vm Knstaiovy ponar
Ewan}? starostou mésta
iiku nad Beévou.
Ekné 3. misto a bronzo- ‘
nedaile pfekvapivé bral
néci celek, kter$r"x7"tui'-'

tuma]e. veuce uznani pat1"1
v§em, ktefi tumaj podpofili.

_ Po oba d

nici obdivovat 242 vzorkﬁ

Miloslava Hruékonré

Vaclav Navrétll,
FK Spartak
'
Llpnik ﬁéd Beévou

A
Pferov ma’: své vitéze

ticichpfipomnéla soutéi
ABso;.y'rNi vfréz
sounsze:
Jifi Vanék, 9. tfida, zakladni §kola Pod Dubiékem, M

Bystfice pod I-Iostynem za
vybomé kresby letadel v
akci a za velké mnoistvi
kvalitné provedenych plastikovych modelﬁ letadel.
V pondéli 19. éervna zavi—
tala do Zékladni §ko1y v
Dfevohosticich pétiélenna
delegace spolku Letci Pferov
— generéla Karla ]anou§ka v
Eele s generélmajorem Iifim
Kubalou, pfedsedou Celo-

stétni organizace Svazu let-

cﬁ Ceské republiky, a Lubomirem I-Irubanem, pfedse—
dou spolku Letci Pferov, 2
jejichi rukou,nejlep§i iéci
obdrieli vkusné diplomy s
motivem bombardéru IL-28
a vécné ceny.
Celou akci svou osobni
ﬁfasti podpofil i starosta
méstyse Dfevohostice — Petr
Dostél.
Nej1ep§i préce mladych
vjrtvamikﬁ a leteckych modeléfﬁ byly v ﬂtery 27. fervna vystaveny ve vykladnich
skﬁnich byvalého kvétiné1’r—
stvi vedle radnice na dfevohostickém némésti.
Na vkusné instalaci vystavy se v ﬁmorném horku
obétavé podilely pani utitelka Eva Luljakova a jeji
dcera — akademicka malifka

Eva §evEakova — za pomoci

to: Vanesa Kojecké, 7. tfida

Kategorie starﬁi iéci —

kresba:
1. misto: Veronika Ho§ékoVa, 7. tfida, 2. misto: Lucie

Zuéikova, 6. tfida, 3. misto:

Silvie Roubalikova, 7. tfida
3. misto: Valerie Badurové,

6. tfida

DO

Elenﬁ spolku Letci Pferov —
Ladislava Leiéka, Elena vyboru, a Zcleﬁ ka Smifického.
V§em ze srdce dékujeme.
Uznéni patfi téi pani Miladé Sedlafové za velkou
vstficnost a moinost instalovat vystavu v prostoréch
jejiho domu.
Zdenék Smlfickv

3.

OSH Pferov

To v kategorii zen se 0
prvni misto nebojovalo.
Tym SDH Radikov si s néskokem nemusel lémat hiavu a jel bojovat o pfedni ’

sobotu se uskutefnilo
pfiéky na Extraligu CR v PU.
V posledni kolo zévodu
B0] 0 da1§i mista mohl v§ak
zapsanéhoé do Velké ceny
byt napinavy. Druhé misto
'
OSH Pferov — Memorial
v celkovém hodnoceni si
Leopolda Koutného. Iii tra2. mistem udriel tym TAG
diéné jsme se 5 ligou roz—
Zahna§ovice.
1ouEi1i ve sportovnim arealu
Tfeti misto vybojoval tym
v Provodovicich. Poéasi poZen ze Spiéek. Tento den
fadatelé bohuiel neovlivni,
pfedvedly nadhemy ﬂtok.
tak se i pfes mirny dé-§t
Na levém terﬁi 16,16 a na
mohlo zaéit Na slavnostnim pravém neuvéfitelnych
néstupu si v§ichni popféli
15,33. To samozfejmé je
mnoho zdaru a hlavné po~
nejrychlej§i stfeleny teré na
iami ﬁtoky bez zranéni.
celé velké cené. U muiﬂ
Na startovni listiné muiﬁ
tento titul ziskal pravjr
se objevilo celkem 24 tymﬁ.
proudaf z—Prcha1ova.
V celkovém hodnoceni mezi
Po vyh1é§eni soutéie namuii stale nebylo rozhod—
sledovalo vyhlé§eni celé ligy,
nuto, a takse divéci/fapodékovani rozhodfim,
nouéci méli na co té§it Boj
sponzonlm. Potééenim pro
mezi prvnimi Etyfmi tymy
v§echny, nejen vyhercﬁm,
vyhrél Prchalov. Jako druhy
byla zévéretnadiskotéka.
skonéil lofisky vitéz SDH
Se soutéii se tedy zase na
Babice a na tfetim misté
rok rozlouéime, ale hasiéské
tym muiﬁ z Pravéic. Na
kléni v jinych krajichjeété
promoklé trati jsme vidéli
nekonéi. Dékujeme za podhned Etyfi nedokonéené
poru.
ﬁtoky v této kategorii.
Viktorie Polé§kové

