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s. šKtlDA sMícHOV
ovolnÁsogNÝ]u MIsTREM

V sobotu <lne l. listopa,du bylo,ve škvrňanské.sokolorryrě v Plzni wboiováno
mistrovství družstev v šeirnu fleuretem. Po napínavých bojích se staio mis-
trem republiky pro Ť. 1952 družstvo §. Škoda §míchov L v sestavě: Čivrný,
Irrubý, Sokol, Šrůta.

Toto družstvo mělo svou velkou pře-
vahu ve vyrovnanosti všech členů,
muž§tva, 'z nicllž se podílejí všichni
stejnou měrou na čestném úspěčhu.
Druh;im bylo družstvo ATK, které
mělo sice rrejvíce možnosti trerringu a

Výsledky:
r. s. Štoaa Smictov r.

Čivrný, Hrubý, Sokot, Šrůta
2. ATK 6:10 ,- 9:7 I_0:6 2 t 25..23 4 body

Herych,Phmela, Jemellra, ,\
Starý, §abart

s. s. ČKD-Stalingrad 7zg 72g 10:6 1, 2 24|24 2 botly
Bareš, Jere,miáš, Marscha,l
Skýva

4. Sokol Zbrojovka Brno r. 4,l2 6:10 6:10 0 3 16:32 0 bŇ
Gerža, I{oloueh, Nesňal,
|fhánél

hart, S,okol, Šrůta, které v rozhodují*
cim utkání nad ATK whrálo ].0:6.
r. zde byli vojáci druh:řmi a aa] stej-
ných okolností. 'Spoléhali na Chúielu
a když pak chmela prohrál s Čivr-
ným a se Sokolem (zejména ona dru-
há porážka byla tíživá, neboť prvá
prohra byla jaksi >kompensována<
neočekávanou výhrou Herycha nad
Sokolem.) bylo o rrýsledku záp,asu roz-
hodnrr_to. I

Nejméně se těšili přízni Štěstěny'
Stalinsrad'ci, 'kteří p,o dvou těsnýcla
pro,}rrách ve fleuretu (dvakrát ?:9)
i v šavli dovedli vzdorovat ATK zna-
rnenitě a prohráli jen 8:8 55:66 zás.

Nejslabšími 'byli v obou zbraních
Brněnští. kteří měli jen živelného
Geržu, kdežto osta,tní na své so.upeře
při nejlepší vůIi nestačili.

10:6

bylo též fysicky nej!fué připraven§
přílš však spoléhalo na Chmelu. Sta_
čilo pak v zápasu se S. Škoda Smíchov
r, aby Chmela prohrál jeden zápas (se
sokolem), aby celé družstvo zakolí-
salo a utkání prohrálo.

B:t L2|4 8 0 8t|27 *o*o

klasifikaee jednotlivců na takové
soutěá .je s,breslena, neboť z počtu do-
cílenýoh vítězství není zje,lno, za ja-
kých okolnosti (t. j. za jakého stavu
v družstevním utkání). bylo docíleno.,
Nejlepším příkladem je právě vítěz-
ství sokolovo na,d ch,melou za stavu
5:4 prď Soko] Škoda Smíchov r, kte-
rý-m ce}é utká,ní dostalo jiný ráz. Jen
pro zajímavost uvádírne, že nejleqším
fleuretisto,u byl Chmel,a, 'který p,ro-
hrál jen jedno utkání, druhým pak je
Hrubý, který ve všech utkáních vždy
zvítézil třikrát a jeďnou p,rohrá! tak-
že rná 9 vítězství a 3 potážky. Stejný
poměr rná brněnský Gerža.

Den na to se konalo v Plzni mis_
trovstvi družstev v šermu šavlí. I z,de
postavil S,okol Škoda Smíchov I vy-
brané družstvo v sestavě Čivnný, Lin-

Výsledky:-l

Čivrný Linhart,
šáilJ, s"ná

2. ATI{, 6i10 ;, , 8:8 13:3 2 t 2ž:2', 4 bódy

Herych, Cbmelry
Jernelka. Starý

s. s. čIrD-stalingrad
Bareš, Jererniá$
Marshal, Skýva

4. §. Zbrojovka Brrlo r.

o klasifikaci jednotlivců platí to-
t&. iak bylo řďeno ve fleuretu, Nej-

"ió'"iterštvi měl v šavli čivrný, kte-
rý pr,ohrál z 12 uikání ,jen jedno

tŠ Geržo,ul, Chtmela, který vyhrál cle-
setkrát a dvakrát p,rohrál a A. Sokol,
který uvítězil devětkrát a,,třikrát pro-
hrál.

Je nutno litovat, že bratislavští šer-
rnlři v. posle,clnírn okamžiku oilřekli,

6:10 8:8 ;. 10:6 L z"*24l24 2 botly

3:13 S:13 ,6:10 7 0 3 12:36 Obod

takže íinale mistrovství se wbojovalo
bež aástupce slovenska.

Po počáte,čních potížích a zrn,qtk]r
se mištrovství. pěkně rozjelo a bylo
nap,rosto hlaďce Wbojováno. Fři hoťl-
noóení po skončení mistrovství , bylo
orovede-no kritické hodnocení rozhod-
Ei"rr. zej*ena bratr Rybka neopako-
vái svůj-dobrý výkon z krajského pře-
tt.oťu. ík
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] CDa DrA K 7 V// Pl ZFN
PDn PIZE/V /ělbcvtno-

:,

ur/rědz' k regzr/ract

/ě/ocylčna S /rzlnco"y rac79

?ara'cly'ouv' r?ď,yl a"-, eťy

širmiri-o přeroiŤiáii

20-2/.unord /95?,

uíkony a s[ábíilčaií ňa kraiskérn přebotu y šer
"V sále Posádkového d,omu &rmády _v
PUni-Ěvt v-soňotu a v neděli vybojován
.*áÉ". traié á okresu PIzcň v šermu za
,:óá"iti tr llrmířú z oddilů PDA PIzeň a
Š;;áĚn Pizeň, Soutěž nrěla velmi pék-
n6"-iřóu"ňá piittizet jt přealseda ústřed,
;,i 

""ú"e 
sÝ T ÝS z Prahy §.'Jungman.-"ri'iňútei i,e }teuretu, kde bojovalo 11

,a"oaniiru. zvitězit §ebásta z PDA před
Ťřr""inŇ''a Lohrem ze Spertaku. V ,sou,i;zl v š'atli a v kordu bojoťalo celkcm
r; 

-ževoanttú. V šavli zÍltéZil .Paz9tof 
z

},DA před .F'rydrychem a Lotrrem zc Spar-
i"kiiá v-torau Kubišts ze Sp&rtaku před
Lohrem a Bártou.- V"tňi -pe-Xný iďton vedle zkušených
q".",iřů rjoaai mtáaý Lohr ze §partaku
b'ián- i Fazstor z FD_A_ Plzeň.- Ý- mutěžl družstey .zvítězil Spartak nad
pĎa Plzeň, a to v šav}i 5:4 a v kordu
*i"renor 

byl velmi dobře připrave},. mě}

rýchlý průběh a je na škodu, že ]eJ Ýt-
íé!o -pouze 50 divá}ů.

v posáclkovém domě armády se uskut6č-
nijy přeboťy MvŤvs,Plzeň š€rmířů, a to
jcdnotlifců i druž8tev, vě f_leureťu §tar-
iol,a]o 1[ závodnlkú, z nichž Šebestá" PDA
Plzeň. dmáhl 9 vttězství. Březina 8 vítěz-
str,í a 1 porážku a Lohr ? vtt&aství a 2 po-
Iážky. 'Oba jsou ,ze Spartaku Plzeň.
V kordu bylo 6 startujtcich a fltěžem 5A
stal Kubiita, spaťtak, §e 4 Ýit&ž§tyíltri
a 1 prohrou. 2. Lohr. který měI 4 vltěz-
sttí.13. Bárta, PDA, 3- vitěr§tví, v ša.vll
šé stal vítězem Pasztor.'FDÁ, kteyý do,
sáill 5 titězstÝí,, 3'ridrich, §pá,rtak. 4 ,!.l-

tězstÝí a Lotli 3 vitěz§tr,í. V §9utěži pěti-
člpnných clruž§tev v,kofdu zťít&ril sp8řtálč
naa ĚDA 13i3: Kubi§ta zí§kal 4 a Lohr 3
\,itězstvi. Také v šavli družstev vyhrál
sp€tťt5k, a to 5:4,, zÉšluh,ou Ku,blsty, lrte-
r_ý .ryhráI 2 utkání, "etím 

co rlspěšnýrrr
v mužstrrr PDA byl Pasztor, který dó§áhi
3 vítýz§tvi a nebyl vůbec poražen. ... ",:

í}!:i:;,]j,.*,n"6ž*

* "''Ý"+:.+il]a: 
|l+t$l*, &.':e!!,,- i,,,l 'l?i,}:1.É#.É..řn]!3v];|!NÝ#óiii:r,,r;!.g.r.;*4_1 !];;,r1+3,i]n*:i*!l

Representační tnužstua SS§R a ČSR u šermu šaulí př! pruém střetnutí u Prazé
75. Xl. 1954. Zleua: Kuzněcou, Eorgač, Vgšpolskgj, Pačeiouskú, Bogd.anou, Komd-

rek, Rglskaj, Skýua, Starý a Běliakou
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z mistrovství
§vefa,

v l-ruxembur,ku
Na-pruní,m sní,mku ie

zach,ycen boi z utkání,
Maďarskó-Italte x šer-
rnu íleuretem člružstel:,
No lelsé straně lelsú,k
Eď. Mangia,rotti pr,o-
ti Paloczóui,. Všimně-
te si zulúště střehu Man-
giarottiho, kterú mó, uú-
hu těIa posunutóu mí,rně
d,opředu, oušem těžžště
zůstd.uá uprostřeťl.

Na druhém sní,mku je
zachg ieno tlsp ěšné d,ruž-
stvo póLskúch šenní,řů,
kteří, se umí,sti,ti u sou-
těži družstels a šauli. na
'druhém mí,stě hned za
M aď ar skem př ed F rancií,
a ltaltí, (Pauslas, Tusar-
d,okens, Pauslollsski a Za-
blocki.).
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Lěshtp šermi,řů je ?1 let
V jednotliucích ]6a1
{lspěšněiší, Patolollsski,,
kterú se umí,sti,L, na
čtartérn, mí.stě (třetí, zle-
pa).

Třetí, sní,mek ie za-
chgcen z utkúní, Maďa-
ra Sal<,ouicze , (tl,euo)
s Francouzem Huetem
(pprauo). Maďar Sako-
oi,ez nešérm,oo at letošní,-
ho roku na mi,strouštuí,
suěta u neilepší tormě.
Zuló.ště nepouží.ual íLe-
še; kterúmi. Loňskéh.o ro-
ku u Bruselu zuí,tězi,l na
mistrol:stuí, sl:ěta,

Čwrtg sní,mek je za-
. ehacen opět z utkóní. tž-
'nalolsé soutěž_e pe íIgu-
retu ďru,žštéls Maďarska
a ltalie. Maďar Guuržcza
(na snílmku uleuo) za-
íttoči,l a ješté.ue aúpadu
stačil,. lsukrút před,bod
Itala Ngstiniho.

ďEeveN; {Q§t*
českoslouenska pŤi zahd"lení, mistroustuí, ,suěta u šerrt*1_Nóstttrp družsttsu.

. ,k, , D Lucqnbursku



r*l.§ŤťíF škÝýA
základní postauení při šermu šaulí, trenér uprauuje polohu rukg a drženi šaule.
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Gturt století druhé neiuětši T| u kraii - §lauie UŠ Plzen

§nhatá ntiltuln§t- §nt§lá
Zdařilcu §porloťní akadomlí v iale'rta E'or6ch

ÝyÝrchollly oslavy 2S. výročí zalolasl, vy§okoškol-
eké tělogýchovné i8dnoty Y Ptznl - Stavle VŠ.
18. pro§ince 1951 byt8 u§tavane Tt Sokot , Tech-
nlka Plzeň a ieii výbor v č610 3 Kaťlom Eroň-
kBm těžll především z nadšent po§llchrřň l io.
|lch ,uěltelů. Tato Ylaslnost EB pak 6tata charik-
ierl§tlckoB l pro d8lší výÝojov6 etipy,,i8d!oty,
která se zs skromnýGh začátků 8 půyo.Iních řtyř
oddíIů íkošíková, ndbíiená. kopaná r tyžoTání}
během poměrně krátkó doby vyšvůbta mbzl nci-
Ýýzn&tnĎě|št v západoře§kóm k.iil a pfitřt,m€;l
IeiaktiYněišt Yysúkoškol8kó T| v celé; rapnbltce,

PořáteřnI ělnnost byla víc6úéaě žtveiná, Po
3okolo př!ktlcky nezdědlla žád,ná lnatBrtálrl1 vy-
bavení anl vhodný tětovýchov!ý rt6n9k. Prnio
§o stala vý§talba vlaŠtních zařtzaní hI8vn!m Gt-
lem.

Koncem roku 1gí2 pottlo zákona o roařlanlzact
tělesné gýchovy a sportu byla t.dnot! přótmeno-
vána na D§O §lavla Ťechnlka a vzulkló,.dglřícb
šest sesterských icdnot přt IBdnotltvých řkotáDh,
Jeiich činno§t končí po lřsch loteDh a Y ťoce
1955 se všech s6dm iednot stouřllo do iaitlné -Slavio Vš Plzeň, m8,ilcl u75 řlgtrů. Nutnbrt vtrsl-
ni}:to tětrovýchovnéLo stánku s6 

'6ště 
zvyiitta.§B stavebním po,volaním nastala nová etapav fozvoil iednDty. Do iaŤa l959 byty BD§tavBnydva tonlsové dvořcB, zaháíena uÝttavba ktubovnva datších hřišť a koncBm-roku ig8l byta dokrm--

čena !. fáze výst8vby a It. za dva Foky. v Toco
1063 však došlo opět k íeořganlža8t výrokoškol.
8lrého §p0ťtu, q t8k Ýlrtlkly dútší dvě 

-§le!|s 
-

přl lékat§ká a poda8o,8lckÉ lakultó. Stavia VŠ
zústal! přl vŠsE E v roco 1906 liž p8třtla mBzl
přední TJ v Plzíl l krajt. Měta 83Ó ř1-6nů, 3 itřuž-
§tÝa ý pTvJtl a !l družstev ve llruhé lize, .1í oat-dílů a odborů ú základnl pro§třBdky v hodnoté
1 300 000 Křs.

íětorýc,tiovni řlniosi §o bohatě rozrůstáia a na-
stalB l nová Btepa vý§tavby. v roee t973 bvla
po3lav6n€ 3pDrtovní hata Eákla.t€rn 3,5 mlt. Kts,další hřiště a populární mtnlatur8olf. Dále sá
bohatě rozví|elE člnnost l čIenská záklaítna až
k,_ dnešnlm 1700 členň, kteřl sportuií v 15 oíl-
dlleob._ NslúlpěšBěišímt j3Du tenisóvý. maiíclua sv6rn kDntě ředu prvenstvl v neii,ůzněiSich
soutčřích celostáihího charakteru a vÝóhovu řádv,
vynlka|lcíeb hráčú, odbíiené žen, ptávecký. kut-
turistlcký, orleníačního běhrr a horolezec[ú.

llspěchy pdrlgdníGh let byly podminěny 'úzknu
spoluprtcí:, podpoťo|t straniciiých, §tátni;h a 1ě-
loYýchovnýdh orgánů všech §tupňů, oíky ngvšsd-
n[mu D_ochopení před.§tavltelfi těchto orbánů ing-
hou dobioyolnl a 'obětavl prasovnícl Tl Šlavia VŠ
srEóIo_plá_novat další úspěchy v-rrjištění mns.vé
tělesné výchovy l yo výkonnóstnrm'a vrchpllvÁ,n
sportu, stBlně |ako v dobutlování nádhernóho
§por.tovního aťeálú v Bořském pařku.

Ťoio Ýšs so dozvědětl úěastní8i slaln*stní kan-
lérsndé , reierátu předseily Ť} Marc*la B,.rd11.zs přítonúo§tl výrnamných osobnosii vBř.iRóho

'lťota 
byli 9yznamenánl nei|8pšl tuíkeisnÉři t"a,

nóll r 8pořtovcl Tl čestnýmt odznaky. tit '. a

bttdOtlIltO§t

§ymbollekýtni .látky.

TPll nDOlZ D0 ru st
Offiiha
(trsz-rqs§ )

ý teovýcrwé j&trrrě Sltia Ptzďl Tcdrni?al_ z&l&ail rtdeati aú* údW. fu alrr.i
afuat, tfulé, tí€* dřÚĚ v NwÍ;fu4,a
|Ekh ,,§'fur''. Tok m přfulcd *tn ?dnÍ'aa
Plzásklu mezi gony, o 

-tc;rlctl 
řcícJnbt s&oro

oni acvěděío. TGDrE v Do§lbdírí @ě nalcr,li
drjíí_ffirW; lln1. t Ú,qqri1! a1l4ls z& lň
tlqí{! Pfu !0 e§?ěrýcr, zótúúki a bralilHrrolt.
pllprqry Ň i 1b,firplřnsí--PhóŇi ňieÉroiáci
§i illfiňÉ'ú*b ilfu. N ďltva byíi v cdé Ptzni icnomoli ětfř' závdnlci. ticří -s vélwď' ionvto
*oru, afn[, |ri wtarcaí &Etu ioda pli T! Slctio,
stwpá pďa zój!'rc[ l,aždýn dncíí,t Y p6,l(d/alch
týdnc<lt nusel W Ň, Útll.iagavých f.r/iin b
ltart afuaifu1 píďňc sÉ yšíďni aovi ai.
jcncí ncrvtúi mFdinou ir.tálr;tĚal! - l{o mín-
dch: Zóbel z aaningu §crníř0
o $tdixú. ' l. šyí{6tE& řlrgň54

/g§4 ,

íus:F ZAc7'rry
yF.Máy// Po oaťHau
Z Dso sPáBnk Zy//
y Doaé /. tptrp7átrl4DY.
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K článku ve"§tadionu" od lvo Švíglera předsedy
§S0 Slavia :

Ci levs- SeídlerrSedléčekríiubište rFabianová J.,
Fpbiani:,.rá M., Friedrych, Jiřinec

V. JlRlNEc



}r.8EDLď;h( r. sFlDltB



Z HTSTCRIE VYSC:iCŠÍCLSKÉ rĚr cvrcrrcvl:É JEl,}]CZy :

í6ncem roku L9rP_ ,l<rly vgšel zá{!on o reorganisac1 
..

tě]-esnévýchoVYasportu,by1aji:dnotapřejne,.ov-ánana
čobrovo}nou spcrtovní crgenisaci ]-lC:I.{ -nSO Slávie Techbika.
PŤ,eř s;-dou by1 .i.qrcei ilenča, organi_s. pí.acoyníl..em K*clec.
j,li=c .iliv j í -echni]<u vz,.i':n11.. i r'q }ší sesters,<é .iecnoty S1.
1ékgřs,iá f l'rulta , Vyšxí pe{ago5iie,lé škole atc . Všech:^,y tyto
jednoty něly spolešný rcr"a jsriý výbor .iehož přeCsedou byl

xIyo Svíglér. V této cobě přestuprbje z xSO SPA§:|A,{ ZVIL
šermířský oadíl.V roce L954 by} předsedou Slavia Technika s.
Tng, Vondřich..Te*notg rněla |ehcv p-řibJ-í žně 350 č 1enů 

-* 
11

oťdÍlŮ vČ,etně Šernu.ll roke m t955 končí či.no.st nSO I CH.
iiová org.3nisace slouč ila v-ig96 

' 
jednct do .jeCiné jeCnoty

Slavia vŠ Przeň.Je<]notn ně]_a celkem 1 -7',, Ťlenůrpředsedou
byl zvolen s.švígler.V té c].obě přistoupil co jednoty §.
}.{iroslev Mečířrlrterý *q§ pozdě,,ii sta1 tajenníkem jednoty.
V roce 19§6 byl zvolen rrcvýn, předsed,ou jeCnoty s.};1.Bend,a.
§itu,*ce v tehriejší jednotě nebyla příliš utěše:lá především
hospodářskyrprotcže oč|ržení tětrovýcho,ry od RcI{ přerušito
dotace rkteré čříve t,r.,iišiovaly činnost jecnoty.Ey1 nedosta-
tek sportovníuh zaŤízení.Všude jsme byli v nójmu. V té době 4
velni ponnáha1 naěenu ondílu zejnéna ta jenník je3noty s.lvlečíř,
který také spolupracoval pří zajišřovéní I.ročníku západoč.
poháru který §e tonal v bývalé"Turnhale" v Lenin.u}íci v r.195t.

l

*v+ -

':*,,a'
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{q 55

Neicvik přínóho baCu:

finc.n*ro --1rl}ri *iaj I L l l U; ,l uV i L, Utl , závoťn]:e i.:F,pbi_ano-Jé 9 "iiřinec

v



i ,.l;J
sLAvtA PI,zEŇ_§rírvA§ P!§EI§

Drouat€ýmí utkání v šennu íleurďp,ma &19ll. ve fleuretu zvítězll §lovan tld
lríly.ž_po__třech bo{,egh Fisku do§áblt tlu:rinjký, korecký ii šimek a dya, zitter-
9_ert.. ?s §tavii Lohr. §edlá,ček i Pešek,v utkánl šermu óaýlí naopak rÝttězl-la slayj9 tecllnika t4:2. Získané { bo-g_y_tg.4aryenali F}ydry.ch, Lohr a Kutrl}íubišta.dosíht .2 bady. Ua §lora,n Zltiř-bařt a sim+k. 150 di9át(0.

13.února 1955 :Přátelské utkání

§lÁvlE TICHNIKA PLzEfi - §LOvAl{ pÍsex

Družstvo SLAVIE v šavli a jediná fleretistka §LAVIEl

Kubi§ta, Kunt, Lohr, Fabianová M.lPryCr;rgh

Porážíme Físek v šavli L4 | 2

V utkání žen poráží trii.Fabianová (Slavia Plzeil)

.r

Eulínskou z !ískr;:

l.--:.*'_-**



T



T

]"i

SŘ€znr 1955-Jako ŤJ slÁvlA cvičíme přechodně v normá]"ní

třídě.Tělocvična VŠSn v Leninově třídě §e upravovala.
$a fotografii : Bře zina rKubišta, §eCJ.áček, §eid 1er, Friedrych, Jiřinee
J . Fabia.norrá ,}d.Fabianová



í

] -::

Břeeeyr 1955 - trenujej}a v ncl:,m{]_ní Ť,řídě líŠSn,r Ler:inrbvě třídě"

t



í

Volr]i, -h. j ve flere Ť"u l
v]svc :i,ic;:ír lc4 1{xek,

hřóryňh | (lnq.
LJJu'

trpravJ {are 1 §ejr]].rlr

tiolný bc; v ěgr,li: ('březen 13r5)

rrlevc: ,".are } }r;rrr}r,ych ,vpralxo }iojmírr Ser]lál1 ek



TŘl DRUHY NAŠICH ROZHODČICH

Foctivý rozhodčt

fi
Ňz;,lř p*,

it
... zásah vlevo!

GALERtrE svĚTovÝcH šERMiŘ,J



T_-
1+

Vo}ný boj ve

vtevo :Joseť
ťleretu rbřezen ]"955 l

Kuntrvpravo Boris Lchr

Xc zápis* výb'rtví li"a,izu trbd,"al1 
'^!^'^",, .

-" f\a zálzldt1 xžrw,írú pewlcu-z íO§O- U,: 
_

ue fleuretu Christían aOríola (Erancie),zuítézil lďos nd mezío
v Karlouých Varech. Na snímku D'Oriola (uleuo) útŇí na

Maršóla(opruuo). , : in

1lgmpiiský titěz
tlároťlnhn turwii



T

Klnsický uýpad nĚkolikandsobného mistra suěta
s Poliakem ra mezinárodryím tlrruji u

{q 56
Francouze D'Oriol!.l v utkdni
Karlouých Varech.

4q56
Stisk rukg po utkání. D'Oriola (Francie) s mistrem sportu Chmelou (Spattak
Brno) na rnezindrodnim šerrnířském turrmji t Karlouých Varech. Erancouz je
tĚkolikandsobným mistrem suěta, ndš representant letošnírn ďuojnasobným pře-

bornikem ČSR ue lletLretu a šauti.



1qS6
Maďarští šermíři letošního roku dosdhli již někalika pronikauých uýstedlru. Zají-
.mauý snimek z utkdni maďarského šermíře Szoéce (uprauo), lcdgž se mu nepodařilo

dostatečným zpúsobem ugkrgt útok soupeře kuartou u hlubokém před,ktonu

)ftlmpíjský uítěz ue fleuretu,Christian D'Oriolri (Erancíe) zuítězil letos na mezi-
iúrodním'turnaji o Karlouých Varech, Na snimku D'Oriola (uleoo) útoěi na

Maršdla (uprauo).

(brir{ťan D'O,rfoJa
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Siavte

l(u"rt Jifirpc,

;1'*. 
1_\57 ple_* T-.r

t,"'

§cidlcr }biřrrrer.

lohr řabietwd Baduraí ttaišrtrarwi §€ňj&h

. j -\,5
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49§9
Dt. Matějček (Slúvia Pralw vŠ), uítěz tnezi-
ndrotkliho turtuje ae lleuíetu u Ktakooě

oskar Forgač v tomto roku (21. IL) za:
znamenávi 21 rokov bojov na planchi

domácom a zahraničnon!.

b
,ď

qď

:!§p

rq§p
Milddc Herychaxd'obsatlita na mezínir odtútn
tufnaii u krakolsě xe.íleuretu druké rnísto
a u sóutěži družstzx porazila úechng polské

šermiř|:lJ.

\

"ďl^)N'
.LV

xo\,,

' 1958 q},*t,1,1,
Dť. Vratislal) Janila tlosdhl uúzlwrunéhoá{pil'nu u sóúěži jednottiuců u korilu, kčIe obsúfr
člruhé misto na meziniroitniň tutnaji u Kiakooě. Na snimkú uleuo Jdnda děld přeilbod ilo

útoku soupeře.
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4

,b

ý' 'pirlrrlsrsno urtÉNť §tl - Pí"§§N(

B0DU,
b62
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Vs

T A-rEK
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DoL l HAL

lokor""o{i vo-
virězswt

?rálo 48
j

plzeň 12-

Trrrnaj_
Ff rr al€ , 4.

por<-n*clo- Slavr'o_ Pro-1ro.-

lll. VT ve l-Leretu ,9n

FABlANoVA sLavi'a ?LzeÁ 6V/'1 P

-, Tě @r,il termil_ 1rry,ořádál='E4nř,ú
odd-íl S,lfixia ihaha VŠ souÉěž pťd šeďmí
IItr, výkwlŇbrí ďfly ve f,kuredú rmlá;
ten. - e{ubern'tgS8

Korre,čYté p@d{-ve íry}fi€a. , "] ,]],r,if,

1: Fabri,ár.loyá _ (šlel@.8l"eň) .,, :, '6B,..1].. 
' 

1l

2. Felricrh,ová (BaŇk Pratía} 5lZ _i
3. Hlamircová (Teť€řr Střešcfiicp-') 4l3 20lW
4. ll,r€lkiryá (slevi{,r.Praha VŠ) 4l3 ztlÁ
5. Trágrugá (narr,fl< pratra) 3|4 zuts
6. Ulrýďrové (tssť}ít( Pra[ra) 3l4 UllS

LúHÉ J l p-i^íFL ÉABí,ďi,/oíň: boLl1rAL
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1958-jaror V tělocvičně TJ Slavie na vŠsn v plzni,leninova tř.

Dol íhal, Pres 1, Ra dová, Ea j šnanová, Br onek, Brrli cb, Fab i anová, Ji řinec
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LOHR - FABIANOVd

Hnlšnnrrrovd a, RADOVÁ

s t<tigt§tou

195B ,lčlxvična 
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