
ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ PRO MĚSTA A VESNICE SVITAVSKÉHO REGIONU, MĚSTA 
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DOLESTAV SY, s.r.o.
Stavební fi rma Svitavy

přijme

zedníky, zámečníky,
řidiče avie

Kontakt: Jaroslav Doleček, tel.: 603 331 403
email: dolecek.jar@seznam.cz

Kompletní realizace oken, dveří a vrat, 
včetně zednických prací

OKNA A DVEŘE
BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ 

DVEŘE DO BYTŮ
GARÁŽOVÁ VRATA

INTERIÉROVÉ DVEŘE
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ OKRES SVITAVY A ÚSTÍ NAD ORLICÍ - VZORKOVNA SVITAVY

tel.: 603 366 027, 461 315 943
e-mail: risvitavy@mail.ri-okna.cz, www.oknasvitavy.cz

P L A S T   H L I N Í K   D Ř E V O

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 28 tis. Kč

Kontakt:
Jarmila Ducháčková

tel.: 733 539 813
e-mail: 

duchackova.servis@seznam.cz

VÝKUP PADANÝCH JABLEKVÝKUP PADANÝCH JABLEK
a sběr jablek pro pěstitelský destilát 

„Sudličkova PÁLENICE“  

výkupní místavýkupní místa
SvitavySvitavy, Olomoucká (bývalé Jatka), 
úterý 16 - 17 hod., sobota 8 - 9 hod.
Březová n. Sv.Březová n. Sv., Sluneční údolí 17, 

pondělí a čtvrtek 16 - 17 hod.
Hradec n. Sv.Hradec n. Sv. 427427, 

pondělí 17 - 18 hod.
LanškrounLanškroun, Luková u fotbal. hřiště, 

středa a neděle 16 - 17 hod.
Sudličkova Lhota u ChocněSudličkova Lhota u Chocně, Pálenice, 

út a čt 8 - 18 hod., so 9 -12 hod.
Hrobice LihovarHrobice Lihovar

út a čt 8 - 18 hod., so 9 -12 hod.

Větší množství nad 800 kg (= asi 20 pytlů) odvezeme a vyplatíme 
Vám na místě nejvyšší možnou aktuální výkupní cenu.

PAVLAS JAKUB,PAVLAS JAKUB, tel. 603 978 087 tel. 603 978 087
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ŘIDIČ 
- SKLADNÍK

SKLAD SVITAVY
Pracovní náplň:

 rozvoz zboží nákladním automobilem  skladování a prodej hutního materiálu
 dělení materiálu určenými prostředky  obsluha VZV

Požadujeme:
 zodpovědnost, pracovitost, samostatnost  platné oprávnění k obsluze VZV

 platné řidičské oprávnění skupiny B a C
Nabízíme:

 zaměstnání na hlavní pracovní poměr  práci v jednosměnném provozu
 mzda po zapracování od 130,- Kč/h  sleva na fi remní služby, zboží a výrobky 

 příspěvek na stravování  nástup možný ihned nebo dle dohody

Kontakt:
Ing. Jandl Bedřich, Hálkova 1577/1, Svitavy
tel.: 461 531 367, e-mail: jandl@atomsteel.cz

Mezinárodní rostoucí společnost v korporaci Mondragon, zabývající se výrobou plastových 
výlisků do interiéru automobilů, 

vypisuje výběrové řízení na pozice:
Seřizovač
Technolog
Údržba strojů + elektro
Manipulant
Skladník
Operátor ve výrobě 
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: 770 188 855

Těšíme se na Vás.

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

Nabízíme 
domácí 
práci

·  bez vstupních poplatků
·  jedná se o ruční kompletaci výrobků

·  vše potřebné k práci dostanete od nás
·  práce je vhodná pro všechny, 

co mají chuť si přivydělat
·  pobočka Moravská Třebová

V případě zájmů volejte 
730 158 751 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
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Nabízíme:  zaměstnanecké benefi ty  osobní ohodnocení ve formě prémií
Osobní návštěva pouze po telefonické domluvě.

DĚLNÍKA BRIGÁDNICI/KA 
do výroby (vhodné i pro důchodce)

DOBRÝ PRACOVNÍ KOLEKTIV HLEDÁ
pro jednosměnný provoz

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

Technik zákaznické kvality
závod Moravská Třebová
Jsme REHAU. Jako přední světový specialista na zpracování polymerů vyvíjíme inovativní materiály, technologie a řešení 
pro budoucnost. Jdeme cestou digitalizace, individualizace, trvalé udržitelnosti a mobility. Tvoříme pokrok, který zlepšuje 
úroveň života lidí na celém světě – přidejte se k nám i vy!

Vaše kvalifi kace:
• SŠ vzdělání (technického zaměření výhodou)
• znalost AJ nebo NJ na komunikativní 
  úrovni podmínkou
• zkušenosti z oblasti řízení kvality automotive výhodou
• znalost základních nástrojů řízení kvality výhodou
• ŘP sk. B, který využijete k občasným 
  pracovním cestám
• pozitivní reakce na změny a nové výzvy
• dobré komunikační schopnosti

Naše nabídka: 
• motivující fi nanční ohodnocení • 13. mzda ve výši 100 % měsíční mzdy • pružná pracovní doba
• 5 týdnů dovolené + možnost čerpání 4 dodatečných dnů volna • jazykové kurzy
• fi remní kantýna a příspěvek na stravování • příspěvek na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok
• odměna za přítomnost 500 Kč/měsíc • příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok
• bezúročná fi remní zápůjčka na bytové účely až 100 000 Kč 
• příspěvek ke svatbě, k narození dítěte, k životním a pracovním jubileím
• podpora volnočasových aktivit • fi remní akce

Na Vaše reakce se těšíme na: 
REHAU Automotive, s.r.o., Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
Mgr. Petra Švarcová
Tel.: 461 355 342, e-mail: petra.svarcova@rehau.com
Přehled volných pracovních míst naleznete na www.rehau.jobs/cz

Pracovní náplň:
• koordinace zpracování reklamací 
  a komunikace se zákazníky
• spolupráce při zavádění nových výrob 
  v závodě
• spolupráce na rozvoji segmentu 
  zákaznické kvality
• spolupráce při koordinaci externích 
  a interních auditů
• analýza a reporting kvalitativních dat

Výstavba inženýrských sítí a stavební práce
Olomoucká 2200/4b, Svitavy 

p ijme 

idi e sk. C
 

P ij te pracovat do malého p íjemného kolektivu 
ve  rm  s 25 letou tradicí!  

Nabízíme práci v jednosm nném provozu 
na Svitavsku, dobré platové podmínky, 

stravenky plus další bene  ty,
p ísp vek na penzijní p ipojišt ní.

 

Kontakt: Pavel Flora, tel.: 777 246 513  
email:  ora@unet.cz

Naše motto je: Vážit si práce lidí
Malá strojírenská rodinná fi rma s 18-tiletou působností ve Svitavách 

přijme do svého týmu:

CNC FRÉZAŘE
SOUSTRUŽNÍKY 

BRUSIČE NA KULATO
Požadujeme: 

 znalost práce dle výkresové dokumentace  základní znalost obrábění a měření
 spolehlivost, samostatnost, pečlivost  manuální zručnost

 praxe v oboru a znalost ŘS FANUC, HURCO výhodou

TECHNOLOG/KONTROLOR
Požadujeme: 

 obsluha 3D měřícího přístroje  znalost technických norem
 všeobecná znalost technologie obrábění a tepelného zpracování

 spolehlivost, samostatnost, pečlivost  praxe výhodou

Převažuje kusová a malosériová výroba.
Jedná se o práci na plný úvazek. Nástup možný ihned.

Nabízíme:
 stabilní zaměstnání  nadstandartní platové ohodnocení  příspěvek na stravování, penzijní připojištění   

 Kontakt tel.: 605 443 376

DVOUSMĚNNÝ PROVOZ

JEDNOSMĚNNÝ PROVOZ

 štípané (v metrových polenech)   
 měkké: 750 Kč s DPH/m3

 tvrdé: 1.400 Kč s DPH/m3

 odkory z pily: 1.500 Kč s DPH/balík
 možno i polínka
 doprava do 15 km ZDARMA

PALIVOVÉ DŘEVO

Pavel Pernica, Borušov 32, 571 01 Moravská Třebová
e-mail: KunaTrans@seznam.cz  mobil: 737 930 665

ŽALUZIE
VENKOVNÍ 
ROLETY
POKLÁDKY 
KOBERCŮ A LIN
včetně úpravy podkladů (stěrkování apod.)

Luděk Častulík
Boršov 158

tel.: 608 809 028
e-mail: 

ludekcastulik@seznam.cz

  sítě proti hmyzu
  montáž žaluzií 

      a veškeré stínicí 
      techniky

  shrnovací dveře



N A B Í Z Í M E
čerstvé vykrmené

HUSY 
z našeho chovu 

 
Prodej od 1. října 2020

Dále nabízíme 
vykrmené 

KACHNY
a vykrmená 

pomalu rostoucí 

KUŘATA 
Firma Stráník

Horní Újezd u Litomyšle.                                                                                       
Objednejte prosím na tel. 

603 792 036603 792 036

Hledáme pracovníky do výroby
závod Moravská Třebová
Jsme REHAU. Jako přední světový specialista na zpracování polymerů vyvíjíme inovativní materiály, technologie a řešení pro budoucnost. 
Jdeme cestou digitalizace, individualizace, trvalé udržitelnosti a mobility. Tvoříme pokrok, který zlepšuje úroveň života lidí na celém světě – 
přidejte se k nám i vy!

Nástupní mzda 119,50 Kč/hod. 
Již po půl roce od nástupu 132,70 Kč/hod.
 (+ směnné příplatky)

Naše nabídka:
• máme 7,5 hodinovou pracovní dobu
• za odpolední směnu vyplácíme příplatek 25 Kč/hod., za noční směnu 40 Kč/hod.
• vyplácíme 13. mzdu ve výši 100 % měsíční mzdy
• dovolenou si užíváme celých 5 týdnů
• přispíváme na stravování a máme fi remní kantýnu
• ať už jste odkudkoliv, přispějeme Vám na dopravu do práce dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok
• plnou docházku odměňujeme 500 Kč/měsíc
• přispíváme na penzijní připojištění nebo na životní pojištění 6 000 Kč/rok
• na bytové účely rádi bezúročně zapůjčíme až 100 000 Kč
• přispíváme k významným událostem života našich zaměstnanců 
  (ke svatbě, k narození dítěte, k životním a pracovním jubileím)
• podporujeme volnočasové aktivity
• pořádáme fi remní akce

Na Vaše reakce se těšíme na: 
REHAU Automotive s.r.o., Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
Mgr. Petra Švarcová 
Tel.: 461 355 342, e-mail: petra.svarcova@rehau.com
Přehled volných pracovních míst naleznete na www.rehau.jobs/cz

Poplatek za předčasné 
splacení hypotéky. Jak jej počítají 

jednotlivé banky? 
Více na www.consultvk.cz

 Litomyšl – prodej bytu 3+1 (78 m2) s balkonem 
ve II.NP zděného domu na ulici U Školek. Byt je 
připravený na kompletní rekonstrukci dle Vašich představ. 
Klidné místo k bydlení v atraktivní lokalitě. ENB G
č. 1564  Cena: informace v RK

 Řetová – prodej stavení o dispozici 4+2kk 
s letním pokojem v podkroví, dvorkem, stodolou a zah-
radou o výměře 2 951 m2. Topení lokální na tuhá paliva  
napojeno na elektro a veř. vodovod, odpady svedeny 
do jímky na vývoz. Stavení je vhodné i pro soužití dvou 
generací. ENB G
č. 1562 Cena: 1 750 000,- Kč

 Lubná u Poličky – prodej na sebe navazujících 
lesních pozemků o celkové výměře 17 330 m2 v blíz-
kosti obce ve směru na Široký Důl. Převážně jehličnatý 
les (smrk, borovice), stáří lesa cca 70-80 let.
č. 1565 Cena: Informace v RK

 Chmelík – prodej domu 3+1 se stodolou 
na polosamotě, s výhledem do údolí. Napojeno na ele-
ktro a obecní vodovod, odpady do jímky. Potenciál 
v dokončení domu v podkroví s pavlačí. Zahrada 
2 378 m2, pozemky celkem 2807 m2. Zajímavé místo 
pro trvalé bydlení i rekreaci. ENB F/350
č. 1561 Cena: 1 790 000,- Kč

 Osík – prodej 7 pozemků k bydlení v nově vznikající 
zástavbě v centru obce. Výměra od 1 100 m2 - 1 400 m2. 
Probíhá  příprava sítí (plyn, elektřina, veř. vodovod a ka-
nalizace) včetně příjezdové komunikace. Výhodná poloha 
pro bydlení v blízkosti Litomyšle.
č. 1534 Cena: 1 200,- Kč/m2

 Litomyšl – prodej RD 3+1 k rekonstrukci 
na Záhradi, 10 minut od náměstí. Rovinatá slunná 
zahrada 351 m2, předzahrádka 93 m2, zastavěná plocha 
229 m2, klenutý sklípek, kolna na nářadí. Napojeno 
na všechny sítě, ÚT na plyn. ENB G
č. 1545 Cena: Informace v RK

 Litomyšl – pronájem bytu 3+1 (100 m2) v blíz-
kosti náměstí. Pokoje na sebe  navazují, okna plastová, 
podlahy parkety, nový plyn.kotel, v koupelně vana, WC 
samostatně. Možnost užívat park.místo. ENB G 
č. 1526             Cena: 10 000,- Kč + E

 Litomyšl – pronájem bývalé kavárny 140 m2 

v příjemném prostředí na Smetanově náměstí. Klenbové 
na sebe navazující prostory s malebnou letní terasou 82 m2. 
Vlastní odečty elektro, plynu a vody. Volné ihned. ENB G
č. 1502       Cena: první 3 měsíce zdarma

 Litomyšl – pronájem prodejny 22 m2 na frekven-
tované ulici Havlíčkova (za poštou). Součástí sklad 12 m2, 
WC. Volné ihned. ENB G
č. 1563                  Cena: 7 000,- Kč/měsíc

 Litomyšl – prodej zděné garáže v lokalitě Cihelna. 
Zastavěná plocha 18 m2. Výklopná vrata, elektroinstalace. 
č. 1554       Cena: sleva na  243 150,- Kč

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

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 (95 m2) 
ve Svitavách, ul. Na Vějíři.

 CENA: 3.060.500,- Kč včetně provize 
RK, PENB - C

2. Prodej RD venkovského typu v obci 
Koclířov (okr. Svitavy) s okrasnou za-
hradou.

 CENA: 4.230.000,- Kč včetně provize 
RK, PENB – G

3. Prodej řadového rodinného domu 
(127 m2) na ulici Žižkova ve Svitavách.

 CENA: 2.500.000,- Kč včetně provize 
RK, PENB - G

4. Nájem nebytových prostor (4 x 100 m2) 
v blízkosti centra města Svitavy. 

 CENA: 4.500 Kč + DPH za 100 m2/
měsíc + služby + jistota + provize RK 

5. Prodej venkovského domu se zahra-
dou (1410 m2) v obci Javorník u Svitav. 

 CENA: 2.200.000,- Kč vč. provize 
RK. PENB –G

6. Prodej rodinného domu 2 x 2+1 
na ulici U Stadionu ve Svitavách. 

 CENA: 3.560.500,- Kč včetně provize 
RK. PENB –G

7. Prodej rodinného domu k celkové 
rekonstrukci v obci Vendolí.  

 CENA: 599.000,- Kč včetně provize 
RK. PENB –G

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

 CENA: 1.200,- Kč/m2 + provize RK

9. Prodej pozemku o výměře 4.287 m2 
ke stavbě RD v obci Radiměř. 

 CENA: 2.650.000,- Kč včetně pro-
vize RK

10. Prodej pozemku o výměře 1353 m2 
ke stavbě RD v obci Mikuleč. 

 CENA: 485.500,- Kč vč. provize RK

11. Prodej pozemku o výměře 1.159 m2 
ke stavbě RD v obci Opatov. 

 CENA: 347.700,- Kč vč. provize RK

12. Prodej pozemku o výměře 1.435 m2 
ke stavbě RD v obci Staré Město u Mo-
ravské Třebové. Sítě na pozemku. 

 CENA: 430.500,- Kč vč. provize RK

13. Prodej pozemku pro výstavbu rekreač-
ního objektu k celoročnímu užívání (368 m2) 
nebo zbudování zahrady v lokalitě U Dolního 
rybníka Svitavy, elektrika na pozemku. 

 CENA: 761.000,- Kč  včetně provize RK

14. Prodej pozemku (1799 m2) pro zbu-
dování zahrady v k.ú. Javorník u Svitav 
(bez sítí).  CENA: 175.000,- Kč  včetně 
provize RK

15. Prodej nadstandardního bytu            
(299 m2) v centru Svitav. 

 CENA: 5.065.000,- Kč včetně provize 
RK. PENB –G

polínka listnatá
od 1.300,- Kč/prms

polínka jehličnatá
od 1.000,- Kč/prms

zbytky z výroby 
listnaté

od 1.100,- Kč/prms

jasanové 
palivové dřevo

(kulatina délky 4 m)
od 900,- Kč/za prm 

minimální odvoz 22 prm

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

PALIVOVÉPALIVOVÉ
DŘEVODŘEVO

ŽALUZIE  ROLETY  VRATA
Montáž a servis žaluzií a předokenních rolet
Montáž garážových rolovacích vrat
Látkové interiérové rolety (vnitřní)
Sítě proti hmyzu (bez vrtání rámu)
Termorolety do střešních oken KADLEC JAROSLAV

Městečko Trnávka 200
mobil: 725 204 502

e-mail: kadlecjaroslavMT@seznam.cz

TELEVIZE
ZDARMA!

  Montáž nového satelitu u Vás 
zdarma
  Karta s Eurosportem do Vašeho 
satelitu za super cenu
  Nemůžete mít satelit? 
Zprovozníme televizi přes internet

www.satelitnidotace.cz
Tel.: 778 880 006

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

Řádkovou inzerci lze objednat na 
www.novinyeso.cz

Různé 
 KOUPÍM STARÝ DŘEVĚNÝ NÁBY-

TEK do 60tých let, dobře zaplatím i ná-
bytek chromovaný a plastový, také hodiny, 
betlémy, hračky, kočárky, hudební nástro-
je, vojenské věci, motocykly, čísla z loko-
motív a vše starožitného i technického 
charakteru. Solidní jednání a dobrá platba 
ihned. Přijedeme a vyklidíme. Petr Menčík 
Starožitnosti Litomyšl, tel. 604 243 579, 
email p.mencik@centrum.cz

 Renovace koupelnových van akry-
látovou vložkou. Tel. 739 574 935, www.
revago.cz.

 Překlady německé a anglické tech-
nické dokumentace, manuálů a fi remní 
korespondence, 30 letá praxe, spolehli-
vost a dobré ceny. www.koutny-servis.cz, 
info@koutny-servis.cz

 Koupím staré pivní lahve a skleni-
ce s nápisy pivovarů. Tel. 732 170 454, 
sběratel 

Byty, nemovitosti, 
pronájem 

 Koupím les i s pozemkem. Jakékoliv 
stáří.Může být malá výměra, nebo neu-
držovaný. Napadený kůrovcem nevadí.
tel.: 773 585 290 

 POZEMEK - PRODEJ - 1348 m2 - 
lokalita SVITAVY - Předměstí k využití 
jako zahrada. SMS na tel. 724 352 434  

 Sháním byt 2+1 do 2 mil. Kč, může 
být i družstevní, díky za nabídky, 777 
645 070

Zaměstnání
 ANDĚLSKÁ KAVÁRNA VE SVITA-

VÁCH PŘIJME BARISTU I BRIGÁDNÍ-
KY. Vhodné i pro ženy na MD. Mob.: 606 
786 279.

RENOVACE
PODLAH

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

tel.: 776 643 718



w
w

w
.n

o
vi

n
ye

so
.c

z
N

ovi
ny s t
ra

dic
í

vy
dá

vá
 A

ge
nt

ur
a 

E
S

O
, 

Ja
n 

K
ov

ář
, 

Ja
ro

sl
av

a 
Š

im
ko

vá
. 

A
dr

es
a:

 n
ám

ěs
tí 

M
ír

u 
78

, 
56

8 
02

 S
vi

ta
vy

, 
Ja

n 
K

ov
ář

 -
 6

03
 5

11
 5

82
, 

Ja
ro

sl
av

a 
Š

im
ko

vá
 -

 6
03

 2
47

 5
27

, 
 E

-m
ai

l: 
es

o@
no

vi
ny

es
o.

cz
, 

w
w

w
.n

ov
in

ye
so

.c
z.

 P
ří

je
m

 in
ze

rc
e:

 p
on

dě
lí 

- 
pá

te
k,

 9
.0

0 
- 

13
.0

0.
 R

eg
is

tr
ov

án
o 

u 
M

K
 Č

R
 E

 1
20

48
. 

T
is

k:
 

U
N

IP
R

IN
T

, 
s.

r.
o.

, 
R

yc
hn

ov
 n

ad
 K

ně
žn

ou
. 

G
ra

fic
ké

 z
pr

ac
ov

án
í 

je
 m

aj
et

ke
m

 A
ge

nt
ur

y 
E

S
O

. 
D

is
tr

ib
uc

i z
aj

iš
ťu

je
 Č

es
ká

 p
oš

ta
 s

.p
.

www.bacabeton.cz
605 541 746

KAMENNÉ KOBERCE

okrasné kamenivo 

AKCE
na tento měsíc:  

Kamenný 

koberec Las Vegas

322,- Kč/m
2

PRODEJ 
náhradních dílů 

na všechny typy vozů 
za výhodné ceny
a prodej oblečení

a doplňků značky KTM

SLEVA 
25% 
na skladové 

zásoby
motooblečení

SERVIS A PNEUSERVIS
TEL.: 461 531 740, 603 449 209

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

YUKI 125i MatrixYUKI 125i Matrix

SLEVASLEVA
34.490 Kč34.490 Kč

36.99036.990

KTM 390KTM 390
AdventureAdventure

154.990 Kč154.990 Kč
164.990164.990

 ČT 17.9. v 17.30h Pavel Moric - Umění žít (vstupné 
300 Kč)

 PÁ 18.9. v 18.00h Nejen o homeopatii s MUDr. T. Leben-
hartem (vstupné 150 Kč předprodej / 190 Kč na místě)

 ČT 8.10. v 19.00h Z Ústí nad Orlicí do Pekingu po že-
lezných nitkách - Rusko, Mongolsko, Čína. Beseda s La-
dislavem Kalousem (vstupné 80 Kč předprodej / 100 Kč 
na místě)

 PÁ 16.10. v 19.30h David Kříž v písních Jiřího Najvara, 
Voskovce, Wericha, Ježka, Šlitra a Suchého

 ST 21.10. v 19.00h Írán: Od revoluce po Trumpa. Be-
seda s Lenkou Hrabalovou (100 Kč předprodej / 120 Kč 
na místě)

 PÁ 23.10. v 19.00h 4300 km pěšky přes Ameriku, sama, 
v divočině. Z Mexika do Kanady. Beseda s Monikou Bene-
šovou, autorkou knihy Moje Pacifi cká hřebenovka

 PÁ 30.10. v 18.30h Koncert: Brass Company, Eliška Ur-
banová s Peterem Juhásem a Hlavou dolů (150 Kč před-
prodej / 170 Kč na místě)

NEJBLIŽŠÍ 
PROGRAM 
MUSIC BAR 
FOREA


