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

RYBÍ PRODEJNA
Nově jsme pro vás
připravili „dětskou
řadu“ výrobků, které
potěší i ty nejmlsnější
dětské jazýčky.
Rybí
párečky

Rybí burger

Rybí kuličky v
rajské omáčce

SOUTĚŽ

Ze které ryby vyrábíme naše delikatesy?
Odpovědi s vaším jménem a adresou zasílejte do 15.9.2021 na ZIP Inzert s.r.o.,
Fügnerovo náměstí 44, 39701 Písek nebo na e-mail: hrebejkova@zipinzert.cz.
Pět vylosovaných výherců získá poukázku v hodnotě 100,- Kč na nákup v našem
obchodě dle vlastního výběru.

Přijďte vyzkoušet delikatesní
rybí specialitky, jsme první
a jediní výrobci v ČR tohoto
druhu lahůdek

Máte zkušenosti s řízením VZV a hledáte stabilní zaměstnání na ranní směnu?
Nabízeme Vám uplatnění v Madetě, závod Planá nad Lužnicí na pracovní pozici:

SKLADNÍK / SKLADNICE MTZ

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
• 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.)
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

České Budějovice
Český Krumlov
Prachatiice
Tábor

Thajské masáže
Ten nejlepší dárek pro toho,
na kom Vám opravdu záleží

E-Shop
Dárkové poukazy
www.ban-thai.cz
Vyhlášené thajské masáže
nyní i v Táboře
Budějovická 1097/11 TÁBOR
tel.: 722 907 979

MASÍRUJÍ
RODILÉ
THAJKY

JHK INFORMUJE
JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
- OBLASTNÍ KANCELÁŘE MILEVSKO
A TÁBOR nabízí:
Využijte naše služby!
Nabízíme Vám individuální přístup.
• PORADENSTVÍ
• INFORMACE
• DOTACE
• EXPORT / IMPORT
• KONTAKTY
• PROPAGACE
• VZDĚLÁVÁNÍ

Nezapomeňte, že rovněž nabízíme služby
CzechPOINT, kde provádíme:
• OVĚŘOVÁNÍ SHODY OPISU
NEBO KOPIE S LISTINOU
• OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU
• VYDÁVÁNÍ VÝPISŮ Z ISVS
Přijďte si k nám v klidu a pohodlí vyřídit
vše potřebné.
Ověřovatelskou kancelář Jhk najdete
v Táboře, v budově Centra Univerzity Tábor
ve 2. patře.

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

S

pojovací materiál: vruty, šrouby, matice, podložky, hmoždinky,
vratové a okenní šrouby, narážecí kotvy, montážní pěny, lepidla,
chemické kotvy, silikony, tmely a také nerez.
Dále nabízíme: železářský materiál, brusný materiál,
ochranné potřeby, potřeby pro truhláře.

Provozovna:
U Bechyňské dráhy 790/3, Tábor 390 02
E-mail: spojmat.tabor@seznam.cz
Tel: 605 950 070

Vsaďte na jistotu
a připojte se k nám!
OPERÁTOR/KA
ve výrobě
ÚDRŽBÁŘ
NÁSTUP
MOŽNÝ IHNED
• motivující finanční ohodnocení
• mzdový a kariérní růst
• 5 týdnů dovolené
• dotované závodní stravování
• penzijní připojištění
a mnoho dalších benefitů

www.jdudotoho.eu
SILON s.r.o., Průmyslová 451, 391 02 Planá nad Lužnicí, tel. 381 622 050, jdudotoho@silon.eu
zip-137x199-elektrikar-operator.indd 1
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Yanfeng Planá nad Lužnicí
srdečně zve na

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Neděle 5. 9. 2021
8 – 16 hodin
PROGRAM:
• Prohlídka výrobních prostor,
školícího centra
• Ukázka jednotlivých technologií
• Soutěže pro děti i dospělé
o zajímavé ceny
• Ukázka Mercedes-Benz C
a Mercede-Benz EQA
• Fotokoutek
• Občerstvení zajištěno
JAK SE K NÁM DOSTANETE?
Průmyslová 954, 391 11 Planá nad Lužnicí
• Autem s možností zaparkovat
na jednom z našich 2 parkovišť
• MHD – linka č. 13, zastávka
Planá nad Lužnicí Masokombinát závod
nebo zastávka Madeta

Při jďt
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Yanfeng Automotive Interiors je předním světovým
dodavatelem palubních přístrojových desek a palubních
systémů, dveřních panelů, podlahových a stropních konzol.
S více než 100 lokacemi v 20 zemích poskytujeme stálou
kvalitu, inovace a podporu všude tam, kde jsou naši zákazníci.

inzerce-DOD-ZIP-137x199.indd 1
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NABÍDKA VOLNÝCH
PRACOVNÍCH MÍST
Pro výrobní závod v Plané nad Lužnicí HLEDÁME:
• PROCESNÍ INŽENÝR – komunikativní znalost AJ podmínkou
• SKLADNÍK – ŘIDIČ VZV – platný průkaz VZV podmínkou
• PRACOVNÍK ÚDRŽBY ELEKTRO s platnou vyhláškou 50
• SEŘIZOVAČ
• 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

5. 9. 2021
DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

Pro bližší informace nás
neváhejte kontaktovat:
eliska.cervenkova@yanfeng.com
+420 735 711 450

inzerce-Volne-pozice-ZIP-137x199.indd 1
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ROSTEME a Vy můžete s námi!

Společnost ENVI-PUR, s.r.o. hledá
do svého pracovního kolektivu nové
pracovníky, a to v níže uvedených pozicích:

• projektový manažer
• koordinátor projektů
• konstruktér
• konstruktér elektro
• programátor PLC
• servisní podpora technologického oddělení
• pracovník montáží na stavbách – svářeč
• pracovník v kovovýrobě – svářeč
• rozpočtář
• technolog úpravy a čištění vody
• mechanik oddělení technické kontroly,
servisu a reklamací

Bližší informace k nabízeným pozicím
naleznete na www.envi-pur.cz
V případě zájmu zašlete životopis
v elektronické podobě
na e-mail: sekretariat@envi-pur.cz

Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik
Do našeho týmu hledáme:

•
•
•
•

OŠETŘOVATELE/KU DRŮBEŽE
LÍHŇAŘE/KU
PRACOVNÍKA ÚDRŽBY
BRIGÁDNÍKA/CI NA PORÁŽKU

Nabízíme:
• jistotu stabilního zaměstnání
• jednosměnný provoz
• k měsíční mzdě příplatky a bene ty
• práci v příjemném prostředí a přátelském kolektivu

www.mtd-ustrasice.cz
hledáme kolegu TECHNIK/INŽENÝR ZKUŠEBNY
na pozici:
Náplní práce je komunikace se zákazníkem,
PŘÍPRAVÁŘ ZKOUŠEK/DĚLNÍK
Náplní práce je příprava vzorků na požární
zkoušky a související činnosti (výroba
drobných přípravků, příprava a osazování
měřících čidel, úklid pecí apod.).
Požadujeme:
Alespoň výuční list (nejlépe obor zámečník,
elektrikář), manuální zručnost, spolehlivost
a schopnost pracovat v kolektivu.
Mzda 20.000 – 30.000 Kč/měsíc

organizace a zajištění zkoušek stavebních
výrobků, včetně následného zpracování
zkušebních protokolů.
Požadujeme:
Vzdělání VŠ (SŠ) technického směru (strojní, příp.
stavební), technické myšlení, po zapracování
samostatnost, preciznost a odpovědnost,
komunikativnost, loajálnost, praxe v oboru
výhodou, uživatelská znalost PC (MS Oﬃce, CAD
výhodou), jazykové znalosti – AJ, (NJ, jiné vítány)
Mzda 30.000 – 50.000 Kč/měsíc

Nabízíme:
Práci ve stabilní a zavedené společnosti (30 let na trhu), pracovní doba 8 hod., exibilní systém
odměňování, 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, dovolenou, kulturu, penzijní i životní
pojištění, 13. plat atd. Po zapracování smlouva na dobu neurčitou, vhodné i pro absolventy.

Nabídka práce Tábor

Obsluha výrobní
linky & r ̌idič VZV
Práce ve směnném provozu
Praxe na VZV není podmínkou

Mzda od 25.000 Kč/měsíc
Čtvrtletní prémie
5 týdnů dovolené
Podnikové stravování
Kristýna Kunická; +420 776 504 700; k.kunicka@nsesolutions.cz

IMG BOHEMIA s.r.o. | Průmyslová 798, 391 02 Sezimovo Ústí 2 | www.img-management.cz
IMG BOHEMIA s.r.o. | Průmyslová 798, 391 02 Sezimovo Ústí 2 | www.img-management.cz

Přijď
Přijď to
to zkusit
zkusit k
k nám!
nám!
-- VEDOUCÍ
VEDOUCÍ SMĚNY,
SMĚNY, MISTR
MISTR
-- PŘEDÁK
VYTLAČOVACÍ
PŘEDÁK VYTLAČOVACÍ LINKY
LINKY
Do našeho závodu v Plané nad Lužnicí přijmeme nové pracovníky a kolegy.
Do našeho závodu v Plané nad Lužnicí přijmeme nové pracovníky a kolegy.
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, stravenky, penzijní připojištění a mnohé další benefity..
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, stravenky, penzijní připojištění a mnohé další benefity..

Pro bližší informace nám zavolej na tel. 381 679 923
Pro bližší informace nám zavolej na tel. 381 679 923
nebo napiš: personalni@img-management.cz
nebo napiš: personalni@img-management.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

Staré dveře?

Nové za pouhý 1 den!

dříve

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

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

DŘEVOPRODEJ DRÁCHOV

DŘEVĚNÉ PELETY

S GARANCÍ NEJNIŽŠÍ CENY NA TRHU

Koupíte u nás:

Areál pily Dráchov

• plotovky • palubky • OSB desky
• hranoly • fošny • střešní latě
• široký sortiment truhlářského řeziva
• spojovací materiál

Otevírací doba:
Po - Pá: 7 - 16:30 hod.
So:
8 - 11:00 hod.

392 01 Dráchov 45
Tel.: 774 131 446

prodejna@equidomus.com I www.palubky-plotovky.cz

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

tel. 724 133 046
Betonárka VESELÍ NAD LUŽNICÍ, areál rmy Maba Prefa

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

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

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

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

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

KULTURA

KULTURNÍ DŮM VESELÍ NAD LUŽNICÍ
ZÁŘÍ 2021
Vzhledem k současné situaci prosíme sledujte naše webové stránky
www.kd-veseli.cz, kde se dozvíte informace o aktuálních změnách
a za jakých podmínek bude možné navštívit kulturní akce.

• do září 2021
UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2021 VESELÍ N. L.
Sochařská výstava v exteriérech města. Tématem Umění ve městě
2021 je CITY (město).
• do 16. září 2021 (úterý, čtvrtek, sobota od 13 do 17 h)
POSTAVENO Z KOSTEK LEGO®
Komentované prohlídky výstavy se uskuteční ve čtvrtek 16. září
2021 v časech od 16:00, od 16:30 a od 17:00 hodin. Výstava ze
soukromé sbírky Michala Plose. Přijďte se podívat, co vše je možné
postavit z kostek LEGO®.
• sobota 4. září od 19 h (Kostel Nanebevzetí Panny Marie Drahov)
VESELSKÁ OZVĚNA 2021 – Q-VOX
Spirituály a písně v podání vokálního kvarteta: Petr Julíček,
Tomáš Badura, Tomáš Krejčí, Aleš Procházka.

• pátek 10. září od 19 h
FORMAGGI DELLA BELLA ITALIA
Večer italských sýrů a vín s odborníkem na sýry Jiřím Kopáčkem.
• sobota 11. září od 9 do 12 h
PODZIMNÍ DĚTSKÁ BURZA 2021
• úterý 14. a středa 15. září od 19 h
ČTYŘI DOHODY

Účinkují: Jaroslav Dušek, Alan Vitouš, Pjér La Š´éz.

• čtvrtek 16. září od 18.30 do 20.45 h
ZAHAJOVACÍ LEKCE TANEČNÍCH KURZŮ PRO MLÁDEŽ 2021
• pátek 17. a sobota 18. září

VESELSKÉ SLAVNOSTI 2021

Veselské slavnosti jsou tradiční městské slavnosti, přinášející občanům a návštěvníkům města dvoudenní program. Připraveno je vyžití
pro děti i dospělé. Letos vystoupí např. kapely Slza, Lenny, Vanua2,
Flow Track, Heglas, Sunny Brass, Cihelna a spol., Wohryzek Band a
další. Děti se můžou těšit na Dětskou farmu s klaunem Albertíkem –
Agentury Václav Třasák Shaker Production a na vystoupení Čiperků.
Vstupné je zdarma.

Telefon: 381 581 155, 603 495 985 • www.kd-veseli.cz

Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách
Akreditace MPSV - Zřetel, s.r.o.
Absolventi kurzu získají odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách.

Místo konání: Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904
Termín: 29.10. - 10.12.2021
Výuka: pátek odpoledne a v sobotu celý den
Cena: 6 800 Kč (lze platit na splátky)
Je možné proplatit úřadem práce
jako tzv. zvolenou rekvalifikaci.

Více informací na tel.: 734 839 966, e-mail: info@zretel.cz, www.zretel.cz

Škola!

Půjčíme vám až

150 000 Kč

#nežřeknetešvec

800 023 039

Reprezentativní příklad RPSN vypočtený podle vzorce uvedeného v Příloze č. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru: Fajnpůjčka: spotřebitelský úvěr v hotovosti na 45 týdnů; výše spotřebitelského úvěru je 4 000 Kč; úvěr je splácen 45 týdnů, přičemž týdenní splátka činí 148 Kč; úroková sazba 35,53 % p. a. se nemění po celou dobu trvání spotřebitelského úvěru (pevná); administrativní poplatek činí
800 Kč; odměna za hotovostní inkaso splátek činí 1 200 Kč; celková částka k zaplacení: 6 660 Kč; výše RPSN dle reprezentativního příkladu je 254,04 %. Půjčka JONATÁN: Při půjčce ve výši 40 000 Kč se splatností
12 měsíců. Měsíční splátka 4 917 Kč, administrativní poplatek 6 000 Kč, celkový úrok 13 004 Kč. Celková splatná částka je 59 004 Kč, pevná úroková sazba 55,45 % p.a., RPSN 114,20 % (Pouze při splnění podmínek půjčky
JONATÁN Plus). Za splnění podmínek společnosti Fair Credit Czech s.r.o. Na uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru není právní nárok.

Nově otevřený Měšťanský pivovar Soběslav

Vyzkoušejte naše druhy piv:
Světlý ležák, Polotmavý ležák,
Garden Ale, IPA a Pšeničný speciál

Všechny naše druhy si můžete zakoupit v Rašelina zahradním centru v Soběslavi.

Kontakt na zahradní centrum:
Rašelina zahradní centrum
Na Pískách 488, 392 01 Soběslav
Tel.: 381 205 331
Otevírací doba: Po – Pá: 8:00 – 17:00
So: 8:00 – 11:00

Kontakt na pivovar:
Měšťanský pivovar Soběslav – areál rmy Rašelina a.s.
Na Pískách 488, 392 01 Soběslav
tel.: 775 615 873, e-mail: novak.r@raselina.cz

Grilovačky ještě nekončí!!!

od 30. 8. do 4. 9. 2021
Falešná svíčková 1kg
Vepřová krkovice s kostí 1kg
Kuřecí steak na gril (polotovar)1k
Masový karbanátek (polotovar)1k
Šunková klobása na gril 100g
Gothaj 100g

dříve

nyní

239,00 219,00
125,00 109,00
169,00 149,00
115,00 99,00
14,90 13,50
9,90
8,90

BUFET - Grilované koleno 100g
LAHŮDKY - Bageta velká 1ks

23,50
49,00

21,90
45,00

od 13. 9. do 18. 9. 2021

dříve

nyní

Hovězí kližka 1kg
Vepřová krkovice s kostí 1kg
Grilovací klobása (polotovar) 1kg
Mleté maso mix (polotovar) 1kg
Maďarská grilovací klobása 100g
Šunka od kosti 100g

189,00
125,00
189,00
115,00
18,90
22,90

175,00
109,00
175,00
99,00
17,90
20,90

13,90
23,50

11,90
21,90

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

od 6. 9. do 11. 9. 2021
Hovězí přední s kostí 1kg
Játrová zavářka (polotovat) 1kg
Vepřový bok s kostí 1kg
Krkovice na gril (polotovar) 1kg
Špekáček masový 100g
Šunka nejvyšší jakosti 100g

dříve

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

15,90
23,50

13,90
21,90

dříve

nyní

Hovězí přední s kostí 1kg
Vepřová plec bez kosti 1kg
Krkovice na gril (polotovar) 1kg
Ďábelská směs (polotovar) 1kg
Špekáček masový 100g
Uzený ocásek masitý 1kg

119,00
125,00
189,00
169,00
13,90
149,00

99,00
109,00
169,00
149,00
12,50
129,00

BUFET - Pečený bok 100g
LAHŮDKY - Bageta střední 1ks

23,50
39,00

21,90
35,00

od 20. 9. do 2. 10. 2021

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

NAJDETE NÁS V PRODEJNÁCH
PLANÁ NAD LUŽNICÍ
OD Maga
tel. 773 600 230
po-čt 6.30 - 17.00
pá 6.30 - 17.30
so 7.00 - 11.00

nyní

119,00 99,00
99,00 89,00
125,00 99,00
189,00 169,00
13,90 12,50
22,90 20,90

TÁBOR
hala autobusového nádraží
tel. 773 669 916,
Lahůdky tel. 775 568 252
po-pá 5.30 - 19.00
so 6.00 - 12.00

Výherce za měsíc srpen je Roman Procházka, Tábor.

Akční ceny
do vyprodání zásob.

MLEVSKO
nám. E. Beneše 8/9
(bývalá prodejna
Příbramské masny)

tel. 776 883 158
po-pá 6.30 - 17.00
so 7.00 - 11.30

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.

+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

VŠE PRO MAZLÍČKY
Dovoz ZDARMA po Táboře,
Mladé Vožici, Bechyni a okolí.

VYBÍRÁME Z NAŠÍ NABÍDKY

pro psy:
FARM FRESH FRESH SALMON LINE ALL LIFE STAGES 20kg ... 1.612,APPLAWS Dry Dog Lamb Small&Medium Breed Adult 7,5kg ... 862,pro kočky: Krmivo APPLAWS Dry Cat různé příchutě
... 797,Fontána CATIT Mini Flower
... 439,pro ptáky: Voliéra BIRD JEWEL Viktorie
... 5.489,pro začínající i pokročilé akvaristy:
Akvárium set TETRA Starter Line LED 54l
... 1.949,-

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.“

Vyluštěnou tajenku s vaším jménem a adresou zasílejte do 15.9.2021 na ZIP Inzert s.r.o., Fügnerovo náměstí 44, 39701 Písek
nebo na e-mail: hrebejkova@zipinzert.cz.
Hraje se o 2 vstupenky na Davida Kolera a 2 vstupenky na Dalibora Jandu.

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.

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.

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 Malšicích u Tábora

