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AN OBITUARY NOTICE

INFORMATION
INFORMACE
Ing. František Mareček
K OSMDESÁTINÁM
ING. FRANTIŠKA MAREÈKA
František Mareček, horticultural scientist; ⃰ July 30, 1921 – † December 18, 2011
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