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ÚČTUJ ZDE s.r.o. Moravská Třebová
vedení účetnictví, daňové evidence, 

elektronická podání, mzdy, atd.

tel. 702 683 012, uctujzde@seznam.cz

Servispol s.r.o. Svitavy
hledá

ZAMĚSTNANCE
+ BRIGÁDNÍKY

celoročně

Pracoviště:
v Litomyšli

Zaměstnání nebo brigáda
je vhodná pro studenty
starší 18 let (chlapce)

Platové ohodnocení:
22 - 26 tis. Kč

(měsíčně dle odpracovaných 
směn)

Dále přijmeme 
řidiče na Avii

Plat 26 tis. Kč

Kontakt:
Jarmila Ducháčková

tel.: 733 539 813
e-mail: 

duchackova.servis@seznam.cz

 

ŘIDIČE 
 (tuzemsko) pro nové auto
 o celkové hmotnosti 15t (plato) 
 s automatickou převodovkou, 
 navigací a klimatizací.
 Požadujeme: řidičské oprávnění sk. C, 
                            platný profesní průkaz

 Nabízíme fi nanční benefi ty: 
 bonus za přítomnost v práci
 příspěvek na dovolenou a Vánoce
 příspěvek na penzijní připojištění
 stravenky

MISTRA 
 pro jednosměnný provoz               
 Požadujeme: velmi dobré organizační 
       schopnosti, samostatnost, 
       pečlivost
 Praxi v oboru nevyžadujeme, zaučíme.

DĚLNÍKA  
 do výroby pro jednosměnný provoz

DOBRÝ PRACOVNÍ KOLEKTIV HLEDÁ

Roman Million Wood s.r.o. 
Linhartice 231, 571 01 Moravská Třebová
mobil: 774 508 814, millionova@ceskekvh.cz, www.ceskekvh.cz

Půjčím Vám 

peníze
 Okamžitě na ruku
 Neřeším exekuce

 Pro všechny typy příjmů
 Od 4000 do 35000 Kč

Tel.: 704 587 630, 732 204 498

Operátor - manipulant

Kancelář: 

náměstí Míru 137/78, Svitavy

Mobil: +420 603 247 527

e-mail:

jaroslava.simkova@fi ncentrumreality.com

www.fi ncentrumreality.com

1. Prodej velmi pěkného a světlého bytu přímo v centru města, 
na ulici Cihlářova v Moravské Třebové. Byt v osobním vlastnic-
tví velikosti 3 + kk se nachází ve 3. nadzemním podlaží cihlového 
domu. Celková podlahová plocha je 104 m², pokoje svojí velikostí 
umožňují případné stavební předěly pro vytvoření více pokojů. 
Byt má ústřední plynové topení vytápěné plynovým kombinova-
ným kotlem i pro ohřev teplé vody. Na podlahách jsou parkety. 
V jednom pokoji se nachází pěkný a funkční mramorový krb. 
Zhruba v roce 2000 bylo vyměněno plynové, elektrické i vodo-
vodní vedení. Ke každému bytu náleží sklepní a půdní kóje.                        

 Cena včetně provize 1.470 000 Kč
 
2. Rodinný dům s velkou zahradou, který Vám nyní 
nabízíme, leží v obci Jehnědí. Je to krásné místo 
s malebnou polohou v údolí Tiché Orlice. Ve vzdále-
nosti 4 km stojí město Brandýs nad Orlicí, který si pro 
svůj pobyt vybral už Jan Ámos Komenský. 
Nejen historie a turisticky zajímavé místo je důvodem 
k výběru této obce k zakotvení rodiny hledající místo pro 
bydlení či rekreaci. Obec Jehnědí s 300 obyvateli nabízí 
zázemí pro všechny jmenované skupiny. Jen co by ka-
menem dohodil, stojí významná města, jako Litomyšl, 
Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Vysoké Mýto, Choceň.
Samotný patrový, dvougenerační dům pak disponuje zázemím pro řemeslníky, zahrádkáře či chovatele do-
mácího zvířectva. Podsklepený dům o třech nadzemních podlažích má celkem sedm obytných místností, dvě 
kuchyně, 3 koupelny a WC, pro každé patro samostatně. V roce 1975 bylo přistavěno 2. podlaží a podkroví 
ve 3. NP. V roce 1995 byla vyměněna všechna okna za plastová a nová střecha a zateplení podkroví, před 
pěti lety kotel na peletky s automatickým podáváním. Minulý rok byla vybudována nová přípojka na obecní 
kanalizaci. Pitná voda vede z obecního vodovodu, jako varianta zdroje užitkové vody může sloužit studna, 
nebo systém záchytu dešťové vody do rezervoáru s čerpadlem. V zadní části domu je hospodářská část s let-
ní kuchyní, zakrytou pergolou, technickou kuchyní. Přilehlou stodolou , která je v dobrém technickém stavu, 
se prochází na nově oplocený pozemek o ploše 4.700 m2. Zde se nachází zeleninová i okrasná zahrada, lesík 
a ovocné stromy, rybníček. Za zahradou je již polní cesta, pole a les na dohled. 

 Cena včetně provize 2.690.000 Kč



P-D Refractories CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
www.pd-refractories.cz 
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„hledají se muži, kteří ve všech úkolech obstojí a fyzické práce se nebojí“
- pracoviště SVITAVY a VELKÉ OPATOVICE

OBRABĚČE KOVŮ
který je vyučen v oboru nebo má praxi 
a dovednosti v tomto oboru
- pracoviště Svitavy
Nabízíme:  zajímavé náborové příspěvky až 60 tisíc Kč
                   výhodné platové podmínky, po zapracování: 
                     výroba 150 Kč až 200 Kč/h. (vč. příplatků)
                     obráběč kovů 160 Kč až 220 Kč/h. (vč. příplatků)
                   práci ve stabilní nadnárodní společnosti
Benefi ty:    základní pracovní doba je 37,5 hodin týdně
                   5 týdnů 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!

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

vypisuje výběrové řízení na pozice:

Operátor ve výrobě
Seřizovač
Manipulant
Operátor ve výrobě – lakýrník
Technolog vstřikolisu
Technicko – administrativní 
pracovník
Finanční manažer
Co Vám nabízíme?

 Individuální přístup k zaměstnancům  Prémie závislé na docházce
 Prémie závislé na výsledcích společnosti  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 adresu: 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

800 888 120 www.privydelek.cz | www.faircredit.cz

Půjčíme vám až

dřív, než řeknete švec!

Kontaktujte naše obchodní zástupce:
 Jevíčko a okolí tel.: 601 356 050, 737 126 620, 604 160 821

 Moravská Třebová a okolí tel.: 731 663 843, 604 160 821

 Lanškroun a okolí tel.: 724 304 575

 Česká Třebová a okolí tel.: 737 113 664



F I B E R T E X  N O N W O V E N S

Hledáte stabilitu, dobrý výdělek 
a příjemný pracovní kolektiv?   

... Přidejte se k nám!

Kontakt:    
Pokud Vás naše nabídka zaujala, přijďte vyplnit 
náborový dotazník na recepci závodu anebo 
zašlete svůj strukturovaný životopis na  
oddělení lidských zdrojů:  

Fibertex Nonwovens, a.s. 
Průmyslová 2179/20
568 02 Svitavy
tel.: 461 573 253
e-mail: it@fibertex.com

Nabízíme: 
  Zajímavou práci ve stabilní a neustále se 

    rozvíjející firmě
  Zaučení na odpovídající pozici 
  Možnost postupu na vyšší odbornou pozici 
  Motivační mzdové ohodnocení odpovídající 

    dosažené pozici
  Příplatky za noční práci a práci přesčas  

    a o svátcích vysoko nad rámec ZP
  Široký motivační zaměstnanecký program 
  Závodní stravování v ceně 22 Kč za hlavní  

    jídlo a týden dovolené navíc

Dále nabízíme finanční benefity nad rámec 
základní mzdy:

  Měsíční bonusy dle dosaženého výkonu 
  Odměnu za pracovní iniciativu ve výši až  

    15 600 Kč
  Příspěvek na penzijní připojištění 14 400 Kč 
  Věrnostní roční odměna 8 000 Kč 
  Zajímavé příspěvky na volnočasové aktivity  

    a zotavenou v programu Edenred Benefits

O B S L U H Y  V Ý R O B N Í C H  L I N E K

Fibertex Nonwovens, a.s. Svitavy hledá vhodné kandidáty 
pro obsluhu výrobních linek 

F I B E R T E X . C O M

Fibertex Nonwovens, a.s. 
je významný výrobce netkaných 
technických textilií. V České 
republice zaměstnává 310 osob. 
Patří do celosvětové skupiny 
dánské společnosti FIBERTEX 
NONWOVENS A/S.

polínka různé délky
jehličnaté od 1.150 Kč/sypaný m3

listnaté od 1.400 Kč/sypaný m3

AKCE NA ZBYTKY Z VÝROBY: 
při odběru min. 3 palet 

cena 1100,- Kč za bednu
akce platí do vyprodání zásob

PALIVOVÉPALIVOVÉ

DŘEVODŘEVO

pila VENDOLÍ
www.exwood.cz 
dopravu zajistíme
603 425 677

®

PRIME REALITY, s.r.o.
Milady Horákové 10

568 02 Svitavy
(kancelář v přízemí nalevo)  

tel.: 608 180 601
e-mail: ilcik@primereality.cz

www.primereality.cz

Nabízíme Vám ke koupi připravované zasíťované po-
zemky s příjezdovými cestami na okraji obce Vendolí 
(směrem na Hradec nad Svitavou). Celkově se připra-
vuje 10 zasíťovaných stavebních pozemků, různých 
velikostí. Na parcele č.4009 vznikne 5 stavebních po-
zemků o výměrách 1378, 1654, 1286, 1222, 1290 m2. 
Na parcele č.4024/1 vznikne také 5 stavebních parcel 
o výměrách 1385, 1215, 1269, 1294, 1287 m2. K jed-
notlivým parcelám bude přivedena přípojka vody, 
elektřiny a odpady. K jednotlivým pozemkům budou 
vést asfaltové příjezdové cesty. Možnost rezervace již 
od 1.3.2019, plánované předání stavebních pozem-
ků včetně zkolaoudovaných sítí do konce roku 2020. 
Více informací na vyžádání v RK.

CONSULT VK 
Litomyšl s.r.o.

Znalecká a realitní kancelář, člen Asociace RK, 
sítě realitních kanceláří RVČ

Smetanovo nám. 120, Litomyšl 
tel. 461 612 670-1, 728 080 947

e-mail: reality@consultvk.cz

Kupujete či prodáváte byt? 
Dejte si pozor na správně uvedené 

spoluvlastnické podíly
…Pokud Vás toto téma zajímá, 

celý článek a další odborné články 
najdete na www.consultvk.cz

 Bezděkov nad Metují – prodej domu ke kom-
pletní rekonstrukci (zast. plocha: 190 m2) se zahradami                                                                                                         
2873 m2 na Broumovsku. Vhodné pro rekreaci 
i k trvalému bydlení, obec s kvalitní občanskou vy-
baveností. Dojezd do Náchoda - 14 km. ENB G.
č. 1427 Cena: 649 000 Kč

 Brandýs nad  Orlicí - prodej vily se 3 byty 
a zahradou 1 032 m2. Určeno ke kompletní rekonstrukci. 
Vhodné pro bydlení, bydlení s podnikáním, sídlo firmy, 
penzion, apod. Malebné prostředí lázeňského městečka. 
ENB G.
č. 1345    Cena: 2 350 000 Kč 

 Dolní Libchavy - prodej poz. parcel o celkové 
výměře 9 240 m2 částečně určených k výstavbě RD. 
Pozemky jsou mírně svažité na JZ a slunné. Inženýrské 
sítě jsou v dosahu cca 200 m od pozemku. 
č.1253              Cena: 1 500 000,- Kč

 Litomyšl – krátkodobý pronájem bytu 3+1 
na Zaháji ve zvýšeném přízemí. Pronájem je možný 
pouze od 1.3. do 30.09.2019! Byt je kompletně vy-
bavený. ENB G
č. 1441     Cena: 8 300,- Kč/měsíc+energie

 Litomyšl – pronájem luxusního atypického 
bytu 1+1 (75 m2) na Smetanově náměstí ve 2.NP. 
Byt je kompletně vybavený. Možnost užívat zahradu, 
zajištěné parkování. Vhodné pro 1 osobu nebo pár. Volné 
od března. ENB G
č. 1437   Cena: 12 000,- Kč/měsíc + energie

 Litomyšl – pronájem nadstandardního me-
zonet.bytu 5+kk (cca 150 m2) ve II. a III. NP v centru 
města. Mimo bytový prostor se nachází apartman (pokoj 
se soc. zázemím). Topení ústřední na plyn, lokální krbová 
kamna v obýv. pokoji. Prostorná terasa, chráněné garáž. 
stání pro 2 osob. auta. Volné – předpoklad od 1.4.2019. 
ENB G.  
č. 1443     Cena:  20 000,- Kč/měs. + energie

 Litomyšl – pronájem kancelářských prostor 
(67 m2) ve II.NP s atraktivním výhledem na Smetanovo 
náměstí. Jde o 2 kanceláře se samostatným přístupem, 
navzájem propojené a malý sklad (archiv). Volné 
od března 2019. Peněžitá jistota 1 nájem. ENB G
č. 1428     Cena: 8000,- Kč/měsíc + energie

 Litomyšl – pronájem komerčních prostor cca 
20 m2 v přízemí v ulici Mariánská (naproti Muzeu v centru 
města). Jde o 1 místnost se soc. zařízením – vhodné pro 
kancelář, kontaktní místo, kosmetiku, masáže. Volné 
ihned. Peněžitá jistota 2 nájmy. ENB G
č. 1438      Cena: 4000,- Kč/měsíc + energie

 Litomyšl – prodej domu na náměstí. Bližší infor-
mace osobně v RK.   ENB G
č. 1430 Cena: informace v RK

 Trstěnice (okr. SY) – prodej pozemku o výměře 
1 169 m2 a 61 m2 ke stavbě RD. Veškeré sítě se nacházejí 
v těsné blízkosti hranice pozemku. Vyvýšené místo s vaz-
bou na historii (polozbořeniště býv. zájezdního hostince), 
nyní s porostem různých dřevin. 
č. 1416  Cena: informace v RK

Prodávejte bezpečně 
a bez starostí s kolektivem RK 

Consult VK Litomyšl s.r.o. 
 Jsme tu pro Vás od roku 1992, 

přijďte k nám, znáte nás.
Naše zkušenosti = Vaše jistota

VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY:

Různé 
 Čištění koberců a sed. soupr. Nevy-

čistíme, nezaplatíte. tel.777 825 228
 Renovace koupelnových van akry-

látovou vložkou. Tel. 739 574 935, 
www.revago.cz.

 KOUPÍM STARÝ DŘEVĚNÝ NÁBY-
TEK do 60tých let, dobře zaplatím i ná-
bytek chromovaný a plastový, také ho-
diny, betlémy, hračky, kočárky, hudební 
nástroje, vojenské věci, motocykly, čísla 
z lokomotív a vše starožitného i technic-
kého charakteru. Solidní jednání a dobrá 
platba ihned. Přijedeme a vyklidíme. Petr 
Menčík Starožitnosti Litomyšl, tel. 604 
243 579, email p.mencik@centrum.cz

 Půjčíme Vám až 150.000 Kč dřív, 
než řeknete švec! Bezplatná infolinka 
800 888 120

Byty, nemovitosti,

pronájem 
 Hledám byt 2/3+1 ve Svitavách 

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

 PRONÁJEM bytu 2+1 s venkovní te-
rasou v přízemí cihlového domu v blíz-
kosti centra města ve Svitavách,volný 
od 1.3.2019.Nájemné 8 tis.+ energie.
Volejte 777 160 833 18-20hod.

 Sháním byt 2+1 nebo větší ve Svita-
vách do 2 mil. Kč, může být i před re-
konstrukcí. Děkuji za všechny nabídky, 
Stašek 777 645 070

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

ŘÁDKOVÁ
INZERCE
Řádkovou inzerci lze objednat 

na www.novinyeso.cz

malířstvímalířství
natěračstvínatěračství
tapetářstvítapetářství

tel.: 604 866 707

RENOVACE
PODLAH

- broušení starých parket + lakování
- broušení prken. podlah
Kontakt: Sedláček Martin

tel.: 776 643 718

Ing. Mgr. ZUZANA BURDOVÁ sídlo Hybešova 961/2, Svitavy

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

CELOU NABÍDKU NALEZNETE NA: www.realityburdova.cz

1. Prodej družstevního bytu 3+1 
(78,70 m2) ve Svitavách – ul. Revo-
luční.  CENA: 1.800.000,- Kč vč. 
provize RK

2. Prodej bytu 3+1 do OV (75 m2) v 
revitalizovaném domě  na ulici Ant. 
Slavíčka ve Svitavách  

 CENA: 1.950.000,- Kč včetně pro-
vize RK, PENB - G

3. Prodej bytu 3+1 (81,27 m2) s vlast-
ním topením do OV v 1.NP zděného 
domu ve Svitavách – ul. Družstevní.

 CENA: 1.990.000,- Kč včetně pro-
vize RK (při rychlém jednání sleva), 
PENB – G

4. Prodej bytu 2+1 (66,1 m2) do OV  
na ulici Větrná ve Svitavách.

 CENA: 1.550.000,- Kč včetně pro-
vize RK, PENB - C

5. Prodej bytu 2+KK (36 m2) do OV 
na ulici Dimitrovova Svitavy.

 CENA: 1.150.000,- Kč včetně pro-
vize RK, PENB - C

6. Prodej novostavby objektu k ce-
loročnímu užívání 3+KK (94 m2) se 
zahradou 645 m2 v lokalitě U Dolního 
rybníka.

 CENA: 3.150.000,- Kč včetně pro-
vize RK, PENB – G

7. Prodej venkovského domu se 
zahradou (1410 m2) v obci Javorník 
u Svitav. 

 CENA: 1.750.000,- Kč včetně pro-
vize RK. PENB –G

8. Prodej rodinného domu 4+1 
v Hradci nad Svitavou.

 CENA: 1.100.000,- Kč včetně pro-
vize RK. PENB –G

9. Prodej pozemku pro výstavbu RD 
2.160 m2 v lokalitě Gorkého Svitavy, 
elektrika, voda na pozemku.

 CENA: 1.400,- Kč/m2 + provize RK

10. Nájem provozovny (prodejny) na 
ul. ČSA v Moravské Třebové  v těsné 
blízkosti centra.  CENA: 15.000,- Kč 
+ zálohy na služby
11. Podnájem bytu 1+KK na ulici 
Pavlovova ve Svitavách – volné ihned

 CENA: 7.500,- Kč/měsíc  + jistota 
+ provize RK
12. Nájem bytu 1+KK na náměstí Míru 
ve Svitavách.  CENA: 8.410,- Kč/mě-
síc + jistota(12.000,- Kč) + provize RK
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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 tel.: 732 204 498, 773 003 028, 

608 608 813, 777 096 556
 Březová nad Svitavou, Radiměř, Pohledy a okolí

     tel.: 605 408 716, 773 003 028
 Polička a okolí, tel.: 737 714 334, 608 227 745, 777 096 556

 Sebranice, Lubná, H. a D. Újezd, Osík, Pohodlí, Vidlatá Seč a okolí 
     tel.: 608 227 745

 Svitavy, Březová nad Svitavou, Litomyšl, tel.  604 643 627
 Ústí nad Orlicí a okolí, tel.: 737 666 786

Výrobní areál Janov u Litomyšle 
(vedle autobazaru)

Tel.: 775 138 777, www.kamenictvi-litomysl.cz

- 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! 

KAMENICTVÍ KNAP 
Litomyšl

Výběr ze 300 typů 
Výběr ze 300 typů 

a 50 odstínů
a 50 odstínů

REHAU – Důvěra. Spolehlivost. Inovace. Přidejte se k více než 20 000 zaměstnancům na některém ze 170 výrobních závodů a zastoupení 
ve světě a posouvejte spolu s námi hranice možného v oblasti kvality, funkčnosti a trvalé udržitelnosti v automobilovém průmyslu.

Zažijte s námi fascinující svět automotive!

V případě zájmu kontaktujte:
REHAU Automotive, s. r. o., personální oddělení, Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Mgr. Linda Haikerová, e-mail: linda.haikerova@rehau.com, tel. 465 357 325

Sledujte nás na www.facebook.com/REHAUCZ/ nebo na www.rehau.cz, kde nás můžete kontaktovat pomocí 
Formuláře pro uchazeče o zaměstnání v sekci Práce & Kariéra.  

HLEDÁME MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY
pro závod v Jevíčku
Nástupní mzda včetně směnných příplatků:

134 Kč/hod/Brutto pro třísměnný provoz
Dále Vám nabízíme:

 7,5 hodinovou pracovní dobu
 13. mzdu ve výši 100 % měsíční mzdy
 pravidelné navyšování mezd
 5 týdnů dovolené
 příspěvek na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok
 příspěvek na stravování a fi remní kantýnu

 bezúročnou fi remní půjčku na bytové účely až 100 000 Kč
 příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok
 příspěvek k narození dítěte 1 500 - 3 000 Kč + 1 den dovolené navíc
 příspěvek ke svatbě 3 000 - 8 000 Kč + 1 den dovolené navíc
 fi remní akce

„Pracuj 
na křídlech 
REHAU!“

Speciální základní škola Speciální základní škola 
a střední škola a střední škola 

Svitavy Svitavy 

„Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu 
závisí naše vlastní štěstí.“                                           Albert Einstein
Ve škole pracujeme s dětmi předškolního věku, školního věku i s žáky střední školy. 
Dětem s mentálním a kombinovaným postižením, dětem s autismem i dětem s poru-
chami chování nabízíme partnerský přístup, vzájemný respekt a bezpečné prostředí 
s možností prožití vlastních úspěchů. Pro žáky s vývojovými poruchami chování při-
pravujeme vytvoření specializované třídy.
Pomáháme dětem rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, uplatňujeme vysoce in-
dividuální přístup projevující se zejména v organizaci, metodách a formách výuky. 
Podporujeme partnerství mezi žáky, učiteli a rodiči, důraz klademe na přípravu žáků 
na skutečný praktický život a dosažení jejich maximální možné samostatnosti.
Naše dveře jsou pro Vás kdykoliv otevřené, těšíme se na vaši návštěvu!

Speciální základní škola a střední škola Svitavy, Milady Horákové 488/44, Svitavy
tel.: 461 532 645, e-mail: specialni.skola@svitavy.cz
www.zsspecialni.svitavy.cz

DUKE 125 RCDUKE 125 RC
124.990 Kč124.990 Kč

99.990 Kč99.990 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH

AKČNÍ CENY 
MOTOCYKLŮ

Prodej 
náhradních dílů 

na všechny typy vozů 
za výhodné ceny 

PRODEJ 
oblečení a doplňků 

značky KTM

SERVIS 
A PNEUSERVIS

TEL.: 461 531 740, 603 449 209

!POZOR!!POZOR!
V NAŠÍ PRODEJNĚ MOŽNOST

ZAPŮJČENÍ
střešních boxů a nosičů lyží

Více info Vám rádi poskytneme přímo v naší prodejně.

y

Yuki Manxcafe 125 iYuki Manxcafe 125 i
49.990 Kč49.990 Kč

46.490 Kč46.490 Kč

Náměstí Míru 89
568 02 Svitavy
tel.: 461 532 256
mobil: 603 449 553
e-mail: amd@svi.cz
www.amd-svitavy.cz


