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eplatí na již zlzlevněné zboží.e*Ne

30. 4. - 31. 5. 2013

Z  O U T L E T O V Ý C H  C E N
- 20 %*

Pikniky, výlety, pes… Pro všechny vaše záliby. Volkswagen Comfort Edition.Pikniky, výlety, pes… Pro všechny vaše zá

Celkové zvýhodnění

až 145 000 Kč*

Autorizovaný prodejce Volkswagen INTERMOBIL s.r.o.
Sokolská 29, 669 02 Znojmo, tel.: 515 224 124,
www.intermobil.cz; e-mail: info@intermobil.cz

Více prostoru, více pohodlí za cenu, která vám bodne. Přijďte se seznámit s nabídkou vozů  Volkswagen Comfort Edition. Modely 
Polo, Golf Plus, Tiguan a Touran s komfortní výbavou zahrnující např. kola z lehkých slitin, klimatizaci, volant v kůži a mnoho 
dalšího. Využijte navíc nabídku financování Volkswagen Finance od společnosti ŠkoFIN a získejte ještě vyšší zvýhodnění.

Přijďte si k nám vybrat svůj Volkswagen.

Kvalita a chuť našeho krumlovského 

chleba se odvíjí od tradiční přípravy 

kvasů a těst. Pekárna IVANKA je nosite-

lem rodinných tradicí v pekařském ře-

mesle a využívá jich pro zdokonalování 

svých výrobků a tím i uspokojování tou-

hy zákazníka po chutných a kvalitních 

výrobcích. Jsme držitelem národní znač-

ky KLASA, která zaručuje spotřebitelům, 

že se jedná jen o ty nejkvalitnější potra-

vinářské a zemědělské výrobky.

Není to jediné ocenění, kterého se výrob-

kům a službám Pekárny IVANKA dostalo. Již 

podruhé za sebou jí byl udělen titul „Nejlepší 

cukrárna roku v ČR“ Společenstvem cukrářů 

ČR. 

V našem sortimentu můžete také najít kromě 

široké nabídky čerstvého chleba:

- Křehké a jemné pečivo 

- Koláče pro vaše všední i sváteční dny 

- Zákusky, rolády, koblihy, minizákusky 

- Dorty ke každé příležitosti i svatební cukro-

ví + točená zmrzlina

 

Zveme vás do naší nově otevřené Cukrárny 
Ivanka na náměstí Armády 14, kde si mů-

žete při příjemném posezení s dětským kout-

kem, vychutnat sladkou atmosféru našich vý-

robků. Možnost připojení k WIFI.

(tel.: 515 223 002)

Otevírací doba: 

Po-Pá 6.30 - 17.00, 

So 6.30 - 11.00, Ne 13.30 - 17.00,

Můžete nás také navštívit ve Znojmě na ulici Obrokova 10 

a v Příměticích na ulici Větrná 1 (tel.: 515 228 406)

Těšíme se na 
Vaši návštěvu.

     

 

 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo a 
Cyklo Klub Kučera 

 

pořádají tematickou 

cyklistickou vyjížďku 
za vodou, kterou pijeme   

VODA A LIDÉ - PARTNEŘI PRO ŽIVOT 

Termín: NEDĚLE 5. května 2013 
Sraz účastníků je před budovou vodojemu na nám. Republiky ve Znojmě v 8,45 hod., 
kde si vyslechnou krátké povídání o probíhající rekonstrukci úpravny vody a celého 
zásobení Znojma pitnou vodou.  

ODJEZD od vodojemu na nám. Republiky je v 9:00 hodin. 

Trasa: 
- vodojem nám. Republiky 
-čerpací stanice Nový Šaldorf   
- vodojem Konice, pak přes Popice 
- ČOV Šatov  
- občerstvení v restauraci v Šatově 
- šlapací káry a soutěže pro děti 

 

Každý z účastníků získá kromě nových zážitků a 
občerstvení na konci výletu i malý DÁREK a 
PAMĚTNÍ LIST.  
A nebude chybět ani kvíz o věcné ceny! 

 

Účast dětí do 10 let pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Pořadatelé doporučují všem účastníkům 
použít cyklistickou přilbu (do 18 let věku je povinná). Předpokládaná délka vyjížďky cca 25 km. 

Další informace na www.vodarenska.cz a  www.cykloklubkucera.cz      


