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Morena, von z mesta...

PACORA trio

ANDREAS
VARADY trio
RADOVAN
TARIŠKA

PETER LIPA Band
26. apríl 2016
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Výstav sociálnych bytov
pokračuje podľa plánu

Hlavní organizátori:

Exkluzívni partneri:

Súkromné konzervatórium
Dezidera Kardoša Topoľčany

Biblioterapia – liečba pomocou kníh

Mládežníci z MFK Topoľčany používajú pomôcky
ako vo futbalovej škole Ajaxu Amsterdam

Mediálni partneri:

jazzpark.sk
because life has to swing

Sponzori podujatia:

Tovarnícka 2104, 955 01 Topoľčany
tel./fax:
+421 38 532 9300
mobil:
+421 905 736 545
e-mail:
predaj@krbyzeliska.sk

Medzinárodný deň žien v Zariadení pre seniorov „Komfort“ v Topoľčanoch
• krbové vložky
• krbové kachle

• elektrické krby
• záhradné krby

• biopalivové krby
• teplovodné krbové vložky

