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alias " Dolnomoravský úval"

se koná ve dnech

11. až 18. července 1992
pojede se po následujících ebicykloidách:

- domovská depa =+ České Budějovice
- České Budějovice ==+

- Kunžak ===+ Mvsliboř u Telče

- Telč:9 /a6j66
- Znojmo ==1 l66nlg.

ň l , ÝÝl- 'Ldánice 
===1 [Jhgl5ký Broci

- Uherský Brod ===+ všechna známá rodiště J. A, I(omenského =9 {Jhgl5ký Brocl
Uherský Brod ===+ Přerov
Přerov ==; d666yská depa
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12.7.
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I4.7.
15.7.

i 6.7.

L(.l.
18.7.

19.7.

Přihlrišky posílejťe na adresu:Mgr.Tomóš Stařeck,lj, Na Iiocínce 8/1740, 160 00 Praha 6 - Dejuice

Letošní Ebicykl 1902 - spani.lé jízda od hvězdárny ke

hvézdárně je již devátým ročníkem letní cyklistické jízdy as-

tronomů a příznivců astronomie,
O trasách a průběhu předešlých osmi ročníků jste patrně infor-

mováni zejména z časopisů pro astronomy amatéry - "fuše hvězd"
a nKozmos", případně z televize a denního tisku. Letošní ročník,

který jsme neoficiá]ně pojmenovali '.'Dolnomorauský úual", chceme

uspořádat v době, kdy večerní astronomická pozorování ruší Měsíc
(tj. ve dnech 1l. až 18. července 1992), po trase: České Budějovice

- Kunžak - Telč - Znojmo - Ždánic. - Uherský Brod - Přerov.
Úč"l.* jízdy je propagace bicyklů nejrůznějších světových

značek
jakožto nejvhodnějších dopravních prostředků pro hvězdáře, a
pěstění astronomicko-vl astivědných styků (samoziejmě i telesných
schránek účastníků). Ebicyktje však především důstojnou oslavou

2000. výročí sestavení zák]adního dila hvězdné astronomie - Al-
nlagestu, a je}ro vydavatele Claudia Ptolemaia (povšimněte si, že

při jízdě po rovné cestě opisují ventilky bicyklů epicykloidy -
blízké ovšem cykloidám, neboť použitá kola jsou zřetelně menší

nežli zeměkoule). Jelikož doba vzniku Almagestu je sporná, lze

zmíněné jubileum slavit vícekrát.
Na trase jednotlivých etap se snažíme navštívit nejen

"pocestnén lrvězdárny (ať již lidové nebo soukromé) a astro-

nomické kroužky, ale též různé přírodní, technické, historické
a umělecké zajímavosti a pamětihodnosti. Tak například jsme

navštívili arclteologické naleziště, meteorologickou observatoi, fil-

mové stuclio, první soukromou galerii moderního umění, his-

torickou železnici a mnohé jiné další zajímavosti, Ebicykl se

dokonce několikrát dosta] i za lrranicc nasí rcpubliky (Německ
Rakousko)! A snad právě tato činorodost, kťerou se prolína
naše hlavní společné zájmy - astronotnie a cykJistika - vytvá
neopakovatelnou atmosťéru a odlišnost katdé spanilé jízdy, t
kterou se pak dlouho a hezky vzpomíná. Ostatně zeptejte l

kteréhokoli Ebicyklisty ze ll0 jezdců uplynulých ročníků, kte
dohromady najeli už hodně přes 200 tisíc "ebiki]ometrů" v i
etapích o celkové délce přes 5000 krn a probrhajícíclr celkem 86-
okresy !

Loňská jízda (s neoficiálním názvem "Západoslovensl
zókruta") byla dlouhá přes 660 kilometrů a jejich 7 etap l

zúčastnilo celkem 54 Ebicyklistů ve véku od l3 do 55 le
z toho 6 žen! Účatníci reprezentovali snad všechtry kraje a kour
naší republiky. Hvězdárny, na nichž jednotlivé etapy začínaJ
a končily, nám poskytly především přístřeší a útulek pro n;
a naše kola, vodu na umytí a podle nrožností též další služt,
(vcčeře, snídaně, . ,. ). Ebicyklist,é nejsou nářoční - spacáky
vezou s sebou a k vyspání dorůžova jin bohat,ě stačí podlah
v kopuli či v přednáškové místnosti, télocvična, a pod.. Na všer
hvézdárnách (etapových i "průjezdních") máme zájem o to, ab.t

chom se seznámili s přístrojovým vybavením, odbornýnr a po1
ularizačním programem a abychom si vyménili zkušenosti r
zaměstnanci a spolupracovníky příslušné instituce. Při předešlýc
ročnících se akce líbila, jak Ebicyklistůrn tak i místním orgi
nizátorům navštívených hvézdáren. Každé setkárrí bylo nččím ol
obité a zapsalo se tak - stejně jako celý Ebicykl - do povědon
všech, kdo se ho zúčastnili.
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ó ZDRAVI BUDTE EBILIDI !!

Právě se Vám dostává do ruky podrobný itiuerriř leto§ní, celkem již devóté, jízdy EBICYKLU s pracovním
náavem "Dolnomoraasb! úaal". Loňský zprisob přihlašovriní zůstal zachován a vše v tomto ohledu proběhlo
bez problérrni. Také letoe jsme mohli přijmout několikero nových zájemců (na všechny se tradičuě uedostalo).
Tak jako loni, tak i letos se mnohé věci dějí v relativně Lrizovém termínu (např. definitivní potvrzení jednoho
etapcvého r.nísta isem dostal až poslední den v červnu, ďe byly i jiué problémky), stalo se, že itiuerář dostávátb
až nyní. Věřte všal, že jě vždy snaženo o to, aby taLováto zdržení byia co nejmenší. §iejné však pevně věřírp,
že si mnozí ebicyklisié (nejen Sir) celý letďní ročník projíždějí již od loňskébo léta všechny trasy takovým
způsobem, že ostatním budou skvělými průvodci.
Máte-li nějaké připomínLy k EBtcyktu a k čemukoli, co se jej týče, prosím vás i touto cestou: nestyďte se
teuto svůj postřeh dát najevo! (Zde bycb chtěl poprosit o laskavé prominutí případných, zejména textovýcb
chyb - čas na korektury byl velmi omezený!). Letos po dvou letech EBICYKL nepřekročí státní hranice, ba
ani mečiarovské.
Poznámka k itineráři: Itinerář vznikl kompilací velkolepých podkladů Vaška Slavíka a ZdeĎka Štorka. Smyslem
itineráře je především ulehčit Vám cestu, upozornit Vris na významné pamětihodnosti ua trase a především
spojit ebicyklisty na jedné trase. Délka letďnícb etap je přiměřeně Lratší, je pamatovóno na dostatek "volného
času" a spoustu kulturnícb a duchovních zážitků.
Co x týče píopnaInu v jednotlivýú místeú - ten v itinerá,ři aení záměrně uveden, nebot bude sám o sobě
bohatý a,ze sttan na§jct hostitelú jsou připravena mnohá překvapení. Na v*chny však máme v této souvislosti
vel&ou prosbu - dojíždějte do cíIú etap do 19. hodiay !!, s přichystaaým programem nemůžeme čekat déle ..,

S EBI na uěčné ěasg a nikdg Proli oělrl do koPce, 
zilraaí Vós Thomas

TEDY: letošní 8.ročník EBICYKLU ve stylu husitských spanilých jízd (viz.
např. Encyklopedický slovník str. 1129) se bude deffnitivně řítit po následujících

ebicykloidách:

- domovská depa ===+ České Budějovice
- České Budějovice 

- 
Kunžak

- Ku4žak ==* Mysliboř u Telče
- Telč 9 l19j69
- Znojmo ==+ Ždánice
- Ždánice 

===+ Uherský Brod
17.7. - Uherský Brod 3 všechna znárná rodiště J. A. Komenského - Uherský Brod
18,7. - Uherský Brod + Přerov
19.7. - Přerov =+ domovská depa
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REDAKCE: Mrštíkova 23, 100 00 Praha 10 telefon 78 14 823, 78 15 589
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pro tetošní jízdu platí nárledqjící ebivyhláška EBI92/0: 
[2) 

'
l. ALcc EBICYKL jc dobrovolné r{imv{ ldrutol ardrarc . Ncml tá&ého rponron rtirovrtclc, tard Y

rcdy jcdo nr vlrlni rcbcrpočí lll

2. Včcóny iutiaucr r oulromó oby kta{ nlm umoóuily noclch či nÁvl!óvu, aáur pli rqiilťovfuí rlca
vylly vldy vrt íc, r prcto i nrlc nlvltóvr by mtlr probóhuou3 l oboutrraul rpotojcotil

3. Kolo bldčho Ebicyllbiy muď b t v dobrl tcchuictá lrondici. Pcurrylti toao b.d. Lomirc v čclc
r Ncbol m mcóuilom. Ne rÁllrdě dopmčcnl tato Lomiro mrltc b t Ebicyllirta r acmocn m lrolom
odol& domrlll Povinnqtí lrtdého Ebicylli4y ir té vóati r lbou nělolil nqjd lG tSíó llbtedilci
dn,ill

{. la ctrpovó mltrjc pllaovóra dojcrd uraai 18. ď 20. hodiaou - lrldámo o dodrlcd to oto rqmorí ll

Ó. Kdd EBtcyllirb by mět mlt dvě trika r coblémy EBIGYKLu - jcdno prrovní riim do rpotďncti.

6. EBICYKL jc rlradně ocd mqiící epolcl, proto jtu ťic}ni porácoi, tc Lul&i nqjrol .!i Glaitl

7. Noclchy prcblhajl jalo obvyklc tat, rc brd nl qjiaěno mírto na podlae,c pod rtícóol - tcdy rpacót,

=-ey!, 9i]:, či lo91.í ť 1:boul_==--
t. Ebicyllirtr ri v}chca rv,{j movit r nornovir mqjct t potlcbl u EBICíKL m la nrciat vat3 v de

pnodaóm vom mlí Votool LmdL1, evlrl purtqjio, lc }rpacitr .utt Drrir . Ptívirú urret pct.rit
pro {6 cbilidl lll

9, Nr ně}!cr ó urvltívo ch hvěrdírn&b r mb.ó olm budo lrvlc polytnuta vcčďc ti óčcntmí, rlc
větlinou * rytímc umi - lrrid Ebicyklirlr jo povinnon b ti vybavo fidn mi ráaórni či Lapi!ílcm
(poor nr pitné, ltcé jo vclmi drrhéDl Tln, tdc jG ójcdníaa ryolchó vcěclo jc povirrrclí nr luto jltill

l0. pcnírav&niptcdmrrplruárburíLrlbreděulbytn cbv dqir lrorguirecinómitortitcl m,ptaconí
hmuudn ó rlct, hJtdó borínu doprovodďho uidlq ...r t DF lraí pottcbu nr cd drllí rol.

ll. Běhamjlrdy probíM routá vyhlílcnl Tlilo tltcrn - vir nílo.

12. Jc pttÝiilctl vtarinílca rbomllu nrctcorór ó pboí wtti jqi r rbou.

lt. Jc povinnort brdého obicyllirty rnóri rrlllutnl tcac r v chodirta Ebicyltotqie (vir ElicyHirty l900/l)l

r{. TAJNÉ.

ló. VdLGra rmóny vyhreoěny llll

16. l9,|E - rbytoča rok.

ttl PozoR tlt oUTÉ Ž ttt P o z o R ttt

Nr vědornot r dívt, lo Trilmita!, rrtoóa nl REti'68, ptiprlvit pro V& m EB!CYKL?2 opěl lolaílaí
ftíloviau rpočlvqilcí v liťm boji o nělolilr drub brrovn ó tritot . T}ilroty jru udětov&y nrlrtuh)r o dobrou
aól u rv ó blilníó toloun rc rlovy:'Tcn r níu elc vybrrvil'. Tbalo cctcmoniíl, Ltcr rlqic Ptcvlétáaí
Lrbltil, budc prcbthr{ trld voča jrro rbodaoolt rrrpy. (Pomtmir prc vluta| fudu a budan pulÍvlt
vlqjty uprennd L ptipavabí at lcjč ď ar dm e lcnetnditdlJ lrriloly lnldou putulě fuvJoy vldy al
REli u el Ebicyll!
Stručď popir 3ri}otrl:

r TRIKoT RYcBLÉxo ,EzDcE _ TAC!íYoN r
bmbaě{;ryrobohV)Cr

O Trcllor jc DBIčlodL, Hcr! u pb1l$c lJmal llb lcllot rycllolll Pmto u ghdc ďjcnjc l dcolad
mit{ jďo 9m , Ilotlci:o jJc-li o prtltr rcóo loětllnr. O Jclo čcnó bema ncěí, lc jc lc l* lmolnl lodstalě
scqat ilchJ l lcl1 č lulllilc/nJ. Pmlo jc lďo?a bl jjm1 za l/lmoí . pclěrnce pnjí lll i jahotměnt
tlicc l hscl1- OPollnclcm Tlc\losl jtot lc!cH1, um{ot1, ealóěL1 l tlotcló cole.

rr TRtKoT PoMALÉEo JEzDcE _ LENoCHoD rr
brm rolcď; r;zrnboL V 3 C

OLclxLď ic EBIčloo& 2ollb$ící tc 2o ujhnl!íď lruíď l lo oJmnl pduělcllot rycly'ol/lí, Hcml m{ně
zolt:jc jcl ailsc-li u t Jol,lu/r u|cjsJ 2otl tlnul ul upljclt (ln. PSV l VPN). OlIoLIo l1 n zdól,
Ic:ózct LDNOCEOD scsí 2 alJ prclolc lo 2clfii u ilap - měl 11 * lcJ1 tptlc lltjoal 'btollo2', claclc
ti. Xuímc i alc l loni!, lc hoilidól la tcilo !ild lr/'c z cjně rd;Úitl hopci co scudol Joli t jcLo lměa
ldolówl 2Ufu - cLíiď, cul/ncllě lllcl molomoJn á jitlim ooillcm (le2 .mítcclm polelcl). Dll!ím lzHcm

*alftím pm alrct LENOCEOD jtiljclo lín! dci$íka1. OŽciclot brruol l{Áu.rjc a ponrl3r"(3
vijcalz rlchlcjlír'l DBIqHbli, a lo zcimélc TACEYONA. OLENOCEOD jc 1nlomlcm gmlidt tlctt l riU Šqll/rn bLomolil1 /.úr{ah, k tycllo ud 

'0 
tn.lea't lc lmtírlr,!,

rrr TRIKoT NEŠŤA rNtKA - SMoLAŘ rl r
batrr: modd; rymboL čeraí díra - krub,iěb poptouciílová}ro pole ololí ěcnó díry

v dvorrrorm&n6m provcdeoí

aSUOLA , jc EBIčlooIt, Hctémt tc lcpí amílla ro;acrml|ifu ,rdt a lhltc. Tllo tmila u eěld1 vyr/.,1lljc
t plobě í{dtélo utlll:, ji:lj o Podobě ilčcLo lelé :Iíť/Lo. ltol ďlb i jilé tm ly. o Mohó lang má SMOLA li
1}béal lllrlí z rlc. a. rmlal ěcml l&1 lpozotlzic rr orírtríu lo, Ic Lolcm SMoLAÍc u vysLyltjc ln.
&lmrrciildio poloměr tm | l scl( mdlo lc 1 illilooll l tomrto E/.Ičlocčtr' sclot by z Y xmlccla ňfl
}l lmotaod, ločiwtl l clchídďl lóbi. aSUOLAE * Jllclll tlmmaat EBlélooěb lclol ric tortího jcj
plttlž rcmiižc, olcdifljm llělrím StrloLAl,E lc *:lďlotl Ic lltc EBICYKL|

.... TruKoT NtčrrELE, KTERÝ ie mc NŇůžE - DEsTnUKTOR r r lr
9. Ol. 

:wuU:|: 
Cr elrl

aIrDSTnaKTOR jc EBIčlooěL, HctJ 2 cmbol e LbclrcLé cr'ctlic (Eh) rc clcryii ,dcrtrrthí (Ed) tp ul(
il uLě, mlmt Uihím: ftoll) rcLo ololl li,lsie 1t Hcé u pl1l$c. OÚelll hu jc oolcel pmlo, ď1
lllnlil ul ololt 7li Juílllci tolnl lr,ily (lclo Lnl) l llíztol|i lcto J. aDESTIUKTOR lc rcloj{ eiéďc,
& l d! u Loj{ jďo, A lo jGrU ctilltic lomlille TACEYON.IrESTaUKTO& oyljotjící scboacčné oclLot
lircliclor c:ct9ií - ljl,lly'$ jbltr sm/lc 2 cltluil.
lblo jc rkr&cn popi. ětyl prcpruro ó typ EBltrilor . Mdnl } nim p ibudc jdtá n{ial , o tom dína
včrr vědět (vripná uóměty rmoríqirrró vítím). Podmlnly uděloí kiloa radiii p odo rdélovot ncbudm.
Xohlo by totil &jít píi v jcqdu L pnnl ctapě L tou, tG illdo rrullí plím prcti Dajrlé burné tdi t.
i$dcm rírlíul DEITRUKTORA, ptípcfuó něLdo ihnrd raqirno mbto v lc.toróDu a budc lc táit aaadnérnu
r*lní trilotu LENOCEODA. p ipomln}ami a alvdy l trilol m, cv. i l pr laae EBlCYKLirty, na člooy
&tmitétu:

vledimh KAEL M lin Kixrowc khDéL, šIonE t
il ncmoricm Yďcloz 24 PrcIrcpl ilolého ó2

62'NBrw 2720lKl no

0 Praha
14 ilssenr.ca
23 ilílorró
2a xanann p ívoz
42 lfevaklov
57 aedlčany
85 !,lllgvsko
94 B rnartic.

11o ltoloilěJe
114 T n n.vlttvou
135 Blubolrá n.líl.
145 Čca.BudáJovtce

0 ETAPA..cbot.!t.r.
domovská depa 

-+ Čestcé Budějovice

603
603 I doprava 1o5 aněr Jílové
1o5
105 D8t p .8 Sázavu
105 .t!ěr sedlčany
105 rrěr l{llevgko
105 proJet rovná 8něr T n n.vl.
105 r ag rllnlcí 19 (Tábor-Pí8 k)
1O5 ro8t p gs Lurnlcl
1o5 rovně p 3 Doat p ea vltavu
105 po { k! napojení na 22 BDěr Č.BuděJovlc,
22 l za b nzl,novou pumpou dol va

Dost p ea vltavu
x za Doatel doleva Krunlovaké aleJe, kde na
toku Ultavy a Halšo Je hvézdárna a planetári

( 230
( lso
( 380

( lro
( rzo
(lso
(460
( 355
( 350
( 395
( 385

n)
D)
D)

D)
D)
D)
n)
D)
D)
D)
D)



43 Roánberaká bašta
48 loúllc n.LužnlcÍ (lzl l)(kostal, radnl,ca, kapla)

51 Klac
55 Kolencg

(414 n)

58 tfovoa3dly n.N r. (460 u)
63 ar8!čina (a4o !'(Ioueck záaaéek)

68 Batín (leo n1
73 Buk (52o D)
77 illnd lcb v Bradoo (a75 l)

82 Otín
(kosta7, haar)

(483 n)

85 losp íz (525 n)
(kap7a, chráněná stavení,

89 Člun6k (544 n)
(ko tal, selská stavant)

95 xunžax hvězdárna

91 bly (610 D) 23
9{ xunžar (575 n) 23

(kosta7, kašna', v ol<olI v skyt v k7an )

x vpravo 148

l48
148
l48 l vlevo sněr Jin icbrlv Hradec

23

23
kanenná bží nuka)

23

doJazd viz EBI 90

la8 p íJezd dolr} na Doat p a }ležárku, vy
p íuo na náněstí, odJezd z náněstí Havlíčkr
ulící k rybníku vajgar, p e8 Do t nezl vej.}(vlevo) a xal n VaJgáren sněr N.Byst i.
VaJgaren x vlevo anér Kunžak 23(ňstská paná*ová rezaťu.c. : Nažárqká bEána,kostely, doay na náné

a v Palackého u7.rklášter, sáaek)

1 ETAPA.l.d...12.r.
Česte Budějovice + Kunžak

o České BuděJovlcc (385 t!) iŤi"fr í:"l*::šť.i]iJÍ3n", pokračovat, vpr
vo etanlce koněsp ežní atráhy. lost p es uqtšl,
x Ypravo na NovoÉradakou ul. 156 gněr Nové Hra

( Itéstská paua*ova rezervace)

tlorró Bodólolvtco ({1O l) 156
N6dabyl. ({8o D) 156
ilová,Ver (leo n) 156
sirilt orr"" isro ui 156 2 kn za obcí x vlevo 8něr Borovan _

iar po 3 k! odboěka vlg vlevo do Ťrocnova (1,5
Borovany 1szz n) - _8!ěr T eboň 155
(koste7'. radnlca, prrntr, b val konvent, b valá pralatura)

4
7
9

13

2o

22
25
2?

vrcov
Patrovlce
Nladošovl,c
(kostel)

Dolanín
(kapla)

1lso n) 155
1leO n) 155
(477 E) 155

(lso n} 155

O tende (koupaltĚtě) 155
3? '|l eboň (lil n) 155 sněr Veeglí n.Lužnlcí
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29 Pravíca
3{ aruáovany

(záaek, kostcr,

4l Drnbol.c
(záuek, kostal,

47 Dobró Pole
(kostel)

50B 8í(kostel, fara)

57 xl,kulov

63 Nl.ntnlcc
(kostc7, v okolt

69 Pavlov(kostcl, híbl,tov,

?3 Dolní Ýfrtontcr

75 8tracbonín
(kostcl)

8a EuttoD.ó.

(33{ D)
vtntcc)

(183 D} lil
h bltov, sougošl Na|sv.TroJtce na nálěstl)

(1?8 n) i[1{ x v obcí vpravo s*r l{lkulov,
lost p ee DyJl

tara, b valá radnlce, sloup P.Earla na náaěstí)

(186 B) a14

(191 D) a14

(zlz n) {14 na kraJl něsta x vpravo 52 ,Brněnskouu}lcí do contra, v jezd'geverníu aněrem Pavlov
skou ullcí

(néstská pauátková rrezarvace : zánek, koste].rdony na náaěst!,
v oko17 Xozí vrch s délost aleckou véžt, žtdovsk híbltov, Svat1| Kopeéek

vPravo 3Děr Pavlov

(kogtcl, radnlce, brána, usedlostl, vltuté skllpky)
(1'70 u) |2o x vpravo 8Děr lluatopeěe 12o

(2r5 D) a2o v obol, x vPravo a25, nr koncl, obcc
x vlovo 3Děr E.Bojanovlc. - ,podJezd pod
dálnlcí

(kašna, kaplc, lloup Na|av.froJtcc, doly)

91. Borní BoJanovlco (2{0 l)
95 Eol.raauo.
99 líork vky

103 BruDvlc.
(Ltdová keranlka)

vpravo rnár l{orkwky -

(zls n) - x vlgvo 3něr polní Věatonlce - -----
vlnataké dozy, vlnlce)
(l?a D) - x vpaavo sDěr llu8totr éo a2o , .ílnlcg
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o Ždánlco
2 íovčlcg

7 llachvalín
9 ostrovánlcy

1l Bukovany
13 Bohua}avíc.

19 irgEt ablco
23 xoryčuy

(záuak, kostel)

64 Vóaky
65 líkovícc
68 Podolí
70 Veletlny
73 Bradčovlcc
74 Dr.],avlc.
78 Eav lce
81 lrborak Brod(stará radn7ce,

( std7lšté st. doby kaaenné,

(29o D)
(32o !)
(32o D)
(2oo n)

:
- v obcl vl6vo po ěervené značce cca 2 kn

v obcl vlsvo na gllnlcÍ {32 8něr IGoné ížv lasc nad bfu, u7 neu kostrové Dohy7y)

25 Lírkovco (32o D) 132
28 8t ítky (38o n) 432 za obcí(kostel, baroknl h bltov)
31 Zfut ílly

(koupaltště)

36 tlró Eutě
.lo Buchlov _(hrad, kaple)
,|3 Buchlov!,o.

(zánek, kostal)
15 B catet (260 D) - x(chránén kaštan vé školní sahradě)
rl8 Trrpeay (24o n)(v roba lldové kerautky)

(260 D) 132
(3oo D) 132 stále po hlavní

(360 n) 50

a

vpravo aDěr Uher.HradiŠtě

( 28o ,D)
(420 n)

(28o l)

50
5o

x vlovo

vpravo

vlevo

na konc1 DéBta vs čtvrt1 Kunovl,cg

(radnlce, koste:, brokn! ""X;"g;fi\ i:rf ""ult edu nésta,
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( 2oo D) 55
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(zro u) 55
(235 D) 55
(zro n) 55
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" Erí tEsTi6ffioě.i3.at. - - :
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5 ETAPA.p.t.t16.?.
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(uo n)
(2oo D)(kostal,aevarné a vYcnana d obce n7lt a)
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(19o r) a28
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