STRANA 7

SKUTE SKÉ NOVINY

Nový Český obchod s obuví
OBUV – BOTY - BOTIČKY
Pry" s posledními páry zimní obuvi!
Sleva na poslední páry zimní obuvi až 50 %.

O NÍ ST!EDISKO
Optika – Olivová – Skute"
Vám nabízí:

AKCE ÚNOR
NOVÁ KOLEKCE
SLUNE NÍCH BRÝLÍ
A DIOPTRICKÝCH OBRUB

Skute", Sládkova 849
tel.: 469 350 541
ádková inzerce
P!j"íme na cokoliv. Volejte PROVIDENT – tel.: 602 189 626

ádková inzerce
Pronajmu 2 samostatné byty v RD ve Skut i. Oba byty 3+1 (70 m2), ke každému bytu sklep, p$da, zahrada.Vytáp!ní elektrokotel. M!sí ní nájemné K
3900,-. Info: tel. . 602137062.

Tel. 777 830 504

podle systému Jóga v denním životě
http://www.joga.cz

Za"ali jsme v pond lí 25. ledna (od 17 – 18.30h.)
První cvi ení je náhledové a nezávazné, není
se t#eba hlásit p#edem. Cena za dvouhodinu je
Kvalitní eské d!tské ba k"rky, vložky do obuvi
70 K . Více informací a svou ú ast m$žete poa hlavn! veškeré tkani ky, v etn! trekových
tvrdit na tel. .: 725 696 132 nebo E – mailem
a ßuorescen ních!
na: janhlavacek@seznam.cz Vezm!te si deku
T šíme se na vás ve Skut!i, Smetanova ulice,
a cvi ební oble ení.
rohový d"m p#i výjezdu do nám stí.
P#ed a po cvi ení je možné posed!t si v ajovn!. Možnost hlídání d!tí b!hem cvi ení za
OTEVÍRACÍ DOBA: po-pá 9 – 12, 13 – 17
kilo (ovoce nebo zeleniny).
so 9 – 11
Den otev#ených dve#í
V p#ípad! pot#eby volejte na tel. .: 603 875 712.
V ned!li 24. ledna a 14. února od 14 hodin máte možnost
Jsme partnerskou prodejnou spole nosti TERM,
nahlédnout do p#ípravy aj$, proh#át se v ayurvédské san! nebo
další info o zna kách obuvi na: www.term.cz
si zkusit relaxaci
– jóganidru, tedy v!domý jógový spánek pod vedením
AKCE
paramhansswámího Mahešvaranandy./CD/ Nahlédnout do
46 Ah 56 Ah 70 Ah 80 Ah 100 Ah 125 Ah 145 Ah 180 Ah 200 Ah 230 Ah
poustevny, která je postavena
SILVER SILVER SILVER SILVER SILVER
HD
HD
HD
HD
SHD
ze slámy a omítnuta hlin!nou
1240,- K
1330,- K
1595,- K
1930,- K
2400,- K
2910,- K
3120,- K
3750,- K
4560,- K
5640,- K
omítkou. Nebo ochutnat indický bílý aj a halvu, což je
Indikátor baterie "magic-eye"
O 30% v!tší startovací výkon
!erpací stanice
Ochrana proti zkratu
O 20% delší životnost
sladkost, která se podává nap#.
tel.: 469 685 337
Požární ochrana - „Fire Protection"
Zvýšená odolnost p#i vysokých
PO - PÁ 6:00 - 20:00
na indické svatb!.
NOV

V NABÍDCE:

AUTOBATERIE

a nízkých teplotách

Ceny jsou uvedeny v . DPH

Vzpomínka
Dne 17. února uplyne rok plný bolesti a smutku nad ztrátou naší milované maminky a babi ky paní Boženy Cabicarové. Dne 16. února uplyne 15
smutných let od tragické smrti jejího vnuka Tomáše Chvojky. V!nujeme jim
tímto tichou vzpomínku. Kdo jste je znali, vzpome"te s námi.
D kují rodiny Steinova a Skalova

Vzpomínka

Hledáme
ﬁnanční
poradce

3 měsíční kurz jógy pro začínající
ve Žďárecké čajovně

Dne 25. 2. uplyne 15 let, kdy nás navždy opustila naše
milovaná Máša Havlová, rozená Štiková.
Zavzpomínejte s námi.
Za celou rodinu
Vladimír Havel

SO - NE 7:00 - 20:00

Hravá odpoledne ve Žďárecké čajovně
! Pro školáky každou st#edu od 15 –
17 hodin (40,- K na odpoledne)
! Budeme cvi it, hrát si, povídat, malovat, batikovat a r$zn! tvo#it; navrhneme si d!tské h#išt! sn$, které pak pom$žeme postavit,
zkusíme n!co vyp!stovat i uva#íme a na p#írodní notu se
naladíme…

Na všechna setkání
se t ší Lucka (tel.: 602 877 890)

