
 

 

 

 

Městys Bobrová a Farnost BobrováMěstys Bobrová a Farnost BobrováMěstys Bobrová a Farnost BobrováMěstys Bobrová a Farnost Bobrová

Kavárny v Bobrové

Ladislava Pokorného

novinky znovinky znovinky znovinky z

mikroregionů Novoměstsko a Bystřickomikroregionů Novoměstsko a Bystřickomikroregionů Novoměstsko a Bystřickomikroregionů Novoměstsko a Bystřicko

v bobrovské sokolovně 18. dubna 2018 v 17°° hodin

Pan Ladislav Pokorný, historik a heraldik, se dlouhodobě zabývá nejen historií mkroregionů 

Přednáška bude o době protektorátu v těchto regionech a budou zveřejněny nejnovější 

poznatky, které ještě nebyly nikde publikovány. Máte jed

historie svého místa bydliště, místa svého narození

Káva, čaj, víno, něco sladkého jako v kavárně bude k

 

 

Městys Bobrová a Farnost BobrováMěstys Bobrová a Farnost BobrováMěstys Bobrová a Farnost BobrováMěstys Bobrová a Farnost Bobrová    

Vás zvou do 

Kavárny v Bobrové 

na přednášku 

Ladislava Pokorného
na téma 

novinky znovinky znovinky znovinky z    období protektorátu na území období protektorátu na území období protektorátu na území období protektorátu na území 

mikroregionů Novoměstsko a Bystřickomikroregionů Novoměstsko a Bystřickomikroregionů Novoměstsko a Bystřickomikroregionů Novoměstsko a Bystřicko

která se uskuteční 

v bobrovské sokolovně 18. dubna 2018 v 17°° hodin

Pan Ladislav Pokorný, historik a heraldik, se dlouhodobě zabývá nejen historií mkroregionů 

Novoměstska a Bystřicka. 

Přednáška bude o době protektorátu v těchto regionech a budou zveřejněny nejnovější 

nikde publikovány. Máte jedinečnou možnost nahlédnout do 

historie svého místa bydliště, místa svého narození

Káva, čaj, víno, něco sladkého jako v kavárně bude k dispozici

Vstupné dobrovolné 

Změna programu vyhrazena ☺ 

Ladislava Pokorného 

období protektorátu na území období protektorátu na území období protektorátu na území období protektorátu na území 

mikroregionů Novoměstsko a Bystřickomikroregionů Novoměstsko a Bystřickomikroregionů Novoměstsko a Bystřickomikroregionů Novoměstsko a Bystřicko,,,,    

v bobrovské sokolovně 18. dubna 2018 v 17°° hodin 

Pan Ladislav Pokorný, historik a heraldik, se dlouhodobě zabývá nejen historií mkroregionů 

Přednáška bude o době protektorátu v těchto regionech a budou zveřejněny nejnovější 

inečnou možnost nahlédnout do 

historie svého místa bydliště, místa svého narození ….. 

 

dispozici 


