Pozvánka
na vernisáž  výstavy „Linecká stezka“
Termín : čtvrtek 18.12.2014, od 18:00 hodin
Místo: foyer rektorátu Jihočeské univerzity
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Krátce osloví přítomné Ing. Marta Krejčíčková a ing. Václav
Kolář za MAS Rozkvět, z.s. a MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s.
jako realizátory
česko-rakouského kooperačního projektu
„Linecká stezka“
Moderace Mgr. Klára Kavanová Mušková
Po skončení vernisáže bude podávána číše vína.
Putovní výstava o historii Linecké stezky bude na Jihočeské
univerzitě umístěna do konce ledna 2015.
Více o projektu na www.lineckastezka.cz a www.linzersteig.at
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