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

ZIP O ZIPU

ZÁPISY DO
TANEČNÍCH KURZŮ
Tanečního centra Z.I.P.Písek
Nabízíme pravidelné kurzy
• taneční přípravky pro předškolní děti (3-6let)
• kurzy pro děti školou povinné (7-14let)
• kurzy pro Náctileté (15let a starší)
• kurz Power Dance pro dospělé
Taneční styly:
show dance, základy taneční techniky,
contemporary, street dance

Zápisy probíhají online
od 23.8.2021
do konce září.
www.tczip.cz

email: Klara.Zip@seznam,cz
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kytary UKULELE
KLÁVESY FLÉTNY ladičky

notové stojany METRONOMY atd.

www.ukulevne.cz
www.lpmusic.cz
Lidická 154, 386 01 Strakonice, e-mail: info@lpmusic.cz, tel.: 775 634 455

KYTARA NEBO UKULELE?
NAUČÍM VÁS HRÁT!
Jazyková škola Ezau Vimperk
otevírá od 1.9.2021 kurzy
• anglického jazyka s českým lektorem
i rodilým mluvčím,
• německého jazyka,
• moderní hebrejštiny,
• všechny kurzy prezenčně
nebo online dle výběru,
• individuální i skupinové rozdělené
dle úrovně znalostí,
• v jazykové škole ve Vimperku nebo
ve firmách dle individuálních požadavků,
• jsme flexibilní, přizpůsobíme se Vašim
požadavkům, potřebám a možnostem.
Sledujte naše webové stránky

www.jsezau.cz
tel.: 608 980 173

PÍSNIČKY TRAMPSKÉ I SOUČASNÉ
PRO RADOST VAŠÍ I OSTATNÍCH
UDĚLEJTE SI RADOST HUDBOU!

Jirka Macháček
Tel.: 777 571 529
info@strom-setkavani.cz

DEKORBYT
BYTOVÝ TEXTIL

ZÁCLONY
DEKORACE

UBRUSY RUČNÍKY OSUŠKY
POVLEČENÍ PROSTĚRADLA PŘIKRÝVKY POLŠTÁŘE
Po-Pá 9-17, SO 9-11.30 § Soukenická 182, Písek § tel. 777 272 034

POZVÁNKA DO JUMP ARÉNY

ZÁŘÍ V JUMP ARÉNĚ TÁBOR
- STARTUJÍ NOVÉ SPORTOVNÍ
KROUŽKY PARKOURU
Na otázky nám odpovídal
Vojtěch Daňhel.
Jak bude Jump aréna Tábor otevřena od září?
Otevřeno bude 7 dní v týdnu. Všední dny od 13:45 - 20:00.
O víkendu 8:45 - 20:00.

Rezervace skákání
jednoduše online na
www.jumparenatabor.cz

Budou v září pokračovat sportovní kroužky parkouru?
Ano budou, v nabídce bude
několik variant - s Jardou (pouze
pro kluky), s Cheerkackou (pouze
pro holky), s Jay Foxem a nově u
nás povede parkour kroužky také
SEBO. Tak si jej pojďme představit. Sebastian Hlava skáče parkour
již 10. rokem, trenéra dělá 7 let.
Můžete si jej pamatovat z teamu
„Urban Sense“, se kterým se zúčastnil populární televizní soutěže
„Česko Slovensko má talent“, od
té doby jste jej mohli potkat na
nespočtu akcí, workshopů a vystoupení. Parkour se stal doslova
jeho životním stylem a my se na
tuhle spolupráci moc těšíme.

Kdy parkour kroužky odstartují
a jak se na ně přihlásit?
Všechny sportovní kroužky parkouru odstartují v týdnu od pondělí 13. 9. 2021, více informací
o časech, úrovních a registrovat
na ně se budete moci prostřednictvím našich webových stránek
www.jumparenatabor.cz

Poslední otázka, bude také
v září populární přespávačka?
Ano, bude, termín bude v pátek
24.9. 2021. Těšit se můžete na Jay
Foxe, Seba a naše další trenéry.

www.jumparenatabor.cz

Jak si vede nová atrakce MultiBall?
Stala se skvělým doplňkem,
děti i rodiče hrají před, nebo
i po skákání. Je to i skvělá příležitost, když je třeba plná hodina,
nebo jak vyplnit čas, než vám jede
vlak, MHD. Také si jej mohou zahrát dětí mladší 5 let, takže už
k nám mohou třeba 3-4 letí sourozenci, zabaví se skvěle, zatímco
starší skáčou na trampolínách.

SK JUDO 1990 Strakonice

POŘÁDÁ NÁBOR
chlapců a děvčat ve věku od 7 let
Rodiče s dětmi se mohou INFORMOVAT
v průběhu pravidelných tréninků
každé úterý a čtvrtek od 16.45
v tělocvičně ZŠ Dukelská.

Tel.: 723 760 597
www.judostrakonice.cz

Královská školka Strakonice
Od 1.9.2021 máme dvě volná místa
a těšíme se na nové děti.
Najdete nás ve Strakonicích v ulici Tovární 220.
V naší útulné školce s domácím prostředím
najdete 2 dětské skupiny po 12 dětech.
Přidejte se k nám.

• Kapacita školky:
2 skupiny po 12 dětech
• Přijímáme děti
ve věku
od 1 roku do 6 let

Těšíme se na vás
Tel.: 723 409 544 I E-mail: jaroslava.kralova@kralovskaskolka.cz

www.kralovskaskolka.cz

.

• Dětské skupiny – Písek a Lety u Písku, cena od 1600 Kč/měsíc
Celodenní péče o v malé skupince 6 dětí, děti si nenásilnou formou
zvykají na přechod od maminky do dětského kolektivu
• Sobotní školička – Písek, cena od 490 Kč včetně stravy
Školička je i pro děti nenavštěvující naše dětské skupiny, přihlášení
vždy nutné do pátku do osmi hodin, otevírací doba 08:00 – 16:00
hodin. Minimálně počet 3 děti, maximálně 6 dětí
• Odpolední hlídání dětí v Berušce – 100 Kč/hodina
Určeno pro veřejnost, děti od 1,5 let – 5 let, max. 6 dětí. Od 16:00 –
18:00, denně. Je potřeba se 2 dny předem objednat.

• Dětský klub – Písek, Lety, Mirotice, Vimperk
Cena - ZDARMA
Péče od děti 1.stupně, vyzvedávání dětí ze školy,
doprovody na kroužky, příměstské tábory. Pro děti je
připraven denně, celoročně zajímavý program. Zažijí
spoustu dobrodružství a zážitků, zatímco rodiče
pracují.

• Gravidjóga
Jemné a citlivé, cíleně vedené cviky vedou k přípravě na porod a celkové
pohodě budoucí maminky.
• Cvičení maminek společně s miminky
Sestavy cviků zaměřené na období po porodu. Soustředíme se na
zpevnění pánevního dna, správné zapojení břišních svalů a důkladné
brániční dýchání.
• PC kurzy
Pro pokročilé i začátečníky, individuální i skupinové – word, excell,
sociální sítě, int. bankovnictví… obsah zcela dle Vaší potřeby.
• Příprava na přijímací pohovor
Individuální příprava na přijímací pohovor od A do Z.

PROSPERITA PÍSEK, Z.S.
S námi budete růst!

Dětský svět, Žižkova 181, Písek
Pro více informací zavolejte na uvedený
kontakt.

PROSPERITAPISEK@SEZNAM.CZ

TEL. +420 727 954 456

Přístrojové liftingové ošetření Thermage a neinvazivní přístrojová liposukce Liposonix

14.9.2021 ve Studiu Křišťál
Thermage - neinvazivní lifting
- okamžité omlazení pleti
- zpomalení stárnutí
- redukce vrásek v obličeji
Výsledkem tohoto liftingu je vypnutí,
omlazení pokožky a zlepšení její kvality
díky tvorbě nového kolagenu.

Studio Křišťál, Čechova 449, Písek

Liposonix - neinvazivní liposukce
- účinné a bezpečné
odstranění tuků a celulitidy
bez chirurgického zákroku
- zpevnění pokožky

•
•
• www.kristal-studio.cz

Objednávky

• na tel. 721 032 627

Návrat Písek

•
•
•
•
•

Návrat Písek s.r.o.
Vladislavova 490
397 01 Písek

Radiální rázová vlna
Rehabilitace
Výjezdová péče
Masáže
Estetická rázová vlna

775 174 334
a.smola@navrat-pisek.cz
www.navrat-pisek.cz

Ideal – nábytek
Postel SILVANA

z masivního bukového dřeva

15.950 Kč

10.940 Kč

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

Postel VITALIA

z masivního bukového dřeva

14.860 Kč

9.677 Kč

Postele a matrace od slovenského výrobce

OBKLADY A DLAŽBY NEJLEPŠÍ V PÍSKU

ČR BETON Bohemia spol. s r. o.
Výroba, doprava a čerpání betonu
■
■
■
■

doprava na staveniště mixem
ukládání betonu čerpadlem
doprava suchých směsí sklápěčem
míchání betonů v množství již od 0,25 m

Při větších odběrech poskytujeme zajímavé slevy.
Cenové výhody na stavby pro bydlení se sníženou sazbou DPH.

www.crbeton.cz

Betonárka STRAKONICE, Za Pilou tel. 602 463 587
Betonárka MIROTICE, areál STK
tel. 602 275 130

SPRCHOVÝ KOUT
VE STARÉ VANĚ
1. den
2. den

Montáž bez prachu a stěhování
Už se sprchujete

BEZBARIÉROVÝ
VSTUP

Pavel Hanák - Tel.: 607 259 697

OKNA - DVEŘE
Servis - Seřízení - Opravy

 žaluzie
 sítě do oken

tel. 704

» Rychle
» Levně
» Kvalitně

088 877, e-mail: stefraservis@seznam.cz

+420 721 266 225
info@topfoukanaizolace.cz
topfoukanaizolace
topfoukanaizolace

Chladí i hřeje
všeChny druhy
staveb
Foukaná izolace je nejmodernější a nejrychlejší cesta
k efektivnímu zateplení rodinných domů i komerčních
prostor. Izolační materiál je do stavby aplikován
foukáním pomocí speciálního stroje. Díky této
technologii nevznikají tepelné mosty ani
nevyužitý odpad. Izolace se přizpůsobí
stavebním konstrukcím, rychle se
aplikuje, je ekologicky nezávadná
a šetří vaše náklady na vytápění.
V horkých dnech nepustí teplo
do vnitřních prostor a není potřeba
utrácet za drahé klimatizace.
Naopak v zimě Vám teplo neuteče.

vÝhOdy
FOuKanÉ iZOlaCe
• dům standardní velikosti zateplíme
do 6hodin

• vynikající akustické vlastnosti
• reguluje vlhkost

• zaplatíte jen skutečně nafoukanou
izolaci

• ušetří až 60% nákladů za energie

• ekologická a zdravá izolace

• zdravě a bez plísní

• protipožární ochrana

• žádné zbytky a odřezky

• STOP tepelným mostům

• izolace se dostane do všech skulin,
škvír a nepřístupných míst

• velmi dobré tepelně izolacní
parametry izolace

ryChlÁ a čistÁ
realiZaCe

eKOlOgiCKy
neZÁvadnÁ

CenOvě
vÝhOdnÉ

Kompletní nabídku materiálů, kalkulátor a další informace najdete na webu

topfoukanaizolace.cz

V Pelhřimově mají nejmenší nůž na světě
Peter Ontek, žijící v obci Skalka na Olomoucku,
vyrobil miniaturní, avšak plně funkční a náležitě ostrý
nůž o délce 3,7 mm, který je zhotoven z chromované
oceli a slonoviny. Kování autor vytvořil ze 14karátového
zlata. Ještě předtím si však rekordman musel vytvořit
brusku o délce 2,2 cm s diamantovým kotoučem
o průměru 1 cm, potřebnou k vybroušení nože.
V této souvislosti je třeba upozornit, že při výrobě
takto extrémně malých předmětů (vždyť ten nožík
by se vám vešel za nehet, protože je prostě menší
než zrnko kmínu) se pracuje v tisícinách milimetru,
což je milióntina metru, tedy 1 mikron.
Miniatura, při jejíž výrobě se Peter Ontek držel své
zásady hovořící o tom, že tupý nůž je (stejně jako
tupý člověk) k ničemu, spatřila světlo světa v r. 2001.
O dvacet let později (tedy nyní) byl mininožík
předán do expozice Muzea rekordů a kuriozit
v Pelhřimově. A víte, co je kuriózní? Že před předáním
exponátu do zmíněného pelhřimovského muzea
autor nožík už 2x ztratil. Tedy ztratil... z krabičky se mu
vysypal do kapsy u saka. Ale, jak říká pan Ontek:
Hledejte nůž v kapse saka! Jemu to trvalo i půl hodiny.

DIO restaurant a penzion Putim
restaurace - wellness - ubytování

aktuální
menu
sledujte
na našem
FB a webu

•
•
•
•
•

poctivá česká kuchyně
možnost oslav, svateb,...
ubytování v pokojích
wellness - bazén, sauna, vířivka
dětské hřiště, klidné prostředí
pondělí - pátek 10.00 - 22.00
sobota - neděle 10.00 - 23.00

Přijmeme servírku/číšníka (i brigádně)
a pomocnou sílu do kuchyně.

Rozvoz jídel do 10 km ZDARMA vč. Písku.
Objednávky na tel. 602 243 148 do 11 hodin.

www.diorestaurantputim.cz

- rodinná motoristická restaurace s poctivou kuchyní
* obědy
* večeře

* oslavy * svatby * srazy
* parkoviště * dětské hřiště

rozvoz obědů ZDARMA
objednávky do 9.30 hodin
na tel. 727 833 613
Aktuální menu na

a našem webu.

RESTAURACE NA ROZHLEDNĚ, Na Rozhledně 46, Písek, tel. 727 833 613

Restaurace NA ZIMÁKU
U Výstaviště 455, 397 01 Písek

ČESKÁ KUCHYNĚ
hotovková jídla
ceny od 110 Kč

(včetně polévky)

aktuální polední menu najdete
na www.menicka.cz

Rozvoz ZDARMA
- Písek a okolí

tel. 720 419 591

po-pá
10.00-14.00

Objednávky prosíme
den předem případně ráno
do 8.30 hod. na tel: 603 465 936

po-pá 7.00-17.00
•
•
•
•
•

KÁV
S SEB A
OU

Bezlepková pekárna Liška
Mixit tubusy Minit pečení
chlebíčky, obložené bagety
perníčky p. Jarešové Almagrana Maletice
Farma Diviš - mléčné výrobky (sýry, jogurty,

FASTFOOD
VĚ
NO NO
VŘE
OTE

po - so
9.00-18.00
Velké náměstí 3/20 (masné krámy), Písek

FRESH FRUIT

Hotel & Restaurant U Zlatého býka
Hotelová restaurace nabízí příjemné prostředí a široký výběr české
i mezinárodní kuchyně. Specialitou restaurace jsou steaky z hovězího masa.
• SVATBY
• RAUTY
• OSLAVY

POLEDNÍ MENU
Každý týden připravujeme
nabídku hotových jídel.
Obědy také rozvážíme.

Kocínova 135, 397 01 Písek, e-mail: info@zlatybyk.cz, tel. 382 221 286

Panský dvůr Mirotice
Stroupežnického 10
Mirotice
tel. 602 101 117

Provozní doba:
PO-NE 9-23
Polední
menu

www.zlatybyk.cz

SERVIS
KÁVOVARŮ
- domácích i profi

Po tel. domluvě i na počkání.
Možno i soboty a neděle.

tel.: 608 048 192
panskýdvůrmirotice

e-mail: opravar24h@seznam.cz

SVATOVÁCLAVSKÝ LEŽÁK
neﬁltrované pivo

Svatováclavský ležák ze strakonického pivovaru bude
letos už počtvrté za studena chmelený čerstvě sklizeným
"zeleným" chmelem. Pro ten si jezdí sládek přímo
na žatecké chmelnice.
V roce 2018 jsme použili jako první odrůdu Kazbek,
která pak díky pozitivním ohlasům zůstala jako pevná
součást receptury světlého Klostermanna. V následujících
letech padla volba na odrůdy Harmonie a Gaia.
Pro letošní rok je vybraná jedna z českých nově
vyšlechtěných odrůd pojmenovaná podle jedné z planet
sluneční soustavy, která zatím zůstane tajemstvím.
K ochutnání bude pivo od poloviny září a prodávat
ho budeme v litrových patentních lahvích a sudech.
V obou případech se bude jednat o ne ltrované
pivo přímo z ležáckého tanku.

Lahůdky od nás, svačinky a oběd pro vás
* bagety * saláty * chlebíčky * řízečky * sekaná * pečivo * káva * nápoje

Navštivte
naše prodejny v Písku
Mírové náměstí 1456
6.00-18.00
Otakara Ševčíka 205
6.00-18.00

www.lahudkyuzlaterybky.cz

"Moderní vegetariánská kuchyne"
ˇ
ˇ
ˇ - ctvrtek
ˇ
Otevreno
pondelí
10 - 17 hod.
pátek 10 - 15 hod.

Přijeďte se toulat Toulavou
a přespat v útulném hotelu
s domáckou atmosférou.
Svůj pobyt si můžete rezervovat na:
www.eleonorahotel.cz
Těšíme se na Vás.
+420 720 536 570

„Naše práce nás baví,
Vaše spokojenost nás motivuje.“

Polední menu:
dveˇ hlavní jídla, polévka/salát
Vegeburger, vegan wrap, hot dog, kebab,
chlebové placky, dezerty...

ŘEZNICTVÍ - BUFET
Sortiment:
• dršťková polévka
• sekaná
• řeznický karbanátek
• výběr hotových jídel

Prodejna MILEVSKO
nám. E. Beneše 8/9 (bývalá prodejna Příbramské masny)
Rozšířený prodej hotových jídel na bufetu

Další prodejny: Hala autobusového nádraží v Táboře
OD Maga v Plané nad Lužnicí

po-pá 6.30-17.00
so 7.00-11.30
jídlo s sebou

Svatováclavská husa se švestkami
Suroviny: * 1 husa * 3 lžíce soli * 2 lžíce kmínu * 100 ml vody
* 10 až 15 švestek * 2 lžíce mleté skořice
* 100 g povidel (podle chuti) * 2 lžíce medu (dle chuti)

RECEPT

Postup: Husu vložíme do pekáče, posypeme kmínem a položíme ji do pekáče
prsíčky nahoru. Podlijeme ji vodou a vložíme do předehřáté trouby na 220 °C.
Pečeme 15 minut, snížíme teplotu na 180 °C, zakryjeme alobalem (nebo druhým pekáčem) a pečeme dvě
hodiny. Občas ji můžeme podlít vodou s vypečeným sádlem. Švestky rozpůlíme, vypeckujeme, posypeme
skořicí a husu jimi obložíme. Pečeme ještě 2 hodiny za občasného podlévání, na posledních 15 až 20 minut
odkryjeme, aby se kůrka dopekla dozlatova. Podle chuti můžeme husu na poslední hodinu potřít povidly
rozmíchanými s medem. Při pečení pěkně zkaramelizují a vytvoří křupavou kůrku se sladkým nádechem.

Hledáme uchazeče a uchazečky pro naši výrobní
provozovnu v Mirovicích na pracovní pozice:

ŘIDIČ SVOZU
• Řidičské oprávnění skupiny B podmínkou
• Praxe v řízení automobilu minimálně 2 roky
• Jízdy v rámci ČR převážně v nočních hodinách

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK DOPRAVY
• Manipulační práce při svozu živé drůbeže, manipulace s živou drůbeží

Informace a kontakt:
tel.: 383 838 527, 724 037 701, e-mail: personalni.mirovice@voddrubez.cz
nebo se dostavte osobně na personální oddělení provozovny Mirovice adresa: Vodňanská drůbež, a.s., Zámostí 272, 398 06 Mirovice
Jsi manuálně zručný
a je na tebe spolehnutí?
Máš praxi ve stavebnictví
a jsi aktivní řidič?
Chceš pracovat jen
na jednu směnu
a mít víkendy volné?

POJĎ PRACOVAT K NÁM!
Zaměřujeme se na dopravní
a vodohospodářské stavby
– stavíme silnice, polní i lesní cesty,
obnovujeme vodní toky, rybníky i nádrže.

• STAVEBNÍ DĚLNÍK – ZEDNÍK (i brigádně)
• STROJNÍK (pro pásové rypadlo/grejdr)
U nás budeš mít odpovídající mzdové ohodnocení,
dostaneš náborový příspěvek ve výši 10 000 Kč
nebo 20 000 Kč i příplatky navíc k základní mzdě.
Máme dovolenou 25 dní a další benefity.
Na nástupu se domluvíme.
Pracoviště bude v Protivíně (a okolí dle zakázek).

Více informací na telefonu: 725 762 801 nebo
emailu: prazakova@lstb.cz (Pavlína Pražáková).

PRODEJ KUŘIC 2021
FIRMA NOVÁK RADOMYŠL
FARMA JEMNICE u OSEKA
Prodejní doba: PO-PÁ 17-18 hod
SO-NE 10-11 hod
červené, černé, kropenaté, modré,
žíhané,bílé, vlašky
- stáří 20 týdnů
cena 195 Kč/ks

Tel.: 602 115 750
Rozvozové plány na
www.drubez-novak.cz

+420 725 730 657
+420 722 915 622

POJĎTE NÁS POZNAT LÉPE !
více informací na tel.

Obsluha CNC STROJŮ
SKLADNÍKY / CE
SEŘIZOVAČE VSTŘIKOLISŮ
ŠIČKY - JEDNODUCHÉ ŠITÍ
MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY / CE
NÁSTROJÁŘ
ÚKLIDÁŘ

(zkušenosti s šicími stroji vítány)

MECHANIKY

V našem výrobním závodě v Blatné
nabíráme do třísměnného provozu
nové kolegyně a kolegy:

Již více než 60 let patří značka LEIFHEIT ke špičce mezi výrobci
potřeb do domácnosti. Za kvalitu výrobků vděčíme zejména
našim zaměstnancům.

Sádlov 1300, 388 01 Blatná

LEIFHEIT s.r.o.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Jste osoba se zdravotním postižením?
Nedaří se Vám nalézt vhodné zaměstnání?
Staňte se účastníkem projektu CESTA KE ZMĚNĚ III
reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012525
Začátek projektu: 1. 10. 2021, konec projektu 31. 3. 2022
Oblasti realizace:
Strakonicko, Prachaticko, Písecko, Jindřichohradecko
Co Vám nabízíme:
• pomoc při vytváření představy o vhodném pracovním místě,
• pomoc při hledání pracovního místa,
• speciální poradenství při řešení obtíží spojených s hledáním
zaměstnání,
• možnost rekvali kace,
• placená praxe u zaměstnavatele,
• možnost pracovní asistence,
• příspěvky zaměstnavateli na Vaši mzdu,
• úhrada cestovného,
• profesionální zkušenosti.

Více informací o projektu získáte
na www.mesada.eu nebo na adresách:
• Velké nám. 55, 386 01 Strakonice, tel: 608 860 070,
• nábřeží 1. máje 2518, 397 01 Písek, tel: 608 860 030,
• Kmentova 90/II, 377 01 Jindřichův Hradec, tel: 608 860 010
Tento projekt realizuje MESADA, z. s. a je spolu nancován Evropskou unií.

přijme pracovníky do výroby na pozice:

 čalouník
 truhlář
 pomocný dělník
 šička
Nabízíme odpovídající platové ohodnocení,
pozitivní atmosféru a vstřícnost,
očekáváme spolehlivost a samostatnost.

Kontaktujte nás osobně nebo na:
UNIVERSAL - PLUS s.r.o.
Sádlov 1360, Blatná
tel.: 383 412 310, 603 142 319
e-mail: uctarna@universal-plus.cz

ČERPACÍ STANICE ROBIN OIL PÍSEK
přijme do hlavního pracovní poměru

OBSLUHU ČERPACÍ STANICE – POKLADNÍ

Přijmeme brigádník/ci
na VENKOVNÍ OBSLUHU

• mzda od 24.000 Kč
• turnusové směny – krátký, dlouhý týden
• praxe výhodou
• nástup možný IHNED!
• možnost i OZP

Tel.: 608 355 444

Nabízíme: Závodní stravování, 13. Plat, věrnostní bonus, 25 dnů
dovolené, měsíční prémie, zázemí velké mezinárodní společnosti
Kontakt: 374 213 551, k.rothova@ideal-automotive.com
Adresa: Na Dubovci 127, 386 01 Strakonice

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

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

Jsme dynamicky se rozvíjející �rma v oblasti poskytování služeb
v rámci těžebního průmyslu. Společnost je členem nadnárodní
skupiny SSE Group se sídlem ve Švýcarsku.

Pro zajištění provozu na pobočce v PÍSKU hledáme:

PROVOZNÍ TECHNIK - OPERÁTOR NABÍJECÍHO VOZU
- řízení nákladního motorového vozidla, přepravujícího
nabíjecí jednotky na lomy
- obsluha výrobní technologie nabíjecího vozu při přípravě
odstřelů v lomech
- udržování svěřené techniky v řádném technickém stavu
- provádění servisu nabíjení na lomech
- spolupráce při provádění prací v kamenolomech
- provozní činnost ve skladovém areálu
- evidence materiálu
- plánování jednotlivých výjezdů ve spolupráci
s výrobním dispečerem
- péče o zákazníky
Nástup: dle dohody
Nabízíme:
jednosměnný provoz
perspektivní práci v dynamické
a rozvíjející se �rmě
možnou kompenzaci nákladů na dopravu
do zaměstnání
odborné školení a další možné vzdělávání
odpovídající �nanční ohodnocení
podle kvality a výsledků odvedené práce
příspěvek zaměstnavatele na stravování
příspěvek na důchodové
nebo životní připojištění
plat 35.000 - 40.000 CZK
práce na plný úvazek

Požadujeme:
řidičský průkaz skupiny C
profesní průkaz a ADR (cisterny) popř. výhodou
VZV
trestní bezúhonnost
základní znalost práce na PC
znalost cizího jazyka výhodou
výborné komunikační schopnosti a loajalita
časovou �e�ibilitu
vzdělání SŠ

www.sse-cesko.cz

První kontakt - nechodit osobně, domluvit si schůzku - paní Kristýna Slavíková
tel.: 731 095 668 (8- 16 hod.), e-mail: kristyna.slavikova@sse-cesko.cz, info@sse-cesko.cz

Kvalitní štípané
palivové dřevo
Čejetice.
tel. 736 466 031

www.elsa-drevoles.cz

BETONOVÉ STROJOVĚ
HLAZENÉ PODLAHY
VHODNÉ PRO NOVOSTAVBY
I REKONSTRUKCE
A PODLAHOVÉ TOPENÍ

Tel.: 602 321 499
Email: betony.hajek@seznam.cz
Web: betony-hajek.cz

Pikatron CZ s.r.o.,
Ulice Dukelská čp. 423,
Václavské Předměstí, Písek

Nabízíme práci v elektrotechnické výrobě

OPERÁTOR / OPERÁTORKA
•
•

Pracovní doba: 1 směna 6:00-14:30 hod. nebo 7:00 - 15:30 hod.
Vyučení podmínkou (i v nepříbuzném oboru nebo vhodná praxe).

Nabízíme:
• Příjemné pracovní prostředí.
• Stravenkový paušál 55,- kč/den.
• 5 dní dovolené navíc.
• Masáže a další benefity.
Podrobné info je zveřejněno na ÚP Písek!

POŠLETE ŽIVOTOPIS, SJEDNEJTE SI NEZÁVAZNOU SCHŮZKU!
tel.: 601 170 197, e-mail: zizkova@cz.pikatron.de

Trendy ve světě podlah
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.
•
•
•
•
•

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

Hledám kolegy na pozice:

Seřizovač
Skladník
Inovujeme,
rosteme,
investujeme
do lidí









Až 26 dní dovolené
Měsíční bonus až 4 000 Kč
Příspěvek na důchodové /
životní pojištění (600 Kč/měs.)
Příspěvek na stravování nebo
stravenky (cena oběda 31 Kč)
2 dny placeného volna během
školního roku
Odměny při pracovním výročí
Věrnostní bonusy

Protože
na lidech
nám
skutečně
záleží

 Pracovní doba 7,5 hodiny /
práce na 2-3 směny
 Placené pracovní volno na svatbu,
stěhování, narození dítěte
 Zaměstnanecké výhody u Vodafone,
Raiffeisenbank, ČSOB
 Firemní akce, dárky k narozeninám
a vánocům
 Jazykové kurzy
 Odborné vzdělávání

Interplex Precision Engineering Czech Republic s. r. o., Za Pazdernou 1531, Písek
www.interplex.com, www.facebook.com/interplexcr, e-mail: nabor@cz.interplex.com, tel.: +420 382 474 022

OBCHODNÍK

- nákup a prodej nákladních vozidel,
Aj nebo Nj, řidičský průkaz skupiny C

AUTOMECHANIK
OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
STROJNÍ ZÁMEČNÍK
POMOCNÉ SÍLY I PENZISTY

602 158 611

info@truckpraha.cz

www.truckpraha.cz
ZEDNICTVÍ
BYTOVÁ JÁDRA
INSTALATÉRSTVÍ

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

rekonstrukce bytových jader,
koupelen
rekonstrukce bytů, objektů
veškeré stavební
a instalatérské práce
Přispíváme
obklady, dlažba
Baterie nebo
závěsné wc zdarma

na nadaci
Dobrý anděl
a na nemocniční
klauny

TAKÉ CHCETE DŘEVOSTAVBU?
· výrobní dokumentace
· konstrukce
· hrubá stavba
· šablony na schody

Bc. Petr HOLUB
+420 728 859 438
info@holubdk.cz
www.holubdk.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

Baví Vás řídit?

Chcete spojit svou zálibu s povoláním? Potom nastartujte svou
profesní kariéru řidiče právě v naší společnosti.

Baví Vás řídit?

Výrobní
provozovna v Mirovicích nabízí volnou pracovní pozici:
Chcete spojit svou zálibu s povoláním? Potom nastartujte svou

ŘIDIČ SVOZU ŽIVÉ DRŮBEŽE
profesní kariéru řidiče právě v naší společnosti.

Výrobní provozovna v Mirovicích nabízí volnou pracovní pozici:

BÍZÍME VÁM:

ŘIDIČ SVOZU ŽIVÉ DRŮBEŽE

Práci ve stabilní společnosti s dlouholetou tradicí
Jízdy pouze v rámci České republiky
NABÍZÍME
Každodenní
návratVÁM:
domů
•
Práci ve stabilní společnosti s dlouholetou tradicí
Volné
víkendy
•
Jízdy pouze v rámci České republiky
Garanci
pravidelného
výplatního
•
Každodenní návrat
domů termínu
Velkou
firemních
• škálu
Volné
víkendy benefitů (měsíční příspěvek na dopravu do zaměstnání, výhodné stravování, dny dovolené naví
•
Garanci
termínu
možnost čerpánípravidelného
příspěvku zevýplatního
zaměstnaneckého
fondu na volnočasové aktivity, příspěvek na penzijní připojištění a dalš
•
Velkou škálu firemních benefitů (měsíční příspěvek na dopravu do zaměstnání, výhodné stravování, dny dovolené navíc,
Kvalitní zaučení je pro nás samozřejmostí.

možnost čerpání příspěvku ze zaměstnaneckého fondu na volnočasové aktivity, příspěvek na penzijní připojištění a další)
•
je prooprávnění
nás samozřejmostí.
mcům, kteří Kvalitní
nemajízaučení
řidičské
skupiny C, E zajistíme rozšíření potřebného oprávnění na náklady

odní společnosti.
Zájemcům, kteří nemají řidičské oprávnění skupiny C, E zajistíme rozšíření potřebného oprávnění na náklady
obchodní společnosti.

Informace a kontakt:
Informace a kontakt:
PersonálníPersonální
odděleníoddělení
tel: : +420
383
838
527
nebo
+420 724 037 701, e-mail: personalni.mirovice@voddrubez.cz
tel: : +420 383 838 527 nebo +420 724 037 701, e-mail: personalni.mirovice@voddrubez.cz
AdresaAdresa
provozovny:
Vodňanská
a.s.,s.,Zámostí
Zámostí
272,
06 Mirovice
provozovny: Vodňanskádrůbež,
drůbež, a.
272,
398398
06 Mirovice

NOVÁ KNIHA NA TRHU

SLZY GALERKY

To, že písecký autor, emeritní kriminalista Ladislav Beran dokáže najít v dobovém tisku 30 let
a v četnických archivech zajímavé případy, o tom už své čtenáře mnohokrát přesvědčil. A jistě
je nezklame ani ve své nové knize Slzy galerky se zkušeným št. kapitánem Votrubou, s nepostradatelným št. strážmistrem Hřebejkem a dalšími členy písecké četnické pátračky, co umí galerce
pěkně zatopit a pořádně šlapat na paty, takže zbývají zločincům a nejrůznějším filutům jen oči
pro pláč. Autor nabízí pořádnou dávku napětí v povídkách nazvaných Postelový případ, Zločin
v šantánu U Netopýra, Smrt filantropa, Byl to takový dobrý den pro vraždu, Zmeškaný vzkaz,
Hříšná galerka, Quo vadis zločine, Zločin v hotelu Kodet či Smrt Bohéma.

AUTODOPRAVA / AUTOPŮJČOVNA / PŘEPRAVA OSOB
* přeprava osob - dálkové trasy * kurýrní služby * stěhování
* autopůjčovna (osobní i dodávky) * autodoprava (do 8 osob, do 3,5 t)

PRODEJ PNEU A MOTOROVÝCH OLEJŮ za výhodné ceny

- 195/65R15 91T BARUM BRAVURIS 5HM za 1.050 Kč s DPH (867,77 bez DPH)
a
- 205/55R16 91V BARUM BRAVURIS 5HM za 1.200 Kč s DPH (991,74 bez DPH) na kční
bídk
a
- letní kapalina do ostřikovačů CARLINE 5L za 50 Kč s DPH (41,32 bez DPH)
- chladicí kapalina G12+ 1 litr za 60 Kč s DPH (49,59 bez DPH)

tel. 777 099 507

e-mail: taxipavelvojik@seznam.cz / www.taxivojik.cz

Staré dveře?

Nové za pouhý 1 den!

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

Developeři, investoři pozor!
• Prodej areálu bývalého mlýna, později manufaktury zas. pl. cca 1500 m
v krásném prostředí, v přírodě, obklopený vlastními pozemky.
• Blízko okr. města Strakonice a všem službám. Deset minut autem vše v dosahu.
• V sousedství městečko brána Šumavy, Volyně, poblíž Zadov, Javorník, Helfenburg,..
• Areál ze silnice 1/4 Praha - Strážný Šumava, přístupný i kamiony, těžkou technikou, na rovině.
• K dispozici pro další výstavbu - vlastní stavební pozemky cca 4-5tis. m !
• Zemědělské pozemky pro relax, hřiště, park, jezírko, bazén, sahající až k čisté říčce,
kde se lze koupat, chytat ryby a dokonce i jezdit na loďce.
• Ideální pro výstavbu pěkných bytů, apartmánů s nadstandartními možnostmi
nebo loftových luxusních bytů, které umožňuje krásné prostředí, poloha a dostatek prostoru.
Více informací
• V místě možnost spolupráce s rmou zajišťující služby pro provoz, ale i částečně výstavbu
na tel. 733 455 581
takového areálu. Možnost v místě i chovu koní apod.

PRÁCE S KAMENEM
KAMENNÉ A PLOTOVÉ ZDI • SCHODY • OBRUBNÍKY
• ZTRACENÉ BEDNĚNÍ • ZEDNICKÉ PRÁCE

VÁCLAV CHMIEL I ŠTĚKEŇ 230 I TEL.: 607 869 865
Kdo v srdci žije, neumírá...

Dne 18. 9. 2021
uplyne 1 rok,
co nás opustil manžel,
tatínek a dědeček
pan Jan KRUPAUER
z Písku.
Stále vzpomíná
a nikdy nezapomene
manželka Dana s rodinou.

OHLÉDNUTÍ ZA STREETBALOVÝM TURNAJEM

Vítězství na KOČÍ ALGORIT Streetball cup patřilo Makovcům
Přestože se letošní 8. ročník tohoto streetballového klání odehrál netradičně na Bakalářích namísto obvyklého Velkého náměstí,
na jeho průběhu to nebylo znát. Hrál se ve
znamení krásného počasí, dobré nálady
a pěkných baskeťáckých výkonů.

PÍSEK – Turnaj KOČÍ ALGORIT Streetball cup v sobotu 21. srpna dopoledne s pořadateli slavnostně zahájili 1. místostarosta Písku Ing. Petr Hladík
a radní Mgr. Miroslav Janovský. Na třech kurtech
hrálo 16 týmů dospělých a tři družstva dětí. A vše
šlapalo díky skvělé organizaci jako vždy na výbornou.
Vítězný pohár vybojovali hráči týmu Makovci ve
složení Zdeněk Blažek, Luboš Mikolášek, Matěj
Bartoš a Jan Vokatý. Všichni si celý průběh turnaje
pochvalovali a věří, že příště i v každoroční velké
konkurenci vítězství obhájí.
Spokojení však nebyli jen vítězové, ale všichni
hráči, diváci a pořadatelé. „Jsme rádi, že se turnaj
vydařil. Přihlásil se velký počet hráčů, což nám jako
pořadatelům udělalo obrovskou radost. Měli jsme
štěstí na skvělé počasí a jsme také rádi, že během
turnaje nedošlo k žádnému zranění. Podle reakcí
všech zúčastněných mám pocit, že si to všichni
užili, a že i když se na poslední chvíli musela řešit
změna místa, vše dopadlo nad očekávání dobře.
Turnaj šlapal skvěle celý den hlavně díky organizaci Milana Matějky,“ spokojeně hodnotil turnaj Petr
Čáp, jednatel firmy ALGORIT CZECH s. r. o.
„S turnajem jsem moc spokojený. Hlavně vyšlo
počasí a i místo, které bylo náhradou za Velké
náměstí, bylo dobře vymyšlené. Všichni si to užili.
Na výkonech se neprojevil ani úbytek sportovních
sil z nedávné doby zákazu sportu při covidové
pandemii. Už se těšíme na další ročník,“ uvedl
Ing. Tomáš Kočí, člen správní rady firmy KOČÍ a. s.
Oba zástupci pořadatelů si společně zahráli v týmu
Vinaři, který skončil v boji o čvtrfinále.

Turnajem provázel trenér píseckých basketbalistů
Milan Matějka. „Musím pochválit všechny hráče za
jejich maximální nasazení. Vydařilo se také počasí,
což turnaji neskutečně pomáhá,“ řekl Matějka.

Akce se uskutečnila pod záštitou starostky
Mgr. Evy Vanžurové. Výtěžek podpoří basketbalovou mládež v Písku.
Pořadatelé jsou Sršni - basketbalový klub Písek,
KOČÍ a.s. a ALGORIT CZECH, s. r. o. Partnery turnaje
jsou ZIP Inzert s.r.o., Cukrárna Hraběnka Mirotice,
Velkoobchod Šíma, Club New York Písek a Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola
Písek, Tylova 2391.

Konečné pořadí turnaje dospělých:
1. Makovci, 2. Buch, 3. For Czech system , 4. SPŠ.
Nejlepší smečař: Vojtěch Ureš

SPOŘENÍ DO ZLATA A STŘÍBRA
Zlato za rok 2020 zhodnotilo v Kč o 23%, stříbro o 58%.
Jak pracují vaše úspory pro vás?
-

Spoření:
Již od 500 Kč
Flexibilní spoření – lze poslat více, i vynechat
Můžete spořit do zlata, stříbra i platiny v jednom účtu
Výběr vkladu k dispozici do 48 hodin
Zisky ze zákona nedaníte
Vlastníte ryzí slitky ve fyzické podobě
Ochrana před inflací a potížemi v ekonomice
Držení zlata je anonymní (neexistuje registr držitelů)
Slitky přímo od výrobce z největších světových sléváren

Pro bližší info: Lenka Klečacká
Tel.: 777 159 508, lenka.klecacka@goldengate.cz

Čekání na to, až začnou dcerky dýchat samy, bylo nekonečné,
říkají rodiče dvojčátek. To ještě netušili, že je potká další rána

www.dobrya
n

z
l.c
de

V srpnu roku 2019 se mladým rodičům
Michaele a Vladimírovi, narodila dvojčátka.
Nellinka a Ellinka přišly na svět předčasně
v 28. týdnu těhotenství. Jejich porodní váha
se pohybovala okolo jednoho kilogramu
a obě dvě se proto potýkaly s mnohými
zdravotními komplikacemi. Po dvou měsících
se jejich stav stabilizoval. Nellinka však
neměla vyhráno. V šesti měsících u ní došlo
k selhání jater a v dubnu minulého roku
podstoupila jejich transplantaci.

„Po narození dcery převezli na JIP pro
novorozence, kde si je na poměrně dlouhou
dobu nechali. Dcery byly napojeny na speciální přístroj s maskou, který napomáhá
dýchání. Obě se potýkaly také s chudokrevností a často potřebovaly krevní transfúze.
Prodělaly infekci a měly špatnou toleranci
stravy, zvláště pak menší Nellinka. U Ellinky
nám zase zjistili, že měla oboustranné
krvácení do mozku,“ popisuje paní Michaela.
To však nebylo vše, Nellinčiny jaterní testy příznivé. Transplantace se nakonec dočkala
poukazovaly na vysoké hodnoty a tak byla 19. dubna minulého roku. „Byla velmi složitá
zařazena na čekací listinu k transplantaci jater. a dlouhá, ale vše se povedlo. “ popisuje maminka
Michaela.
Vhodný byl až pátý dárce
Vše
u se začíná obracet k lepšímu
Nellinka i Ellinka mají krevní skupinu AB,
a proto mohla Nellinka přijmout orgán od
Dnes je Nellince o rok více a dubnová kontrola
dárce s jakoukoli krevní skupinou. Přesto prokázala, že v rámci možností je její stav dobrý.
však nebylo jednoduché vhodného dárce „Teď budeme doufat a čekat, jestli Nellinka dobře
najít. „Na začátku dubna nám vysvitla první zvládne i snížení léků. Za poslední měsíce udělala
naděje, našel se vhodný dárce. Tuto informa- ohromné pokroky i ve fyzickém vývoji. Za ruku
ci jsme se dozvěděli v noci a okamžitě spěchali ujde kus i bez opory,“ již s úsměvem na tváři
do IKEM. Cloumaly s námi neskutečné dodává paní Michaela. Přes velký pokrok je však
emoce. Všichni jsme byli velice šťastní, ale péče o obě holčičky náročná, proto jim již rok
také nás sužoval veliký strach. Již druhý den pomáhají také Dobří andělé.
po převozu byla dárci ráno odejmuta játra.
„Chtěla bych říct všem Dobrým andělů, že
Bohužel jsme se pak dozvěděli, že játra jsou jsou úžasní lidé! Aktuální situace není jednodupříliš veliká a pro Nellinku by tak nešel chá pro nikoho. A oni dokážou dál myslet na
získat správný štěp. Špatnou zprávu jsem druhé. Dávají nám ohromný pocit jistoty. Díky
obrečela a zklamaná jela s Nellinkou zpět do nim věříme, že se to dá vše zvládnout, že
M o t o l a , “ popisuje paní Michaela první budeme schopni poskytnout dcerám vše, co
zklamání z celkem čtyř, které podobným potřebují. Věřím, že i naše rodina se jednou
způsobem absolvovali.
bude moct stát Dobrým andělem a my tak
Nellinčin zdravotní stav se dále zhoršoval. budeme moci poslat dál ten úžasný pocit, který
Byla stále více žlutá, bříško se každý den nyní dávají oni nám. Strašně moc jim děkujezvětšovalo a výsledky krve také nebyly příliš
me,“ končí své vyprávění paní Michaela.

Pokud se chcete stát Dobrým andělem i vy, stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz,
zvolit si libovolnou částku nastavit trvalý příkaz. Nadace vaše příspěvky odevzdá do posledního haléře.

Babí léto

ŘEMESLNÁ AKCE

ØEMESLNÁ AKCE

18. 9. 2021
na mlýnì

10 – 16 hodin

23. 10. 2021

od 10 - 16 hodin

VODNÍ MLÝN V HOSLOVICÍCH

PEÈENÍ DOMÁCÍHO CHLEBA
KREATIVNÍ DÍLNIÈKY PRO DÌTI
ØEMESLNÝ JARMARK

Těšíme se na Vaši návštěvu
Kontakt: www.muzeum-st.cz, 380 422 608

VODNÍ MLÝN
V HOSLOVICÍCH
Vzhledem k současné epidemiologické situaci
sledujte prosím web a facebook muzea, kde jsou
aktualizovány informace o akcích.

PROGRAM
DIVADLO POD ČAROU
ČERVEN 2020

ZÁŘÍ 2021

letní terasa otevřena denně,
příjemné posezení,
grilování, dobré pivko,
předprodej vstupenek

KAPACITA AKCÍ BUDE OMEZENA DLE AKTUÁLNÍHO VLÁDNÍHO NAŘÍZENÍ - předprodej pouze na terase Divadla Pod čarou

6.

18:00

podporu. Pojďme si po dlouhé době společně užít tento večer. Děkujeme kapelám, které se rozhodly
vystoupit bez nároku na honorář. Zahrají: IIII – noise post hardcore, JAKOFAKT? – folk punk, BOYS ARE

KONCERT

SOBOTA

Sobota 4.KONCERT
září od
20:00
PRO PODČÁRU
Přátelé Podčáry,
podivná
doba silně poznamenala
i naše divadlo,
a proto bychom nyní
potřebovali
vaši 50 Kč
TŘETÍ SLOKA:
folk
folk-rock
z Písku.
Vstupné:
100Kč,
KK

DIVADLO

ÚTERÝ

9.

Kapacita omezena! Hrají: Jakub Špalek a Jan Potměšil

www.podcarou.cz

IN TOWN – rock a PIRATES OF THE PUBS – irish punk rock. Těšíme se a veřte – s VÁMI to dáme!
Pátek 10.BACK
září
od 21:00
VSTUPNÉ 200,- / KK 100,ČERNÝ DESKY (jsou zpět a pro všechny!)
KYTICE – Divadlo Kašpar
nadšením a pokorou
jsme se pustiliRock
do Erbena.Rádia
Pouhá poctivá
dvou
TentokrátS láskou,
je roztočí
moderátor
a recitace
DJ Radek
Barbulák.
protřelých herců totiž může být dostatečným zážitkem. Spolku Kašpar to naštěstí nestačí.
Každou
z balad pojímá trochu
jiným
způsobem a divákům tak
chystá rozmanitý
a neotřelý
Hudba
„šedesátek“
po
současnost!
Vstupné:
100
Kč,večer.
KK zdarma
20:00 od
Své pak dělá i stísněný prostor malého sálu, který baladám dodává potřebnou intimitu.

PP 320,-/360,- KK 250,-

NEFORMÁLNÍ KLUB POŘADATELŮ KULTURNÍCH AKCÍ

PÁTEK

V souladu s postupným uvolňováním vládních opatření, která byla vyhlášena proti šíření
Sobota 18.září
od 20:00
nového koronaviru,
se za zvýšených hygienických podmínek bude konat další Neformální
pořadatelů kulturních akcí. Zveme vás tímto do Divadla Pod čarou, kde se všichni
16:00 klub
společně můžeme
zamyslet
postupným
„nastartováním“
kultury v našem městě.
JAKOFAKT?
a hosté
–nad
křest
desky
Nástupiště
svět
Hosté: 200 Zbraní, Nízká úroveň
Vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč, KK 100 Kč

19.

ČERNÝ DESKY JSOU DOBRÝ

Hudba 60-tých až 90-tých let k tanci i poslechu.

SETKÁNÍ

17.

KONCERT

12.

VSTUP VOLNÝ

ZÁBAVA

STŘEDA

PÁTEK

Pátek 17. září od 20:30
UŽ JSMEZNOUZECTNOST
DOMA (UJD)
– 35 let dobře namazáno
+ 200 ZBRANÍ
Tady
není cotuzemské
dodávat. Kultovní plzeňská
kapela, vycházející
z punkových vlivů
zavítá
Legenda po
nejen
avantgardy
a zároveň
jedna
z nejrespektovadvou letech opět do Podčáry. Společně s nimi zahrají neméně kultovní „Zbraně“.
20:30
nějších českých kapel v zahraničí a jejich 35 let na scéně!
PP 200,- / KK 150,Vstupné: předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč, KK 150 Kč

KONCERT

20.
26.

DIVADLO

PÁTEK–NEDĚLE

KONCERT

SOBOTA

Sobota 25.
záříLŮZŘI
od 20:30
ŠPINAVÍ
Pražské backyard-blues trio Špinaví lůzři se stalo Objevem Rádia Beat, které se
MATT LONG
(UK/CZ)
– špička
britského
rozhodlo TRIO
jejich první autorské
album zařadit
mezi svá doporučení.
Balení děvčat,blues
následné
deprese, psychedelické texty o zelených ještěrkách na lesním tripu či opravdový kancelářský
20:00
blues (UK)
o říhající dámě,
jsou jejich písně
s příběhem.
vlastníchMatěj
písní uslyšíte
jejich originální
Matt
Long
– tosólová
kytara
aKromě
zpěv,
Černý
– baskytara,
covery amerických a britských písní z 60. a 70. let, James Brown, Bob Dylan, Beatles, Mungo Jerry.
150,- / KK 100,- LETNÍ TERASA
Oliver Lipenský – bicí. Fenomenální 26letý kytarista a zpěvák Matt
SEM TAM
Long (mimo
jiné kapela The Catfish) je čerstvě od května 2021
Sem Tam je jihočeská hudební skupina, která vznikla v roce 1981. Kapelníkem je
počátku houslista Luboš Marek. Druhým “nejdéle sloužícím” muzikantem je bendžista Vojta Zícha.
držitelemVodroce
ocenění
„britský
bluesový
instrumentalista
roku 2021 a se
1993 kapela na
delší dobu ukončila
činnost. Charakteristický
zvuk skupiny je od počátku
postavený na vokálech a na písničkách převážně ve stylu neortodoxního bluegrassu. V počátcích
20:00triem
svým
dobýt
Podčáru.
kapelapřijíždí
hrála spíše česky
otextované
zahraniční skladby, během času se těžiště repertoáru
postupně přesunulo k vlastní tvorbě.
100,- / KK 50,- LETNÍ TERASA
Vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč, KK 200 Kč
ŠRÁMKŮV PÍSEK
26. 59. celostátní přehlídka experimentujícího divadla nabídne nahlédnutí do divadelní práce amatérských
souborů zod
různých
koutů republiky.
Diváci mají možnost zhlédnout inscenace, které jsou do Písku doPátek
20:30
hodin
27. 1. října
poručeny lektorskými sbory z krajských přehlídek. V rámci přehlídky se uskuteční sobotní doprovodný
program Šrámkův Písek
– Písku, akce je otevřena
všem
28. KALANDRA
VSTUPNÉ VOLNÉ
PETR
MEMORY
BAND
Anávštěvníkům.
PAVLÍNA JÍŠOVÁ
PŘEDPRODEJ:
Vstupné: předprodej 200 Kč, naKDE
místě
250
150 Kč
Tyršova Kč,
28, 397KK
01 Písek
Kulturní dům – centrum kultury, Nábřeží 1. Máje 1506, Písek
NÁS
divadlopodcarou

PÁTEK

Předprodej vstupenek: Lnáře (Hotel na Panské),
Blatná (Elko nápoje, Plzeňská 314),
Nepomuk (Goalissimo, Na Vinici 435) a v síti Ticketstream.

divadlopodcarou

8.10. KD LNÁŘE 20 h

20.

BURZA

SOBOTA

21:0024. září od 20:30
Pátek
VSTUPNÉ 80,- KK ZDARMA
ABRAXAS - koncert legendární kapely a jejich Nekonečný boogie.
Příznivci BURZA
českéVINYLU
rockové
a CD kapely Abraxas mohou zajásat. Kapela dorazí
Přijďte si zavzpomínat na staré-nové dobré vinylové časy, kde si můžete vybrat z široké nabídky
do Písku všech
a parádně
jimPunk,
toProgres,
šlape!
žánrů – Hard Rock,
Jazz, ale i Pop, Klasika atd. Hodnotný výběr od vícero
od 13:00 prodejců a sběratelů vás jistě zaujme a překvapí. Případní další zájemci o prodej, výměnu
Vstupné:
Kč,
místě
250
Kč,s možností
KK 150
Kč
nákup nás kontaktujte200
na tel.: 774
328 na
677. Na
místě bude
i gramofon
poslechu.
do 17:00 čipředprodej

Tel.: 382 734 711 pondělí–pátek 08:00–16:00
Divadlo Pod čarou: pondělí–neděle 17:00–22:00

NAJDETE?

Tel.: 774 598 332
E-mail: podcarou@podcarou.cz

Sobota 2. října od 20:30
HAIRY GROUPIES A KISS CZECH COMPANY – Back to 80´
Vstupné: předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč, KK 150 Kč
ZEVLOUNOV.CZ

PRVNÍ NEKLAMNÍ AGENTURA

www.podcarou.cz

Nemáš jasno,
Máme
pro kam po škole?
tebe
dobrou
práci.
Jsi šikovný a nebojíš se práce?
Nám to stačí a ostatní tě naučíme.
Rádi ti ukážeme, co děláme
a jaké máme volné pozice.

Do naší party zapadneš.
Věk ani praxe u nás nehrají roli.
O víkendech
a v noci se u nás nepracuje.
Práci
bez víkendových
a nočních směn.

Práci, ke které potřebuješ jen trochu
381 791 824
zručnosti.
Ostatníprace@zeelandia.cz
tě naučíme.
Práci, kde nehraje roli tvůj věk
nebo praxe.
Práci, kde ti ušijeme mzdu na míru.

Ozvi se nám a přesvědč se.
381 791 824

prace@zeelandia.cz

• spolehlivý zaměstnavatel s třicetiletou tradicí
• výrobce ovocných náplní v Chelčicích u Vodňan

