PRODEJ SLEPIÈEK
Drùbež Èervený Hrádek,firma Dráb,opìt prodává slepièky
snáškových plemen Hisex hnìdý,Tetra hnìdá a Dominant
žíhaný,kropenatý,èerný, a modrý.
Stáøí slepièek 17-20 týdnù - Garantujeme zaèátek snášky
maximálnì do 4 týdnù od data prodeje.
Cena 138 148 Kè/ks dle stáøí
Prodeje se uskuteèní :
v pátek 7.kvìtna 2010
V Horšovském Týnì - za kostelem - v 16 45 hod
Pøípadné bližší informace tel :
728605840 415740719 728165166

Aspida Plzeòský kraj!
Právì jsme vydali novou publikaci „Cestujeme po Èechách - Plzeòský kraj“!!!
Obsahuje informace nejen o známých místech tohoto kraje, ale i o ménì známých mìstech, obcích,
památkách, které mají pestrou historii a lze zde strávit dovolenou nebo výlet dle svých pøedstav.
Pøijdou si na své milovníci koupání, cykloturistiky, turistiky, návštìvníci památek atd. Èastokrát
nìkteré informace udivují i místní obèany, kteøí byli pøesvìdèeni, že své okolí znají velmi dobøe. :-)
Dále v této publikaci naleznete mapu památek, mapy cyklotras, mapu ÈR, seznam mìst a obcí, vèetnì
kontaktù na úøady, tipy na výlety (u každého okresu èi oblasti), kontakty na památky (hrady, zámky,
muzea, galerie...), nìkteré restaurace, ubytovací kapacity a podnikatelské subjekty, které v tìchto
místech pùsobí.
Kde tyto publikace mùžete získat? Distribuujeme je na mìstské a obecních úøady, informaèní centra,
veøejnosti pøístupné památky, muzea a galerie, sportovní a kulturní centra, ZOO..... a každým rokem i
na veletrzích a výstavách o cestování a turismu, kterých se pravidelnì úèastníme. Jsou to: Region tour
a GO Brno, Tourism Expo FLORA Olomouc, Ostravské výstavištì Èerná Louka, ITEP 2009 - Plzeò.
Tyto publikace si mùžete objednat i na naší adrese: Aspida s.r.o., Èernovická 13, 617 00 Brno, e-mail:
aspida@aspida.cz. Rádi vám tuto, ale i další vydané publikace zašleme.
Vydali jsme již všechny kraje naší krásné ÈR. Každý kraj aktualizujeme po cca 4 letech, abychom vám
poskytli aktuální informace.
K dispozici máme pro vás i on-line verzi novì vydaných publikací na našich webových stránkách:
www.aspida.cz,.www.cestujemepomorave.cz, www.cestujemepocechach.cz .
Neváhejte nám zavolat nebo napsat, své podnìty a pøipomínky k tìmto publikacím, èi jejich on-line
verzi. Jak se Vám líbí?
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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