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obnovená tradice turnajů v Hostinném
Páé |etošni s€lkéni véteránú se konakc v pr[emném prostředi městské spoÍtovni haly' c6ž \.zomě
pripravil předseda jednoty i oddÍlu Petr Bartoš s pomccnlky' Hráč€ přiv|ta|. jak je zde cbvyklé. starosta
města pan lG.e| K]lma. Bc. Rádi se po uréité přestávce do tohoto dokona|e vybavgného prostiedl
budeme vracet' so|idnl Účást a výbomé výkony p.akt|cky ve všech věkoýých kategori|ch io potvrdily'
Přije|o 188 veteránů. ztoho 33 Žen a 155 mužú' včetně kamarádů ze Slovenska a nechybé| aoi
Ge|hausen Ž LucembuEka. Postrádalj js.ie jen mistn|ho organizátora stolniho ténisu Josefa Š|na (86),
kterého isme vŠak sami před tumajem navšt|vi|i a pozdravi|i doma'
Vedenl k|!bu CMKV dělá značné starosti, že p.o pěkné medaile si přijely zahrát jen dVé nějm|adši Ženy
a to J.na Foióková a Lída Baštářová ' JsoU tak dobré' že se jich další hráčky bojí?
V da|ši věkové sktJpině w50 hrá|o jiŽ osín Účástnic a 2 nich k ce|kovému vitězstvi po pěkné hře došla
A|ena K|išo,lá z Fďdkl,J _ MlEtku, Porazila BoŠe|ovou' s|atlnsko!. v semifinále Labikovou a ve finále
op|atila porážku Matouškové ze skupinky Ta přisvém postupu zdolala stejné hÍáčky a navíc mezi ětyfmi i

velkou bojovnici Hodkolou' Vdobrém svět|e se pňedstavi|y také VRa|o\á se slatinskou j nové
Esentie|ová s BoŠe|ovou'
v dámské šedesátce se zúčastnilo ět'náct spoÍtovkyň a titu| z Hostinného si odváŽi oÍenzivnl Jitke
Meršiková před dalŠÍ výtečnou, ale obranářkou Lerchovou Jitka má dobro! formu. ráCía a pilně iÉnuje.
což p|at| ] pro daŠi Veleránky v této kategorii' K ninr patři bezesporu lng, svobodová a sola|ová Že stupňťl
vítě!ú- Také dalšI V pořadi Vaňková' 6o|dová' Hypšová a RosenbeQová by|y v Hostinňém ÚsÉšné- V
|Malém ínále byla úsÉŠná Ho|á před Rychlou' VysÚŠi|ovou a zelfelovou
sklpina W70 mě|a s|ugnou účási devlti stolnich tenistek svů] Velký úspěch z Lomnice sizopakové|á Ev6
svecová' postupova|a pňes stránskou' chme|ařovou' v semfiná|e po bitvě s Polúčkovou a na závěr i
s Ka|ovou Ta byla úspěšná s dobrymi Vjrnrovou a vítězkou MF KUbáioVoU meŽi č\?řmi s úspěšnou
medailistkou z Ms V cjně' Krejčovou. Pěkně hra]i Všechny naše seniorky.
Nejm|aóšich m!Žú bylo devatenáct a byla k vlděnÍ krásná utkáni své kva|ity potvrdi| Š.éÍan sagáčik,
v Šesti utkánÍch ztratiJ pouze dva sety a postupně vltézi| se sochou. Z-l./|atěikou, Niedobou. v semiÍ]nále
s Valešem a na záVěl překvapivě se skáce|Íkem' a|e R|chardem Ten ve skúprnce srce podlehl VgleŠov]
á|e výhíami nad Jákubcém. M'Kočverou' sochcu' ch|apkem a Pátkem orcŠel a2 dc finále Mezi osm
nejlepŠich se dostalitaké Fr skácellk a Koňus'
Padesátku s 24 Účastn|ky ov|ád| překvapivě. a|e ŽaslouŽeně Mi|oš F|ando.ka, borcc z České Lipy Také
on hrál bÍj|entné a postupoval k pNenstvi p|es Pav|afu' Š.míčka, pardubického Va|enh]' v K'o systému
přes M8rtince a prednl hÍáče skupiny Wagnera, mezi Čtyřml stuch|ého a Ve finále ho Čeka| PořÍzek, Pepa
byl na opačné stÍaně Úspěšný se scheibalem' He'kém a MartinceÍn' v semif]ná|e svelmi dobnirn
Hudceíň, Dobři byli iWagneÍ, svesták. svěd|k a sim|ček
lúezi Šedesátn|ky letog vŽdy v|těŽí M||oš Matějíčok' dokáŽal to i v Hostinném Hrálo jrch tarn 29 a jsou
mezi nimj \^iboÍní h|áči' ale jtady došlo k několika překvapenim' sedm skupin ovlédlj túatějÍček'
J'Kučeré, Kozel' Hmóflk, Just' AmbroŽ a lla|-a|lk' ale do finá|e se probojoval MiloŠúv kamaÍád a bývalý
brněnský hgový hráě ch|ádek pies Justa, Kozla a Jaroňka' Jéroněk také v pavolku nemi|e překvapi
nejprýe Ha.a||ka a pak i íavorlzovaného J'Kt/čer!. MeŽi poslednlch osm se probojovali táké Btrták
s Rakovickým' V Malém fi á|e by| nej|epší Ant|'
V kategoíii N465 s€ 33 hráči byly k Viděni také úporné bo]e 6 letos ]iŽ potřeti pa|mu vÍtěZsfui sl odvezL
V'ibomý ot'íaná. z hradecké školy Jiři P;sch€|' Po výhře skupinky postupoval V p€vouku se skáiou.
Lexou' mezi čtyřmj s Jiřim DosPiŠi|eň a ve {lná|e veirni dobrý senchÉbek Ten mě! .a soupeře K3rla
Vicha' MaŠta||ře. Jkovce' poté cvejna' sch|app|a a V semťiná|e VotipktJ Do osíniĎky 5e plob,]jove|
úspššně táké Rych|ý 3 Danaj
V sedmdesálce byl nejlepŠim č€|ákovjcký Josef seid| Ve skuplnce mu klédl od9oí jen smo|ik pak
pokraÓovaI k nejvyŠŠlmu Štupni přes bratis|avského Niče GeÍdŽikové a ve f]ná|e ho čeka| opět srno]jk
Ten si Úpomě a Úspěšně zahrál se szabem. Janebou. ale ipřekvapivě s favoíúovanýrn Ho|odou'
přadnim hráěem kategorie a Šéfem s|ovenských veteránŮ so|idné hrá|i i lúa|inék a Kendzio|.
Kaiegorii M75 souč3sně ve|i pÍvo|igo\^i hráč z dob před v|ce neŽ padesáti |ety a 3.|igu múŽe hrót i dnes'
je iim Josef Rákosn|k z HÍadc€ Kíá|ové' Porazi| Í'osiupně stančeka. JeŽka' Novobilského, Lhotku a na
záVěr ho očekáva| Gref' Ten hÉ| táké pékně a po vihÉch s P.eisem' Nem€rgutem' BroŽkem a
stenÓ€kem se dosta| opě| do závěreěného boje o prvenství' Ne|ze opomenou| ani na ýýkon o.|Íka, ktery
zvítězil ve druhé skupince ? .bsadil páté místo' Ježek vyhrá| MaÉ finá|. )řed Preisem'
Jedenáct pihých Účastníků. a pň tom starš|ch osmdesáti |et' si pňje|o zahlát s kamaÍády do Hostinného'
NejúspéšnějŠÍm byl Lumiý Ruzha' kdyŽ ve skupjnce porazil nejstarš{ho V Říhu' ale pod|eh| Buchtovi'
oa|š| sku!'iny vyfiÍá|i pňednl borci kategoÍĚ Fia|a a chroust' kteďm dobře sekundova|i Boh3ta a Beníček.
Ruzha muselzE prvenstvim poraŽit nején chrousta a Fialu' ale hlavně V závéru po boii 3-2 i Buchtu.

Nominace na 16.přátelské utkáni st'$/ sT - čMKv ve s|oveíské rcpub|ice:
w40:FajtÍková. Gráíové - Wso:KIišoVá' Hodková - M40:sagéčik, F].-skáce|Ík - il50:stuch|ý' Pořlzek *
[460:Matějič€k. J.KUčeré - M65:sénoh.ábek' Votípka - M7o:GerdŽikov, Vlk lsejpka.
M7s:Lhotka, MiKu|a - M8c:Fía|a, chroust Vedouci: Ruzha' Mo|itoÍis

Zj]racoVa|. zd€něk Lhcriká
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'.!t1i-!8socl}o 620 rtfaí'@bl jslD Ýá. pohod].!.ě zPre.ooYs,t do j.dBé zlrdvyJ.a lli€'iaqtu qž doBtrd

ch'bí !ěkteÍé !i!6]'!.
íěh.řd !ďt h'éěi od.br*rí už !. !. L.{ do lF

ko!.ě[ó .J. to !!úodluií. těohŤó BchnqÝob 
'í'.

ll.ólo !o Y. dYou b.lá!h í. Y'dÁlolosti s!{ €o !..tP'!|o.l}6n v !čti b!l.
úob kq! lořróot.ló portavili 12o Ddr'oh .tolů.v šrrtá hcroě bylo j.!tl 32 .tolů !t i!c.
a1lt.Er{:t'o@| zahájcaí E @oh! učílktljíoía{ 1peaílcncbíly 

'i(t!ou 'oli.lb!lí!'ž. r. ua E!,iá obybíěky tYlídli ÝĚr 96Íf.hč r zEllouží lsÁo Ů-
sotutoF{ue.zcvdllsl
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'tot{ú 
út.t!í ěiyřhr?.r.abí s. Jí.! 'ytbout'žr !.É'Ýúi rzio{roitoí ro.boilěí s vĚ!

'ozhodoÝ.lí 
t6r.1.

v.ud. by1o ěiato a přddct e d'úl' pofuitat.lá byli Yllio. ocbolBí s
YltřJod.Přodávďi dvou!t'a.!.Bó H'ÉDé Údailr'Hc!é Ýši} u.qií' ÝÍ'ytou kut.8ořil i Ý!lic.
pělroá oc!ý plo Yítě26 a linallgtu )s.&ó ceay jBou 9i8L Ét.lB. . b.' !o!ul.ní.

stó'}oýý proil,.j byl llqbĚí'ohybě1o obÝ'tló .'si.uťďú lsří'cd.Potýtsli
jgÚ r. r Bodo!t&t.k.! ouvodro'oěrto tlobbot ucÝydíÝó pohlcdBíoo aěata e vĚ*lc dÚ bot.lo.
Ýýob lobcjů Jlou tu.ootÚ ai.boity.Ío r& oÝš.D i|r.tlí L. !o]'o'j.tu kaldébo řa4ioaÁtu a aÁo
oolbýv4 aie jilábo rct !c přltpú5obit'ltejíě jE.b !! zbyteělě příqýd b''P!6EGt!ríEi !řo-
brídkeDi.

Jr& D6tl.o.t.Ýil k ÍilstoY.nr

J.ó!. 
' 

aojýětšíob íDvo.tí ]'5.!6 lr l0o l.té 
^q!ttEla'úk.d. !óÝ:nodi!4ý t.'] aE;E

zor'hréla eaaorj.tó o o!ěs.' 8o!!aJ's 26 r.!l ďč.k tYohtgji !Bž
hŤr ' další .taroq Japollou bojoval' úlPĚšoě o sll' Ldyž Y Éié! 'qtq P.oťi 
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ÝJň'é-

ly Da ýýbodyJooboul dolů|

6)q!g
c.stov.t do dal.td ďí!''kdy jrD ÚE91i u1.tět s't 9.ino }ú z4 6o.\ých

13 irodirr liatéůo ě.rtr !o!í ltílo žÁd!í 1.8ŤÚ. 
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uÝl.št. !ťo 't.rší 

Yotltd!ý.trB prr!í čín-
3Ló 6{st{Ýo. r eLi!81. J.ó DrŤlo pť.ckolÁvall i š..tthoótloÝý ěaloqi ro'díl.

P6ld.!a ýýrortl !. týP Dd.*!ího !ópadtttho D8uěsts.Jcho aoÝó !te'bý si
!o'Bda'il' B žÁtl}ýB aYro!!\ý' či acvcroaorÉckýn Bě!t€!.stq{ý hkiJ.€ s. !Ýý'!d.blí!*{ýEi
tl!1rc4ý!i. itodry ugttllqj. z! ttocbodrr obroÝEl.nr 

'trÝ6b!íD 
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!íň c.1ó cíný 6c ui téo.ř ýibltžtlc .Y!op.k.Dr ?půÁo'
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iÁd lych DoděkfiaJ' v!!. b!.ěů! i j6jiob doldovoduJael vrlloc l{aliqý,
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!č|q$i ýí!t

lbltíltž. 
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úóÚ{úíoi !1 
".rou 

dod obroťllé '{$.tb a ú.t.DoÚ.
But.u. vzPo&íbiry.E.BÝ!ě jEÚ B. ýtdttli vú!q}'-i !!Ec!Í.!
dor v dccbíoh'ua Et-lE-s:ffi

S poldlNer
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Ifu!.! l&lttočd'
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')vtÁs[Íí 
ŠA|PIaÍlŤ

l. !'ď Ý^bůru or r.lb.!óo'Lo!.č!č budcD doqq|
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t.ěta
těBnó I'ř!d !€áí.o odj'.dc! do čí!ý býri jlu pzvéll lla, j6d!l.!í do !íd.

tl ttala t.lu 9.re Y IJíb.Ťo{.
tFnaje Ý llba.li P.Ii18!e

šid,čkB'byl p.ř1toE.! jóště pibaoeao přrdoievoutÝe p.i!8.J1ř{ v!!!lta r Llb.'o..z., cMnÍ b'.
rt !řítoEt Důlr! blitoťlr,rígtot|řtilleda a Lu!ír &l!h. !řtdBrdá.

č}Kv býlo !úíttDto 
' 5litorig .i.}o !/& !é! budo čl.!.!

|l!o r{'lru.{.Yšc 'i proul.dlrD !A !r|.! říj!.Ý.. ttt'!.Jt v 
',tb.t!l.3)Pořlcrto!! .ttloýtlt Ýý.l Ý}lBdů .lo 
'out.ž!t. do 11.1t.2013 120 &E t dotr.ltod ,lo Bun

ilo ]1!3.20u 160 Bt'B . ilolEoÝoó ! nIR
do 3l.05.2o:'t 2oo luR r do'roýod 

'o 
BuB

Pa!
3}.1o.2ol'o.clc!cvó dr&ÍE !.Ďt e.000

3.Lú,4n
iroqra 2.O00r4B. j. l.l20'.o a.loř&drtc !a 1o !eb!ét !a tuio .lcYu
ryo!'ora'll.!ý la nďc hríól rodíl r o.Dč do

!a vatab[ia Da rB6.l:l
dl.Y.dírr !. 40 !ďiab rc glovallka a

!tt

ilo roEtčtr. buó.. v hot6Ýo!t1 D3 Y FB.. 4.9.10

d!c
- z)břlttt.lá !j.i t !Éúběhu ěsaio!.tE po|}ýtEtr dod.í 9.ottřrdí.aáDú.i.

čí Úi! bozPlataá !. tE! 6 á|l.

rt Por LoBto a

.!aL Dud.E

.1O.2OIO bBd. r{t

t3Ýí 12o !tcrs{!ř.|E| irlÓ i
odl.ouP.!í tohoto Et.riá.!'u . ýiŤ|r!F. ll.rsri .

t+'ť ír u pot{dtd pň.
L@.4B' . D!.sá cP tr roldP lok 2010 ý.

do ětJ'lbř' jattt hr-ástt !.!rI!ít.,tt!!í! vál! j'átt o'!í.eíEó.

.6E. Ý Lib.Ňt Ý. dlcob 20. . 25.6.20u.Pořaart{1é po..
@-ul tyaí ar!{zojí

Ď.I. t'!l budé

r2€'l 621 !!bo

g !ordr&Ý''

loBltu t ub'tÍ'Ýbd toBtoHt D.tq'ls{uj6Ú.lcd€t. .i Ú.i ÝÉl}a* Ž
arbídr DořBilat.tů'Lt.@ !é obtÁlit oa 'rir 

.<ara*.

d' . tÁb.!o. a gblí.Dobřr !1 Ýě. !e'ry!t!t. E !9oěít.jt..Doho&ut6 pl.|bý bud.t. po!,ka!o*

ll'ol.Óq.ho .

rit Př1e r í. pro.tř?&lotví! dlrv
srižlí b'o!!sli

736 4]2 O47.

D4j,šÍ roslt,9 dt(v

l4!.ír ft'.bc
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vnrl crrr-dsr ve mgr{lr rqrss.lumJ r ,2Aa a 6/W.
l }YsolGcrl-lstrmvEíÍ'

a)lolrilrtelrýil el do PR!& ý. rrorlF&i ! cxv.
b)tsbltsobotr 4.9.2010.
oltdltc uaídlsrortoní ocqlE.ttr 6WT'tb. Ju.ll'bu l&'/.'F!bt 6.í.}!r !. u!ňld 2 ria.

od býrr.l.ho hot.lu llt.rlrtlolrl E!'qí cŇrlc Pl|rr &rbr u Loolěú ltad.
ol brrrrlr č.2o.at.V rtad'or r !oi|bÓr.

d }Ye!!dl-@d!tbitit.1 tÍ{.I.dl.lrÝ EL!.bý.
E.rtEl 

'otrd.t.l.tbo.'b.lttt 
ffi'ht. E t.lý.

t.rlúDol ltdltll. tl: dnqlb.'6 jclbetllvÍoh lrt.rgíí.
zilr]NotÚí tblbrt8'lt1u'lr' lcÉlrár

.}Přtilílb! d.Dtrt
.llrBrJ J. !ř&t{qý t8o ě.!k. t 'tde . oí roča& 1ý0 . .t!rlí. "tr

Í)l'býtotádti.'(ý rrartaír rt !ool.! !'í 
'.JLt{'t 

d.'lofudrn.l. tdto .lu'b! D.tqjíIřují.
a)tllo p. dD Úbytorí'Eí tfulhwl t.1.t2a.681 6a Db.t?]6 4l2 o.{7.
b)Ý}'.,.' óc furzrJrIv1blrqjÍ '! !s Éítč.BbL!Ů4i!!-lr'is@!l4!bb-b&.!Erl-!!Í.!.

ťtc!!v| ítlYl xtt.rto,I5o''4o
l5o'Ý50

Írě1.Úr. cl.Tt
É'tll7o'|íI'' E'Ý60'Í?o. d..tí t 'loÝ"ďtí

s + 20 . loo'.Íě
70+20.90r.ft
60+20.80r.tr1

140 .60 ! 200r..X4
2/l{)+60n30or*

i )Q!!!!EÉ t zÁjt!řuj. Dořidaill eo ""roť*ff*u-.1..
2)ryďÍcEÍ ÚsrAíoÝBlÍ'

a)!!'!gprEralo !. loill. Élbýob lŤ.Ýt.br ÚAsI r od ctÍv.
b Ea.trl9.i. tv}"'.!o j. u }.tr8odl'rqo'!60'l5o'l65'Yl0'a5'Is''4o'r50''60'ý0'B!d. !.

od !cě!íb 19|0''oqy t'o. d.!.ti l.t€ch'ltržt l|{0'|60 loýÁěI tn dcgGti 1.tc.b'
ottrtDí Lrt.8ottl. !o 9čt{ 1.tcob.

c )c-*9É.r9řs{ rsEc!É!! Prt'.DtrB.! lúíjeuít
lÍ|0'I|'' E''6tl'tr7o
r40,r50
160r!65'
L{0rt@

7,1o. %ú
10120 - 1015O
11,50 - 12,20
14'20.1iÍ''o

813O
llrOO
12r30
15,0O

Roz.br'ú. ltt.Fot{. 
'r 

il.ůt!..íí a' do )oBc.rořadgteló .1 Vyh..Értjí''. Ý
!řípddé ldúořádEého loětu tč.!bí!íl Eůt. óojÍt L ěarovólrr !t1u'utt'Í!.o!.
tslo dr'í'být dodfž.D. Pod1. ě.loYébo t'lá[u.

d)syltéE turns'jell.'tu!.ů. tři ú ětýřĚl.!!á ďopi.!ý'Ld' b!aj. laždý a Lažerfu.Í čt na

'ÚÝ!í! 
u d'uh& !í.tš Po.tuDují do vtr'oststEí óo !8.

6 )ť''.rr'!oŤá.!í |skud.nÁři J.daotriÝýlh La't!8oťÍí naoad1 h.n{čc podlc Porl.(híb' plataóho žc.
břičlu po tutnaJt Ý !ottí&&.nrdči')d!ři Ť roo. 20lo &.ht{ti'obd!ií Erjail.
l1' ctrrtord čí.li . !oll1. !D.o!d' budou !.ř.'.Dl' .o !Ýýol ht.ól. !.b.

í)Pot.hýtY ro.u..@ brrÚlhiěrrr.íó a čcrtá'rýbrerbi r. robýáJ'c!í' I!E.
8}Ešl'|Bud. !! b!ét r děb trBB^R !Írá'tři bÝě'dý oodr!á 'd.t!! )oe!í!. !Do'..o..D''ilDtr

spi.u . !.Ina.z.c!ěL vE'clý.
h)ll9utPořadrtatl PottaÝÍ !e dw! dlt.oh Ý j.drió hAtc acjuÚlě 20 r.lrďoh ěi Eodfýcb

'totů.l}zd!t'oíúí lltÝttr.ióý úělrtúít !t.É\'. !. ÝláltÚí tt'i}o'! YšdodL r'.ho dob!.Ďo !d!r.
ÝotDíbo 6trnr.
Pořlqtrl. ' !1 rdr' É o.]Jl týbo! dI&' .o tělí !! Ýďí Ýltkou g.ttt
rŤob D!tíb.jt. |, ořljodtc t

2r Bt !.lřol!oo.Dr.Pct' šrytr zr B, řd0t!ig.zbr'!& Š!e'éclza ďl8Y trr&1ť fu'b'
přÚd!.ót !í.to?ř.d!.dt pítd..dr
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2)!s!!9.:
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4 )Y!4e4,!!a9at9!

4}Wotóg tufae\igt

5)&{c!glí'

6 ) ld'ětyl
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8}ccBý'
9)7.*=.Ýoiú1 .t.Ýt

!Ťedsódd' čl&Y'
Lud.ř Ru'h&

Eot.l Brbyloút
ulihotal t
zli t{trj. !oř.d&t€l t'c oclotl dobB turEd..
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http t blbyloe.bottl.o t
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7 ) C&Ěcr!ťíc4!
8)EdL!a-E!!$ig'
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].)Přolpqt
2 )Í.t.pťl. tr)@

&+20.1@'.Kč
70+20.90'.&č
60+20' 80'.{č

14o+60"20o'.{č
240 + 60 . ]0o,{ě

::.otopiň'w. i-lp ac trit.lc vytučovipila *yotéca f,O"
dao!11 1(3 !a6!dí htdč. do

8t3.ťtuJ1 polť*

"cjfr'Efit"řtoa.ído . !odl. sb.o.dý b.ndau zďi.ŽÚíi

ho 
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ilrrvoiaí}o !t.!u"

Bg].u i'obl.d!'í @Žaodt l ta.ts Jl
Ýá.n1 čl ud!ž.!í ! prÝn{.h oBdč

P ROPOZIS E NA_TUBNAJ V_L!EER$!.
vrrxl csNA eEsrctorÁvs&o KluEu lTmnÁíů.'EaÁ cldr ÉsŤÁ rmÚE

f,'dít4]' ' ].!a.Jlí Ye!€:.br BÁ

sPortoY!í k1t!b ltol!Í.ho t€Úl.!u Lib.Ec'Ýr gpoluprác{ É ci{fl.
sobota 9.10.2o1o
riíjport arffi= tr&la Dťíěořigb sDoftú.J.ro!ý@ýt 510/22,460 x1 .!.L-

Uc
Y1cvo pod 

'isdu|št 
ě j.ótá j.dlou Ýlrvo.Díl. a'i mo lŤ..trŮ ŤoÝBo.'

t ttmi ro'boděít Ílg.Ivo !!třli!l
z{,fit|'oo rolboděího r Íry.Jířl Yarol
Hlt'Áí Boňd.i.lt &'l&Ítl.! botiv!
zd.aÝot!í zúotlrě.| xUD! Jan usěl
zz ěsÝs oldaob l6.Lulr'hĚ& lbtitoÍls a bEíJ &lsha
Pou.6 !ě Úd'tč'D.jPolděJt to linut Přód 'ob4j6uíE 

přírluĚ'rá kat.
Ztii'Ě{trio !l katdý sfir
Eo1;Í-fr6;--a6 046 llt bitptfi.hot.bÍ.la.o'

dtelovádxvr l&o'Í''w40
t60"w50
l.65''f|o'17''}B.Y6o'!Í?0

{qĚ&gá drsY! c.ětí 9. .lovc!Átí
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c.!k.r 11 k"t.óri{ r !t4o1}Ií, ffÓ11551lť|0 
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' '}& 'w4o'w'0'w50 'Y.7o.Er@- s9!*!ac9-. ?*É&*
fIo'I75'E'í6o'r70 7'3o do 8'ao B"3o
\Y4o']ť'g do 10'50 ul$
160'16' do 11'Ť tz'oo
u4o;l6o do 14150 l5'oo
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(ďť účqohi! rt'rrto;r.o" Yl.'t!í 'rb.''cóí'! 

ÝěóoÉí! E'.tLo dob'&.

E. 
'si|. 

Y.lbt' úěa't rc iěĚí cló i 0!6v.1teto s6-
vá'b.Jt. r !PortoÝ!ího do ÍÁb.ro."soo-
ó.'!č .l' é&oítadsia budo hoD4t 9.uE Ý
r€oo tó !a 2qjlítit t qbjÉoÝánÍ a60o 5l-

stlt cl&v z}.Ý!ěBó tŠt€rá tí Dou.! do 31.10.2010 "l6t. řÓ.též p pŤB probojo-
př.d Ťu Ý Elvlol l

Přcdg.db sKsŤ 
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