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Dal‰í ãíslo vyjde 13. kvûtna 2019, uzávûrka je 26. dubna 2019.
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Pro svoji desátou prodejnu si síÈ hobbymarketÛ UNI HOBBY vybrala mûsto Svitavy. Tato pro-
dejna otevfiela své brány ‰iroké vefiejnosti 28. bfiezna 2019. 

Sbírka

„Svitavy jsou strategicky velmi
dobfie poloÏené místo s velkou spádo-
vostí, kde navíc v ‰irokém okolí Ïád-
n˘ podobn˘ obchod nenajdete.
Svitavsko je navíc vyhledávaná 
oblast chalupáfiÛ, pro které je právû
kutilství a zahrádkafiení typické.” 
uvedl na tiskové konferenci k v˘bûru
místa pro novou prodejnu Ale‰ Pacal,
generální fieditel UNI HOBBY. 

Prodejna ve Svitavách nabídne na
plo‰e témûfi 9 000 m2 ‰irok˘ sortiment
zboÏí ve ãtyfiech svûtech, do kter˘ch
jsou prodejny UNI HOBBY tradiãnû
rozdûleny. Jsou to Technika, Stavba,
Bydlení a Zahrada. Prodejny UNI
HOBBY nabízí ucelen˘ sortiment 
okolo sto tisíc aktivních poloÏek zbo-
Ïí. Novû prodejna ve Svitavách nabízí
velkou prodejní halu stavebnin „drive
in”, kde je moÏno osobním automobi-
lem s pfiívûsem nebo malou dodávkou
vjet pfiímo dovnitfi, zastavit u prodej-
ního regálu, naloÏit si velké a tûÏké
zboÏí pfiímo do auta, u pokladny po-
tom zastavit, nechat nákup pokladní
zkontrolovat, zaplatit a odjet. V‰e po-
hodlnû a pfiedev‰ím rychle, bez zby-
teãné manipulace a pfiekládání. 

Spoleãnost UNI HOBBY z finanã-
ní skupiny UNIMEX GROUP vstou-
pila na trh v roce 2010 a je ryze ães-
kou spoleãností. Svitavsk˘ hobby-

market bude otevfien˘ sedm dní v t˘d-
nu od 8 do 20 hodin. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Mûsto Blansko spustilo 2. dubna vefiejnou
sbírku na pomoc rodinû s fie‰ením následkÛ ka-
mionem poniãeného domu v LaÏánkách. Podnût
ke sbírce, vedené na ãísle úãtu 4200307267/6800
(Sberbank CZ), vze‰el z tamní obãanské aktivity.
Sbírka pobûÏí do 30. ãervna.
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UNI HOBBY otevfiel 
desátou prodejnu v âR


