
  

                                                            

  

  

  

PPllaanniinnsskkii  ddrruuššttvvii  ŠŠeemmppeetteerr  vv  SSaavviinnjjsskkii  ddoolliinnii  iinn  ZZaabbuukkoovviiccaa  

  

ttee  nnaa  pprraazznniiččnnii  ppoonneeddeelljjeekk,,  1188..  aapprriillaa  22002222,,  sskkuuppaajj  

vvaabbiittaa  nnaa  2233..  ttrraaddiicciioonnaallnnii  ppoohhoodd  nnaa  MMaalloo  ggoorroo  ((11003344  mmnnmm)),,  

kkii  pprreeddssttaavvlljjaa  »»ssiimmbbooll  ttrrddeeggaa  ddeellaa  iinn  lleeppiihh  ssppoommiinnoovv««..  

  
ZZ  nnaaššoo  hhoojjoo  bboommoo  pprriiččeellii  nnaa  mmaannjjššeemm  ppaarrkkiirriiššččuu  nnaadd  LLookkaavvcceemm  ppoodd  ttuunneellii,,  

nnaapprreejj  PPrreeddmmeejjaa  ((888833  mmnnmm))..  MMaarrkkiirraannaa  »»SSrreeddnnjjeeččaavveennsskkaa  ppoott««  ((ddoommaaččiinnii  ssoo  

jjoo  vvččaassiihh  iimmeennoovvaallii  ttuuddii  BBooššnnaarrsskkaa  ppoott))  nnaass  bboo  vvooddiillaa  sskkoozzii  ggoozzdd,,  ddaalljjee  pprreekkoo  

rraazzgglleeddnneeggaa  kkaammnniitteeggaa  ssvveettaa  iinn  ssppeett  pprreekkoo  ggoozzddaa  ddoo  MMaallee  ggoorree..  DDoo  ttuu  bboommoo  

hhooddiillii  ookkrroogg  ddvvee  uurrii..  PPrrii  ppllaanniinnsskkii  kkooččii  nnaa  MMaallii  ggoorrii  bboo  oobb  1111..  uurrii  ppoozzddrraavv  

ppoohhooddnniikkoomm,,  kkrraajjššii  pprrooggrraamm  iinn  pprriijjeettnnoo  ddrruužžeennjjee  oobb  zzvvookkiihh  hhaarrmmoonniikkee..  

OObb  lleeppeemm  vvrreemmeennuu  bboommoo  iizz  MMaallee  ggoorree  iinn  ČČaavvnnaa  oobbččuuddoovvaallii  KKrraass,,  FFuurrllaannsskkoo  

nniižžiinnoo,,  ppoodd  nnaammii  VViippaavvsskkoo  nniižžiinnoo  iinn  nnaa    vvzzhhoodduu    oonnssttrraann  NNaannoossaa  nnoottrraannjjoosstt  

SSlloovveenniijjee..  

PPoo  ddaalljjššeemm  ppoossttaannkkuu  iinn  pprriijjeettnneemm  ddrruužžeennjjuu  zz  oossttaalliimmii  ppoohhooddnniikkii    iinn  ddoommaaččiimmii  

ppllaanniinnccii  PPSS  KKaammnnjjee,,  ss  kkaatteerriimmii  ssmmoo  pprreedd  lleettii  ssttkkaallii  pprriijjaatteelljjsskkee  vveezzii,,  bboommoo  ppoott  

nnaaddaalljjeevvaallii  vv  ssmmeerrii  ČČaavvnnaa  ddoo  ppllaanniinnsskkee  kkooččee  AAnnttoonnaa  BBaavvččeerrjjaa  ((11224422  mmnnmm))..  ZZaa  

ttaa  ddeell  ssttrrmmee  ppoottii  bboommoo  ppoorraabbiillii  ssllaabboo  uurroo  hhoojjee..  PPooččiitteekk  pprrii  kkooččii  nnaamm  bboo  ddaall  

nnoovviihh  mmooččii..  

PPoo  ddooggoovvoorruu  ssee  bboommoo  ssppuussttiillii  vv  ssmmeerrii  LLookkaavvccaa  aallii  PPrreeddmmeejjee  iinn  ssee  ppoo  ookkrroogg    

ppeettiihh  uurraahh  sskkuuppnnee  pprriijjeettnnee  hhoojjee  ppoonnoovvnnoo  vvsseeddllii  nnaa  aavvttoobbuuss..  

  

ZZbboorr  vvsseehh  pprriijjaavvlljjeenniihh  uuddeelleežžeenncceevv  bboo  vv  ppoonneeddeelljjeekk,,  1188..  aapprriillaa  22002222,,  oobb  66..  uurrii  

pprrii  ttrrggoovviinnii  MMeerrccaattoorr  vv  ŠŠeemmppeettrruu..  VVssaakk  uuddeelleežžeenneecc  ssee  ppoohhooddaa  uuddeelleežžii  nnaa  

llaassttnnoo  ooddggoovvoorrnnoosstt,,  ppoohhoodd  bboo  oobb  vvssaakkeemm  vvrreemmeennuu..  OOpprreemmaa  nnaajj  bboo  pprriimmeerrnnaa  

kkrraašškkiimm  vvrreemmeennsskkiimm  rraazzmmeerraamm,,  ddoobbrrii  ppoohhooddnnii  ččeevvlljjii  ssoo  nnuujjaa,,  vv  nnaahhrrbbttnniikkuu  nnaajj  

nnee  mmaannjjkkaa  mmaalliiccaa,,  ddoovvoolljj  tteekkooččiinnee,,  vveettrroovvkkaa,,  pprroottiiddeežžnnaa  ppaalleerriinnaa,,  kkaappaa,,……ppaa  

sseevveeddaa  »»žžeelleezznnaa  rreezzeerrvvaa««..  ZZeelloo  pprriippoorrooččlljjiivvee  ssoo  ppoohhooddnnee  ppaalliiccee..  MMoožžnnoosstt  

ttoopplleeggaa  oobbrrookkaa  bboo  vv  ppllaanniinnsskkiihh  kkooččaahh  nnaa  MMaallii  ggoorrii  iinn  ČČaavvnnuu..  

PPrriijjaavvee  ssoo  zzaarraaddii  oorrggaanniizzaacciijjee  pprreevvoozzaa  oobbvveezznnee  ddoo  vvkklljjuuččnnoo  ppeettkkaa,,1155..  aapprriillaa  

22002222,,  oozz..  ddoo  zzaasseeddbbee  mmeesstt  nnaa  aavvttoobbuussuupprrii  oorrgg..  vvooddjjii  ČČrreeppiinnššeekk  SSiillvvuu  --  003311  550011  

224444;;  zzaa  vvooddeennjjee  ppoo  mmaarrkkiirraanniihh  ppootteehh  bboommoo  ppoosskkrrbbeellii  PPoollaavvddeerr  BBooggoommiill--  

MMiillaann  iinn  eekkiippaa  PPLLVV..  

  

NNaassvviiddeennjjee  iinn  ssrreeččnnoo  nnaa  pprraazznniiččnnii  MMaallii  ggoorrii  iinn  ČČaavvnnuu  !! 


