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 alorotoM itsončelops orp íjavávohcaz hcímez hcíšlad a
 ymargorp évočatíčop an avárp ínvizulkxe átič

 an avárp ohíndarhýv ěntečv ,yvárp imýksrotua éněná
   ůmargorp ,ěmrof vilokékaj v ickudorper oben ínávorí

     .alorotoM itsončelops yvárp imýksrotua hcýněná
énežasbo snoituloS alorotoM ymargorp évočatíčop ilokékaJ

        otét v énaspop snoituloS alorotoMitsonč
mýndáž ynávokudorper ina ynávorípok týb íjěmsen otorp ecčuríř

itsončelopsusalhuosohénmesípohénvolsývzebmebosů
ůtkudorppukánanejužavopeneselá

obenůtnetap,ecnecilítuntyksopazsnoituloSalorotoMitsonč
inaota,snoituloSalorotoMitsončelopskešálhiřphcý

,ůktalpophcínčnecilzebícnecilhcíndarhývenhcýnžěbuokmijý
anokázědalkázanákinzvéretk,ěnticilpmiina,omíř

 énnarhco énavortsiger oben ykmánz é
 CLL ,sgnidloH kramedarTalorotoM itsončelops ykmá
   íntatso ynhcešV .ecnecil ědalkáz an es íjavíž

  .ůkíntsalv hcýnšulsířp mektejam uosj ykmánz é

při prodeji produktů.


