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POZVÁNKA na pfiedná‰ku 
vûnující se zdravotní stránce správného postavení

chodila u dûtí i dospûl˘ch díky vhodné obuvi:

„Va‰e chodidlo ovlivÀuje va‰e zdraví”

Pfiedná‰ka se bude konat 23. 11. 2012 v 15. hodin v sále
Pohostinství V Chaloupkách v Jedovnicích. 

Pfiedná‰ka je pro vefiejnost ZDARMA.

Na místû bude osobnû pfiítomen drÏitel tfií patentÛ biomecha-
nické stélky pan Josef Hanák a MUDr. Ludmila Dohnálková,
ãlenka realizaãního t˘mu, ktefií budou pfiipraveni zodpovûdût
v‰echny va‰e pfiípadné dotazy t˘kající se správného postave-
ní chodidel i pfiípadn˘ch zdravotních komplikací.

HAKR Trade s.r.o.
Vavfiinec 142, 679 13
Tel.: 516 415 566, 725 046 369
E-mail: obchod@hakrtrade.cz
Web: www.hakrtrade.cz

KRBY / KAMNA / ZAHRADNÍ GRILY
Nabízíme kvalitní krbové vloÏky, biokrby, kamna a zahradní grily

v‰ech typÛ. Pfiijìte se k nám pfiesvûdãit osobnû s tímto inzerátem
a získáte slevu 10 % na ve‰ker˘ sortiment. Tû‰íme se na Vás!

Renovace parket (brou‰ení, kytování, lakování)

Pokládka parket, kazet, bordur
Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

Pokládka plovoucích podlah

MoÏnost pouÏití domácích i cizokrajn˘ch dfievin
(Afrika, Asie, …)

Tel.: 607 507 157

Na sobotu 20. fiíjna netrpûlivû ãekali
v‰ichni pfiíznivci ãeské ·kodovky. UÏ v 9
hodin ráno se otevfiely oba autosalony,
aby pfiedstavili svûtu novou krasavici…

Po cel˘ den aÏ do 18 hodin veãer bylo
v Autosu i Autospolu ru‰no a o nov˘ mo-
del byl velk˘ zájem. V Kun‰tátû bylo pfii-
bliÏnû 150 náv‰tûvníkÛ, ktefií mûli mimo
informace zájem i o pfiedvádûcí jízdy.
Zde nov˘ Rapid najel více jak 400 km.
Stejnému zájmu se tû‰ily i Boskovice,
kde pfii‰lo skoro 130 zájemcÛ a poãet
pfiedvádûcích jízd zde dosáhl ãísla 28.

Pro dûtiãky zde byly k dispozici rÛzná
‰lapadla, odráÏedla a kolobûÏky, nachy-
staná slalomová dráha, sladkosti, moÏ-
nost se zabavit kreslením, … takÏe rodi-

ãe mûli klid na prohlídku nového vozu.
Celá akce se vydafiila jak poãtem zá-

jemcÛ, tak poãasím, které bylo opravdu
nádherné.

·koda Rapid startuje na cenû od
289.900 Kã, prodávat se bude v prove-
dení benzín i diesel, motor nabídne
zdvihov˘ objem od 1198 ccm do 1390
ccm s v˘konem od 55/5400 kW/min do
90/5000 kW/min (benzín) a 1598 ccm
s v˘konem od 66/4200 kW/min do
77/4400 kW/min (diesel).

BliÏ‰í informace vám rádi poskytnou
v autosalonu Autos Kun‰tát, tel.: 516 462
180, www.autos-kunstat.cz a Autospolu
Boskovice, tel.: 516 452 105, 
www.autospol-boskovice.cz. Text: RePo

Autos Kun‰tát a Autospol Boskovice pfiedstavili nov˘ Rapid

Autosalon Autos Kun‰tát.
Foto: B. Oujezdsk˘ ml. 

Autosalon Autospol Boskovice
Foto: M. Beran


