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Krabiãková dieta
Vá‰ zdrav˘ Ïivotní styl nechte na nás!

NedrÏte drastickou dietu, stravujte se
zdravû a pfiitom hubnûte.

Pod vedením nutriãního poradce vám
pfiipravíme 5-6 ãerstv˘ch jídel dennû.

Rozvoz jídel aÏ k vám.
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PotkanÛ, krys, my‰í, ‰vábÛ, rusÛ, mravencÛ, faraonÛ, vos, molÛ, rybenek, blech, 
‰tûnic, plísní, virÛ, bakterií, plevelÛ, dfievomorky, ãervotoãÛ a v‰ech ostatních 
obtíÏn˘ch ‰kÛdcÛ.
Provádíme vyklízecí práce vã. likvidace odpadu, ochranu proti holubím koloniím, 
nástfiiky krovÛ proti dfievokazÛm, likvidaci neÏádoucí vegetace, poradenskou ãinnost.

mobil: 602 563 380, e-mail: parez.martin@seznam.cz

SVù¤TE PÉâI O VA·E ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ ODBORNÍKÒM FIRMY „PA¤EZ”
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vcik@rasino.cz  •  tel.: 602 486 331
Ra‰ino a.s., KU¤IM, Brnûnská 1085

Provádíme servis, lak˘rnické a klempífiské práce v‰ech znaãek automobilÛ.

Nov˘ Ford Focus Nov˘ Ford Focus 
motor 1,6 v˘bava

Trend 299 990 Kã

Kam poslat dûti na tábor? Do Petrovic!
Letní dûtské tábory v Petrovicích pofiádané skupinou

Samorost slaví letos pûtadvacetileté v˘roãí své existence.
Za ta léta pro‰lo táborem nespoãetné mnoÏství dûtí, které
z Petrovic odjíÏdûly spokojené, plné záÏitkÛ, obohacené
nov˘mi zku‰enostmi a natû‰ené na tábor dal‰í. Malebná
Petrovická osada má neskonalé kouzlo. Potkáte zde kama-
rády, ktefií se stanou va‰imi pfiáteli mnohdy na cel˘ Ïivot. 

Nauãíte se vnímat pfiírodu
okolo sebe. Díky své fantazii
se pfienesete do jiného svûta.
T˘m vedoucích je tvofien 
úãastníky dfiívûj‰ích táborÛ,
ktefií se díky svému nad‰ení
rozhodli v petrovické tradici
pokraãovat. SnaÏí se dûti na-
uãit zdravému soutûÏnímu
duchu, spolupráci s ostatní-
mi, logickému my‰lení, úctû
k pfiírodû a rÛzn˘m tábornic-
k˘m dovednostem. 

Samotn˘ Ïivot v tábofie
a vût‰ina her jsou motivová-
ny podle tématu tzv. celotá-
borové hry. V minul˘ch le-
tech se dûti staly indiány bo-
jujícími proti úkladn˘m kov-
bojÛm, pomocníky starofiec-
k˘ch bohÛ, udatn˘mi Galy,
mu‰ket˘ry, piráty z Karibiku
ãi vojáky jednotky M.A.S.H. 

Letos se dûti mohou tû‰it
na celotáborovou hru inspi-
rovanou pfiíbûhem J. R. R.
Tolkiena Hobit aneb cesta
tam a zase zpátky. Na ce-
l˘ch 15 dní se dûti stanou 
trpaslíky putujícími za po-
kladem, kter˘ je stfieÏen zá-
kefin˘m drakem ·makem.
Bûhem této dobroduÏné ces-
ty ãeká na dûti pestr˘ a zá-
bavn˘ program. Pokud se
tedy budete v dobû tábora
potulovat v lesích okolo pet-
rovického tábofii‰tû, nelek-
nûte se, zahlédnete-li v nich
zlobry, skfiety ãi elfy.
Nejspí‰ nûkde poblíÏ narazí-
te i na trpaslíky.
Pfiihlá‰ku a více informací
naleznete na 
www.samorost.info
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