KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ A OBCHODNĚ CES T OVNÍ PRŮVODCE JIHOMORAVSKÝM KRAJEM A KRAJEM VYSOČINA
Číslo 10, ročník II, říjen 2008

Zakázkové kanceláře
VPO najdete:

dřevěná eurookna garážová vrata
parapety žaluzie sítě proti hmyzu

Protivanov Prostějov Olomouc Šternberk Litovel
Konice Přerov Hranice Vyškov Brno Letovice
Boskovice Blansko Bystřice n. Pernštejnem Tišnov
Svitavy Vysoké Mýto Kroměříž Otrokovice Zlín
Uherské Hradiště Rožnov pod Radhoštěm Třebíč Kolín

www.vpo.cz
• Test s výhrou
• Výlov Vrkoče
• Vaříme z hub
• Zahrada
• S kabrňákem do zahraničí
PORADENSTVÍ A KALKULACE ZDARMA

S námi investujete
do kvality

www.pneubily.cz
PNEUSERVIS – AUTOSERVIS
novinka • AUTOSKLO • novinka

Pneuservis Bílý & syn s.r.o.
BRNO-Bohunice, Kamenice 2 (naproti Kauflandu)
tel. 547 246 681• e-mail: info@pneubily.cz

TO NEJLEPŠÍ Z MORAVY A VYSOČINY

plastová okna a dveře
z profilu VEKA třídy A
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Využijte momentální pomatení smyslů
našich prodejců a přijďte si okamžitě pro
cenu!
nový vůz Fiat za

Fiat Linea

M
721 ARIAN
936
254

Fiat Bravo

Fiat Grande Punto
s klimatizací

Ceny jsou vč DPH a nejsou podmíněny žádnou leasingovou akcí.
Možnost odpočtu DPH (u modelů Fiat Bravo a Fiat Grande Punto). Výhodné ceny se vztahují na všechny modely značky Fiat. Možnost výkupu vozu protiúčtem.

Řípská 22, 627 00 Brno-Slatina, Tel: +420 545 231 231, www.abauto-brno.cz

Redakční zamyšlení
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Napuštěný a vypuštěný

Rok se přehoupl do podzimu a toto období bude obzvláště letos velmi
pestré co do přírodních, ale i politických barev. Na stromech se mění barvy listů, v politických sekretariátech nově barví volební kampaně. Každá
strana se vybarvuje a po této stránce bude jistě i rétorika lídrů pestrobarevná. Necháme se překvapit, které barvy na závěr listopadu namíchají
nejen voliči, ale především povolební koalice. Snad to nebude míchání
barev v rozporu s přírodními zákony.

PRAVIDLO PANSKÝCH JEZDCŮ

Podzim je ale také obdobím vypouštění, přímo výlovu, rybníků. Nejeden
statný kapr, štika či sumec skončil v rybářských sítích a posléze na našich stolech. Nadcházející volby také trochu připomínají napouštění a vypouštění rybníků. Výlovy často nepřežijí ani mazaní dravci a o rybách plevelných ani nemluvě. V tomto směru neplatí, že kapři si svůj rybník nevypustí. Bahnem zvířené dno i voda ale může přece jen dát šanci některým
dobře ukrytým a maskovaným jedincům. Výlovy stranických rybníků bude
organizovat volič, a ten se mnohdy nestačí divit. Uloví kapra, ale na stůl
mu koalice naservíruje kaprosumce, který má chuť úhoře.

Třetí roční období je také časem vypouštění draků různých velikostí,
tvarů i tváří. Určitě by bylo docela zábavné pozorovat, jak se oblohou prohánějí přívětivé tváře našich politiků. Nebo že by to bylo na draka?
O poslední charakteristické události každého podzimu se psát v této
souvislosti ani moc nehodí, ale svátek zesnulých bude letos i časem rozloučení pro mnohé politiky. Jen si popřejme, aby politické mrtvoly a jejich
dušičky nestrašily na ještě významnějších a dobře zabezpečených postech.
Je to až k nevíře, kolik barev a tváří nám ten letošní podzim nabídne.
Radujme se z přírody. My všichni jsme pouhou její součástí…
Kabrňák

Koňský pach zavoněl jak keře
černého rybízu a příkop plný vody
blíží se kvapem
A jezdci kterým zatrnula v patách
myšlenka na smrt v duchu
Opakují staré pravidlo
Nejdříve to chce přehoditi
přes překážku srdce
Mnozí tak učiní a když se přenesou
obloukem přes příkop
nemají čas ohlédnout se zpátky
Čas nazpátek je v obráceném směru
Na třešních zatím vzlétá krev
a zabití vlaje jak prapor
Závod je u konce i léto skončilo
nastal zas trochu tmavší podzim
A jezdci kteří překonali překážku
pěšky vracejí se k místu
kde zahodili srdce dopředu a se
skloněnou hlavou v trávě hledají
Možná že naleznou A možná také ne
JAN SKÁCEL: KDO PIJE POTMĚ VÍNO

Ku slávě a poctě
sv. Huberta,
zámek Lysice
od 18. 10. do 28. 10. 2008
Výstava inspirovaná loveckými
zálibami šlechty společně
s podzimními variacemi květinových aranžmá doplněná dobovými loveckými předměty
z depozitáře zámku

19. 10.
Hlavní slavnosti zahájí v 11.00 hod. přehlídka jezdců na koních –
honáků lišky, kterou na koni pojede pan Václav Vydra, dále slavnostní
vytrubování, ochutnávka vína a loveckých uzenin, možnost jízdy
v kočáře

KABRŇÁK MÁ DOBRÉ ČTENÍ, JE TO JAKO POHLAZENÍ

Tip na víkend
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RYBNÍKÁŘSTVÍ POHOŘELICE a. s.
pořádá pro veřejnost ve dnech

???
???
25. 10.–28. 10. 2008

(sobota, neděle, pondělí, úterý)

VÝLOV RYBNÍKA VRKOČ
U POHOŘELIC

DO DĚTSKÉHO JÍDELNÍČKU PATŘÍ TAKÉ RYBY

Začátek výlovu denně v 7.30 h.

Na hrázi rybníka je zajištěn prodej rybích
specialit a občerstvení. Zároveň si zde můžete
zakoupit ryby živé
a zpracované – chlazené, mražené i uzené

ĎÁBELSKÝ KAPR
4 porce kapra, sůl, 6 stroužků česneku, 1 lžička kari, 1 lžička
sladké papriky, půl lžičky pepře, 50 g másla, petrželka, 1 lžíce
olivového oleje, 50 g žampionů
Česnek utřeme se solí, kořením, nadrobno nakrájenou petrželkou,
a máslem. Touto směsí kapra potřeme, na hodinu uložíme do chladničky. Pak ho obložíme plátky žampionů osmahnutých v oleji, vše zabalíme
do alobalu a pečeme v troubě 15 minut.
Přílohy: smažené bramborové hranolky, krokety

Udělejte něco pro své zdraví a přijeďte se
podívat na práci pohořelických rybníkářů

???

Informace na tel. 519 424 372
fax 519 424 243
Internet: www.rybnikarstvi-pohorelice.cz
e-mail: rybnikarstvi.pohorelice@iol.cz

TEST všeobecných znalostí

1. Co je to klam?
a) Určitá skupina lidí se stejným cílem a zájmem
b) Cirkusový bavič
c) Druh chyby v usuzování

2. Kdo je disident?
a) Člověk, který vede společenost
b) Člověk, který se svými politickými a intelektuálními
názory vymyká oficiální linii
c) Člověk, který disiduje orchestr

3. Frak je …
a) Jednořadové sako s klasickým šálovým límcem a lesklými klopami
b) Černý tmavý kabát s rozšířenými šosy
c) Černé sako v zadní části s krovkami, límec klasický šálový
s lesklými klopami

4. Co je flambování?
a) Příprava jídla na otevřeném ohni
b) Úprava masa před hostem
c) Opékání na rožni

5. Co se podává k předkrmu?
a) Aperitiv
b) Bílé víno nebo pivo
c) Dezertní víno

6. Báseň Stříhali dohola malého chlapečka napsal…
a) Jaroslav Seifert
b) Josef Kainar
c) František Hrubín

7. Ve filmu Dobrý voják Švejk hraje hlavní roli…
a) Vlasta Burian
b) Jaroslav Vojta
c) Rudolf Hrušinský

8. Co je to bivak?
a) Je to nouzový způsob přenocování, často vynucený
b) Vak se dvěma dny
c) Pravěké zvíře se dvěma žaludky, předchůdce dnešní krávy
9. Kdo je garant?
a) Člověk, co všechno platí
b) Druh zahájení šachové hry
c) Člověk nebo organizace poskytující záruku

10. Kdo napsal knihu Staré pověsti české?
a) Karel Čapek
b) Josef Lada
c) Alois Jirásek

11. Která dvojice má nejméně společného?
a) Šimek a Grosman
b) Svěrák a Smoljak
c) Zagorová a Lendl

12. Jakým způsobem napíšete v Morseově abecedě SOS?
a) …..--…..
b) . . . - - - . . .
c) - - - . . . - - -

Vylosovaný výherce dnešního TESTU obdrží volné vstupenky
na Mistrovství České republiky v TAEKWONDO
Text nám zasílejte do 25. 10. 2008 na adresu:
Moravská reklamní, spol. s r. o., Příkop 6, Brno 602 00
nebo e-mail: info@mrs.cz.
Nezapomeňte uvést svoji adresu a telefonní spojení.

Rok na houby
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PODZIMNÍ SLEVY

Vaříme z hub
Češi jsou považováni za nejvášnivější houbaře Evropy. Pokud
Evropská unie nepodpoří další růst hub v našich lesích, pak se se zlou
potážeme. Nezbude než pěstovat houby doma. Představte si, že vaše zahrádka, zatemněný a zalesněný balkon či střecha budou plné hřibů, křemenáčů, kozáků a možná i lysohlávek a satanů. V letošním roce se houbám v přírodě opravdu nedaří a nedá se hovořit o sběru hub, ale o vyhledávání mykologických jedinců. Myslím, že je opravdu velmi aktuální
můj nápad se samopěstitelstvím hub všeho druhu.
Ale znáte to. I na poli se nejvíce daří plevelu, a tak by se mohlo stát,

že vypěstujeme více muchomůrek zelených, olovových a jízlivých než hřibů smrkových, kovářů, kolodějů a ryzců pravých. Neumím si vůbec představit, kolik hub chtivých občanů by po sklizni své zahrádky skončilo v nemocnici. Možná bude lepší letos ještě chvíli počkat, než po deštích nasadí podhoubí plodnice. Houby rostou nejrychleji, pokud jsou denní
a noční teploty skoro vyrovnané. A na to jsou i dotace z EU krátké.
Nezbývá než se chovat k přírodě ohleduplně. Jedině tak budeme mít
jistotu, že v období, kdy mají houby růst, nebude v lese ani prašivka. Pod
návalem všech negativních informací v médiích o finanční krizi, zkorumpovaných politicích a o dopravních nehodách mě napadne pouze jediné.
V lesích houby nejsou, ale jinak je ten letošní rok tak nějak na houby.
A co vy?
PaP

HOUBOVÉ RAGÚ NA VÍNĚ
Potřebujeme: 500 g hub, 250 g brambor, 50 g másla nebo oleje,
1 lžíci polohrubé mouky, 2,5 l vývaru z kostí nebo masoxu, 1 sladkokyselou okurku, cibuli, pažitku, lžíci kaparů, 2 dl bílého vína, citronovou
šťávu, bílý pepř, mletý zázvor, koriandr, kmín, papriku, sůl.
Brambory nakrájíme na kostičky a uvaříme ve slané vodě s kmínem.
Houby nakrájíme na plátky, osolíme a dusíme ve vlastní šťávě. Na tuku
osmahneme cibuli a přidáme světlou jíšku, kterou rozvaříme s vývarem
a vínem. Do této omáčky přidáme brambory, houby, na kostičky nakrájenou okurku, kapary, mleté koření, ochutíme citronem a vše povaříme.

HOUBOVÝ BRAMBORÁK
Potřebujeme: 250 g čerstvých hub, 500 g brambor, 40 g hladké
mouky, 1 vejce, kmín, pepř, majoránku, tuk na smažení, sůl.
Oloupané a nastrouhané syrové brambory osolíme. Houby jemně
rozsekáme, osolíme a udusíme ve vlastní šťávě. Pak je zchladíme a promícháme s nastrouhanými brambory a menším vejcem, kořením a solí.
Směs osmažíme na pánvi v tenké vrstvě dohněda, aby byla křupavá.

ŠUMAVSKÝ HOUBOVÝ KUBA
Potřebujeme: 50 g sušených hub, 300 g krupek, 2–3 stroužky česneku, 80 g sádla, lžíci másla, sůl, mletý pepř, drcený kmín, majoránku.
Krupky propláchneme vařící vodou, v osolené vodě s kmínem uvaříme doměkka a scedíme. Česnek utřeme se solí a smícháme s mletým
pepřem, přidáme polovinu
sádla, majoránku a promícháme s vařenými. Sušené
houby necháme nabobtnat
v troše vody, uvaříme je doměkka a vmícháme do připravené směsi. Směs rozložíme do sádlem vymazaného pekáče a v rozehřáté
troubě zapékáme. Před dopečením přidáme na povrch krupek vločky másla.
Zapékáme dozlatova.

PĚKNÉMU POČASÍ DŮVĚŘUJ, KDYŽ DEN ZAČÍNÁ ŠEDOU MLHOU

OKNA - DVEŘE - ZIMNÍ ZAHRADY

P Ř I J Ď T E S I K N Á M P R O S K V Ě L Á O K N A Z A B E Z VA C E N Y !

50 let BRněnská DĚcka TANcují

TANEC JE KRÁSNÝ ZPŮSOB JAK BÝT SPOLU
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Doma nás oblékli do slavnostních
šatů, obleků, navlékli bílé rukavičky
a těšili se, jak nás budou doprovázet, okukovat a chlubit se na slavnostních prodloužených. A třeba
jste se tanci věnovali intenzivněji
a stali se z vás soutěžní tanečníci
či tanečnice. Neodvažuji se spočítat, kolik dam a pánů prošlo tanečními sály školy Starlet. V taneční
škole našli své místo stepaři, jazzoví tanečníci, roztleskávačky, příznivci různých moderních žánrů.
Mohou se zde pyšnit tituly mistrů
Československa, Evropy i světa. Ve
sportovní oblasti by lidé s takovými tituly byli opěvováni v médiích.
V této oblasti se vždy šetřilo.
Faktem je, že si zde manželé
Buryanovi vychovali budoucí učitele, lektory a trenéry tance, a tak se
vlastně stalo, že jedna z největších
škol v Evropě se rozdělila na další,
konkurenční.

ST

„Mnoho slávy je za námi.
Narostla vděčná i zvláště nevděčná konkurence. Tancování je hezká věc. Práce s lidmi ještě lepší.
Budeme i nadále pracovat!“
Vlasta a Vladimír Buryanovi

na fotbálek, na squash, s dítětem
na trénink atd.
Začíná podzim – krátké dny,
dlouhé večery. Zjistíte, že se lidé
chtějí bavit, a to je dobře!
Co takhle kurzy tanečních pro

dospělé? Pravda je, že se dostanete do společnosti – kolektivu lidí
různých profesí, trávíte čas s hudbou, s partnerkou si příjemně zatančíte v kulturním prostředí.
Zkrátka tanec nás učí společenskému životu, pomáhá nás udržovat mladými a jít s dobou, zvyšuje
naši sebedůvěru a jistotu. A nakonec třeba posedíte společně
u dobrého vínka a naplánujete
dovolenou s tancem.
Mat
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Tanec je tou nejpřirozenější
lidskou aktivitou, kterou známe, přináší nám mnoho výhod
– při nejmenším je to nejjednodušší způsob, jak se setkat
a seznámit s osobou opačného pohlaví.
Jste brňáci, nebo jste v Brně
studovali? Prošli jste zkouškou dospělosti ve formě tanečních? V poslední době se v Brně vylíhlo několik tanečních škol, tanečních studií …
Jen jedna má však tak dlouhou
TRADICI. Babičky a dědečkové si
pamatují BRDĚTAN, rodiče a vy
mladší už Taneční školu STARLET.
Jestli se někdy mluví a píše o osobnostech Brna, pak pan Vladimír
Buryan s manželkou Vlastou mezi takové jistě patří. V letošním roce oslavili v TŠ STARLET hned
dvě výročí. Uspořádali oslavu, na
které se sešli věrní přátelé a příznivci, bývalí a nynější členové a, jak
by řekl pan Vladimír Buryan, také
závistivci.
Mnozí jsme prošli kurzy tanečních a společenského chování.

A že se pořád něco děje?
Potkáte známé, jedou
na tenis,

„Pořád mne baví dívat se na půvabné,
mírně odhalené dívky a ženy, stále mne
baví, když někdo za tisíc let tančí dobře
s hudbou a vůbec tančí.
Žijeme i z toho, co bylo!
Pokud nebylo, stěží bude!“
Vladimír Buryan

SIMPLY CLEVER

Na cestě k novému vozu
vás už nic nezastaví:
ŠkodaFabia teď jen
za 3 500 Kč měsíčně
včetně kompletního
pojištění
Stačí využít výhodné financování
od ŠkoFINu a můžete mít nový
vůz třeba hned. A pokud jde
o základní výbavu, ta obsahuje
mimo jiné ABS, airbagy řidiče
i spolujezdce, boční airbagy
vpředu nebo posilovač řízení.
Vůz má navíc největší vnitřní
prostor ve své třídě. Ale pozor,
tato nabídka platí jen do konce
června. Navštivte nás proto co
nejdříve, těšíme se na vás.
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JDĚTE ZA ŠTĚSTÍM

Cena vozu 249 900 Kč, délka leasingu 5 let,
zůstatková hodnota 50 000 Kč, RPSN
2,35 %, výše splátek je garantována
po celou dobu financování

ŠkoFIN
Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
Okružní 5
638 00 Brno–Lesná
Tel.: 545 222 420, 602 592 670
e-mail: autosalon@automediabm.cz
www.automediabm.cz

Vydává: Moravská reklamní, spol. s r.o. • Příkop 6, 602 00 Brno • Tel./fax: 545 175 844-6, 545 175 967 e-mail: info@mrs.cz • www.mrs.cz

Běh za Bořetickým
burčákem
Bořetice
11. 10.
Od 14.00 hod.
odstartovány závody
na běžeckých
tratích od nejmenších
věkových kategorií
(také maminky
s kočárky) až
po hlavní závod
na 10 km
(loňští účastníci
ve věku 14 až 74 let),
tradiční účast
hejtmana
Jihomoravského
kraje. Pro všechny
dospělé účastníky
odměna – láhev
vína, poté
degustace
burčáku
u cimbálu

PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ
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Z PET lahví

„Kdo netřídí odpad, dláždí
svým potomkům cestu do pekel,“ řekl by drsňák.
„Kdo třídí, chová se moderně ...,“ říká se mnohdy.
Každopádně platí, že ať už
je důvod ke vštípení návyku
„nevyhazovat všechny odpadky do jednoho koše“ jakýkoliv, je záslužný každý počin,
který tuto – v naší době nutnost – podpoří. Kolikrát takovým počinem bývá i pokus
o REKORD. A těch v poslední
době utěšeně přibývá. Je třeba
poznamenat, že při pokusech
o zápis do České knihy rekordů, o nichž se dočtete v následujících řádcích, si jejich aktéři užili spoustu legrace, ale také tvrdé práce. A nutno říci
i to, že všech následujících rekordů bylo dosaženo především s cílem upozornit na potřebu důsledného třídění odpadů. Materiál z uvedených
akcí také posléze putoval

k dalšímu zpracování na tří-

dičkách. Vždyť například z 50
PET lahví se dá vyrobit pěkná
fleecová bunda...

NEJVĚTŠÍ LOĎ Z PET LAHVÍ
Kluci a holky ze ZŠ Mezi školami z Prahy 13 pod vedením pana
učitele Jaromíra Friče vytvořili loď
z 1217 PET lahví. Koráb nesoucí
jméno St. Frič je včetně stěžně
dlouhý 406 cm, široký 144 cm
a v nejvyšším místě vysoký
248 cm. A navíc je, jak z fotografie vidno, schopný plavby.
Loď byla po dvouměsíčních stavebních pracích oficiálně zaevidována do české databanky rekordů
Agentury Dobrý den Pelhřimov
dne 20. června 2008 v rámci akce Ekoslunovrat 2008 konané v Centrálním parku JZM
v Praze.

3,5letá dvojčata Adélka a Vojtíšek Jedličkovi pomáhali, když
Základní škola a Mateřská škola
Doubravník iniciovala vytvoření
obřího loga oslav 800 let od
1. písemné zmínky o městysi
Doubravník. Dílo bylo sestaveno
z 239 208 uzávěrů od PET lahví.
Na skládání víček se podílelo 163
žáků, učitelů a přátel školy, kteří
pestrobarevně zaplnili plochu o velikosti 214,3 m2. V čtrnáctibarevném obrazci nechyběl větší a men-

budovali žáci školy v průběhu celého jednoho týdne obří bludiště
z celkového počtu 172 490 víček
od PET lahví. Labyrint cestiček se
rozkládal na ploše 19,20 m krát
10,33 m. Rekordní bludiště s jediným vstupem a rovněž jediným východem bylo vytvořeno ze slepých
i průchozích cest doplněných nejrůznějšími plochými i trojrozměrnými různobarevnými obrazci.
Bludiště, k jehož postavení byla nakonec použita menší polovi-

ší znak městyse a jeho dominanta
– kostel Povýšení svatého kříže.
Rekordu bylo dosaženo 5. července 2008 před budovou školy
v Doubravníku.
Víčka školáci shromažďovali
9 měsíců a celkem jich nasbírali
½ milionu.

na z téměř půl tuny nasbíraných
víček, bylo dokončeno a oficiálně
veřejnosti představeno 23. června 2008 v tělocvičně školy.

NEJVĚTŠÍ EMBLÉM Z VÍČEK
OD PET LAHVÍ
I nejstarší účastník – 77letá
Anděla Šikulová – a nejmladší

NEJVĚTŠÍ BLUDIŠTĚ Z VÍČEK
OD PET LAHVÍ
V Jihlavě na Základní škole
Evžena Rošického pro změnu zase vymysleli akci, v rámci které vy-

NEJVĚTŠÍ VOR Z PET LAHVÍ
VYROBENÝ
NÁHODNÝMI TVŮRCI
Rekreanti a návštěvníci autokempu Komorník u Strmilova dokázali za 2,5 hodiny sestavit ze
679 PET lahví různých velikostí
sesbíraných mezi obyvateli tábořiště funkční plovoucí vor, který u-

nesl 2 lidi. Rekordu bylo dosaženo pod patronací Jihočeského
kraje a společnosti Ekokom dne
7. srpna 2008.

NEJDELŠÍ HAD
Z KINDERVAJÍČEK
Klub přátel 18. ZŠ Most inicioval akci, v rámci které žáci školy
vytvořili 121,39 m dlouhého hada
z kindervajíček. Had vznikl navlečením 2265 ks plastikových obalů
kindervajíček na jeden provaz.
Rekord byl oficiálně zaregistrován v rámci aprílového programu
Agentury Dobrý den Pelhřimov dne 1. dubna 2005 na
Staroměstském náměstí v Praze.

Pozoruhodný byl především výkon
sedmáka Petra Vrby, který všechna „vajíčka“ vlastnoručně provrtal!

DOMAŽLICKÁ VĚŽ Z VÍČEK
PET LAHVÍ
Neuvěřitelný počet 1 339 391
uzávěrů vážících dohromady jako
3 osobní auta (3282 kg) nasbíraly
děti z Domažlic. Místní radnice
pak uspořádala akci, při níž 280
žáků z 8 škol sestavilo na ploše
zdejšího náměstí Míru za pouho-
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NEJVĚTŠÍ ZELENÝ BOD
Z PLASTOVÝCH
UZÁVĚRŮ PET LAHVÍ
vytvořili v Novém Jičíně ve
spolupráci se společností
EKO-KOM obří obraz znázorňující tzv. zelený bod.
Skupina žáků místních základních škol ho sestavila
z 90 000 zelených a žlutých víček. Průměr kruhu
byl 10 metrů a tým na jeho
vytvoření pracoval vskutku
rychle – vše trvalo 57 minut. Rekordu bylo pod dohledem komisařů Agentury
Dobrý den Pelhřimov dosaženo 22. dubna 2008
na Masarykově náměstí
v Novém Jičíně.

I vy buďte NEJ... a dejte nám o tom vědět!
Vše důležité a aktuální o českých NEJ...
a z Pelhřimova – města rekordů – najdete

na www.dobryden.cz
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PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ

České rekordy na počítačích
VSP DATA

pouhou hodinu a tři čtvrtě
mozaiku o rozměrech 8
x56 metrů. Mozaika znázorňovala v poměru 1:1 dominantu města – Do-mažlickou věž. A to bylo nakonec
použito „jen“ 491 520 ks
víček.

SLEVA
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až 5000 Kč

ZDARMA TERMOSKA

KABRŇÁK MÁ DOBRÉ ČTENÍ, JE TO JAKO POHLAZENÍ

NA TEPLÉ I STUDENÉ
NÁPOJE V HODNOTĚ 129 Kč
PŘI KOUPI VÝROBKU NAD 350 Kč.

MIMOŘÁDNÁ AKCE – DÁREK OBDRŽÍTE
I V PŘÍPADĚ JINÝCH REKLAMNÍCH AKCÍ,
ALE POUZE PO ODEVZDÁNÍ KUPONU.
Platnost akce
do 30. října 2008

544 422 622

NA NOVÉ, POVRCHOVĚ POŠKOZ ENÉ CHLADNIČKY, PRAČKY ,
MYČKY, SPORÁK Y A K UCHYŇSKÉ VEST AVBY
VYSTAVENO 500 SPOTŘEBIČŮ

ZANUSSI
PRODEJ, OPRAVY, NÁHRADNÍ DÍLY
Brno, Křenová 19
(bývalá Mosilana)

tel.: 543 235 156 • www.chladservis.cz
Prodej, rozvoz a servis i v sobotu

ZDARMA

odvoz starého spotřebiče
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rostliny pro oživení. Každou stěnu,
sloup či plot vám rozjasní přísavník – pětilistý, trojcípý. Přísavník je
nenáročný na půdu, stejně se mu
daří na slunci i ve stínu a můžete
ho tvarovat do požadovaného tvaru. Má výrazné dekorativní listy,
na podzim zbarvené do žlutých,
oranžových až červených odstínů.

Právě si připravujeme zahradu k zimnímu spánku, možná
se i vám bude hodit pár rad.

Nezapomeňte naposled posekat
trávník, bude se lépe vyhrabovat listí spadené z okolních stromů a keřů
a také nám ještě před zimou obroste. Důkladně zalejte stálezelené
dřeviny a z okrasných stromů odtraňte polámané a suché větve.

NASTÁVÁ IDEÁLNÍ OBDOBÍ
K VÝSADBĚ
Pro živé ploty hlavně listnaté bych
vám doporučila vybírat nejen oblíbené stále zelené druhy, ale také
můžeme vybírat z nabídky keřů
okrasných zbarvením kůry. Tuto barevnou krásu nám nabízejí kultivary
cornusů. Pro nízké tvary žívých plotů můžeme použít skalníky nebo
mahonie.
Správně založená zahrada má být
přitažlivá a zajímavá po celý rok.
Vysazujte do ní tedy i dřeviny, které budou dominantou v průběhu zimy. Výrazný artefakt mohou nabídnout nezvykle tvarované větve, zejména vyhledávané jsou kultivary
dřevin s pokroucenými větvemi.

Zajímavou rostlinou je líska
(Corylus avelana Tortuosa). Větve
má nejen výrazně pokroucené, ale
ještě i propletené. Působí až
bizarně. Další soliterou může být
i vilín (Hamamelis), trochu připomíná lísku. Jsou to řídce větvené keře
s opadavými listy. Jejich květy jsou
drobné, složené ze čtyř protáhlých
květních plátků, ale na keřích jsou
velmi nápadné, protože rozkvétají
v době, kdy rostlina nemá listy.
Podle odrůdy to bývá v prosinci až
březnu. I v tak chladném období
krásně voní.
Vybírejte si rostliny na zahradu,
kterými si můžete v zimě naaranžovat svůj dům či byt.
Pokud tvoříte zahradu, nezapomeňte, že na podzim ztrácí svou barevnost. Proto vybírejte a sázejte

KABRŇÁCKÝ RECEPT PRO ZAHŘÁTÍ
Ananasový grog
0,25 l vody, 5 cl rumu, 150 g
cukru, lžička vanilkového cukru,
kolečko ananasu
Vodu s rumem, obyčejným a vanilkovým cukrem svařte a přelijte
do sklenice přes kolečko ananasu.

Burgundský grog
2 dl červeného vína, 2 lžičky citronové kůry, 2 lžičky moučkového
cukru, 2 hřebíčky, šťáva z 1 citronu, 1 lžice koňaku.
Víno svařte s citronovou kůrou,
cukrem a hřebíčky. Přes sítko nalijte do poháru, dolijte koňakem
a citronovou šťávou.
Mat

JAK ŘÍJEN ZELENÝ, TAK BUDE LEDEN STUDENÝ.
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DEATH VALLEY

S KABRŇÁKEM DO ZAHRANIČÍ
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Cesta jednotvárnou nevadskou krajinou do Kalifornie je únavná
a dlouhá, protože rychlostní limit je jen 112 km za hodinu. Zde se limity dost dodržují a řidiči jsou mnohem disciplinovanější než u nás. Je
zde sice vidět na míle daleko, ale rychlost se kontroluje i z vrtulníku,
který se nedá odhalit dopředu. Cestu osvěžují jen různé příkazové a informační cedule. Nejčastější je tu informace o zákazu vyhazování odpadků, případně výše pokuty (až 2 tisíce dolarů). Přesto se zde odpadky vyskytují, v tom už nejsou lidié tolik disciplinovaní. Viděl jsem
chodit kolem silnice dobrovolníky v reflexních vestách s označením
nevadské ekologické organizace, kteří je sbírali. Naše aktivisty jsem
takto nikde neviděl, inu věřme tomu, že účastí na demonstracích a nátlakových akcích udělají pro životní prostředí více. V jednom úseku,
zvaném Studený potok, jsou cedule zakazující chodit pěšky podél cesty, případně zastavovat. Později jsem pochopil i proč je tady obrovská
věznice. Dále se dozvíte, že vjíždíte do prostoru, kde armáda
Spojených států provádí permanentní výcvik. Je zde omezení rychlosti, zřejmě proto, aby bylo možno si to lépe prohlédnout.

Výkonné auto s funkční klimatizací je zde nezbytnou nutností. V této
souvislosti bych všem, co si hodlají
půjčit auto, doporučil použít služeb
celosvětově zavedené půjčovny (např.
Hertz). Nutno nepodlehnout lákavým
cenám lokálních půjčoven, protože
cenová úspora je (se započítáním
všech příplatků) zanedbatelná. Navíc
u slušné půjčovny se nestane, že by
nebyla ani kapka vody v ostřikovači,
anebo, že by se muselo po odevzdání
vozidla ještě jít s kufrem do kanceláře
k dalšímu vyřizování. Rovněž se neustále snaží něco do ceny přidávat.
Jelikož se mi pobyt prodloužil oproti
původnímu plánu, musel jsem si prodloužit i dobu výpůjčky auta.
Pracovnice sdělila, že je to možné,
ale že budu platit pokutu, protože
jsem měl vrátit vozidlo ráno.
Upozornil jsem ji, že mám vracet auto
sice ráno, ale až zítra (prozřetelně
jsem šel už den předem). Nevyvedlo ji

to z míry a řekla, že stejně budu platit
pokutu, protože vracím vozidlo dřív,
a agilně ukazovala prstíkem na příslušný paragraf ve smlouvě. Po mém
sdělení, že auto nevracím, a naopak
si ho ponechávám, se odběhla poradit s kolegou, aby mi pak vítězoslavně
sdělila, že mi tu položku za pokutu milostivě odečte. Další problém byl při
vracení, odevzdal jsem obě smlouvy.
Pracovnice (tentokrát jiná) mi opět
řekla, že budu platit pokutu za pozdní
odevzdání. Upozornil jsem ji na prodloužení druhou smlouvou, akceptovala to sice, ale hned řekla, že musím
platit za prázdnou benzínovou nádrž.
Opět jsem musel oponovat, protože
spotřebu benzinu z nádrže jsem měl
zaplacenu už v první smlouvě, což nakonec uznala. Z toho plyne poučení:
v Americe platí, že co je psáno, to je
dáno!

To už je Death Valley, vstupné je
lidové – 20 USD na auto a týden, vstupenky z automatů je nutno dát za sklo.

Death Valley v Kalifornii má speciální klima, vysoké hřebeny hor izolují
zdejší území od okolní pouště, proto
zde vzduch cirkuluje pouze uvnitř údolí a dochází k nárůstu teploty, blízké pohoří Sierra Nevada dělá srážkový stín (roční srážky menší než 5 cm).
Toto místo má dva rekordy,: je nejteplejší na severní polokouli (max. měřená teplota 57°C ve stínu) a nejníže
položené místo na západní polokouli
(až 68 m pod mořem). Udává se, že
má rozlohu téměř 8000 km². Údolí je
téměř 230 kilometrů dlouhé a 8 až 25
kilometrů široké. Vzhledem k rozlehlosti je nutná autoturistika a je dobré
si cestu předem naplánovat, aby se
za den stihla alespoň polovina z turistických atrakcí. Povrch solného jezera
je sůl s pískem a vydatně se práší.
Brýle jsou nutností, sůl v očích není
příjemná. Pitný režim je v tomto prostředí opravdu nutný.

Twenty mule team canyon – je
průjezdný autem jednosměrně, cesta
je jakási neudržovaná šotolina a příšerně se tu práší. Tímto kaňonem byl
dopravován borax (tetraboritan sodný), který se tu těžil na konci 19. století. Byl dříve používán jako organické
rozpouštědlo, dnes je toto tavidlo či
hnojivo těženo jinde. Desetidenní
produkce asi 40 horníků byla vypravována na železnici do 250 km vzdáleného města Mojave. Těch 30 tun
boraxu bylo naloženo na dva obrovské vozy, vpředu bylo zapřáhnuto po
dvojicích 20 mul a vzadu byla cisterna, protože muly musely po cestě trvající deset dní pít.

Dante’s View – dubnová vyhlídka
z nadmořské výšky asi 1600m
(20°C), je to nádherný pohled do údolí (–50 m/35°C). Naproti je Mount
Whitney (4418 m) nejvyšší hora USA,
když se nepočítají šestitisícovky na
Aljašce.

Později (1894) nahradil muly parní stroj „Starý Dinah“, a když po několika letech těžby boraxu společnost
zkrachovala, byl parovůz používán na
dopravu vytěžených rud z dolů.

Vyhlídka je vykoupena zdoláním
klikaté cesty s místy až 24% stoupáním.

Zabriskie point – je to zajímavá
vyhlídka, nesoucí jméno po řediteli
zmíněného dolu. Pohled odsud patří
k nejznámějším z Death Valley.

Usazeniny z dávného jezera vzniklého
po ustoupení moře, byly překryty s lávovými vyvřelinami sopečného původu a zbrázděny erozí. Panoramatický
pohled na ně je zajímavý, protože kromě tvarové rozmanitosti jsou i barevně odlišné v různých odstínech od
žluté po hnědou.

Na skále je vyznačen bod úrovně
moře.

Gold canyon – jak název napovídá, byla zde i naleziště drahých kovů.

13

Zelenou vegetaci lze udržet jen
umělou závlahou. I když v místě zvaném Salt creek – slaný potok, teče opravdu voda, i když jen na jaře. Voda
je 3x slanější než v moři, protože v době tání prosakuje voda z hor slaným
podložím, je teplá až 45°C. Žije prý
tam i ryba (pupfish), má asi 5 cm a přizpůsobila svůj životní cyklus tomuto
prostředí (žije jen 3 měsíce). Bohužel
zrovna nebyla žádná doma.

Návštěvnické centrum ve Furnace
creek je 60 m pod mořem, a je tu, jak
již název napovídá, hic. Ale uvnitř je
příjemná klimatizace a zajímavé expozice. Je zde i jediná benzinka v okolí
a nutno si uvědomit, že obsluha končí
už v pět odpoledne. Automatický výdej není ochoten akceptovat všechny
platební karty. Pročež zpáteční cesta
pouští může být napínavá, kdy člověk
očima tlačí střelku benzinového ukazatele nahoru. K vidění je toho tady
víc, ale čas je neúprosný, tak snad
příště! Z cest pana Zdeňka Smejkala

S KABRŇÁKEM DO ZAHRANIČÍ

Badwater je nejnižším bodem
86 m pod úrovní moře. Název nepranýřuje kvalitu vody, ale množství. Vody
je zde buď nedostatek (většinou),
anebo nadbytek (zřídkakdy). Do nejnižšího místa totiž voda dost ochotně
a hlavně rychle přitéká, proto je na
pontonech. Návštěvníky všude varují
cedule, že tu hrozí bleskurychlé záplavy.

zafouká silný vítr (80 až 100km/h)
a povrch nestačí ještě vyschnout, pohybují se i velké kameny po podivně
klikatých drahách (viz ilustrační foto
z průvodce).

Artist’s palette – jednosměrná,
autem průjezdná, prašná cesta vedoucí skálami, jejichž duhové barvy
připomínají malířovu paletu.

Dá se zde celkem dobře procházet po tvrdém a rovném povrchu,
a kdo má trochu trpělivosti, může najít vodu asi po třiceti centimetrech
hrabání. Namočením se tento povrch
stane velmi měkký a kluzký. To je příčina jevu zvaného „samovolně se pohybující kameny“ v Racetrack Valley.

www.tourbus.cz
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• Transparentní ceník všech mezinárodních linek
• Jízdní řády a snadné vyhledávání spojení

LINKY DO ITÁLIE
Udine • Mestre • Venezia • Padova
Bologna• Firenze • Perugia • Lucca od 950,–*
*Pisa
podmínky
PROMO 30 •
Fix naleznete
•slevy
Livorno
Romana www.tourbus.cz
• Napoli
** podmínky pro získání bonusového jízdného 1 Kč jsou uvedeny na www.tourbus.cz

MEZINÁRODNÍ LINKY
Využijte slev na mezinárodních linkách společnosti Tourbus, a.s.
• Udine, Mestre, Benátky, Padova, Bologna, Florencie, Perugia, Lucca, Pisa, Livorno, Řím, Neapol –
• Mnichov, Ženeva, Zurich, Vídeň – POUZE ZA 1 Kč **

* Tarif PROMO30FIX - podmínky tarifu naleznete na www.tourbus.cz

CHORVATSKO
Tučepi • Podgora • Drvenik • Gradac • Ploče • Dubrovnik
Rijeka • Crikvenica • Malinska • Krk • Baška • Opatija
Rovinj • Pula • Zagreb • Karlovac
VNITROSTÁTNÍ
DOPRAVA •
IDSZadar
JMK
Plitvička
Jezera
• Šibenik
od 875,–
• BRNO – PRAHA NYNÍ POUZE 95 Kč
•i příměstských
Trogir • linek
Split
•Primošten
Seznam dálkových
na www.tourbus.cz
•Omiš
Jsme významný
dopravce obsluhující Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
• Makarska

CESTOVNÍ KANCELÁŘ A NEPRAVIDELNÁ DOPRAVA
• lyžařské zájezdy v ČR, na Slovensku, Itálii, Rakousku, Francii a Švýcarsku od 999 Kč
• jednodenní lyžování na Hochkaru
• jednodenní koupání v termálních lázních v Mosonmagyaróváru
• ceny nepravidelné dopravy na www. tourbus.cz

Racetrack Valley jsem vzhledem
k její odlehlosti nenavštívil. Když totiž

Natural bridge – vytvořen proudy
tající vody z hor.

VŠE POUZE ZA 950 Kč - Tarif PROMO 30Fix*

Připravujeme pro Vás jednodenní poznávací
i lyžařské zájezdy, předvánoční akce, výrazné
slevy na mezinárodních i vnitrostátních linkách
a další...
VÍCE SE DOZVÍTE NA www. TOURBUS.CZ

S TOURBUSEM
NEJEN PRSTEM PO MAPĚ
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KRYSA

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

HOROSKOPY A ASTROLOGIE

Čínský název: SHU
Povaha: inteligentní a vtipná
Šťastný den: sobota
Šťastná čísla: 0, 4, 7
Síla: jang – pozitivní

Krysa má šarm, neobyčejnou
útočnost a bojechtivost. Na první pohled se přitom zdá být klidná, vyrovnaná a veselá, zdání
ovšem klame. Za tím vším se
skrývá neustálý vnitřní pohyb
a záměrně pěstovaná agresivita.
Většina krys vytváří trvale zmatky a chaos, v maličkostech jsou
tvrdohlavé.
Milují společnost přátel a kochají se každým druhem klepů.
Krysa ráda pomlouvá druhé, proto má většinou jen více známých
než skutečných přátel. Někdy je
krysa až hazardním hráčem a velkým labužníkem, nerada by si da-

SNÁŘ

la něco ujít. Přitom je trvale posedlá panickým strachem, aby
něco důležitého nepromeškala
a nezaspala.
Ačkoliv žije velmi intenzivně
přítomností, stará se vytrvale
a pečlivě i o dny minulé. Často
i muž, ale především žena narozená v tomto znamení má sklon
k tomu, že naplňuje své skříně
neužitečnými zásobami, které
však brzy bez jakýchkoliv rozpaků zase vyhodí nebo zničí.
Často bere své poslední peníze
a nakupuje zcela nerozvážně.
Krysa má velký smysl pro fantazii a je i mnohdy nadaná velikou tvůrčí schopností. Ještě význačnější je u ní sklon ke kritice. Má k tomu talent přímo vrozený. Vyznačuje se schopností
dovádět vše až do konce, co si
předsevzala, a to dokonce i tehdy, když je věc již předem vyloženě odsouzena ke ztroskotání.
Krysy se probíjejí životem raději lstí než prací.
V životě může dosáhnout úspěchu v obchodě, politice a uměleckých povoláních. Vedle
labužnictví i ráda pije, se svým
partnerem se nevyhýbá tvrdému alkoholu, je smyslná, ale také sentimentální.

1974, 1975, 1984, 1985, 1994,
1995, 2004, 2005, 2014, 2015
VODA
1926, 1927, 1936, 1937, 1946,
1947, 1956, 1957, 1966, 1967,
1976, 1977, 1986, 1987, 1996,
1997, 2006, 2007, 2016, 2017
DŘEVO
1928, 1929, 1938, 1939, 1948,
1949, 1958, 1959, 1968, 1969,
1978, 1979, 1988, 1989, 1998,
1999, 2008, 2009, 2018, 2019
OHEŇ
1930, 1931, 1940, 1941, 1950,
1951, 1960, 1961, 1970, 1971,
1980, 1981, 1990, 1991, 2000,
2001, 2010, 2011, 2020, 2021
ZEMĚ
1932, 1933, 1942, 1943, 1952,
1953, 1962, 1963, 1972, 1973,
1982, 1983, 1992, 1993, 2002,
2003, 2012, 2013, 2022, 2023
KRYSA V KOVU
Tyto krysy mají velmi elegantní vystupování a úroveň ve všem, co dělají. Jsou velmi neklidné, někdy se
jejich neklid jeví až chorobný.
Neumějí nečinně odpočívat a dokážou být velmi zlé a nebezpečné.

KRYSA VE VODĚ
Tato krysa je hrdá a velmi krásná. Je nejatraktivnější ze všech
myší, její silnou stránkou je dojem, jakým na druhé působí. Jsou
si dobře vědomé své přednosti
a někdy ji dokonce zneužívají.
KRYSA VE DŘEVĚ
Dřevo přináší kryse větší
chladnokrevnost a logický úsudek, větší bojovnost při prosazování svých zájmů. Jsou obětavé,
věrné a velmi milují své blízké.
Cizí lidé jsou jim lhostejní.
KRYSA V OHNI
Tato krysa je laskavá, se
schopností navazovat přátelství,
tyto krysy jsou nejméně agresivní,
nemají rády hádky a násilí. Dokáží
uzavírat kompromisy, bývají velice
úspěšné v zaměstnání a jsou
hodně oblíbené.
KRYSA V ZEMI
Taková krysa velmi lpí na domově, potrpí si na lásku, ráda se čas
od času zatoulá, ale vždy se rychle vrací do bezpečí svého domova. Tito lidé bývají obdařeni obrovskou intuicí a odhadem.
red

ŽIVLY PŘÍRODY
VE ZNAMENÍ KRYSY:
KOV
1924, 1925, 1934, 1335, 1944,
1945, 1954, 1955, 1964, 1965,

V TOMTO ČÍSLE VÁM NABÍZÍME SYMBOLIKU
POD PÍSMENEM D.

Devět – číslo viděti – dobrá předzvěst výhry
Dědeček ve snu – jej viděti – dlouhý věk míti budeš
Dědictví po někom děditi – značnou ztrátu neb ochuzení to naznačuje
Dělníky při práci pozorovati – nespoléhej na cizí pomoc
Dělo ve snu viděti neb slyšeti jej stříleti – velikou nepříjemnost, zklamání naděje, též neštěstí to označuje
Dělostřelectvo – chraň se před nebezpečím
Dekret obdržeti – přijdeš do nečisté společenosti
Děti hrající si viděti – rozmnožování majetku, hojný užitek v něčem, též
neočekávané dědictví to značí

Děťátko novorozené na rukou chovati – potěšení se dočkáš
Dětská školka – v ní se viděti – lakota bude tvou zkázou
Dětské šaty čistiti – musíš vytrpěti škádlení
Dětské hry pozorovati – čistá radost a prožitky
Děvče hezké – velké vydání
líbati – příjemné překvapení
plakati viděti – budeš zraněn
tančiti viděti – štěstí v lásce
Diamant – býti jím ozdoben nebo obdržeti darem – pocty veliké
v budoucnu dosáhneš
ztratiti – budeš zarmoucen
Díru v šatech míti – budeš dluhy dělati
Díra – do ní spadnouti – upadáš do špatné společnosti
Divadlo viděti – nějaké přání se ti splní
Divákem na nějaké slavnosti býti – přijdeš do veliké společnosti
Divan obdržeti – ženám potěšení, mužům starost
Divocí lidé – velké nebezpečí
Divoké husy – zažiješ zklamání
Divoký vepř – zjistíš zlo
Díž viděti – bohatství a čest
Dlaždice – po tvrdých choditi – těžce na živobytí vydělávat budeš
Dláždění silnice přihlížeti – pohřbu se brzy zúčastníš
Dluhy dělati – žiješ na cizí účet
zaplatiti – starosti
Dlužník – setkati se s ním – jednáš podvodně
Dobýti něčeho – svou energií získáš výhody
Dobrodružství ve snu – jsi nebo přijdeš do nebezpečí
Dobytek na pastvě – štěstí
hubený viděti – špatnou sklizeň, též ztrátu peněz to věští
tučný – hojnou úrodu
hnáti jej – zažiješ radost
bíti jej – chraň se býti nespravedlivý
Dobročinnost prokazovati – učiníš něco pro své štěstí
přijímati – najdeš silnou oporu v životě
red

Ušetřete až 25 % NÁKLADŮ NA TEPLO!!!

NOVINKA V ZASKLENÍ
2
sporo standard U=0,65 W/m K

měsíčně bez práce!
Pronajměte auto, dům,
plot či pozemek
pro reklamní účely!
Tel.: 511 511 588

MRAMOR•ŽULA•DLAŽBY
OBKLADY•SCHODY•PARAPETY
KUCHYŇSKÉ DESKY•NÁHROBKY

Cihlářská 1a, Brno • www.mramor-alekos.cz
tel.: 549 253 572 • mobil: 728 169 864

JEDNIČKA
NA RENOVACE V EVROPĚ
• renovace dveří, zárubní, schodů • vysoká kvalita, dlouhá životnost
a kuchyňských linek
• dodávka nových dveří
vchodové
i
bezpečnostní
•
• posuvné dveře

Odborný závod PORTAS ®
Jílkova 126, Brno-Židenice, tel.: 547 230 018
Bratislavská 9, Hustopeče, tel.: 519 413 250
mobil: 608 808 096
e-mail: info@surman.portas-renovace.cz
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POSTARÁME SE O ZMĚNU VAŠEHO BYTU – DOMU

SPLŇTE SI SVÉ SNY
PORTAS – jednička na renovace v Evropě

Kdo si přeje zrenovovat svůj domov, ten jej chce udělat hezčím, praktičtějším, příjemnějším a pohodlnějším k bydlení. Vše by mělo harmonicky zapadat do celkové atmosféry
bydlení. Nové řešení by přitom mělo vydržet mnoho let. Mělo by být robustní, vyzrálé,
snadné na péči a údržbu a mělo by mít dlouhou životnost. Proto je správné a důležité se
před takovým rozhodnutím zevrubně informovat.

• RENOVACE DVEŘÍ
Opláštění – Skleněné výplně – Kování – Stylové prvky – Rám
Poradíme, dle vašeho výběru zrenovujeme
• RENOVACE DOMOVNÍCH DVEŘÍ
Reprezentativní – Stylové – Atraktivní
• RENOVACE SCHODIŠŤ
Pro všechny typy schodišť – nebouráme – schody
z laminátu nebo dřeva – na přání zábradlí
• RENOVACE KUCHYNÍ
Pro každou kuchyni – Za jeden den – Přístavba, přestavba,
zabudování elektrospotřebičů Nekonečný výběr modelů
Koupelnový nábytek na míru
Kryty topných těles na míru
Skříňové systémy na míru
Výroba nábytku na míru
Dodávka nových dveří a zárubní
VÝSLEDKEM NAŠÍ PRÁCE JE BEZ HLUKU A ŠPÍNY,
EXKLUZIVNÍ VZHLED, BEZPEČÍ A KOMFORT

Odborný závod PORTAS, Kamenná 11, Brno 639 00
Tel., fax: 543 241 583 , mob. tel.: 777 203 908
e-mail: portaas@volny.cz

