Vzdělávací centrum Ergoeduka ve spolupráci s Ergotep CSR Institut
o.p.s. Vás srdečně zvou na cestopisnou přednášku “Spirituální hodnoty amazonských indiánů”, kterou nás provede pan Mnislav Zelený
- Atapana.

Etnograf, spisovatel a novinář Mnislav Zelený podnikl řadu výprav
mezi indiány Latinské Ameriky. Díky svým mnohaletým pobytům se
stal velmi uznávaným odborníkem na život a kulturu domorodých etnik
Amazonie. V roce 1989 Mnislava Zeleného adoptoval kmen Yawalapitiů a jeho duchovní otec mu dal jméno Atapana, což znamená Listy
zelené palmy.

V letech 1996 - 2001 působil jako velvyslanec ČR v Ekvádoru a Kolumbii. Založil nadaci Velká Amazonie, prostřednictvím které se snaží
zmírnit zkázu indiánské kultury. Pan Mnislav Zelený vystupuje v televizi i rozhlase. Napsal osm knih, píše odborné články a pořádá cestopisné přednášky pro širokou veřejnost zejména Amozonie.

Během cestopisné přednášky si v Ergoeduce můžete zakoupit originální indiánské šperky a knihy.
Těšíme se na Vaši účast!!

Martina Štrumfová

Vyhrajte dárkové poukazy Tescoma v hodnotě 500 Kč a 1000 Kč
Již více než rok můžete v Prodejním centru Ergotep zakoupit kvalitní výrobky pro Vaši
domácnost od oblíbené české značky Tescoma, úklidové prostředky Vileda, potraviny Hamé
a vyměnit bombičky Sodastream. Kromě toho u nás najdete široký výběr malých a velkých
elektrospotřebičů, které lze objednat i přes internet na www.ctyrlistek.eu.
Dále nabízíme služby zásilkové přepravy PPL, můžete poslat svůj balík nebo si ho zde
vyzvednout.
Nyní Vás čeká příjemná novinka v podobě ÚČTENKOVÉ LOTERIE s řadou hodnotných
cen. Jak to funguje?
Nakupte v období od 1.10. do 14. 12. 2016 jakékoliv zboží v Prodejním centru Ergotep
Proseč v hodnotě nad 250 Kč. Vaše účtenka s vyznačením karty Věrnostního
programu „Tescoma to má“ bude zahrnuta do pravidelného měsíčního slosování a
poté ještě do prémiového vánočního slosování.
Každý měsíc získají tři šťastní výherci dárkový poukaz Tescoma v hodnotě 500 Kč.
Ve vánočním slosování dne 15. 12. 2016, do kterého budou zahrnuty znovu všechny
soutěžní účtenky kromě těch, které již vyhrály. Tři vylosovaní zákazníci získají dárkový
poukaz Tescoma v hodnotě 1 000 Kč.
Pokud ještě nejste členy věrnostního klubu „Tescoma to má“ a chcete se účtenkové loterie
zúčastnit, rádi Vám členství na počkání zdarma zřídíme. Kromě účasti v soutěži získáte i
stálou slevu 3% na nezlevněné zboží Tescoma, pravidelné informace o akčních nabídkách a
také speciální nabídky pouze pro členy klubu.
Otevírací doba prodejny je pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin, v sobotu od 9.00 do
12.00 hodin.
Těšíme se na Vás, k olektiv Prodejního centra Proseč

Prosečský zpravodaj 9/2016

str. 13

www.prosec.cz

