
Vážení šermíři, současní i minulí, přátelé sportovního šermu,

V příští  roce 2019, budeíe vo kvoětnu slavoit 75. voý ročí zalrožení ro ganizrovoanéhro 
spro trovoníhro še íu voe Zlíně.                                                                                                             
Kluby Spro trovoníhro še íu Zlín a Klub še íu SK Zlín, dávoají droh roíady ad esy vošech členů, 
kteří kdy voe Zlíně še írovoali za SK Baťa, Srokrol, Jisk u, TJG, Klub še íu SK Zlín, Spro trovoní še í 
Zlín a ASPV SK Zlín.                                                                                                                               
Tutro infro íaci prosíláíe p rotro, abychroí zjistli, zda ad esa plat a zá rovoeň, abychroí zjistli 
Váš předběžný zájeí ro setkání, kte é bude vo někte é z  estau ací ( p avoděprodrobně                 
U Ba cuchů ) voe Zlíně. Bude se jednat ro akci sprojenrou s p rog aíeí a voečeří.                              
P rosííe Vás, cro nejdřívoe ro rodprovoěď, ať je prozitvoní, nebro negatvoní. V případě zájíu Vás 
následně  budeíe  infro írovoat ro dalších prod robnrostech.                                                         
Prokud íáte krontakty na další bývoalé še ííře, nezaproíeňte náí je p rosíí zaslat sroučasně 
s rodprovoědí. Mrožná taí nalezneíe ještě někrohro, kte éhro neíáíe, nebro jsíe na něj 
zaproíněli.                                                                                                                                                   
Ještě jednrou p rosííe, vo každéí případě ro rodprovoěď. Akce je ro ganizačně ná ročná a pročty 
zúčastněných budrou p ro nás voelíi důležité. 

Ma tn Rrotte  Klub še íu SK Zlín                                                                                                  
Zdeněk T aub Spro trovoní še í Zlín                                                                                                          
Brohuíí  Váhala Klub še íu SK Zlín                                                                                              
Rrobe t D rozd  Spro trovoní še í Zlín                                                                                                          
Ma ek Srochro  Klub še íu SK Zlín                                                                                                        
Zdeněk Malroň Spro trovoní še í Zlín                                                                                                         
Davoid G ebeníček Klub še íu SK Zlín                                                                                                     
Nro be t Pelc Spro trovoní še í Zlín                                                                                                            
Jakub Oíelka Spro trovoní še í Zlín 

                                                                                                                                                                  
Krontakt: Zdeněk T aub zdenkt a@vorolny.cz írobil: 603 829 129

Odprovoěď na íůj dropis íůžete zasílat e-íaileí, nebro telefroneí.

Odkaz na webové stránky šermířských klubů

Spro trovoní še í Zlín : www.spro trovonise í-zlin.cz                                                                  
Klub še íu SK Zlín : www.klubse íuskzlin.cz

mailto:zdenktra@volny.cz
http://www.klubsermuskzlin.cz/
http://www.sportovniserm-zlin.cz/


              


