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REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN

OBKLADY 
DLAŽBY

SANITÁRNÍ KERAMIKA
 vodoinstalace, topení, 

elektroinstalace

KOMPLETNÍ NÁVRHY 
KOUPELEN 

  Štybl Václav – Křepice 397
mob: 606 556 078 

email: stybl.vaclav@seznam.cz



Společnost KOVOSTEEL Hodonín, která od vás vykoupí veškerý kovový odpad, barevné kovy nebo zpracuje 
odpad nebezpečný, pro vás připravila kromě peněz v hotovosti i jarní bonusy. 

Dále vám společnost KOVOSTEEL oznamuje, že dokončila rekonstrukci provozní části své provozovny 
v Hodoníně, kde na její zákazníky nyní čeká absolutní komfort ve formě dvou nájezdových digitálních vah. 

Více informací na www.kovosteel.cz nebo tel: 518 343 401.

14. – 30. března 2008
(více na str. 25)

Vyhodnocení putovní výstavy MODRÉ HORY, červených vín krajina …

Složení poroty: 
Ing. Pavel Procházka * Velké Pavlovice; Karolína Bártová * Velké Pavlovice

Josef Veverka * Velké Pavlovice; Ing. Renata Hasilová * Valtice

MODRÉ HORY, červených vín krajina …
Putovní výstava 

1. místo za nejlepší kolekci fotografi í
ROMAN VARMUŽA * Vrbice

2. místo za nejlepší kolekci fotografi í
ROBERT STOHANZL * Bořetice

3. místo za nejlepší kolekci fotografi í
Ing. ZDENĚK KARBER * V. Pavlovice

Zvláštní cena 
za výjimečnou kolekci fotografi í 
Ing. MARIE HOLÁSKOVÁ * V. Pavlovice

Zvláštní cena za samostatnou fotografi i
MILÁN PECKA * V. Pavlovice
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