
ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ PRO MĚSTA A VESNICE 
SVITAVSKÉHO REGIONU, MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 
ČESKOU TŘEBOVOU, LANŠKROUN A VELKÉ OPATOVICE

Již 23 let 
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prosinec 2019  ročník XXIII č.19  vychází od 7.12.2018

Kamenná prodejna 
ve Svitavách, Hlavní 33/13
pondělí - pátek 8:00 - 16:30 h. 
sobota 9:00 - 11:00 h.

tel: 461 540 054

Tisíce hraček 
za nízké ceny!Spustili jsme nový eshop:

www.hracky-verca.cz

SERVISPOL s.r.o. Svitavy
přeje všem svým klientům 
a obchodním partnerům klidné 
a příjemné prožití vánočních svátků.

V novém roce pevné zdraví, 
spokojenost a hodně pracovních 
i osobních úspěchů! PF 2020



J.K.Tyla 1584/10a
571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

mobil: 774 436 530
email: prodejna1@raledo.cz
Po-Pá 7-16, So 8-11:30

J.K.Tyla 10a
571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

mobil: 777 170 225
email: lubomir.rada@raledo.cz

PRODEJNY STROJŮ A NÁŘADÍ PRODEJ ŠTÍPANÉHO DŘÍVÍ

www.raledo.cz

Bezručova 7
568 02 SVITAVY

mobil: 774 436 531
email: prodejna2@raledo.cz
Po-Pá: 8-16
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PF 2020

www.raledo.cz

Makita GA5030R, 
720W, 125mm 

1.390,- Kč

Čepice pracovní 
zateplená, 
Thinsulate
vel. UNI, 
různé barvy, 

65,- Kč 

Ponožky pracovní 
Termo, zimní, 
materiál: směs, 
různé barvy, 
vel. 4-13 

69,- Kč 

Obuv Prestige, 
barva černá/bílá, 
různé velikosti 

899,- Kč

Rudl domovní 
(na popelnici) 
nebo standard, 
nafukovací kolo, 
nosnost 250kg 

899,- Kč

Tričko pánské, 
100% bavlna, 
různé barvy, 
vel. M-XXXL 

65,- Kč

é,
a, 

Pracovní
vesty

od 249,- Kč 

Velký 
výběr 
vánočního 
osvětlení 
Emos!

Autobaterie Stabat 12V 
- 45,50,60 a 72 Ah

od 999,- Kč

Autolékárnička Sheron 
plastový obal, kortexový obal 

od 129,- Kč

Vesta refl exní 
oranžuvá/žlutá, 
vel. M-4XL 

od 65,- Kč

Žebřík Corda, 
hliník, 
nosnost 150kg, 
7 příček 

759,- Kč

Schůdky hliníkové, 
oboustranné, 
150kg, 
2 – 5 schodů 

od 399,- Kč

Popelnice 
plastová, 
hranatá, 
různé barvy 
120 litrů 

699,- Kč 
240 litrů 

999,- Kč

Vědro stavební 
plast PE 
5, 10, 12, 
16, 20 litrů 

od 19,- Kč

Koště chodníkové 
24 cm, 
násada dřevo 120cm, 
PVC vlákno 13cm 

69,- Kč

Hrablo 
na sníh 
Praděd, 
49 cm 

159,- Kč

Boby, 
kluzáky 
a sáně, 
velký výběr 

od 139,- Kč

Podpalovač 
tuhý Pe-Po, 
40 podpalů 

23,- Kč

Brikety dřevěné Energo Hard 
market, 10kg, tvrdé 

69,- Kč

Baterie 
GP Super, 
alkalická 
AA, AAA 

9,- Kč

Žárovka 
ECO HALOGEN, 
E27, 42W, 
70W, 105W 

od 19,- Kč Žárovka LED, 
E27, 9W, 
14W, 20W 

od 49,- Kč

Čelovka Emos, 
různé druhy,
bez baterií, 

od 99,- Kč

Svítilna Emos, 
různé druhy,
včetně baterií, 

od 59,- Kč

Brousek na nože 
a sekerky Fiskars 

319,- Kč

Slunečnice krmná 
černá, 1kg 

21,- Kč

Konzerva 415g 
pes, kočka, 
různé druhy 
a příchutě 

od 13,- Kč

Kapsička 100g 
pes, kočka, 
různé druhy 
a příchutě 

od 7,- Kč

Salám pro psy, 
Smarty Exclusive, 
různé druhy, 1kg 

28,- Kč

Regál policový,
900x450x1800 mm, 
nosnost 200kg, 
5 polic, 
ocel+MDF deska 

899,- Kč

Kolečko stavební, 
smontované, tažená korba,
60 litrů, nosnost 100kg, 
nafukovací nebo plná pryž 

999,- Kč

Svetr pletený Troyer
barva zelená, 
vel. M-3XL 

399,- Kč

Rukavice pracovní 
bavlna  

od 18,- Kč
kůže/textil 

od 27,- Kč

Štípací sekera 
Fiskars X11 - S, 
průměr polena 10-20cm,
délka topora 491mm,
váha 1130g 

1.090,- Kč

319,- Kč

Štípací sekera 
Fiskars X17 - M, 
průměr polena 20-30cm, 
délka topora 650mm, 
váha 1630g 

1.199,- Kč

Rýč SolidTM 
špičatý 
(1820g), 
rovný 
(1890g), 
délka 1170mm 

389,- Kč  

Obuv 
gumofi lcová, 
velikosti 
38 - 48 

459,- Kč

Aku šroubovák 
Hecht 1215, 
v kufříku, 
včetně nabíječky 
a baterie 

1.299,- Kč

Mazivo WD-40, 
univerzální, 
100, 200, 
400, 450 ml 

od 59,- Kč Zimní směs 
do ostřikovačů 
Sheron  
-20°C 
3 litry, 5 litrů 

od 59,- Kč

Mezinárodní společnost, zabývající se výrobou plastových výlisků do interiéru automobilů, 

vypisuje výběrové řízení na pozice:
Operátor ve výrobě
Operátor ve výrobě – lakýrník
Hlavní lakýrník
Manipulant
Co Vám nabízíme?

 Individuální přístup k zaměstnancům 
 Prémie závislé na docházce
 Prémie závislé na výsledcích společnosti 
 Roční prémie před Vánocemi dle docházky
 Jazykové kurzy pro určité pozie
 Dotované stravování formou stravenek 
 Flexi passy pro určité pozice
 Příplatky za přesčasy 25% - 100%, odpolední směna – 10,- Kč/hod.,  

     noční směna – 20% z prům. hod. výdělku 
 Firemní vzdělávání 
 Dovolená 25 dní 
 Zvýhodněné telefonní tarify pro všechny zaměstnance a jejich rodinu
 Program: „Doporuč nového kolegu“ odměna 3000,-, 5000,-, 

     až 10 000,-  dle obsazené pozice 
 Příspěvek na dojíždění! Od 20 km

Pokud máte zájem přijít pracovat k nám, zašlete nám svůj životopis na e-mailovou adre-
su: personal.treboplast@tajo.coop nebo přes naše webové stránky 
a nebo nám zavolejte na tel. číslo: 778 110 888

Těšíme se na Vás.

Treboplast, s.r.o., 
Svitavská 1600/68
571 01 Moravská Třebová
www.treboplast.com

P ejeme Vám i všem Vašim blízkým p íjemné prožití 
váno ních svátk  a v novém roce pevné zdraví, 
mnoho št stí a spokojenosti. 

                               Treboplast s.r.o.

- Kancelář Litomyšl, Nádražní 1217
- Výrobní areál Janov u Litomyšle (vedle autobazaru)
Tel.: 775 138 777, www.kamenictvi-litomysl.cz

KAMENICTVÍ KNAP 
Litomyšl

- Urnové pomníky (žula) - Lucerny, Vázy  
- Jednohroby (žula) - Broušení terasových dílů
- Dvojhroby (žula) - Nápisy (zlato, stříbro) 
- Panel. hrobky + výkop - Schránky na urny
- Žulové desky na grilování na míru
- Desky do kuchyní a koupelen 
- Dovoz žuly ze zahraničí 
- Formátování deskovin mostovou pilou
Široký výběr materiálů a řešení dle katalogů nebo vlastních nákresů! 

P ejeme P ejeme 

klidné prožití 
klidné prožití 

váno ních 
váno ních 

svátk , hodn  
svátk , hodn  

zdraví, pohody 
zdraví, pohody 

a úsp ch  
a úsp ch  

v novém v novém 

roce 2020.
roce 2020.



Výběr ze 300 typů 

a 50 odstínů

Daň z nabytí nemovitosti. Jak správně 
určit nabývací a daňovou hodnotu?

Více na www.consultvk.cz

 Litomyšl – prodej RD 4+kk v atraktivním prostředí 
– jedinečný výhled na zámek. ÚT plyn, okna dřevěná, 
střešní okna VELUX, zimní zahrady, dvě koupelny, 
z obývacího pokoje terasa, okrasná zahrada (332 m2). 
Dřevostavba se zateplením, 2 sklepy, tech. místnost, 
garáž. ENB D/218
č. 1506   Cena: 4 950 000,- Kč

 Litomyšl – prodej řadového RD se 2 byty 
3+kk, garáží, zahradou s bazénem. Výhodou bytu 
ve II.NP jsou 2 balkony a samostatný vstup na zahradu. 
V suterénu garáž, dílna, prádelna a sklad- možnost zřízení 
provozovny. ÚT plyn, okna plastová. Pozemky celkem 
355 m2. Klidná lokalita v blízkosti centra (Zahájí). ENB G
č. 1476            Cena: 4,5 mil. Kč
PRODEJ BYTŮ: 

 Lanškroun - prodej užívacích práv k družst. 
bytu 3+1 (91 m2). Do 10.01.2020 možnost výrazné 
slevy! ENB C/86
č. 1471-02 Cena:  2 950 000,- Kč

 V. Mýto – prodej zděného bytu 3+kk ve II.NP 
v osobním vlastnictví. ENB G
č. 1490 Cena: 2 850 000,- Kč

 Svitavy – prodej užívacích práv k DB 3+1 
s lodžií.  
č. 1481        Cena: 1 850 000,- Kč

 Svitavy - Riegrova, prodej RD 4+kk, se zahrád-
kou, novostavba nedaleko centra města. Hrubá stavba 
nebo dokončený dům dle Vašich představ. Pohodlné 
bydlení ve výhodné lokalitě. ENB C/162
č.1233   Cena: informace v RK

 Němčice (okr. SY) – údolí do Končin. Prodej 
dřevěné chaty 1+1 s terasou, nad Končinským po-
tokem, po celk.rekonstrukci (rok 2016). Relax v přírodě 
do 5 min. od Litomyšle. Není připojení na elektro a vodu. 
č. 1509  Cena: informace v RK  

 Zhoř u Č. Třebové – prodej pozemku 1321 m2 
pro bydlení, s projektem typ. RD s umístěním na poze-
mek. Platné stavební povolení pro stavbu RD a domácí 
ČOV. Elektřina na pozemku, vodovod v dosahu cca 10 m.
č. 1505 Cena: informace v RK

 Litomyšl – prodej měšťanského domu v centru 
města. V přízemí a II.NP prodejní plochy k pronájmu, 
II.NP- 2 byty, v podkroví byt cca 100 m2. Bližší informace 
osobně. ENB G
č. 1439       Cena: 9 500 000,- Kč

PRONÁJMY K PODNIKÁNÍ: 
 Litomyšl – nebytové prostory pro prodejnu, sídlo 

firmy. Celková plocha cca 270 m2, volné ihned. ENB G
č. 1501        Cena: 18.000,- Kč/měsíc + E

 Litomyšl –  obchodní prostory na Smetanově nám. 
č. 1502 ENB G          Cena: informace v RK

 Litomyšl –  kancelář 52 m2 ve II. NP na 
Smetanově nám. 
č. 1507 ENB G Cena:  8 500,- Kč + služby 
 1 400,- Kč/měs.

 Litomyšl – kancelář 18 m2 ve II.NP B.Němcové. 
č. 1503 ENB G       Cena: 5.500,- Kč/měsíc + E

 Litomyšl 15 m2 pro obchod na Smetanově nám. 
č. 1497 ENB G     Cena: 8.000,- Kč/měsíc

 Bohuňovice – hala 20x40 m2 pro skladování 
v areálu ZD. 
č. 1489 ENB G           Cena:18 000,- Kč/měs.

Děkujeme Vám za dosavadní úspěšnou 
spolupráci a přejeme hodně štěstí, 

zdraví, osobní spokojenosti a pracovních 
úspěchů v novém roce 2020.

Kolektiv RK Consult VK Litomyšl s.r.o. 
je tu pro Vás od roku 1992.

VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY:

Smetanovo nám. 120
Litomyšl 

tel. 461 612 670-1
728 080 947

NABÍZÍME
čerstvé 

vykrmené
KACHNY 
z našeho chovu 

 
Prodej od 10. prosince 2019 

Firma Stráník
Horní Újezd u Litomyšle.                                                                                       
Objednejte prosím na tel. 

603 792 036

Různé 
 KOUPÍM STARÝ DŘEVĚNÝ NÁ-

BYTEK do 60tých let, dobře zaplatím 
i nábytek chromovaný a plastový, také 
hodiny, betlémy, hračky,kočárky, hudeb-
ní nástroje, vojenské věci, motocykly, 
čísla z lokomotív a vše starožitného i 
technického charakteru. Solidní jednání 

a dobrá platba ihned. Přijedeme a vykli-
díme. Petr Menčík Starožitnosti Litomy-
šl, tel. 604 243 579, email p.mencik@
centrum.cz

 Renovace koupelnových  van ak-
rylátovou vložkou. Tel. 739 574 935, 
www.revago.cz.

Byty, nemovitosti,

pronájem 
 Hledám byt 2/3+1 ve Svitavách a 

blízkém okolí. Financování zajištěno. 
Prosím nabídněte. Tel.: 603 247 527

 Pronajmu nebytový prostor v pří-
zemí s výlohou 50 - 100 m2 na náměstí 
Míru ve Svitavách. Tel.: 732 727 644 

 Pro manžele s fi nančním zajištěním 
do 4 mil. Kč hledám RD se zahrádkou 
ve Svitavách. Nabídněte prosím. Tel.: 
603 247 527

 Hledám ke koupi byt ve Svitavách. 
Dispozice ideálně 1+1 nebo 2+1. Pre-
feruji po rekonstrukci, není podmínkou. 
Nabídky prosím na 739 361 009 

 Pro mladou rodinu hledám byt nebo 
RD do 3 mil. Kč v Poličce a blízkém oko-
lí. Volejte 603 247 527

Kowalsk
i

FUPO Chaotic Age

 René z moštárny
Svitavy Ukulele Ensemble

Z Band
svitavský big band

(sue)

(sbb)

Vás srdečně zve na 

vánoční 
prodej
živých ryb 

do své prodejny 
v Litomyšli 

na Sokolovské ulici.

Otevírací doba v prosinci:
úterý - pátek 8:30 - 12:00 hodin,

12:30 - 17:00 hodin.
sobota 8:30 - 12:00 hodin.

Vánoční 
otevírací doba 
16.12. – 23.12. 8:30 – 17:00 hodin

Štědrý den 8:30 – 11:00 hodin
27.12. 8:30 – 12:00, 
12:30 – 17:00 hodin

28.12 8:30 - 12:00 hodin
30.12. 8:30 - 12:00,
12:30 – 17:00 hodin

31.12.  zavřeno 

Veškeré informace o prodeji ryb,
nabídce a otevírací době najdete

na internetových stránkách
www.rybarstvi-litomysl.cz

Litomyšlské ryby na Váš stůl!

ŘÁDKOVÁ INZERCE Řádkovou inzerci lze objednat 
na www.novinyeso.cz

s rychlostí
399

599



František Šunka
U Stadionu 13, Svitavy

Tel.: 603 494 782
e-mail: info@elektrosunka.cz

Vážení zákazníci a obchodní přátelé,
děkuji za Vaši přízeň v uplynulém roce. 
Do nového roku Vám přeji pevné zdraví, 

pohodu a mnoho pracovních 
i osobních úspěchů.

František Šunka a kolektiv
www.elektrosunka.estranky.cz

Autobaterie 
Aleš Veselý

STABAT, VARTA, BANNER
 Motobaterie-široký sortiment

 Auto baterie pro osobní a nákladní vozy
 Autodíly, prodej pneu

 Sběr vyřazených baterií

Při odevzdání baterie 
na likvidaci sleva 10%

Brněnská 57, Březová nad Svitavou
tel.: 461 521 434

Krásné Vánoce a šťast ný 
celý rok 2020

OPRAVY a SERVIS 
Heřman Binder

 Osobní a nákladní vozy                               
 Autodiagnostika, 

   laserová geometrie                   
 Nápravy, seřízení světlometů
 Opravy havarovaných vozů 

   na rovnací stolici
 Provedení STK a emisí
 Smluvní partner ČSOB
 Prodej ND

Liaz, Iveco, Man, 
Tatra, Volvo, Avia

Provozovna: 
Svitavy, Olomoucká 1
tel.: 774 702 266
      608 882 722

PF 2020
Pf 2020

Pf2020

DOLESTAV SY, s.r.o.
Stavební fi rma Svitavy

- Výstavba rodinných domků
- Rekonstrukce bytových 
  a nebytových prostor
- Zámečnické práce
- Montáž garážových vrat
- Provádění fasád

Hlavní 
413/17a
Svitavy

Telefon: 
461 530 057
603 331 403
604 795 267

www.dolestav.cz

Pf2020

ING. MGR. ZUZANA BURDOVÁ
Hybešova 961/2, Svitavy, IČ:66287243

PORADNA PRÁVNÍCH 

VZTAHŮ K NEMOVITOSTEM
tel.: +420 606 619 736, e-mail: burdova@zburdova.cz

www.realityburdova.cz

Děkujeme všem 
klientům a obchodním

partnerům za přízeň 
a důvěru, přejeme všem
krásné a klidné Vánoce 

a pohodový rok 2020.

Hálkova 1577/1, Svitavy, tel. 461 535 270
Koclířov 244, tel. 461 543 140

e-mail: atomsteel@atomsteel.cz

www.atomsteel.cz

Děkujeme všem svým zákazníkům za pří-
zeň, kterou nám věnovali v uplynulém roce. 
Do nového roku 2020 přejeme
hodně zdraví, štěstí 
a osobních i pracovních 
úspěchů.

HUTNÍ 
MATERIÁL

 prodej
 dělení
 doprava
 zámečnická

    výroba

PŘÍJEMNÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020

PŮJČOVNA SPOLEČENSKÝCH 
A SVATEBNÍCH ŠATŮ
Náměstí Míru 139/82, Svitavy, mobil: 608 882 702 
www.pujcovna-satu-svitavy.webnode.cz

Pf2020



P-D Refractories CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
www.pd-refractories.cz 

př
ijm

e  PRACOVNÍKY 
DO VÝROBY
zejména TY, kteří ve všech úkolech obstojí a fyzické práce se nebojí

- pracoviště SVITAVY a VELKÉ OPATOVICE
Práce ve dvousměnném a třísměnném provozu, řidičský průkaz B a VZV výhodou.
Nabízíme:  zajímavé náborové příspěvky až 25 tisíc Kč
                   výhodné platové podmínky, po zapracování: 
                     150 Kč až 200 Kč/h. (vč. příplatků)
                   práci ve stabilní nadnárodní společnosti
Benefi ty:    základní pracovní doba je 37,5 hodin týdně
                   26 dnů dovolené
                   příspěvek na penzijní a životní pojištění
                   příspěvky na stravování
                   rozsáhlý sociální program s příspěvky na rekreační pobyt, 
                      na kulturní akce, vitamínové doplňky atd. a jiné

Je možnost i brigády, dohody o provedení práce 
nebo pracovní činnosti

Všichni kreativní, cílevědomí 
a zruční zájemci, hlaste se: 

PRO SVITAVY 
u paní Miloslavy Stráníkové, 
tel.: 461 579 140, 602 485 836, 
Miloslava.Stranikova@pd-group.com

PRO VELKÉ OPATOVICE 
u paní Dany Krejčířové, 
tel.: 516 493 306, 725 777 909,
Dana.Krejcirova@pd-group.com
Nástup dle dohody. Jste vítáni!

Všem zákazník m a obchodním partner m 
p ejeme krásné a pohodové váno ní svátky,
a do nového roku p edevším pevné zdraví 
a mnoho osobních i pracovních úsp ch !PF 2020

Uplynulý rok 2019 byl rokem inorodým, 
napln ným prací s jasnou vizí spokojeného 
klienta. K dosažení cíl  bylo pot eba mno-
ho asu a energie. Díky pochopení a pod-
po e mé manželky Tani a mých dvou dcer 
Sašenky a Domini ky, mých dvou bratr  
Ji ího a Kam i, mých rodi   a nejbližších 
p átel jsem se mohl svým pracovním po-
vinnostem v novat naplno. Za to všechno 
jim všem pat í moje velké pod kování 
a respekt.

V ím, že také rok 2020
prožijeme spole n  ve zdraví a pohod .

S velkou úctou a láskou Martin Il ík

®

Milady Horákové 10
568 02 Svitavy

 (kancelář v přízemí nalevo)  
tel.: 608 180 601

e-mail: ilcik@primereality.cz
www.primereality.cz

PRODEJ ZNAČKOVÝCH 
HODINEK, ZLATÝCH, STŘÍBRNÝCH 
A OCELOVÝCH ŠPERKŮ
Již třinácté Vánoce vám nadělujeme dárky za vaše nákupy u nás.
Najdete nás ve Svitavách na Náměstí Míru 67, naproti České spořitelně.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali právě nás!

PPři náákuuupuu nad 1.88000,- 
digittálnní bbuddíkk neeboo 

rretro rádddio v ccenně 500,- 

Prodej  bytu 1+1
ve 2. NP revitalizovaného 
panelového domu na ulici 
Dimitrovova, ve Svitavách, 
s užitnou plochou 37 m2. 
Jde o velmi příjemnou 
a žádanou lokalitu. Přístup 
k bytu je naprosto bezbarié-
rový. V domě proběhla revi-
talizace - venkovní zateplení, nové výtahy, výměna potrubí. Byt má 
ještě původní jádro i okna, vytápění i ohřev vody je centrální, pro 
vaření je využíván plyn. Díky zateplení jsou velmi nízké náklady na 
provoz bytu. Cena 1.250.000 Kč včetně provize.

Reality Jaroslava Šimková
e-mail.: simkovoeso@seznam.cz, tel.: 603 247 527

Více na www.ceskereality.cz

PF   2020Vykročte s námi 
do nového roku 2020!

Lanškroun, Opletalova 95  www.forea.cz 

LEDNOVÝ PROGRAM MUSIC BAR FOREA:
 10. 1. od 19h - Folkový večer s písněmi Michala Tučného 

    /hraje a zpívá Vojta Šprync a hosté/
 15. 1. od 19h - Ladislav Zibura: 40 dní pěšky 

    do Jeruzaléma 
    /cestovatelská projekce, stand-up/

 17. 1. od 20h - Hard Rock Tribute 
    /rock koncert: Led Zeppelin, Deep Purple a další/

 20. 1. od 19h - Malý průvodce světem islámu 
    /Arabové a ti ostatní s arabistkou a íránistkou 
    Lenkou Hrabalovou/

 21. 1. od 19h - Pětatřicítka; Chromá, slepá a blbá 
    spolu na jednom pokoji. Jak tohle může dopadnout. 
    /divadelní hra lanškrounských ochotnic/

PROGRAM
SPORTCENTRUM
FOREA:

 25. 1. od 9h    
    Amatérský turnaj 
    v tenisu - dvouhry 
    (přihlášky sport.
    forea.cz/tenis)

 25. 1. od 9h 
    Amatérský turnaj 
    v badmintonu 
    - čtyřhry 
    (přihlášky sport.
    forea.cz/badminton)

Údržbář – elektrikář 
vyučení v oboru elektro, platná vyhl. 50/1978 Sb.

Pracovník do výrobny sýrů
- obsluha strojního zařízení 

zdravotní průkaz, základní vzdělání, fyzická zdatnost

Pracovník/-ce do laboratoře
min. ukončené SŠ vzdělání

Nabízíme práci v zajímavém a moderním prostředí, zaměstnanecké slevy, jednosměnný provoz, 
smlouvu na dobu neurčitou, motivační příspěvky.

Kontakt: vyroubal@mlekarnamiltra.cz, Mob.: 734 410 025
www.mlekarnamiltra.cz

Mlékárna Miltra
Městečko Trnávka

přijme do své provozovny
zaměstnance na pozice:
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Ráda bych poděkovala
svým obchodním
partnerům a klientům
za spolupráci 
v letošním roce.
Přeji Vám všem klidné
a pohodové Vánoce
a v novém roce 2020
hodně zdraví,
štěstí a osobních
i pracovních úspěchů.

Vaše realitní specialistka 
pro Svitavy a okolí.

Hana Roušarová,
tel. 606 579 406,
RE/MAX K2
Soudní 194/2, 568 02 Svitavy

Okamžitá hotovost do Vašich rukou 
od našich obchodních zástupců
 ten den, z pohodlí Vašeho domova. Stačí prozvonit.

 od 4.000 do 50.000 Kč.
 pro zaměstnance, OSVČ, starobní a inv. důchodce, 

MD i občany pobírající soc. dávky.
 pouze OP a doklad o příjmu.

Kontaktujte naše obchodní zástupce.
 Svitavy a okolí: 777 096 556, 604 643 627, 605 408 716, 

773 003 028, 737 666 786
 Polička a okolí: 737 714 334, 608 227 745

 Litomyšl a okolí: 777 096 556, 737 714 334, 
608 227 745, 604 643 627

 Ústí na Orlicí a okolí: 777 096 556, 737 666 786
 Vysoké Mýto, Choceň a okolí: 602 259 049

TONER s.r.o.
Lanškrounská 74, 571 01 Moravská Třebová

KOVOVÝROBA A ZPRACOVÁNÍ NEREZU
TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE ZNAČKOVÝCH PŘÍBORŮ A DOPLŇKŮ

 

Přejeme Vám pohodové 
a šťastné Vánoce s kvalitním 
českým příborem TONER.

www.toner.cz

e-shop www.toner.cz, PODNIKOVÁ PRODEJNA

25% 
SLEVA
na skladové zásoby 
motooblečení

Půjčovna 
střešních boxů a nosičů lyží 

pro 4 páry značky Hakr

Dárkové poukazy 

       - hodnotu si určíte sami

Dárkové balíčky 

       s autokosmetikou


