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Vá:ený pane př€ds€do ýážéíiče.Óýe Rady ČŤK
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ČTK o {.|o l skoýe konleÍ.n. ,]dab 25 čéÍýna Óbsáh€ zpĎvÓda]slv. a to ve lleclr
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Na.eský.lr nov ná.|r re publjkováno]en 20 % É všÚh kaŽ.]odenn
cTK s cilém Ukázat členáÍům Žejnéna obsah' foÍmu a ÍoŽsah ]e.jnol|Wch
zpÍavoda]sky.h i;orna. cI{ llrttpiiMck.'o íkr.es{enov]nyllVefé]noí]e ledy

n] posk!lcíáÍ U!íeho zpíaýod;jslvi ČT(

2) Dalšim bodem podani]e pelniáília lribfuvé ! !áb ci.lr 26.eďna slé'Dva1. se
TK o něn iloínovaLa T€i dense
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sédňá|.i kleréplipÓnnay]LÁl.

3)zanihUÚÓdpÚé :aobyV Ď.rdenčnrnsp0ÍunaŽákádĚnáÍh!'nso!enčnilr.
správ.€ v iizeniltar. m ý Ádrc
Mafuanoýé d]e l2 ř€día!o{ c Žádiy Ňdsbhy 

'ýýor 
ý
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