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Muchova stezka povede až do Doubravice a Boskovic

OPPORTUNITY, spol. s r.o.
Sedláčkova 10, 628 00 Brno-Líšeň

Tel.: +420 544 424 611
www.opportunity.cz

AUTOCENTRUM 
BRNO-LÍŠEŇ

NOVÁ DACIA

SANDERO

JIŽ OD

99 Kč/den
s Dacia Finance na 4 roky
Reprezentativní příklad Nové Sandero Essential TCe 90: cena vozu: 274 900 Kč vč. DPH, výše úvěru: 164 940 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 109 960 Kč, úroková sazba: 4,2 %, 
RPSN: 9,5 %, 1.–47. měsíční splátka úvěru: 2 200 Kč, 48. splátka úvěru: 82 740 Kč, 1.–48. měsíční splátka havarijního pojištění a povinného ručení: 815 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, 
celková částka k uhrazení: 225 260 Kč, délka úvěru: 48 měsíců, nájezd: 15 000 km/rok. Celková měsíční splátka včetně pojištění 3 015 Kč. Součástí fi nancování je zdarma Garance Plus na 
5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dříve). Dacia Finance znamená fi nancování poskytované společnosti RCI Financial Services, s. r. o. Smluvní záruka Dacia 3 roky / 100 000 km (dle toho, co 
nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Modulární podélné střešní lišty jsou k dispozici pouze pro Nové Sandero Stepway. 
Nové Sandero: spotřeba 5,1–7,3 (l/100 km), emise CO2 106–137 (g/km). Nové Sandero Stepway: spotřeba 5,6–7,7 (l/100 km), emise CO2 114–145 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise 
CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.
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5 990 Kč měsíčně
včetně pojištění a Easy Service 5 let/60 000 km

Nabídka platí do 30. 9. 2021. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Financování Easy Plus pro Renault Arkana 
Zen TCe 140 EDC: 620 000 Kč vč. DPH, výše úvěru: 372 000 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 248 000 Kč, úroková sazba: 5,12 %, RPSN: 10,1 %, 1.–47. 
měsíční splátka úvěru: 4 471 Kč, 48. splátka úvěru: 223 200 Kč, 1.–48. měsíční splátka hav. pojištění a povinného ručení: 1 516 Kč, poplatek za poskytnutí úvě-
ru: 0 Kč, celková částka k uhrazení: 506 105 Kč, délka úvěru: 48 měsíců, nájezd: 15 000 km/rok. celková měsíční splátka včetně pojištění 5 987 Kč. Součástí 
financování je servisní smlouva Easy Service na 5 let/60 000 km (dle toho, co nastane dříve). Renault Finance znamená financování poskytované společ-
ností RCI Financial Services, s.r.o. nový Renault Arkana: spotřeba 4,9–5,9 l/100 km, emise co2 111–133 g/km. uvedené spotřeby paliva a emise co2 jsou změřeny 
metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
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Reprezentativní příklad Nové Sandero Essential TCe 90: cena vozu: 274 900 Kč vč. DPH, výše úvěru: 164 940 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 109 960 Kč, úroková sazba: 4,2 %, 
RPSN: 9,5 %, 1.–47. měsíční splátka úvěru: 2 200 Kč, 48. splátka úvěru: 82 740 Kč, 1.–48. měsíční splátka havarijního pojištění a povinného ručení: 815 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, 
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nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Modulární podélné střešní lišty jsou k dispozici pouze pro Nové Sandero Stepway. 
Nové Sandero: spotřeba 5,1–7,3 (l/100 km), emise CO2 106–137 (g/km). Nové Sandero Stepway: spotřeba 5,6–7,7 (l/100 km), emise CO2 114–145 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise 
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Reprezentativní příklad Sandero Essential TCe 90: cena vozu: 279 900 Kč vč. DPH, výše úvěru: 167 940 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 111 960 Kč, úroková 
sazba: 3,74 %, RPSN: 9,0 %, 1.–47. měsíční splátka úvěru: 2 190 Kč, 48. splátka úvěru: 83 970 Kč, 1.– 48. měsíční splátka havarijního pojištění a povinného ručení: 825 Kč, 
poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení: 225 675 Kč, délka úvěru: 48 měsíců, nájezd: 15 000 km/rok. Celková měsíční splátka včetně pojištění  
3 015 Kč. Denní splátka 99 Kč je vypočtena jako průměrná denní splátka podle vzorce: (měsíční splátka včetně pojištění, tj. 3015 Kč x 12)/365. Součástí financování je 
zdarma Garance Plus na 5 let/ 100 000 km (dle toho, co nastane dříve). Dacia Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Nové 
Sandero: spotřeba 5,1–7,3 (l/100 km), emise CO2 106–137 (g/km). Nové Sandero Stepway: spotřeba 5,6–7,7 (l/100 km), emise CO2 114–145 (g/km). Uvedené spotřeby paliva 
a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

V muzeu při prohlídce doubravické opony

	 Již	od	roku	2016	všichni	doubravičtí	vědí,	že	opona,	
kterou	pro	místní	divadelní	ochotníky	na	konci	19.	sto-
letí	 namaloval	 později	 světoznámý	 malíř	 Alfons		
Mucha,	 se	 neztratila,	 ale	 byla	 od	 roku	 1938	 uložena		
v	boskovickém	muzeu.	O	této,	pro	všechny	milovníky	
a	obdivovatele	díla	Alfonse	Muchy	skvělé	zprávě,	bylo	
napsáno	již	mnoho	článků	v	různých	denících	a	časopi-
sech.	Také	je	veřejně	známo,	že	divadelní	opona	prošla	
náročným	konzervátorským	ošetřením,	a	že	byla	v	roce	
2020	hlavním	exponátem	výstavy	„Předehra	ke	slávě	
Alfons	Mucha	raná	tvorba	1881–1895“.	
	 Velmi	 významným	 dnem	 se	 nejen	 pro	 Doubravi-	
ci,	ale	také	pro	Boskovice,	stalo	pondělí	13.	září	2021.	
V	tento	den	jak	Boskovice,	tak	následně	také	Doubravi-
ci	nad	Svitavou	navštívil	vnuk	slavného	malíře	Alfonse	

Muchy	John	Mucha	se	synem	Marcusem	a	tajemníkem	
Nadace	Mucha	Janem	Večerkem.	Důvod	byl	jediný	–	
na	vlastní	oči	vidět	divadelní	oponu,	kterou	Alfons	Mu-
cha	namaloval,	a	také	osvětlit,	co	bude	obnášet	Mucho-
va	stezka.	Jejich	první	kroky	však	vedly	na	návštěvu	
Střední	pedagogické	školy	Boskovice,	kde	vzácné	hos-
ty	přivítala	ředitelka	školy	Mgr.	Leona	Valterová.	Zá-
stupce	Nadace	Mucha	doprovázela	 starostka	městyse	
Doubravice	nad	Svitavou	Mgr.	Jana	Otavová,	místosta-
rosta	Ing.	Martin	Štěrba,	Ph.D.	a	kronikářka	Doubravi-
ce	Eva	Sáňková.	Po	krátkém	neformálním	rozhovoru	
se	žákyněmi	školy	byla	návštěvě	představena	výstava	
obrazů	a	obrázků	inspirované	Muchovou	tvorbou,	které	
namalovaly	 přítomné	 studentky.	 A	 pak,	 po	 příchodu		
do	Muzea	regionu	Boskovicka,	pro	vzácné	a	milé	ná-

turního	domu	odsouhlasili	místo,	kde	by	v	budoucnu	
měla	být	umístěna	ona	slavná	divadelní	opona.	Při	pří-
jemném	posezení	v	obřadní	síni	seznámil	John	Mucha	
starostku	městyse	Mgr.	Janu	Otavovou	a	místostarostu	
Ing.	Martina	Štěrbu,	Ph.D.	s	plánem	na	vytvoření	Mu-
chovy	 stezky.	Memorandum	o	vytvoření	 stezky	bylo	
podepsáno	10.	září	zástupci	Nadace	Mucha,	Moravské-
ho	Krumlova,	 Ivančic	a	kraje	při	slavnostním	večeru		
k	návratu	Muchovy	Slovanské	epopeje	na	krumlovský	
zámek.	Muchova	stezka	povede	místy,	kde	malíř	vy-
růstal,	tvořil	a	také	čerpal	inspiraci	pro	svá	díla.	Nebu-
de	 to	ani	za	 týden,	ani	za	měsíc,	ale	věřme	 tomu,	že	
naše	opona	se	časem	do	Doubravice	vrátí	a	spolu	s	dal-
šími	 zapůjčenými	 uměleckými	 předměty	 ze	 sbírek		
Nadace	Mucha	přispěje	k	 ještě	většímu	zájmu	o	dílo	
Alfonse	Muchy,	které	si	to	plným	právem	zaslouží!

Text: Eva Sáňková, kronikářka Doubravice nad Svitavou 
Foto: Jan Večerek

John Mucha a Marcus Mucha se podepisují do Pa-
mětní knihy Doubravice nad Svitavou

vštěvníky	 nastal	 onen	 dlouho	 očekávaný	
okamžik,	 kdy	 se	 po	 přivítání	 s	 ředitelem		
muzea	 PhDr.	 Romanem	 Malachem,	 Ph.D.	
mohli	seznámit	s	dílem,	které	vytvořil	jejich	
slavný	předek,	malíř	Alfons	Mucha.	S	histo-
rií	opony	je	seznámila	náměstkyně	ředitele	
Mgr.	Taána	Bártová	Pavelková.	A	protože	
jak	se	říká,	nic	netrvá	věčně,	musela	skončit	
i	 návštěva	 muzea,	 aby	 vzácní	 hosté	 mohli	
pokračovat	 v	 poznávání	 míst,	 které	 kdysi	
dávno	malíř	Alfons	Mucha	rád	navštěvoval.	
Cesta	je	tak	přivedla	do	Doubravice	nad	Svi-
tavou,	kde	vlastně	divadelní	opona	vznikla.	
Pan	 John	 Mucha	 se	 synem	 Marcusem	 tak	
uviděli	místo,	kde	stával	Holíkův	statek	se	
stodolou,	 ve	 které	 Mucha	 při	 jeho	 návště-
vách	 maloval.	 Přesto,	 že	 statek	 nahradila	
budova	radnice	a	stodolu	prostory	kina,	byli	
oba	dva	spokojeni.	Po	prohlídce	kina	a	kul-


