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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

prozatimní - záleží
na vývoji finanční
krize K19

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

Hlavní reflektory,- Hauptreflektor,- Main reflector

PS-1A

AERO 30 model 1936-47

PS 1A - CH - M Kč 15760,-Kč

uvádějte typ skla reflektoru,- zeigen die Art des Glasreflektor,- please specify type of glass reflector,-

54

PS 1A - Kč 12615,-Kč - pro nalakování,- für lackierte,- for painted finish

uvádějte typ skla reflektoru,- zeigen die Art des Glasreflektor,- please specify type of glass reflector,-

54
17

9

M14x1

PS 1A - P - Kč( 2320,-Kč) - parabola,- Parabel
- s otvorem pro kontrolku obrysového světla (městské osvětlení),- mit Loch für Seitenlicht (City Light)
PS 1-do - Kč 415,-Kč - držák obrysového světla,-Halterung
Positionsleuchten
PS 1-dž - Kč 1735,-Kč - držák žárovky,- Lampenhalter

PS 1-šr.- Kč (950),- šroub uchycení reflektoru,PS 1-po.- Kč (280),- podložka reflektoru,-

PS 1-K- Kč1640,- Kontrolka obrysového světla pro reflektor chromovaná,Kontrollschieber für das Standlicht Chrom-Reflektor

20mm

20mm

Žárovky pro hlavní reflektory,- Lampen für Hauptreflektor,- Lamps for main reflector

6V - 15W/15W
6V - 25W/25W
6V - 35W/35W
6V - 45W/40W

Kč 130,Kč 130,Kč 130,Kč 130,-

12V - 25W/25W Kč 130,12V - 35W/35W Kč 130,12V - 45W/40W Kč 130,-

Halogen s klasickou paticí
H-6V - 25W/25W Kč 310,H-6V - 35W/35W Kč 310,H-6V - 45W/40W Kč 310,-

H-12V - 25W/25W Kč 310,H-12V - 35W/35W Kč 310,H-12V - 45W/40W Kč 310,-

Asymetrická patice,Asymmetrische Basis,Asymmetric base

! V těchto volbách již jde o přežití !

Pokud půjde volit i ta polovina co nechodí a nebude volit jen menší zlo - máme možnost
zachránit budoucnost pro většinu - ne pro zloděje a vlastizrádce.

Nevolme nikoho s těch co se na más, jak na blbečky šklebí s televize či bilbordů - zaplacených finanční mafii, které jsou za tuto podporu zavázáni - a zaplatíme to za ně my !

Nyní máme v parlamentu jen dva poslance (Volný a Bojko) za občany, ostatní jsou nominováni a finančně navázáni na nadnárodní kapitál - který bezvýhradně podporují a jde jim
jen o jejich koryta - ne o jejich voliče.

- obraťme situaci -

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 .
-zá poslední rok se této bandě podařilo zdvojnásobit státní dluh. Je to cesta jak předat
řízení státu finančníkům, zvednout neúnosně daně a začít vyvlastňovat vlastní občany (daň s tržní ceny nemovitosti, ekolologické - uhlíkové daně......
- odváděné EU přímo do Bruselu

- ochranými opatřeními se dle Českého statistického úřadu konečně podařilo snížit nárůst
starobních důchodců a meziročně snížit jejich počet o 32 tisíc.

- nyní svoji pozornost zaměřují na likvidaci našich dětí experimentálními
“vakcinami” - i když se jich problém s takzv. K19 vůbec netýká

.... VYSTAVME TÉTO MAFII V TĚCHTO VOLBÁCH KONEČNĚ STOPKU....

....... POJĎME VŠICHNI K VOLHBÁM ..........
v sobotu - znesnadní to manipulace
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prozatimní - záleží
na vývoji finanční
krize K19

strana : 2 -PS

PS 1 - CH - M Kč 14595,-

uvádějte typ skla reflektoru,- zeigen die Art des Glasreflektor,- please specify type of glass reflector,-

54

PS 1 - Kč 11965,- pro nalakování,- für lackierte,- for painted finish

uvádějte typ skla reflektoru,- zeigen die Art des Glasreflektor,- please specify type of glass reflector,-

170
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9

31

54

185
194,5

PS 1 -P - ( Kč 2320,-) Parabola,- Parabel
PS 1-do - Kč 415,- Držák obrysového světla,-Halterung Positionsleuchten
PS 1-dž - Kč 1735,- Držák žárovky,- Lampenhalter
PS 1-pr - Kč 130,- Pružina k upevnění paraboly do rámečku

PS 1-Rámeček - Kč 650,- Rameček refl. železný
neopracovaný

Skla pro reflektory : PS1A,PS1,PS1T, - Glas für Reflektoren , - Glass headlights ,vypouklá skla ,- konvexes Glas ,- convex glass

SK-178mm(206) - Kč 1360,- Sklo,- Glas
AERO 30 (1935-1947)

SK-177mm (209) - Kč 1185,- Sklo,- Glas
AERO 30 (1935-1947)
TATRA 57a,57b,57k (1935-1949)

170 mm

SK-179mm(116 ) - Kč 1185,- Sklo,- Glas
Opel, T57k
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strana : 3 -PS

24

PS-1T

TATRA

2022-1

PS 1T - CH - M Kč 17390,-

uvádějte typ skla reflektoru,- zeigen die Art des Glasreflektor,- please specify type of glass reflector,-

24

54

PS 1T - Kč 14300,- pro nalakování,- für lackierte,- for painted finish

17

9

54

6 mm

uvádějte typ skla reflektoru,- zeigen die Art des Glasreflektor,- please specify type of glass reflector,-

G-PS-172
PS 1 -P - (Kč 2320,-) Parabola,- Parabel
PS 1-do - Kč 415,- Držák obrysového světla,-Halterung
Positionsleuchten
PS 1-dž - Kč 1735,- Držák žárovky,- Lampenhalter
PS 1-pr - Kč 130,- Pružina k upevnění paraboly do rámečku

TATRA 57a, 57b, 57k
G - PS - 172mm

G - PS - 200mm

Kč 130,- Těsnící guma skla,Reflektor Glagummidichtung
- pro sklo pr.170 - 200 mm
- für Glasdurchmesser 170 - 200 mm
G-PS-200 Kč 145,- pro sklo pr.200 - 235 mm
- für Glasdurchmesser 200 - 235 mm

Skla pro reflektory : PS1A,PS1,PS1T, - Glas für Reflektoren , - Glass headlights ,vypouklá skla ,- konvexes Glas ,- convex glass

SK-176mm(110) - Kč 1185,- Sklo,- Glas
(AERO 30 (1935-1945))
(TATRA 57a,57b,57k (1935 -1945))

170 mm
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prozatimní - záleží
na vývoji finanční
krize K19

Pružiny pro reflektory : PS1,PS1T, - Feder für Reflektoren , -

strana : 4 -PS

PS - PR1 - Kč 130,- Pružina,- Feder

22,5

26,5

Stahovací objímka pro reflektory : PS1T, - Rohrschelle für Reflektoren PS1T

31,5mm

10,1

PS1T - OB
PS1T-OB Kč 710,Stahovací objímka,Rohrschelle

PS1T - OB- ZN
PS1 -OB-ZN Kč 710,Stahovací objímka - zinkovaná,Rohrschelle - verzinkt

PS1T - OB - CH
PS1T-OB-CH Kč 1050,Stahovací objímka - chromovaná,Rohrschelle - verchromt
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PS-2

49-08´28,6”S
016-43´54,5”V

2022-1

prozatimní - záleží
na vývoji finanční
krize K19

strana : 5 -PS

24
PS 2 - Kč (15520,-) JORO -

170 mm

AERO 500,662, TATRA 57, 57a

SKR-177mm( 205 ) - Kč 1190,- Sklo,- Glas
AERO 500,662 (1928-1933)

rovná skla ,- gleich Glas,equal to the glass,-

0
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189,5

24

PS 2,3 - Ra. - Kč 1730,- Rámeček,frame reflector - unpainted

PS 2 -Dr.r.-1 Kč 820,- Držák reflektoru,reflector holder

Montáž reflektoru horizontální nebo vertikální se upravuje natočením paraboly - Installation Reflektor
horizontal oder vertikal wird durch Drehen Parabel angepasst - Installation of reflector horizontal or
vertical is adjusted by rotating the parabola
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PS-3

PS 3 - Kč (15520,-) -

49-08´28,6”S
016-43´54,5”V
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krize K19

strana : 6 -PS

24

AERO 500,662, TATRA 57, 57a

170 mm

Rovná skla ,- gleich Glas,equal to the glass,-

SKR-179mm (112 ) - Kč 1190, Sklo,- Glas

SKR-176mm (113 ) - Kč 1190,- Sklo,- Glas
(AERO 500,662 (1928-1933))

pří objednávce uvádějte :

- katalogové číslo + název
- adresu + mobilní telefoní číslo
- u mnoha zásilek lze vybrat doručování v
dopoledních, nebo odpoledních hodinách
- díly jsou zasílány jako balík do ruky, nebo
na poštu (při uvedení t.č. vám pošta zašle
oznámení o ternínu doručení - a ten si mů
žete dle potřeby změnit).
- ceník dobírek je v dodacích podmínkách

Bei der Bestellung führen Sie ein:
- Katalognummer + Titel

With your order state:
-catalog number + title

28250,- Kč
Hledáček “Hasag”

Automobil-Such - Scheinwerfer “Hasag”

View finder “HASAG”

2022-1
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prozatimní - záleží
na vývoji finanční
krize K19

Skla pro reflektory : - Glas für Reflektoren , - Glass headlights ,- 200 mm
Rovná skla ,- gleich Glas,- equal to the glass,-

strana : 7 -PS

Rovná skla,- Flachglas

SKR- 207 mm (119 ) - Kč 1700,- Sklo,- Glas
AERO 662,1000 (1933-1934)
AERO 30 (1934-1935)
TATRA 75

SKR- 197mm ( 261 - JORO ) - Kč 1700,- Sklo,- Glas
TATRA 75

Skla pro reflektory : - Glas für Reflektoren , - Glass headlights ,- 200 mm
vypouklá skla ,- konvexes Glas ,- convex glass

SK-205mm (252 ) - Kč 1445,- Sklo,- Glas
TATRA 87
TATRA 600
(1938 - ....)

210 mm

45

Paraboly pro reflektory (Bosch) : Parabel für Reflektoren , Parabola for reflectors ,- 200 mm

PS -B 200 -P -K Kč 2640,- Parabola,- Parabel
- s otvorem pro kontrolku obrysového světla (městské osvětlení),- mit Loch für Seitenlicht (City Light)
-

SK-210mm ( 118 ) - Kč 1445,- sklo,- Glas
TATRA 75
TATRA 87,97
AERO 50
(1936 - .... )

45 mm

SK-206 mm (208 ) - Kč 1445,- sklo,- Glas
TATRA 57a -roaster
TATRA 75, TATRA 87, TATRA 600
AERO 50
(1936 - ....)

PS -B 200 -P Kč 2640,- Parabola,- Parabel
-bez otvoru pro kontrolku obrysového světla (městské osvětlení),- ohne Loch für Seitenlicht (City Light)

Ing. Šilhán Zbyněk
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strana : 8 -PS

Skla pro reflektory : - Glas für Reflektoren , - Glass headlights ,- 200 mm
vypouklá skla ,- konvexes Glas ,- convex glass

PAL-czechoslovakia

SK-206mm ( PAL ) - Kč 1445,- Sklo,- Glas
TATRA 87
TATRA 600
(1951 - ....)

POZOR, pokud se nevzepřeme a
neodstraníme tu pakáž s vlády a
sněmovny ve volbách končíme netřeba se na 16.10.chystat.

Nový světový řád kam nás nyní vedou je
bez svobody pohybu, auta pouze pro vyvolené a také bez nás. Cíl je redukovat obyvatelstvo minimálně o 90%.
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V důsledku řízeného zadlužování a řízenému
kolapsu hospodářství a likvidaci soukromníků
dochází k programovému nedostatku zboží s
cílem zvyšování závislosti na nadnárodních
organizacích, které zvyšují až několikanásobně ceny. Jsem tedy nucen vzhledem k nárustu cen vstupů opět upravit ceník, aby byly
tyto náklady kompenzovány.

MAJDETE NÁS POUZE NA MOTORTECHNĚ BRNO,
na lokální burzy - Kladno a Chotusice si můžete díly objednat na tel.č. 603 266 349

2022-1

prozatimní - záleží
na vývoji finanční
krize K19

47

180

TATRA
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strana : 9 -PS

Paraboly pro reflektory :
Parabel für Reflektoren ,Parabola for reflectors ,-

TATRA 603-1

T 603-1 -D+P - Kč 3250,- Držák + parabola,- Halter + Parabel
doprodej

Paraboly pro reflektory (JORO) : Parabel für Reflektoren , Parabola for reflectors ,- 200 mm

54 mm

PS 1-do - Kč 415,- Držák obrysového světla,-Halterung
Positionsleuchten
PS 1-dž - Kč 1735,- Držák žárovky,- Lampenhalter
PS 1-pr - Kč 130,- Pružina k upevnění paraboly do rámečku
G-PS-172 Kč 130,- Těsnící guma skla,Reflektor Glagummidichtung
- pro sklo pr. 170 - 200 mm
- für Glasdurchmesser 170 - 200 mm
G-PS-200 Kč 145,- pro sklo pr.200 - 235 mm
- für Glasdurchmesser 200 - 235 mm
PS - PR1 - Kč 125,- Pružina,- Feder

G-273 114 015 000 Kč 145,TATRA 613-1 - Tvarové těsnění reflektoru,
Formdichtung fúr Scheinwerfer

135 mm

PS -J 200 -P Kč 2640,- Parabola,- Parabel
- bez otvoru pro kontrolku obrysového světla (městské osvětlení),- ohne Loch für Seitenlicht (City Light)

94 mm

170 mm

210 mm

54 mm

Proud národní hrdosti, PROTIPROUD, AUTSIDERMEDIA, MAP, Irena Aneri,
Otevři svou mysl, Pokec 24, Osel, Zvědavec, AE News, Svobodný vysílač cs,
CeskoBezCenzury.cz

