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Rychnovsko - V rámci letošního ročníku již tradičního projektu
Hospůdka roku 2014 Deník čtenářům postupně představí všechny
podniky z našeho regionu, které se soutěže účastní. Níže jsou bližší
informace právě o jednom z těchto zařízení.

Adresa: SK Rabštejn, Palackého náměstí 36, Kostelec nad Orlicí

Telefon: 494 321 588, 494 320 288- kavárna+předplatné vstupenek

www: www.skrabstejn.cz

Provozní doba: Po – Pá – 8 – 17 hodin + ve dnech pořádání kulturních akcí

Kuchyně: studená

Kapacita: 45 míst

Ostatní: kavárna v kulturním zařízením, zdarma připojení na internet WiFi, firemní a společenské akce, srazy, školení, pivo Staropramen,

Připravujeme: LETNÍ KINO- letos poprvé! OD 26.7.2014
Film: OKRESNÍ PŘEBOR

Všechny hospůdky z Východních Čech si prohlédněte Z D E

Autor: Redakce

+ sdílejte
Sdílejte článek pomocí sociálních sítí

HLAVNÍ ZPRÁVY

Zprávy z ČR a ze světa »

Kontakt na redakci. Proč inzerovat v novinách - www.reklamavnovinach.cz
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Z Deštného k pevnosti a
Jiráskově chatě
s rozhlednou na
Dobrošově
Orlické hory – V našem prázdninovém seriálu
přibližujícím zajímavé cyklotrasy v našem regionu se
tentokrát vydáme z turistického střediska Deštné
v Orlických horách až k…

Titul a bronz do
Dobrušky

Dobruška – Skvělého úspěchu
dosáhly talentované dobrušské
atletky na krajském přeboru ve
vícebojích žactva, který se konal
v Hradci Králové.

Policistům donesl
granát v ubruse

Rychnov n. Kn. – Místní policisté
zažili v středu horké chvilky.
V rámci zbraňové amnestie jim

totiž na služebnu donesl jeden
z občanů nevybuchlý
dělostřelecký granát.…

Častolovice přivítají
po dlouhé době
„letňák“

Častolovice – Místní letní kino
zažilo své zlaté časy především
v 70. a 80. letech minulého
století. Po roce 1986 areál letního
kina postupně zanikl a
Častolovice tak…
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