KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ A OBCHODNĚ CES T OVNÍ PRŮVODCE JIHOMORAVSKÝM KRAJEM A KRAJEM VYSOČINA

Akční
sleva

–5O%

Více o nabídce společnosti ABC tuning si přečtěte na str. 12

PORADENSTVÍ A KALKULACE ZDARMA

S námi investujete
do kvality

při uplatnění
kuponu

• Tipy na víkendy
• Křížovka o ceny
• Cestovatelské rekordy
• Do Paříže na víkend
• Čínský horoskop

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

tel. 774 620 573
733 537 542
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Až 5 000 Kč

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

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

SVATOMARTINSKÉ HODY
Termín: 14. 11. – 17. 11. 2008
„Radost na Martina, husa a džbán vína“

OCHUTNÁVKA MLADÝCH VÍN PATŘÍ K TRADIČNÍM RITUÁLŮM MILOVNÍKŮ VÍNA, KTEŘÍ SE JIŽ NEMOHOU DOČKAT AŽ POZVEDNOU
SKLENICI SVĚŽÍHO MOKU Z NOVÉ ÚRODY HROZNŮ Z NAŠICH VINIC. TAK JAKO V PŘEDEŠLÝCH LETECH,
PŘIJEĎTE OCHUTNAT SVATOMARTINSKÁ MLADÁ VÍNA.

Prožijte klidný a odpočinkový prodloužený víkend v přírodě jižní Moravy, mezi vinohrady a spoustou památek, mezi které patří Lednicko-Valtický
areál a Mikulov. Zažijte křest nového vína a ochutnejte mladé víno z letošní sklizně. Nabízíme ubytování v moderních pokojích s vlastní koupelnou
a WC. Pokoje jsou vybaveny telefony a televizory, mají připojení k internetu.Naše nabídka je určena pro všechny věkové skupiny včetně seniorů.
V restauraci Vám nabídneme tradiční: svatomartinskou husu, červené zelí a knedlíky

CENA: 2100,- Kč/ osoba
1900,- Kč /senior od 55 let

HOTEL IRIS***

Cena zahrnuje:
3 x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji • 3 x bohatá snídaně
1 x vstup do sauny a bylinných parních lázní

Lužní 215 692 01 Pavlov

telefon: 519515310 • fax:519515314 • e-mail: hotel.iris@vasstav.cz • www.hotel-iris.cz

Redakční zamyšlení
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In vino veritas

Období burčáku a mladého vína je opět v plném proudu, tak mě napadlo, co všechno si můžeme představit pod překladem latinského přísloví do jazyka českého. Říká se, že ve víně je pravda. Jiní k tomu dodávají ještě ono okřídlené rčení nalejme si čistého vína. Jak je vidět, čeština
i latina mají dostatek vyjadřovacích prostředků k zajímavým a téměř básnicky nadneseným sloganům. Pokud je ve víně pravda, pak opravdu nechápu, proč soudci soudí podle zákonů a nezeptají se raději, co by na to

Velká drakiáda, Strážnice
11. 11.
Strážnice – letiště za Drahami. „Letecké" soutěžení pro děti.

řeklo víno. I když podle novinových článků nejeden představitel moci
soudní i výkonné již pokus s vinným mokem absolvoval k nelibosti veřejnosti. Ve víně hledá pravděpodobně pravdu i celá řada poslanců a dalších funkcionářů. Po požití nápoje většinou něco způsobí, a pravdu neříkají. Nalijme si ale čistého vína, proč by to dělali, když nemusí. Jak to tedy vlastně je s tím vínem a pravdou? Stálo by za to uzákonit povinně konzumování vína před každou schůzí a před každou tiskovou konferencí.
Pravda by snad konečně vyplula na povrch. A bylo by nám zcela lhostejné, zda by ona pravdivá prohlášení zazněla v češtině nebo v latině. Z toho plyne, že není důležité, jakým jazykem se pravdivá slova pronášejí, ale
zda jsou vůbec pravdivá. Nalejme si čistého vína a přiznejme, že ve vinných sklípcích u vína se toho mnohdy dojedná více než v Poslanecké sněmovně. Tak mě napadá, jestli by nebylo dobré schůzovat od podzimu do
jara ve vinných prostorách. Konzumace by byla vinařům hrazena ze státní pokladny a vinaři by neměli problém s prodejem svých kvalitních vín.
Zabili bychom dvě mouchy jednou ranou. Staňme se konečně světovými
a udělejme něco pro to, aby se už konečně dověděl celý svět, že víme,
jak na to. Úplně se mi z tohoto úvodníku zamotala hlava, a to jej píši zcela střízlivý. Proč se ale neopít představou, že výše popsané se vlastně už
začalo dít, jen se o tom veřejnost oficiálně nedozvěděla. Mám jen obavu,
aby nás z té pravdivě popsané skutečnosti nerozbolela krutě hlava.
Nalejme si raději čistého vína a řekněme si zcela otevřeně, že jak se do
lesa volá, tak se z něj ozývá a tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu,
až se ucho utrhne…
Kabrňák

Konec plavební sezony, Hodonín
22. 11.
Poslední plavby sezony za účasti pohádkových bytostí a královny
Konstancie, v odpoledních hodinách uzamknutí řeky klíčem, hodnocení plavební sezony, cimbálová muzika, slavnostní přípitek, krájení dortu
s vodníkem. Připomenutí historie plaveb po řece Moravě a provozovatelů plavby.

Výstava betlémů, Hodonín
23. 11.
Tradiční výstava betlémů s mezinárodní účastí.

Výročí bitvy u Slavkova, Slavkov u Brna
poutě, jarmarky, řemesla
29. 11.–30. 11.
Vzpomínkové akce k výročí bitvy tří císařů. Propagační pochody vojáků
v uniformách z roku 1805, rekonstrukce bitvy, slavnostní průvod městem Slavkov u Brna. Tradičně řemeslný jarmark s doprovodným programem. Závěr slavkovského programu tvoří večerní průvod vojáků
a ohňostroj.

Adventní plavby Břeclav
30. 11.
Kouzelné adventní plavby na pravidelných linkách na řece Dyji. Vánoční
výzdoba, zapalování svíček, koledy a ke každé zpáteční jízdence svařené víno nebo čaj zdarma.
Mikuláš v zoo Brno
6. 12.
Zábavné odpoledne v přednáškovém sále spojené s nadílkou.

Radujme se, veselme se, Strážnice
6. 12.–10. 12.
Atmosféra předvánočního a vánočního času na vesnici v 19.
a na počátku 20. stol. Prvky tradiční lidové kultury období od
1. neděle adventu do Tří králů.
Návštěvníci mohou při procházce skanzenem potkat nejen mikulášskou a tříkrálovou obchůzku,
ale i další postavy patřící k tomuto období.

KABRŇÁK MÁ DOBRÉ ČTENÍ, JE TO JAKO POHLAZENÍ

Tip na víkend
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Krása z přírody potěší
a přinese hodnotu

MINERÁLY NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI

21. MINERÁLY BRNO budou výjimečnou podívanou
i zajímavou příležitostí pro
výhodný nákup hodnotných
vánočních dárků
Prodejní výstava MINERÁLY
BRNO je už 10 let nesmazatel-

ně zapsána v kalendářích sběratelů a fandů přírodní krásy
a pomalu si také získává pozornost širší veřejnosti. Samotná
burza sběratelů je příležitostí
k prohlídce drahých kamenů,
zkamenělin a dalších přírodnin,
které nejsou běžně k vidění.
Sběratelé zabírají asi polovinu
plochy celé výstavy. Druhou polovinu obsazují výrobky z přírodnin, především šperky nebo by-

tové doplňky. K vidění i ke koupi jsou
další přírodní užitečné věci, například léčivé kameny. Vystavovatelé také přicházejí s literaturou a dalšími
exponáty souvisejícími s minerály,
fosiliemi a přírodninami.
Z konkrétních exponátů a expozic
lze už nyní návštěvníkům slíbit samozřejmě
velké množství
drahých kamenů nebo zkamenělin, mezi vystavovateli je
i přímý dovozce
indických černých perel, korálů a výrobků
z nich.
Zajímavé ukázky lze očekávat
od Centra Mahátma, na jejhož expozici se budou předvádět magické
rituály a předpovídání budoucnosti
pomocí přírodnin a kamenů.
Premiérově se objeví kamenné bytové doplňky. Zkrátka rozhodně nepřijdou milovníci šperků z přírodních
materiálů, účast výrobců tohoto zboží je tradičně silná. Z tuzemských
producentů budou nabízet své zboží
výrobci šperků z vitráže, smaltovaných šperků a zpracovatelé vltavínů.

Dovozci představí mimo jiné šperky z dálného východu – Číny
a Thajska.
Akce je zajímavá také pro klenotníky a výrobce šperků nebo pro
ty, kteří chtějí uložit své investice
do přírodních cenností. Pro obě
skupiny se zde najde mnoho zajímavých exponátů k nákupu.

22. listopad navíc signalizuje
blížící se Vánoce. MINERÁLY
BRNO v kongresovém centru
na výstavišti jsou skvělou příležitostí, jak najít zajímavý
a hodnotný dárek pro své blízké. Krása z přírody nikdy nepodléhá módním trendům
a neztrácí hodnotu.
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22. 11. 2008 od 9:00 do 16:00
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Dámský klub

S Y!
!PODZIMNÍ BONU

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 !

KŘÍŽOVKA O VOLNÝ VSTUP na výstavu MINERÁLY BRNO. Tentokrát až sto luštitelů získá volnou vstupenku. BONUS
– první, kdo nám zašle tajenku, dostane od nás vstupenku pro 2 osoby na přehlídku bojových umění BUDOSHOW – viz pozvánka v našem Kabrňákovi. Text tajenky nám zasílejte NEJPOZDĚJI do 20. listopadu 2008 na adresu:

Moravská reklamní, spol. s r.o., Příkop 6, 602 00 Brno nebo e-mail: info@mrs.cz.

Nezapomeňte uvést svoji adresu a hlavně telefonní spojení (telefonicky sdělíme, kde si vyzvednete volné vstupenky).
Výherkyní říjnového testu se stala paní Strončeková z Brna, gratulujeme.

SOUTĚŽTE S KŘÍŽOVKOU O VOLNÝ VSTUP NA AKCI MINERÁLY BRNO

Dámy, nezoufejte! Taneční
škola Starlet pro vás otevírá ojedinělý a v Brně tohoto druhu jediný
Dámský klub. Naučíte se zvládat
základní kroky společenských tanců, ale i základy tanců dalších, jako např. flamenka, salsy. Můžete
pak třeba na podnikovém večírku
či prodloužené vašeho dítěte zatančit nejen polku a valčík, ale
i waltz, cha-chu nebo i street dance. Neudělají z vás žádnou star
dance, ale o to přece nejde. Jde
o váš příjemný pocit. Vizážistky
vám poradí, jak se správně líčit
a oblékat. Se zkušenými lektory si
popovídáte o kosmetice, oblékání, předáte si životní zkušenosti.
Zkrátka nebudete na všechno sama a stanete se přitažlivější, zajímavější a sebevědomější.
Mat
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MOKRÝ PODZIM PŘINÁŠÍ SNĚŽIVOU ZIMU
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Říjnové sobotní dopoledne
jsme si vyjeli na výlov rybníka
Vrkoč, z Brna směrem na
Mikulov. Cedule u silnice vás
navedou na odbočku z hlavní
silnice a po pár metrech vás již
začnou vítat stánky s různým
sortimentem.
Trochu to připomíná vánoční trhy nebo místní burzu.
Pořadatelé nám pomohli zaparkovat, štěstím oproti loňsku bylo, že nám nepršelo, zaparkovali jsme na poli a vypravili se po trase stánků. Bylo
sychravo, tak jsme uvítali nabídku horké medoviny.
Začalo přibývat stánků
s dobrotami.
Ochutnali jsme teplé trdelníky a mlsně okukovali stánky s klobásy,
sýry a řemeslnými lidovými
dílnami. Za stánky se rozprostíral do dálky vypuštěný
Vrkoč a v nízké vodě na sebe
ploutvičkami upozorňovaly ještě rybník obývající ryby. Došli
jsme k hlavnímu místu, kde rybáři těžili kapry, líny, štiky,
tolstolobiky, candáty a další.
Postupně je vytřídili a zvážili
a dále jimi plnili nádrže na autech.
Ve výstavních kádích jsme
se pokochali pohledem na jesetera a obdivně pozdravili
25letého
sumce
Pepu.
Na značkou Pohořelický kapr
označených stáncích si zde
můžete zakoupit živé ryby nebo ryby již zpracované – chlazené či mražené.
Na zpáteční cestě jsme neodolali a ochutnali z nabídky
grilovaných pstruhů. U rybníka
Vrkoče se nám prolínala dvě
období – podzim v plné síle
a nadcházející zimní vánoční
čas.
Mat
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Péče o psa v zimě

Psi, kteří bydlí v bytě se svým pánem, jsou v zimním období více ohroženi nemocemi z prochladnutí; procházky s přechodem z vyhřátého bytu do venkovního mrazu znamenají pro organismus psa stejnou zátěž jako pro člověka. Šok se všemi riziky značných teplotních výkyvů.

ZIMNÍ SERVISNÍ
PROHLÍDKA VOZŮ ŠKODA
OD 20. 10. DO 21. 11. 2008
JEN ZA 99 Kč
Připravte se
na hladký průjezd
zimou za pouhých 99 Kč!
Zimní servisní prohlídka
s kontrolou mrazuvzdornosti
chladicí kapaliny a dalšími
10 servisními úkony
Vás udržív pohybu
i během těch
největších mrazů.
Jízdu zimní krajinou
Vám navíc může usnadnit
zvýhodněná nabídka
Škoda originálních dílů
a příslušenství. Nenechte
si ujít jedinečnou slevu
na stírací lišty
nebo program Škoda Tip,
v rámci kterého Vám
vyměníme zadní díl výfuku
za zvýhodněnou cenu.

OBLEČKY PRO PSY?
Pokud však bude pes posedávat před obchodem, než si jeho majitel
nakoupí, je lépe mu obléknout svetr nebo bundičku, to platí u štěňat a také u starých nebo nemocí oslabených psů. Psovi by měl oblek krýt záda
a ledviny, nikoli celé tělo, protože by mohlo dojít k přehřátí a k nachlazení, kterému měl obleček původně zabránit.
Speciální botky jsou běžné u psů-běžců, jako plemena mushing, protože jim usnadňuje pohyb na zledovatělých cestách a zabraňuje poranění drápů i polštářků tlapek.
Stále častěji vídáme psy vybavené šálami a čepicemi.

OBRANA PROTI SOLI NA CHODNÍCÍCH
Psí tlapky před vycházkou namažte krémem s kolagenem. Po návratu
psovi zablácené či promrzlé a nasolené tlapky otřete nebo raději postupně omyjte ve vlažné vodě a znovu ošetřte mastí.
Při velkých mrazech se také doporučuje mazat některým plemenům
neosrstěné uši.
Speciálně pro psí srst v zimním období existují přípravky s vyšším ob-

A ZIMA VÁS UŽ NEZASTAVÍ!

Okružní 5
638 00 Brno–Lesná
Tel.: 548 525 942, 545 222 471
e-mail: servis@automediabm.cz
www.automediabm.cz

ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

sahem oleje. Tyto oleje se používají proti přílišnému vysušování mrazem
a následné lámavosti, a to zejména u plemen, která mají srst dlouhou
a jejichž majitel chce srst až do dalšího koupání udržet nezacuchanou.

HYGIENA
Mezi základní údržbu psí srsti nejen v zimním období patří kartáčování a také pravidelné zastříhávání srsti, převážně u dlouhosrstých plemen. Někdy je nutné vystříhávat srst mezi polštářky tlapek, protože na
ní hrudkuje sníh a znemožňuje a znepříjemňuje psovi pohyb. Koupání
v tomto ročním období nedoporučujeme. V každém případě mějte na
paměti, že lidské šampony jsou pro psy nevhodné. Jednak lidský vlas
má zcela jinou strukturu než psí srst, jednak lidský šampon nestačí na
znečištění srsti.

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

PROCHÁZKY
Režim procházek přizpůsobte počasí, konkrétnímu plemenu, věku psa
a jeho zdravotnímu stavu. Severští psi, lovecká plemena budou nadšeni
ze sněhu, kdežto jiným bude volný pohyb v závějích dělat spíše problémy.
Obtížný pro všechny psy je pohyb na zledovatělých cestách. Doslova rizikem poranění pro psí tlapky jsou prosolené chodníky ve městech.
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SIMPLY CLEVER

PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ
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Na stránkách České knihy rekordů je celá jedna kapitola věnována DALEKÝM CESTÁM.
Počiny některých našich cestovatelů jsou vskutku pozoruhodné a zanedlouho se jejich cesty
setkají v jednom jediném bodě!
Každý, kdo v oboru cestování jen
trochu něco znamená, nesmí totiž
každoročně v polovině ledna chybět
na brněnském výstavišti. I tentokrát
zde 15.–18. 1. 2009 proběhnou veletrhy GO a Regiontour. Kromě jiného si zde budete moci na stánku
PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ
prohlédnout i rozsáhlou Fotogalerii
z České knihy rekordů mapující na
velkoformátových snímcích to NEJ...
z již zmíněného oboru.
Vy, čtenáři časopisu Kabrňák, do
ní můžete nahlédnout přednostně už
teď:

NEJVÍCE PROJETÝCH
HRANIČNÍCH PŘECHODŮ
NA CESTĚ KOLEM ČR
Josef Janošťák projel na obyčejném turistickém kole Eska cestu kolem České republiky po trase vedou-
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cí co nejblíže státních hranic. Během
jedenáctidenní cesty s názvem Pepa
Tour 2005, rozdělené do deseti etap,
navštívil celkem 52 hraničních přechodů, přičemž najel 1887 km. V rámci expedice postupně vstoupil i na území
všech čtyř států sousedících s ČR.
Rekordu, při němž své kolo s více
než 30kilogramovým nákladem na
některé vrcholy doslova vynesl či vyrval, bylo dosaženo 5.–16. srpna
2005 (celkem 10 dní a 21 hodin).
Při své nevídaně náročné cestě rekordman kromě jiného vyšlapal na
nejvyšší hraniční přechod – Boží Dar
(1028 m n. m.), největší dálniční
přechod Rozvadov, na Ramzovou (nejvyšší rychlíková stanice ve
střední Evropě), spal v kempech,
ubytovnách a na hraničních přechodech.
Poslední etapu jel nonstop 23 hodin – 351 km v dešti a bez přerušení, neboť musel stihnout nástup do
práce.
Celkem vezl 119 kg zátěže, přičemž jeho vlastní hmotnost činila
85 kg, na konci expedice ale už jen
78 kg.

O ROK POZDĚJI REKORD SÁM
PŘEKONAL, když na stejném „vehiklu“ během sedmnáctidenní cesty
projel celkem 187 hraničních přechodů, přičemž najel 2 819 km.
V rámci expedice dosáhl kromě jiných i hraničního přechodu na vrcholu Sněžky, Králickém Sněžníku,
Smrku, Klínovci i hory Plechý.

PĚŠKY PO HRANICÍCH
ČESKÉ REPUBLIKY
Jaroslav Derner z Hradce Králové
absolvoval 92denní pochod kopírující přesně státní hranice celé České
republiky. Chodec absolvoval celou
2303 km dlouhou cestu pěšky sám
s batohem na zádech, přičemž v průměru ušel 25 km denně.
Svou pouť vedoucí z většiny velmi
těžkým terénem (mnohdy bez jakýchkoliv cest) absolvoval ve dnech 20.
dubna–20. července 2002, přičemž
zahájena i ukončena byla ve Vejprtech.
JURAJ PUCI 13 151 km
ZA 366 DNÍ PO SVÝCH
Po roce chůze dokráčel 15. dubna 1999 do cíle svého životního pochodu známý vytrvalecký chodec-reportér Juraj Puci. Muž, který od poloviny 60. let nachodil po vlastech českých a slovenských při svých etapových pochodech přes 210 000 kilometrů, znovu dokázal nám všem „moderním“ lidem, že chůze je nejen nejpřirozenější, ale také nezdravější pohyb.
Není u nás vytrvalejšího propagátora chůze!
Po dobu svého 366 dní trvajícího
pochodu, k němuž náš chodec vystartoval v den svých 69. narozenin
15. dubna 1998 a který ukončil
v den svých sedmdesátin 15. dubna
1999, urazil nevídaných 13 150 km,
což je vzdálenost, kterou leckterý řidič za rok neujede ani automobilem.
Trasa pochodu, který pelhřimovská

Agentura Dobrý den zapsala do
České knihy rekordů, vedla skrze celou Českou republiku a rodné
Slovensko, ale i s přesahy do
Maďarska, Polska, Německa
a Rakouska. Odtud také název celé
expedice – K SEDMI KŘÍŽKŮM
PŘES ŠEST ZEMÍ.
Během tohoto životního pochodu
připravil nestárnoucí chodec několik
nečekaných zpestření:
1. Hranici z ČR na Slovensko překonal přeplaváním řeky Moravy.

2. V rámci nejtěžší etapy vystoupil s vypětím všech sil i na nejvyšší
horu Vysokých Tater – Gerlachovský
štít.
3. Zpět do Čech se přesunul opět
netradičním způsobem – 40 cm nad
zemským povrchem – na chůdách.
4. V Jablunkově mu Agentura
Dobrý den vystrojila symbolickou
svatbu s jeho celoživotní družkou –
trekingovou botou. Toto umělecké
kovářské dílo bude už navždy
v Muzeu rekordů a kuriozit

v Pelhřimově připomínat chodeckého
mistra a jeho statisíce spolykaných kilometrů.
Po dobu celého roku musel Juraj
Puci přečkat tuhé zimy i letní parna,
a to bez nemocí a cizí pomoci. Celý
rok nepoužil žádný dopravní prostředek. Vyhlásil, že pokud ho někdo
spatří, kterak se jakýmkoliv způsobem veze, vyplatí mu 10 000 korun.
Denně našlapal v celkem šesti párech bot Hi-tec v průměru 36 km!
Každou noc spal v jiné posteli. Setkal
se se stovkami lidí a poslední 24hodinovou etapu dlouhou 100 km absolvoval z Břeclavi do Bratislavy nonstop!!

PŘEJEZD ČR Z JIHU
NA SEVER NA IN-LINECH
A S DVOJČATY
V KOČÁRKU
Pavel Hudeček z Českých
Budějovic absolvoval expedici
Dvojčata in-line 2005, při níž dokázal
projet Českou republiku z nejjižnějšího na nejsevernější místo na in-linech, a to tak, že po celou dobu jízdy
před sebou tlačil kočárek se svými
devítiměsíčními dvojčaty Juditou
a Agátou. Trasa vedla po veřejných

komunikacích a cyklostezkách.
Rekordu bylo dosaženo
v průběhu 9 dní 29. července–7. srpna 2005 na trase
dlouhé 306 km a vedoucí
přes Studánky–Vyšší Brod–
Český
Krumlov–České
Budějovice–Týn nad Vltavou
–Bernartice–Milevsko–
–Sedlčany – Praha – Mšeno
–Česká Lípa–Rumburk–
Šluknov, přičemž členkou
doprovodného týmu a řidičkou jednoho ze dvou doprovodných vozů byla i matka
holčiček Lenka Rosková.
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I vy buďte NEJ... a dejte nám o tom vědět!
Vše důležité a aktuální o českých NEJ...
a z Pelhřimova – města rekordů – najdete

České rekordy na počítačích
VSP DATA

na www.dobryden.cz
KAB RŇÁ K

SIMPLY CLEVER

S PŘÍLOHOU

REKLAMNÍ A REALITNÍ LISTY

Vydává Moravská reklamní, spol. s r. o.,
tel./fax: 545 175 967

ředitel společnosti:
PhDr. Jaroslav Petr
tel.: 545 175 844

šéfredaktorka: Iva Petrová
tel.: 545 175 967

vedoucí vydání: Lenka Matoušková
tel.: 545 175 845
sazba DTP JC

e-mail: cahel@jonatan.us.

Tisk: Moravská typografie, a. s.

Internet: www.mrs.cz
e-mail: info@mrs.cz,

ČEKÁ VÁŠ
VŮZ STK?
Nabízíme Vám komplexní přípravu
Vašeho vozu. Veškeré prohlídky
provedou a případné nedostatky
odstraní naši profesionální mechanici
proškolení přímo od výrobce.
Pracujeme pouze s nejmodernějším
diagnostickým zařízením a používáme
Škoda originální díly. Samozřejmou
součástí přípravy na STK je prověření
všech požadovaných parametrů,
včetně seřízení světel. Budete mít
naprostou jistotu, že je Váš automobil
dokonale připraven.

redakce@mrs.cz

Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Ročník II, číslo 11/2008.

Distribuce Jihomoravský kraj
a kraj Vysočina.

ŠkodaService® ŠkodaOriginální díly®

Autorské grafické zpracování inzerce
je majetkem vydavatele.

Používání redakcí zpracovaných inzerátů
v jiných médiích je porušováním
autorského zákona.
MK ČR E 17737

ISSN 1802 - 7393

Štouračova 1a
635 00 Brno-Bystrc
tel.: 546 215 573
tel./fax: 546 215 574
e-mail: info@autosalonhora.cz
www.autosalonhora.cz
www.skoda-auto.cz

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ

Podobných počinů eviduje Agentura Dobrý den
z Pelhřimova – města rekordů ve své české databance rekordů a kuriozit
požehnaně. Pokud vás
zajímá víc, přijeďte se podívat na Regiontour
do Brna nebo do expozice
Muzea rekordů a kuriozit
v Pelhřimově.
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SLEVA

až 5000 Kč

NA NOVÉ, POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ CHLADNI ČKY , PRAČKY,
MYČKY, SPORÁKY A KUCHYŇSKÉ VESTAVBY
VYSTAVENO 500 SPOTŘEBIČŮ

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

KABRŇÁK MÁ DOBRÉ ČTENÍ, JE TO JAKO POHLAZENÍ

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

ZDARMA

odvoz starého spotřebiče

544 422 622
ZDARMA

KVALITNÍ ČESKÁ OSUŠKA
VERATEX V HODNOTĚ 300,–
PŘI NÁKUPU NAD 2000 Kč.

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

Recept od Vrkoče

ĎÁBELSKÝ KAPR

4 porce kapra, sůl, 6 stroužků česneku, 1 lžička kari, 1 lžička sladké papriky, 1/2 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.

Sportovní patriarchát,
nebo matriarchát?

Olympiáda – symbol sportovních her – vznikla již za starověkého Řecka a konala se na počest boha Dia. Ženy se účastní olympijských her
až od roku 1924. Zatímco zpočátku byly na programu disciplíny hlavně běžecké, dále pětiboj, zápas a závod na koních, novověké disciplíny jdou
do desítek a rozdíly mezi muži a ženami se úplně
vytratily. Dříve jen muži provozované sporty se
uchytily i mezi ženami. Vzpomeňme jen ženský
fotbal. Představit si děvčata v trenýrkách a s kopačkami na nohou by ještě nedávno mnoho lidí
považovalo za pouhý úlet. Nejen na hříštích vidíme ženy sportovkyně, ale také na kolech, lyžích
a dokonce i v ringu či na zápasnické žíněnce.
Dávno jsou doby, kdy pouze muži mezi sebou
vedli šermýřské souboje. Asi nastal čas natočit
filmy Čtyři mušketýrky a Klabzubova jedenáctka,
kde hlavními představitelkami budou právě něžné poloviny, dosud a stále spojované jen s kuchyňským sporákem, pračkou atd.
V době olympijských her se vyhlašoval všeobecný mír, konaly se slavnosti lásky a pokory.
Budiž všeliké to mužské a ženské sportování novým začátkem všeobecného porozumění těchto
dvou pohlaví v životě i na sportovišti.
PaP
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Ženský rugby club
Dragon Brno

První nohejbalový titul žen na Moravě

Na začátku se do té hry zamilujete, protože je jednoduše svěží, radostná a hravá. Pak vám to prostě začne jít a chcete úspěch zopakovat
a přidat další a další dovednosti. No a tak tu ze zamilovaného nadšence máte ligového hráče, jehož radost ze hry prostě trvá.
Bylo to před jedenácti lety, bylo nás pět a nohejbal se stal naší vášní. Brzy jsme pochopily,
že ho chceme hrát opravdu dobře, a koneckonců, proč nebýt nejlepší. K tomuto cíli však vedla
dlouhá cesta, protože naše soupeřky již měly
mnohaletý náskok.
Napřed jsme musely získat zázemí, a to jsme
po Modřicích a Obřanech skutečně našly až

v Útěchově, kde nám ho vytvořil vedoucí nohejbalového oddílu mužů pan Radek Kleiner. Časem jsme o svém odhodlání přesvědčily i jeho
syna Martina Kleinera, který se stal naším
obětavým trenérem.
Náhoda přeje připraveným, a jsou to čtyři roky, co k nám vítr osudu zavál sponzora pana
Michala Riedra, který pro oddíl získal dvě bom-

bardérky – reprezentantku ČR
Lenku Kobylkovou a současnou nejlepší hráčku světa Triebišovanku
Danku Peruňskou. Kapitánkou družstva je Veronika Malátová. V roce
2008 nás už není pět, ale devatenáct a je těžké říct další jména a neříct ta ostatní. Ale příjmení máme
společné a tím je Team. Věřte nebo
ne, ale nám se to povedlo právě a
jen díky němu. Posuďte sami.
Nohejbalový oddíl žen Útěchova
hraje dnes nejvyšší soutěž i druhou
ligu. A výsledky?
Nejhůře druhé místo v II lize.

4. místo na MČR v singlu –
Veronika Malátová, loňská vícemistryně v této disciplíně.
2. místo na MČR trojic – Danka
Peruňská, Lenka Kobylková,
Veronika Malátová
2. místo na MČR dvojic – Lenka
Kobylková a Linda Schützová
1. místo na MČR dvojic – Danka
Peruňská a Veronika Malátová
Historická událost – poprvé na
Moravě a myslím, že ne naposledy.
Mistrovský titul v dlouhodobé
soutěži družstev 2008.
www.utechovzeny.estranky.cz

I ŽENY MAJÍ SVÉ SNY
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Vstupenky v síti TICKETPRO, www.ticketpro.cz, ticket@ticketpro.cz

Info: www.glanc.cz, koncerty@glanc.cz tel. 545575243

AN EXHIBITION BY

Prodej vstupenek v síti TICKETPRO, www.ticketpro.cz, ticket@ticketpro.cz

uvádí

www.livenation.cz

PAŘÍŽUM

z obyvatel je rodilý Pařížan. V Paříži
totiž žije spousta cizinců, imigrantů, kteří přijeli za prací, novinářů,
pracovníků módního průmyslu.
V centru Paříže můžete vidět obchody s naleštěnými výlohami, restaurace s menu stojícím neuvěřitelné peníze a nápisy světových značek: Dior, Chanel, Louis Vuitton.
V každé ulici Paříže narazíte na pekárnu. Místní vědí, který z nich peče nejlepší bagety a kde je lepší
koupit sladké pečivo, brioche nebo
křupavý croissant... Vůně čerstvě
upečeného pečiva vás přiláká do

– CENTR
KULTURY,
MÓDY,
E
I
R
O
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Paříž je městem, kde si je třeba
vše předem naplánovat. Proslulé
bulváry s obchůdky plnými módy,
restauracemi s nejlepšími specialitami, kavárnami pro odpočinek.

Výčet zajímavých míst nelze začít
jinak než u Eiffelovy věže. Úžasný
symbol strojírenství své doby. Je
rozdělena do tří plošin, do prvních
dvou se dostanete lanovkou. Při pohledu z vrcholu se vám tají dech.
V noci je věž nádherně osvětlena,
a jistě si v některém z přilehlých

stánků se suvenýry zakoupíte mini
přívěsek Eiffelovky.
Katedrála Notre Dame, stavba,
která trvala téměř 200 let a dokončena byla v polovině 14. století.
Byla postavena v gotickém stylu
a každý z nás si ji vybaví v souvislosti s korunovací Marie Stuartovny
nebo Napoleona, ale také s filmem
Zvoník od Matky Boží.
Nejznámějším mezi muzei na
břehu řeky Seiny je Louvre. Obsahuje sedm
samostatných oddělení, například Egyptské
starožitnosti či Malé umělecké předměty světové historie.
Neopomenu ani známý obraz Mona Lisa
od Leonarda da Vinciho. Doporučuji využít vstup před obří
skleněnou pyramidou, jež stojí přímo
před budovou.
Na krátkou chvíli je možné se zastavit na náměstí Charlese de
Gaulla, a to na samém konci.
Majestátně zde stojí vítězný oblouk, vybudovaný Napoleonem na
důkaz síly.
Centrem pro odpočinek je
v Pa-říži jeden z mnoha parků –

Lucemburská zahrada. Zdobí ji bazén, fontána a množství soch
z francouzské minulosti.
Montmartre – čtvrť umělců na vyvýšenině nad Paříží, proslulá jak
svým nočním životem, zejména

pekárny ať už jste to v úmyslu měli,
nebo ne.
Ve Francii můžete narazit na výrazy boulanger a patissier. První
nabízí především francouzský
chléb, bagety a především slané
pečivo. Patissier nabízí sladké pe-

čivo, zákusky, dorty, ale i bagety.
Vyzkoušejte bagetu. Pařížané ještě
čerstvou špičku bagety ulamují
a pojídají cestou domů. Kupte si
croissant. Můžete si vybrat mezi
mnoha variantami: máslový croissant, croissant z rostlinných tuků
Paříž, město kontrastů
V Paříži žijí 2 miliony lidí, ale sa- (relativně zdravější varianta) nebo
motné město je mnohem menší croissanty plněné například čokoMat
než například Praha. Málokdo ládou.

v oblasti náměstí Pigalle. Zde najdete v minulosti proslulé útočiště
mnoha bohémů – pařížský kabaret
Moulin Rouge. Vstup nepatří k nejlevnějším, ale zážitek je strhující.

www.tourbus.cz

DOPRAVNÍ SPOLEČNOST PROVOZUJÍCÍ :
•pravidelnou vnitrostátní dopravu •IDS JMK
•mezinárodní linky •cestoví kancelář

VYUŽIJTE KOMFORT PŘI CESTOVÁNÍ
• Rezervujte si nebo objednejte jízdenku z domova přes internet
• Využijte náš systém místenkování
• 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

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

S KABRŇÁKEM DO ZAHRANIČÍ

Víkendy v evropských městech nám teď nabízejí cestovní
kanceláře, a je to opravdu krásný dárek jak k narozeninám,
k Vánocům či jen tak pro radost.
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BUVOL

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

HOROSKOPY A ASTROLOGIE

Čínský název: Niu
Povaha: silný charakter
Šťastný den: středa
Šťastná čísla: 2, 3, 5
Síla: Jin – negativní

Buvol je mlčenlivý, trpělivý a klidný.
Za jeho trochu neotesaným zevnějškem se skrývají originální myšlenky
a inteligence. Má dar budit důvěru,
a to je hlavní důvod, proč se mu daří.
Je rozvážným typem milujícím práci
a samotu. Buvol je navzdory klidnému chování cholerikem. Jeho výlevy
vzteku jsou sice velmi řídké, ale zato
obzvlášť prudké. Není radno ho dráždit, mohl by se stát nebezpečným
a agresivním. Ačkoliv je všeobecně
uzavřený, může být velice hovorný,
jestliže to situace vyžaduje. Buvol nenávidí vše moderní a novomódní, je
spíše starým typem.
Je nesmírně pilný a schopný, ale
ne vždy ho to dovede ke zdárnému
konci. Neměl by volit stresová zaměstnání, kde by přicházel v kontakt
s úřady nebo lidmi vůbec. Nehodí se

SNÁŘ

proto pro veřejnou správu. Také cestování mu nesvědčí, trpí tím jeho
zdraví a rovnováha, spíše zůstává
v pohodlí domova. Žena narozená ve
znamení Buvola lpí na svém domově
a je nepřekonatelná hospodyně.
Často je to také ona, kdo řídí lodičku
rodiny vlastními vlnami života.
Buvol nebývá vždy bohužel dokonale pochopen svými spoluobčany a spolupracovníky. Tento nesmiřitelný paličák miluje svou ženu
a je pyšný na svoje děti. Leč očekává slepou poslušnost a řídí vše
s autoritou a veškerou přísností.
Flirt stejně jako láska je pro něj jen
láskyplný žert. Může být obětavý,
něžný a smyslný, ale nikdy ne romantický.

Živly přírody
ve znamení Buvola:
BUVOL V KOVU
Tento Buvol je velmi elegantní
a má vznešené jednání i vystupování. Mívá vždy a ve všem úroveň,
bývá okolím obdivován a ctěn.
Buvoli v kovu by se měli mít vždy
na pozoru před svými vášněmi
a ukvapeným jednáním.
BUVOL VE VODĚ
Takový Buvol má nesmírně impozantní zjev a vrozený respekt.
Výrazně působí svým zjevem a bývá ustanoven do vedoucí pozice
dříve než ostatní Buvolové. Buvol
ve vodě je mocný a velice hrdý.
BUVOL VE DŘEVĚ
Větší chladnokrevnost a uzavřenost, to jsou jeho základní

V TOMTO ČÍSLE VÁM NABÍZÍME POKRAČOVÁNÍ
SYMBOLIKY POD PÍSMENEM D.

Doga – získáš dobré přátele
Dojiti krávy – děti tebe potěší
kozy – nad nepřítelem zvítězíš
Dokumenty nalézti – náhodný zisk
ztratiti – nevole

znaky. Hájí-li své zájmy, dělá to razantně, dovede řvát a rvát se.
Nenávidí jakékoliv intriky, pomluvy a nečestné jednání. Tento
Buvol je velice odvážný.
BUVOL V OHNI
Takový Buvol je dobrosrdečný,
mírumilovný, laskavý a bývá nejvíce vydán na pospas všem chytrákům. Nebývá útočný, při konflik-

tech se vždy raději stáhne do ústraní. Bývá úspěšný v práci , pracuje na sobě a zdokonaluje se ve
svém oboru.
BUVOL V ZEMI
Země vnáší do znamení
Buvola intuici a vyvinutý šestý
smysl. Takový Buvol bývá také
mazlivější a přítulnější, než je obvyklé. Země umocní jeho inteligenci a schopnost promýšlet vše
do detailů.
Slavné osobnosti
ve znamení Buvola:
Princezna Diana, Gerard Ford,
Walt Disney, Waren Beatty, Bill
Cosby, Madeleine Albrightová,
Margaret Thatcherová, Bruce
Springsteen, Vincent Van Gogh,

Jon Bon Jovi, Charlie Chaplin,
Aristoteles, Robert Kennedy,
Dustin Hoffman, Adolf Hitler,
Richard Burton, Kate Mossová,
Meg Ryan, George Clooney,
Sammy Davis Jr., Anthony
Hopkins, Saddam Hussein,
Heather
Locklear,
Eddie
Murphy, Meryl Streepová,
Sigorney Weaverová, Jim
Carrey,
Paul
Newman,
Napoleon, Jack Nicholson.

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

Domácí pán nebo paní – budeš zaskočen
jednati s nimi – očekává tě ztráta
Domácí zvířata – budeš míti vlastní domov
Domovník – zisk a výhoda
Donucen býti k něčemu – brzy budeš moci nositi hlavu vzhůru
Dopis přijmout – velké peněžní příjmy
psáti – obdržíš zajímavé přání
pečetiti – máš tajnosti
nalézti – vdáš se za úředníka, oženíš se s úřednicí
čísti – požíváš důvěry
s černou pečetí viděti – smutný případ
ztratiti – obdržíš špatnou zprávu
spáliti – budeš lehkomyslně jednati
rozlomiti pečeť na něm – měj se na pozoru
roztrhnouti – zlé pomluvy
Dostaveníčko – radosti lásky
Dostihy ve snu viděti – vždy překonání těžkostí a překážek značí
Došková střecha – spokojená domácnost
Dort obdržeti – nenadálou radost budeš míti
jísti – slavnost značí
darovati – musíš bojovati o lásku
péci – obdržíš pozvání k velké slavnosti
Doutník kouřiti – jsi rozvážný člověk
Dovolenou obdržeti – nějaký úkol dobře rozřešíš
Drahokam – jej ztratiti – buď opatrný při každém podnikání
býti jimi ozdoben – štěstí v lásce naznačuje
okraden o ně býti – bude ti na cti utrháno a v lásce zklamán budeš
Drak – stoupati jej viděti – postup, blahobyt
padati viděti – odporné poměry
Dravá zvěř – získáš přátele
Dravce ve snu viděti – chraň se před úskokem
býti jím ohrožen – nebezpečí života
Dravé ptáky chytati – štěstí v podnikání

SIMPLY CLEVER
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ZIMNÍ SERVISNÍ
PROHLÍDKA VOZŮ ŠKODA
OD 20. 10. DO 21. 11. 2008
JEN ZA 99 Kč

Informujte se u našich servisních
poradců, na Škoda Auto
Info-Line 800 600 000
nebo na www.skoda-auto.cz.
Autonova Brno, spol. s r.o.
Masná 418/20
657 79 Brno Czech Republic
phone: +420 543 424 211
fax: +420 543 424 210
email: autonova@autonova.cz
internet: www.autonova.cz

A ZIMA VÁS UŽ NEZASTAVÍ!
ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®
Váš autorizovaný servisní partner Škoda:
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Připravte se na hladký průjezd
zimou za pouhých 99 Kč!
Zimní servisní prohlídka
s kontrolou mrazuvzdornosti
chladicí kapaliny a dalšími
10 servisními úkony Vás udrží
v pohybu i během těch
největších mrazů.

Dětský nábytek

Sedací souprava
Polohovací
křesla

KVALITNÍ NĚMECKÉ
KUCHYNĚ RotPunkt

Otevírací doba: kuchynû: 541 211 216
Po–Pá: 10.00–12.00, 13.00–17.45 So: 9.00–12.00

včetně dopravy, montáže a vestavných spotřebičů

Masívní ložnice
Ohýbaný nábytek
Ortopedické matrace

KOMPLETNÍ DODÁVKY KUCHYNÍ NA KLÍČ

Horova 38 (vedle hotelu Kozák)
Brno-Îabovfiesky

sleva na veškerý
sortiment

www.bavax.cz

Kupón 5 %

NÁBYTEK
KUCHYNù

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
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nábytek: 541 224 153

30 % na nové kuchyně RotPunkt

Nová expozice kuchyní

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

