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hÍsrB.ró.ďrd Ffuň|š.k Fojr
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! obe Lášaje,
'ikie
ddlýho 3nrěj.hín
šfavby.
síudi. by hěld přkén rbj.ktiwí Pohl.d fu fužfu' Wiý,
23'?'07s. kono|ot{foční5.hdz€ místního
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. rydař.."ó a dabřé Př1PfuEňá akcé udě|ala fé|kou Mdoa sPouš|ě dě|í Děkqjj é.n
zt1čB|,ěýk z podpÚu a É|iídý příš|uP'
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'|íánék
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ordzky, k1.|é by hÓh|y pddnourPříňo a hoh y býÍrokéPřimd zodpovězgY' odPďídón. lokld
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úvěruVevýšiah !óny (č od.6ké Ťořir€ l ny sP|otno9t
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V kd|adóiněziMíň období
jo.ňím
j.
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