Vaikiškos pedalais
minamos mašinėlės

Antrasis tarptautinis sąskrydis

2013 m. birželio 8 d.
Nachodas, Čekijos Respublika
(Jei lis, žiemos stadionas su stogu)
www.moskvice.adamek.cz
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– drobné pozornosti budou zajištěny pro všechny děti (řidiče šlahttps://www.facebook.com/sraz.slapacich.auticek.moskvicu
		 pacích vozítek), které budou přihlášeny do 15. 6. 2012
Změna programu vyhrazena.
Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče.
České republiky

oskvič klub

