Ing. Šilhán Zbyněk
U Mlýna 13, 66451 Kobylnice u Brna, Česká republika
mobil : + 420 603 266 348 , www.veteranservice.cz
Email: zbynek.silhan@seznam.cz

Nárazníky

2022-1

prozatimní - záleží
na vývoji finanční
krize K19

AERO

49-08´28,6”S
016-43´54,5”V
strana :1 - NAR

Stoßstange

L4654 Kč 18810,- Aero 30-1934-38, -A50-1937
Přední nárazník (vlaštovka).,- Vordere Stoßstange (alter Typ)
T4667 Kč 31050,- Přední nárazník (A30-Model 1939;A50-Model
T4084+T4085 Kč 1945,- pro- für -L4654-Držák nárazníku ,levý a
1938,39) ,-Vordere Stoßstange für A30 Model 1939;A50-Model 1938,39
pravý ,-Vordere Stoßstangenhalter,rechts undlinks
T5107 Kč 1705,- Přední číslo s držáky T5108+ T4650
(395x130 mm)-originálnívelikost; Vordere Nummerntafel
T5107-N-1 Kč 1705,- Přední číslo s držáky (490x103 mm)-veli
kost vhodná pro dnešní SPZ; Vordere Nummerntafel mit
Halter T5108+ T4650 - (490 x103 mm)T5107-N-2 Kč 1705,- Přední číslo s držáky (523 x103 mm)-veli
kost vhodná pro dnešní SPZ; Vordere Nummerntafel mit
Halter T5108+ T4650 - (523 x103 mm)T4084+T4085

L4654

dobový nárazník k L4654

Kč 15050,- Dobový nárazník vhodný k L 4654-(uvádějte typ)
(Pro 4 sedadlový, nebo lim. 600 mm,- für Viersitzing )
Pro 2 sedadlový 670 mm,- für Roadster

L8088 Kč 27910,- Zadní nárazník; Hintere Stoßstange
(AERO 50 - Mod.1938; AERO 30 -Mod.39)

T4588 Kč 27910,- Zadní nárazník; Hintere Stoßstange
(AERO 50 - Mod.39)

L4892-A, L4892-B,

L4853-A, L4853-B

T4649 Kč 1835,- Výztuha nárazníku; Strebe für T4667
L4853-A Kč 1750,- pro- für -T4667-Držák nárazníku ,levý a
pravý ,-Vordere Stoßstangenhalter,rechts undlinks (A50-mod.38)
L4853-B Kč 1750,- pro- für -T4667-Držák nárazníku ,levý a
pravý ,-Vordere Stoßstangenhalter,rechts undlinks (A30,A50mod.39-bez navařených držáků na podvozku-1938-9.)
L4892-A Kč 1580,- pro- für -T4667-Držák nárazníku ,levý a
pravý ,-Vordere Stoßstangenhalter,rechts undlinks (A30,A50mod.39-s navařenými držáky na podvozku-1939-41)
L4892-B Kč 1580,- pro- für -T4667-Držák nárazníku ,levý a
pravý ,-Vordere Stoßstangenhalter,rechts undlinks (AERO 30, mod.39-s navařenými držáky na podvozku-od 43.serie) prodloužená maska
G -L4783 Kč 345,- Gumová průchodka držáku
nárazníku (T4667, T4588, L8088) -Aero 30,50- mod.1938,9 ,Gummifassung des Stosstangenhalters

T4560 Kč 1510,- pro- für -T4588 -Držák zadního nárazníku ,levý
a pravý ,-Hintere Stoßstangenhalter,rechts undlinks ( A50-mod.39)
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MAJDETE NÁS POUZE NA MOTORTECHNĚ BRNO,
na lokální burzy - Kladno a Chotusice si můžete díly objednat na tel.č. 603 266 349

Jak dál ?

Volby dopadly tak, že už nemáme v parlamentu ani ty dva poslance za občany této země.
Ovčané zvolili své ovčáky s předvybraných kádrů, ty však nemají povinosti k nim, nýbrž k
majitelům stáda, který jim financuje jejich prezentaci v čt. a na bilbordech. Takže protektorátní vláda této země oddaně slouží svým pánům farmaceutické loby, korporacím a bankéřům a pilně uvaluje sankce na nás.

- zhodnoťme nyní situaci -

- prozíravá politika EU nás bude vysávat stále víc a zadlužovat a tím, že ukápne do korýtka zdejším podporovatelům, převede i státní majetek, zbytky suverenity a také prostřednictvím zdanění i náš osobní majetek do vlastnictví svých loutkovodičů
- tato prozíravá a promyšlená politika způsobila nejen krach menších firem a převod
všeho zisku do nadnárodních společností a nárust sociálních rozdílů, ale také narušení
funkčních dodavatelských vztahů.
- nárust cen vstupních meterialů a služeb je za poslední rok 2 až 3-násobný, a po vyčerpání zásob, které jsme v očekávání této finanční krize vytvářeli již několik let, se z důvodu
snahy o udržení výroby bude stále výrazněji promítat do cen našich výrobků, za této situace bude nutno již mnohé pouze doprodávat.
- ceny v nabídce se budou s růstem inflace která je již nyní oficiálně nad 10% měsíčně
zvyšovat. Rychlost bude záviset na tom jak intenzivně nám všem zdejší vládnoucí loutky
půjdou po krku a jak budem slepě plnit všechna opatření vytvářená proti nám - pokud jim
nenasypeme trochu písku do jejich programu NWO
- nacházíme se nyní v stejné situaci jako německo v 30-letech minulého století, kdy se
moci chopil nadnárodní kapitál, dosadil si své loutky a začal ke své záchraně vytvářet
ideologie jediné pravdy a vyjímečnosti - což vedlo k 2-světové válce (nechtějí náhodou
zdejší ovčáci udělat znovu pro zachránění svých korýtek totéž ?).
- do podzimu se budou trochu brzdit, ale pokud se většinově znovu projevíme jako ovčané, kteří si vyberou znovu to usměvavé zlo s nabídky čt. a plakátů - tak končíme a je
třeba si hledat jinou vlast, jako to udělali ti prozíravější židé a myslící nenacisté, kteří uviděli v dáli pro ně již připravené vyhlazovací tábory.
- v televizi jsem přestal sledovat zprávy asi před 15 lety, pak v dílně občas jen dokumenty,
ale ty novější se stále více stávaly pouze propagandou jediné pravdy a hodnot - takže
brzo bedna prolhaná letěla do kontejneru a poslouchám již jen neoficiální zpravodajství
na internetu.
- pokud jim nevystavíme všem stopku tak nás jak říká oficiálně lidumil B.Gates vyhladí
nás 95% a nechají si jen obslužné otroky a dráby v elektronickém koncentráku digitálních
pasů a sociálních kreditů.

Co všechno za těch více jak 30 let dokázali udělat pro nás, kteří je živíme a
kterým by měli sloužit ?

- stali jsme se členem teroristického paktu NATO - financujeme a podílíme se na jeho imperiálních výbojích nadnárodního kapitálu - podobně jako kdysi hitlerovské německo
- rozkrást vše, a změnit tuto zemi s průmyslově vyspělé na rozvojovou
- udělat z nás zdrojovou základnu pro takzvaně rozvinuté země západu, kam odvádíme v podstatě vše
co vytvoříme
- krizí finančního systému skrytého za “PANDEMII” přicházíme o poslední zbytky svobody a nezávislosti - nastupuje věk totální kontroly, cenzůry a zavádění koncentračních táborů pro nespokojené (už
probíhá v Austrálii, Novém Zélandu, Kanadě, USA, Velké Británii)
- nás by to čekalo po volbách .
- už se tam řítíme Fialovou dálnicí !

AE News (American European News) je nezávislý internetový zpravodajský portál připravovaný českými a
slovenskými krajany žijícími v Holandsku, Rusku a v
USA. Přinášíme informace z alternativních zdrojů, dešifrujeme politické události, dezinformace a mediální
propagandu a píšeme o dopadech a souvislostech. U
nás píšeme bez cenzury, bez politické korektnosti, bez
servilnich postojů k palčivým problémům z domova i ze
světa.

Proud národní hrdosti, PROTIPROUD, AUTSIDERMEDIA, MAP, Irena Aneri,
Otevři svou mysl, Pokec 24, Osel, Zvědavec, aeronet news,
Svobodný vysílač cs,

