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Milé čtenářky, milí čtenáři, 
 

prázdniny se chýlí ke konci a v Přibyslavicích to zase trochu žije. 
Než jsme se všichni rozjeli po koutech České republiky, uskutečnila se přibyslavická tradiční pouť                              

v netradiční (skromnější) podobě a chlapci poměřili své fotbalové dovednosti ve fotbalovém turnaji pro děti.  
O obou akcích si můžete přečíst v tomto čísle.  

Dále vám přinášíme článek o jarním (ne)provozu mateřské školy a také informace o provozu sokoloven. 
Kromě obvyklých zpráv o jednání obecních zastupitelů si v tradičním okénku můžete přečíst třetí, ne však 

poslední, pokračování zasvěceného líčení osudů J. A . Komenského z pera Lenky Rafaelové. 
A ještě před začátkem školního roku se dospělí i děti mohou pobavit na akcích, na něž vás zveme 

v závěru čísla. 
Příjemně prožité babí léto vám přeje 

Zuzana Kozlová 

 
 
ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 

Vážení spoluobčané,  
 

ke hlavním činnostem probíhajícím v současné době patří příprava podkladů pro kolaudační řízení stavební akce 
„II/602 a III/3798 Přibyslavice - průtah, zvýšení dopravní bezpečnosti" a souvisejících kroků pro proplacení 

schválené dotace z Integrovaného regionálního operačního 
programu – Dopravní infrastruktura. 

Souběžně s výše uvedenou akcí proběhla rekonstrukce 
vedení nízkého napětí, kterou pro společnost E.ON prováděla 
firma VM REKOSTAV. Rekonstrukce vedení nízkého napětí ve 
zbytku obce proběhne ve dvou etapách. Společnost E.ON 
zahájila přípravu projektové dokumentace pro první etapu, 
která zahrnuje celé ulice U Hřiště, Otmarov, U Zvoničky, 
Radoškovská, dále směrem od ulice Radoškovská ulice Dlouhá 
po dům č. p. 32, Sokolská po dům č. p. 15 a Mistrovská po 
dům č. p. 91. Projektová příprava druhé etapy by měla být 
zahájena do konce tohoto roku. Rekonstrukce zahrnuje 
položení nového kabelového vedení nízkého napětí včetně 
přípojek k jednotlivým nemovitostem s umístěním do země. 
Doporučujeme majitelům nemovitostí, kteří zvažují renovaci 
fasád svých objektů, aby se na rekonstrukci přípojek nízkého 
napětí připravili. 

V červnu se konalo v sále hasičské zbrojnice setkání 
zastupitelů s majiteli pozemků na ulicích U Hřiště a Zahrádky. 
Tématem jednání bylo plánované prodloužení ulic U Hřiště    
a Zahrádky a případné propojení těchto ulic za zahradami 
domů v Otmarově, tj. po hranici pozemků parcelní číslo 395 
a 396, oba v katastrálním území Přibyslavice u Velké Bíteše. 
Záměrem je vybudování obslužné místní komunikace 

nezbytných parametrů s požadovanou infrastrukturou (dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovodní 
řád, veřejné osvětlení). Nutným předpokladem pro zahájení příprav této stavby je dohoda a ochota všech 
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zúčastněných majitelů k převodu částí pozemků, které by byly dotčeny navrhovanou místní komunikací 
propojující obě ulice, na obec Přibyslavice. V opačném případě bude realizováno pouze prodloužení obou ulic    
a na ulici U Hřiště bude vybudováno nezbytné obratiště - prostor pro možné otáčení vozidel integrovaného 
záchranného systému - pro stávající nové rodinné domy. 

Pokračuje snaha vedení obce o obnovení obslužnosti zastávky Přibyslavice dálkovými autobusovými spoji 
spojujícími Brno a Kraj Vysočina. Na základě červencového jednání paní starostky se zástupcem Kraje Vysočina 
byla obcí Přibyslavice zaslána nová žádost o obnovení těchto spojů. 

 

S přáním pěkného zbytku léta za zastupitele Přibyslavic                                                                            Jana Pavlů 

 

 

 

 

Pouť 2020 
 

Kvůli letošní koronavirové krizi se dlouho uvažovalo, zda pouť uskutečnit. Nakonec se konala, ale byla bohužel 

zkrácena.  

Chystání místních kurtů a zdobení bylo v plném proudu už od začátku týdne. Stavění máje se přesunulo na 

pátek 19. 6. Letos se májka stavěla silou našich mužů z Chasy a ostatních pomocníků. Podařilo se na výbornou. 

Poté následovalo posezení u otevřeného šenku.  

V sobotu ráno nám počasí moc nepřálo, a tak se zvaní občanů zrušilo. Za doprovodu dechové hudby Galánka 

se chasa a občerstvení přemístilo na kurty.  

K večeru se počasí zlepšilo a všichni se mohli těšit na večerní posezení se skupinou Ostrovačický Rozének, 

která měla velký úspěch.  

Jako každou neděli se chasa seřadila u obecního úřadu a následoval krojovaný průvod, který směřoval            

s hlavními rychtáři, stárkem a stárkovou ke kurtům. Chasa zatancovala Moravskou a Československou besedu. 

Na konci neděle se předalo stárkovské právo. Letošní stárci Michal Božek a Naďa Antlová předali právo Jirkovi 

Doubkovi a Jarči Vokřálové. Rychtářské právo i nadále zůstává Terce a Vladimíru Kalovi.  

Na konec naší poutě si chasa zatančila s novými stárky a v úterý ukončila pouť kácením máje.  

Chceme všem velice poděkovat za účast a pomoc. Těšíme se na příští rok a doufáme, že proběhne tak, jak 

jsme zvyklí.  

Jarča Vokřálová 

 

Letní fotbalový turnaj pro děti 
 

Již druhým rokem T. J. Sokol Přibyslavice pořádá víkendový fotbalový trénink pro děti. Letos se však poprvé 

podařilo uspořádat fotbalový turnaj pro děti a podívaná, která  nahradila výpadek zápasu Svobodní vs. Ženatí, 

tak mohla završit tréninkové snahy místních i okolních dětí. 

28. června 2020 již od pravého poledne probíhaly na hřišti v Otmarově přípravy. Zatímco trenér přeměřoval 

a vyznačoval hřiště, sokolové naváželi občerstvení a vodu pro malé sportovce i jejich fanoušky a sestavovali týmy 

malých sportovců, maminky a tatínkové nosili buchty a sladkosti nebo debatovali na připraveném posezení. 

Něco málo po 15. hodině úvodní hvizd odstartoval první zápas turnaje, do kterého nastoupily týmy o 3 a 4 

hráčích ve věku 5 až 11 let.  

Turnaj zahajoval zápas týmu Jdeme si pro výhru  proti týmu  Míč. Nervy drásající podívaná, která  ještě po 

prvním poločase vypadala nerozhodně, nakonec skončila 6:3 ve prospěch Jdeme si pro výhru, kteří tak učinili 

první důležitý krok na svojí cestě turnajem. Ve druhém klání nastoupili Sokoli proti týmu  Míč s výsledkem 1:6     

STALO SE... 
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a Míč se tak o něco přiblížil finálovému klání. Ve třetím zápase si Sokoli vylepšili bilanci a zápas bohatý na 

zajímavé akce a góly ukončili remízou s favorizovaným Jdeme si pro výhru 5:5. Do finálového zápasu tak 

nastoupil tým Jdeme si pro výhru proti týmu Míč a svou vítěznou cestu turnajem tak nakonec završili Jdeme si 

pro výhru, kteří dostáli svému názvu a potvrdili pozici 

favorita, když nakonec  zdolali  Míč s výsledkem 5:3. 

Moc děkujeme všem malým sportovcům i rodičům, 

kteří se přijeli podívat a podpořit svoje děti. 

Seznam hráčů: Filip Valeš (8), Jonáš Valeš (5), Adam 

Ošmera (8), Mikuláš Nechmač (8), Patrik Plechatý (8), Pavel 

Dohnal (5), Maxmilián Chlaň (10), Ondřej Kozel (7), David 

Kozel (9), Mirek Suchomel (11), Tadeáš Palát (9). 

Děkujeme také Pavlu Plechatému a Martinu Kozlovi, 

kteří se na přípravě a průběhu turnaje podíleli a ujali se        

i role rozhodčích. 

Za T. J.  Sokol Přibyslavice                                                                                

Martin Orator 

 
 

 
   

 

 

 

 

Ohlédnutí za uplynulým pololetím v mateřské škole 
 

V novém roce  2020 jsme se sešli plni zážitků, elánu, s novými předsevzetími. Využily jsme toho, že děti byly 
zdravé, a přichystaly pro ně v lednu karneval. Všichni přišli v zajímavých kostýmech, které jim připravily jejich 
maminky či babičky. Děti se při různých zábavných úkolech učily spolupracovat, domlouvat se, pomáhat si.  

V březnu jsme navštívili divadelní představení Rybyraky v Mateřské škole U Stadionu ve Velké Bíteši. Letošní 
výstavba chodníků a nové komunikace snížila bezpečnost pohybu okolo školy, a proto jsme se moc na cesty za 
kulturou a sportem nevydávali.  

Děti velmi baví různé pokusy. Tentokrát si je prožily s divadlem Údif. Někteří měli opravdu údiv na tváři         
a možná si některé pokusy vyzkoušely doma s rodiči.  

Jedním z témat, kterým se během roku věnujeme, je lidské tělo. Již poněkolikáté nás navštívila v mateřské 
škole zdravotní sestra Pavla Stráníková, která pro děti vždy připraví zajímavé dopoledne plné informací               
a návodů, např. jak ošetřit drobná zranění, jak se zachovat, když uvidím někoho ležet na zemi, jaká důležitá 
telefonní čísla by děti měly znát atd.   

Od 18. března byla mateřská škola uzavřena, jako mnoho školských zařízení, z důvodu koronavirové 
karantény.  V době uzavření mateřské školy byly dětem nabídnuty různé úkoly, pracovní listy, grafomotorické 
cviky, doplňovačky, omalovánky a jiné. Kdo měl o materiály zájem, mohl si je vyzvednout na chodbě obecního 
úřadu. Úkoly byly rozděleny podle věkových kategorií i schopností dětí.  

Mateřská škola byla znovu otevřena v pondělí 25. května za přísných hygienických opatření podle 
doporučení Ministerstva školství. Ne všichni se vrátili zpět do mateřské školy. Některé děti zůstaly doma s rodiči 
a sourozenci.  

V úterý 16. června se uskutečnila akce pro 10 předškoláků, kteří po prázdninách odchází do základní školy.     
Z důvodu koronaviru se děti nemohly zúčastnit standardního zápisu do základní školy, u kterého by mohly 
ukázat svoje vědomosti a znalosti, proto jsme jim zápis  připravili na parčíku mateřské školy. Předškoláci plnili 
různé úkoly, podobné těm „zápisovým", po jejichž splnění byli slavnostně ostužkováni za účasti paní starostky 
Ivy Hadašové. Obdrželi dárky od obce a mateřské školy, které využijí při práci ve škole.  

ZE ŽIVOTA OBCE 
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Provoz mateřské školy byl ukončen 10. července.  Po ukončení provozu mateřské školy byl pro nové děti       
a rodiče uspořádán Den otevřených dveří. V září jich nově nastoupí jedenáct. Některé z nich se podívaly do 
mateřské školy poprvé. Mohly si pohrát s novými hračkami a vyřádit se na parčíku. Rodiče se dozvěděli nové 
informace o průběhu vzdělávání svých dětí.  

Nastaly prázdniny, čas odpočinku pro děti i zaměstnance  mateřské školy. V září uvidíme, co nám nový školní 
rok přichystá. Snad se situace uklidní a nebudeme muset opět přistoupit k přísným hygienickým opatřením. 

 

                                                                                                                        zaměstnanci Mateřské školy Přibyslavice 
 

 

 

Vážení a milí starší, mladší i nejmladší spoluobčané, 
 

prázdniny jsou v plném proudu a po letech se k nám konečně vrátil déšť, krajina se 

zazelenala a máme tu léto  tak, jak jsme bývali zvyklí. Děti skotačí, zažívají svoje malá i velká 

dobrodružství, radosti i zklamání a my se  v rámci našich možností snažíme poskytnout jim 

bezpečný prostor a citlivě jim asistovat při poznávání hranic a nastavovat mantinely tam, kde 

by se jejich chování mohlo stát nebezpečným sobě nebo ostatním. 
 

Prázdninový režim sokolovny v Přibyslavicích: 
Sokolovna i areál sokolovny je nadále přístupný  členům i veřejnosti, je však třeba brát na zřetel následující: 

1. Sokolovna je veřejnosti otevřena, ale pokud zde probíhá činnost členů nebo předchozí skupiny, je třeba 

počkat. 

2. V sokolovně není stálý dozor!  Co to znamená? 

Mimo organizované sportovní, volnočasové či jiné aktivity pod vedením  cvičitelů jsou za nezletilé členy       

i nečleny plně odpovědní jejich zákonní zástupci. 

Pokud chcete, aby Vaše dítě navštěvovalo sokolovnu i bez dozoru dospělé osoby, je třeba dát k tomu 

písemný souhlas zástupci T. J. Sokol Přibyslavice (Ivan Varmuža, Martin Orator, Jiří Fryč, Martin Palma),      

v opačném případě nemusí být dítěti umožněn vstup. 

3. Členové Sokola jsou dále automaticky i úrazově pojištěni, kromě písemného souhlasu tedy velmi 

doporučujeme i členství. 
 

Prázdninový režim sokolovny v Radoškově: 
Sokolovna v Radoškově je nadále uzavřena, kvůli havarijnímu stavu, probíhá zde stavební řízení a veřejná 

sbírka pro získání prostředků potřebných na její rekonstrukci. 

Více na https://sokolpribyslavice.webnode.cz/verejna-sbirka/ 
 

Informace o naší činnosti i kontakty jsou k dispozici na www.sokolpribyslavice.cz nebo 

www.sokolpribyslavice.webnode.cz. 

 

                                                                                                                            Za T: J. Sokol Přibyslavice Martin Orator  

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

https://sokolpribyslavice.webnode.cz/verejna-sbirka/
http://www.sokolpribyslavice.cz/
http://www.sokolpribyslavice.webnode.cz/
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Jan Amos Komenský (1592–1670) – životní příběh, část III. 
 
Začátkem r. 1623 se J. A. Komenskému podaří doputovat do Brandýsa nad Orlicí, pod ochranu Karla st. ze 
Žerotína. Ten ukrývá na svých panstvích (kromě Brandýsa také v okolí Náměště nad Oslavou) desítky 
vypovězených nekatolických duchovních. Protože se nezapojil do stavovského povstání, nechává císař zpočátku 
dění na jeho statcích bez povšimnutí. Ale jezuité, pracující na vlastní pěst, neúnavně prohledávají celou zemi 
bez výjimky, takže ani v Brandýse není Komenský zcela v bezpečí. Přesto (anebo právě proto) zde napíše             
v lesním úkrytu svoji nejznámější knihu, proslulý Labyrint světa a ráj srdce. Dílo nadčasového obsahu                    
a vytříbeného literárního stylu, dodnes považované za jedinečný skvost českého písemnictví, získává další 
rozměr, pokud si uvědomíme jeho zasazení do autorova životního příběhu. Poselstvím knihy, platným v každé 
době i té dnešní, je výzva k nalezení vnitřního pokoje, našeho osobního ráje, neotřesitelného a zcela nezávislého 
na vnějších okolnostech. Jan Amos Komenský, dle vlastních zkušeností, vidí tento ráj srdce každého člověka                
v jeho niterném a neutuchajícím spojení se svým Stvořitelem skrze osobu Ježíše Krista. Sám později svůj 
Labyrint popíše takto: „... kniha velmi užitečného obsahu, popisující omyly, závrati, marnosti a trampoty všech 
lidí (všeho věku, pohlaví, stavu, řádu, zaměstnání i hodností) a líčící živými barvami a rozmanitými symboly, jak 
nikde není pravého klidu, leda připustí-li kdo k sobě vírou Krista a spojí nerozdvojitelným poutem lásky jej se 
sebou a sebe s ním." Kniha byla přeložena do mnoha jazyků, včetně korejštiny a japonštiny, a stala se inspirací 
výtvarným, divadelním i dalším umělcům po celém světě. Smutné je, že ačkoliv bylo dílo napsáno překrásnou, 
čistou češtinou, poprvé u nás smělo vyjít až 159 let po svém vzniku. V období rekatolizace, která se rozběhla            
v našich zemích po skončení třicetileté války, byly totiž všechny knihy J. A. Komenského, stejně jako knihy jiných 
nekatolických spisovatelů, zakázány. A přesto právě v těchto časech „temna", už po smrti svého autora, 
sehrával Labyrint světa a ráj srdce v životech našich předků významnou úlohu – jako cenné dědictví pečlivě 
ukrývaný po generace v domácích skrýších nebo pašovaný s nasazením života ze zahraničí poskytoval útěchu             
a dodával sílu těm, kteří si přes všechny represe nikdy nenechali vzít protestantskou víru svých otců.  

Na brandýském panství se v osobním životě osamělého Jana Amose Komenského konečně začíná blýskat na 
lepší časy. Sbližuje se s rovněž se skrývající rodinou bratského seniora Jana Cyrrila, pocházející z Třebíče. Podle 
svých slov v této rodině nečekaně nachází láskyplné přijetí téměř za syna a tím také, obzvlášť v této rozbouřené 
době tolik potřebnou, citovou náhradu za svoje předčasně zemřelé rodiče. Rodinný vztah se ještě více utužuje   
v roce 1624, kdy se 32letý Komenský, dva roky po smrti první manželky, ožení s dcerou Cyrrilových Marií 
Dorotou.  

Manželské štěstí je však záhy zakaleno naléhavou nutností hledat nové útočiště, protože v Brandýse 
přestává být bezpečno. Karel st. ze Žerotína dostává opakované výzvy od císaře, aby protestantské duchovní 
ze svých panství „vybyl a na potom nižádným způsobem přechovávati nedopouštěl", při čemž plnění výzev je 
kontrolováno delegacemi vládních úředníků. Novomanželům Komenským nezbývá než se rychle přesunout na 
tvrz do Bílé Třemešné u Dvora Králové pod ochranu bratrského rytíře Jana Sádovského. Tam v r. 1627 přivítají 
na svět svoje první dítě, dceru Dorotu Kristinu. 

Přestože je rodina v relativním bezpečí, začíná být všem jasné, že věčně se skrývat nelze. Neutěšená situace, 
nastolená po bitvě na Bílé Hoře v r. 1621, která se nejen nezlepšuje, ale je naopak každým rokem horší, přinutí 
členy jednoty bratrské uvažovat o dočasné společné emigraci do zahraničí, při čemž vyhledáním vhodných 
lokalit k usazení je pověřen J. A. Komenský. Ten výzvu přijímá a ze svého prozatimního domova vyráží na tajné 
výpravy do cizích zemí, především příhraničních oblastí Polska a Uher, odkud po upravení poměrů, v něž všichni 
doufají, nebude daleko domů.   

Poslední pomyslné dveře za nadějemi na příznivější život ve vlasti se však zavřou na přelomu let 1627 a 1628 
vydáním Obnoveného zřízení zemského, nové habsburské ústavy, nekompromisně přikazující povinný přestup 
ke katolické víře jako jedinému povolenému vyznání. Kdo přestoupit nechce, musí se do šesti měsíců ze země 
vystěhovat bez možnosti návratu. Protože Čechy a Morava byly z 90 % protestantské, způsobila tato ústava 
našemu národu dodnes nepřekonanou katastrofu. Ze své vlasti muselo odejít cca 200 tis. lidí (z celkového počtu 

HISTORICKÉ OKÉNKO 
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necelých 2 mil. obyvatel), z nichž většinu tvořili přední činitelé našeho politického, kulturního i vědeckého 
života. Odcházet směli jenom „svobodní", chudí poddaní možnost volby nedostali a k přestupu byli přinuceni 
násilím. J. A. Komenský považuje za národní tragédií odchod starých českých šlechtických rodů, po generace 
moudře spravujících naši zemi. Jejich místo bleskově zaujala cizácka šlechta pohlížející na svoje nová panství       
v Čechách, přidělovaná jí za loajálnost k císaři, jako na snadnou kořist vedoucí k bezohlednému zbohatnutí.  

Jednota bratrská se v tomto období dále drží svého plánu na společný odchod do sousedních zemí ne příliš 
vzdálených od domova, protože naděje na návrat i přes zdánlivou nemožnost ji neopouští. Tak obyvatelé 
bratrského domu č. 5 v Bíteši naposledy zamykají dveře a společně s kralickými tiskaři odcházejí do tehdy 
uherské, dnes slovenské Skalice, Karel st. ze Žerotína, který jako jediný obdržel od císaře výjimku a nemusí 
přijmout katolickou víru, se pod vidinou naprostého osamění raději stěhuje se svými souvěrci do Polska, kde 
dále ochraňuje a podporuje potřebné a odejít musí i „milé matky své vlasti, země Moravské, jeden z věrných 
synů jejich" Jan Amos Komenský. Všichni doufají, že se dříve či později vrátí zpátky, aniž by tušili, že většina         
z nich milovaný domov už více nespatří. 

Rodina Komenských, stejně jako mnoho dalších, zvolila za cíl své emigrace polské město Lešno. Ještě před 
odchodem z Čech přibude do rodiny devítiletý sirotek Petr Figulus, jehož rodiče zemřeli v r. 1622 na tutéž 
morovou epidemii jako Komenského první manželka a dva synové.  Komenský si bystrého chlapce, který mu 
věkem připomíná zemřelého prvorozeného syna, velmi oblíbí a neodloučí se od něho do konce života. Dalším 
členem domácnosti se stává prorokyně Kristina Poniatowská, 16letá osiřelá dcera knihovníka z náměšťského 
zámku, kterou manželé Komenští přijímají za „schovanku". 

Tak v roce 1628 nastává čas, kdy Jan Amos Komenský společně se svojí rodinou s krvácejícím srdcem opouští 
vlast a vydává se do neznámého města, které se na dalších 19 let stane jeho nedobrovolným domovem. 

(pokračování v příštím čísle) 
Lenka Rafaelová, lenkaraf@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

Obec a Chasa Přibyslavice srdečně zve všechny účastníky a příznivce vodní zábavy na již 2. ročník  

NECKYÁDY 
Akce se bude konat v sobotu 29. srpna 2020 od 15 hodin na Přibyslavickém rybníku.  

První plavidlo vypluje v 15:30. 

Účastníci budou soutěžit ve dvou kategoriích, ve kterých bude hodnocena jak kreativita, tak             

i rychlost plavidla. V každé kategorii bude hlavní cenou sud piva věnovaný paní starostkou. 

Pro urychlení průběhu celé akce prosíme o dřívější registraci plavidla na e-mail 

neckyadapribyslavice@seznam.cz. 

Občerstvení po celé odpoledne bude zajištěno. 

Po ukončení akce Vás srdečně zveme na místní tenisové kurty, na kterých 

bude od 20 hodin hrát k poslechu a tanci kapela NONSTOP. 

                                  

ZVEME VÁS... 

mailto:lenkaraf@gmail.com
mailto:neckyadapribyslavice@seznam.cz


Strana 7 
 

                                      Dále zveme všechny děti na první ročník dětské 

PŘIBYSLAVICKÉ OLYMPIÁDY 
Akce se bude konat v sobotu 29. srpna 2020 od 12:30 na dětském hřišti u Přibyslavického rybníka. 

Bude vytvořeno pět stanovišť, na kterých se budou plnit úkoly zaměřené na sport, který je typický 

pro daný světadíl olympijských kruhů. 

Občerstvení po celé odpoledne bude zajištěno. 

 

 

 

 

Sokolská noc 29. srpna – 30. srpna od 17:00 – 8:00  („Přespávačka“ pro děti)  

Přijďte se sami podívat a umožněte dětem zažít nevšední rozloučení s prázdninami, kdy se seznámí 

s jinými dětmi, dozví se spoustu zajímavých informací o Sokolu a o chystaných 

sportovních kroužcích a budou trénovat základní pohybové, parkurové                     

a gymnastické prvky. Jídlo i pití  pro děti bude k dispozici. Spát se bude na 

žíněnkách.  Děti s sebou musí mít pouze spací pytel, přezůvky do sokolovny, 

vlastní láhev na pití, kartáček na zuby. Pokud mají oblíbeného plyšáka, ať si jej 

směle vezmou také (pokud nám nezabere půl sokolovny :)) 

Akce je určena pro děti, které jsou již schopny samostatně strávit noc 

mimo domov, tedy obecně až děti školního věku. Cílem je, aby si to děti 

užily, nikoliv aby se trápily odloučením od rodičů a domova. 

Akce je pro děti zdarma a kapacitně omezena na 15 dětí vzhledem              

k velikosti sokolovny. 

V případě zájmu nás kontaktujte na sokolpribyslavice@email.cz a to do 

čtvrtka 27. srpna 2020 včetně. 

 

 
 

 

mailto:sokolpribyslavice@email.cz
mailto:sokolpribyslavice@email.cz
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