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Mezi ty nejoblíbenûj‰í tradiãnû patfií
hra „Vánoce zdarma”, ve které mÛÏete
získat vánoãní nákupy zcela zdarma
a to vã. vánoãního stromku, kapra ãi
kolekcí. Na Hané nebudou chybût ani
soutûÏe o volÀásky do nejlep‰ích zim-
ních stfiedisek na Moravû a v zahraniãí.
Navíc vás opût zdarma dostaneme na
ty nejlep‰í koncerty v regionu. Rozdali
jsme napfi. lístky na brnûnsk˘ koncert
ElánÛ, moravské koncerty Miro Îbirky

a dal‰í. UÏ teì se mÛÏete tû‰it na vstu-
penky na vánoãní koncerty Lucky Bílé
v na‰em regionu. Nalaìte si uÏ dnes
Rádio Haná a vyhrajte! 

Pofiádáte akci? My na ní pozveme
na‰e posluchaãe. Rádio Haná je partner
nejlep‰ích akcí v regionu, tak nám dej-
te vûdût o té va‰í na akce@radioha-
na.cz nebo na www.akcezabava.cz.
Navíc vám dodáme profesionálního
moderátora s aparaturou nebo zajistí-

me umûlce a program na va‰i firemní
ãi soukromou akci. Více na www.fors-
berg.cz. Máte firmu a potfiebujete
zv˘‰it zisk? PomÛÏeme vám! Rádio
je denním médiem s nejdel‰í sledova-
ností (prÛmûrnû 5 hodin a 21 minut).
Napi‰te nám na obchod@radiohana.cz
Rádio je pfiednákupním médiem, je
vÏdy aktuální a nákladovû efektivní.
Rádio Haná je nejposlouchanûj‰í regi-
onální stanice v Olomouckém kraji

a v sousedních krajích je stále oblíbenûj-
‰í. T˘dnû Rádio Haná ladí pfies 141.000
spokojen˘ch posluchaãÛ také na
Boskovicku na 96, 2 FM a Blanensku na
98, 6 FM. Ná‰ druh˘ program Skyrock
naladíte v Boskovicích na 104, 9 FM
a v Blansku na 88, 7 FM.  Dûkujeme za
va‰i pfiízeÀ. 

Programov˘ fieditel Radia Haná 
Marek Berger

www.radiohana.cz

PODZIMNÍ NOVINKY RÁDIA HANÁ P¤EDSTAVUJE
PROGRAMOV¯ ¤EDITEL MAREK BERGER:

Rádio Haná pro vás na podzim tohoto roku pfiipravuje fiadu novinek. Po letních soutûÏích o zájezd do Francie a fiíjnovém
soutûÏním projektu „Buì krásnûj‰í s Rádiem Haná” se pro vás v tûchto dnech chystá dal‰í fiada úspû‰n˘ch soutûÏí. 

www.himmer.cz
Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• prodej pracovních odûvÛ a obuvi •

• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 24 let GARANCE PRO VÁS !

! LÉTO – NÁKUP VČAS: UŠETŘÍTE !!! 
VÝBĚR SLEV až 20 %, děti až 0 Kč, ZÁLOHA 500! 

SENIOŘI +55 DOTACE: LETECKY OD 9.990 ALL INCL.

Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu!


