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Rybářský kroužek MO ČRS Ledeč nad Sázavou
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vás zve :  18.4.2018  od 15:30 hodproběhne první setkání nových dětských uchazečů
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v budově rybárny v Barborce
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kontaktní osoba pro bližsí informace:Jiří Somerauer  tel. 728 079 917
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