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MY NEPOSÍLÁME > MY OPRAVUJEME

PRODEJNA PÍSEK PRODEJNA MILEVSKO PRODEJNA STRAKONICE

Fráni Šrámka 167/5
Tel.: 739 878 676

Masarykova 167/30
Tel.: 739 806 888

Lidická 205
Tel.: 724 181 857

MY NEPO

WWW.OPRAVMOBIL.CZ

AKCE
Tvrzené sklo 

za 190 Kč
+ nalepení
ZDARMA

• Iphone servis na počkání 
• Výměna konektoru nabíjení na počkání
• Opravy po zásahu kapalinou
• Opravy desek atd...



Máte vlhkost
ve zdech?

•  Dlouholetou zkušeností 
s vysoušením zdiva

•  Objednejte si nezávazně odbornou 
prohlídku, analýzu škody 
a předběžný odhad nákladů

•  Speciálne vyvinutá metoda 
nízkotlaké injektáže

• Suché zdivo jednou provždy

• Neohrožuje statiku zdiva

•  Aplikace zvenku 
nebo z místnosti

•  Pevná cena 
bez skrytých 
vícenákladů

Zavolejte nám na
703 123 191 nebo napište

na e-mail: info@sanacezdi.cz

•  V suterénu nebo v obytných 
místnostech?

• Odlupuje se vám omítka?

•  Degradují vám nátěry 
na vlhkém zdivu?

• Ničí vlhko vaše tapety?

• Dochází ke vniku plísní a hub?

•  Máte v místnostech vysokou 
vlhkost vzduchu?

•  Nemůžete ve vlhkém sklepě 
nic skladovat?

•  Jsou vaše náklady na vytápění 
příliš vysoké kvůli vlhkým zdem?

Pomůžeme
vám

Zavolejte nám na
703 123 191 nebo napište

na e-mail: info@sanacezdi.cz

NYNÍ
VELKÉ
SLEVY

Familia NOVÁK & NOVÁK s.r.o.
Více informací a produktù na: 

Výhradní zástupce pro okresy:

Jednička na renovace v Evropě

Bez vybourání, špíny a hluku
Dveře nemusíte již nikdy natírat
Vhodné pro každé dveře a zárubně
Výběr z více než 1 000 modelů

dříve

Tábor, Písek, Strakonice, Prachatice, Příbram, České Budějovice

Staré dveře?
Nové za pouhý 1 den!

www.renovace-novak.cz

Zavolejte nám: tel. 602 11 77 30

ZEDNICTVÍ
BYTOVÁ JÁDRA
INSTALATÉRSTVÍ

FILIP ŠEVČÍK    /    Tel: 728 058 116
e-mail: filipsevcik@post.cz        Ševčík-rekonstrukce

rekonstrukce bytových jader, 
koupelen
rekonstrukce bytů, objektů
veškeré stavební 
a instalatérské práce
obklady, dlažba

RYCHLE - KVALITNĚ - LEVNĚ



MINIBAGR
Jaroslav Svatek

Protivín

• hodina práce od 350 Kč 
• práce také uvnitř budovy
• projede dveřmi a vjezdy šíře 90 cm 
• hmotnost stroje 900 kg
• gumové pásy (neponičí např.  zámkovou dlažbu)
• podkopové lžíce 20 cm a 30 cm, svahová lžíce 60 cm
• zemní vrták o průměru 15 cm
• přeprava např. štěrku a zeminy sklápěcím přívěsem o nosnosti 1100 kg
• cena za dopravu od 10 Kč za 1 km (min. cena za přepravu stroje je 50 Kč)

Již od 
350 Kč

705 100 563          minibagrcz@email.cz



KVALITNÍ ŠTÍPANÉ 
PALIVOVÉ DŘEVO ČEJETICE 

Akce na suché měkké dřevo! 
Doprava do 15 km ZDARMA. 

Tel.: 736 466 031
www.elsa-drevoles.cz

před těžbou i vyrobené
dle našich požadavků
platba ihned nebo dle dohody
rychlé platby za nejvyšší možné ceny
v případě zájmu koupíme i Váš les
za vysokou cenu
preferujeme výkup
smrkové kulatiny 
v délkách 5 a 10 metrů

Nemusíte již nikdy malovat
Není nutné vyklidit nábytek

Bez vybourání stávajícího podhledu
Hodí se do každé místnosti

Jednička na renovace v Evropě

Zavolejte nám: tel. 602 11 77 30

Familia NOVÁK & NOVÁK s.r.o.

www.renovace-novak.cz 
Více informací a produktů na: 

Výhradní zástupce pro okresy:
Tábor, Písek, Příbram, Strakonice, Prachatice, České Budějovice 

Starý strop v místnosti?
Opět nový za 1 den!

Napínaný stropní podhled:

ČESKÁ

Půjčte si, 
vyhrajte a užijte 
    si ještě víc české 

radosti 

ČESKÁ

Půjčte si, 
vyhrajte a užijte 

Půjčte si, 
vyhrajte a užijte 

Půjčte si, 

    si ještě víc české     si ještě víc české 
vyhrajte a užijte 
    si ještě víc české 
vyhrajte a užijte 

radosti 
    si ještě víc české 

radosti 
    si ještě víc české 

ČESKÁČESKÁ

Sjednejte si v termínu od 21. 5. do 15. 7. 2020 
Fajn půjčku a zapojte se do hry o hodnotné ceny. Díky nim si můžete užít české léto opravdu naplno, 

ať už se chystáte odpočívat v kempu, sjíždět řeky nebo se kochat krajinou ze sedla kola.  

AŽ NA KOST 

137x97mm.indd   1 21/05/2020   15:04



Písek, Harantova (u restaurace Olympie)
e-mail: ideal.nabytek@seznam.cz - tel.: 382 272 618 • 603 829 587

Postele a matrace
od českých výrobců

Pěnová matrace 
TESSIE PLUS  
1+1 (zdarma)
Garantuje ideální 
ortopedické vlastnosti.

Matrace ZETTA PLUS  
1+1 (zdarma)
Speciální  
polyuretanová pěna 
SLEEPFOAM. Blue Medic 

Visco – novinka
Luxusní dvoutuhostní 7zónová 
matrace je vyrobená z ANTI-
BAKTERIÁLNÍCH pěn. Je zde 
použita vysoce kvalitní VISCO 
pěna s částečky stříbra SILVER 
FOAM. Visco pěna reaguje na 
teplotu těla a tlak, kterým tělo 
na matraci působí a dokona-
le se přizpůsobuje. Paměťový 
efekt eliminuje mikroprobuzení, 
která narušují spánkové cykly a 
přispívá k hlubšímu spánku.  

Blue Topper
Krycí matrace pro 
zpříjemnění povrchu, 
dodává matraci větší 
komfort a poskytuje 
lepší oporu páteře.

3.190 Kč
2.350 Kč

9.390 Kč
7.090 Kč

15.860 Kč
7.930 Kč

19.960 Kč
9.980 Kč

Trendy ve světě podlah

Mezi nejoblíbenější podlahové krytiny i nadále patří vinyl, stále větší oblibě se těší podlahy  
z přírodních a obnovitelných materiálů, dřevěné, korkové, keramické podlahy, přírodní linolea.
IN jsou podlahoviny, které dokonale imitují dřevo a kámen, perfektně vykreslují strukturu dřeva 
včetně suků i strukturu kamene včetně autentického lesku.
Trendy jsou teplé světlé odstíny hnědé, měděné, béžové, bílé a šedé, které opticky rozšíří 
a prosvětlí každý prostor.  Trendy je i kombinaci barev.  Podlaha, která kombinuje prkna v různě 
barevných odstínech.
Letošní rok přeje širokým prknům, ať už dřevěných, laminátových nebo vinylových podlah.  
Platí: čím širší a delší, tím lepší, proto se nemusíte obávat zvolit do svého interiéru podlahu  
se šířkou 17 centimetrů a více.
Trend, který ani letos nevyjde z módy –  KVALITA  a ODOLNOST, před nízkou cenou.  
Odměnou je dlouhá životnost podlahy.

•

•

•

•

•

PŘIJĎTE SI VYBRAT PODLAHU K NÁM, máme:
* Největší výběr podlahových krytin na Písecku
* Akční ceny podlah, kvalitní a rychlá realizace
* Zaměření, kalkulace a doprava materiálu ZDARMA

Podlahy Pokorný s.r.o 
prodejna : Čechova 36/1, Písek, Tel: 777 821 427
www.podlahypokorny.cz
e-mail: info@podlahypokorny.cz

Plánujete rekonstrukci nebo nové bydlení? Čeká vás výběr podlahy  
a chcete zvolit takovou, která je v kurzu? Přinášíme Vám několik  
zajímavých tipů na výběr podlahy.



AUTODOPRAVA 
> AUTOPŮJČOVNA > PŘEPRAVA OSOB

> přeprava osob - dálkové trasy > kurýrní služby > stěhování

> autopůjčovna (osobní i dodávky) > autodoprava (do 8 osob, do 3,5 t)

> půjčovna čistících strojů Kärcher

> PRODEJ PNEU A MOTOROVÝCH OLEJŮ za výhodné ceny

tel.: 777 099 507  >  e-mail: taxipavelvojik@seznam.cz  >  www.taxivojik.cz

>>>   TAXI STRAKONICE - tel.: 608 999 885   <<<

       777 099 507

STROJNÍK (rypadla/grejdr)

STAVEBNÍ DĚLNÍK – ZEDNÍK
Náplň práce: zednické práce při dopravních  
a vodohospodářských stavbách, 
obsluha jednoduchých stavebních mechanizmů
Požadujeme: vyučení jako zedník, ŘP skup. B, 
samostatnost a spolehlivost

Pro více informací kontaktujte Pavlínu Pražákovou  
Tel.: 725 762 801  /  e-mail: prazakova@lstb.cz

Hledáme tyto pozice:
Lesostavby Třeboň a.s.

Náplň práce: obsluha pásového rypadla JCB 160, 
grejdru nebo válce, provádění zemních  
a stavebních prací
Požadujeme: strojnický průkaz, ŘP skup. B,  
praxe minimálně 2 roky

Pracoviště Protivín (a okolí dle zakázek)

Nabízíme: Zajímavé mzdové podmínky;  
příplatky k základní mzdě; náborový příspěvek  
10 000 Kč zedník / 20 000 Kč strojník;  
dovolená 25 dní; 1 směna od PO do PÁ;  
práce i přes zimu; nástup možný ihned.





PRÁCE S KAMENEM

VÁCLAV CHMIEL  I  ŠTĚKEŇ 230  I  TEL.: 607 869 865

KAMENNÉ ZDI A PLOTY • SCHODY • ZVONICE • KAPLIČKY
ZEDNICKÉ PRÁCE
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Soutěž s DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice.
Tajenku se jménem a adresou zasílejte do 15.7.2020 na adresu  ZIP Inzert s.r.o., Tyršova 65/5, 39701 Písek nebo na  
e-mail: hrebejkova@zipinzert.cz. Vylosovaní výherci získají: 1. cena 5 l soudek piva, 2. cena multipack piv 8x 0,5 l,  

3. cena multipack piv 7x 0,5 l + sklenice, 4.-5. cena odnoska na 3x 0,5 l. První tři výherci navíc získají zdarma poukázku 
na exkurzi pivovaru pro 2 osoby. Výherce vyrozumíme e-mailem nebo telefonem.

Dudák Letní si můžete zakoupit v pivovarské prodejně, včetně kompletního lahvového sortimentu, 
dárkových balení a reklamních předmětů. 

Otevírací doba prodejny: Po-Pá 7.30-17.30 a So-Ne 7.30-12.00. Podskalská 324, Strakonice.



Vaříme českou klasiku 
Vhodné pro rodiny s dětmi
(pískoviště, trampolína, ...)
Klidné prostředí, 
velká zahrádka
Možnost rezervace akcí, 
setkání, večírky v soukromí
Rozvoz zdarma, objednávky 
jídel na tel.: 601 502 393

 

•
•

•

•

•

 www.diorestaurantputim.cz

www.nasezviratkaputim.cz 

Navštivte farmu Naše zvířátka Putim 
s více jak sto druhů zvířat.
otevřeno denně od 9 do 19 hodin
Vstupné dobrovolné.

Putim 125, okr. Písek, tel.: 731 176 090

Zviratka Putim

TIP
NA

VÝLET

MINI FARMA
V PUTIMI

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:  
Kolik kilometrů spletitých uliček 

se sčítá v labyrintu?
 Své odpovědi se jménem  

a adresou zasílejte do 15.7.2020 
na adresu  ZIP Inzert s.r.o., Tyršova 
65/5, 39701 Písek nebo na e-mail:  

hrebejkova@zipinzert.cz.
Pět vylosovaných výherců získá po 
dvou vstupenkách do Obludiště  

v Dolní Pěně u Jindřichova Hradce.  
Výherce vyrozumíme e-mailem 

nebo telefonem.

SOUTĚŽ
O VSTUPENKY



   Kontakt: www.muzeum-st.cz, 380 422 608

ČERVENEC

Na léto připravujeme:
11. 7.    Dětský den
25. 7.   Pec nám (ne)spadla
15. 8.   Dožínky

Areál s domácími zvířaty a hospodářským vybavením

Etnografická expozice Ze života šumavského Podlesí

OTEVŘENO:
VYHLÍDKOVÁ VĚŽ RUMPÁL  
                                      A
VÝSTAVA V ČERNÉ KUCHYNI
8. 7. - 31. 8.  Josef Synek a Lubomír Pešek
    (výstava obrazů)

VENKOVNÍ VÝSTAVA
III. NÁDVOŘÍ STRAKONICKÉHO HRADU
Rekonstrukce expozic muzea v obrazech

Těšíme se na Vaši návštěvu

OTEVÍRACÍ DOBA:
po - ne 9–11:30, 12–17 hodin

OTEVÍRÁCÍ DOBA:
po - ne 9–17 hodin

Vstupné:  50/25 Kč 

11. 7. 2020

www.muzeum-st.cz

11. 7. 2020
10–17 hodin

pro děti a jejich doprovod budou připravena stanoviště se zástupci 
z řad policie, armády, hasičů a červeného kříže
nebudou chybět ani komentované prohlídky areálem s pouštěním 
mlýnského kola
pohádka O Zubejdě Solimánské (13 a 15 hodin)

pořádápořádá
VODNÍ MLÝN HOSLOVICE

z řad policie, armády, hasičů a červeného kříže
nebudou chybět ani komentované prohlídky areálem s pouštěním 
mlýnského kolamlýnského kola
pohádka O Zubejdě Solimánské (13 a 15 hodin)

pro děti a jejich doprovod budou připravena stanoviště se zástupci pro děti a jejich doprovod budou připravena stanoviště se zástupci 
z řad policie, armády, hasičů a červeného kříže



TIP NA RODINNÝ VÝLET
VÝLETNÍ LODNÍ DOPRAVA PO ŘECE VLTAVĚ A LUŽNICI 

Lodě výletní lodní dopravy Jihočeské plavební společnosti 
s. r. o. provozují plavby po Vltavě a Lužnici z Týna nad Vlta-
vou. Plavby z Týna nad Vltavou probíhají od května do září. 
Z Týna nad Vltavou se vyplouvá na plavbu k soutoku Vltavy 
s Lužnicí a zpět (cca 30 min.), delší trasa je přes soutok Vl-
tavy a Lužnice až k vodnímu dílu Kořensko (cca 60 min). 
Dále v měsíci červenec a srpen je možné zvolit plavbu z 
Týna přes soutok Vltavy s Lužnicí a dále po Lužnici do Ko-
lodějí nad Lužnicí a zpět. Zde je možné vystoupit u zámku 
Mitrowicz a využít k prohlídce a relaxaci v zámeckém areá-
lu anebo vydat se po některé z turistických stezek podél 
řeky Lužnice zpět do Týna (cca 2hod.). Jedinečným zážitkem 
je plavba z Týna nad Vltavou s proplutím plavební komorou 
(120 min), a to dle stavu vody buď přes  přehradu Kořensko 
s krátkou plavbou po VN Orlík anebo na opačnou stranu 
přes plavební komoru jez Hněvkovice pod VD Hněvkovice.

Pro návštěvníky si o prázdninách Jihočeská plavební spol. 
připravila pravidelnou lodní linku z Týna nad Vltavou přes vo-
rařskou obec Purkarec a soutěsku Vltavy až k vyhlídce Baba. 
Pluje se přes dvě plavební komory a nádhernou skalnatou pří-
rodní rezervací Karvanice mezi Hlubockými oborami. Na tuto 
plavbu je nasazena historická výletní osobní loď Pálava. Loď 
vyplouvá v červenci a srpnu každé pondělí.

Přístaviště v Týně nad Vltavou naleznete v těsné blízkosti 
centrálního parkoviště pod kostelem cca 150 m od náměstí. 
Provoz lodí začíná dle počasí 1. května a končí 31. září.

V Hluboké nad Vltavou dále zajišťují provoz vyhlídkové-
ho přívozu po Munickém rybníce do ZOO Hluboká / zámek 
Ohrada. Přívoz jezdí v pravidelných intervalech od června 
do přelomu září / října. Spojuje městskou část Hluboké nad 
Vltavou s loveckým zámek Ohrada a přilehlou, velmi oblíbe-
nou, ZOO Hluboká. Přístaviště přívozu se nachází poblíž kru-
hového objezdu u Penny Marketu a centrálního parkoviště. 

Jihočeská plavební 
společnost s.r.o. 
Rezervace a informace 
Týn n. Vltavou - tel.: 777 834 710
Informace přívoz 
ZOO Ohrada - tel.: 704 796 066

david.machart@email.cz
jihoceskaplavebni@gmail.com

www.jihoceskaplavebni.cz





POZVÁNKA NA KAMENNÝ MOST

V letošním roce se měla v Písku uskutečnit řada 
kulturních a společenských akcí se třemi sedmička-
mi v podtitulu. To znamená, že měly být uspořádá-
ny v souvislosti s výročím založení našeho města. 
Bohužel se jich z důvodu koronavirové  pandemie 
většina nekonala. My jsme se touto číslicí nechali 
inspirovat ještě trochu jinak a hledali její souvislost 
s Kamenným mostem. A tak vznikl náš podtitul:  
7 oblouků - 7 povodní  - 7 oprav

Doufáme, že v sobotu 25. července, na kdy jsme 
si naplánovali naši letošní Malou letní slavnost, 
bude krásný podvečer a všechno, co náš život 
ovlivňovalo v minulých měsících, ztratí svoji sílu  
a přestane nás omezovat víc, než bychom chtěli. 

Připravili jsme pro vás komentované prohlídky 
starého mostu přímo z hladiny Otavy na prami-
cích, které budou kormidlovat členové Vodních 
skautů Písek. Průvodcem plaveb bude písecký pa-
mátkář a člověk srostlý s mostem jako nikdo z nás, 
pan Jiří Hladký. Pramice budou vždy dvě a vyjíždějí 
v 17.30. v 18.15 a v 19.00 hodin. Každé vyjížďky se 
může zúčastnit celkem 9 pasažérů.  Máte li o tento 
neobvyklý zážitek zájem, přihlaste se co nejdříve 
na mail: lenkakrejcova.vsp@seznam.cz. 

Na mostě bude instalovaná netradiční Výstava 
na zábradlí. Komentované  vernisáže výstavy se 
můžete zúčastnit s jejím autorem Jiřím Hladkým ve 
20.00 hodin.

Pod hradbami u řeky se také můžete posadit se 
skleničkou  skvělého vína z Vinotéky Hruška a užít 
si hezké chvíle. 

Asi tak v půl desáté večer, zkrátka až se setmí, 
tam budeme promítat výběr málo známých písec-
kých záběrů pod názvem Celuloidové tajemství.  
J. Hladký je bude komentovat a my tak máme jis-
totu, že se zase dozvíme něco, o čem jsme nevě-
děli a hlavně jsme to nikdy neviděli.

Věříme, že všechno vyjde podle plánu a sejdeme 
se! Těšíme se na vás a žádáme, abyste při návště-
vě naší akce dodržovali všechna doporučení, která  
v té době budou platit v rámci koronavirové pre-
vence. Děkujeme.

Za Spolek Přátelé Kamenného mostu Písek   
L. Krejčová

angličtina, němčina, francouzština, ruština, 
chorvatština, italština, španělština, 

čeština pro cizince

VÝUKA JAZYKŮ
VE STRAKONICÍCH I V PÍSKU

PŘEKLADY  I  TLUMOČENÍ

Tel.: 724 500 205
Petra.Brajinova@seznam.cz

www.petrabrajinova.cz



Vážení návštěvníci,

Před návštěvou 
doporučujeme zakoupit 
online vstupenku 
a přečíst informace 
na www.sladovna.cz

Pozor! Nově otevřeno 
ve stanovených časech 
a s omezenou kapacitou

SLADOVNA 
JE OPĚT 

OTEVŘENA

Velké náměstí 113, 397 01 Písek - tel.: 387 999 997 - e-mail: recepce@sladovna.cz 

NOVÁ
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Jump aréna Tábor oslavila Den 
Dětí a 1. narozeniny,  na léto 
vypsala sportovní parkour 
kroužek, ale také letní příměst-
ské tábory. Na otázky nám od-
povídal Vojtěch Daňhel.

Byly to vážně skvělé akce, na 
Den Dětí k nám dorazil ob-
líbený dětský youtuber Tary, 
společně se o program staral 
náš domácí šéftrenér a vyni-
kající parkourista Jay Fox, na  
1. narozeniny přijal pozvání 
zase influencer Adam Kajumi, 
český reprezentant v parkouru 
Matěj Srovnal a další skvělí hos-
té. Z obou akcí najdete parádní 
videa na youtube, nebo na na-
šem facebooku.

JUMP aréna Tábor 
POZVÁNKA DO JUMP ARÉNY

Co příměstský tábor o letních 
prázdninách?

Děti si užijí celé dny s našimi 
trenéry, skákání, hry, soutěže, 
zlepší své dovednosti, poznají 
nové kamarády. V jedné partě si 
užijí celý týden. „Příměšťák“ je 
včetně obědů, svačin a pitného 
režimu. Na letní prázdniny na-
bízíme 5 týdnů ve 2 variantách. 
V té sportovnější se mohou tě-
šit každý den na trénink s Jay 
Foxem. Obě varianty obsahují 
jednodenní výlet do všespor-
tovního areálu Komora.

Prý chystáte parkour kroužky 
s Jay Foxem i na prázdniny, je 
to tak?

Chodí k nám hodně dětí přes 
celý školní rok, chceme to zku-
sit. Jsou 2 varianty, začátečníci 
(každé úterý) a pokročilí (každý 
čtvrtek), 1 trénink týdně, vždy 
od 18:00 hod. 14 hodin par-
kouru o prázdninách, originální 
dres pro každého zúčastněné-
ho, zakončeno přespávačkou  
s 50% slevou, cena kurzu je 
2.900 Kč!

www.jumparenatabor.cz

Jak je to s otevírací dobou  
o prázdninách?

Otevřeno denně 8:45 - 20:00, 
rezervaci si každý může udělat 
jednoduše  online na našich 
webových stránkách, bez regis-
trace, bez přihlášení a bez nut-
nosti následného tisku. 

Čekají nás také nabité přespá-
vačky, je to tak?

Noční tréninky pro děti jsou u 
nás hodně populární. 11.7. Jay 
Fox + speciální host, 1.8. Tary + 
Jay Fox, na našich stránkách již 
brzy spustíme registraci.

Nově si u Vás dáme i pizzu, je 
to tak?

Ano je, nejen zákusky z Mu-
zea Čokolády, ale také pizzu ve  
4 příchutích, ta je ideálním do-
plňkem třeba narozeninové 
oslavy.



Dokonalá postava je snem většiny z nás. Pokud však chcete dobře vypadat, musíte tomu 
něco obětovat. Místo sledování seriálů a oblíbených brambůrek půjdete cvičit. I když nás 
léto svádí k lenošení a vysoké teploty používáme často jako výmluvu, proč nejít sportovat, 
ve skutečnosti je právě léto ke cvičení ideální. Víte proč?

  • Zlepšíte fyzickou kondici
  • Tělo se lépe naučí zvládat teplotní výkyvy
  • V létě je tělo flexibilnější a pohyblivější
  • Vypotíte více toxických látek

A právě H.E.A.T.je cvičení, u něhož nezůstane vaše tričko suché. H.E.A.T. je mezi lidmi ob-
líbený hlavně proto, že se jedná o přirozenou aktivitu, která je pro tělo příjemná a účinná. 
Jedná se o přirozený pohyb, tedy chůzi. H.E.A.T je vhodný pro všechny cvičence a chcete-li 
vidět výsledky vašeho úsilí, cvičte alespoň třikrát týdně. H.E.A.T je ideální sportovní aktivita 
pro hubnutí, zlepšení fyzické kondice i pro rekonvalescenci např. po úrazech.

Tak co říkáte?  Půjdete si dneska místo odpočívání “zachodit”? 

Spalování tuků jde i s úsměvem. Zkuste H.E.A.T - letní hit!

H.E.A.T Centrum PÍSEK, Tyršova 63/18, 39701 Písek   I   Tel.: 773 136 377

www.heat-pisek.cz



POZVÁNKA

11. KŘENOVICKÁ JÍZDA - TRADIČNÍ SRAZ VETERÁNŮ
KHV-KLUB HISTORICKÝCH VOZIDEL KŘENOVICE pořádá již 11. ročník tradičního srazu vete-
ránů a youngtimerů - Křenovické jízdy. Diváci se mohou těšit na orientační závody s úkoly, jízda 
zručnosti, zábavu pro děti i dospělé, výstavu vozidel. Občerstvení zajištěno. Celý průběh akce je 
moderován a divácké vstupné je dobrovolné.

PROGRAM: 
9.30 – 11.30
11.30
17.00

příjezd a registrace posádek
start závodu (startovné 300 Kč)
vyhlášení výsledků závodu

18/07/2020

www.krenovickajizda.cz



ZÁMEK MITROWICZ
VÁS OČEKÁVÁ

Červenec a srpen: úterý - neděle 10:00 - 17:00 
Vstupné: dospělí 140 Kč, děti 6-15 let, ZTP a senioři 100 Kč, rodina (2+2) 440 Kč, zámecký park 65 Kč. 
Některé dny bude areál uzavřen z důvodu konání svateb, nutné kontrolovat aktuální dostupnost 
na webových stránkách!

Komentované prohlídky zámku, stylové občerstvení, zámecký park, bylinková 
zahrádka, odpočinková zóna u jezírka, dětské hřiště, výlety lodí

+420 601 601 136, Koloděje nad Lužnicí

www.zamekmitrowicz.cz @zamek_mitrowicz

ZÁMEK MITROWICZ
VÁS OČEKÁVÁ

Červenec a srpen: úterý - neděle 10:00 - 17:00 
Vstupné: dospělí 140 Kč, děti 6-15 let, ZTP a senioři 100 Kč, rodina (2+2) 440 Kč, zámecký park 65 Kč. 
Některé dny bude areál uzavřen z důvodu konání svateb, nutné kontrolovat aktuální dostupnost 
na webových stránkách!

Komentované prohlídky zámku, stylové občerstvení, zámecký park, bylinková 
zahrádka, odpočinková zóna u jezírka, dětské hřiště, výlety lodí

+420 601 601 136, Koloděje nad Lužnicí

www.zamekmitrowicz.cz @zamek_mitrowicz

SOUTĚŽ
Otázka: Na jakém břehu řeky se nachází Zámek Mitrowicz?
Odpovědi zasílejte na e-mail: hrebejkova@zipinzert.cz do 15.7.2020.
5 vylosovaných výherců obdrží vstupenky pro 2 osoby.



1 .  července -  2.  září

Mahlerovy sady

PRAHA 3

Pro naše diváky možnost ubytování se snídaní ve 4* hotelu NH Prague City 

za pouhých 1.537Kč. Info na www.hvezdneleto.cz

      u násnezmoknetezastřešené 
hledištěhvězdné LÉTO

POD ŽIŽKOVSKOU VĚŽÍ

divadlo kalich ê  komoRnÍ divadlo kalich ê  divadlo Palace ê  dva nahatý chlaPi 
caRmen Y caRmen ê  talk show Jana kRause ê  FedeReR -  nadal ê  caveman 
velká zebRa ê  satuRnin ê  zločin v Posázavském PaciFiku ê  daniel landa 

michal hRŮza ê  melodY makeRs ê  FRantišek nedvěd  a další hosté

HiTRÁDi
... které hraje

PoPulární lETní SCÉnA

HL_inzerce_Mesicnik.indd   1 22.06.2020   19:03:19

ZIP O ZIPU

Pomalu končí letošní výjimečná situace spojená s covid-19. 
ZIPáci od května trénovali a v tuto chvíli ještě trénují podle 
všech nařízení: používají roušky, dezinfikují, větrají. Pro taneč-
níky je nejdůležitější, že mohou tančit. A to je ta radost. Kro-
mě tréninků se připravují na celou řadu akcí, soutěží a také na 
nový projekt.

O prázdninách nachystalo Taneční centrum Z.I.P. Písek tři 
letní tábory. Tyto jsou otevřené pro členy centra i pro širokou 
veřejnost. Červencový tábor je pobytový a je obsazen. V srpnu 
pak nabízí ZIPáci dva tábory příměstské. Zde je posledních 
pár volných míst. Termíny příměstských táborů jsou 10.-14.8. 
nebo 17.-21.8.

S příchodem nového tanečního roku to ZIPáci opravdu roz-
tančí. Čekají je vystoupení, soutěže, ale i zápis na nový taneční 
rok. Zájemci o tanec se mohou hlásit během prázdnin nebo 
si počkat na zářijové zápisy.

Více informací najdete stránkách www.tczip.cz.

ZIPácké prázdniny a zápisy



Předprodej vstupenek na Ticket stream a lokální předprodeje:
Elko nápoje, Blatná • Hotel  Na Panské, Lnáře.



KULTURA                

Písecké kulturní léto
středa 1. července od 19:00 (Koncertní síň Trojice)
Zahajovací koncert 
Zahajovací koncert Jindřicha Pazdery (housle) a Stani-
slava Gallina (klavír) v rámci letních kurzů prof. Otakara 
Ševčíka pro mladé houslisty. 
1. července - 12. července (Divadlo Fráni Šrámka)
Mezinárodní letní kurzy prof. Otakara Ševčíka pro 
mladé houslisty XXXIII. ročník 2020
Od 1. do 12. července v Písku probíhají mezinárodní 
kurzy pro mladé houslisty, letos již 33. ročník! A jako 
vždy se jak účastníci, tak jejich lektoři, pochlubí s tím, 
co se naučili na veřejných koncertech.
úterý 7. července od 19:00 (Koncertní síň Trojice)
Terézia Hledíková & Stanislav Bogunia (koncert)
středa 8. července od 19:00 (zahrada KD)
Pavlína Jíšová (koncert)
čtvrtek 9. července od 19:00 (Koncertní síň Trojice)
Barbora Valečková & Stanislav Bogunia (koncert)
pátek 10. července od 18:00 (Letní kino)
Arakain open air 2020
V roli hostů se představí Černá a Hamr.
neděle 12. července od 19:00 (Koncertní síň Trojice)
Závěrečný koncert účastníků kurzů prof. O. Ševčíka 
středa 15. července od 19:00 (zahrada KD)
Eliška Kotlínová - hudební vystoupení (koncert)
středa 22. července od 18:00 (zahrada KD)
Boďi Jaroměř 
Marionetové představení Šípková Růženka. 
neděle 26. července od 21:00 (Letní kino)
Cirk La Putyka – Kaleidoscope
Nová show se soustředí na krásu formy, dynamiku  
a kouzlo okamžiku. Šílené skoky na obřím teeterboar-
du, skupinové taneční choreografie, závěsná akrobacie 
i lety na trampolíně. 
středa 29. července od 19:00 (zahrada KD)
Bonsai č.3 (Koncert folkové skupiny)

www.centrumkultury.cz

Letní kino
V programu jsou uvedeny pouze premiéry. 
Aktuální program Letního kina a Kina Portyč 
najdete na www.centrumkultury.cz
Čtvrtek 16. července ve 21:15
Sobota 18. července ve 21:15
Pondělí 20. července ve 21:15 
TENET
Čtvrtek 23. července ve 21:15 3D
Sobota 25. července ve 21:15 
MULAN
Když císař Číny vydá nařízení, že 
jeden muž na rodinu musí sloužit 
v císařské armádě k obraně země 
před nájezdníky ze severu, Hua Mulan, nejstarší 
dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého 
nemocného otce. 
Pátek 24. července ve 21:15
VZHŮRU ZA SNY
Co kdyby se ukázalo, že svět nočního snění má 
podobu nekonečných filmových studií, které 
připomínají Hollywoodskou továrnu na sny?  
Pátek 31. července ve 21:00
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ PANDY
Bláznivý čáp omylem přinese miminko pandy  
k nesprávným dveřím.

Jak se jmenuje zpěvák kapely ARAKAIN?

Své odpovědí se jménem a adresou zasílejte do 
15.7.2020 na adresu  ZIP Inzert s.r.o., Tyršova 65/5, 

39701 Písek nebo na  
e-mail: hrebejkova@zipinzert.cz. 

Ve hře je celkem 12 vstupenek na libovolný film
do letního kina. 

SOUTĚZ O LÍSTKY
DO LETNÍHO KINA



Kontakt na personální oddělení:
+420 725 730 657

katerina.nouskova@leifheit.com

MECHANIKY 
(zkušenosti s šicími stroji vítány)

SMĚNOVÝ PŘEDÁK

POJĎTE NÁS POZNAT LÉPE !

ŠIČKY - JEDNODUCHÉ ŠITÍ

V našem výrobním závodě v Blatné 
právě nabíráme nové kolegyně a kolegy:

Garantovaný růst mzdy
13. mzda
Příspěvky nad rámec zákoníku práce
5 týdnů dovolené
Příspěvek na penzi
Příspěvek na dopravu  svozový mikrobus&
Příspěvek na údržbu pracovního oděvu
26 Kč za hlavní jídlo
Odměna za zlepšovací návrhy
Vzdělávání zaměstnanců
Přes 25 let stability
Odměna za doporučení nového kolegy
Skvělý kolektiv
Firemní akce pro zaměstnance
OPEL partner

SEŘIZOVAČE VSTŘIKOLISŮ

www.prijemnaprace.cz 

SKLADNÍKY / CE
MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY / CE



 

 

Přijďte pracovat do naší výrobní provozovny v Mirovicích na pozici: 

                                

SKLADNÍK 
•

 

Práce ve skladech a s informačním 
systémem SAP + Microsoft O�ce

•

 

Vhodné pro absolventy SOU a SŠ

 

 
 

 
 

ŘIDIČ VZV  
• Vhodné pro absolventu SOU nebo SŠ
• Obsluha vysokozdvižného vozíku, manipulace s přepravovanými náklady

NABÍZÍME VÁM: 
• Dny dovolené navíc (celkem 25 dní ročně),
• Výhodné stravování (cena oběda 15,- Kč),
• Levnější doprava do zaměstnání (měsíční příspěvek na dopravu zaměstnání a zpět),
• Zajištění v důchodovém věku (měsíční příspěvek na penzijní připojištění),
• Podporu v rámci vzdělávání,
• Zdraví, rekreace, kultura - možnost čerpání příspěvku ze zaměstnaneckého fondu (na volnočasové, zdravotní a kulturní, aktivity),
• Další bene�ty v souladu s vnitřními předpisy obchodní společnosti.

Informace a kontakt:
Personální oddělení tel.: +420 383 838 527 nebo +420 724 037 701 , e-mail: personalni.mirovice@voddrubez.cz,  

Adresa provozovny: Vodňanská drůbež, a.s., Zámostí 272, 398 06 Mirovice

HLEDÁTE ZAJÍMAVOU PRÁCI?

OBSLUHA BALÍCÍ TECHNOLOGIE
• Obsluha moderních automatických strojů a řízení výrobních procesů
• Vhodné pro absolventy SOU nebo SŠ

ÚDRŽBÁŘ - ELEKTRIKÁŘ
  ZIP



Lenka Klečacká lenka.klecacka@goldengate.cz

HLEDÁME 
NOVÉ 

KOLEGY

777 159 508

SPOŘENÍ DO 
ZLATA A STŘÍBRA
JISTOTA PRO CELOU RODINU

Již od 500 Kč měsíčně
+ možnost jednorázového nákupu

Co Vám můžeme nabídnout?
•   Práci ve dvousměnném provoze na úsecích výroby, kontroly kvality nebo údržby
•   Stabilní zaměstnání – na českém trhu máme 30-ti letou tradici a jako potravináři 
     se nemusíme bát dlouhotrvající krize, protože jíst je potřeba v každé době. 
•   Výplatu vždy včas, pravidelné přehodnocování výše mzdy
•   Zaměstnanecké bene ty
     - závodní stravování za 12,- Kč
     - týden dovolené navíc
     - možnost nákupu  remních produktů za zvýhodněnou cenu
     - zaměstnanecký servis (nápoje, praní pracovních oděvů)
     -  remní akce

Pro získání bližších informací kontaktujte personální oddělení:

•  tel.: 381 791 824
•  e-mail: prace@zeelandia.cz 
Informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete na našich webových stránkách www.zeelandia.cz.

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ
VE VÝROBNÍM ZÁVODĚ 
V CHELČICÍCH U VODŇAN.



Tel.: 606 609 192
E-mail: job@aisin.co.cz

Pro více informací
nás kontaktujte zde:

NAJDĚTE SI
PRÁCI, NA KTEROU 
BUDETE HRDÍ
JEN PÁR METRŮ OD DOMOVA

HLEDÁME
OPERÁTORY VÝROBY


