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K událostem ve Francii
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První zimní měsíc je taky měsícem adventní pohody, vánočních svátků, klidu a oslav. Právě takové je i prosincové vysílání Radia Contact! 
Užívejte si vánoční písničky, koledy, tradice, zajímavosti a krásné výhry od nás. Vánoční atmosféru s dárky k Vám na náměstí přiveze 
Tykadlo RCL. V adventních soutěžích můžete vyhrávat zážitky, vánoční nákupy a třeba i nádherné ozdoby na stromeček! Rozsvítí s Vámi i 
stromy na Vašich náměstích. 
V prosinci Vás Radio Contact vezme na spoustu koncertů a do divadla. Připravili pro Vás zajímavé adventní výlety i vánoční recepty. 
O svátcích Vás pak čeká tradiční oblíbená soutěž Vánoční stromeček plný úžasných dárků. Rádi byste udělali radost svým blízkým a popřáli 
jim krásné Vánoce? Zavolejte do písniček na přání. Na Radiu Contact si o Vánocích povídají i s českými zpěváky! Zjistíte tak, jak slaví 
Vánoce po celém světě. Nabité je i Silvestrovské vysílání a blížící se Nový rok! 
To je kouzelný prosinec na RCL! Více se dozvíte ve vysílání, na webu www.rcl.cz nebo na Facebooku. Spoustu krásných vánočních zážitků 
Vám přeje Radio Contact.                                                                                                                Dominika Bechová, programové oddělení
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Projekt byl spolufinancován Libereckým krajem
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Město Chrastava přijme

STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE
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SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

Galerie
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...pozvání na vánoční výstavu

...připravujeme

Klidné a krásné Vánoce!

...nabídka k poslechu

...na poslední chvíli...
   potěšte některé z dětí

...pozvání na koncert
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PROGRAM KINA
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

Změna programu vyhrazena!  Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz

PROSINEC 2015
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I

Z.Sychra J.Bek
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Tadeáš Hakl je Mistrem ČR mladších žáků v zápase

43. ročník
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Informace z činnosti oddílu stolního tenisu
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KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL

o Ostatní z pera čtenářů / zajímavosti
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V prosinci
vás srdečně zveme
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PRONAJMU na zimu garáž ve Vítkovské ulici. Informace na tel. 777 337 994 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zetor 4011 - KOUPÍM kabinu, blatníky,  ochranný rám, přední kolo 18 palců a Návod k údržbě. tel. 777 337 994
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i Inzerce soukromé i firemní inzeráty
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Inzerce je černobílá a uvnitř vydání.
Barevná inzerce se sjednává na celý rok dopředu.
Uzávěrka celoroční barevné inzerce na rok 2016
bude 20.11.2015. Bližší informace získáte v kanceláři S-klubu.  

Informační Centrum Chrastavai
knihy / publikace / turistické a cyklistické mapy / pohlednice

Chrastavské listy / Véčko / DVD / turistické známky a nálepky
propagační předměty města Chrastavy

informace o pamětihodnostech Chrastavy
kopírování / internetový klub / prodej eVstupenek

průvodcovství v muzeích a galerii

Telefon: 485 143 161    E-mail: info@chrastava.cz

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ

ČÍSLA
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VÝROBCE REKLAM
TISKÁ RNA  grafické studio
/ / / 

/ / / /

/ / 

/ /

 reklamní štíty infosystémy bannery

 vizualizace  letáky  brožury  vizitky

 potisk reklamních předmětů knihy

 velkoplošný digitální tisk  polep aut 

Vítkovská 468 - CHRASTAVA
tel.: 603 260 778   www.recodesign.cz

vše od vizitky po bilboard...

SERU VE

IN S

P

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

DODÁ VKY HW a SW

Dr. M.Horákové 44 / LIBEREC / info@adv.cz

internet  telefon  počítače

www.adv.cz   480 000 000

1990 - 2015

již od 200,-Kč za měsíc!

... již čtvrt stoletíChrastavské listy
Měsíční zpravodaj městského úřadu v Chrastavě

PARTNERSKÁ  MĚSTA
CHRASTAVY

Eichstätt Lwówek Ślaşki
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