
www.turbo-repas.cz

opravy turbodmychadel osobních a dodávkových vozidel

turbo - repas
TURBODMYCHADLA

Petr Bulava
Lichnov u Krnova 10

Mobil: 602 589 153
e-mail: turbo-repas@seznam.cz

GPS: 50°1´19,783"N, 17°39´12,791“E
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ALBRECHTICKÁ 109a, KRNOV
tel.: 777 555 624, e-mail: kobury@atlas.cz

AREÁL ARMATURKY (zadní brána)
Bruntálská 5, Krnov, tel.: 777 555 624Ko
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PRODEJ A STŘÍHÁNÍ LEVNÝCH PLECHŮ

q likvidace osobních i nákladních automobilů
q vystavíme protokol o ekologické likvidaci
q prodej náhradních dílů pro automobily

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

PRODEJ UZAVŘENÝCH PROFILŮ JÄKL
PRODEJ NEREZOVÝCH PLECHŮ

o účtujeme pouze čistý rozměr

Vrakoviště Búry, IKB METAL s.r.o.

INZERCE

DALIBOR MAŇAS

B ezplatný vzdělávací program
Jedu s dobou mívá své zastávky
v Centrech bezpečné jízdy v Ost-

ravě a v Třinci. Nejbližší kurzy se bu-
dou konat 20. a 31. října od 8.00 opět
v Třinci.

Akce již třetí rok organizuje Au-
toklub ČR a financuje Fond zábrany
škod, do kterého všichni řidiči přispíva-
jí prostřednictvím povinného ručení.
Nabízí je zdarma všem řidičů od 65 let.
Jeho mediálními tvářemi jsou Karel Lo-
prais a herec Pavel Nový.

Projekt Jedu s dobou podle organizá-
torů navazuje na celoživotní zkušenosti
seniorů. „Účastníci kurzu si na úvod
osvojí teoretické poznatky a v praktické
části se s vlastním vozidlem pod vede-
ním instruktorů zaměří na nácvik krizo-
vých situací, jako je náhlé brzdění,
zvládnutí smyku a manévrování s vozi-

dlem. Součástí každého kurzu je i prak-
tická ukázka první pomoci.“

Zájemci o akci se musí přihlásit na ad-
rese http://www.jedusdobou.cz/termi-
ny-a-rezervace/. Jednotlivé tréninky tr-
vají šest hodin. Řidiči se dozvědí o no-
vinkách v pravidlech silničního provo-
zu a zásadách bezpečné jízdy. Pak use-
dají za volant svých vozů a na polygonu
si vyzkoušejí zvládání krizových mo-
mentů a chování vozidla v extrémní situ-
aci. „Senioři si vypilují techniku zvlád-
nutí smyku, vyhýbacího manévru či kri-
zového brzdění – navíc v různých rych-
lostech a na různých površích.“

Absolventi kurzu jsou většinou velmi
spokojeni a školení vřele jiným řidičům
doporučují.Patron projektu Pavel Nový.

Na polygonech trénují řidiče,
Projekt Jedu s dobou
slouží jako prevence
před dopravními
nehodami. Je určen
řidičům nad 65 let se
zaměřením na zvládání
krizových situací
v silničním provozu.

NOVÝ CITROËN C3
97 BAREVNÝCH KOMBINACÍ

ŽIVOT JE KRÁSNĚJŠÍ V BARVÁCH
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu C3 je 3,2–4,7 l/100km, 85–107g/km.

S-PROFIT OPAVA, Krnovská 218, Opava-Jaktař www.citroenopava.cz

AUTO
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2


