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pf 2020 K přání příjemného 
prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů

v nadcházejícím roce 2020 
připojuji srdečné poděkování za Vaši důvěru 

a těším se na další úspěšnou spolupráci.

Renata Kuncová Polická

Další číslo vyjde 10. února 2020, uzávěrka je 31. ledna 2020.
ročník VIII číslo 10 prosinec 2019 www.listyregionu.cz

AKCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB OD 1.12. - 31.12
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2020Muller Thurgau 56,-

Rulandské modré 56,-

Veltlínské zelené 59,-

Modrý Portugal 59,-

Sauvignon (pozdní sběr) 129,-

Rulandské modré (pozdní sběr) 129,-
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S M E TA N O VA 6
678 01 B L A N S KOPřejeme Vám 

poklidné prožití 

svátků vánočních 

a vše nejlepší 

do nového roku 2020.

Ing. Silvie Hynštová, 

Lenka Oujeská Veselá

Vážení a milí čtenáři, 

právě jste dočetli letošní poslední číslo Listů regionů. 

Tak, jak čtenář otáčí listy v knize nebo v novinách, všichni do jednoho jsme prožili 
dalších 365 dnů v našich životech. Tak, jak jednotlivé kapitoly v knize – některá zaujme víc, některá míň, i naše životy během roku 
prošly různým obdobím. Život je sinusoida, a když je někdy hůř, člověk musí věřit, že bude zase líp. A když je dobře, užívejme si 
to, protože víme, že ne všechny naše dny jsou naplněné štěstím. 

Děkuji všem, kdo se mnou noviny tvoří a roznáší je do schránek. 
Děkuji i vám, čtenářům, že je rádi čtete a posíláte své příspěvky. 

Dovolte mi vám všem popřát krásné, klidné svátky vánoční 
a v novém roce hlavně zdraví a splnění všech i těch tajných přání. 

Renata Kuncová Polická - vydavatelka
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