STRANA 7

SKUTE!SKÉ NOVINY

Výsledky ankety na www.skutec.cz
Jakou máte rádi zimu?
S nepGesv/d[ivým náskokem
vyhrála odpov/l:
 zimu se snJhem vhodnou pro
zimní sporty (232)
a na dalších místech tyto:
 je mi to jedno (192)
 zimu nemám v^bec rád (178)
 co nejteplejší a beze snJhu
(174)
Sledujte stránky m/sta a hlasujte
v nové anket/.
/bal/

O!NÍ ST&EDISKO
Optika – Olivová – Skute4
Vám nabízí:

Skute2 a okolí

725 058 524
800 148 148

NOVÁ KOLEKCE
SLUNE%NÍCH BRÝLÍ

Karel Bezd>k
Finan4ní p^j4ky
do domácností

A DIOPTRICKÝCH OBRUB

Obchodní zástupce
spolupracující
se spole4ností
Provident
Financial s. r. o.

Skute4, Sládkova 849
tel.: 469 350 541
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 O 30% v/tší startovací výkon
 O 20% delší životnost
 Zvýšená odolnost pGi vysokých
a nízkých teplotách
 Indikátor baterie "magic-eye"

zveme vás k návštěvě nové prodejny

Dodáváme:
 obklady a dlažby
 sanitární keramiku

AKCE B$EZEN

AKCE

OBKLADY, DLAŽBY

 Ochrana proti zkratu
 Požární ochrana - „Fire Protection"
Ceny jsou uvedeny v[. DPH
 PB láhev 2kg 60 K[
 PB láhev 10kg 340 K[

4erpací stanice D8eveš
tel.: 469 685 337
PO - PÁ 6:00 - 20:00
SO - NE 7:00 - 20:00

VZORKOVÁ PRODEJNA
ZDRAVOTNÍ OBUVI SANTÉ
- nová kolekce obuvi pro rok 2010
- velký výbJr zdravotní obuvi dJtské,
dámské, pánské
- pantoQe, sandále, jarní obuv
- bezkonkuren4ní ceny

 vany, sprchové
kouty

 koupelnový
nábytek
 spárovací hmoty
 ukončovací proﬁly

 vodovodní baterie

Provádíme:
 rekonstrukce
bytových
jader

Ji8í PAULUS,

V. Nováka 117,
539 73 Skute4
tel./fax: 469 693 951,
mobil: 777 810 885
e-mail:
paulus-koupelny@seznam.cz

Jsme Český obchod s obuví

OBUV - BOTY - BOTIČKY
zveme Vás k návštěvě obchodu se značkovou obuví
za přijatelné ceny:
ASYLUM - %eská zna[ka zna[kové, velmi kvalitní a pohodlné dámské obuvi
NAVAHO - %eská klasická zna[ka pro outdoorovou, trekovou a pánskou obuv
PEDDY - %eská zna[ka zna[kové certijkované d/tské obuvi
KANGAROOS - Americká zna[ka je charakteristická svým sportovn/ - fashion vzhledem, který využívá know-how funk[ní obuvi.
SPRANDI - klasická zna[ka velmi kvalitní outdoorové a indoorové obuvi
BIG FISCH - %eská zna[ka domácí a pGezuvkové obuvi s technologií polštáGování stélky a tlumícího polštáGe v patní [ásti
RIDER, IPANEMA, GRENDHA - Brazilská zna[ka. V Evrop/ velmi vyhledávaná
zna[ka letní obuvi - moderní, stylová a pohodlná obuv.

OD B$EZNA
NOVÁ KOLEKCE PRO ROK 2010
najdete nás v Prose2i u Skut2e 93
- sm>r Borová
tel.: 777/908270, 776/852466

Prodejní doba:
Po
9.00 - 11.00
Út – 4t: 9.00 - 11.00
Pá
9.00 - 11.00
So
9.00 - 11.00

zavZeno
13.00 - 16.00
13.00 - 17.00

možná telefonická domluva i v jiný [as

www.sante-zdravotni-obuv.cz

Kvalitní 2eské d>tské ba2kKrky, vložky do obuvi
a hlavn> veškeré tkani2ky, v2etn> trekových
a Puorescen2ních!
PZijcte se k nám i nezávaznJ podívat. Budeme rádi, budete-li se k nám vracet a v pGípad/
jakéhokoliv pGání a pGipomínky se na nás neváhejte obracet
TJšíme se na Vás ve Skut4i, Smetanova ulice - rohový d^m pZi vjezdu do námJstí
otevZeno máme po - pá 9 - 12, 13 - 17 h, so - 9 -11h
(v pGípad/ akutní potGeby nás navštívit mimo otevírací dobu nám zavolejte) telefon: 603875712
jsme partnerskou prodejnou spole[nosti TERM a další informace o zna[kách obuvi
naleznete na stránkách: www.term.cz

