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slevu. 

k prohlídce budov Národního divadla. 

s omezenou kapacitou).

Opomenout nelze ani nabídku so-
kolských kulturních akcí – vystoupení 

se budou konat v areálu Národního 
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zklamaní – k dispozici bude venkov-
ní plavecký stadion.)
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na stadionu – vstupní brány pro cvi-
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líbí a baví.

v roce  2012 u skladby pro tuto 

Pro dokreslení milá historka z ob-
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by.
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i lidových a národních tradic. 
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republiky ve sportovní gymnastice 

Dagmar Kratochvílová
Sokol Židlochovice, 
župa Jana Máchala
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rakouští sokoli vystoupí. Oslava 

i k propagaci sletu – proto byl vrchol 

z nich vystoupí ve dvou skladbách.

nácvik Princezny republiku se 

budeme reprezentovat v Praze. 
Pro tuto skladbu máme vlast-

cvik.

legitimaci. Po celý sletový týden to 
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Fügmerova
místní slet

Písek oblastní slet
Olomouc místní slet

místní slet
místní slet

Hranice
oblastní slet

Tišnov
oblastní slet

oblastní slet
Olomouc
Veselí nad Moravou

Orlická
Vyškov
Ostrava Moravskoslezská

Pardubice
Turnov

Nový Hrádek místní slet

Votice

oblastní slet

Tyršova
Hanácká
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Posílání balíku
nebylo nikdy 
pohodlnější!

Přesvědčte se na www.balik-komplet.cz

Praktický obal
se speciální 

fixační výplní

Poštovné 
v rámci
celé ČR

Odpovědnost
za škodu

do 50 000 Kč

Vyzvednutí 
balíku doma

nebo v kanceláři

Doručení
následující

pracovní den

Do Balíku Komplet jsme zabalili celý balík 
služeb. Obal, poštovné s odpovědností 

za škodu, vyzvednutí na vaší adrese nebo
odeslání z pošty a doručení kamkoliv v ČR. 

To vše komplet v ceně jednoho balení! 
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obec sokolská. 

kolská oslovila Národní muzeum 

stavy v prostorách Tyršova domu 

dalších.



15

naposledy se brány Tyršova domu 

Marcela Janouchová, VO ČOS




