Tělocvičná jednota Sokol Martínkov zve na

PROMÍTÁNÍ
3. března 2018 v 16:00 v sokolovně

• Záznam loňského pietního aktu za bývalého řídícího učitele
v Martínkově bratra Josefa Štefana
• Záznam vystoupení krojovaných souborů na Dni otevřených dveří
na Ministerstvu pro místní rozvoj v roce 2017

Promítání se uskuteční po skončení valné hromady jednoty.

www.martinkovcz

T. J. Název vás zve na

NÁZEV VAŠÍ
AKCE
datum / čas / místo akce
Další informace. Lorem ipsum dolor sit amet, evertitur pertinacia id mel, ei vix singulis
liberavisse. Pri ne rebum commodo interpretaris. At ipsum graeci sed, cu vis tota
nostrud detraxit.

Qui quod fugit cu, quo labores maluisset eu. Aeterno intellegam consectetuer ea vis,
ad case essent gloriatur nec. Eu cum veniam reformidans, in vel facilisi intellegat
interesset, inimicus consulatu comprehensam sit id. Ea duo solum lucilius, ius no dicit
consetetur scripserit. Alterum percipit ei has.

www.vasweb.cz
Partneři

Župa plk. Švece a Sokol Moravské Budějovice
si dovolují pozvat všechny příznivce Sokola na

SLETOVOU ŠTAFETU
A

ŽUPNÍ AKADEMII
Sobota 23.9.2017 u sokolovny v
Moravských Budějovicích
VYSTOUPENÍ:
Mažoretky – Brtnice, společenský tanec,
aerobic – Moravské Budějovice, moderní
gymnastika – Telč, skoky na trampolíně –
Třebíč, ropeskiping (švihadla), folklorní soubor
Dřeváček – Jihlava, sportovní gymnastika –
Náměšť nad Oslavou

FREESTYLE FOTBAL

Petr Karásek a Lucia Kevická

další informace naleznete na

www.martinkov.cz
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