnost byla i hlavním důvodem uzavření Úmluvy o ochraně světového
kulturního a přírodního dědictví, kterou iniciovala v roce 1972 organizace
UNESCO. Bývalé Československo přistoupilo k úmluvě v roce 1990 a o dva
roky později se již nově vzniklá Česká republika dočkala prvního zápisu do
Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. Ojedinělý
soubor městských staveb zrcadlí prolínání snad všech architektonických slohů,
románským počínaje a kubistickým nebo funkcionalistickým konče. Při vší této
různorodosti tvoří velkolepý celek uměleckého i duchovního bohatství.
Historické jádro o rozloze 866 hektarů zahrnuje unikátní urbanistický celek
Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s
Josefovem (dochovaná část bývalého Židovského Města), Nového Města,
Vyšehradu i jejich jednotlivé památky. Rozsáhle založené Nové Město v
návaznosti na pozdější přestavby v nových stavebních slozích svědčí o
umělecko-společenském a kulturním vlivu Prahy od středověku do současnosti.
Karlův most se původně jmenoval Kamenný, a to až do roku 1870, kdy byl
teprve pojmenován po svém zakladateli. Na jeho místě stál od poloviny 12.
století do poloviny 14. století románský most Juditin, který 3. února 1342 zničila
povodeň. Po katastrofě byl v oblasti Juditina mostu používán 15 let provizorní
most dřevěný. Stavba nového mostu začala 9. července 1357 v 5 hodin 31 minut
a základní kámen tehdy položil sám císař Karel IV. Datum s přesným určením
času bylo vybráno s ohledem na konjunkci Slunce se Saturnem, což byl podle
výnosu papeže i astrologů nejvhodnější okamžik roku. Zkuste si napsat za sebou
rok, měsíc, den a čas založení mostu. Dostanete pyramidu čísel 135797531
(1357 rok, 9 den, 7 měsíc, 5 hodin a 31 minut).

ZADÁNO

DĚTEM

Pávi
Jaroslav Seifert
Jsou ze zámku, z cizího kraje
a křičí na nás nehezky.
Uvykli asi na lokaje,
n a hraběnky a na komtesky.

A proto asi bez pozdravu
odvracejí svou hezkou hlavu
a chodí pyšně v korunce.
Vždyť z vějíře jim každou chvíli

vyletí motýl přespanilý
a letí vzhůru do slunce.

Obecní úřad Zábrodí a přátelé cestování Vás srdečně zvou na

VIII. ročník cestopisných přednášek a setkání cestovatelů

Cestománie´09
Sobota 25. dubna 2009 od 16:00
Horní Rybníky (budova Obecního úřadu)
Stejně jako v předchozích letech pro Vás připravujeme bohatý program
s obrázky a filmy z několika kontinentů. Na programu ještě pracujeme, ale už
teď se můžete těšit, že:
- navštívíme vstupní bránu do Asie, Istanbul
- pěšky přejdeme Vysokou Fatru na Slovensku
- na kolech projedeme malebnou Itálií
- nahlédneme na olympijská sportoviště a památky v Pekingu
- poprvé zavítáme do Severní Ameriky mezi Indiány a necháme se
okouzlit krásou národních parků

Uvidíme jak se daří našim adoptovaným dětem z Indie v (Elisabeth, Vinceth
a Daniel), kterým díky výtěžku ze vstupného, sponzorům a Obecnímu úřadu
každoročně hradíme školné a základní potřeby v rámci charitního projektu
Adopce na dálku Diecézní charity Hradec Králové.

V rámci doprovodného programu si budete moci protáhnout své tělo a
vyzkoušet balanc nad zemí na speciální lajně, slack-line. Vedle tradičního
občerstvení možná opět zavítá čajovna a snad ochutnáte i nějakou další
specialitu asijské kuchyně.

Obecní knihovna Horní Rybníky
Otevírací doba v obecní knihovně bude od března 2009 změněna.
Nyní je otevřeno v pondělí 17:00 –18:30 hod (do 28. února 2009),
od 2. března 2009 (včetně) bude otevírací doba v pondělí od 18:30 do 20:00.
Knihovnicí v obecní knihovně je Adéla Záveská (email: adela@knihovnack.cz)
Těším se v knihovně na viděnou Adéla Záveská

^EϳϯϰϮϬϭ
WƎşůŽŚĂ;ŶŽƌŵĂƚŝǀŶşͿ
>ŚƽƚǇŬŽŶƚƌŽůĂēŝƓƚĢŶş
DŝŶŝŵĄůŶşƉŽēĞƚŬŽŶƚƌŽůĂēŝƓƚĢŶşƐƉĂůŝŶŽǀǉĐŚĐĞƐƚĂƐƉŽƚƎĞďŝēƽƉĂůŝǀ͕ǀǇďşƌĄŶşƚƵŚǉĐŚǌŶĞēŝƓƛƵũşĐşĐŚ
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ŬĂƉĂůŶĠ
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ϰǆ

Ϯǆ

Ϯǆ

ϭǆ

sǉďĢƌƚƵŚǉĐŚ
ǌŶĞēŝƓƛƵũşĐşĐŚēĄƐƚşĂ
ŬŽŶĚĞŶǌĄƚƵ

ϭǆ

ϭǆ

ϭǆ

WƌŽǀŽǌŶşƌĞǀŝǌĞ

ϭǆ

ϭǆ

ϭǆ

<ŽŶƚƌŽůĂĂēŝƓƚĢŶş
ƐƉĂůŝŶŽǀǉĐŚĐĞƐƚ

ϰǆ

ϭǆ

ϭǆ

sǉďĢƌƚƵŚǉĐŚ
ǌŶĞēŝƓƛƵũşĐşĐŚēĄƐƚşĂ
ŬŽŶĚĞŶǌĄƚƵ

ϰǆ

ϭǆ

ϭǆ

^ƉŽƚƎĞďŝēĞƉĂůŝǀ

ϰǆ

WƌŽǀŽǌŶşƌĞǀŝǌĞ

ϭǆ

ǀŝǌƉŽǌŶĄŵŬĂ
ϭǆ

ϭǆ

sǇƐǀĢƚůŝǀŬǇ͗
ϭ͘

hŽďũĞŬƚƽƵǎşǀĂŶǉĐŚƉƌŽŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşƌĞŬƌĞĂĐŝƐĞŬŽŶƚƌŽůĂĂēŝƓƚĢŶşŬŽŵşŶƽƉƌŽǀĄĚşũĞĚĞŶŬƌĄƚǌĂĚǀĂƌŽŬǇ͘
WƌŽǀŽǌŶşƌĞǀŝǌĞƐĞŶĞƉƌŽǀĄĚĢũş͘

Ϯ͘

ΎͿhũĞĚŶŽǀƌƐƚǀǉĐŚǌĚĢŶǉĐŚŬŽŵşŶƽƉƌŽƐƉŽƚƎĞďŝēĞŶĂƉůǇŶŶĄƉĂůŝǀĂƐĞŬŽŶƚƌŽůĂĂēŝƓƚĢŶşƉƌŽǀĄĚşŵŝŶ͘ϰǆƌŽēŶĢ͘

ϯ͘

WƎŝēŝƓƚĢŶşϰǆƌŽēŶĢƐĞƉƌǀŶşēŝƓƚĢŶşƉƌŽǀĄĚşǀĚŽďĢŽĚϭ͘ůĞĚŶĂĚŽϯϭ͘ďƎĞǌŶĂ͕ĚƌƵŚĠŽĚϭ͘ĚƵďŶĂĚŽϯϬ͘ēĞƌǀŶĂ͕
ƚƎĞƚşŽĚϭ͘ēĞƌǀĞŶĐĞĚŽϯϬ͘ǌĄƎşĂēƚǀƌƚĠĚŽϯϭ͘ƉƌŽƐŝŶĐĞŬĂůĞŶĚĄƎŶşŚŽƌŽŬƵ͘WƎŝēŝƓƚĢŶşϮǆƌŽēŶĢƉƎŝƉĂĚĄƉŽůŽǀŝŶĂ
ĚŽďǇēŝƓƚĢŶşŶĂŽďĚŽďşŽĚϭ͘ůĞĚŶĂĚŽϯϬ͘ēĞƌǀŶĂ͕ĚƌƵŚĄƉŽůŽǀŝŶĂŽĚϭ͘ēĞƌǀĞŶĐĞĚŽϯϭ͘ƉƌŽƐŝŶĐĞŬĂůĞŶĚĄƎŶşŚŽ
ƌŽŬƵ͘WƎŝēŝƓƚĢŶşϭǆƌŽēŶĢƐĞēŝƓƚĢŶşƉƌŽǀĞĚĞǀƉƌƽďĢŚƵŬĂůĞŶĚĄƎŶşŚŽƌŽŬƵ͘

WKED<ϭ<ŽŶƚƌŽůƵĂēŝƓƚĢŶşƐƉŽƚƎĞďŝēƽŶĂŬĂƉĂůŶĄĂƉůǇŶŶĄƉĂůŝǀĂƉƌŽǀĄĚşƐĞƌǀŝƐŶşƉƌĂĐŽǀŶşŬ
ƐŽƐǀĢĚēĞŶşŵƉƎşƐůƵƓŶĠŚŽǀǉƌŽďĐĞƐƉŽƚƎĞďŝēĞƉĂůŝǀŶĂǌĄŬůĂĚĢũĞŚŽƉŽŬǇŶƽ͘ĞƚŶŽƐƚƉƌŽǀĄĚĢŶş
ŬŽŶƚƌŽůĂēŝƓƚĢŶşƐĞƎşĚşŶĄǀŽĚĞŵŬŽďƐůƵǌĞƉƎşƐůƵƓŶĠŚŽƐƉŽƚƎĞďŝēĞƉĂůŝǀ͘
WKED<ϮsǇŚůĄƓŬĂDsZϭϭϭͬϴϭ^ď͕͘ƐƚĂŶŽǀşŬŽŶƚƌŽůǇĂēŝƓƚĢŶşƉŽƵǌĞŬŽŵşŶƽ͕ǌĂƚşŵĐŽƚĂƚŽ
ŶŽƌŵĂƐƚĂŶŽǀƵũĞƉƌŽǀŽǌŶşŬŽŶƚƌŽůǇĂēŝƓƚĢŶşƐƉĂůŝŶŽǀǉĐŚĐĞƐƚ;ŬŽŵşŶƽĂŬŽƵƎŽǀŽĚƽͿǀĞůŚƽƚĄĐŚ
ƵǀĞĚĞŶǉĐŚǀƚĠƚŽƉƎşůŽǌĞ͘WŽēĞƚŬŽŶƚƌŽůũĞƐŶşǎĞŶ͕ĂůĞƉƌŽƚŽǎĞƐĞƌŽǌƓŝƎƵũĞŝŽŬŽŶƚƌŽůƵŬŽƵƎŽǀŽĚƽũĞ
ŬŽŵƉůĞƚŶş͘dşŵƐĞǌǀǇƓƵũĞďĞǌƉĞēŶŽƐƚĨƵŶŬĐĞƐƉĂůŝŶŽǀǉĐŚĐĞƐƚŝƉƌŽǀŽǌƵƐƉŽƚƎĞďŝēƽƉĂůŝǀ͘ƌƵƓĞŶşůŚƽƚ
ƉŽĚůĞǀǇŚůĄƓŬǇDsZϭϭϭͬϴϭ^ď͘ƐĞƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĄǀƌŽĐĞϮϬϬϵ͘

WǇƌŽƚĞĐŚŶŝŬĂƉƌŽǌĄďĂǀƵʹŶĞƉƌŽŝŶǀĂůŝĚŝƚƵ͊͊͊
ŽǀŽůƚĞŶĄŵ͕ĂďǇĐŚŽŵsĄŵŶĢŬŽůŝŬĂƌĂĚĂŵŝŽƐǀĢǎŝůŝƐƉƌĄǀŶĠƉŽƐƚƵƉǇƉƎŝǌĂĐŚĄǌĞŶşƐŽďůşďĞŶǉŵŝ
ƉǇƌŽƚĞĐŚŶŝĐŬǉŵŝŚƌĂēŬĂŵŝ͗
EĞũĚƎşǀĞŶĢĐŽŵĄůŽŬũĞĚŶŽƚůŝǀǉŵƚƎşĚĄŵŶĞďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝǌĄďĂǀŶĠƉǇƌŽƚĞĐŚŶŝŬǇ͗
dǇƐĞĚĢůşĚŽϭ͘ʹϰ͘dƎşĚǇ;ŶĂƉƎ͘ĚůĞŵŶŽǎƐƚǀşŽďƐĂǎĞŶĠƉǇƌŽƚĞĐŚŶŝĐŬĠƐůŽǎĞͿ

sǉƌŽďŬǇƚƎşĚǇ/͘>ǌĞƉƌŽĚĄǀĂƚŝƐƚĄŶŬŽǀǉŵƉƌŽĚĞũĞŵǌĄŬĂǌŶşŬƽŵďĞǌŽŵĞǌĞŶşǀĢŬƵ͘hŵĂůǉĐŚĚĢƚşŝƵƚĠƚŽŬĂƚĞŐŽƌŝĞ
ĚŽƉŽƌƵēƵũĞŵĞƷēĂƐƚƌŽĚŝēƽ͕ũĂŬƉƎŝŶĄŬƵƉƵ͕ƐŬůĂĚŽǀĄŶşŝƉŽƵǎŝƚşǀǉƌŽďŬƽ͘:ĞĚŶĄƐĞŽƉǇƌŽƚĞĐŚŶŝŬƵ͕ŬƚĞƌĄŽďƐĂŚƵũĞŵĂůĠ
ŵŶŽǎƐƚǀşƐůŽǎş͊dŽŶĞǌŶĂŵĞŶĄĂůĞ͕ǎĞƐĞŽĚǌĂƉĄůĞŶĠŚŽŬŶŽƚƵ͕ŶĞďŽǀǉƌŽďŬƵŶĞŵƽǎĞŵĞƉŽƉĄůŝƚŶĂƉƌƐƚĞĐŚ͊ĄƉĂůŶŝĐŝ
ǌĂƉĂůƵũĞŵĞŬŽůŵŽ͕ĂďǇsĄŵƉƎŝǌĂǎĞŚŶƵƚşŶĞƉƎŝƉĄůŝůĂŬƽǎŝ͘

sǉƌŽďŬǇƚƎşĚǇ//͘dŽƚŽũĞŬĂƚĞŐŽƌŝĞƉŽĚƐƚĂƚŶĢƷēŝŶŶĢũƓşĐŚƉǇƌŽƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚŚƌĂēĞŬ͘^ŵşƐĞƉƌŽĚĄǀĂƚƉŽƵǌĞǀĞǌŬŽůĂƵĚŽǀĂŶǉĐŚ
ŽďĐŚŽĚĞĐŚ͊sĢŬŽǀĄŚƌĂŶŝĐĞƉƌŽǌĂŬŽƵƉĞŶşǀǉƌŽďŬƽƚƎşĚǇ//͘ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝƐŶŝŵŝũĞƐƚĂŶŽǀĞŶĂŶĂϭϴůĞƚĂǀǉƓĞ͊ĚĞũĞƉŽƚƎĞďĂ
ĚďĄƚǌǀǉƓĞŶĠŽƉĂƚƌŶŽƐƚŝĂƉŽƐƚƵƉŽǀĂƚƉƎĞƐŶĢƉŽĚůĞŶĄǀŽĚƵ͕ǀǇǌŶĂēĞŶĠŵŶĂŽďĂůƵ͊;<ĂǎĚǉǀǉƌŽďĞŬƐĐŚǀĄůĞŶǉƉƌŽƉƌŽĚĞũ
ǀZŵƵƐşŶĂŽďĂůƵŽďƐĂŚŽǀĂƚƚĂŬŽǀǉŶĄǀŽĚ͊ͿĄƌŽǀĞŸũĞƚƎĞďĂǌǀĂǎŽǀĂƚŵşƐƚŽƉŽƵǎŝƚşǀǉƌŽďŬƵ;ŵŽǎŶŽƐƚǌĂŚŽƎĞŶşƐƵĐŚĠ
ƚƌĄǀǇ͕ƌŽƓƚş͕ĚŽƉĂĚǌďǇƚŬƽͲŶĂƉƎ͘ƐƚĂďŝůŝǌĄƚŽƌƽǌƌĂŬĞƚ͊ͿWƌŽŬůŝĚŶǉƐŝůǀĞƐƚƌĚŽƉŽƌƵēƵũĞŵĞŶĞƉŽƵǎşǀĂƚǀǉƌŽďŬǇƉŽĚǀůŝǀĞŵ
ĂůŬŽŚŽůƵ͕ŽŵĂŵŶǉĐŚůĄƚĞŬŶĞďŽůĠŬƽƐŶŝǎƵũşĐşĐŚƉŽǌŽƌŶŽƐƚ͘WǇƌŽƚĞĐŚŶŝŬƵƐŬůĂĚƵũĞŵĞǀƐƵĐŚĠ͕ŵşƌŶĢƚĞŵƉĞƌŽǀĂŶĠŵşƐƚŶŽƐƚŝ
ŶĞũǀǉƓĞĚŽϯϬƐƚƵƉŸƽĐĞůƐŝĂ͊

sǉƌŽďŬǇƚƎşĚǇ///͘WƌŽĚĞũũĞƉŽǀŽůĞŶƉŽƵǌĞŽƐŽďĄŵǀůĂƐƚŶşĐşƉůĂƚŶǉƉƌƽŬĂǌŽĚƉĂůŽǀĂēĞŽŚŸŽƐƚƌŽũƽ͘

sǉƌŽďŬǇƚƎşĚǇ/s͘dǇƚŽƉŽĚůĠŚĂũşǌǀůĄƓƚŶşŵƵƌĞǎŝŵƵǀƌĞǎŝŝďĄŸƐŬĠŚŽƷƎĂĚƵĂƐŵĢũşƐŶŝŵŝŶĂǌĄŬůĂĚĢǌǀůĄƓƚŶşĐŚƉŽǀŽůĞŶş
ŵĂŶŝƉƵůŽǀĂƚƉŽƵǌĞŽĚƉĂůŽǀĂēŝŽŚŸŽƐƚƌŽũƽƐƉůĂƚŶǉŵƉƌƽŬĂǌĞŵŽĚƉĂůŽǀĂēĞƉƌŽ/s͘ƚƎşĚƵ͊


EĂĐŽũĞƓƚĢƉƎŝƉŽƵǎşǀĄŶşsĂƓŝĐŚƉǇƌŽƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚŚƌĂēĞŬŶĞƐŵşƚĞǌĂƉŽŵĞŶŽƵƚ͗
 ĄďĂǀŶŽƵƉǇƌŽƚĞĐŚŶŝŬƵŬƵƉƵũƚĞǀǎĚǇǀŬĂŵĞŶŶǉĐŚŽďĐŚŽĚĞĐŚ͕ŶĞƉŽƌƵƓĞŶŽƵ͕ŶĞƉŽŵĂēŬĂŶŽƵ͕
ƐƵĐŚŽƵ͕ƐƉůĂƚŶǉŵĚĂƚĞŵƵƉŽƚƎĞďŝƚĞůŶŽƐƚŝĂƐēĞƐŬǉŵŶĄǀŽĚĞŵ͕ŽƉĂƚƎĞŶǉŵǌŶĂēŬŽƵƐƚĄƚŶş
ǌŬƵƓĞďŶǇ͊͊͊EĂƐƚĄŶĐşĐŚǀƚƌǎŶŝĐşĐŚũĞēĂƐƚŽƉǇƌŽƚĞĐŚŶŝŬĂŶĞŬǀĂůŝƚŶşĂƓƉĂƚŶĢ
ƵƐŬůĂĚŶĢŶĄͲEWE͊

ŶĂēŬĂƐƚĄƚŶşǌŬƵƓĞďŶǇ
 ŶĂŬĂǎĚĠŵǀǉƌŽďŬƵ
 ŶĂŶĞũŵĞŶƓşŵƐƉŽƚƎĞďŝƚĞůƐŬĠŵďĂůĞŶş

yyyǌŶĂŵĞŶĄēşƐůŽĐĞƌƚŝĨŝŬĄƚƵzzƌŽŬǀǇĚĄŶşͲƚƎşĚĂŶĞďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ
sǉƌŽďŬǇƉƎĞĚǌĂƉĄůĞŶşŵǀǎĚǇƉĞǀŶĢƵƉĞǀŶĢƚĞĂǌĂďĞǌƉĞēƚĞƉƎĞĚ
ƉƎĞŬůŽƉĞŶşŵ͕ƉŽƉƎ͘ƉĄĚĞŵ͊͊
EŝŬĚǇƐĞŶĞŶĂŬůĄŶĢũƚĞŶĂĚũŝǎǌĂƉĄůĞŶǉǀǉƌŽďĞŬ͕ŝŬĚǇďǇŶĂĐŚǀşůŝƉƎĞƐƚĂůĨƵŶŐŽǀĂƚ͊͊>ĞŚĐĞ
ƉŽƌƵƓĞŶĄǌĄƉĂůŶŝĐĞŵƽǎĞŶĢŬŽůŝŬŵŝŶƵƚƉƌŽŚŽƎşǀĂƚĂǀǉƌŽďĞŬŵƽǎĞƉŽŬƌĂēŽǀĂƚǀēŝŶŶŽƐƚŝ͕ŬĚǇƚŽ
ďƵĚĞƚĞŶĞũŵĠŶĢēĞŬĂƚ͊dĂŬŽǀǉǀǉƌŽďĞŬŶĞĐŚƚĞŵŝŶŝŵĄůŶĢϮϬŵŝŶ͘ůĞǎĞƚĂƉŽƚĠũĞũŶĂŵŽēƚĞĚŽǀŽĚǇ͊
sǎĚǇĚŽĚƌǎƵũƚĞďĞǌƉĞēŶŽƵǀǌĚĄůĞŶŽƐƚŽĚĞĨĞŬƚƵͲŶĞǀǇǀƌĄƚşƚĞƐŝŬƌŬǇĂǌďůŽƵĚŝůĠƐǀĢƚůŝēŬǇŬsĄŵ
ŶĞĚŽůĞƚş͊͊͊EŝŬĚǇƐŝƐĂŵŝŶĞƵƉƌĂǀƵũƚĞǀǉƌŽďĞŬ͕ƷƉƌĂǀŽƵƉŽƵǌĞƐŶşǎşƚĞũĞŚŽŬŽŶĞēŶǉĞĨĞŬƚ͊͊






EĞƉŽƵǎşǀĞũƚĞƉǇƌŽƚĞĐŚŶŝŬƵǀďůşǌŬŽƐƚŝŶĞŵŽĐŶŝĐ͕ƓŬŽů͕ĂůĞĂŶŝǀƉƎşƚŽŵŶŽƐƚŝŶĂƓŝĐŚƐƚĂƌƓşĐŚ
ƐƉŽůƵŽďēĂŶƽĂƐĂŵŽǌƎĞũŵĢēƚǇƎŶŽŚǉĐŚŵĂǌůşēŬƽͲǀǇƐƚĂǀƵũĞŵĞũĞƚşŵǀĞůŬĠŵƵƐƚƌĞƐƵ͊͊



ā   ā
«

DĞǌŝƉƌŝŽƌŝƚŶşŽďũĞŬƚǇǌƉŽŚůĞĚƵƉŽǎĄƌŶşŽĐŚƌĂŶǇďĞǌĞƐƉŽƌƵƉĂƚƎşŽďũĞŬƚǇƐůŽƵǎşĐşŬďǇĚůĞŶş;ƌŽĚŝŶŶĠ
ĚŽŵǇēŝďǇƚǇͿ͘<ĂǎĚŽƌŽēŶĢǀŶŝĐŚƉƎŝƉŽǎĄƌĞĐŚƉƎŝũĚĞŽǎŝǀŽƚŶĢŬŽůŝŬĚĞƐşƚĞŬůŝĚşĂŶĢŬŽůŝŬĚĂůƓşĐŚ
ƐƚŽǀĞŬŽďēĂŶƽƵƚƌƉşǌƌĂŶĢŶş͘WŽǎĄƌǇǀĚŽŵĄĐŶŽƐƚĞĐŚƐĞƉŽĚşůĞũşŶĞũǀĢƚƓşŵĢƌŽƵŶĂƚƌĂŐŝĐŬǉĐŚ
ŶĄƐůĞĚĐşĐŚƉŽǎĄƌƽ͘
:ĞŶǀƌŽĐĞϮϬϬϱĚŽƓůŽǀĚŽŵĄĐŶŽƐƚĞĐŚŬϮϲϭϰƉŽǎĄƌƽŵƐĞƓŬŽĚŽƵϮϳϵϰϵϱϯϬϬ<ē͘WƎŝƚĢĐŚƚŽ
ƉŽǎĄƌĞĐŚƉƎŝƓůŽϳϰůŝĚşŽǎŝǀŽƚ;ϱϯ͕ϮйǌĞǀƓĞĐŚƷŵƌƚşƉƎŝƉŽǎĄƌĞĐŚͿĂĚĂůƓşĐŚϰϮϰŽƐŽďďǇůŽǌƌĂŶĢŶŽ
;ϰϲ͕ϰйǌĐĞůŬŽǀĠŚŽƉŽēƚƵǌƌĂŶĢŶǉĐŚƉƎŝƉŽǎĄƌĞĐŚͿ͘WŽǎĄƌǇǀĚŽŵĄĐŶŽƐƚĞĐŚƉƎŝƚŽŵēŝŶŝůǇũĞŶŶĞĐĞůǉĐŚ
ϭϯйǌĐĞůŬŽǀĠŚŽƉŽēƚƵƉŽǎĄƌƽ͕ƓŬŽĚǇǌƉƽƐŽďĞŶĠƉŽǎĄƌǇǀĚŽŵĄĐŶŽƐƚĞĐŚƉƎĞƐĄŚůǇϮϳϵŵŝů͘<ē͘,ĂƐŝēŝ
ůŝŬǀŝĚƵũşŬĂǎĚǉĚĞŶǀƉƌƽŵĢƌƵϳƉŽǎĄƌƽǀĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝ͕ĚĞŶŶĢũĞƉƎŝŶŝĐŚǌƌĂŶĢŶĂůĞƐƉŽŸũĞĚĞŶ
ēůŽǀĢŬĂƐŵƌƚēůŽǀĢŬĂƐŝƉŽǎĄƌǇǀĚŽŵĄĐŶŽƐƚĞĐŚǀǇǎĄĚĂũşƉƌƽŵĢƌŶĢũĞĚŶŽƵǌĂƉĢƚĚŶş͘ƚŽŶĞŵůƵǀĢ
ŽǀĞůŬǉĐŚŵĂƚĞƌŝĄůŶşĐŚƓŬŽĚĄĐŚ͕ǌƚƌĄƚĄĐŚŽƐŽďŶşĐŚǀĢĐşĂƉŽĚ͘
EĂƉŽǎĄƌĞĐŚǀĚŽŵĄĐŶŽƐƚĞĐŚŵĄůǀşƉŽĚşůůŝĚƐŬĄŶĞŽƉĂƚƌŶŽƐƚ͘DĞǌŝŶĞũēĂƐƚĢũƓşƉƎşēŝŶǇƚĢĐŚƚŽƉŽǎĄƌƽ
ƉĂƚƎşŶĞĚďĂůŽƐƚƉƎŝǀĂƎĞŶş͕ŬŽƵƎĞŶş͕ǌĂĐŚĄǌĞŶşƐŽƚĞǀƎĞŶǉŵŽŚŶĢŵǀĚŽŵĄĐŶŽƐƚĞĐŚͲĂƛũŝǎƐĞũĞĚŶĄ
ŽǌĂƉŽŵĞŶƵƚĠũşĚůŽŶĂƐƉŽƌĄŬƵ͕ŶĞǀŚŽĚŶĢŽĚůŽǎĞŶĠŶĞĚŽƉĂůŬǇĐŝŐĂƌĞƚ͕ƐǀşēŬǇƉŽŶĞĐŚĂŶĠďĞǌĚŽǌŽƌƵ
ǀďůşǌŬŽƐƚŝŚŽƎůĂǀĠůĄƚŬǇŶĞďŽƵǎŝƚşďĞŶǌşŶƵƉƎŝǌĂƉĂůŽǀĄŶşŬĂŵĞŶ͘
:ĞĚŶŽƵǌƉƎşēŝŶǀǇƐŽŬĠŚŽƉŽēƚƵƷŵƌƚşƉƎŝƉŽǎĄƌĞĐŚũĞŶĞŽƉĂƚƌŶŽƐƚůŝĚşƉƎŝǀǇƚĄƉĢŶşƐǀǉĐŚĚŽŵŽǀƽ͘WƎŝ
ƉƌŽǀŽǌƵƚŽƉŝĚĞůůŝĚĠŶĞǀǎĚǇĚŽĚƌǎƵũşƉŽƚƎĞďŶĄďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşƉƌĂǀŝĚůĂ͕ŵŶŽŚĚǇǌĂŶĞĚďĄǀĂũşƷĚƌǎďƵ
ƚŽƉŝĚĞůĂŬŽƵƎŽǀŽĚƽ͘:ĞĚŶŽƚŬǇƉŽǎĄƌŶşŽĐŚƌĂŶǇƚĂŬďĢŚĞŵƚŽƉŶĠƐĞǌſŶǇŬĂǎĚǉƚǉĚĞŶǀǇũşǎĚĢũş
ŬƉŽǎĄƌƽŵŬŽŵşŶƽ͕ƐƚƎĞĐŚ͕ǌĂƎşǌĞŶşŬƚŽƉĞŶşŶĞďŽŶĞǀŚŽĚŶĢƵƐŬůĂĚŶĢŶǉĐŚƚŽƉŝǀ͘
:ĞƚƎĞďĂǌŶŽǀƵŽďēĂŶǇǀĂƌŽǀĂƚ͕ǎĞēĞƐŬĠĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝũƐŽƵǀĚŶĞƓŶşĚŽďĢĚŽƐůŽǀĂƉƎĞƉůŶĢŶǇ
ǀǇďĂǀĞŶşŵǌŵĂƚĞƌŝĄůƽ͕ŬƚĞƌĠƐĞƐŶĂĚŶŽǀǌŶşƚşĂƌǇĐŚůĞŚŽƎş;ŶĂƉƎ͘ēĂůŽƵŶĢŶǉŶĄďǇƚĞŬ͕ŵĂƚƌĂĐĞ͕
ďǇƚŽǀĠƚĞǆƚŝůŝĞͿ͘/ƉƎĞƐƌǇĐŚůǉǌĄƐĂŚŚĂƐŝēƽũŝǎŶĞŶşůŝĚĞŵēĂƐƚŽƉŽŵŽĐŝ͘
sǇƐŽŬǉƉŽēĞƚƉŽǎĄƌƽǀŽďũĞŬƚĞĐŚƉƌŽďǇĚůĞŶşŽďĞĐŶĢƐŽƵǀŝƐşŝƐƚşŵ͕ǎĞƐĞůŝĚĠĐşƚşĚŽŵĂǀďĞǌƉĞēşĂ
ƉŽĚĐĞŸƵũşĚƌŽďŶĠŶĞŚŽĚǇ͕ďǇƛŝƚǇŵŽŚŽƵǀĠƐƚŬĞǀǌŶŝŬƵƉŽǎĄƌƵ͘/ŶĞǀŚŽĚŶĢŽĚůŽǎĞŶĄĐŝŐĂƌĞƚĂēŝ
ƐǀşēŬĂƉŽŶĞĐŚĂŶĄŶĂŽŬĂŵǎŝŬďĞǌĚŽǌŽƌƵĚŽŬĄǎĞƉƌŽŵĢŶŝƚďǇƚǀŚŽƎşĐşƉĂƐƚŶĂƉůŶĢŶŽƵƚŽǆŝĐŬǉŵŝ
ǌƉůŽĚŝŶĂŵŝŚŽƎĞŶş͘EĞďĞǌƉĞēşŵƽǎĞƉůǇŶŽƵƚŝǌďĢǎŶǉĐŚēŝŶŶŽƐƚşǀĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝũĂŬŽũĞŚƌĂĚĢƚş͕ǀĂƎĞŶş
ŬƵƚŝůƐƚǀşĂƉŽĚ͘WĂŬǌďǉǀĄũĞŶŵĄůŽēĂƐƵŶĂǌĄĐŚƌĂŶƵĂŚĂƐŝēŝŵŶŽŚĚǇǀĚŽƵƚŶĂũşĐşĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝ
ŶĂůĞǌŶŽƵũŝǎũĞŶďĞǌǀůĄĚŶŽƵŽƐŽďƵ͕ũşǎƵǎŶĞŶşƉŽŵŽĐŝ͘
EĞũůĞƉƓşũĞǀƓĂŬǀǌŶŝŬƵƉŽǎĄƌƵƉƌĞǀĞŶƚŝǀŶĢƉƎĞĚĐŚĄǌĞƚ͕ƉƌŽƚŽƉƎŝũŵĢƚĞŶĢŬŽůŝŬǌĄŬůĂĚŶşĐŚƌĂĚ
ŬƉƎĞĚĐŚĄǌĞŶşǀǌŶŝŬƵƉŽǎĄƌƽǀĚŽŵĄĐŶŽƐƚĞĐŚ
 /ŶƐƚĂůƵũƚĞĂƵǎşǀĞũƚĞƚĞƉĞůŶĠĂũŝŶĠƐƉŽƚƎĞďŝēĞǀƐŽƵůĂĚƵƐƉƌƽǀŽĚŶşĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐşǀǉƌŽďĐĞ͘
 ^ŽƚĞǀƎĞŶǉŵŽŚŶĢŵǌďǇƚĞēŶĢŶĞƌŝƐŬƵũƚĞ͘ĚƌŽũĞŽƚĞǀƎĞŶĠŚŽŽŚŶĢũĂŬŽũƐŽƵƐǀşēŬǇ͕ŶĞŶĞĐŚƚĞ
ŚŽƎĞƚďĞǌĚŽǌŽƌƵ͕ƵŵşƐƚĢƚĞũĞƚĂŬ͕ĂďǇŶĞŵŽŚůǇǌĂƉĄůŝƚŵĂƚĞƌŝĄůǇǀŽŬŽůş͘WƎŝŬŽƵƎĞŶşĐŝŐĂƌĞƚĂ
ŽĚŚĂǌŽǀĄŶşŶĞĚŽƉĂůŬƽĚŽŽĚƉĂĚŬŽǀǉĐŚŬŽƓƽĚďĞũƚĞŶĂĚŽŬŽŶĂůĠƵŚĂƓĞŶşŶĞĚŽƉĂůŬƽĐŝŐĂƌĞƚ͕
ƉŽǌŽƌŶĂƉŽŬůĄĚĄŶşĐŝŐĂƌĞƚŶĂŚŽƎůĂǀǉŵĂƚĞƌŝĄů͕ǀĞůŵŝŶĞďĞǌƉĞēŶĠ͕ũĞƉĂŬŬŽƵƎĞŶşǀƉŽƐƚĞůŝ
ŶĞďŽƉƎŝƐĞǌĞŶşŶĂƉƎ͘ǀŬƎĞƐůĞ͘






















EĞĐŚĞũƚĞƐŝƉƌĂǀŝĚĞůŶĢēŝƐƚŝƚĂŬŽŶƚƌŽůŽǀĂƚŬŽŵşŶǇ͘
<ŽƵƎŽǀŽĚǇĂƚŽƉŝĚůĂƵĚƌǎƵũƚĞǀƎĄĚŶĠŵƚĞĐŚŶŝĐŬĠŵƐƚĂǀƵ͘
WŽƉĞůƵŬůĄĚĞũƚĞŶĂďĞǌƉĞēŶĠŵşƐƚŽ͘
hǎşǀĞũƚĞǀǉŚƌĂĚŶĢƚŽƉŝǀĂƉƌŽĚĂŶĠƚŽƉŝĚůŽƵƌēĞŶĠ͕ŶĞǌĂƉĂůƵũƚĞƉŽŵŽĐşǀǇƐŽĐĞŚŽƎůĂǀǉĐŚůĄƚĞŬ
;ŶĂƉƎ͘ďĞŶǌşŶƵͿĂŶĞƚŽƉƚĞŶĂƉƎ͘ŽĚƉĂĚǇ͕ƉůĂƐƚǇĂƉŽĚ͘EĞƵŵŝƐƛƵũƚĞĚŽďůşǌŬŽƐƚŝƚŽƉŝĚĞůǎĄĚŶĠ
ŚŽƎůĂǀĠůĄƚŬǇͲǎŚĂǀĠēĄƐƚŝĐĞŽĚůĠƚĂũşĐşǌƚŽƉŝĚůĂŵŽŚŽƵǀĞůŝĐĞƐŶĂĚŶŽǌĂƉĄůŝƚĚƎĞǀŽēŝƉĂƉşƌ
ƵƐŬůĂĚŶĢŶǉǀďůşǌŬŽƐƚŝŬĂŵĞŶ͘
EĞŶĞĐŚĄǀĞũƚĞďĞǌĚŽǌŽƌƵŽƚĞǀƎĞŶǉƉůĂŵĞŶƉůǇŶŽǀĠŚŽƐƉŽƌĄŬƵĂĚďĞũƚĞǌǀǉƓĞŶĠŽƉĂƚƌŶŽƐƚŝ
ƉƎŝǀĂƎĞŶş͕ĂďǇŶĞĚŽĐŚĄǌĞůŽŬĞǀǌŶşĐĞŶşƉƎŝƉƌĂǀŽǀĂŶǉĐŚƉŽƚƌĂǀŝŶ͘
ĂŵĞǌƚĞĚĢƚĞŵƉƎşƐƚƵƉŬŵŽǎŶǉŵǌĚƌŽũƽŵŽƚĞǀƎĞŶĠŚŽŽŚŶĢͲǌĄƉĂůŬĄŵ͕ǌĂƉĂůŽǀĂēƽŵ͕
ĐŝŐĂƌĞƚĄŵ͕ŶĞďŽŚŽƎůĂǀŝŶĄŵ͘hĚĢůĞũƚĞƐŝēĂƐĂǀǇƐǀĢƚůĞƚĞũŝŵ͕ǎĞŽŚĞŸũĞĚŽďƌǉƐůƵŚĂĂůĞǌůǉ
ƉĄŶ͊
EĞĚĄǀĞũƚĞƐǀǉŵĚĢƚĞŵŶĞŐĂƚŝǀŶşƉƎşŬůĂĚƉƎŝƉŽƌƵƓŽǀĄŶşǌĄŬĂǌƽĂƉƎşŬĂǌƽŶĂƉƎ͘ŬŽƵƎĞŶşŵ͕
ƌŽǌĚĢůĄǀĄŶşŵŽŚŸƽǀƉƎşƌŽĚĢ͕ǀǇƉĂůŽǀĄŶşŵƚƌĄǀǇĂƉĄůĞŶşŵŬůĞƐƚş͘
hĚƌǎƵũƚĞĚŽďƌǉƚĞĐŚŶŝĐŬǉƐƚĂǀǌĂƎşǌĞŶş;ǀēĞƚŶĢƌŽǌǀŽĚƽĞů͘ŶĞƌŐŝĞ͕ƉůǇŶƵ͕ƚŽƉŝĚĞůͿ͘
hĚƌǎƵũƚĞǀƎĄĚŶĠŵƐƚĂǀƵĞůĞŬƚƌŽŝŶƐƚĂůĂĐĞ͕ĞůĞŬƚƌŝĐŬĠƐƉŽƚƎĞďŝēĞ͕ŬƌǇƚǇŶĂŽƐǀĢƚůŽǀĂĐşĐŚ
ƚĢůĞƐĞĐŚ͕ƉŽŚǇďůŝǀĄƓŸƽƌŽǀĄǀĞĚĞŶşĂƚĚ͘
,ůĂǀŶşǀǇƉşŶĂēĞĞůĞŬƚƌŝĐŬĠŚŽƉƌŽƵĚƵ͕ƵǌĄǀĢƌǇǀŽĚǇĂƉůǇŶƵŵƵƐşďǉƚƎĄĚŶĢŽǌŶĂēĞŶĠĂ
ƉƎşƐƚƵƉŶĠ͘
hĚƌǎƵũƚĞĚŽďƌǉƚĞĐŚŶŝĐŬǉƐƚĂǀǌĚƌŽũƽǀŽĚǇ͕ŚĂƐŝĐşĐŚƉƎşƐƚƌŽũƽ;ƉƎşƉĂĚŶĢũŝŶǉĐŚǌĂƎşǌĞŶş
ƵƌēĞŶǉĐŚƉƌŽŚĂƓĞŶşƉŽǎĄƌƽͿ͘
hĚƌǎƵũƚĞƉŽƎĄĚĞŬĂēŝƐƚŽƚƵŶĂƉƽĚĄĐŚĂǀĞƐŬůĞƉşĐŚ͘
^ŬůĂĚƵũƚĞŚŽƎůĂǀĠ͕ǀǉďƵƓŶĠĂƚŽǆŝĐŬĠůĄƚŬǇƉŽƵǌĞǀƵƌēĞŶǉĐŚŵŶŽǎƐƚǀşĐŚĂƉƌŽƐƚŽƌĄĐŚ͕ŵŝŵŽ
ƐƉŽůĞēŶĠƉƌŽƐƚŽƌǇŽďǇƚŶǉĐŚĚŽŵƽ͘KƉĂƚƌŶĢŶĂŬůĄĚĞũƚĞƐŚŽƎůĂǀǉŵŝŬĂƉĂůŝŶĂŵŝ;ďĞŶǌşŶ͕
ŶĂĨƚĂ͕ďĂƌǀǇĂƉŽĚ͘Ϳ
\ĄĚŶĢĂďĞǌƉĞēŶĢƵŬůĄĚĞũƚĞŚŽƎůĂǀǉŵĂƚĞƌŝĄůĂůĄƚŬǇŵĂũşĐşƐŬůŽŶŬƐĂŵŽǀǌŶşĐĞŶş;ŶĂƉƎ͘ƐĞŶŽ͕
ďĂǀůŶĂ͕ƵŚůşͿ͘
ƵěƚĞǀĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝǀǇďĂǀĞŶŝĨƵŶŬēŶşŵŝŚĂƐĞďŶşŵŝƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇ;ƉƎĞŶŽƐŶǉŚĂƐŝĐşƉƎşƐƚƌŽũ͕
ŚĂƐŝĐşƐƉƌĞũͿ͘
ŶĞũƚĞƵŵşƐƚĢŶşĂƉŽƵǎŝƚşƉƎĞŶŽƐŶǉĐŚŚĂƐŝĐşĐŚƉƎşƐƚƌŽũƽĂŶĄƐƚĢŶŶǉĐŚŚǇĚƌĂŶƚƽ͘
ŚŽĚďǇ͕ƐĐŚŽĚŝƓƚĢ͕ƷŶŝŬŽǀĠĐĞƐƚǇĂǀǉĐŚŽĚǇƵĚƌǎƵũƚĞŬĞǀĂŬƵĂĐŝŽƐŽď͕ŵĂƚĞƌŝĄůƵēŝǀĞĚĞŶş
ŚĂƐĞďŶşŚŽǌĄƐĂŚƵ͘

<ƉŽǎĄƌƵǀƓĂŬŶĞŵƵƐşĚŽũşƚũĞŶǀĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝ͕ƉƌŽƚŽ͗






EĞǀǇƉĂůƵũƚĞƚƌĄǀƵ
EĞŬƵƎƚĞŶĂƉŽůşĐŚĂǀůĞƐşĐŚ
sůĞƐĞĂǀĞǀŽůŶĠƉƎşƌŽĚĢŵƽǎĞƚĞƌŽǌĚĢůĄǀĂƚŽŚĞŸũĞŶŶĂŬƚŽŵƵǀǇŚƌĂǌĞŶǉĐŚŵşƐƚĞĐŚ
^ƉĂůŽǀĄŶşŽĚƉĂĚƵŶĂŚůĂƐƚĞŚĂƐŝēƽŵ
WŽƵēƚĞƐǀĠĚĢƚŝŽŶĞďĞǌƉĞēşƉŽǎĄƌƵ

/ŶǀĞƐƚŽǀĂƚĚŽǌĂďĞǌƉĞēĞŶşƐǀĠŚŽƉƎşďǇƚŬƵǌŚůĞĚŝƐŬĂƉŽǎĄƌŶşŽĐŚƌĂŶǇƐĞƉƌŽƚŽƵƌēŝƚĢǀǇƉůĂƚş͘ŽŵŽǀ
ůǌĞǀǇďĂǀŝƚũĞĚŶŽĚƵĐŚǉŵŝǌĂƎşǌĞŶşŵŝŬƌǇĐŚůĠŵƵǌũŝƓƚĢŶşǀǌŶŝŬůĠŚŽƉŽǎĄƌƵ;ŶĂƉƎ͘ĂƵƚŽŶŽŵŶşƉŽǎĄƌŶş
ŚůĄƐŝēĞ͕ĚĞƚĞŬƚŽƌǇƉůǇŶƵĂƉŽĚ͘ͿƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇƉƌŽŚĂƓĞŶş;ŶĂƉƎ͘ŚĂƐŝĐşƐƉƌĞũŶĞďŽƉƎĞŶŽƐŶǉŚĂƐŝĐş
ƉƎşƐƚƌŽũͿ͕ƵƌēŝƚĢƐĞƌŽǀŶĢǎǀǇƉůĂƚşŬŽƵƉŝƚƐŝǌĂƎşǌĞŶşĂǀǇďĂǀĞŶşƐůĞƉƓşŵŝƉŽǎĄƌŶĢďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŵŝ
ǀůĂƐƚŶŽƐƚŵŝ;ŵĂƚĞƌŝĄůƐŶŝǎƓşŵƐƚƵƉŶĢŵŚŽƎůĂǀŽƐƚŝͿ͘

ŽĚƌǎŽǀĂƚǌĄŬůĂĚŶşďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşƉƌĂǀŝĚůĂĂƉƎŝũŵŽƵƚŽƉĂƚƎĞŶş͕ŬƚĞƌĄŽŵĞǌƵũşƌŝǌŝŬŽǀǌŶŝŬƵƉŽǎĄƌƵ
ǀĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝ͕ŶĞƐƚĂēş͘<ĂǎĚǉǀůĂƐƚŶşŬŽďũĞŬƚƵďǇŵĢůǌĄƌŽǀĞŸƉĞēŽǀĂƚŽƎĄĚŶǉƚĞĐŚŶŝĐŬǉƐƚĂǀƐƚĂǀďǇ
ǀēĞƚŶĢƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚǌĂƎşǌĞŶş͘sďǇƚŽǀǉĐŚĚŽŵĞĐŚďǇŵĢůǇďǉƚĐŚŽĚďǇ͕ƐĐŚŽĚŝƓƚĢ͕ƷŶŝŬŽǀĠĐĞƐƚǇĂ
ǀǉĐŚŽĚǇǀŽůŶĠŬĞǀĂŬƵĂĐŝŽƐŽď͕ŵĂƚĞƌŝĄůƵēŝǀĞĚĞŶşŚĂƐĞďŶşŚŽǌĄƐĂŚƵ͘sƚĢĐŚƚŽŽďũĞŬƚĞĐŚƵŵşƐƚĢŶǇ
ŶĂƉƎ͘ĨƵŶŬēŶşĂƐŶĂĚŶŽĚŽƐƚƵƉŶĠŚĂƐŝĐşƉƎşƐƚƌŽũĞ͕ǌĂƎşǌĞŶşƉƌŽǌĄƐŽďŽǀĄŶşƉŽǎĄƌŶşǀŽĚŽƵ;ŶĂƉƎ͘
ŶĄƐƚĢŶŶĠŚǇĚƌĂŶƚǇͿĂƉŽĚ͘ĄŬůĂĚŶşƉŽǀŝŶŶŽƐƚŝǀŽďůĂƐƚŝƉŽǎĄƌŶşŽĐŚƌĂŶǇƐƚĂŶŽǀşǌĄŬŽŶŽƉŽǎĄƌŶş
ŽĐŚƌĂŶĢ;ē͘ϭϯϯͬϭϵϴϱ^ď͘ͿĂŶĂǀĂǌƵũşĐşƉƌĄǀŶşƉƎĞĚƉŝƐǇ͘
<ĚǇǎƉƎĞĐĞũĞŶĚŽũĚĞŬƉŽǎĄƌƵēŝũŝŶĠǌĄǀĂǎŶĠƐŝƚƵĂĐŝ͕ŬĚǇƉŽƚƎĞďƵũĞƚĞƉŽŵŽĐŚĂƐŝēƽŶĞďŽũŝŶǉĐŚ
ǌĄĐŚƌĂŶĄƎƽ͕ƐŶĂǎƚĞƐĞǀƉƌǀĠƎĂĚĢǌĂĐŚŽǀĂƚŬůŝĚĂŶĞƉŽĚůĞŚŶŽƵƚƉĂŶŝĐĞ͘EĞũĚƎşǀĞĐŚƌĂŸƚĞǎŝǀŽƚĂ
ǌĚƌĂǀş͕ƚĞƉƌǀĞƉŽƚŽŵŵĂũĞƚĞŬ͘:ĂŬŽƵŬŽůŝǀƵĚĄůŽƐƚ͕ŬƚĞƌĄƐĞƐƚĂŶĞǀĄŵ͕ēŝŬƚĞƌĠũƐƚĞƐǀĢĚŬĞŵ͕ĐŽ
ŶĞũĚƎşǀĞŽǌŶĂŵƚĞŚĂƐŝēƽŵƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵƚşƐŸŽǀĠůŝŶŬǇϭϱϬēŝϭϭϮ͘WƎŝŽŚůĄƓĞŶşǀǎĚǇƵǀĞěƚĞ͕ĐŽƐĞ
ƐƚĂůŽ͕ŬĚĞŬƚŽŵƵĚŽƓůŽ͕ǌŵŝŸƚĞƚĂŬĠĚƽůĞǎŝƚĠŽŬŽůŶŽƐƚŝ͕ŬƚĞƌĠŵŽŚŽƵŶĂƉŽŵŽĐŝēŝŶĂŽƉĂŬ
ǌŬŽŵƉůŝŬŽǀĂƚǌĄƐĂŚǌĄĐŚƌĂŶĄƎƽ͘WŽƚĠƵǀĞěƚĞƐǀĠũŵĠŶŽĂƉƎşŵǉŬŽŶƚĂŬƚŶĂƐĞďĞ͘

WŽǎĄƌŶşŚůĄƐŝēĞ͕ĂŶĞď͞>ĞƉƓşŬĚǇǎǀĄƐďƵĚşŚůĄƐŝē͕ŶĞǎŚĂƐŝē͞
sǌŶŝŬƉŽǎĄƌƽǀǇůŽƵēŝƚŶĞůǌĞ͕ĂůĞƉŽŬƵĚǀēĂƐǌũŝƐƚşŵĞǀǌŶŝŬƉŽǎĄƌƵ͕ŵƽǎĞŵĞǌŶĂēŶĢŽŵĞǌŝƚũĞŚŽ
ƉƎşƉĂĚŶǉƌŽǌƐĂŚĂŶĄƐůĞĚŬǇũĞŚŽƵŚĂƓĞŶşŵǀƉŽēĄƚĞēŶşŵƐƚĄĚŝƵ͕ƉƎşƉ͘ǌĂũŝƐƚŝƚĞǀĂŬƵĂĐŝŽƐŽď͕ǌǀşƎĂƚĂ
ŵĂũĞƚŬƵǌƉŽǎĄƌĞŵŽŚƌŽǎĞŶĠŚŽŽďũĞŬƚƵ͘EĞǌďǇƚŶǉŵƉƎĞĚƉŽŬůĂĚĞŵǀƓĂŬũĞǀēĂƐŶĠǌũŝƓƚĢŶş
ǀǌŶŝŬĂũşĐşŚŽƉŽǎĄƌƵ͘
EĂŵŽǎŶĠŶĞďĞǌƉĞēşŶĄƐŵŽŚŽƵǀēĂƐƵƉŽǌŽƌŶŝƚĂƵƚŽŶŽŵŶşŚůĄƐŝēĞŬŽƵƎĞ;ƉŽǎĄƌŶşŚůĄƐŝēĞͿ͕ŬƚĞƌĠƐŝ
ƐŶĂĚŶŽŶĂŝŶƐƚĂůƵũĞŵĞǀĞƐǀǉĐŚĚŽŵŽǀĞĐŚ͘:ĞĚŶĄƐĞŽũĞĚŶŽĚƵĐŚĠǌĂƎşǌĞŶş͕ŬƚĞƌĠŽďƐĂŚƵũĞǀũĞĚŶŽŵ
ŬƌǇƚƵǀƓĞĐŚŶǇŬŽŵƉŽŶĞŶƚǇƉŽƚƎĞďŶĠƉƌŽƐƉŽůĞŚůŝǀŽƵĚĞƚĞŬĐŝŬŽƵƎĞĂǀǇĚĄŶşƐŝůŶĠŚŽĂŬƵƐƚŝĐŬĠŚŽ
ƉŽƉůĂĐŚŽǀĠŚŽƐŝŐŶĄůƵ͘ēŬŽůŝǀũĞũŝĐŚƵǎşǀĄŶşŶĞŶşǀēĞƐŬǉĐŚĚŽŵĄĐŶŽƐƚĞĐŚŶĂƌŽǌĚşůŽĚǌĞŵşǌĄƉĂĚŶş
ǀƌŽƉǇũĞƓƚĢƉƎşůŝƓƌŽǌƓşƎĞŶŽ͕ũĚĞŽĨŝŶĂŶēŶĢĚŽƐƚƵƉŶĄǌĂƎşǌĞŶş;ĐĞŶĂǀƎĄĚĞĐŚƐƚŽǀĞŬŬŽƌƵŶͿ
ƐũĞĚŶŽĚƵĐŚŽƵŝŶƐƚĂůĂĐş;ŶĂƉƎ͘ƉŽŵŽĐşǀƌƵƚƽͿ͘ŝĚůĂŽďǇǀĂƚĞůĞĂŬƵƐƚŝĐŬǉŵƐŝŐŶĄůĞŵǀēĂƐƵƉŽǌŽƌŶşŶĂ
ƉƎşƚŽŵŶŽƐƚŬŽƵƎĞĂƵŵŽǎŶşŶĄŵƚĂŬŶĞďĞǌƉĞēşǌůŝŬǀŝĚŽǀĂƚũŝǎǀǌĄƌŽĚŬƵēŝĂůĞƐƉŽŸŽŚƌŽǎĞŶǉƉƌŽƐƚŽƌ
ǀēĂƐŽƉƵƐƚŝƚ͘EĞũƚƌĂŐŝēƚĢũƓşƉŽǎĄƌǇũƐŽƵƚŽƚŝǎƚǇŵĞǌŝĚƌƵŚŽƵĂƉĄƚŽƵŚŽĚŝŶŽƵƌĂŶŶş͕ŬĚǇǀĢƚƓŝŶŽƵ
ǀƓŝĐŚŶŝƐƉşĂƉƌŽďƵĚşƐĞĂǎǀŵŽŵĞŶƚĢ͕ŬĚǇƵǎũĞŶĂƌĞĂŬĐŝƉŽǌĚĢ͘
DĄůŽŬĚŽƐŝƚĂŬĠƵǀĢĚŽŵƵũĞ͕ǎĞǀĢƚƓŝŶĂŽďĢƚşƉŽǎĄƌƽŶĞƵŚŽƎş͕ĂůĞǌĞŵƎĞŬǀƽůŝŶĂĚǉĐŚĄŶşƐĞ
ƚŽǆŝĐŬǉĐŚǌƉůŽĚŝŶŚŽƎĞŶşǀǌŶŝŬĂũşĐşĐŚƉƎŝƉŽǎĄƌƵ͘ĞũŵĠŶĂǀŶŽĐŝƚĂŬŶĂŶĄƐēşŚĄŶĞďĞǌƉĞēş͕ƉƌŽƚŽǎĞ
ŬŽƵƎũĞƌǇĐŚůĞũƓşĂƚŝƓƓşŶĞǎŽŚĞŸĂũŝǎĚǀĢŶĞďŽƚƎŝŶĂĚĞĐŚŶƵƚşďǉǀĂũşƐŵƌƚĞůŶĄ͘EĂǀşĐǌƉůŽĚŝŶǇŚŽƎĞŶş
ŽďƐĂǎĞŶĠǀŬŽƵƎŝƉƌŽŚůƵďƵũşƐƉĄŶĞŬĂƚĂŬƐĞŵŶŽŚŽůŝĚşƵĚƵƐşũŝǎǀĞƐƉĄŶŬƵ͘ĂĐŚƌĄŶŝƚŶĄƐŵƽǎĞũĞŶ
ǀēĂƐŶĠǀĂƌŽǀĄŶş͘
ƵƚŽŶŽŵŶşŚůĄƐŝēĞŬŽƵƎĞƐĞƵŵşƐƛƵũşĚŽƉƌŽƐƚƎĞĚƐƚƌŽƉƵ͕ŵŝŶŝŵĄůŶĢǀƓĂŬǀĞǀǌĚĄůĞŶŽƐƚŝϲϬĐŵŽĚ
ƐƚĢŶǇ͕ǀĞǀǉƓĐĞŵĂǆŝŵĄůŶĢϲŵĞƚƌƽŽĚƉŽĚůĂŚǇ͘,ůĄƐŝēĞŶĞŶşǀŚŽĚŶĠƵŵşƐƛŽǀĂƚǀďůşǌŬŽƐƚŝǀĞŶƚŝůĄƚŽƌƽ͕
ƐǀşƚŝĚĞůŶĞďŽũŝŶǉĐŚǌĚƌŽũƽƚĞƉůĂ͕ĂŶŝǀĞǀƌĐŚŽůĞĐŚƉƽĚŶşĐŚƉƌŽƐƚŽƌƽƐƚƎĞĐŚƚǀĂƌƵ͕ĂǀƉƌŽƐƚŽƌĄĐŚ
ƉƌĂƓŶǉĐŚēŝǀĞůŵŝǀůŚŬǉĐŚ;ŬŽƵƉĞůŶǇͿ͘KƉƚŝŵĄůŶşũĞ͕ƉŽŬƵĚŵĄŵĞŚůĄƐŝēǀŬĂǎĚĠŵşƐƚŶŽƐƚŝ͕ŵŝŶŝŵĄůŶĢ
ďǇĐŚŽŵŚŽǀƓĂŬŵĢůŝŵşƚǀĐĞŶƚƌĄůŶşēĄƐƚŝďǇƚƵ;ǀŵşƐƚŶŽƐƚŝŬĚĞƐƉşŵĞͿĂŶĂŬĂǎĚĠŵƉŽĚůĂǎşĚŽŵƵ͕Ă
ƉĂŬƚĂŬĠƐĂŵŽǌƎĞũŵĢƚĂŵ͕ŬĚĞůǌĞƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĂƚŵŽǎŶŽƐƚǀǌŶŝŬƵƉŽǎĄƌƵ;ŶĂƉƎ͘ĚşůŶĂ͕ŐĂƌĄǎͿ͘WƎŝ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝƐĞǀǎĚǇƎşĚşŵĞŶĄǀŽĚǇǀǉƌŽďĐƽƚĢĐŚƚŽǌĂƎşǌĞŶş͘

ĂƚĞƌŝĞǀŚůĄƐŝēŝǀǇĚƌǎşǌŚƌƵďĂϭƌŽŬ͘ĞŶĂƚĢĐŚƚŽŚůĄƐŝēƽƐĞƉŽŚǇďƵũĞǀēĄƐƚĐĞŶĢŬŽůŝŬĂƐĞƚ<ē͘ĄůĞǎş
ŶĂǀǉƌŽďĐŝĂĚƌƵŚƵŚůĄƐŝēĞ͘:ĞƚŽƵƌēŝƚĢǀǉŚŽĚŶĄŝŶǀĞƐƚŝĐĞ͕ƉŽŬƵĚƵǀĄǎşŵĞŬŽůŝŬǎŝǀŽƚƽĂŵĂƚĞƌŝĄůŶşĐŚ
ŚŽĚŶŽƚ͕ůǌĞƵĐŚƌĄŶŝƚǀēĂƐŶǉŵǌũŝƓƚĢŶşŵƉŽǎĄƌƵ͘
:ĞĚŶŽƚůŝǀĠŚůĄƐŝēĞƐŝŵƽǎĞŵĞŶĞĐŚĂƚƉƌŽƉŽũŝƚƚĂŬ͕ǎĞǀƉƎşƉĂĚĢǀǉƐƚƌĂǎŶĠƌĞĂŬĐĞũĞĚŶŽŚŽŚůĄƐŝēĞũƐŽƵ
ĂŬƚŝǀŽǀĄŶǇŝŽƐƚĂƚŶş͘dĞŶƚŽƐǇƐƚĠŵũĞǀŚŽĚŶǉŶĂƉƎ͘ƉƌŽƌŽĚŝŶŶĠĚŽŵǇ͕ŬĚǇŚůĄƐŝē͕ƌĞĂŐƵũşĐşŶĂŬŽƵƎ
ǌƉƎşƉĂĚŶĠŚŽƉŽǎĄƌƵǀŐĂƌĄǎŝŶĞďŽĚşůŶĢ͕ƐƉƵƐƚşŚůĄƐŝēǀůŽǎŶŝĐŝ͕ŬĚĞǀǌďƵĚşƐƉşĐşŚŽƵǎŝǀĂƚĞůĞĚŽŵƵĂ
ƵƉŽǌŽƌŶşũĞũŶĂǀǌŶŝŬůĠŶĞďĞǌƉĞēş͘
ďǇƐĞŝŶĨŽƌŵĂĐĞŽƉŽƉůĂĐŚƵĚŽƐƚĂůĂŽŬĂŵǎŝƚĢŝŬŵĂũŝƚĞůŝďǇƚƵ͕ƉŽƵǎşǀĂũşƐĞŬŽŵƵŶŝŬĄƚŽƌǇ͕ǀǇƵǎşǀĂũşĐş
ďƵěƉĞǀŶĠƚĞůĞĨŽŶŝĐŬĠůŝŶŬǇ͕ŶĞďŽƐşƚĢŵŽďŝůŶşĐŚŽƉĞƌĄƚŽƌƽ͘:ĞͲůŝŬĚŝƐƉŽǌŝĐŝƉĞǀŶĄůŝŶŬĂ͕ůǌĞǀǇƵǎşƚ
ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŬĠƚĞůĞĨŽŶŶşǀŽůĂēĞ͘dǇƚŽƉƎşƐƚƌŽũĞŵŽŚŽƵƐƚĄƚƐĂŵŽƐƚĂƚŶĢŶĞďŽďǉƚŝƐŽƵēĄƐƚş
ǌĂďĞǌƉĞēŽǀĂĐşƷƐƚƎĞĚŶǇ͘:ƐŽƵƉƎŝƉŽũĞŶǇŬƚĞůĞĨŽŶŶşǌĄƐƵǀĐĞĂŬƚĞůĞĨŽŶƵ͘sƉƎşƉĂĚĢƉŽƉůĂĐŚƵƐŝ
ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŬǇƵǀŽůŶşƚĞůĞĨŽŶŶşůŝŶŬƵĂǌĂēŶŽƵǀǇƚĄēĞƚƵǎŝǀĂƚĞůĞŵŶĂƐƚĂǀĞŶĄƚĞůĞĨŽŶŶşēşƐůĂ;ŶĂƉĞǀŶŽƵ
ůŝŶŬƵ͕ŵŽďŝůŶĞďŽƉĂŐĞƌͿ͘
ǆŝƐƚƵũĞŶĢŬŽůŝŬƚǇƉƽƉŽǎĄƌŶşĐŚŚůĄƐŝēƽͲŝŽŶŝǌĂēŶş͕ŽƉƚŝĐŬĠŶĞďŽƚĞƉĞůŶĠ͘EĞũƉŽƵǎşǀĂŶĢũƓşŚůĄƐŝēĞũƐŽƵ
ŝŽŶŝǌĂēŶş͕ŬƚĞƌĠǀĞůŝĐĞƌǇĐŚůĞĂƐƉŽůĞŚůŝǀĢĚĞƚĞŬƚƵũşǌǀǉƓĞŶǉǀǉƐŬǇƚŬŽƵƎĞǀŵşƐƚŶŽƐƚŝ͘ǀƵŬŽǀǉŵ
ƐŝŐŶĄůĞŵƉĂŬĂůĂƌŵƵũşŽďǇǀĂƚĞůĞ͘
WƌŽƚǇ͕ŬƚĞƎşǀĞƐǀǉĐŚĚŽŵĄĐŶŽƐƚĞĐŚǀǇƵǎşǀĂũşƉůǇŶ;ŬƚŽƉĞŶşēŝǀĂƎĞŶşͿ͕ũĞƵǎŝƚĞēŶǉĚĞƚĞŬƚŽƌƷŶŝŬƽ
ŚŽƎůĂǀǉĐŚƉůǇŶƽ͘dĞŶǌǀƵŬŽǀǉŵƐŝŐŶĄůĞŵƵƉŽǌŽƌŶşŶĂǌǀǉƓĞŶŽƵŬŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝƉƌĂŬƚŝĐŬǇǀƓĞĐŚƚǇƉƽ
ŚŽƎůĂǀǉĐŚƉůǇŶƽ;ǌĞŵŶşƉůǇŶ͕ƐǀşƚŝƉůǇŶ͕ƉƌŽƉĂŶďƵƚĂŶ͕ĂĐĞƚǇůĠŶ͕ǀŽĚşŬ͕͙ͿĞƚĞŬƚŽƌŶĞŵŽŶƚƵũƚĞ
ǀďůşǌŬŽƐƚŝƉƎĞŬĄǎĞŬďƌĄŶşĐşĐŚƉƎŝƌŽǌĞŶĠĐŝƌŬƵůĂĐŝǀǌĚƵĐŚƵ͕ǀŵşƐƚŶŽƐƚĞĐŚƐŶĞĚŽƐƚĂƚŬĞŵŬǇƐůşŬƵĂ
ǀŵşƐƚĞĐŚ͕ŬĚĞďǇēŝŶŶŽƐƚĚĞƚĞŬƚŽƌƵŵŽŚůĂďǉƚƉƎşŵŽŽǀůŝǀŸŽǀĄŶĂƌƽǌŶǉŵŝǀǉƉĂƌǇ;ŶĂƉƎ͘
ďĞǌƉƌŽƐƚƎĞĚŶĢŶĂĚƐƉŽƌĄŬĞŵǀŬƵĐŚǇŶŝͿ͘&ƵŶŬēŶŽƐƚĚĞƚĞŬƚŽƌƵŵƽǎĞŶĞƉƎşǌŶŝǀĢŽǀůŝǀŶŝƚƚĂŬĠǀǉƌĂǌŶĠ
ƉƌŽƵĚĢŶşǀǌĚƵĐŚƵǀũĞŚŽŽŬŽůş;ǀĞŶƚŝůĄƚŽƌ͕ĚŝŐĞƐƚŽƎͿ͘
WƎŝǌũŝƓƚĢŶşƷŶŝŬƵƉůǇŶƵŵƵƐşƚĞǌĂďƌĄŶŝƚũĞŚŽǀǌŶşĐĞŶşǀƉƌŽƐƚŽƌƵ͘EĞĚŽƚǉŬĞũƚĞƐĞƉƌŽƚŽĞůĞŬƚƌŝĐŬǉĐŚ
ǀǇƉşŶĂēƽ͕ĚƽŬůĂĚŶĢǀĢƚƌĞũƚĞ͕ǌĂŵĞǌƚĞĚĂůƓşŵƵƷŶŝŬƵƉůǇŶƵ͕ƉƎşƉĂĚŶĢǀŽůĞũƚĞŚĂƐŝēĞēŝƉůǇŶĄƌŶƵ͘
WĂŵĂƚƵũƚĞ͕ǎĞŝŶǀĞƐƚŽǀĂƚĚŽǌĂũŝƓƚĢŶşƐǀĠŚŽǎŝǀŽƚĂƐĞǀǎĚǇǀǇƉůĂƚşĂƓŬŽĚǇǌƉƽƐŽďĞŶĠƉƎşƉĂĚŶǉŵ
ƉŽǎĄƌĞŵǀǎĚǇŵŶŽŚŽŶĄƐŽďŶĢƉƎĞŬƌĂēƵũşŶĄŬůĂĚǇǀǇŶĂůŽǎĞŶĠŶĂƉƎ͘ŶĂƉŽƎşǌĞŶşƉƌŽƚŝƉŽǎĄƌŶşŚŽēŝĚůĂ
ēŝŚĂƐŝĐşŚŽƉƎşƐƚƌŽũĞ͘




:ĂƌŽƐůĂǀZǉĚů
ƉƌĞǀĞŶƚŝƐƚĂŽďĐĞĄďƌŽĚş

UBYTOVANIE V OBCI PODHÁJSKA
Ponúkame ubytovanie na súkromí (v dvoj- až štvorlôžkových izbách) v obci Podhájska,
známej svojim termálnym kúpaliskom s jedinečnou slanou vodou s priaznivými
liečebnými účinkami. Stravovanie je individuálne, v blízkosti ubytovacích zariadení sa
nachádzajú potraviny. Bohaté stravovacie možnosti ponúka tiež areál kúpaliska.

Voľný čas:
Termálne kúpalisko Podhájska (106 kilometrov od Bratislavy, v trojuholníku
Bratislava, Nitra, Levice) s jedinečnou termálnou
mineralizovanou vodou, ktorá má priaznivé liečebné
účinky. Nachádza sa tu jediný slaný termálny prameň
v strednej Európe. Tunajšia mineralizovaná voda liečivo
pôsobí na ľudí, ktorí trpia prieduškovými chorobami
a chorobami horných dýchacích ciest. Vyskytuje sa v nej
prvok lítium, ktorý napomáha liečbe dny, ďalej sú tu
jodidy, ktoré stimulujú štítnu žľazu. Vo vode sú zastúpené aj zlúčeniny vápnika,
pôsobiace na doliečenie zlomenín a bromidy zmierňujúce bolestivé stavy (napr.
poúrazové, migrenózne, bolesti chrbtice). Voda veľmi dobre pôsobí na ľudí trpiacich
reumatizmom, cievnymi a kĺbovými ochoreniami a pretrvávajúcimi bolesťami chrbtice.
Sú tu zastúpené aj sírany, ktoré napomáhajú pri liečbe ekzémových ochorení. Pri
hromadnom kúpaní nevznikajú žiadne ochorenia, nakoľko táto voda všetky vnesené
baktérie ihneď likviduje a nedovoľuje ich množeniu.
ROZBOR VODY TERMÁLNEHO KÚPALISKA PODHÁJSKA :
KATIONY :
LITIUM
SODÍK
DRASLÍK
AMONIUM
HORČÍK
VÁPNIK
ŽELEZO
MANGÁN
ZINOK
HLINÍK
Súčet :
Teplota vody v bazénoch:
Teplota vody v prameni:
Výdatnosť:

ch.zn.
Li
Na
K
NH4
Mg
Ca
Fe
Mn
Zn
Al

mg./lit.
4,0
5540,0
525,0
1,62
113,98
499,3
6,3
0,14
0,11
0,03
6 690,1
max.: 38 °C
80 °C
cca 50 l /sek.

ANIONY :
FLUÓR
CHLORIDY
BROMIDY
JODIDY
DUSIČNANY
SÍRANY
BIKARBONÁTYY
FOSFOREČNANY
Súčet :
KYS. KREMIČITÁ
KYS. BORITÁ
SÍROVODÍK
Chuť:
Hĺbka vrtu:

ch.zn.
F
Cl
Br
J
NO3
SO4
HCO3
PO4

slaná, zápach zemitý
1900 m

mg./lit.
4,0
8914,4
50,2
3,61
stopy
840,2
1211,3
0,34
11 024,05
84,5
92,5
neg.

Rekreačná zóna poskytuje návštevníkom kúpaliska oddych a relaxáciu. Na ploche
12 ha sa nachádza 10 bazénov, tobogan, upravené trávnaté plochy na slnenie,
rehabilitačný pavilón, športoviská, reštaurácie a bufety, predajných stánkoch so
suvenírmi, či výtvory sochárov, ktoré sa realizovali priamo v areáli kúpaliska.
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Cykloturistika – okolie obce ponúka vhodné podmienky pre menej i viac náročných
cyklistov. Odporúčaná je trasa do obce Mariánska Čeľaď. Nachádza sa tu nálezisko
z doby bronzovej a pozostatky Kláštora.
Výlety:
Skalné obydlia – Brhlovce – ľudová architektúra vytesaná do skál
Zámok Topoľčianky – s krásnym anglickým parkom
Arborétum Mlyňany – viac ako 2000 drevín a stálo zelených rastlín
Národný archív vín – Vráble

Ponúkame:
Apartmánové bývanie v dvoch domoch, ktorých dvory sú prepojené. K dispozícii sú
štyri 4- lôžkové a dve 3- lôžkové izby. Za neobsadené lôžko v izbe sa neplatí. V každom
dome je k dispozícii plne vybavená kuchynka s možnosťou varenia (riad, chladnička,
sporák), TV, kúpeľňa. Vzdialenosť od termálneho kúpaliska je cca. 800 m. Parkovanie
je možné vo dvore. Stravovanie je individuálne, v susedstve – 4. dom od ubytovacieho
zariadenia sa nachádzajú potraviny.

CENNÍK:
CENA ZA 7 NOCÍ (bez stravy, pobyt od soboty do soboty):

LETNÁ SEZÓNA :

1. 5. 2009 - 6. 9. 2009

81,00,- €/osoba/pobyt (7 nocí)

SEPTEMBER:

6. 9. 2009 – 4. 10. 2009

69,70,- €/osoba/pobyt (7 nocí)

ZIMNÁ SEZÓNA :

4. 10. 2009 – 1.5. 2009

58,00,- € osoba/pobyt (7 nocí)

Dieťa do 3 r. bez nároku na lôžko grátis (len v sprievode 2 platiacich osôb).
Miestny poplatok:
0,5,- €/osoba/deň – platí sa v hotovosti na mieste.
Poplatok za parkovanie: 0,66,- €/auto/deň – platí sa v hotovosti na mieste.
Terézia Slobodníkova, Račianska 33, 831 02 Bratislava
Tel. 00421-(0)2-44252900, Fax 00421-(0)2-44252797
Mobilný telefón 00421 0903 452 900
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