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Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení.Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení.Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení.Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení.
Účast na besedě je zdarma.Účast na besedě je zdarma.Účast na besedě je zdarma.Účast na besedě je zdarma.

Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek na režii dle Vašeho vlastního uvážení.Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek na režii dle Vašeho vlastního uvážení.Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek na režii dle Vašeho vlastního uvážení.Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek na režii dle Vašeho vlastního uvážení.
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