
HLÁŠENÍ 

ze dne 24. 6. 2020 
       

Společnost Dřevo Habrovany nabízí 

prodej štípaného palivového dřeva, 

tvrdého i měkkého, v délce polínek 25, 

33 a 50 centimetrů s dopravou až k vám 

domů. Více informací a objednávky na 

telefonu 739 572 972, nebo na 

webových stránkách www.drevohabrovany.cz. 

 

Vinařský ráj v Čejkovicích vás zve na 

Dny otevřených dveří, které se budou konat 

od úterý 30. června do čtvrtka 2. července. 

Těšit se můžete na slevy až 25 %, soutěž o poukaz na 

15.000,-- Kč, odborné přednášky a další doprovodný 

program. Občerstvení bude zajištěno.  

 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, 

bude zítra ve čtvrtek 25. června od 10:55 do 11:10 v 

naší obci nabízet široký sortiment českého kuřecího, 

krůtího, kachního, vepřového, hovězího masa, 

poctivých masouzenářských 

výrobků a škvařeného sádla za 

nízké ceny. Současně s prodejem 

masa bude probíhat prodej 

českých vajec a českého květáku a 

kapusty. 

 

 



 

 Dále například: 

 

králík celý 199 Kč/kg, uzená makrela bez hlavy 

149 Kč/kg, vepřová plec 129 Kč/kg, kuřecí stehenní 

řízek 109 Kč/kg, hovězí přední s kostí 109 Kč/kg, sádlo 

škvařené od 89 Kč/kg, květák od 41 do 49 Kč/ks dle 

velikosti, miroslavské špekáčky a klobásy, paštiky, 

salámy, masové rolády aj. 

 

Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.  

 

Studio Fit1 Kobylí pořádá 

příměstské pohybové tábory pro děti 

v hotelu Kraví Hora v Bořeticích vždy v týdenních 

turnusech od 6. července do 20. srpna. Cena za osobu je 

2.400,-- Kč. V ceně je zahrnuta plná penze, pitný režim, 

bohatý program pro děti, sportovní aktivity, taneční 

lekce, vstupy na koupaliště a výlety, dárky, atd. Bližší 

informace a přihlášky volejte na tel. 722 906 389, nebo 

posílejte na e-mail info@tstudio1.cz. 
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Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy 

univerzity v Brně 

nabízí ve spolupráci s Klvaňovým gymnáziem a střední 

zdravotnickou školou vzdělávání na univerzitě třetího 

věku. 

Přihlášky ke studiu jsou k dispozici ke stažení na 

webových stránkách www.gymkyjov.cz, případně 

k vyzvednutí v kanceláři Klvaňova gymnázia. 

Vyplněnou přihlášku s 1 fotografií (formát občanského 

průkazu) odevzdejte nebo zašlete nejpozději do 31. 7. 

2020 na sekretariát školy. 

Výuka 1x týdně na gymnáziu v Kyjově. 

Požadavky:  

věk nad 50 let 

středoškolské vzdělání s maturitou 

studium probíhá formou přednášek, diskuzí bez 

zkoušek a úkolů 

 

http://www.gymkyjov.cz/

