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.i':4e]."gva 5tr*t'íike v* ií3lsrrks*i t-Íýt"s g cb.je,Ťn*lj. u n{ veškaré ndčinť,
kromě výzbr*j.q' jeř zhat,ovilí gÉmečn{k A'Ťo].ť n#*:. !ř Fxómeeké Rv::rgé a
.j.Ste.iskmi seáiář v české F.ybrré-

stř{kačke b:7}*a ň*sdyre ].4*čerrona 8 1?-červn& Ý€ 3 he*ín..y *Č*ry3.eč.n*

přenkcušcne ua příe*nn*stj. řupn{i:o zna1ee př"J"VeŤíŠ}:y,výxob*e
Y*s trat'ť].ka,si:crr.a hgsíčského, cbeer:í!:Ú t€lstupite].$t,1ř8 tr mn$hg obsen* -

Yýkony shladény beavgáR6,nnočež }-:y3" střel"j *been{m l.lř6 gÍl1 pří-iat &

ů*xr sbÚřu v u)iÍ*gáctí*

}$gstele pak řerTg e'líčenť jezeekýeh 5 střÍkeč:li*kýchn ii=}:ř se
členst,sín hor1ívs účastní3g g E všeeh Ť:v]"E petrna snaho,e o ne jvstsí
artrčnr'stt l/e erríe{*ir t**h nab'ýtí.Sb*r'jčasterr byl {uBní}ra sjezó.* v
Fastvináe}e třenrí *e3"egéty,*krsk3výe}r evíření: g tsvd{perk'tl té* 3*ir'í

'tre]'rtq$t,y s '"r Ksneníčnó eexým aborenr. ].8 člen:r,
ir rnssíe í a$ří zeFcčg..'* se stevbeu hasičsksho skj m* j.št'ě*řnzemek

'$}!ts n.s*,j*k*ř í Í}yÚ il*,byt'čť v$hr.l cg}:nt,ně dar*rrgj. Ant-ffusi tr č.3]-*Ku
konei pe:1zímu *sí.5].a Ětsvbs ;:iŽ tsK* 36}.eke oře mgh3a býtí st,Ťí]rečBa
tgm ueahe vÉne , ovřien ;err za tímně.

*ne 9.]-ístť]n*.Ťu trytr koneán pchřeb avě*n5].éh* stgrcsty ž-.rnn{h* řř*.
řrentí.ške C}'lerÍreit'.{ga,sb*r néš aúčas""n:']. se ?*ri člerry r'ohřbu g

vziŤe]" ta]r pss]"e'*nÍ čest gasTctrřj-]dgru čin*vníku"
sbon dnet,avi]. s€ k.u třem nožsrůrc v okoií a "vc rJrrslcí-sĚ ** česk*

Rybr:éupoF'ař8ó ].2 čj.enil 9 .Ť.* LÍP:níee 8 č].enů,vt.1-y pc'* vetrerrťm
ytdr5stka v*1íteie řř" čeňra Kučery(ve] ite] sboru lta vc i*n'ském *.ri**n{



?

Pr"c B r:kerl"

seí:s*ný 3 uĚtsvuj{*ť vafn$ hrnms{E k*n*né čne l8u*nnz'g 1906

1* Z*hs;eyrť s*h'']ae "P*čensený xehr^* iuie sehůzi- frzn*rr.ir;ie u {e st'sn&vv glrnru
by3y s*hvs3eny s zstdmní v;Íbat" vvk*new Fy"Éee nť.ťnpgvrré q'adÉvÉ s*
swýeh funk*{-

2* lř*]-be stÉlýeh čánorrník$ á pří*eČí*íeh výboeu *r1'konÉne 3-ťstk'y &
av*tr"enÍ přátetr6 .

g } sf,.Brostou : VÉ*lr*w vŤrex 2? .!:1asy

t}} ve],it*J-em : Jos*f I}YTRT 2ň h]-asp
c } RÉm.'g*1í t"c].e : čeněk p*Jčt.l* 22 }^r]-asv

s* výb**rt uvcxení nřÉtelé :
Jrl sef ir{Á TYÁŠ
Ánt *nín Šrtl:ex
'ťs*].gv FEL}óI
ď:nt*n{n KAtO{.IsEK

7* ndhredn{kv *řÉtelé ;
Jo**ť sOsgÁ}'
řu.gn+. íšek KAéÁLEK

3* YeIba třť příh)"í.říte]"ů Lič*-ů v"l,knn#na za souh]'*;{tJ p{641. nř{t*mný*lt
ek1*ms*í s zvglen5' přÉ.t"etr"6:

Víne *ne vtr.nr
Árltonťn s0sTÁT.
oYg sef sTRHřrB

4. $st,anav*ní p.rEí*pě"r}:8 členský*h."
Č]"enov# čínrlí prqísnsv}:ť: nenl,qtí.Py"* čterr:r přisné'aa {Í*í ustgne ven
rnční plgíspxtoek 2 K*

5. RozČ4lení činn.ýe}: č]-enů RE 3 sbnr:l 2

g} Do st*o*u ]eeeů vxn'1.sn$. přÉte1é ; "Tes-I{'-rb6].ek"Tt..K*cd1ek.
Ant, "Š ím*k,Jn*e.Ros tá:" }Ant ..Íenebg sFr.řť!s Ť" álek.
]Ýdřelníkem t"e}:*to sborrr *st*ra*wen př*4*eň* .T*se1u }OSTÁL

b} Do sb*ru střík*šn{ků -.rřečění nř'ste].# : Jgn řeXek,Ant.E*st*trf
\r.Ulrí *!:, A Rt .Kg ].cuse}:,J,: s.Bía *yáš , Ánt . Ílť t*k u.ř'. Š i nr*k *

h5Éčeln{k*rrr t,ghoto s.bnru t:steRaverl br*Ántnn{n B.$T.íL.

c,\ }a sbr:ru oehr#n,*ů vř*.3řt:i nřÉt,e1é : Tr'.}ilst#1*k,Ťť.tr|[sr,véš,
Jan E*s tdlek,Ant.s*}ét*k,čeňek v{tek ntr4e]- "?e]'{**
tťÉče].n{k*m t*h*t,o sbrru Llst8Y"ls1řĚn nř, Tr&ntíx*k , ťšTÁtET{



!.i h***l.:ti nři|..1.sř,*:ré Í,ir.* : ].]+.itx*h :ijl:-:k * ir$*].7*]..ŤnuTin**Y1f' T{p]\y.Ylgg1x

5 } Yn}né -y1y{;"r7"hr/ : R*i:]V].* ;.i" **

:y. ]li l. * t: i'.i n ň * ur *" * é c.p.: f * 
" 

t":'n.,.:. l: } * {- í;

nrdeps:in.ť ; Ir.:i]::,*t€'1 *Ť*Š8..* l]vt,::t \í,{ eJ" .t.ř ":i'{ :al k.

Če*Nk Ě{t1rlxx t' É ;.

Ant*fiín 'Y**tj'idček
;it*t, *:.rÍn I{e] c*.se}e

]: ŤCfi

ry,* p*sTn s'l",r:.].'r'.:.;;inc 4:lrcrltřeB 'Ť|*i.}u53!lp{š s Ť:*'Yn{ 63ryP:'ri:u a F;*
.frx-1.:nuner':í r:ýTt :? ;l.rtv1;Jl F;* *tť* ít**,$**"Pi] {** ** h*síčs}q-Éh* skle': j"Y.i,E

r.s1Ť "š fine*;i':v-*;r{ nla*: .;*l:ji*1 \*t.r"} 3n"4*.Yu*Ť-e]g$*těntrlt.eu..Tis.}-a&iu7Édu
*T',j***r*i;i1-
.??"1*:T:t& ]í:iŤ }:'.t].n*řf.*.án sl'cjk:rt? *].s'* ÝuÍ *{]'e,9t.*r"rs'Ť"oťlŤJsf';p:11.{
.byi"n tae..1r.'in* ; či*n 3 řu y:*.T j.*yr :" :i ?'i ita1o n'{rrlhd ,1si:E ii'i h*1 .* j.ncié

čJ*n"rvé i1,5**Ť v* st*"jneke:-:'jí..

1q{:7

il*";r:'r.i*ltl n$*Ín{ *te legl r,}.Arl't "ťÍ.r.*e.k nF: t"*t,ígnl:j{*:l!:* ť,$".Ír$o']i*t*3.**
Ns*".r*ř*nťl p*r-á. ín{ gl1esu J'f, -ťtneing 1EČÚ-F' aeh*zntř*nť r,].**u i:-rJ * Žu""f 1*ť:!s

elsmj"ť:1*nnď si*$*';ď korj té.}ía v.*]"y:é hrnr.ngt.1x bv1c st.qhnrr*n* nn-Fí.]*t*'
p1.** ?6"]"e*trg }908-Íg č1ena čínnd!:0 s8 nři'h]*ír"íx &{nT.e T{t,*k,zs {]'env
nří,*névnjíc{ Fř-;.ríjs€F ?"!r,t.gn,1í*,{tX*}t !,{aetlsřek." i** ?-3T ;.*+sP 1'*

stxver:ií č"44*R'r:cčÉt,j<u l":heř:*n'Tn t..sri::s,t*knni.:l"ne st$'J-t}s sk}g{:čtYo
1 CrF

7,a Í*zrrr** :l$čjní zvc]"e.n nF*.'Tt$Pf Tn*;t,É3-Ůirřan e{el.{xí Ant-t'íi:si]" a č-j].
přj' rjčg*ti sbŮ?.t"i n* r:*YÉl.tx ir Žan.nerk'; {r:* 3.9"]ŤC8l".ssr,*kŤ.il'e p:
náv*etia,a't ?'*,&s. trij vej.i t*3. z*1.,rgň*lrg].t*']Y n.* i*.!. s s,p1riuuři;n$."uo1Ťs t'lu"l.T"

*řj":"ý n t*R-f'c ?reuhě ;:si!dxtg} .Ť** j *:p'r* .ř].-j ?;v].o tnt.* r.,"vt.kn.,.;t*l.

T.*F."euFen:ť ? sv{tí}n'v *Pe. 1ez** ,q ':p.1ng *o sk].*,iiY|ts' *;-.lrlé s]i.}s*}*
s t,et;t'nj i " 14 ;.í .š j:*.kg '

.'..:tl.Y

ív*]"*r: j" .1}* nY.íjtr,kn]"'3 l.é*tkv bn:] í nň* : stsŤ-*gt*u 1roYť.ť*kn:rpi ! t.ei*rrl



1

Jos .EY trt n nsrn. ve 1. č . učer.a o rrří s*číeí výbor"tr nř. i A ytt .Eo s t,á]" 3 Jan Fešek
Ant -Itlle!eř'dček,"T0s -T{* tyáš u nshr*.'iníky : á ni .Kr*l:1 ,.Íns *li Os t'{:. " 

Eer,'í 5O:^}/
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