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Ze stébel zahnědlých trav 
začalo vát

na červené, černé a bílé čumáky
pasoucích se krav.

V šarlatě rozkvetlý buk 
(tratící již svou krásu)

v stříbřitých mhách
— a pak již jen mlčení z luk a chlad na brázdách.

A kdesi Martinův kůň
potřásá provlhlou hřívou,

když vysmekl se z otěží.

Podle knihy Velký pranostikon
Zdeňka Vašků

17. listopadu slavíme státní svátek
— Den boje za svobodu a demokracii

ListopadListopad
z mlhy, jinovatky, deště,

sněhu, sucha a bláta,
předzimou k zimě chvátá.
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Zhodnocení sběrové akce za rok 2004

V sobotu 24. dubna a 25. září 2004 se uskutečnil sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů a sběr
železného šrotu. Kontejnery na velkoobjemový odpad byly umístěny na osmi stanovištích. Již tradičně bylo
nejvíce odpadu sebráno u kostela, u Huťařství a u čerpací stanice vody.

Dále uvádíme přehled sebraného odpadu při obou akcích.

Sebran˘ nebezpeãn˘ odpad za rok 2004

24. 4. 2004 25. 9. 2004 Celkem

2,06 t 0,96 t 3,02 t pneumatiky 160 103 (ostatní tříděný odpad)

0,6 t 0,57 t 1,17 t akumulátory 200133 (160601)

0,2 t 0,32 t 0,52 t olej, tuk 200126 (200125)

1,11 t 1,2 t 2,31 t barva, lepidla, pryskyřice 200127

0,0025 t — 0 0,0025 t léky 200132

0,019 t — 0 0,019 t zářivky 200121 — 63 ks

1,11 t 1,27 t 2,38 t zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
(ledničky) 200123

2,33 t 1,29 t 3,62 t elektronický odpad 200135

0—00 0,15 t 0,15 t čistící tkaniny znečištěné nebezp. látkami

Sebran˘ velkoobjemov˘ odpad za rok 2004

24. 4. 2004 25. 9. 2004 Celkem

24,5 t 16,2 t 40,7 t

Železný šrot sbíral sbor dobrovolných hasičů z Kunčic p. O. Celkem bylo sebráno 19 tun.
Stejné sběrové akce proběhnou také v dubnu a v září 2005. Upřesnění těchto akcí bude uvedeno v Obec-

ních novinách.

Náklady na odvoz odpadu v roce 2003
Na posledním zasedání zastupitelstva obce, které

proběhlo 30. 9. 2004 byl vznesen dotaz kolik obec
doplácí na odvoz odpadu za rok. Uvádíme proto
přehled nákladů na odvoz odpadu z obce (občané
i chataři) v roce 2003.

Jedná se o veškeré druhy odpadů (komunální,
velkoobjemový, separovaný a nebezpečný).

Výdaje celkem 1 181 261,60 Kč
Příjmy 905 691,60 Kč
Doplatek obce (příjmy – výdaje) 275 570 Kč

Obec tedy na likvidaci odpadu zaplatila (doplati-
la) z obecní pokladny 275 570  Kč. Každý rok je tato
částka jiná, neboť i množství odpadů za obec je
každý rok jiné.

Aby obec na likvidaci odpadu nedoplácela, muse-
la by na příští rok uvedenou částku rozpočítat na
plátce odpadu — občany a chataře, čímž by se zvý-
šil poplatek na každého občana a rekreační chatu.

Ing. Tomáš Hrubiš
starosta obce
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Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó…

V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea tito
naši občané:

92 let JUDr. Leopold Vančura
90 let Stanislav Ondrušák
88 let Jindřiška Molatová
85 let Otilie Chromčáková
85 let Mojmír Kocián
85 let Marie Závodná
84 let Jan Krkoška
75 let Vojtěch Křenek
75 let Marie Chýlková
75 let Olga Tandlerová
70 let František Rudolf
65 let Tibor Šofranko
65 let Květoslava Kokešová
60 let Antonie Konvičková
60 let Jarmila Teperová
60 let Petr Šrubař

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky
a optimismu do dalších let.

Vítání obãánkÛ
Dne 25. 9. 2004 jsme slavnostně přivítali do svaz-

ku naší obce tyto nové občánky:

Moniku Maroszovou 
Markétu Strnadlovou
Stelu Baranovou
Davida Lopraise
Sebastiána Šupolu 
Lukáše Poledníka

Nález
Byl nalezen svazek klíčů poblíž chatoviště
v Pekliskách (u Vojtků). Bližší informace
na obecním úřadě, tel. 556 850 154.

Komise kulturní při Obecním úřadě
v Kunčicích pod Ondřejníkem

srdečně zve všechny občany na vystoupení

SwingBenu,
který uvádí šansoniérku

Sirmu Zidaro

v pořadu 

„SPADANÉ LISTÍ“
dne 19. listopadu 2004 v 19 hodin

v restauraci Skalka

Pořadem provází MUDr. Ladislav Pilař
Vstupné 30 Kč

KOMISE KULTURNÍ PŘI OBECNÍM ÚŘADĚ

V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

„Koncertní večer vánoční“
V KOSTELE SV. MAŘÍ MAGDALÉNY

V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM

3. PROSINCE 2004 V 17.30 

NEJKRÁSNĚJŠÍ MELODIE VÁNOČNÍ ZAZNÍ

V PODÁNÍ SÓLISTŮ:
SYLVA PIVOVARČÍKOVÁ — SOPRÁN

VÍTĚZSLAV VÍT — TENOR

SVĚTLANA PETROVÁ — KLAVÍRNÍ DOPROVOD

VSTUPNÉ 50 KČ

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY OBČANY,
I Z ŠIROKÉHO OKOLÍ K POSLECHU VÁNOČNÍCH

SKLADEB ZNÁMÝCH I MÉNĚ ZNÁMÝCH AUTORŮ.

KULTURNÍ KOMISE

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
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Bráníme odkaz našich dědů

Pozemkový spolek Podbeskydí zajistil pomolo-
gický průzkum u 35 starších ovocných stromů
v sadech na Čeladné a v Kunčicích pod Ondřejní-
kem. Určení odrůd provedli špičkoví odborníci
Mendelovy univerzity. 

Cílem bylo posoudit vysokokmeny jabloní
a hrušní. A je pro nás radostné zjištění, že v hod-
nocených sadech máme většinou kvalitní odrů-
dy, poskytující při minimálních nárocích na
ošetřování, hnojení a údržbu kvalitní ovoce. Toto
ovoce je vhodné jak na moštování, pálení, sušení
i dlouhodobé skladování, má vysokou cukerna-
tost a je mrazuvzdorné.

Současně jsme se seznámili s moderními odrů-
dami vhodnými pro vyšší polohy. Vedle těchto
starých odrůd, mají samozřejmě své nezastupi-
telné místo i odrůdy nově vyšlechtěné a do na-
šich starých ovocných sadů a zahrad patří.

Náš pozemkový spolek má uzavřené smlouvy
s majiteli několika sadů, kde se snažíme o odbor-
nou údržbu. Dále připravujeme obnovu nejen
dlouhověkých jádrovin s velmi chutnými plody,
ale i výsadbu nově vyšlechtěných kvalitních rezi-
stentních odrůd vhodných pro naši oblast. Pěsti-
telská pálenice s moštárnou a sušárnou je po-
stupně dokončována a umožní nám kvalitní
zpracování ovoce na bioprodukty.

26. 10. 2004
Miloslav Šrubař, ČSOP Kunčice p. O. 

Pozvánka na zájezd
Pozemkový spolek pořádá

tradiční zájezd na pravý „Valašský jarmek“ do Valašských Klobouků.
Zájezd se koná 4. prosince 2004 s odjezdem od točny po autobusových zastávkách.

Odjezd od točny v 8 hodin.

Za symbolickou úhradu cestovného 50 Kč pro nečleny ČSOP.
Členové ČSOP 20 Kč. Zájemci hlaste se u p. Šrubaře, tel. 556 850 064.

M. Šrubař
ČSOP Kunčice p. O.

„Neberte nám domov a zdroj obživy.
Odměníme se Vám likvidací škůdců.“
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Memento orchidejí — mizejících
klenotů šetrně udržovaných luk
Citlivější pohlédnutí na přírodu jako na všeobjí-

mající, nesčetnými vazbami propojený celek v nás
otevírá láskyplný a pokory plný vhled na pravou
přirozenost sebe sama. Příroda je jediným univer-
zálním náboženstvím budícím v nás naši pravou
přirozenost — božskost. Vnímám ji zároveň jako
nekonečný zdroj a tok inspirace a tvůrčí energie.
Pochopení této skutečnosti nám odhaluje, jak pří-
zemní a marný je boj člověka (coby části celku)
proti přírodě (coby celku samotnému). Část celku
přece nikdy nemůže být silnější než-li celek samot-
ný. Vnímání života jako dynamického procesu ne-
končícího bytí, smrti a znovuzrození má svůj logic-
ký základ. Tento základ pramení z přirozené pova-
hy nestálosti jevů a hmoty. S oblibou používám při-
rovnání jednoho indického mystika: „Pohlédneme-
li do podstaty stromu, zjistíme, že strom neexistuje,
existuje pouze růst stromu“. Tato nestálost všech
jevů a věcí se může zdát zprvu překážkou a při-
jmout ji může být těžké, ale pokud se nenaučíme
vzdávat, vždy budeme trpět, neboť o vše hmotné
nás i naše děti smrt fyzického těla jistojistě připra-
ví. Z popírání tohoto faktu a „strkání hlavy do
písku“ pramení veškeré lidské frustrace a strachy.
S přijetím této skutečnosti se v nás naopak probou-
zí obrovská individuální zodpovědnost za všechny
naše činy i myšlenky a zároveň vyvstane neutucha-
jící soucitná potřeba pomáhat všem živým tvorům.
Nebo snad existuje jiný mocnější způsob, jak se stát
radostnými a šťastnějšími, než pomoc druhým?!

Může se jevit, že takto obsáhlý úvod nemá s titul-
kem tohoto článku zjevnou spojitost. Z mého po-
hledu je tomu však právě naopak. Tyto věty tvoří
základ mých pohnutek, základ toho, proč jsem se
rozhodl zasvětit svůj život ochraně přírody a dru-
hové rozmanitosti naší krajiny. 

Mnozí z pamětníků i mladších lidí potulujících se
životem s očima otevřenýma dokořán mi můžou
dát za pravdu, že se z naší krajiny vytrácejí května-
té louky. Byť se tyto biotopy objevily v mírném pod-
nebném pásu až s příchodem člověka, zahrnují
podstatnou část druhové pestrosti naší vlasti. Při-
rozeně by se na místech dnešních luk vyskytoval
les. Vlastní luční druhy přežily po poslední době le-
dové jen maloplošně podél větších vodních toků,
na lesních světlinách, skalních ostrožnách, v roz-
volněné pravěké jihomoravské lesostepi, či jako
součást tzv: „alpínských holí“ v nejvyšších polo-
hách našich hor (Krkonoš, Jeseníků, omezeně i Šu-
mavy). Některé z druhů se udržely také na rašeli-
ništích a rozsáhlejších lesních prameništích. S pří-
chodem člověka, jak les ustupoval (žďářením, káce-
ním, pastevectvím), migrovaly luční druhy do no-
vých oblastí a vytvořily pralouky. Současné května-
té louky jsou výsledkem staro a především středo-

věkého hospodaření našich předků. S nástupem
vědeckotechnické revoluce však začalo docházet
k zásadním změnám ve využívání těchto biotopů.
Stále více byla užívána těžká mechanizace na úkor
ručních prací, postupně bylo zaváděno hnojení mi-
nerálními hnojivy na zvýšení výnosů, používání
pesticidů (převážně na polích), a nahrazování pů-
vodních porostů druhově chudými jetelotravními
směskami. Odcizování přírodě za rostoucího vní-
mání techniky jako všemocného nástroje jejího po-
koření pokračovalo a pokračuje dalšími negativní-
mi změnami v obhospodařování luk jako je posun
seče do brzkých termínů, čímž se většina lučních
druhů nestihne generativně rozmnožit, zhoršení
fyzikálních i chemických vlastností půd (snížení
aerifikace, zvýšení okyselení, degradace, apod.) Po-
slední „ranou z milosti“ bylo rozorání mezí a meli-
orace vlhkých luk. Z pohledu biologické rozmani-
tosti (vlhké louky hostí podstatnou část naší flóry
a fauny), i z pohledu ryze existenčního, byly a jsou
právě meliorace vlhkých luk a regulace vodních
toků jedněmi z nejtragičtějších a nejdrastičtějších
zásahů do přirozeného cyklu života. Tyto zásahy
očividně ovlivňují i životy lidí, ať už se jedná o po-
kles hladiny podzemní vody, výrazné urychlení od-
toku vody z postiženého území, a s tím spojené ex-
trémnější kolísání period sucha anebo naopak ná-
hlých záplav. Výrazný pokles druhové rozmanitosti
související se zánikem lučních biotopů není jen pa-
tetickým ochranářským bonmotem, ale výsledkem
radikálních zásahů do všech životních procesů.
S citelným úbytkem rostlinných druhů je přímo
spjat zánik hmyzích populací, následně ptačích,
savčích, atd. Celkový dopad na krajinu se mnoho-
násobí, čehož odrazem jsou výrazné změny počet-
nosti některých druhů (zejména druhů považova-
ných z pozice člověka za škůdce). Čím je změna vý-
znamnější, tím se zvyšuje riziko tzv. vymírací kas-
kády, na jejímž konci stojí druhově ochuzené či
velmi chudé společenstvo zastávající roli původní-
ho společenstva jen zčásti anebo vůbec. Umělé
společenstvo se nemůže počtem druhů ani využi-
tím prostoru a živin rovnat společenstvu původní-
mu, v němž jsou vyvinuty mnohem strukturovaněj-
ší a komplikovanější vztahy odrážející vysokou
druhovou bohatost a složitost potravních řetězců
a mezidruhových i vnitrodruhových vazeb. Příkla-
dem takového společenstva může být podmáčená
orchidejová louka. Doplňující se využití prostoru
a živin jednotlivými organismy v takové louce vy-
tváří podmínky pro existenci citlivějších druhů (tzv.
bioindikátorů). V případě luk se mnohdy jedná
o naše orchideje — rostliny z čeledi vstavačovitých
(Orchidaceae). Tyto rostliny mohou úspěšně přeží-
vat jen v nepřehnojovaných, šetrně kosených lou-
kách. Orchideje jsou věhlasné hned díky několika
zajímavostem. Každý druh orchideje je totiž vázán
na určitý druh či druhy hub. Pro vyklíčení semínka
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orchideje je životně důležité, aby se dostalo do kon-
taktu s vlákny či výtrusy hub. Výtrusy hub vyrostou
ve vlákna, která semínka obalí, čímž jim zajistí čer-
pání potřebných živin nezbytných pro počáteční
vývin rostlinek. Pravděpodobnost „setkání“ mikro-
skopického semínka orchideje s houbou je zvýšena
morfologickým přizpůsobením — vytvořením
drobných vzdušných váčků, čímž jsou semínka
větrem přenášena na velké vzdálenosti. Mimoto
jsou orchideje známy také pro své napodobování
květů hmyzu. Notoricky známým příkladem je pří-
pad orchideje rodu tořič (Ophrys). Napodobování
určitých druhů hmyzu či pavoukovců se odráží
i v jejich druhových názvech např. tořič čmeláko-
nosný, t. včelonosný, t. hmyzonosný, t. pavoukonos-
ný, apod. Tyto druhy orchidejí jsou často vázány na
lokální populace určitého druhu hmyzu, a jsou
tudíž extrémně citlivé na změny v lučním hospodaření.

Dosud se i v našem mikroregionu (Kunčice p.
Ondřejníkem, Čeladná, aj.) vyskytují tyto luční
skvosty, nicméně z pozice ignorance, neznalosti či
neochoty jsou likvidovány přímými stavebními zá-
sahy anebo zanikají vlivem nekosení. Za všechny
bych jmenoval alespoň tyto: vstavač mužský (Or-
chis mascula), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza
fuchsii), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis),
bradáček vejčitý (Listera ovata) a vemeník dvoulistý
(Platanthera bifolia).

ČSOP v Kunčicích p. O. se v několika případech
zasloužil o přežití těchto druhů, avšak pro jejich
dlouhodobou existenci je nutné se s majiteli dotče-
ných pozemků domluvit na spolupráci za předpo-
kladu získání právního vztahu k pozemkům ales-
poň formou věcného břemene či dlouhodobého
pronájmu. V ideálním případě majitel pozemek za
rozumnou cenu odprodá, anebo se smluvně zavá-
že k nekomerčnímu využívání lokality, resp. k její-
mu zachování. Pro záchranu mnohých druhů orga-
nismů tak stále zůstává a jistojistě zůstane porozu-
mění a ochota každého z nás a zejména pak sou-
kromých majitelů pozemků.

Může se jevit, že v této druhé stati příspěvku jsem
do značné míry popřel to, co jsem napsal ve stati
úvodní. Přijetí nestálosti jevů, a tudíž i zániku
druhů a celých společenstev květnatých luk nám
však má dát zejména nadhled, že existují ještě vyšší
přírodní zákonitosti. Existence všech současných
živých organismů na naší planetě je součástí kom-
plexního mnohorozměrného procesu bytí, a tak se
zánikem byť jen jediného druhu, jež vyhynul naší
vinou, zmírá i kus nás samotných. 

Přál bych si, aby tento příspěvek oslovil a podnítil
to dobré, co v nás přetrvává a probudil ve vás aktiv-
ní zájem o tento důležitý mezikrok na cestě lidské-
ho uvědomění.

kulturní jetelotravní směska
přehnojování minerálními hnojivy

(degradace půd — zhoršení chemických
a fyzikálních vlastností, jímavosti či nehnojení  

srážkové vody. apod.)

kosení za pomocí těžké mechanizace, orba
svrchní části půdy (zvýšení extrémů

v provzdušnění půdy, útlum biologické
aktivity půdy, zhoršení půdní struktury, apod.) 

drenážní meliorační systém (pokles hladiny           
podzemní vody, zrychlení odtoku vody,               

podpoření extrémních výkyvů ve vodním
režimu, apod.)                  

řádově desítky druhů organismů

květnatá louka
kombinované hnojení minerálními

i organickými hnojivy, občasné hnojení
či nehnojení srážkové vody. apod.)

ruční kosení či kosení lehkou mechanizací
(dostatečné provzdušnění, podpora

biologické aktivity půdy a zachování půdní struktury)

zachování vodního režimu půd,
příp. revitalizace v minulosti podmáčených luk

řádově stovky i více druhů organismů

Robert Albín
ZO 68/01 ČSOP Kunčice p. O. 627

Pozemkový spolek Podbeskydí
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Vlčí hlídky 
Projekt Vlčí hlídky má za cíl ochranu velkých

šelem  — vlka, rysa a medvěda v Beskydech, za spo-
lupráce se Správou CHKO Beskydy je realizován
dobrovolníky, především mladými lidmi. Zaštiťuje
ho Hnutí DUHA Olomouc za podpory České ná-
rodní agentury mládež. Úvodní setkání Vlčích hlí-
dek ve dnech 19. — 21. listopadu 2004 je určeno
především pro nové dobrovolníky, kteří se chtějí do
projektu  zapojit. Koná se na Morávce, je určeno
pro lidi z celých Beskyd.

Bližší informace: na vývěsce obecního úřadu.

Hnutí DUHA Olomouc
Mirek Kutal

vlci.dech@hnutiduha.cz,
Dolní náměstí 38

772 00 Olomouc
tel./fax: 585 228 584

www.hnutiduha.cz/vlcihlidky

Sbohem, doly!
Občanské sdružení NAŠE BESKYDY  společně

s městem Frenštát p. R. a se sdružením těžbou do-
tčených obcí pořádá dne 19. listopadu 2004 v 17
hodin na náměstí ve Frenštátě pod Radhoštěm
hudební Happening „Sbohem doly“. Půjde o ve-
řejný protest proti těžbě uhlí na Valašsku za účasti
veřejnosti.

Tohoto protestu se zúčastní známé osobnosti ve-
řejného a kulturního života (např. Buty, Eva Porubo-
vá, Tomáš Kočko, kapela Docuku, Štěpán Rak a další).
Součástí akce bude tisková konference a podpis pe-
tice. (Tato petice je také v informačním centru.)

Bližší informace získáte na internetových strán-
kách www.nasebeskydy.wnt.cz a na plakátech.

Prosím věnujte této akci velkou pozornost jde
o Vaše klidné a čisté životní prostředí.

Věříme, že svojí účastí tuto akci podpoříte.
Občanské sdružení Naše Beskydy

ČSOB Pojišťovna
Nabídka zákonného pojištění motorových vozidel

ČSOB Pojišťovna nabízí cenově výhodné sazby povinného ručení,
zejména starších vozidel s rokem výroby 1994 a nižším.
Navíc zvýhodňujeme stávající klienty ČSOB Pojišťovny a Revírní bratrské pokladny,
klienty s roční četností placení. Vozík do 750 kg na rok zdarma.
Zajištění přechodu z jiné pojišťovny a převodu bonusu v plné výši samozřejmostí.

Přehled nejběžnějších sazeb

Typ00 Bez00 S 25%0 Klient ČSOB
vozidla Objem bonusu bonusem pojišťovny

osobní do 1 000 ccm 2 491,— 1 887,— 1 792,—
osobní do 1 350 ccm 3 154,— 2 384,— 2 264,—
osobní do 1 850 ccm 4 536,— 3 420,— 3 249,—
osobní do 2 500 ccm 7 435,— 5 595,— 5 315,—

nákladní do 3 500 kg 9 134,— 6 869,— 6 525,—
nákladní do 12 000 kg 14 548,— 10 916,— 10 370,—
nákladní nad 12 000 kg 20 548,— 15 416,— 14 645,—

Dále nabízíme životní a úrazové pojištění, majetkové pojištění, havarijní pojištění,
pojištění průmyslu a podnikatelů včetně pojištění odpovědnosti.

Kontakt: Rostislav Hurník, Kunčice pod Ondřejníkem 583
tel: 556 850 424, fax: 556 808 950, mobil: 608 444 789
e-mail: rostislav.hurnik@obchod.csobpoj.cz  
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ZIMNÍ PNEU
BARUM POLARIS 2 od   833 Kč
DAYTON DW500 od   901 Kč
FIRESTONE FW 930 od 1072 Kč
MICHELIN od 2145 Kč
KLEBER od 1030 Kč

Kontakt: tel.: 556 850 413
mobil: 776 04 10 70, 776 24 40 20

Upozornění na práce fekálním vozem
Upozorňuji, že vyvážení odpadních vod, jímek

bude ukončeno 30. 11. 2004.
Činnost bude obnovena od 1. 4. 2005.

Připravte se včas na zimu.
Kontakt: tel: 556 850 218, mobil: 602 709 805     

Prodám štěňata LABRADORSKÉHO RETRÍVRA,
čistokrevná, po rodičích s PP, smetanová nebo

černá. Cena 4 000 Kč. Odběr v polovině prosince.
Tel: 724 191 465

Prodám pozemky vhodné pro zemědělskou
výrobu 2969/5 PK 8650 m2, 2969/7 PK 427 m2,

a 3 502/4 628 m2, v k. ú. Kunčice p. O.
Tel.: 604 524 733

Jste již připraveni na zimu?

AGRO — MÁĎA
Trojanovice — Kopaná 144

744 01 Frenštát p. R.
tel/fax: 556 835 830, mobil 732 149 617

e-mail: AGROMADA@seznam.cz

Jsme tady pro Vás… Ke koupi Vám nabízíme
za výhodných cenových podmínek…

AUTOBATERIE PERION AUTOBATERIE TAB — Slovinsko
Kč s DPH Kč s DPH

12 V — 40 Ah 0875,— 12 V — 45 Ah L 1069,—
12 V — 45 Ah 0966,— 12 V — 45 Ah P 1133,—
12 V — 55 Ah L 1206,— 12 V — 48 Ah Magic 1396,—
12 V — 55 Ah P 1206,— 12 V — 55 Ah L 1440,—
12 V — 60 Ah P 1317,— 12 V — 55 Ah P 1468,—
12  V — 62 Ah 1360,— 12 V — 58 Ah Magic 1684,—
12 V — 66 Ah 1450,— 12 V — 60 Ah L 1796,—
12 V — 71 Ah 1557,— 12 V — 60 Ah P 1605,—
12 V — 74 Ah 1624,— 12 V — 70 Ah 1960,—
12 V — 88 Ah 1928,— 12 V — 72 Ah Magic 2222,—
12 V — 100 Ah 2194,— 12 V — 75 Ah 2122,—

12 V — 90 Ah Magic 2750,—
12 V — 90 Ah 2470,—
12 V — 100 Ah 2888,—
12 V — 125 Ah 3148,— 
12 V — 150 Ah úzká 3648,—
12 V — 143 Ah 3420,—
12 V — 180 Ah 4040,—
12 V — 220 Ah 5105,—

POZOR AKCE !!!!!
Nemrznoucí směsi do automobilů ……1
49 L  . . . . . . . 49,50 Kč + DPH / 1L
50 L sud  . . . . . . . 42,50 Kč + DPH / 1L
200 L barel . . . . . . . . . 40 Kč + DPH / 1L

• náplně do ostřikovačů skel — balení 1L, 3L, 5L, 10L, 20L, 25L
• oleje minerální, částečně syntetické, syntetické — motoro-

vé, převodové, hydraulické, HYPO — (zastoupení firem
HEKRA, MADIT, BP, PETRO — CANADA; čistota oleje 99 %) 

• plastická maziva, brzdové kapaliny, čistící prostředky, roz-
mrazovače — spreje, náplně, aditiva do Benzinu a nafty
proti zamrznutí apod.

• FILTRY MANN — papírové, průtokové na osobní, užitkové
a nákladní automobily, traktory

• ložiska, GUFERA, O kroužky, těsnící Al — Cu kroužky,
hadice — palivové, olejové, teplovodní, klínové řemeny,
válečkové řetězy

• autožárovky 12V — 24V, startéry, alternátory — vým. fond  


