Přehled podnikatelů se sídlem v Novém Lískovci a poskytujících svoje služby obyvatelům Nového Lískovce pro rok 2011 na podporu
drobného podnikání vychází v září 2011 v nákladu 6 000 kusů, z toho 5 000 vložených do Lískáčku a 1 000 kusů k rozebrání na ÚMČ.
Podnikající subjekty jsou rozčleněny do šesti kategorií: 1. Cizí jazyky, školství, 2. Řemesla, 3. Služby, 4. Stavebnictví, 5. Zdravotnictví,
kosmetika, masáže, péče o tělo, 6. Ostatní.

Cizí jazyky / školství
Mgr. Maria Zukalová, Obřanská 60, tel.: 545 163 190,
603 798 910, info@astrajs.cz, www.astrajs.cz

Roman Seitler, Oblá 35, tel.: 603 382 505, 775 382 505,
autoskola1@centrum.cz, www.autoskola1.cz

ASTRA – jazyková škola s.r.o., výuka angličtiny

AUTOŠKOLA

–
–
–
–
–

výuka dětí od 2 do 6 let v doprovodu rodičů
výuka pro děti od 6 let
výtvarné hrátky s angličtinou pro děti od 2 do 3 let
výuka pro maminky na MD s hlídáním dětí
angličtiny pro dospělé – všeobecná, firemní, individuální, obchodní, se zaměřením
na turismus a cestování
– výuka probíhá: Nový Lískovec, Žabovřesky, Brno-střed, Lesná, Obřany, Líšeň,
Jehnice, Bílovice, Babice, Královo Pole

Výcvik sk. B, kondiční jízdy, školení řidičů
- individuální přístup
- výcvik bez stresu a v pohodě

Mgr. Dagmar Poláková, MC Sedmikráska, Oblá 51, tel.: 603 943 213,
544 213 306, polakova@yamahaskola.cz, www.yamahaskola.cz/brno

Mgr. Eva Čechová, Oblá 83, tel.: 547 215 926, 723 484 800,
ceeva@volny.cz, www.prekladynemciny.cz

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA, hudební
vzdělávání od nejmenších po dospělé

PŘEKLADATELKA A TLUMOČNICE JAZYKA
NĚMECKÉHO

Hudební „přípravka“ pro nemluvňata a batolata již od čtyř
měsíců věku do 4 let (Robátka, První krůčky k hudbě).

Překlady a tlumočení německého jazyka včetně úředního
ověření překladu (s kulatým razítkem)

PhDr. Denisa Gritzová, Oblá 6, tel.: 605 524 344,
denisa@dnpreklady.com, www.dnpreklady.com

Mgr. Markéta Páralová Tardy, Zoubkova 7, tel.: 732 984 091,
mparalova@centrum.cz

PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY PRO NĚMECKÝ
JAZYK

PŘEKLADY  POLŠTINA

– překlady textů z/do němčiny
– soudně ověřené překlady

překlady z/do polského jazyka
soudní překlady
výuka polského jazyka

Mgr. Ivana Daňhelová, Svážná 3, tel.: 606 311 524,
IvanaDanhelova@seznam.cz

Libor Tesner, Svážná 9, 603 527 172, info@tallent.cz,
www.tallent.cz

PŘEKLADY, TLUMOČENÍ, OBCHODNÍ ČINNOST

TENISOVÁ ŠKOLA TALLENT, KURZY TENISU

Nabízím:
– překlady a tlumočení Aj, Šp
– alternativní způsob nakupování přímo od výrobců s podíly na zisku
– pradenství, prodej a služby v oblasti zdraví, krásy a zdravého životního stylu
(výživová poradna, vizážistika)
– konzultace v oblasti osobního a profesního rozvoje i finančního růstu, podpora podnikatelských aktivit

Tenisová škola Tallent pořádá kurzy tenisu pro holky a kluky
bez rozdílu věku při ZŠ Svážná.
2x týdně: 1. sk: úterý + čtvrtek 16.30–17.30 hod., 2. sk. úterý
+ čtvrtek 17.30–18.30 hod.

Mgr. Jana Vránová, Čtvrtě 4, tel.: 732 172 135,
vranovajana@centrum.cz, www.anglictina-vranova.cz

Angličtina ZuZu, MC Sedmikráska, Oblá 51, tel.: 733 199 594,
info@anglictina-zuzu.cz, www.anglictina-zuzu.cz

VÝUKA ANGLIČTINY, PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

ZuZu – Angličtina pro děti od 2 do 8 let

Individuální i skupinová (firemní) výuka angličtiny komunikativní metodou dle
potřeb zákazníka; výuka češtiny pro cizince; překlady z/do angličtiny – standardní i expresní, odborné (např. stavebnictví, humanitní vědy), překlady prezentací,
webových stránek, propagačních materiálů apod.; korektury anglického i českého textu; tlumočení konsekutivní, simultánní, doprovodné, tlumočení obchodních jednání, školení apod.
Vstřícnost, spolehlivost, příznivé ceny

Revoluční výuka Angličtiny pro děti od 2 do 8 let v prostorách Mateřského centra Sedmikráska, Oblá 51, Brno-Nový
Lískovec. Přihlaste se na ukázkovou hodinu ZDARMA. Více
informací: www.anglictina-zuzu.cz, mob. 733 199 594.
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Řemesla
Igor Šutera, Svážná 21, tel.: 604 721 554,
isutera@seznam.cz

Jaroslav Minařík, Kamínky 15, tel.: 721 650 825,
jaroslavminarik@centrum.cz

INSTALATÉRSTVÍ  TOPENÁŘSTVÍ ŠUTERA

JAROSLAV MINAŘÍK, INSTALATÉR  TOPENÁŘ

Provádím veškeré instalatérské a topenářské práce, včetně
dodávky materiálu

Provedu veškeré instalatérské a topenářské práce (rozvody
vody, topení a odpadu), rekonstrukce bytových jader

Josef Stejskal, Kluchova 7, tel.: 776 682 786

Luděk Vičar, Svážná 2, tel.: 777 264 577,
nabytekvicar@seznam.cz, nabytekvicar.webnode.cz

JOSEF STEJSKAL  SKLENÁŘSTVÍ

NÁBYTEK VIČAR

Řezání a broušení skla do tl. skla 6 mm, zasklívání oken a dveří i v bytech, zasklívání francouzských stěn a balkonů drátosklem. Řezání a lepení zrcadel, výroba a montáž izolačních dvojskel. Otevřeno: pondělí a středa 16–18 hod., úterý
a čtvrtek 8–9 hod.

Výroba nábytku
– kuchyňské linky
– vestavěné skříně
– předsíňové stěny
– kancelářský nábytek

Jaroslav Gaňa, Svážná 32, tel.: 547 227 276, 728 082 507,
www.truhlarstvi-brno.wz.cz

Radek Souček, Scheinerova 57, tel.: 544 211 468, 605 741 199,
radeksoucek@email.cz, web: truhlarstvi-brno.kvalitně.cz

STOLAŘSTVÍ GAŇA  VÝROBA NÁBYTKU

TRUHLÁŘSTVÍ – truhlářské a stolařské práce

Výroba kuchyňských linek, vest. skříní, postelí, interiérových
dveří. Výroba vešk. nábytku na přání zákazníka.
Provozní doba: pondělí–pátek 8–17 hod.

Počítačové návrhy a zhotovení kuchyní, dvířek ke kuchyňským linkám, nábytek na objednávku včetně kancelářského

Služby
Ing. Josef Zukal, Úpatní 22, tel.: 602 777 474,
josef.zukal@astre.cz, www.astre.cz

ASTRE  Ing. Josef Zukal, čisticí a hygienické
prostředky

Lukáš Novotný, Oblá 24, tel.: 606 378 699, 539 013 809,
aveb-info@email.cz, www.aveb.cz

AVEB s.r.o., prodej a montáž stínící techniky

Čisticí prostředky na textil, sklo, plasty, kovy, podlahy apod. Provozní a průmyslové čističe strojů a nářadí, protikorozní ochrana, mazací, konzervační a uvolňovací přípravky apod. Hygienické prostředky
na ruce mycí pasty, mýdla, tekuté rukavice apod.

Prodej a montáž stínící techniky – žaluzie a sítě proti hmyzu za příznivé ceny
Dále nabízíme: stavební chemii (lepidla, tmely, silikony, pěny, ochranné
pásky atd.), autodoplňky (autožárovky, autopojistky, oleje, maziva, autokosmetiku atd.), náhradní díly na osobní i dodávkové vozy na objednávku
Pondělí–pátek 8–15.30 hod.

Milan Hubáček, Oblá 44, tel.: 547 222 991,
ekotex@ekotex.net

Veronika Slezáková, Oblá 27, tel.: 608 873 364,
v.slezakova@slezi.cz, www.slezi.cz

EKOTEX, s.r.o.

GEODETICKÉ PRÁCE

Vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy.
Zpracování DPH, daňových přiznání.
Daňové poradenství, audity.
Provozní doba: 8–16 hod.

Katastr nemovitostí – geometrické plány – pro rozdělení, sloučení nebo změnu hranice pozemku; vyznačení budovy (i rozestavěné pro hypotéku), změnu obvodu budovy; vymezení rozsahu věcného břemene; vytyčování hranic
pozemků; zprostředkování výpisů, snímků map a smluv z katastru nemovitostí.
Ceník:
Ceny prací jsou tvořeny dle dohody, podle rozsahu prací.
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Vladislav Šrámek, Rybnická 107, tel.: 547 215 641,
608 301 200, info@incar.cz, www.incar.cz, www.autoradia.cz

Ivo Brabenec, Svážná 18, 634 00 Brno, tel.: 603 802 980,
montib@tiscali.cz

IN CAR centrum s.r.o.

IVO BRABENEC, SERVIS PVC OKEN

Společnost IN CAR centrum prodává a montuje autorádia, autohifi,
multimédia, navigace ALPINE, SONY, PIONEER, KENWOOD, VIBE, FLI,
EDGE, autoalarmy, pagery, centrální zamykání, imobilizéry, centrální zámky GEMINI, JABLOTRON, TSS, hands free PARROT, antiradary,
parkovací senzory, denní svícení apod.
Provozní doba: pondělí–pátek 9–17.30 hod.

– kompletní servis PVC oken
– dodávka a montáž žaluzií a protihmytových sítí

Jiří Nový, Labská 5, 602 561 263
602 778 256, 602 959 933, rk@k-real.cz, www.k-real.cz

JIŘÍ NOVÝ OPRAVY AUT. PRAČEK A MYČEK

KREAL, REALITNÍ KANCELÁŘ

Opravy aut. praček, myček
Příjem zakázek pondělí–pátek 8–18 hod.

Činnost realitní kanceláře, RK K-Real od r. 1999 s dlouhou praxí
prodává a pronajímá všechny druhy nemovitostí (byty, domy,
pozemky, zahrady, chaty, nebytové prostory...) čistě profesionálně. Zajišťujeme také právní a realitní poradenství.
Váš partner ve světě nemovitostí

Marek Konečný, Oblá 33, tel.: 605 710 957,
kony77@seznam.cz

Martin Procházka, Zavřená 27, tel.: 774 242 563,
info@designit.cz, www.designit.cz

MAREK KONEČNÝ, činnost účetních poradců,
vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Vedení účetnictví, daňové evidence, daňová přiznání

MARTIN PROCHÁZKA, služby grafického studia
Grafika/sazba – firemní design, grafický návrh tiskovin, retuše, kresby,
ilustrace
Tvorba www stránek – redakční systémy, e-shopy, programování PHP
Tisk/potisk – ofsetový, digitální tisk, sítotisk, reklamní předměty,
polepy aut

Vojtěch Fňukal, Koniklecová 5, www.muffinybrno.cz

Ing. Petr Čech, Oblá 83, tel.: 547 215 926, 721 741 066,
zncech@volny.cz, www.volny.cz/zncech

MUFFINY BRNO
Výroba netradičních čokoládových muffin

ODHADCE NEMOVITOSTÍ A SOUDNÍ ZNALEC
V OBORU EKONOMIKA  CENY A ODHADY
NEMOVITOSTÍ

Vášeň plná čokolády

Odhady obvyklých (tržních) cen nemovitostí a znalecké
posudky o cenách zjištěných (podle cenových předpisů)
Pavel Šrámek, Rybnická 107, tel.: 547 215 642, 605 970 309,
info@apssramek.cz, www.apssramek.cz

Tomáš Němec, Rybnická 114, tel.: 603 335 325,
www.kolanemec.cz

PAVEL ŠRÁMEK  APS, prodej autodílů

PRODEJ, VÝROBA, SERVIS JÍZDNÍCH KOL

Naše firma se od roku 1989 zabývá prodejem originálních i neoreginálních náhradních dílů na vozy ŠKODA. V sortimentu máme náhradní díly, akumulátory a autodoplňky. Na objednávku zajistíme i díly
na zahraniční vozy. Více se dozvíte na našich internetových stránkách www.apssramek.cz.
Provozní doba: pondělí–pátek 9–18 hod., sobota 9–12 hod.

Rybnická 114, Nový Lískovec
Pondělí–pátek 15–18 hod., sezóna?
Mobil: 603 335 325
www.kolanemec.cz

Petr Heindl, Svážná 17, 603 943 935, taxi-brno@seznam.cz

Radek Kolář, Svážná 11, tel.: 774 222 699,
www.taxi-brno-kolar.cz

TAXI, OSOBNÍ PŘEPRAVA

TAXIKOLAR

Taxi – přeprava osob po Brně, celé České republice, EU

osobní doprava, taxislužba, člen cechu Taxi Brno
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Zuzana Frantová-Facková, Koniklecová 7, tel.: 605 703 967,
www.uklidfackova.cz, email@uklidfackova.cz

tel.: 721 857 344, vestbazkaret@seznam.cz

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY ZUZANA FACKOVÁ

VÝKLAD Z KARET

Nabízíme pravidelné i jednorázové úklidy bytů, domů, kanceláří, restaurací atd. Poskytujeme mytí oken, úklidy po stavbách,
malířích, rekonstrukcích... Dbáme na kvalitu a spolehlivost

Provádím výklad z karet. Odpověď na jakoukoliv otázku,
minulost, přítomnost, budoucnost. Zdraví – vztahy –
partnerství – peníze – práce... Přijdu i k Vám. Vyložím i na
dálku. Na vše co bylo, na vše, co je a na vše, co bude.

Stavebnictví
Ing. Miroslav Hrabovský, Rybnická 94, tel.: 547 240 770,
775 128 154, mhrabovsky@seznam.cz

Ing. MIROSLAV HRABOVSKÝ, STAVEBNĚ
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Jsem autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a zabývám se
projekční a inženýrskou činností (projekty a vyřízení povolení staveb včetně zajištění všech potřebných vyjádření) v oblastech bytové, občanské i průmyslové výstavby.

Pavel Kozelský, Svážná 28, tel.: 731 374 511,
kozelskypavel@seznam.cz, www.pavelkozelsky.cz

PAVEL KOZELSKÝ s.r.o., stavební práce
Provádíme veškeré stavební práce, renovace bytových jader,
opravy koupelen, kuchyní, zateplování fasád,
rekonstrukce RD, atd.

Ing. Andrej Smatana, Kamínky 14, tel.: 608 363 318,
www.statikastaveb.eu

STATIK
Autorizovaný inženýr, zhotovuji statické posudky, návrh
nosných konstrukcí, rekonstrukcí, zakládání staveb
a statické části projektů.
Provozní doba: pracovní dny 8–18 hod.

MÍSTO PRO VÁŠ INZERÁT

Zdravotnictví / kosmetika / masáže / péče o tělo
Bc. Markéta Šuráňová, Oblá 14, tel.: 734 652 184,
suranova.marketa@jaknazuby.cz, www.jaknazuby.cz
„JAKNAZUBY“  DENTÁLNÍ HYGIENA, PORADENSTVÍ,
NÁKUP DENTÁLNÍ KOSMETIKY

Dominika Růžičková, Koniklecová 2, tel.: 736 464 626,
monakadernictvi@email.cz, monakadernictvi.webnode.cz

KADEŘNICTVÍ

Mnohostranný web, zabývající se péčí o zuby a dásně s možností odborného poradenství nejen v nákupu
dentálních pomůcek. Podává také informace o profesionální dentální hygieně, možností využití služeb
dentální hygienistky a seznámení se s její prací. Organizace pravidelných seminářů dentální hygieny pro
laickou veřejnost v příjemném prostředí v salonech zdraví a krásy, případně ve Vaší firmě či organizaci,
kde je možnost seznámit se s kvalitní dentální kosmetikou a praktickým nácvikem péče o zuby a dásně.

Nabízíme vše potřebné k tomu abyste vypadali skvěle. Pracujeme
s kvalitní italskou kosmetikou INEBRYA. Pondělí–pátek 8–20 hod.,
sobota–neděle 11–17 hod. Mimo pracovní dobu na objednání.
Dámské 75–130 Kč, pánské 65 Kč, dětské 40–75 Kč.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kvalita za nejlepší ceny!!!

Miroslava Šujanová, Čtvrtě 5, tel.: 775 780 808

Jaroslava Vaculíková, Plachty 8, tel. 739 039 719

KADEŘNICTVÍ

KADEŘNICTVÍ  dámské, pánské, dětské

Střihy, trvalá, barvení, melíry
za příznivé ceny

pondělí 8–11, 15–20 hod., úterý 8–11, 15–20 hod., středa
zavřeno, čtvrtek 8–11, 15–20 hod., pátek 8–11, 15–19 hod.,
sobota dle domluvy

podnikáček 2011
Magdalena Zlotrgová, Úpatní 38, mzlotrgova.sweb.cz,
tel.: 547 240 068; modeláž nehtu: 737 865 928

Vlasta Ondráková, Čtvrtě 5, tel.: 607 740 165,
kosm.ondrakova@seznam.cz

KADEŘNICTVÍ M

KOSMETIKA PERMANENTNÍ MAKEUP

Kadeřnictví: pondělí–úterý 7–15 hod., středa–čtvrtek 12–20
hod., pátek 10–18 hod., sobota dle dohody
Modeláž nehtu: dle dohody
Manikúra

Kompletní péče o pleť, depilace, barvení řas a obočí, trvalá na řasy, chemický peeling, barevná typologie, kosmetická tetováž.
Provozní doba: dle objednání

Jana Remešová, Kamínky 24 (3. vchod – zadní), tel.: 608 255 663,
jana.remesova@gmail.com, www.marere.estranky.cz

MUDr. Dagmar Šelleová, Raisova 3,
tel.: 547 222 266, 607 786 182, selleova@chello.cz

MASÁŽE REKONDICE  REGENERACE

MUDr. DAGMAR ŠELLEOVÁ, praktická
zubní lékařka

Kvalifikovaná masérka Jana Remešová
Objednání telefonicky 608 255 663
Říjen 2011 – rozšíření služeb – kosmetika, manikúra

MUDr. Pavel Ovísek, Úpatní 58, tel.: 547 352 665,
723 351 446, pavelovisek@seznam.cz
MUDr. PAVEL OVÍSEK, privátní ušní, nosní, krční ordinace

Ordinační doba: pondělí 10–12, 13–18 hod., úterý 8–12,
13–16 hod., středa a čtvrtek 8–12, 12.30–14 hod., pátek
8–12 hod.

Miroslav Nippert, Petra Křivky 1a (OC Albert),
tel.: 775 252 007, optika@centrum.cz, www.moje-optika.cz

NIPPERT  OČNÍ OPTIKA

Ordinační doba: pondělí 8–12, 13.30–17 hod., úterý 8–12, 13.30–15 hod.,
středa 8–12, 13.30–17 hod., čtvrtek 8–12, 13.30–15 hod., pátek 8–12,
13.30–15 hod. Pohotovost denně po telefonické domluvě do 21 hod.
Naše služby: Komplexní ambulantní péče v oboru ORL pro děti a dospělé.
Vybavení ordinace: Standardní vybavení ORL, včetně audiometrie, diagnostického mikroskopu, optických rigidních endoskopů, ultrazvukového přístroje a inhalátoru.

Velmi široký výběr brýlových obrub, moderní brýlové čočky, samozabarvovací skla, multifokální brýle, značkové sluneční brýle, opravy, doplňky. Příznivé
ceny! Přijímáme předpisy všech zdravotních pojišťoven.
Provozní doba: pondělí–pátek 9–18.30 hod., středa 9–19 hod., sobota
9–12 hod. (mimo červenec a srpen)
Spousta užitečných informací na www.moje-optika.cz

MUDr. Michaela Petříková, Svážná 32, tel.: 547 215 301,
723 118 547

Mgr. Martina Přichystalová, kancelář Čtvrtě 2,
tel.: 737 770 520, info@mojeEFT.cz, www.mojeEFT.cz

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST

Alternativní psychologická poradna - EFT

Ordinační hodiny: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7–14 hod.,
středa 12–18 hod.
Smlouvy se všemi pojišťovnami. Bezbariérový vstup do
ordinace ze zadní strany budovy. Návštěvní služba po telefonické domluvě.

– individuální terapeutická sezení zaměřená na nalezení a odstranění psychických i fyzických potíží v každodenním životě (strachy, úzkosti, stres, fyzické
bolesti, chronické bolesti, opakující se vzorce chování, nezvládání emocí,
negativní pocity, depresivní nálady, pocity ztráty smyslu aj.)
– kurzy a semináře zaměřené na osvojení si technik emoční svobody (EFT)
pro zvládání potíží v jednotlivých oblastech života

Simona Kvačková, Oblá 65 (zadní vchod),
tel.: S. Kvačková 777 305 711, J. Kotková 603 214 351

Věra Wasserbauerová, Čtvrtě 5, tel.: 608 852 223

Regenerační a rekondiční studio ABY ZÁDA NEBOLELA
Nabízíme:

SLENDER LIFE

– manuální techniky k uvolnění měkkých tkání a kloubů
– instruktáž domácí autoterapie
– doporučení vhodných cviků k úpravě svalové dysbalance
– poradenství, prevence funkčních poruch pohybového aparátu
– vše tak „ABY ZÁDA NEBOLELA“
Provodní doba dle telefonických objednávek. Na Vaši návštěvu se těší fyzioterapeutky:
Simona Kvačková, tel. 777 305 711, Jana Kotková, tel. 603 214 351

Rehabilitační a cvičební stoly
Masážní křeslo – profi
Rolletic
Infrasauna

Rita Farkašová, Oblá 5, tel.: 606 255 585,
rita.farkasova@seznam.cz

Ludmila Wagnerová, Oblá 33, tel.: 774 525 626,
ewali@seznam.cz, www.sebelecba.cz

RSTYLE, kosmetika

VZDĚLÁVÁNÍ, KOSMETICKÉ SLUŽBY, PRODEJ

Nabízím veškeré kosmetické služby s renomovanou francouzskou značkou
Ger-netic. Ošetření celého obličeje a dekoltu, depilace celého těla, barvení
a úprava obočí, barvení řas, mikromasáž očního okolí, trvalá na řasy, péče
a ošetření rukou. Lehký krok – zeštíhlení a zpevnění nohou.
Poradenství a prodej značkové kosmetiky. Líčení.
Otevírací doba: od pondělí do pátku dle objednávek

Poradenská činnost: kosmetika, aromaterapie, meditace,
výživa – metabolické typy, reiki, ušní svíce
Prodej kosmetiky Karel Hadek

podnikáček 2011
Dana Švestková, tel.: 732 518 895, svestkovazdravi@nbox.cz,
www.hubnete.cz/radostne
WELLNESS PORADCE  VÝŽIVA, POTRAVINOVÉ
DOPLŇKY, ŽIVOTOSPRÁVA, ZDRAVÉ HUBNUTÍ
Hubnutí a celková regenerace organismu pomocí výživy
a potravinových doplňků s individuálním přístupem a vedením v životosprávě.
Konzultace po domluvě tel. nebo mailem.

MÍSTO PRO VÁŠ INZERÁT

Ostatní
Lukáš Novotný, Oblá 24, tel.: 606 378 699, 539 013 809,
aveb-info@email.cz, www.aveb.cz
AVEB s.r.o., prodej stavební chemie, autodoplňků a autodílů
Prodej stavební chemie (lepidla, tmely, silikony, pěny, ochranné pásky atd.),
autodoplňků (autožárovky, autopojistky, oleje, maziva, autokosmetika atd.),
náhradní díly na osobní i dodávkové vozy na objednávku
Dále nabízíme prodej a montáž stínící techniky – žaluzie a sítě proti hmyzu za příznivé ceny.
Pondělí–pátek 8–15.30 hodin

Ing. Vilém Lipold, Oblá 39, tel.: 606 753 180,
littleband@littleband.cz, www.littleband.cz

Ing. Pavel Bartošovský, Rybnická 29, tel.: 608 347 336,
pavel.bartosovsky@cmss-oz.cz

ČMSS
Poskytujeme: úvěry, hypotéky, spoření, pojištění nemovitostí, životní pojištění, bankovní služby.
pondělí–pátek 9–17 hodin

Petr Heindl, Svážná 17, tel.: 603 955 575,
chov.potreby@seznam.cz

HUDEBNÍ SKUPINA LITTLE BAND BRNO

CHOVATELSKÉ POTŘEBY

Hudební skupina Little Band Brno – kapela, se kterou bude vaše svatba, ples, firemní nebo soukromá párty, oslava, zábava nebo setkání ještě lepší. Ať už kavárna, bar, restaurace nebo velký sál – hrajeme všude.
Little Band většinou vystupuje ve dvojici, ale může vystupovat ve
trojici či jako kvartet.

Vše pro malá zvířata chovaná v domácnosti. Granule pro psy a kočky rozvažovaná, např. Proplan od 100 Kč za 1 kg, Calibra, K9, Chicopee, Royal Canin...
Podestýlky pro hlodavce, směs zrní pro exot. ptactvo, náhubky, obojky, vodítka, antiparazitika, hračky, pamlsky... V prodeji je i akvaristika.
Otevřeno denně 10.30–11.30, 14–18 hod., sobota 10–11 hod., neděle
zavřeno

Miroslava Pařízková, Jihlavská 26, tel.: 547 219 644,
www.nabyteknovapohoda.cz

Jiří Cebák, Svážná 9a, tel.: 547 210 245

NOVÁ POHODA  prodej nábytku

POTRAVINY  samoobsluha

Jsme zde stále pro vás – Nábytek Nová Pohoda,
www.nabyteknovapohoda.cz.
Stále pouze české výrobky!
Moderní – nové trendy sedcích souprav.
Velký výběr kvalitních lůžek.
Sektorový nábytek, zakázková výroba

Samoobslužná prodejna potravin, nápojů, drogerie a krmiva
pro domácí mazlíčky

MVDr. Slavomír Hladík, Oblá 75a, tel.: 777 679 000,
547 241 113, sl.hladik@seznam.cz, www.drhladik.cz

Ing. Vladimír Přichystal, Čtvrtě 2, tel.: 604 160 755,
v.prichystal@gmail.com, www.mesic.cz

VETERINÁRNÍ ORDINACE

VLADIMÍR PŘICHYSTAL, INTERNETOVÝ
MARKETING S NADHLEDEM

Veterinární ordinace nabízí komplexní veterinární činnost:
vakcinace, interní, gynek. porodnické vyšetření, chirurgie, USG, ultrazvuk
zubů, čipy, pasy, bioch. a hemat. vyš. krve, pohotovost non stop, návštěvy do bytu, prodej. krmiv, geriatrie, úprava psů, poradenství.
pondělí 9–12, 14–19 hod., úterý 9–12, 14–18 hod., středa 14–19, čtvrtek
9–12, 14–18 hod., pátek 9–12, 14–18 hod., sobota 9–11 hod.
pohotovost non stop 777 679 000

Buďte úspěšní na internetu! Přijďte na školení internetového marketingu pro začátečníky nebo na odborná školení SEO, PPC reklamy
či Google Analytics. Objednejte si SEO podporu či analýzu zdarma.

