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<1cxt.';l.sicé disc::.tačnj práce i,q;r. Tol:áše ťr-xa]-el ::azvand '.Ár:a1,:i26 san*
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Fjvn*vá elru;a*i,tgraíÍe .íe veIice úřin:r:i sep*r.*čnj r:et*'j* l3uží*
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lis*r.t,ačrrí p;'lice }.sr." i*;.íše Y:"z*i* ;e xeloženě. n& vyuŽití cboti
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"ie nuťcrcv'i ďcndn** př:e rievEíxr *iien*;*.*trick$ [n:"i:e o''.íní výsiedk:.
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