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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
l celková výměra 170 m2

l suterénní prostor
l samostatný vchod
l vlastní sociální zařízení
l samostatné energie
l vhodný prostor např. pro bar, 
 restauraci, kavárnu, vinárnu, 
 sklad, výrobu apod.

Více info na e-mailu: info@amica.cz
www.zamecekblansko.cz

JEDNA VOLNÁ KANCELÁŘ IHNED

POJĎTE S  NÁMI VYRÁBĚT ŽILETKY PRO CELÝ SVĚT!

Hledáme spolehlivé spolupracovníky:

Operátor kalení, broušení a balení
Mechanik, nástrojař
Pracovník kontroly kvality

VÝROBA HOLICÍCH A PRŮMYSLOVÝCH 
ČEPELEK JIŽ VÍCE NEŽ 70 LET

Tel.: 461 801 217   e-mail: personalni@czechblades.cz  www.czechblades.cz

SPORTPARK BOSKOVICE
zahájil provoz už v březnu

pro cyklisty i turisty nabízí oblíbený 
bufet V háječku. Jak sdělil správce 
sportparku Pavel Kejík, také půjčovna 
kol bude postupně, během dubna, na-
bízet kompletní sortiment. 
 V době otevření sportparku byly  
v provozu pouze dva traily z desíti – dů-

vodem pro děti a mládež PumpTrack 
Race Boskovice.
 Otevírací doba sportparku je na du-
ben stanovena: Po–Pá 13:00 –19:00, 
So, Ne, svátky 9:00 –19:00. Během 
letní sezony se bude provoz prodlužo-
vat tak, aby vyhověl skutečnému zájmu 
cyklistů. Potřebné informace jsou  
aktualizovány na stránkách www.bos-
kovickestezky.cz. Text a foto: ph

Areál sportparku

Bufet V háječku nabízí posezení ve stínu borovic

 Sportpark a singletraily Boskovické 
stezky zahájily letošní sezonu v pátek 
25. března. V areálu sportparku je v pro- 

vozu kompletní zázemí pro cyklisty, 
pumptrack i další instalované prvky 
pro malé i pokročilé bikery. Osvěžení 

vodem byla dosud 
neukončená lesní 
těžba. Předpoklad 
je, že postupně se 
budou během dub-
na, po ukončení 
těžby a po nutných 
úpravách, otevírat 
další tratě. 
 Soutěžní sezonu 
zahajuje v sobotu 
9. dubna Drahan-
ský sport team zá-


