radio Kulisek

Program Jilemnice (aktualizovanÃ½)

27.8.2017
PÅ™ehled kulturních a sportovních akcí v Jilemnici a program na záÅ™í do Kina 70 Jilemnice.

JILEMNICE PÅ™ehled kulturních a sportovních akcí
srpen &ndash; záÅ™í - Å™íjen
Vydává InformaÄ•ní centrum Jilemnice Masarykovo nám. 140, 514 01 Jilemnice tel.+fax: 481 541 008
info@jilemnice.cz www.ic.mestojilemnice.cz
po &ndash; pá: 9:00 &ndash; 12:00 12:30 &ndash; 16:00 so: 9:00 12:00 PÅ™edprodejní místo
Aktualizace: 22. 8. 2017 V InformaÄ•ním centru k prodeji:
Jilemnické omalovánky jsou
zamÄ›Å™eny na typické objekty a tradice ve mÄ›stÄ›. Upoutají krásnými ilustracemi a doprovodným textem, který je psaný Ä•es
anglickým jazykem.
Krkono&scaron;ské muzeum Výstava: Krása perníku
Výstava potrvá do 10. záÅ™í 2017 dennÄ› mimo pondÄ›lí (8-12 a 13-16).
Z dílny Dany Holmanové, drÅ¾itelky titulu Nositel tradic. PoÅ™adatel: Krkono&scaron;ské muzeum
Výstava: PojÄ•te s
námi ke stolu Nahlédneme do kuchynÄ› a na stÅ¯l na&scaron;ich pÅ™edkÅ¯, tentokrát zejména do mÄ›&scaron;Å¥anských
domácností. Uvidíte Ä•ernou kuchyÅˆ, historické nádobí, sklo, porcelán, keramiku a Å™adu kuriozit. Poznáte také, jak
vypadaly hostiny na&scaron;ich pradÄ›deÄ•kÅ¯ a prababiÄ•ek, najdete i zajímavé recepty. Výstava potrvá do 1. Å™íjna.
PoÅ™adatel: Krkono&scaron;ské muzeum

Výstava: Jan Vejrych (1856 - 1926), Ä•eský architekt a stavitel Od 24. 6. je v Erbovním sále k vidÄ›ní výstava s názvem Jan
Vejrych (1856- 1926), Ä•eský architekt a stavitel. Akce pÅ™iblíÅ¾í jednoho z nejvýznamnÄ›j&scaron;ích architektÅ¯ pÅ™elomu
století, rodáka z Horní Branné. V Jilemnici projektoval stavbu dívÄ•í &scaron;koly a spoÅ™itelny. Je autorem významných
projektÅ¯ jako je hotel PaÅ™íÅ¾ v Praze, radnice v Pardubicích, KolínÄ› a KladnÄ›, zámek ve ZruÄ•i nad Sázavou a v Holovous
mnoha dal&scaron;ích vynikajících objektÅ¯. K výstavÄ› vyjde zajímavá publikace. Akce potrvá do 1. Å™íjna.
PoÅ™adatel: Krkono&scaron;ské muzeum
Srpen
pátek 25.08.2018, 7:00 &ndash; 15:00
Masarykovo námÄ
FarmáÅ™ské trhy PoÅ™adatel: Petra Fi&scaron;erová, Juliana KosteÄ•ková
sobota 26.08.2017,8:05
nádraÅ¾í KÄŒT Jilemnice zve: Benecko - &Scaron;pindlerÅ¯v Mlýn KÄŒT Jilemnice zve na pochod z Benecka pÅ™es Rovink
&Scaron;pindlerova Mlýna. Délka pochodu cca 11 km. Tento pochod je vhodný i pro maminky s koÄ•árky a malými dÄ›tmi.
Nádherné a daleké výhledy. PojÄ•te si s námi uÅ¾ít poslední prázdninový víkend. Odjezd z autobusového nádraÅ¾í v
Jilemnici v 8:05 hod. PoÅ™adatel: KÄŒT Jilemnice
ZáÅ™í
pátek 01.09.2017, 5:41
vlakové nádraÅ¾í Jil
Jilemnice zve: Výlet na SnÄ›Å¾ku Odjezd z vlakového nádraÅ¾í Jilemnice v 5.41 hod. do Svobody nad Úpou dále autobusem
do Pece pod SnÄ›Å¾kou. Lanovkou na SNÄšÅ½KU dolu téÅ¾ lanovkou. Tento výlet je urÄ•en téÅ¾ na&scaron;ím star&scaron
turistÅ¯m. Návrat do Jilemnice kolem 17.00 hod.
PojeÄ•te s námi na na&scaron;í nejvy&scaron;&scaron;í horu SNÄšÅ½KU!
PoÅ™adatel: KÄŒT Jilemnice
nedÄ›le 03.09.2017, 12:00
Masarykovo námÄ›stí
RozlouÄ•ení s létem MÄ›sto Jilemnice a SD Jilm Vás zve na RozlouÄ•ení s létem na MasarykovÄ› námÄ›stí v Jilemnici.
Zahrají kapely Fous, MedÅ¯zy a VzháÄ•ka. SouÄ•ástí programu bude skákací hrad a dílniÄ•ky pro dÄ›ti. Program: 12:00 Zahájení chytání pstruhÅ¯ z ka&scaron;ny 13:00 - Ukázky hasiÄ•ské techniky 14:00 - Fous 16:00 - MedÅ¯zy 17:30 VZháÄ•ka vstupné: zdarma
04.09.2017 &ndash; 09.09.2017
Jilemnické poznáván
Jana Buchara PoÅ™adatel: InformaÄ•ní centrum Jilemnice
pátek 08.09.2017,7:00 &ndash; 15:00
Masarykovo
FarmáÅ™ské trhy PoÅ™adatel: Petra Fi&scaron;erová, Juliana KosteÄ•ková
sobota 09.09. 2017
dÄ›dictví 8:00 &ndash; 16:00 Jan Vejrych &ndash; Å½ivot a dílo &ndash; první výstava o vynikajícím architektovi, rodákovi
z Horní Branné.
Krkono&scaron;ské muzeum, vstupné: bÄ›Å¾né vstupné
10:30 Jan Vejrych &ndash; architekt &ndash; pÅ™edná&scaron;ka Mgr. Jana Uhlíka, PhD. Jilemnický pivovar &ndash;
Erbovní sál, vstupné dobrovolné 10:00 &ndash; 16:00 RadniÄ•ní vÄ›Å¾ &ndash; zpÅ™ístupnÄ›ní radniÄ•ní vÄ›Å¾e s prohlídko
opakovacího hodinového stroje a s výkladem.
vstupné zdarma 10:00 &ndash; 16:00 ZpÅ™ístupnÄ›ní vÄ›Å¾e základní &scaron;koly &ndash; Základní &scaron;kola,
Komenského 288, polední pÅ™estávka 12:00 &ndash; 13:00, vstupné zdarma 14:30 Kostel sv. VavÅ™ince &ndash;
komentovaná prohlídka, vstupné zdarma 10:00 &ndash; 16:00 TrÅ¾nice Å™emesel Å™emeslné dílny &ndash; K-MÓDA s.r.o,
Korálková dílna Jilemnice, Floristická dílna, StuhaÅ™ský tkalcovská stav Ludorf, SvÄ›tniÄ•ka Jilemnického spolku paní a
dívek.
sobota 09.09.2017
KÄŒT Jilemnice zve: 29. roÄ•ník Pochodu Å™ídíc
Jilemnici na 29. RoÄ•níku Pochodu Jana Buchara. Jsou pro Vás pÅ™ipraveny pÄ›&scaron;í trasy: 12km, 22km, 32km, 50km.
Dále cyklotrasa 50km.
Start v 6:00 hod. - 10:00 hod. v Centru Zábavy (vedle prodejny JIP). PoÅ™adatel: KÄŒT Jilemnice
Ä•tvrtek 14.09. 2017,
16:00
Erbovní sál Dny evropského dÄ›dictví Unikátní objev kostela sv. AlÅ¾bÄ›ty v Jilemnici &ndas
výsledkÅ¯ archeologického výzkumu &ndash; pÅ™edná&scaron;í PhDr. Jan ProstÅ™edník, Ph.D.
vstupné: dobrovolné
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Jizery Odjezd do Å½elezného Brodu z autobusového nádraÅ¾í v Jilemnici v 9. 20 hod. (nástupi&scaron;tÄ› 7) Krásný výlet,
vezmÄ›te dÄ›ti a pojÄ•te s námi. PoÅ™adatel: KÄŒT Jilemnice
16.09.2017 - 22.09.2017
MÄ›sto Jilemnice
stÅ™eda 20.09. 2017, 15:00
areál stadionu za sokolovnou Klub biatlonu SCM Jilemnice:
&bdquo;PÅ™esná mu&scaron;ka je poÅ™ádná fu&scaron;ka&ldquo; Chcete si vyzkou&scaron;et, jakou máte pÅ™esnou
mu&scaron;ku? Tak pÅ™ijÄ•te na vzduchovkovou stÅ™elnici (areál stadionu za sokolovnou &ndash; vedle volejbalových a
tenisových kurtÅ¯). Bude se soutÄ›Å¾it ve stÅ™elbÄ› ze &scaron;piÄ•kových závodních biatlonových vzduchových pu&scaron;e
Steyer. Program: 15:00 &ndash; 15:20 pÅ™ihlá&scaron;ky 15:30 &ndash; zaÄ•átek soutÄ›Å¾í cca v 17:30 &ndash;
vyhlá&scaron;ení výsledkÅ¯ SoutÄ›Å¾it se bude v tÄ›chto kategoriích: 1-2/ Kluci a holky: do 10 let 3-4/ Ho&scaron;i a dívky:
11 &ndash; 13 let 5-6/ Chlapci a dÄ›vÄ•ata: 14 &ndash; 17 let 7-8/ MuÅ¾i a Å¾eny: od 18 let První tÅ™i soutÄ›Å¾ící v kaÅ¾d
budou odmÄ›nÄ›ni diplomem a drobnými cenami. SoutÄ›Å¾it se bude i v pÅ™ípadÄ› de&scaron;tivého poÄ•así. Aktuální inform
najdete na www.kbjilemnice.cz
pátek 22.09.2017, 7:10
autobusové nádraÅ¾í KÄŒT Jilemnice zve Harrachova a okolí vÄ•etnÄ› Mumlavského vodopádu Odjezd z autobusového nádraÅ¾í v Jilemnici v 7.10 hod.
(nástupi&scaron;tÄ› 8) smÄ›r Tanvald a dále do Harrachova. Návrat kolem 17. hod.
Nádherné místo Krkono&scaron;.
PoÅ™adatel: KÄŒT Jilemnice
pátek 22.09.2017, 7:00 &ndash; 15:00
Masarykovo námÄ›stí FarmáÅ™ské trhy
Petra Fi&scaron;erová, Juliana KosteÄ•ková pátek 22.09.2017, 18:00
Erbovní sál Slavnostní po
v Jilemnici 125. výroÄ•í od okamÅ¾iku, kdy Jan hrabÄ› Harrach zavedl na Jilemnicko první lyÅ¾e, si pÅ™ipomeneme slavnostn
setkáním a poÅ™adem v pátek dne 22. záÅ™í od 18 hodin v Erbovním sále Krkono&scaron;ského muzea. SrdeÄ•nÄ› zveme
k úÄ•asti. PoÅ™adatel: Krkono&scaron;ské muzeum
sobota 23.09.2017, 14:00
5
&ndash; Å½alý 50. roÄ•ník bÄ›hu do vrchu Jilemnice &ndash; Å½alý, ÄŒeský pohár bÄ›hu do vrchu kategorie Super, BÄ›h
zámeckým parkem Å¾ákÅ¯, Lízátkový bÄ›h PoÅ™adatel: SKI Jilemnice
Å˜íjen
pátek 06.10.2018, 7:00 &ndash; 15:00
Masarykovo námÄ›stí FarmáÅ™ské trhy PoÅ™adatel: Petra Fi&scaron;erová, Juliana KosteÄ•ková
nedÄ›le 08.10.2017, 14:00
zámecký park MC Rodinka: Uspávání stra&scaron;idel PoÅ™adatel: MC
pátek 20.10.2018, 7:00 &ndash; 15:00
Masarykovo námÄ›stí FarmáÅ™ské trhy PoÅ™adatel: Petra Fi&scaron;ero
Juliana KosteÄ•ková
nedÄ›le 22.10.2017, 10:00
23. roÄ•ník Jilemnického krosu na
PoÅ™adatel: SKI Jilemnice
KALENDÁÅ˜ KULTURNÍCH AKCÍ SD JILM
SpoleÄ•enský dÅ¯m
Jilemnice Roztocká 500, 514 01 Jilemnice info@sdjilm.cz www.sdjilm.cz tel: 481 544 070 srpen &ndash; záÅ™í - Å™íjen
Na v&scaron;echna pÅ™edstavení, vÄ•etnÄ› kina, je moÅ¾né zakoupit vstupenky online na www.sdjilm.cz
sobota 26.08.2017, 15:00 &ndash; 19:00
Zámecký park Jilemnice
Jazzový festival
Jazzový probÄ›hne v rámci projektu Alternativa pro kulturu &ndash; workshopy a prezentace, pÅ™edstaví se tÅ™i jazzová
uskupení. SouÄ•ástí programu bude vernisáÅ¾ fotografií World Jazz Photo. Za &scaron;patného poÄ•así - sál SD JILM.
Vystoupí:
Boundary Jazz Quintet (CZ, PL)
Petra Börnerová Blues Trio
2+1 Jam Band
vstupné: zdarma ZáÅ™í

nedÄ›le 03.09.2017, 12:00
Masarykovo námÄ›stí
RozlouÄ•ení s létem
MÄ›sto Jilemnice a SD Jilm Vás zve na RozlouÄ•ení s létem na MasarykovÄ› námÄ›stí v Jilemnici. Zahrají kapely Fous,
MedÅ¯zy a VzháÄ•ka. SouÄ•ástí programu bude skákací hrad a dílniÄ•ky pro dÄ›ti. Program:
12:00 - Zahájení chytání pstruhÅ¯ z ka&scaron;ny
13:00 - Ukázky hasiÄ•ské techniky
14:00 &ndash; Fous
16:00 &ndash; MedÅ¯zy
17:30 &ndash; VzháÄ•ka
vstupné: zdarma
nedÄ›le 17.9. 2017, 15:00
SD Jilm
DS TÅ™i na tÅ™i Nová Paka: Kouzelný zvoneÄ•ek
NesmÄ›lý princ a trochu trumpeta musí jít do svÄ›ta najít si nevÄ›stu, ale jak to uÅ¾ bývá, smÅ¯la se mu lepí na paty a tak se ho
nejedna princezna natrápí. O vtipné okamÅ¾iky nebude nouze, mnoho krásných princezen ve tÅ™ech královstvích na Vás
Ä•eká a roztrÅ¾itý král tomu v&scaron;emu dodá korunu, na&scaron;tÄ›stí tu je kouzelný zvoneÄ•ek a ten&hellip;&hellip;
PÅ™edprodej vstupenek v InformaÄ•ním centru Jilemnice od 4. 9. 2017. vstupné: 60,- KÄ• Ä•tvrtek 21.9. 2017, 19:30
Vrchlabský divadelní spolek Lipany: DívÄ•í válka
VeleváÅ¾ené publikum, dámy a pánové, nenechte si ujít pÅ™íleÅ¾itost zhlédnout divadelní komedii o Å¾ivotÄ› na&scaron;ich
pÅ™edkÅ¯. VÄ›zte v&scaron;ak, Å¾e ne v&scaron;echno, co Jirásek napsal, a ve &scaron;kolách nás uÄ•ili, musí být pravda!
Tato hra F. R. ÄŒecha ukazuje, jak to mohlo, ale nemuselo být. PÅ™edprodej vstupenek v InformaÄ•ním centru Jilemnice od 4
9. 2017. vstupné: 90,- / 70,- KÄ• úterý 26.09. 18:00
Kino 70
PÅ™edná&scaron;ka: Horní Dolpo - utajená zemÄ› Himálaje
Diashow o jednom z posledních míst na na&scaron;í planetÄ›, kde mÅ¯Å¾ete je&scaron;tÄ› poznat skuteÄ•ný Å¾ivot vysokoho
kmenÅ¯ nedotÄ•ený civilizací.
VyprávÄ›ní, fotografie a videa Pavly BiÄ•íkové z 20denního pÅ™echodu jedné z nejizolovanÄ›j&scaron;ích oblastech Himálaje.
Usly&scaron;íte pÅ™íbÄ›h o vysokých horách, o budhistické kultuÅ™e a o úÅ¾asných lidech, kteÅ™í jsou pÅ™ímými potomky
http://radio-kulisek.cz
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Poznáte jejich civilizací nedotÄ•ený Å¾ivot, který skrývá Å™adu pÅ™ekvapivých zji&scaron;tÄ›ní. vstupné: 80,- KÄ• Å˜íjen ne
01.10.2017, 19:00
SD Jilm
DS Háta &ndash; Do loÅ¾nice vstupujte jednotlivÄ›
I prostorná exkluzivní loÅ¾nice s velikou kruhovou postelí mÅ¯Å¾e být náhle tÄ›sná... PÅ™esnÄ› takové &bdquo;pÅ™evý&sca
poptávky nad kapacitou&ldquo; nastane v bláznivé komedii známých anglických dramatikÅ¯.
Autor: Ray Cooney / John Chapman
Hrají: Luká&scaron; Vaculík, Mahulena BoÄ•anová / Kamila &Scaron;práchalová, Pavel NeÄ•as / Martin Zounar, Monika
Absolonová / Adéla Gondíková / KateÅ™ina Lojdová, Jana Birgusová / Sandra ÄŒernodrinská, Filip Tomsa,
Zby&scaron;ek PantÅ¯Ä•ek / Martin Sobotka, Ivana Andrlová / Olga Å½elenská, Jana Zenáhlíková / Vlasta Å½ehrová
PÅ™edprodej vstupenek v InformaÄ•ním centru od 16. 8. 2017. (PÅ¯vodní termín byl 4. 9. 2017, na pÅ™ání agentury byl
pÅ™edprodej pÅ™esunut na 16. 8.)

vstupné: 350,- /330,- KÄ• Ä•tvrtek 05.10.2017, 19:00
Michal HoráÄ•ek &ndash; Na cestÄ›
Hudební recitál s básnÄ›mi a texty Michala HoráÄ•ka
Vystoupí: Michal HoráÄ•ek, 3 zpÄ›váci: Lenka Nová, Franti&scaron;ek Segrado, OndÅ™ej Ruml a 5 Ä•lenný doprovodný
orchestr.
Po úspÄ›chu alb ÄŒeský kalendáÅ™ (nejprodávanÄ›j&scaron;í CD roku 2014 v ÄŒR) a Segrado (vévodilo Å¾ebÅ™íÄ•ku prod
roce 2015) a dvou souvisejících hojnÄ› nav&scaron;tívených turné pÅ™ichází textaÅ™, básník a producent Michal HoráÄ•ek s
dal&scaron;ím koncertním projektem. Ten mapuje pÅ™edev&scaron;ím písnÄ›, které bÄ›hem tÅ™icetileté spolupráce vytvoÅ™i
skladatelem Petrem Hapkou.
A protoÅ¾e jsou písnÄ› z dílny Hapka & HoráÄ•ek produktem &bdquo;s doÅ¾ivotní zárukou&ldquo;, které provÄ›Å™il Ä•as, je
pÅ™edstavení postaveno tak, aby bylo pro náv&scaron;tÄ›vníky výjimeÄ•ným záÅ¾itkem. PoÅ™adem provází sám Michal
HoráÄ•ek, který reflektuje aktuální události, pÅ™idává i nadÄ•asové úvahy a chybÄ›t samozÅ™ejmÄ› nebudou ani jeho básnÄ›.
PÅ™edprodej vstupenek v InformaÄ•ním centru od 4.9.2017.

vstupné: 350,-/ 330,- KÄ• stÅ™eda 11.10. 2017, 18:00
&Scaron;výcarsko - Itálie &ndash; Rakousko
MÄ›síÄ•ní cesta Libora Turka po tÅ™ech alpských zemích.
Attersee- &bdquo;rakouské moÅ™e&ldquo;, poutní místo Maria Luggau,treky v Kernských Alpách,Lago di Misurina, treky v
oblasti masivÅ¯ Sorapis, Cristallo, Tofana, Marmolada. Ligurská riviéra &ndash; oblast Cinque Terre.
Lugano.PÅ™ejezd pÅ™es &scaron;výcarské prÅ¯smyky: Gotthard, Furka s Grimsel k Brienzsee. SvÄ›tový unikát parní
ozubnicová dráha na Rothorn. Skanzen Ballenberg. Jungfraujoch &ndash; nejvý&scaron;e poloÅ¾ená Å¾el. stanice s
pravidelnou dopravou v EvropÄ›.
Luzern mÄ›sto, muzeum dopravy,Hora Pilatus, tyÄ•ící se nad mÄ›stem, dostupná nejstrmÄ›j&scaron;í ozubnicovou drahou na
svÄ›tÄ›. vstupné 80,- KÄ•
nedÄ›le 15.10. 2017, 15:00
SD Jilm
Nezávislé divadlo - Nezbedná pohádka o KoblíÅ¾kovi
Krásná Amálka Å¾ije v chaloupce u lesa s pracovitým MatÄ›jem, který ji jednoho dne pÅ™inese voÅˆavé luÄ•ní kvítí. Amálka m
za to upeÄ•e koblíÅ¾ek. JelikoÅ¾ je ale horký, nechá ho vychladnout. JenomÅ¾e koblíÅ¾ek oÅ¾ije a protoÅ¾e je to velký nep
vydá se do svÄ›ta. Na svých cestách potká zajíce, vlka a dokonce narazí i na medvÄ›da. Na chlubivého KoblíÅ¾ka vyzraje aÅ¾
mazaná li&scaron;ka.
PÅ™edprodej vstupenek v InformaÄ•ním centru od 4.9.2017. vstupné 60,- KÄ•

Ä•tvrtek 19.10. 2017, 19:00
SD Jilm
Manuál zralé Å¾eny
Chcete být obletovaná, krásná, vÄ›Ä•nÄ› mladá? PoslechnÄ›te si milostné pÅ™íbÄ›hy, které vás inspirují, zasmÄ›jte se erotický
zku&scaron;enostem ostatních, samy se zeptejte na v&scaron;echno, co vás zajímá a nechte si poradit! A hlavnÄ› se
pÅ™ijÄ•te zasmát! Manuál zralé Å¾eny je urÄ•en Å¾enám od dvanácti do sta let, je ale i pro muÅ¾e, protoÅ¾e právÄ› díky
manuálu budou lépe rozumÄ›t svým partnerkám a moÅ¾ná i sami sobÄ›.
Hraje: Halina Pawlowská
http://www.vip-art.cz/manual-zrale-zeny-2/

PÅ™edprodej vstupenek v InformaÄ•ním centru od 4.9.2017
.
vstupné 280,- / 250,- KÄ•
INFORMACE O PÅ˜EDPRODEJI A ZÁM
POÅ˜ÁDANÉ SPOLEÄŒENSKÝM DOMEM JILM
PÅ™edprodej vstupenek zaji&scaron;Å¥uje kanceláÅ™ SD Jilm a Informa
stÅ™edisko na MasarykovÄ› námÄ›stí. PÅ™edprodeji vstupenek pÅ™edchází propagace. Pro pÅ™ední Å™ady upÅ™ednos
hendikepované obÄ•any. V pÅ™ípadÄ› finanÄ•ní podpory jednotlivých akcí sponzory, jsou tÄ›mto dle pÅ™edchozí dohody
poskytovány pÅ™ístavky na pÅ™edních místech. V pÅ™ípadÄ› vyprodání pÅ™edstavení jsou poskytovány pÅ™ístavky, na kte
diváci pÅ™edem upozorÅˆováni.
Poskytované slevy na vstupném: Klub pÅ™átel Cutisinu.Na vybraná pÅ™edstavení
(pÅ™eváÅ¾nÄ› amatérská divadla)
sleva pro seniory a studenty.Sodexo pasy Uni&scaron;eky Slevu je moÅ¾né uplatnit pouze pÅ™i prodeji vstupenek
http://radio-kulisek.cz
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v informaÄ•ním centru, nebo v pokladnÄ› SD JILM. UplatnÄ›ní slevy na jiÅ¾ zakoupené vstupenky není moÅ¾né!
PÅ™i vrácení zakoupených vstupenek je vráceno 50% z ceny vstupného.
Vstupenky jsou vratné nejpozdÄ›ji 3 pracovní dny pÅ™ed pÅ™edstavením.

Vstupenky na v&scaron;echny poÅ™ady si mÅ¯Å¾ete zakoupit nebo zamluvit: - v SD JILM v Roztocké ulici 481 54
070 - v InformaÄ•ním centrum na MasarykovÄ› námÄ›stí tel.: 481 541 008 Vstupenky nevyzvednuté do pÄ›ti dnÅ¯ po
zamluvení propadají bÄ›Å¾nému prodeji.
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