
t9. Současné zaměstnání
IIpoQeccnouaasHa.'I Ae'TeJ]bHocTB B HacŤo'lqee BpeMJi

He\t,q eER
20. Zanrěstnavafe|, jeho adresa a te|efon. U studentů název a adresa vzdě|ávací instituce

Pa6oroÁarear, aApec u rele$ox pa6oTo.qaTení. ,{.n-a crygexroa, ilIKo]T6ÍII{I{oB - Ha3BaHI,Ie H aÁpec }"re6rroro

';6.ó"ň:l K 0t1 |')Al\t t J/\
PRO5p5'or t4tRA 4nl4 j MOSKvA +1 gc? /t44 42 3?

21. ř{|avní účel(y) cesty:
OcHosHar L(etrs/-fi noes{x}r

fu turistika Ej obchod E návštěva rodi*y nebo přáttl Ú ku|ture E sport E oliciálni návštěve
TypI-I3M ÁenoBaJI IIoceilJeHBe poAcTBeHHI{KoB nml gpyseĚ I(yJIĚryŤa cIIopT o{tuuanurax

I zdravotní důvody t] studium D průjezd tr letiš{níprůjezd tr jiné (prosím upřesněte)
lrelieHl'e yq96a 'TpaH3!|T TpaH3HT q' a3ponopT uiras ívrasart')

22. C|enshý stát (č|enské strity) určení
Crpalra{uJ ua:nau enue fUESKA REPiJ$T-IKA

23. Členský stát prvního vstupu
Crpananepnoro*esga pCL SKO

24. Počet požadovaných vstupů
Br:a :anpaururaerct,qrt

ffieaen vstun E dva vstupy I více vstupů
oÁHoKpaTHofo IByKpaTHo.o MHofoKpaTHofo
B6e3.Ila BLe3Ia BBe3na

25' Předpok|ádaná doba tryání pobytu nebo
průjezdu - uveďte počet dnů
IlpogorxurelrHocrs npe6ueaHar {rH TpaH3ETa

))'10

Po|íčka označegá hvězdičkou (*) nevyptňují rcdinní pffs|ušníci občanů EU, EHP ncbo Švýcarska (manže|, manže|ka, děti, závis|ý předekv přímé
linii) požívající práva vo|ného pohybu' Rodinní příslušníei občanů EU, EHP uebo Švycarska předloží doklady, které tento přibuzenslrý vztah
dok|ádají' a vyplní po|íčka 34 a 35.
|Io:u, orueqengEle 3HaRoM <*>, ue sanolaxroTcÍ q:IerraM'l ceMEH fpaxÁaH Esponeňcxoro Coosa, Esponeňcrtoro 3xoaorr,rN.Iecrtoro llpocrpancTBa IzJI},l

Illaeňqapnrl (cynpyr/-a, !.eTÁ Vni 3(oHoMHqecKI,I 3aB'cllMble poAcTBeHHllKH io BocxoÁÍ{eň lraHNu} npn ocyqecTBJIeHI,{E cBoero npaBa ua clo6ogxoe
ilepeÁBfix(eaxe' noJIxffšI npeÁocTaBqTš AoIq'MeHTI'I' no.4TBspxlaml{fie poActso, II 3aÍoJrH'IoT no;rs 34 n 35.

(x) Fo|íčka l-3 jc třeba vyp|nit v souladr' s ridaji v c€ŠÍoÝnim elok|adu'
x,) lloa' l.J 3a'ojIHJIIoTc' B cooTBeTcTBhI. c 'IIaHHĎIMH
26. Schengenská víza udělená v posledních třech Ietech
lllerrrerrcxne BH36l' BI,unHHI're 3a nocleÁHue ToH rojla t

tr o" fu ".,o datum (data) platnosri 
"d 

. . 61 20 9.2
HeT Áa ÁaTa eů1}. I8BecTga

vl r..nr:r
T ! úlíJ:-x l

27. Dříve odebrané otisky prstů za úče|em žádosti o udě|ení schengenského víza
. 
orneqarxlr na:rÉI{eB, npeÁocTaBJIeHHr'Ie pauee npřI lloÁaqc 3a.ÍBXI{ Ha IIoJtyqeHI-{e uIenrerrcxoň lt-t3st\l

14 o. L-J ano datum. jc-li známé ' ' '

ŘeT 'aa IaTa. ecJII.I u3BecTHa

28. Případnó povo|ení ke vstupu do ci|ové země
Paspeuenae Ha B6es.E B cTpary ronet{Hofo cJIeÁoBaHI.J{] ec:rra xeo6xogtztr,to

Udšlil .. . . '. . .. ...
Keu nugaHo

Doba platnosti od ... ..

.Ileňcraare:lř'Ho c
.do
Áo

29. Přcdpok|ádané datum příjezdu do schengenského
prostoru
flpegno:raraeuax.{aTa B}e3Áa B megfencr(yřo 3ol{y

30. r.r Zo4a

30. Předpok|ádané datum odjezdu ze schengenského
přostoru
flpeauolaraevax IaTa BŤ'Ie3Áa u3 uleHrerrcxoň aoprt

4 C. 5.20t S
* 31. Příjmení a jméno zvoucí osoby nebo zvoucich osob v č|enském státu (č|cns|cých státech). PoLrud jich není,

uveďte jméno hote|u (hotelů) nebo adresu dočasného ubytování v č|enském státu (č|enslrých státech)
lavznun/-,N, aux (Nverra) aaqa' rrp}I|Íanaorqero B focyAapcTBo/-a lllegrerrcxoro cor:ralfleau'. B crryrae
oTcyTcTBI{' TaKoBo.o * Hff}BaHlIe focTIlH''uÉI {rocn,nrNu) ntru aÁpec /-a BpeNíeHHoro npe6r,teaIrar Ha TeppllTcp!,t1!
rocyÁapcTB-yqacTHl.rxos llreHreHcxolo conlau]eHuq.

HaLet V/a dinr'r

Adresa a e-mai|oví adresa zvoucí osoby (zvoucích osob/hotetu
(botelů )/dočasného u bytování
Aapec u a.qpec 3nerTpoHltoň no.{rH npg.JlarxaIolqero aaqa (lraq) / rocrurraqn
{rccT}tHLIq) / Mecra (uecll sperraeaeoro npe6usaxux

M,tsA qYK)VA 32ť
Kl{|?LoVY t/AÉ?Y

cenťrhcťE[@nnarl- cz

Telefon a fax
ToreSon a rlarc

+LtzD 3e4 saj {aA

a\2c b2,1ý00 b}4


