Petra Hřebejková
602 761 227
hrebejkova@zipinzert.cz
zipinzert
www.zipinzert.cz

Zvolte si dobrou práci
V potravinářské společnosti Zeelandia spol. s r.o. v Malšicích

Hledáme: Operátora

výroby
by

● Obsluha linky na výrobu suchých směsí.
měsí.
● Balení a manipulace.
● Spolupráce s kolegy.
Nabízíme:
• individuální přístup a mzdu ušitou na míru
• 5 týdnů dovolené a dotované stravování
ání
• jistotu stabilního zaměstnání
• kolektiv rodinného charakteru
• práci bez nočních směn
• dotované stravování

Je to jednoduché. Stačí se jen ozvat.
Volejte naše personální oddělení: 381 791 824 ,
nebo pište na: prace@zeelandia.cz

Vsaďte na jistotu
a připojte se k nám!
Hledáme elektrikáře,
skladníky a skladnice.

www.silon.eu | www.jdudotoho.eu
SILON s.r.o., Průmyslová 451, 391 02 Planá nad Lužnicí, tel. 381 622 050, jdudotoho@silon.eu
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NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
mzdový a kariérní růst • dotované závodní stravování • 5 týdnů
dovolené • penzijní připojištění a mnoho dalších benefitů

15.02.21 10:34

JHK INFORMUJE

Podnikat a růst.
Propojte se s 1000+ jihočeskými podnikateli.
Jihočeská hospodářská komora nabízí:
•
Prostor pro propagaci Vašeho podnikání.
•
Poskytnutí poradenství a bezplatného řešení podnikatelských otázek.
•
Pravidelné legislativní a podnikatelské zpravodajství.
•
Podpora exportu a spolupráce v rámci zahraničních aktivit.
•
Hledání pracovníků v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec.
•
Školení zaměstnanců a Akademie Jhk.
•
Služby v oblasti Czech POINT.
•
Propojování firem s veřejným sektorem, školstvím a dalšími partnery.
Pro více informací o spolupráci s Jhk, neváhejte kontaktovat
ředitelku ObHK Tábor a Milevsko paní Marcelu Kužníkovou,
tel.: +420 608 572 260, e-mail: kuznikova@jhk.cz.

www.jhk.cz
Rekvali kační kurz
CHŮVA PRO DĚTI

do zahájení povinné školní docházky

Uplatnění v dětské skupině, mateřském
centru a také v domácnostech. Absolvent
zkoušky si může zřídit vázanou živnost
Péče o dítě do tří let věku. Akreditace MŠMT.

Místo konání:
Tábor
Termín:
10.9. - 30.10.2021
Výuka:
pátek odpoledne
a sobota celý den
Cena: 11.900 Kč včetně profesní zkoušky
Lze proplatit z úřadu práce jako tzv.
zvolenou rekvali kaci. Lze platit na splátky.
Informace na tel. 734 839 966, info@zretel.cz

www.zretel.cz

VÍTEJTE NA PALUBĚ!
Yanfeng Automotive Interiors je světovým lídrem v oblasti vývoje a výroby palubních
přístrojových desek a palubních systémů, dveřních panelů, podlahových konzol
a stropních ovládacích systémů. Naším cílem je nadále formovat globální průmysl
automobilových interiérů. I proto posilujeme naši přítomnost v České republice.

Pro výrobní závod v Plané nad Lužnicí hledáme:

PODPORA IT SYSTÉMŮ – vhodné pro absolventy, nutná znalost AJ
PROCESNÍ INŽENÝR – komunikativní znalost AJ podmínkou
SKLADNÍK – ŘIDIČ VZV – platný průkaz VZV podmínkou
PRACOVNÍK ÚDRŽBY ELEKTRO s platnou vyhláškou 50
OPERÁTOR VÝROBY
Nabízíme:
• Zázemí stabilní mezinárodní společnosti
• Získání pracovních zkušeností v automobilovém průmyslu
• Efektivní systém školení a rozvoje
• Dotované závodní stravování
• 5 dnů dovolené navíc nad rámec zákona
• Věrnostní bonus
• Příspěvek na volný čas
• Příspěvek na penzijní připojištění
Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat:
eliska.cervenkova@yanfeng.com
+420 735 711 450

MASO UZENINY PÍSEK, a.s.
přijme okamžitě

PRODAVAČKU
do COOP Tábor, ul. Světlogorská
do úseku prodeje masa.
BLIŽŠÍ INFORMACE NA TELEFONU 720 200 510 - p. Dlouhý

MADETA, a. s., závod Planá nad Lužnicí
Hledá vhodné kandidáty/kandidátky na pozici:
Požadujeme:
• SOU nebo SOŠ vzdělání
• zkušenost s obsluhou VZV
Nástup možný ihned!
• znalost práce na PC
• fyzická zdatnost
• spolehlivost, samostatnost, odpovědnost
Nabízíme:
• práci na hlavní pracovní poměr v jednosměnném provozu
• zázemí stabilní české společnosti s více než 110letou tradicí
• měsíční, roční motivaní odměny
• příspěvek na dopravu
• další zaměstnanecké benefity (příspěvek do cafeterie, závodní
stravování, možnost nákupu zboží z produkce Madety za výhodné
ceny, zvýhodněné mobilní tarify atd.)

SKLADNÍK MTZ

Bližší informace k nabízených pozicích poskytneme na tel.: 381 675 513
nebo na emailové adrese: martina.pibilova@madeta.cz

www.otevrenamadeta.cz • www.madeta.cz

Přidej se k naší smečce
Nabízíme jistou práci a férové podmínky

Pojďme společně dělat radost domácím mazlíčkům! Do závodu
na výrobu krmiv pro psy a kočky ve Veselí nad Lužnicí hledáme
nové kolegy na pozice:
● Operátor ve výrobě
● Elektrikář
● Údržbář
● Skladník
● Dělník (balení kapsiček)
● Kontrolor kvality

Přihlaste se na:
nabor@ppfeurope.com
+420 702 265 410
Jateční 470
Veselí nad Lužnicí
www.ppfeurope.com

Nabízíme:
● Přátelský kolektiv
● Směnný provoz umožňující více
volného času: 4 dny práce, 4 dny volna
● Příležitost k dalšímu rozvoji a mnoho
dalších výhod

PPF jsme my, tvoříme
budoucnost společně

Grilovačky
za rozumn
é
„kačky“ !!!
Od 5. 7. 2021 do 10. 7. 2021

Od 12. 7. 2021 do 17. 7. 2021
Stará cena Nová cena

Hovězí přední s kostí 1kg
Vepřová krkovice s kostí 1kg
Krkovička na gril (polotovar) 1kg
Grilovací klobása (polotovar) 100g
Špekáček masový 100g
Šunka nejvyšší jakosti 100g
BUFET - Grilované koleno 100g
LAHŮDKY - Bageta velká 1ks

119,00
125,00
189,00
18,90
13,90
22,90

109,00
109,00
169,00
17,50
12,50
20,90

23,50
49,00

21,90
45,00

Od 19. 7. 2021 do 24. 7. 2021

Stará cena Nová cena
Falešná svíčková 1kg
Vepřová plec bez kosti 1kg
Játrová zavářka (polotovar)1kg
Masový karbanátek (polotovar)1kg
Maďarská grilovací klobása 100g
Anglická slanina 100g
BUFET - Řeznický karb.100g
LAHŮDKY - Bageta střední 1ks

239,00
125,00
99,00
115,00
18,90
19,90

219,00
109,00
89,00
99,00
17,90
18,50

15,90
39,00

13,90
35,00

Od 26. 7. 2021 do 31. 7. 2021
Stará cena Nová cena

Stará cena Nová cena
Hovězí kližka 1kg
Vepřový bok s kostí 1kg
Masový karbanátek (polotovar) 1kg
Vepřová žebírka na gril 1kg
Šunková klobása na gril 100g
Gothaj 100g

189,00
125,00
115,00
109,00
14,90
9,90

175,00
99,00
99,00
99,00
13,50
8,90

23,50
23,50

21,90
21,90

119,00
125,00
189,00
169,00
13,90
22,90

109,00
109,00
169,00
149,00
12,50
20,90

BUFET - Uzenářský karb. 100g
LAHŮDKY - Vepřový řízek 100g

13,90
23,50

11,90
21,90

Akční ceny do vyprodání zásob

Veškeré hovězí maso na našich prodejnách, pochází z České republiky!!!

Hovězí přední s kostí 1kg
Vepřová krkovice s kostí
Krkovice na gril (polotovar) 1kg
Kuřecí steak na gril (polotovar)1kg
Špekáček masový 100g
Šunka od kosti 100g

BUFET - Pečený bok 100g
LAHŮDKY - Kuřecí řízek 100g

NAJDETE NÁS V PRODEJNÁCH:
OD MAGA PLANÁ NAD LUŽNICÍ, tel.: 773 600 230,
Po – Čt 6.30 – 17.00, Pá 6.30 – 17.30, So 7.00 – 11.00
MILEVSKO, Náměstí E. Beneše 8/9
(bývalá prodejna Příbramské masny), tel.: 776 883 158,
Po – Pá 6.30 – 17.00, So 7.00 – 11.30

SOUTĚŽ

HALA AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V TÁBOŘE
Tel.: 773 669 916, LAHŮDKY, tel.: 775 568 252,
Po – Pá 5.30 – 19.00, So 6.00 – 12.00

Vyplněný kupon odevzdejte v některé z našich prodejen
a budete zařazeni do slosování.
Jméno: ..............................................................................
Výherce za měsíc červen je Mirka Ciperová, Tábor.

Telefon: .........................................

Máte vlhkost
ve zdech?
• V suterénu nebo v obytných
místnostech?
• Odlupuje se vám omítka?
• Degradují vám nátěry
na vlhkém zdivu?
• Ničí vlhko vaše tapety?

NYNÍ
VELKÉ
SLEVY

• 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
• 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
Zavolejte
námnapište
na
703 123
191 nebo
703
123
191
nebo
napište
na e-mail: info@sanacezdi.cz

na e-mail: info@sanacezdi.cz

VÝŠKOVÉ PRÁCE
›› plošina 25m
›› veřejné osvětlení,
elektro. hromosvody, revize
›› nátěry, fasády, čištění, konstrukce
›› kácení, prořezávání stromů
›› klempířské práce

tel.: 773 122 887
www.vyhlidko.cz

Y
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NA JIHU

• rychlá a profesionální montáž
• kvalitní materiál
• prodloužená záruka
• realizace veškerých typů oplocení na klíč

Realizujeme montáže veškerých oplocení.
- Pletivo svařované, poplastované, zinkované, lesnické, voliérové
- Plotové panely 2D i 3D panely
- Betonové ploty jednostranné, oboustranné s vrchní deskou-oblouk,
mřížka nebo rovnou deskou
- Zděné ploty z tvárnic(KB blok, CS beton, ztracené bednění apod.)
- Plaňkové ploty dřevo, dřevoplast, plast, recyklát
- ZAKÁZKOVÁ VÝROBA BRAN A BRANEK

Vypracování
nezávazné cenové
nabídky ZDARMA.

tel. 608 276 062
info@ploty-dlazby.cz
ploty-dlazby@seznam.cz
www.ploty-dlazby.cz

KOUPÍM LES I S POZEMKEM
• platba v hotovosti
• tel.: 607 594 506

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Listnaté i jehličnaté, včetně dopravy.
• tel.: 722 206 808

Starý strop v místnosti?
Opět nový za 1 den!

Napínaný stropní podhled:
Nemusíte již nikdy malovat
Není nutné vyklidit nábytek
Bez vybourání stávajícího podhledu
Hodí se do každé místnosti

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

Jednička na renovace v Evropě

www.renovace-novak.cz

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

Zavolejte nám: tel. 602 11 77 30

Staré dveře?

Nové
pouhý 1 den!
před
těžbouzai vyrobené
dle našich požadavků
platba ihned nebo dle dohody
rychlé platby za nejvyšší možné ceny
v případě zájmu koupíme idVáš
říveles
za vysokou cenu
Bez vybourání, špíny a hluku
preferujeme
výkup
Dveře nemusíte
již nikdy natírat
Vhodné kulatiny
pro každé dveře a zárubně
smrkové
z více než 1 000 modelů
v Výběr
délkách
5 a 10 metrů

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

Jednička na renovace v Evropě

www.renovace-novak.cz
Výhradní zástupce pro okresy:

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

Zavolejte nám: tel. 602 11 77 30

Servis elektrických invalidních vozíků a skútrů.
• Rychlé a solidní jednání, rozumné ceny.
• Servis prováděn na místě u zákazníka.
• Vyhnete se odvozu vozíku do servisu
a dlouhé čekací době.
Ondřej Pytlík, Tábor - tel.: 777 151 852 I e-mail: pytlik.ondra@seznam.cz

RANČ ŠŤASTNÁ HVĚZDA nabízí letní dětské tábory s koňmi
www.rancstastnahvezda.cz

- pobytové a příměstské týdenní turnusy

- zapojení do denního režimu ranče
- výuka na koni během dne
- práce s koňmi ze země
- jízda bez sedel - plavení koní v rybníku
- sportovní a jiné aktivity (návštěva ZOO, ruční práce aj.)

(v ceně je zahrnuto: ubytování, celodenní strava, pitný režim, materiál pro ruční práce a odměny pro děti)

rancstastnahvezda@seznam.cz

Mitrovice 43, 257 86 Mezno

+420 724 131 747
Jakub Zeman
Realitní makléř
oblast Tábor a okolí

Pro zákazníky aktuálně
sháníme ke koupi byt
v Táboře a chatu/chalupu
v okr. Tábor a okolí
- cenu nabídněte.
www.mmreality.cz/makler/jzeman/ e-mail: jzeman@mmreality.cz

605 146 946

LÉTO V GARAGE TÁBOR 2021
Máme před sebou letní měsíce, hlavní sezónu. Těšit se můžete na posezení na naší terásce, Open-Air
koncerty, velké Pub Quiz večery, BurgerFest nebo letní kino. Mimo jiné pro vás chystáme grilování a zajít si
k nám můžete nejen na oběd, večeři nebo za kulturou, ale i třeba na zmrzlinu.
Otevřeli jsme také nové prostory, stavit se můžete na naše pivo – GARAGE Jedenáctku.
Koncerty: Divokej Bill, Rybičky 48, Visací zámek a Peshata, Olympic, Jelen, Škwor, Monkey Business,
Traktor, Trautenberk. Jednotlivé termíny na našem FB, v přiloženém plakátu či na www.garagetabor.cz,
v našem kalendáři akcí.
Garage Pass
Platby na letošních Open-Air akcích,
v rámci celého léta v Garage Tábor,
budou probíhat výhradně cashless.
Tzn. bezhotovostně. Vaši kartu budete moci využívat celé léto, a to jak
na koupi vstupenky na akci, tak při
placení Vaší útraty.
Jak to celé funguje?
Kartu je možno zakoupit a „finančně
nabít“ již při koupi vstupenky. K dispozici bude i u vstupu na akci. Karta
je zálohovaná 50,- Kč a platí po celou festivalovou sezónu. Po každé
akci je také možno kartu odevzdat
a vybrat zůstatek peněz.
Při koupi vstupenky si můžete nabít
Váš kredit: Minimální částka, kterou si
lze dobít, je 100 Kč. Nemusíte se bát
pohodlně si dobít kredit již při nákupu vstupenky. V případě, že se například nebudete moci akce zúčastnit,
nebo bude akce zrušena, vám peníze
za kredit bez problému vrátíme.
Více info na: www.garagetabor.cz
nebo: https://www.nfctron.com/cs/
Vstupenky: v síti Ticketstream,
wwww.garagetabor.cz, a v jednotlivých událostech na facebooku.
Akce probíhají za finanční podpory
Jihočeského kraje.

www.garagetabor.cz

TIP NA VÝLET

Pozvánka do Zoologické zahrady Dvorec

Navštivte zoo, která se nachází
v krásném prostředí jihočeských
lesů, rybníků a luk nedaleko města Borovany. Svou rozlohou patří
k menším zahradám, ale o to víc
zajímavých živočišných druhů je
zde k vidění. Jako jediná mezi jihočeskými zahradami chová hrocha,
bílé lvy, zebry, pakoně, šimpanze,
zebry, psy hyenové a další nejenom africká zvířata. Její chloubou
je unikátní kolekce kober či chov
nejohroženější psovité šelmy Afriky.

Program akcí a aktivit v zoologické zahradě
je různorodý a pestrý, proto doporučujeme
sledovat aktuální dění na www.zoodvorec.cz.

V zoo myslí na děti

Dětské hřiště, houpadla, pískoviště a jiné prvky k odreagování
a zábavě jsou součástí areálu. Probíhají zde akce pro rodiny. Na návštěvnické trase je možné narazit
na edukační prvky, „Stezku zvířata
našich lesů“ nebo netradiční rostliny.

Léto v zoo

V červenci se na své narozeniny
těší hroch Buborék. Nezapomeneme ani na tygry a hady, jejichž
světové dny si společně připomeneme 11. a 25. července. Srpen
patří lvům. Obzvlášť ve Dvorci,
kde je erbovním zvířetem. Mezinárodní den největší kočkovité
africké šelmy je spojen s oslavou
výročí založení zoo. Letos se bude
slavit již 14. rok od vzniku (8. srpna
2021). Oslavy se ponesou v duchu
typických afrických tanců, zpěvu
a bubnování. S prázdninami se
rozloučíme 22. srpna na akci pořádanou na počest mezinárodního
dne divokých psů.

www.zoodvorec.cz •

Na Vaši návštěvu se těšíme za každého počasí
a každý den od 9:00 do 18:00.

zoodvorec • Tel.: +420 734 127 693

Rodinné léto plné zábavy

ve
novinka

novinka

Sladovně v Písku
Voda mne napadá
Mraveniště
Pilařiště
Hnízdo ilustrace
Animárium
Kompletní informace a vstupenky na:

www.sladovna.cz

TOLIK ZÁŽITKŮ, ŽE…

… to dneska půjde bez pohádky.

Úžasné vyhlídky
v korunách stromů
Existuje místo, o kterém rodiče sní.
Místo, kde zážitek střídá zážitek a nikdo z rodiny
se nenudí ani minutu. A ti nejmenší se dokonce nenudí
tak moc, že už jim na konci dne ani nezbývá energie
na dovádění. Rodiny s dětmi, maminky s kočárky
a prarodiče s vnoučaty – vítejte v úžasném přírodním
resortu s desítkami aktivit, vítejte na Lipně.
www.lipno.info, www.stezkakorunamistromu.cz

hvězdné LÉTO
POD ŽIŽKOVSKOU VĚŽÍ

SKVĚLÉ KOMEDIE
AKUSTICKÉ KONCERTY
JEDINEČNÁ TALKSHOW
SOBOTNÍ POHÁDKY
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POPULÁRNÍ LETNÍ SCÉNA od 30. 6. do 17. 9.

Prgue nebo v luxusním
aní ve 4* hotelu NH Collection
sníd
se
ání
tov
uby
st
žno
mo
w.hvezdneleto.cz
Pro naše diváky
za zvýdněnou cenu. Info na ww
IV.
lo
Car
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Pra
ion
lect
Col
hotelu NH

www.divadlokalich.cz
w
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w.divadlokalich.cz
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Mahlerovy sady

PRAHA 3

TIP NA RODINNÝ VÝLET
VÝLETNÍ LODNÍ DOPRAVA NA VLTAVOTÝNSKU A HLUBOCKU

Lodě výletní lodní dopravy Jihočeské plavební společnosti s. r. o. provozují turistickou lodní dopravu po Vltavě
v oblasti Vltavotýnska a Hlubocka. Z Týna nad Vltavou vyplouvají výletní lodě od května do září.

Na Vltavotýnsku lodě plují po přehradě Kořensko. Zde je
možné absolvovat například plavbu k soutoku Vltavy s Lužnicí a zpět (cca 30 min.), delší trasa je pak přes soutok Vltavy
s Lužnicí až k vodnímu dílu Kořensko a zpět (cca 55 min). Jedinečným zážitkem je pak plavba z Týna nad Vltavou na přehradu s proplutím plavební komorou a déle po hladině Orlické
přehrady až k obci Újezd a zpět (120 min).
Pro návštěvníky si o prázdninách Jihočeská plavební spol.
připravila pravidelnou lodní linku z Týna nad Vltavou přes
přehradu Hněvkovice a dále k vorařské obci Purkarec, kde
je možné vystoupit. Loď pak pokračuje na Hlubokou přes
přírodní rezervaci Karvanice. Zde je řeka Vltava lemována

skalami a skalními stržemi. Po proplutí tohoto úseku se otevírá
vyhlídka na zámek Hluboká. Plavbu je možné absolvovat jen
do obce Purkarec, kde zájemci vystoupí a udělají si výlet na
Karlův hrádek a v odpoledních hodinách pak opět nastoupí na
loď a vrátí se zpět do Týna nad Vltavou. Jednou z nabízených
možností je také nástup v obci Purkarec a plavbu pojmout jako
okružní na Hlubokou a zpět. 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 zajišťujeme provoz
vyhlídkového 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 zámkem Ohrada a přilehlou, velmi
oblíbenou, ZOO Hluboká. Přístaviště přívozu se nachází poblíž
kruhového objezdu u Penny Marketu a centrálního parkoviště,
druhé přístaviště se nachází přímo u vstupu do ZOO Hluboká.

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 I jihoceskaplavebni@gmail.com

www.jihoceskaplavebni.cz

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Kolik kilometrů spletitých uliček
se sčítá v labyrintu?
Své odpovědi se jménem
a adresou zasílejte do 15.7.2021 na
adresu ZIP Inzert s.r.o., Fügnerovo
náměstí 44, 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

POZVÁNKA DO JUMP ARÉNY

Nová atrakce
v Jump aréně Tábor
Jump aréna Tábor už konečně valí na plné obrátky a my se
konečně dozvíme, co že to na nás v době pandemie chystali.
Na to, co je nového, nám odpovídal Vojtěch Daňhel.

www.jumparenatabor.cz

Jak bude Jump aréna Tábor otevřena o prázdninách a neupečeme se v ní?
Otevřeno bude 7 dní v týdnu,
8:45 - 20:00. Rozhodně neupečete, celý náš prostor je plně klimatizovaný super výkonnou klimatizací.
Rezervace skákání jednoduše
online na www.jumparenatabor.cz
Nebudeme to protahovat, prý
máte novou atrakci, je to tak?
Ano, jmenuje se MULTIBALL. Jde
o naprosto úžasnou atrakci, která
snoubí pohyb člověka s nejrůznějšími hrami v naprosto úchvatné grafice. Speciální projektor
promítá obraz na celou zeď, kde
běží hra nejrůznějšího charakteru.
Hru si návštěvníci zvolí sami. Ke
hře potřebujete míč, vlastní tělo
a spoluhráče (nebo protihráče)!
Hraje se na menším hřišti, které
snímá váš pohyb a dotyk míče se
stěnou. Hrajete rukama, nohama,

trénujete, přesnost, mrštnost, ale i
logiku, chytrost a rychlost. MULTIBALL nabízí i vědomostní soutěže.
Samozřejmě nechybí ani zvukové
efekty. Nabízí celou škálu skvělých
her, které se neustále aktualizují
a vyvíjejí (v počáteční nabídce jich
bude 24!). Fotografie jsou z realizací po celém světě. Nikde jinde
v regionu atrakci podobného charakteru nenajdete.

Jak vzniknul ten nápad a kde jí
najdeme?
Měli jsme v zázemí ještě další
prostor, do 70 m2, dlouho jsme
přemýšleli o jeho využití, zároveň
jsme chtěli ještě nějakou aktivitu
pro děti, něco jiného, kam zajít
třeba po skákání, nebo naopak
před. Něco, kde by se vyblbnuli
třeba i rodiče. Ale nechtěli jsme
jít cestou playstationu atd., toho
mají děti v této době až až a chceme ctít zásadu toho, že u nás jsou
na sportovišti a projekt MULTIBALL nám v tomto ohledu přišel
fascinující od první chvíle. Najdete
jí v prostorách Jump arény Tábor
a zakoupit vstup si lze normálně
na recepci.
Kolik to bude stát? Bude nějaká
sleva pro čtenáře ZIP inzert?
MULTIBALL si můžete zahrát
i bez toho, aniž by jste šli skákat,
určitě budou i k zakoupení různá
„comba“ se skákáním.
Ale pokud přijdu a řeknu na recepci, že si jdu zahrát MULTIBALL,
ceny budou následující. Ideální
hra pro 2 osoby.
1 hráč 15 minut 40 Kč
1 hráč 30 minut 80 Kč
1 hráč 60 minut 150 Kč

VOUCHER MULTIBALL JUMP ARÉNA TÁBOR
Kup 15 minut na MULTIBALLU a máš 5 minut zdarma.

Kup 30 minut na MULTIBALLU a máš 10 minut zdarma.

Narodil se o 4 měsíce dříve a potýká se s mnoha
zdravotními problémy. Přesto je vášnivým
sportovcem a odhodlaný žít naplno
Devítiletý Štěpánek vstoupil do života o čtyři měsíce dříve, než bylo
plánováno. Porod ve 24. týdnu těhotenství se bohužel neobešel bez
komplikací. Štěpánek má však silnou vůli a aktivně se věnuje atletice.

Během porodu si Štěpánek poranil
periferní nervy v oblasti bederní a křížové pleteně, což způsobilo narušení
míchy. V důsledku porušených nervů
došlo k ochrnutí pravé dolní končetiny a ke spasticitě končetiny levé.
Předčasný porod a následné zranění
zapříčinilo také druhotnou deformitu
páteře, poruchu růstu a hypotrofii,
tj. omezený růst svalů. „Výhrou ale
je, že po psychické stránce je náš syn
v pořádku. A k tomu je to ještě neskutečně silný kluk. Se svým postižením
se dokáže určitě vyrovnat, protože
sám se rozhodl překonat vše, veškeré překážky, jen aby se mohl přiblížit
k tomu, co zažívají jeho vrstevníci,“
obdivuje Štěpovo odhodlání i jeho
maminka.
Štěpánek se pohyboval převážně
na invalidním mechanickém vozíku, v interiéru lezl po čtyřech. Chůzi
mu umožňovaly speciální protetické
ortézy na obě nohy a trojbodové
berle. Vzhledem ke špatnému postavení pánve, zkráceným svalům
a velké asymetrii páteře pro něj nebyla chůze příliš vhodná a zapříčiňovala mu bolest. V říjnu loňského roku
však absolvoval operaci, při níž došlo

k uvolnění zkrácených svalů a zkrácení a derotaci stehenní kosti. Zákrok
rovněž zajistil lepší postavení pánve
a páteře. Ve vídeňské protetické společnosti mu mezitím vyrobili novou
ortoprotézu, která by měla doplnit
a podpořit ztracené a oslabené funkce nohy, a také vyrovnat rozdílnou
délku končetin, jejichž rozdíl činí
téměř 10 cm. Tato Ortoprotéza mu
zajistí větší pohyblivost a stabilitu,
což jistě ocení při svém milovaném
sportu.
Je odhodlaný prožít život aktivně
a naplno
Krom toho, že s asistentem pedagoga navštěvuje soukromou speciální školu Klokánek, je Štěpánek vášnivý atlet. Sportu se věnuje aktivně
a s velkým zápalem. Zabránit mu
v tom nemůže ani jeho hendikep.
Chodí do posilovny a již tři roky dělá
atletiku pro děti s těžkým zdravotním
postižením Para Athletics team SSK VÍTKOVICE. Zaměřuje se na hod míčkem, hod raketkou, vrh koulí a jízdu
na vozíku. „Atletika ho moc baví a má
ve sbírce i pár cenných medailí. Pravidelně se účastní závodů v Ostravě,
Olomouci a evropských her hendikepované mládeže Emil Open v Brně.
Také rád jezdí na speciální tříkolce Loped,“ vypráví paní Markéta a dodává:
„Společně také „běháme“ a účastníme
se benefičních běhů. V zimě pak lyžujeme na speciální lyži pro hendikepované ‚monoski‘. V loni začal dokonce
trénovat stabilitu a práci se stabilizátory, aby jednou mohl na svah vyjet
úplně sám.“

Pokud se chcete stát Dobrým
andělem a pomáhat rodinám
s podobně těžkým osudem i vy,
je to jednoduché. Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz
a začít přispívat libovolnou částkou.
Nadace Dobrý anděl garantuje, že veškeré příspěvky dárců
odevzdá rodinám do posledního
haléře.
Za pomoc jsou velmi vděční
a snaží se jí vracet
Operace, která mu velmi pomohla,
vše však nevyřešila, proto Štěpánek
i nadále absolvuje různé ambulantní
a intenzivní rehabilitace. Pravidelně
dojíždí na terapie do soukromého
zařízení Fyzio Beskyd, třikrát ročně
absolvuje rehabilitační pobyty na koních a také jezdí na lázeňskou léčbu
do Sanatoria Klimkovice. To vše je
pro Štěpánka prospěšné, ale pro rodinu velmi nákladné. Proto mu začali
pomáhat i Dobří andělé. „Veškeré výdaje spojené s péčí o Štěpu jsou pro
nás nadstandardní a mnoho z těch,
co potřebuje, zdravotní pojišťovna
nehradí. Velmi nákladná byla výroba
speciální ortézy, kterou jsme museli
nechat zhotovit na klinice ve Vídni, kde musíme pravidelně dojíždět.
Také mnoho dalších kompenzačních
pomůcek, jež potřebuje. Intenzivní
rehabilitace, hiporehabilitační pobyty, či osobní asistence. Za jakoukoliv
i sebemenší nezištnou pomoc jsme
proto velmi vděční. Lidská sounáležitost a empatie je pro nás hnacím
motorem, že všechno, co děláme, má
smysl, a že Štěpánek bude mít šanci v životě obstát. Dobrým andělům
i dalším, co nám pomáhají, opravdu
z celého srdce děkujeme,“ vzkazuje za
celou rodinu paní Markéta s tím, že
i oni se s rodinou stali Dobrými anděly a snaží se tuto pomoc alespoň
částečně vracet.

www.dobryandel.cz

PROCHÁZKA ČESKOU KNIHOU REKORDŮ

Výlet? Jeď DO PELHŘIMOVA!

Ve městě rekordů zažijete to, co jinde nelze! Třeba si
tam můžete zatočit obřím krasohledem! Má 2 metry
na délku a až budete točit klikou, budou se Vám před
očima měnit obrazce, z nichž jeden je i na našem obrázku. Říkávalo se tomu také KALEIDOSKOP a kdysi to
byla oblíbená hračka velikosti dalekohledu.

V Pelhřimově mají ale
vše extrémně veliké
či naopak miniaturní.
Tedy i obří krasohled,
na náměstí nejmenší jezdeckou sochu
na světě, v Muzeu rekordů největší
zubní kartáček, nejmenší motorku a miniaturní parní
traktor, na stezce rekordů největší poštovní schránku,
na kruhovém objezdu největší židli, v Malém muzeu
Bible nejdelší svitek thóry (29 metrů) a největší sbírku
Biblí u nás, ve sklepení nejvíc strašidel, na rynku nejvíc stavebních slohů, na Křemešníku nejčistší vzduch
a v expozici Zlaté české ručičky nejvíc unikátů ze sirek.
Třeba funkční housle! Zajeďte si udělat na svůj facebook nebo instagram vtipné fotky s obřími exponáty
vystavenými v zahradě Muzea kuriozit. Vždyť třeba největší polévkový hrnec má objem 2300 litrů a vešla by se
do něj celá rodina!
Miroslav Marek
prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov

www.dobryden.cz

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
TOMÁŠ BALEK
stříhání živých plotů • údržba zahrad
kácení • řez ovocných stromů
tel.: 777 547 882
e-mail: tbalek@seznam.cz
Osvobození 104, Chotoviny

Rezervace na: www.lipnolakeresort.cz
recepce@lipnolakeresort.cz, tel. 380 736 061

www.hravylety.cz/site/lipnolakeresort
Naskenujte
QR kód
a dozvíte se
více.

SOUTĚŽNÍ
OTÁZKA
Jak se jmenuje Jezerní skřítek z Lipno Lake Resortu?

Odpověď spolu se jménem, adresou a telefonem zasílejte do 15.7.2021 na adresu ZIP Inzert s.r.o.,
Fügnerovo nám, 44, 39701 Písek nebo na e-mail: hrebejkova@zipinzert.cz.
Jeden vylosovaný výherce získá 2 noci v jednoložnicovém apartmánu 4S pro max. 4 osoby
(2 osoby na rozkládacím lůžku 140x180 v obývacím pokoji) se saunou a krbem,
v termínu od 4. 9. - 26. 11. 2021. Výherce vyrozumíme.

VYCHUTNEJ SI S NÁMI LÉTO

BOWLING
SVÍČKA
TÁBOR PRAŽSKÉ SÍDLIŠTĚ

LETNÍ SPECIALITY
NOVÁ MODERNÍ KUCHYNĚ
LETNÍ TERASA
FIREMNÍ ROZVOZY JÍDEL

HODINA BOWLINGU JIŽ OD 75 KČ
bowlingsvickatabor

REZERVACE: +420 381 215 073

BOWLINGSVICKA.CZ

