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Vážený Pane ninisLře

obracín se na t/á.s LíÍnLo doPisen, PrOLože Powažuj i z,á)eži L(2sLníže Pc'psanou z,a Í/elni na\ehawou, kleskuLečnosL i ne,g;t iv,la ov1 ivňuj r ',^.)ě".žeI:"":,:Z,.2:,,:jZ; ,"il1xi,Z
eL iky i oLázkou ekc.nc.niCkc.' Pa| it' ickou.
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11,1i|.'..,,;,:;i,,,:,z::Ž,,: ,:i"7x:"i3,:č:I,y;;,asl ?: 25 f iren d|e jej í<:h tlal:>í<Lky, k.lnu a j.vký naLeriá1 o<1Prodá '

Korn i,se rozhodla, dle ného niněnÍ až P./.l.ezřele, nej>oť Úé',.2ěšná]sy| a P<:uze j edna f i rna , kLerá za Ft !u-aé!'Dí.' a-eqz o.]koupí weškerýnabÍzený maLeriá1 ' Ce1ková ,:astxa ceÁ>, oclt>rodaného naLeriá1u jeL,ca 20 ni 1 Kč. Ry|o s;t.ar'toveno, ze *áo odkouPí wše dr,lsLalre 3() %s]ewu. CeLkowá cena 2.a naLe}?i á] se s]evou Lín ft1esne na pouhýCh14 ni ] . Kč ' Awš.lk n:ně ,, l:ohat- t. ,ai"n.i LakLéž odkour.,Í všechennaLež.i á1 a wzh]eden k Lonu, z" 
"uaiái i u někLerých dř^uhů něLeriáIU <:enu až o 1oo%- v;zšši , L.ly |c'l oá'l,oeatxu zřejné, že za nákUPsLejrréI?o naLeriáIu .b>, od wí<:e ,unÉ,"íi.u,.en zÍska] ,sLáL o c/;a 5ni 1. Kč ttí<:e než Dflvadně sLanovených 

.2o. 
ni 1 . Kč v nininá.nÍ Ceně 'VzhIeden k ío.,'rt, 

.že 
je.liná f irna ,.i"íL ,,"a"n<>u 3o % slevu, činí!q14í I 4?z,i 'j Í .zaP] acenau 'CenQU "..;;;{l-|:R'4B.1 cp4 ip-l,'/i.' .<e ' 
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,llze se clonníwaL, .že s?<uPina .,Ú2x€jedi né r,.,, 
"""áá,;";;";:,,":::::1,...":?",nÍk-ů 

o., ]>yIa r>ři wýtlěru
,1.í|!a proČ€''; ;;;;;.';!:r",:;:,::,,::",,"i:Zxr':::"á:i:.,",i,;:z"r;,1;,".dovaL vý.1 edk}' Po<7obnýc, rozt,oanut.i"-ž .:,o,aní naj ori Lních v I asL -n{kú . Mán zaLo , že s.r-'e j né negaL itzn} zíušenos!. i ná i AčR. D]e sdě.1ení j iž clvakráL rlnšIo l< o, t i'.oa."-il l)á,,.,, zá jem<:i ' kLerý ne-dt-ra&' iwrlí zt)aží neo<{etsra], p.,ai" íá)apl-at i l a onlUVou nu L,yIaúdajně šPaLná kva1 i t.'a oar',oaauÁ,Án.á"Zrcz, . J.} Udiwuj Í.:Í a ne.t>7chor,t Le 1 né ' že se <7aná kan i se d;;;;";'síáLu Pokřáčuie' Naví,: dIe oÍ>cnoaníiZ :\IZx",;:",: Lž1ť.1Z:::Lpožadova!- o<l jerlrlé f irn}, zá]ohu na nateria| w h.,dnoLě 2a ni.. RčPOUhýCb 3 ni 1 . Kč, zat-ín <:o od wíce árot>ný<:h f iren t)y zát\h.)VáčásLka činila 5o% <:e|kové ceny a a.=an|.u c<;-a 12 ni1. Kč. řIaLeriáIj e nuLnó c}.IPr6.daL t.é ť i rně , kt.erá da|a qy-šš t- 1.tsb'Í.Q!sL4, a ne té ,kLerá ná wíCe Peně?-, což je ve r>rc;:; pě clz aťnád>, 
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Jsen přesvědčen, že wétšÍ PočeL ťir:em rlokáže \épe zajisLÍLplynu1ejší odběr oc]pr'o<laného naLeriá1U, usklacjnění 
' 

jehopIoš-něj ší disLribuci 
-V 

jednoL 1 iwýCl1 reg ic,ne.:h. I7aLeriál wyřazí9n>''z ACR by ně1 d1e ného názoru s1ouzi| Lbčar,ůn sQCi á1ně s]abšÍn,nenocniCín, sociá1nín' úst'čvůn a 2ájmovýn o,.gianizacín. Přia1dprode-j i jediné ťirně je j>ravdě podot);J', ŽE LaLo jej w},,weze mlnoúzení cR a zúročí Lak hodnoLy wyLvoř'ené našini spo1uoI:čan;l '
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TyLo skuLečnosLi mě z]aj ína1y, Pz.oLoŽe w je,Jné 2 nd|ých firemPraCUj e i nůj s>,n.

Páne .2ini.s.lxe, 
'zwdžLe PrL)sÍ -sPŽ.á u,no.s 

' 
roz\.|('dnuL í ,,L|žšíwýběrové ko'n i,se.. Vzh|edern k wýše ,,,"áL,,, .5ku'eč.zosdem a Io-Lini 1iónowén rozdí Iu w.zisku PŽ-o sLáLní t,okladnu Í =á;;;;.; í r,tnentsLáLníCh px\í jnů kapiL€}1y ťlo.
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