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Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 14. listopadu 2013, uzávûrka je 4. listopadu 2013.

Na‰e spoleãnost se v rámci svého sponzorského programu
rozhodla podporovat ãeské interprety. Zpûvák Petr Bende je
s na‰ím krajem úzce spjat pfiedev‰ím díky sv˘m hudebním za-
ãátkÛm a v souãasné dobû se kaÏdoroãnû vrací pfied blanenské
publikum se sv˘mi vánoãními koncerty.  
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Petr Bende (vlevo) pfii prohlídce v˘robní haly.

âKD BLANSKO HOLDING PODPORUJE
âESKÉ INTERPRETY

Dne 26. 09. nav‰tívil na‰i spoleãnost
Petr Bende osobnû, a odnesl si mnoho
záÏitkÛ a informací o tradiãní v˘robû
vodních turbín v na‰em regionu. 

V rámci na‰í podpory vánoãního 
turné tohoto zpûváka mají moÏnost na-

‰i zamûstnanci získat zdarma lístky na
jeho koncert v Blansku, kter˘ se usku-
teãní 30. 11. 2013 v Dûlnickém domû. 

Text: Mgr. Nina Juránková 
Foto: Jana Trtílková 

ELEKTROOPRAVNAELEKTRO PRODEJ A ZNAâKOV¯ 
SERVIS PRAâEK A MYâEK

Opravujeme spotfiebiãe znaãek: Whirlpoool • Ariston • Indesid 
• Fagor • LG • AEG • Electrolux • Zanussi, po domluvû i jiné...

P¤ÍJEM ZAKÁZEK TELEFONICKY, NEBO V PRACOVNÍ DNY NA OBCHODù

Servis •  Obchod - Bezruãova 18, Boskovice 680 01
Po - pá 8 - 12 hod. 13 - 17 hod. Mobil: 733 318 860, 737 274 760

602 747 986   www.Beretta.cz
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NABÍZÍME:
• Sportovní a lovecké zbranû
• Lovecké a sportovní náboje
• Pánské i dámské obleãení, obuv
• Pozorovací optika pro lov i turistiku
• Svítilny, noÏe

• Vzduchovky – zbranû, optika, terãe, diabolky
• Obranné prostfiedky – spreje, plynovky, paralyzéry
• Sklo, keramika
• Pu‰kafiské práce – montáÏe, nastfielení zbraní
• Prodej a v˘kup komisních zbraní za hotové
• Prodej obleãení a obuvy - slevy aÏ 70 %

Dárkové poukazy

PRODEJNA LOVECK¯CH 
A SPORTOVNÍCH POT¤EB

602 747 986   www.Beretta.cz


