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Dimas
Wood

Dub zimní
šedý

7mm
tloušťka

Cena:
169,-/m2

Dub Grand
šedý

Dub Grand
přírodní

Borovice
Cascina

Dub letitý
béžový

Dub Nord 
pískově
béžový

Dub zimní
světlý

Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 28. 2. 2021.

cena od

1290,-

3
roky záruka kov/plast

cena od

169,-m2

Laminátové 
plovoucí
podlahy

Gola sada
Ráčna: 
1/2" a 1/4"
Sada obsahuje: 
nástavce
s ráčnami,
nejpoužívanější
rozměry
maticových klíčů,
imbus klíčů a bitů

3190,-

799,-

Rozměry: 82 x 38 x 77 cm | Objem: 52 l
Materiál: plast | Barva: šedá
Obsahuje lehké průsvitné víko
s regulovatelnými ventilačními otvory

Sadbovač
Respana15,-

Prvosenka, 
Petrklíč
Primula acaulis
∅ květináče: 9 cm
Cena 
bez obalu

Obal keramický 
na primule
∅ květináče: 11 cm
Různé barvy
Cena: 32,-

20
kg

Regál PLUS
4 police
60 x 30 x 135 cm
5 polic
80 x 40 x 187 cm 
120 x 40 x 187 cm

cena od

399,-

7mm
tloušťka 8mm

tloušťka8mm
tloušťka 8mm

tloušťka7mm
tloušťka7mm

tloušťka 8mm
tloušťka

Cena:
169,-/m2

Cena:
189,-/m2

Cena:
199,-/m2

Cena:
199,-/m2

Cena:
199,-/m2

Cena:
229,-/m2

Cena:
249,-/m2

Přisazené
svítidlo
stmívatelné
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Akce v Muzeu Blanenska

Azyl pro opuštěné, nemocné a zraněné kočky 

	 Další	 akcí,	 o	 které	 bychom	 Vás	 rádi	 informovali,	 	 je	 připravovaná		
výstava	 s	 názvem	 „Stanislav	 Lachman	 zblízka“,	 která	 bude	 zahájena		
v	září	2021.	V	letošním	roce	oslavíme	výročí	100	let	od	narození	tohoto	
slavného	českého	designéra,	který	je	autorem	více	jak	1200	návrhů	prů-
myslových	výrobků,	z	nichž	tři	čtvrtiny	byly	realizovány.	Navrhl	vysava-
če,	mixéry,	fény	a	žehličky,	které	po	celou	druhou	polovinu	20.	století	
patřily	k	výbavě	naprosté	většiny	československých	domácností.	Touto	
cestou	bychom	Vás	chtěli	požádat,	pokud	vlastníte	nebo	víte	o	někom,	
kdo	je	majitelem	takového	elektrospotřebiče	(zejména	výrobky	značky	
ETA)	a	měl	by	zájem	jej	věnovat	nebo	zapůjčit	do	připravované	výstavy,	
ozvěte	se	na	e-mail:	info@muzeum-blanenska.cz.	
	 Děkujeme	za	Vaši	přízeň	a	přejeme	pevné	zdraví!

Pavlína Komínková, ředitelka
Foto: Renata Kuncová Polická

	 Azyl	Jiřina	Skoumalová,	z.s.	byl	zalo-
žen	v	roce	2017,	ale	v	péči	o	bezprizorní	
kočky	začal	už	dříve.	
	 Hlavním	cílem	Azylu	je	péče	o	opuš-
těné,	zraněné	a	nemocné	kočky,	kastrace	
koček,	 veterinární	 ošetření,	 odčervení,	
očkování	a	hledání	nových	domovů.	Do-
stávají	se	sem	také	kočky	po	zemřelých	
majitelích,	z	různých	rodinných	důvodů,	
nechtěná	 koata	 odhozená	 většinou	 na	
opuštěných	 místech.	 Azyl	 je	 nezisková	
organizace,	kde	převážná	část	peněz	na	
provoz	 je	 získána	 od	 drobných	 dárců		
a	pořádáním	aukcí	na	fcb	dobrovolníky.	
V	Azylu	 je	v	 současné	době	kolem	sta	
koček,	ročně	přijme	a	vykastruje	podob-
ný	počet.	Nové	domovy	se	hledají	sdíle-
ním	příspěvků	na	fcb	a	inzercí	na	webu	
Pesweb.	

Kuchyňský robot ETA 0024 se vyráběl na přelomu 
80. a 90. let ve výrobním závodě ETA Hlinsko.

lidem	 v	 okolí	 se	 zajištěním	 kastrace.		
Nepodporujte	 prosím	 domácí	 množení	
koat,	útulky	 jsou	 již	 te	nad	své	 limity		
a	 každé	 další	 kotě	 zabere	 místo	 kočce		
z	 útulku,	 který	 potom	 nemůže	 pomoci	
dalším	kočkám,	které	čekají	na	ulici.	
	 Azyl	 se	 nachází	 v	 obci	 Ústup,	 je		
v	této	lokalitě	jediným	útulkem.	Pokud	
chcete	činnost	Azylu	podpořit,	transpa-
rentní	 účet	 máme	 2201199940/2010.	
Adresa	Azylu:	Ústup	18,	679	74,	p.	Oleš-
nice.	Tel.:	605	174	466,	fcb:	Azyl	Jiřina	
Skoumalová,		z.s.		

Text: Radka Aroua
Foto: archiv Azyl Jiřina Skoumalová, z.s. 

	 Bohužel	 většina	 obcí	 stále	 problém	
opuštěných	koček	neřeší,	dokonce	někde	
zakazují	 krmení	 koček,	 což	 ale	 není		
řešením.	 Pokud	 existují	 krmná	 místa		
a	o	venkovní	kočky	se	někdo	stará,	mo-
hou	 se	 dát	 kastrovat	 a	 tím	 se	 redukuje	
nárůst	populace.	Kočka	může	mít	kolem	
5	koat	2x–3x	za	rok.	Dlouhodobým	ře-
šením	je	pouze	kastrace,	kdy	se	občané	
mohou	 obrátit	 na	 kastrační	 programy,		
v	současné	době	KasPro	a	Feliti	kastruje.	
Komu	 problematika	 opuštěných	 koček	
není	 lhostejná,	 a	 se	 obrátí	 na	 starosty	
obcí,	 na	 veterinární	 ordinace,	 zda	 mo-	
hou	kastrace	propagovat,	pomoci	starším	


