
Zápis ze zasedání Fóra zástupců klubů ČAPEK 

13. 2. 2016 

Šlapanice u Brna, Nádražní 706/87, restaurace Sokec 

 

Prezence delegátů 

Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu. Prezence probíhala od 9:15 do cca 10:00 hod. 

 

Volba předsednictva FZK a jednotlivých komisí (návrhová, mandátová, volební) 

Optickou většinou hlasů přítomných delegátů byly zvoleny následující orgány FZK: 

• předsednictvo: Petr Stoklásek, Miroslav Pešout, Martin Bartoš, Petr Fuksa, Martin 

Škopek 

• návrhová komise: Vilém Meduna, Josef Čihák 

• mandátová a volební komise: Vladimír Brázda, Tomáš Piller, Svatopluk Bednář 

 

Moderátor FZK – Martin Bartoš 

Zapisovatel – Martin Škopek 

 

Schválení programu FZK 

Podány následující návrhy na změnu programu: 

• zařazení bodu č.15 – zpráva revizní komise za bod č.7 – zpráva matriky (navrženo revizní 

komisí): návrh schválen optickou většinou přítomných delegátů 

• návrh na doplnění slova „diskuse“ k jednotlivým bodům, ve kterých budou projednávány 

zprávy jednotlivých komisí (Jaroslav Kraus) – návrh zamítnut optickou většinou 

přítomných delegátů 

• návrh na rozdělení bodu č.8 – zpráva VV a prezidenta o činnosti ČAPEK na podbody 8.1., 

8.2. … a každý z bodů diskutovat samostatně (Jaroslav Kraus) – návrh zamítnut optickou 

většinou přítomných delegátů 

 

Schválení jednacího a volebního řádu 

Žádné pozměňovací návrhy. Jednací i volební řád byly schváleny optickou většinou 

přítomných delegátů v nezměněné podobě. 



 

Zpráva mandátové komise 

Dle sdělení mandátové komise se na FZK 2016 prezentovalo 31 delegátů. Fórum zástupců je 

usnášeníschopné. 

 

Zpráva matriky 

Matrikář asociace z důvodu dlouhodobé zahraniční cesty nepřítomen. Zprávu přednesl 

Martin Bartoš. O přijetí do ČAPEK požádaly dva nové kluby, všechny náležitosti z jejich strany 

splněny – KP Orel Řečkovice a PK Sezemice. 

Oba kluby přijaty do ČAPEK hlasy všech přítomných delegátů. 

 

Zpráva revizní komise 

Zprávu uvedl předseda komise Martin Škopek. Zpráva rozeslána v týdnu před FZK, rovněž 

uveřejněna ke stažení na webu „Kulový blesk“. 

Diskuse – dotaz k plnění bodu č.15 závěrečného usnesení FZK 2015, ve kterém FZK uložil VV 

zpracovat návrh nových stanov a nejpozději do 30.6.2015 je uveřejnit v interní sekci 

webových stránek ČAPEK. Byl tento návrh (návrhy) uveřejněny v interní sekci stránek? 

(Jaroslav Kraus). 

Odpověď (Škopek) – RK ve své zprávě konstatuje, že VV zadání FZK 2015 splnil. Úkolem VV 

bylo během roku 2015 vypracovat varianty stanov a předložit je na kluby k připomínkování. 

Varianty stanov byly v květnu a červnu 2015 zaslány přímo předsedům jednotlivých klubů. 

Zdali byly vyvěšeny i v interní sekci stránek ČAPEK nevím. Následně během podzimu byl na 

kluby rozeslán doplňkový dotazník ke stanovám, jehož výsledky byly zapracovány do 

finálního návrhu stanov. S tím souvisel i druhý úkol pro VV – předložit na FZK 2016 komplexní 

návrh stanov, které budou v souladu s NOZ. Návrh stanov je dnes předkládán, takže i zde VV 

svůj úkol – stanovy předložit ke schválení – splnil. 

Zpráva RK vzata delegáty na vědomí. 

 

Zpráva VV a prezidenta o činnosti ČAPEK 

Projednávání tohoto bodu zahájil prezident asociace Petr Stoklásek. Poté předal slovo 

sekretáři asociace Miroslavu Pešoutovi, aby přítomné delegáty seznámil s procesem přípravy 

nových stanov.  



Změna stanov (Pešout) – komise pro přípravu nových stanov z počátku působila ve složení 

M. Pešout, J. Kraus a V. Marcián, od dubna potom ve složení M. Pešout, V. Marcián. Bylo 

zpracováno několik variant stanov, které byly rozeslány na kluby k připomínkování. Během 

podzimu byl na kluby rozeslán rovněž dotazník ke konkrétním ustanovením vznikajících 

stanov. Aktivita ze strany klubů k připomínkování zaslaných variant stanov byla velmi nízká. 

U podzimního dotazníku bylo zasláno 29 připomínek – návrhů ke stanovám. S ohledem na 

četnost připomínek byly některé z nich zapracovány do finálního návrhu textu stanov. 

Rovněž byl ke konzultacím osloven legislativní odbor ČUS (např. v otázce zastupitelnosti na 

FZK).  

 

Změna názvu (Stoklásek) – v prosinci 2015 obhajoba k uznání ČAPEK a pétanque v sídle ČOV 

(souvislost s budoucím poskytováním dotací z loterijních prostředků určených pro rozvoj 

juniorské základny). Pétanque je v současné době jediný aktivně působící sport z koulových 

sportů sdružených v mezinárodní federaci koulových sportů (C.M.S.B.) na území ČR. 

Seznámení delegátů se strukturou mezinárodní federace C.M.S.B., která je partnerem MOV a 

sdružuje 3 federace – sekce FIPJP (pétanque), sekce FIB (lyonnaise, boccia) a sekce CBI 

(raffa).  

Náměty, připomínky k tématu: 

Bartoš – existují dvě možnosti, buď ČAPEK samotný, nebo federace (unie) koulových sportů 

Dohnal – pokud nevznikne federace koulových sportů, mohlo by to v budoucnu přinést 

problémy s poskytování dotací od příslušných subjektů 

Krupica – je „nutné nebo vhodné“ měnit název ČAPEK? Odpověď (Stoklásek) – 

administrativně vhodnější se jeví změna názvu 

Fuksa – nechť delegáti nejprve rozhodnou zdali „ČAPEK samotný“ nebo federace 

Lukáš – návrh hlasovat o „ANO či NE“, v případě volby „ANO“ hlasovat o případném dalším 

postupu zda přijmout stanovy s úpravou či předložit stanovy později 

 

Po přestávce bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích (stále přítomno 31 

delegátů): 

1) FZK souhlasí, aby se střešní organizací koulových sportů v ČR a partnerem C.M.B.S. stala 

Česká federace koulových sportů. 

Výsledek hlasování: 30 pro / 0 proti / 1 zdržel se – návrh byl přijat 



(pozn. – název Česká federace koulových sportů byl doplněn po odhlasování změny názvu 

ČAPEK, ke které došlo v následném průběhu FZK) 

 

2) FZK souhlasí s doplněním předcházejícího bodu (návrh č.1) do stanov a doplněním 

formulací „koulové sporty“ do stanov. 

Výsledek hlasování: 27 pro / 0 proti / 4 zdržely se – návrh byl přijat 

 

3) FZK ukládá VV ČAPEK, aby podnikl všechny kroky pro to, aby Česká federace koulových 

sportů byla uznána jako partner C.M.S.B., ČOV, ČUS a všech dalších příslušných institucí. 

Výsledek hlasování: 31 pro / 0 proti – návrh byl přijat 

(pozn. – název Česká federace koulových sportů byl doplněn po odhlasování změny názvu 

ČAPEK, ke které došlo v následném průběhu FZK) 

 

Schvalování nových stanov – komplexní návrh stanov předložen výkonným výborem na 

základě úkolu z loňského FZK. Náměty, připomínky: 

Krupica – sekretář dle stanov není volen FZK (sekretáře si vybírá prezident). Nově 

předkládané stanovy to řeší stejně. Je vhodné, aby i sekretář měl rozhodovací pravomoc, 

resp. hlasovací právo při jednání VV? Reakce: Fuksa – sekretář je pravá ruka prezidenta, je 

vhodné, aby sekretáře volil prezident. 

Kraus – rozpor v navrhovaných stanovách, bod 3.2. – „výkonný výbor volí FZK, sekretář je 

členem výboru“, zatímco bod 3.5. – „sekretář není volen FZK“ 

Ohledně pozice sekretáře hlasovány tyto vzešlé návrhy: 

1) Kdo souhlasí, aby sekretář zůstal i nadále nevolenou funkcí jako doposud? 

Výsledek hlasování: 25 pro / 0 proti / 5 zdrželo – návrh byl přijat 

2) Návrh na úpravu bodu 3.2. předkládaných stanov – „výjimku tvoří sekretář, který je 

jmenován přímo prezidentem“. 

Výsledek hlasování: 25 pro / 0 proti / 6 zdrželo se – návrh byl přijat 

Další náměty, připomínky: 

Kraus – jak se vyhodnocovaly připomínky k dotazníkům, jak docházelo k zapracování 

zaslaných návrhů (připomínek) do textu konečného návrhu stanov? Některé návrhy se ve 

finální verzi návrhu stanov neobjevily. 



Michálek – bod 2.4. návrhu stanov, přítomnost alespoň 40% delegátů, jak se zapracovávaly 

návrhy? 

Odpověď (Pešout) – do stanov se zapracovávaly ty návrhy, které se z hlediska četnosti 

vyskytovaly nejvíce. Pokud se některý návrh objevil v připomínkách jednou, nebyl do 

navrhovaného textu stanov zapracován.  

 

Podán návrh hlasovat o stanovách tak, jak byly předloženy výkonným výborem se 

zapracováním změn již odsouhlasených na dnešním FZK . 

Výsledek hlasování: 30 pro / 1 proti – návrh byl přijat. 

(pozn. – změny již odsouhlasené před hlasováním o znění nových stanov jsou uvedeny 

v bodech č. 7, 8 a 10 závěrečného usnesení FZK) 

 

Příprava přeregistrace (Dohnal) – informace pro delegáty o možnosti nového systému pro 

registraci, evidenci a přihlašování na turnajích. V současné době testováno v zemích západní 

Evropy, systém založen na principu čipových karet pro hráče. Vznik elektronických licencí bez 

nutnosti každoročního vylepování známek.  

 

Olympijský park „Rio – Lipno“ – o pomoc s řešením požádán Karel Dohnal. Probíhají jednání 

s garantem této akce, kterým je ČOV. Pétanque má na tuto akci „dveře otevřené“. Nutné 

vyřešit otázku délky prezentace (týden nebo déle?), umístění prezentačního místa pétanque 

v areálu samotném, či financování této akce. Kromě částky, kterou uvolní z rozpočtu 

asociace, se reálná jeví i finanční podpora ze strany dalších subjektů (např. Jihočeský kraj). 

Jako pravděpodobné se jeví vytvoření týmu pro komplexní přípravu a realizaci tohoto 

projektu. 

 

TV Sport5 – v budoucnu možnost natočení pořadu o pétanque. Jednání jsou v počátku, 

kromě jiného bude třeba vybrat některý turnaj, na kterém by se natočily záběry pro tento 

pořad. 

Zpráva VV a prezidenta o činnosti vzata delegáty na vědomí. 

 

 

 



Zpráva komise mládeže 

Zprávu uvedl předseda komise Pavel Hejl st. Opětovně poukázal na nízký stav juniorské 

hráčské základny, informoval přítomné o možnosti motivačních příspěvků pro juniory (z 

dotací ČUS určených právě na podporu juniorů). V loňském roce odeslán na kluby dotazník 

s čím by komise mládeže mohla klubům pomoci – z klubů malá odezva. Novým členem 

komise mládeže je Jiří Ježek ml. (PEK Stolín). 

Diskuse – dotazy Tomáš Michálek: Oslovil jsem předsedu KM se zájmem začlenit se do KM, 

konkrétně pracovat s kategorií „Espoirs“. V září jsem zasílal členům VV mail, ve kterém jsem 

svůj zájem zopakoval – bez odezvy. VV v říjnu určil nové trenéry kategorie „Espoirs“. Vladimír 

Brázda: pokud má T.M. zájem, proč mu nedat šanci se na „Espoirs“ také podílet? 

Odpověď (Hejl) – byli dotázáni stávající činitelé (I.Hájková, J.Ježek) zdali chtějí ve své činnosti 

u „Espoirs“ pokračovat. Oba svůj zájem potvrdili a na to konto nebyl Tomáš Michálek 

osloven. 

Zpráva KM vzata delegáty na vědomí. 

 

Zpráva STK 

Zprávu uvedl předseda komise Vladimír Brázda. Informoval delegáty o zamýšlených úpravách 

soutěžního řádu:  

• úprava systému „švýcar“ při postupu do K.O. (doposud musel postoupit i minimálně 

jeden tým s 2 prohrami v základní části, do budoucna bude úprava, že musí postoupit 

všechny týmy s maximálně jednou prohrou) 

• nově zapracované kvalifikační modely pro ME jednotlivců, MS dvojic a jednotlivců 

• povinnost hráče podrobit se testu na alkohol či jiné návykové látky; pokud hráč test 

odmítne, považuje se, že je pod vlivem těchto látek; v případě pozitivního výsledku 

zkoušky (s výsledkem na 0,5 promile) či v případě odmítnutí má JURY právo takového 

hráče z turnaje vyloučit (tato problematika je rovněž důsledně řešena na povinném 

školení pořadatelů) 

Další informace od STK: 

• do 1.března je třeba podat přihlášky do ligové soutěže. Přihlášky zasílat mailem 

předsedovi STK. Pokud bude v rámci jednoho klubu vytvořen 1 tým pro ligovou soutěž 

postačí kontakt a kapitán. Pokud klub vytvoří 2 týmy musí přihláška obsahovat rovněž 

soupisky jednotlivých týmů 



• od dnešního dne (tj. 13.2.2016) je spuštěn nový systém přihlašování na turnaje. Jedná-li 

se o licencovaného hráče, tento se musí nejdříve přihlásit na stránkách ČAPEK a teprve 

poté provede přihlášení týmu na vybraný turnaj 

Diskuse – alkoholové testery, jejich nákladnost, kdo zodpovídá, že tester bude na místě 

(rozhodčí, pořadatel nebo delegát?). Tomáš Piller: proč má mít povinnost pořadatel a nikoliv 

rozhodčí? Zbyněk Jakeš: povinnost dovézt alkohol tester by měl mít delegát, má nejlepší 

kontakt s STK. 

S ohledem na to, že nebyl podán žádný protinávrh k hlasování, odpovědnost s alkohol 

testerem zůstává na pořadateli.  

Zpráva STK delegáty vzata na vědomí. 

 

Zpráva disciplinární komise 

Zprávu uvedla předsedkyně komise Iveta Hájková. V roce 2015 byl podán jeden podnět a 

následně zahájeno disciplinární řízení. Toto řízení (DŘ 01/2015) bylo zastaveno. 

Ze strany delegátů žádné náměty k diskusi. Zpráva DK vzata delegáty na vědomí. 

 

Dodatek ke zprávě prezidenta – vyhodnocení ankety, hlasování o změně názvu 

Po zprávě disciplinární komise bylo operativně zařazeno vyhodnocení ankety směřující 

k možnému výběru a následnému hlasování o změně názvu asociace. Již během 

projednávání zprávy VV a prezidenta byly delegáti požádáni, aby každý samostatně napsal 

návrh nového názvu asociace.  

Vyhodnocení ankety, hlasování: 

• 15 delegátů uvedlo ve svém návrhu slovo „česká, český“, 4 delegáti slovo 

„českomoravská, českomoravský“ 

• hlasování č.1: má být v názvu „Česká (Český)“ nebo „České republiky (ČR)“? 

výsledek hlasování – 21 delegátů (většina) pro „česká, český“, ČR nehlasováno 

• hlasování č.2: má být v názvu „federace“ či „unie“? 

výsledek – hlasování: 16 delegátů (většina) pro „federace“, unie nehlasována 

• s ohledem na předcházející hlasování navržen název Česká federace koulových sportů 

výsledek hlasování: 26 delegátů pro (více než 2/3 hlasů delegátů) – návrh přijat 

 



Delegáti FZK 2016 schválili změnu názvu asociace na nový název Česká federace koulových 

sportů (ČFKS). 

 

Zpráva o hospodaření ČAPEK 

Zprávu uvedl hospodář asociace Martin Bartoš. S ohledem na získání vyšších dotací oproti 

původním předpokladům došlo v uplynulém roce k navýšení položek rozpočtu pro jednotlivá 

reprezentační družstva. 

Dle nových stanov stanoví výši a termín placení příspěvků Fórum zástupců. Návrh VV je 

termín 31. leden. Vznesen protinávrh – 15. leden. 

Hlasování o protinávrhu, tj. termín 15.1. – 5 delegátů pro 

Hlasování o návrhu VV, tj. termín 31.1. – 24 delegátů pro 

FZK stanoví termín pro placení příspěvků na 31. leden, každý rok (součást usnesení FZK). 

Zpráva hospodáře vzata delegáty na vědomí. 

 

Vyhlášení hráčů roku 

Předseda STK Vladimír Brázda vyhlásil nejlepší hráče uplynulého roku: 

• junior roku – Jan Charvát (Fenyx Adamov) 

• skokan roku – Zdeněk Šedivý (Frapeco Praha) 

• hráč roku – Jiří Koreš st. (PC České Budějovice) 

• hráčka roku a absolutní vítězka – Hana Šrubařová (Carreau Brno) 

• klub roku – Carreau Brno 

 

Rozpočet ČAPEK 2016 

Návrh rozpočtu uvedl hospodář asociace Martin Bartoš. Rozpočet navržen v obdobných 

rysech rozpočtů předcházejících. Nová položka rozpočtu – Olympijský park Lipno (příprava 

terénu, ubytování, strava), možná finanční podpora tohoto projektu od dalších subjektů 

(ČOV, Jihočeský kraj). 

Diskuse, návrhy: 

• vyjmutí reklamního banneru ze stránek asociace, nepřináší očekávaný zisk, bezpečnostní 

hledisko (Vladimír Brázda) – hlasováno, návrh přijat optickou většinou delegátů 



• navýšení příspěvku pro reprezentaci „Eurocup“ na 50.000 Kč (Vladimír Brázda) – 

hlasováno, návrh přijat většinou přítomných delegátů (18 pro návrh) 

Následně hlasováno o konečné podobě rozpočtu pro rok 2016 včetně zapracovaných 

schválených změn. Rozpočet schválen – 30 delegátů pro návrh. 

 

Volby kontrolní komise 

Volba prováděna dle nově schválených stanov. Nový název – kontrolní komise. Taktéž nově 

upravena délka volebního období – 3 roky. 

Kandidáti do kontrolní komise: Daniel Beseda (Club Rodamiento), Ladislav Rylich (SLOPE 

Brno), Martin Škopek (Frapeco Praha). Hlasováno po jednotlivých kandidátech – D. Beseda 

(29 hlasů pro), L. Rylich (29 hlasů pro), M. Škopek (29 hlasů pro). 

Po krátké poradě nově zvolených členů KK oznámeno delegátům, že předsedou komise bude 

Martin Škopek. 

 

Ostatní a diskuse 

Karel Dohnal – Zatím není jisté, zda MS mužů bude na Tahiti. Druhým zájemcem je Malajsie, 

ale nepodala oficiální kandidaturu. Zájem má i Čad a Madagaskar. Začátkem dubna je 

výkonný výbor FIPJP a tam se s největší pravděpodobností rozhodne s velkou změnou, že MS 

bude ve stejném formátu jako ME – delegace si platí náklady samy. 

 

Zbyněk Jakeš – nedělní termíny ligové soutěže. Hledejme cesty pro přesun ligové soutěže na 

jiné vhodnější termíny. Ligová soutěž má obdobný charakter jako jiné turnaje MČR. Liga se 

hraje většinou po sobotních turnajích, v hráčích se po sobotních turnajích kumuluje únava. 

S tím spojená doprava na ligu, dlouhé cestování a pozdní nedělní návraty s následným 

pracovním pondělním dnem. Spousta týmů se i kvůli tomuto do ligové soutěže nehlásí. 

Turnaje „prestige“ mají při nasazování do termínové listiny de facto přednost před MČR 

(liga). 

Odpovědi, reakce: Brázda – do budoucna snaha o snížení počtu turnajů „prestige“, tím 

pádem budou volnější sobotní termíny, STK se pokusí ligovou soutěž zařadit i na sobotní 

termíny; Stoklásek – přibývá turnajů, kvalifikací na ME či MS, termínová listina je přeplněná. 

 



Martin Bartoš – informace o chystaném turnaji generací, který proběhne dne 11.6.2015 ve 

Vrchlabí. V každém s týmů bude hrát jeden juniorský hráč s dalším hráčem seniorské 

kategorie. 

 

Petr Stoklásek – stručná informace o Centrope Cup, nejasný výhled formátu soutěže pro 

budoucí období. 

 

Oldřich Mallat – jídlo v ceně startovného a jeho kvalita. Krátká diskuse zdali má či nemá být 

jídlo součástí startovného. V loňském roce byla u některých turnajů kvalita pořadatelem 

zajištěného jídla špatná.  

Diskusní příspěvky na téma jídlo: Stoklásek, Piller – jídlo se objednává jako služba, pořadatel 

turnaje stěží ovlivní kvalitu dovezeného jídla. Krupica – předobjednání jídla neovlivní jeho 

kvalitu, jediná cesta v případě nespokojenosti je zvolit příště jiného dodavatele. 

 

Závěrečné usnesení FZK – Šlapanice, 13.2.2016 

Fórum zástupců schválilo závěrečné usnesení (29 hlasů pro, 2 delegáti již při schvalování 

nebyli v sále přítomni) v následujícím znění: 

 

1) FZK zvolilo předsednictvo, návrhovou komisi, mandátovou a volební komisi ve složení: 

předsednictvo – Petr Stoklásek, Miroslav Pešout, Martin Bartoš (moderátor), Petr Fuksa, 

Martin Škopek (zapisovatel) 

návrhová komise – Vilém Meduna, Josef Čihák 

mandátová a volební komise – Vladimír Brázda, Svatopluk Bednář, Tomáš Piller 

2) FZK schválilo program jednání v pozměněném znění 

3) FZK schválilo jednací řád v nezměněné podobě 

4) FZK schválilo volební řád v nezměněné podobě 

5) FZK schválilo přijetí nových klubů PK Sezemice a Orel Řečkovice do ČAPEK 

6) FZK bere na vědomí zprávu revizní komise 

7) FZK souhlasí s tím, aby se střešní organizací koulových sportů v ČR a partnerem C.M.B.S. 

stala Česká federace koulových sportů 

8) FZK souhlasí s doplněním tohoto bodu do Stanov (bod 7 závěrečného usnesení) a 

doplněním formulace „koulové sporty“ do Stanov 



9) FZK ukládá VV ČAPEK, aby podnikl všechny kroky pro to, aby Česká federace koulových 

sportů byla uznána jako partner C.M.S.B., ČOV, ČUS a všech dalších příslušných institucí 

10) FZK schvaluje nové Stanovy předložené VV ČAPEK s úpravou bodu 3. 2., kde bude 

doplněno – „výjimku tvoří sekretář, který je jmenován přímo prezidentem“ a současně 

zmocňuje VV k doplnění a úpravě schválených Stanov v souladu s body 7 a 8 

závěrečného usnesení 

11) FZK bere na vědomí zprávu prezidenta o činnosti ČAPEK 

12) FZK bere na vědomí zprávu komise mládeže 

13) FZK bere na vědomí zprávu STK 

14) FZK bere na vědomí zprávu disciplinární komise 

15) FZK schválilo termín na uhrazení členských příspěvků do 31. ledna každého roku 

16) FZK bere na vědomí zprávu o hospodaření 

17) Na FZK byli vyhlášeni hráči roku: junior roku – Jan Charvát (Fenyx Adamov), skokan roku 

– Zdeněk Šedivý (FRAPECO Praha), hráč roku – Jiří Koreš st. (PC České Budějovice), 

hráčka roku a absolutní vítězka – Hana Šrubařová (Carreau Brno), klub roku – Carreau 

Brno 

18) FZK projednalo a schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016 s úpravou výše příspěvku 

v položce „Eurocup“ 

19) FZK zvolilo kontrolní komisi ve složení Daniel Beseda (Club Rodamiento), Ladislav Rylich 

(SLOPE Brno), Martin Škopek (FRAPECO Praha) 

20) FZK bere na vědomí, že předsedou kontrolní komise je Martin Škopek 

 

Ve Šlapanicích u Brna, dne 13.2.2016 

Zapsal: Martin Škopek 

Ověřili: Petr Stoklásek, Miroslav Pešout 

 

 
 

 


