Zápls ze schůzkvškolskéradv při ZS a MS Ploskovice
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27.6' 2016
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Zápis z jednáruvyhotovil 27.6. 201.6
Fodpisyč|enů
ŠR:J. Andrle ..

lrp.J.Kubů

Jaroslav Andrle

