Petra Hřebejková
602 761 227
hrebejkova@zipinzert.cz
zipinzert
www.zipinzert.cz
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OD Dvořák, 9.května 2886

PÍSEK

Pasáž Florián, Havlíčkovo nám. 93

ČESKÉ BUDĚJOVICE

OD Prior, Lanova 22
NC Géčko, České Vrbné 2360
IGY Centrum, Pražská 1247/24

KLADNO

WWW.TASKEE.CZ

Central Kladno, P.Bezruče 3388

Střední odborná škola, Blatná
V Jezárkách 745, 388 17 Blatná, tel.: 383 412 211

Čtyřleté maturitní obory, vlastní domov mládeže,
jídelna, tělocvična, nové PC učebny, elektro učebny atd.,
odpočinková místnost pro studenty s kulečníkem a připojením k wifi.
obor - posíleno účetnictví a uživatelská
Obchodní akademie ekonomický
výpočetní technika, marketing, management, e-shop
63-41-M/02

obor - grafika, video, počítače,
Moderní informační technologie informatický
programování PC i mobilní zařízení,
18-20-M/01

virtuální realita, operační systémy

Elektronické počítače
26-41-M/01

skola@blek.cz

elektrotechnický obor - hardware, software, PC, mobilní
zařízení, CNC, grafika, počítače, robotika

Dny otevřených dveří: so 23. 10. 2021 (8:00 – 12:00),

web školy: www.blek.cz

pá 19. 11. 2021 (8:00 – 16:00),
pá 14. 01. 2022 (8:00 – 16:00),
nebo individuální dle domluvy.

VÁNOČNÍ
SOUTĚŽ
S RYCHLOU
PŮJČKOU OD
FAIR CREDIT.
Volejte zdarma

800 023 039
vysocina@faircredit.cz
www.faircredit.cz/vysocina/

Poskytovatelem spotřebitelského úvěru je společnost Fair Credit Czech s.r.o. 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: spotřebitelský bezhotovostní úvěr na 12 měsíců; výše spotřebitelského úvěru je 40 000 Kč; úvěr je splácen 12 měsíců, přičemž měsíční splátka činí 4 917 Kč; úroková sazba 55,45 % p. a. se nemění po celou
dobu trvání spotřebitelského úvěru (pevná); administrativní poplatek činí 6 000 Kč; celková částka k zaplacení: 59 004 Kč; výše RPSN dle reprezentativního příkladu je 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.

100 000 Kč

POJĎ S NÁMI TVOŘIT BUDOUCNOST ELEKTROMOBILITY
ZÁVOD STRAKONICE

Tel.: 720 758 837

nabor@duraauto.com
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Do skladu
internetového e-shopu
přijmeme pracovníky

BRIGÁDNÍKY
Příprava a balení zásilek
130 Kč/hod.
Ranní směna od 7-15.30 hod.
Směny mohou být v průběhu měsíce
upraveny a přidány víkendy, dle aktuálních
potřeb firmy.
Požadujeme:
• Ochotu učit se novým věcem
• Spolehlivost
• Aktivní přístup k práci

Prosíme kontaktujte nás na
tel.: 606 745 288
nebo na emailové adrese
tauberova@xparfemy.cz
Přivítáme Vás na pracovišti
Exclusive essential s.r.o.
Městský areál
Sedláčkova 472, 397 01 Písek

Tip na dárek
navštivte naše
webové stránky

bestdarky.cz

I

xdomacnost .cz

Zacvičili jsme s cenami a Vy si zacvičte s námi !
Vraťte své tělo do formy jednoduchým,
zábavným a efektivním cvičením – CHŮZÍ !

e
Kupt
u
nentk
a
m
r
pe
.
dárek
o
k
a
j

VSTUPY

Cena

AKCE

Jednorázový 120,- 100,5 vstupů
500,- 450,10 vstupů
950,- 850,20 vstupů
1.800,- 1.600,STUDENTI A SENIOŘI
Jednorázový 100,- 80,5 vstupů
425,- 375,-

Akční ceny platí do 31.12.2021.

www.heat-pisek.cz

Rezervace a informace na tel.: 773 136 377 nebo 733 223 853

Ke každé zakoupené kytaře nyní
sleva 20% na kytarový obal
nebo digitální ladička ZDARMA !

pmusi
c
w.l
.cz

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE !

ww

Najdete nás v centru Písku, v ul. TYRŠOVA 63, (naproti DIVADLA POD ČAROU)

Tip
na dárek
k Vánocům

SKLADEM STÁLE VÍCE
NEŽ 70ks KYTAR A UKULELÍ
pro začátečníky i pokročilé.

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

HUBNUTÍ
Bez hladovění a doplňků.
Žena, 30 let.
Rozdíl po 10 týdnech:
- 9,1 kg váhy
- 8,8 kg tuku
paže: - 4 cm
hrudník: -5,5 cm
pas: - 10 cm
bříško: - 13 cm
boky: - 6,5 cm
stehno: - 6 cm

www.healthyplan.cz

www.vseokojeni.cz
Laktační poradenství
Řešení problémů s kojením

Předporodní příprava na kojení
8.11 od 10:00
16.11. od 17.00

KOJENÍ

Mgr. Veronika Chládková, Strakonice

Nutriční terapeutka a laktační poradkyně
Objednání: 724 254 515, chladkova.v@email.cz

Spisovatelka Zlata Měchurová vydala novou knihu

A

utorka tří úspěšných titulů
s vyprávěním o starých píseckých
domech a dvou dalších, kde čtenářům
přiblížila příběhy některých rodáků
a osobností Písku, nyní vydala knížku
věnovanou památce jejího manžela
Vratislava Měchury, který před rokem
odešel do moderátorského nebe.
Na oblíbeného moderátora televize Šlágr
tu zavzpomínali jeho spolupracovníci
a interpreti. Čtenáři tak zároveň mohou
nahlédnout do zákulisí televizní stanice
oblíbené hlavně staršími posluchači.

TIP
NA DÁ
REK

Knihu lze zakoupit v píseckých knihkupectvích, na www.kniznieshop.cz
nebo v redakci měsíčníku ZIP Inzert na Fűgnerově nám. 44 v Písku.
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Soutěžní otázka: Jaké profese byl Vráťa?

Vaše odpovědi s vaším jménem a adresou zasílejte do 15.11.2021 na adresu:
ZIP Inzert s.r.o., Fűgnerovo nám. 44, 397 01 Písek nebo na e-mail:
hrebejkova@zipinzert.cz. Výherce získá knihu a bude kontaktován.

ROZHOVOR S PLASTICKÝM CHIRURGEM

PROČ NEBÝT KRÁSNÉ, KDYŽ MŮŽEME
Nejnovějším lékařem v Sanatorium plas cké a este cké chirurgie je pan doktor Jiří Paroulek.
Nakonec se dostáváme k estetické
chirurgii. Podle mého názoru by estetické operace měli provádět plastičtí
chirurgové s dostatečnou erudicí a praxí
v rekonstrukční chirurgii, jak je uvedeno
výše, tak aby byli schopni uspokojivě
řešit případné komplikace.
Co se týká estetických operací, tak
nejčastěji provádíme operaci horních
a dolních víček, operace prsů, liposukce,
operace břicha ....
Zastavme se u operace očních víček.
Bolí tato operace? Co musím udělat,
když bych měla zájem o tento zákrok?
Nezbytným krokem je konzultace
a vyšetření u zkušeného plastického
chirurga, který Vás vyšetři a seznámí
s principy operace. Určitě pohovoří
i o pooperační péči a hojení. Samozřejmostí je i předvedení fotodokumentace a zodpovězení všech dotazů.
Pokud máte výrazné převisy na
horních víčkách, nebo velké váčky pod
očima, tak jste určitě vhodným
adeptem na tuto operaci. Tato operace
není věkově omezená, předpokladem
je dobrý zdravotní stav. Velkou roli
hraje zde i genetika, kdy tuto operaci
podstupují i relativně mladí lidé.
Chirurgický zákrok spočívá v odstranění nadbytku kůže a odstranění
tukových váčků. Provádí se většinou
v místním znecitlivění, ale na přání
pacienta je možné zvolit i celkovou
anestezii.
Operovat můžeme horní či dolní
víčka, nebo současně oboje. Podle
místního nálezu.

Při operaci na horních víčkách je řez
veden tak, aby výsledná jizva probíhala
v přirozené ohybové rýze. Výkon trvá
cca 50-60 minut a po zákroku pacient
odchází v doprovodu domů.

OPERACE HORNÍCH VÍČEK

Pane doktore, můžete nám říct, co
Vás přivedlo na jih Čech?
Jsem rodák ze Znojma a vyrůstal
jsem na Jindřichohradecku, kde jsem
po ukončení I. LF UK zahájil i svou
profesní dráhu na pozici sekundáře
chirurgického oddělení tamní nemocnice. Jsem duší jihočech a vždy mě to
sem táhlo. Takže po„vyučení“ se a získání zkušeností ve "světě" jsem zamířil
zpět. Zde, jak doufám mohu uplatnit
své znalosti, zkušenosti a šikovnost
svých rukou.
Jak dlouho se věnujete plastické
chirurgii?
Od r. 2001 jsem pracoval v Ústavu
chirurgie ruky a plastické chirurgie
ve Vysokém nad Jizerou. Atestaci
z plastické chirurgie jsem složil r. 2006.
Jaké operace jsou nejčastější?
Záleží na tom, jak je tato otázka
myšlena. Plastická chirurgie je dnes už
široký obor, který se zabývá jednak
rekonstrukční chirurgií například po
úrazech na všech částech těla, dále po
operacích nádorů, např. rekonstrukce
prsů. Dále je to chirurgie vrozených
vad například rozštěpy rtu a patra,
vrozené vady ruky a jiných částí těla.
Dále je zde široká oblast chirurgie ruky,
která se neustále rozvíjí a dnes jde již
o jednoznačně multioborovou záležitost.
Další rozsáhlou oblast dnes tvoří
mikrochirurgie, která zasahuje do všech
uvedených oblastí, je jakýmsi nástrojem
tak jako matematika pro přírodní vědy,
která dává široké možnosti v precisní
rekonstrukční chirurgii.

PŘED

PO

Na dolních víčkách je řez veden tak,
aby byl v linii řas, cca jedno milimetrovém odstupu. Operace dolních
víček trvá cca 1,5 hodiny.
Ve Vysokém nad Jizerou jste se ve
velké míře věnoval i chirurgii ruky.
Provádíte tyto zákroky zde?
V Sanatoriu plastické a estetické
chirurgie v Chotovinách provádíme
nejčastěji operace karpálních tunelů,
či odstranění Dupuytrenovy kontraktury. Tyto operace se také provádí
ambulantně a v lokální anestezii.

TIP NA DÁREK
Klinika nabízí možnost
nákupu dárkových poukazů.

Zákroky prováděné na naší klinice
• Estetická operace
• Laserová operace
• Omlazovací metody
• Cévní chirurgie
• Chirurgie ruky

Neváhejte a objednejte
se na konzultace
na tel. 381 284 335.

www.sanatoriumchotoviny.cz
Sanatorium plastické a estetické chirurgie, s.r.o., Zámecká 252, 391 37 Chotoviny u Tábora
tel. 381 284 335, 381 284 336, e-mail: info@sanatoriumchotoviny.cz

ADVENT klepe na dveře...
Advent je období, kdy mají být všichni v klidu, rozjímat a očekávat příchod
vánočních svátků. Víte ale, kdy vlastně advent začíná? Jako každý rok, začíná
první adventní nedělí... No jasně, ale kdy je tedy první adventní neděle? V tomto roce
je první nedělí 28. listopadu 2021.
Během adventního období lidé dodržují spoustu tradic, a to i ti, kteří nejsou věřící.
Slovo advent totiž pochází z latinského "adventus", což znamená příchod (Spasitele).
Přestože by měl být advent spíš klidným obdobím plný tradic a obyčejů, kdy děti otevírají
adventní kalendáře, zapalují se svíčky na adventních věncích, začíná se péct cukroví
a později se zdobí stromeček, pro mnohé lidi jde o přesný opak. Začínají se shánět vánoční
dárky a obchody praskají ve švech. Spíš než klid tak lidé zažívají stres.
V aktuálním měsíčníku ZIP se můžete nechat inspirovat tipy na dárky a mnohé
dárky pořídit z tepla domova nebo jít najisto.
A na závěr - Užívejte adventního času v klidu
a pohodě za poslechu koled, u šálku svařáku
a vůní perníčků. Pamatujte, že nejdůležitější je,
aby rodina byla pohromadě, a to může být
i bez nějakého shonu, že?
Klidný advent Vám přeje redakce ZIP Inzertu

TIP
REK
Á
D
A
N
K zakoupení dárkové poukazy
a balíčky různých hodnot.

Více info: Aleš Smola DiS., tel. 775 174 334, e-mail: a.smola@navrat-pisek.cz
Návrat Písek s.r.o., Vladislavova 490, 397 01 Písek

www.navrat-pisek.cz
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MEDUSA PÍSEK

Privátní wellness v Písku
pro max. 3-4 osoby.
K dispozici je profesionální vířivka,
infrasauna a relaxační zóna.
Nabízíme klidné, příjemné prostředí
a individuální přístup.
Možnost zakoupení jednotlivých vstupů,
zvýhodněných permanentek a balíčků.

ess spa
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wellness-spa-medusa.webnode.cz
PEKAŘSTVÍ U SLONA
u Kamenného mostu

nově pivo Hulvát
z minipivovaru Truskovice

Svatomartinské víno
z vinařství Veverka Čejkovice
* hnětýnky * ozdoby na hnětýnky
* linecké smajlíky * oříšky
* kytičky z cukrárny z Blatné
* medovinu * pečené čaje
* čekankový sirup * zelňáky
* preclíky * domácí marmelády
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Karlova 3/9, Písek
tel. 720 419 591
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Výherce budeme kontaktovat telefonicky.
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BYTOVÝ TEXTIL ČESKÉ VÝROBY
záclony - povlečení - vánoční ubrusy
lůžkoviny pro alergiky od rmy nanoSPACE

Po-Pá 9-17, SO 9-11.30 § Soukenická 182, Písek § tel. 777 272 034
Relaxace pro Vaše tělo i duši.

Thajské masáže
www.thajskemasazepisek.cz

PÍSEK – Nerudova 88 (pěší zóna) 1.patro
Objednávka na tel.: 777 614 032
773 614 032
STRAKONICE – Palackého náměstí 87
Objednávka na tel.: 720 037 010

Vánoční poukazy

thajská a thajská olejové masáž
thajská masáž zad, šíje, nohou
thajská masáž obličeje a hlavy
uvolňující masáž pro těhotné
masáž horkými lávovými kameny
kokosový sen
luxusní čokoládová masáž
aloe vera masaáž
masáže mango
masáže ylang-ylang
luxusní lifting obličeje
galvanické ošetření těla

Písecko pomáhá, pomozte i Vy!

Co je plazma?
Krevní plazma je jedna ze složek krve. V našem těle má důležitý úkol přepravovat
živiny, jako jsou soli, tuky, stopové prvky a vitamíny, na místa určení. Obsahuje více
než 120 různých proteinů plnících životně důležité funkce, jako např. ochrana proti
infekcím, nebo srážení krve při poraněních.

Krev dárce

Kdo plazmu potřebuje?
Dvě třetiny lidí se v průběhu života dostanou
do situace, kdy potřebují krevní plazmu. Výrobky a léky z ní denně zachraňují lidské životy.
Krevní plazma je však nenahraditelná. Nelze ji
vyrobit v laboratořích, nelze ji vypěstovat.
Proto jsou tisíce nemocných lidí odkázány na
pomocdobrovolných dárců plazmy.

Kdy plazma zachraňuje životy?
- Při vážných úrazech a operacích, kdy dochází
k velké ztrátě krve, pomáhá obnovit objem krve
a udržet životní funkce
- V případě imunitních poruch a při krevních
onemocněních (např. při léčbě hemofilie)
- Při léčbě rozsáhlých a vážných popálenin
- Při prevenci a léčbě infekčních onemocnění
jako je žloutenka, vzteklina a tetanus
- Při chirurgických zákrocích jako tkáňové
lepidlo (např. při operacích očí)

Kdo může darovat?
Každý, kdo je zdravý a má 18-65 let. Pro Vaši
první návštěvu si vyšetřete asi 2,5h času
a nezapomeňte vypít alespoň 2 litry vody
a dodržovat zdravý jídelníček bez tučných
pokrmů.

Odběrové centrum Plazma Plus s.r.o.
Velké náměstí 119, 397 01, Písek

Plazma dárce

Kolik plazmy je zapotřebí?
Plazmy je dlouhodobý nedostatek a potřeba
neustále roste. Ani Evropa není soběstačná
v odběrech plazmy pro výrobu krevních
derivátů.
Vaše rozhodnutí stát se dárcem plazmy je
proto velmi důležité. Na lécích vyrobených
z plazmy závisí zdraví i životy mnoha tisíců
pacientů.

Jak probíhá odběr plazmy?
Darování krevní plazmy nebolí, podobá se
známějšímu odběru krve. Proces, při kterém se
plazma získává, se nazývá plazmaferéza.
V průbehu odběru se z krve odděluje tekutá
plazma a dárci se vrací jeho červené a bílé
krvinky a krevní destičky zpět. Tělo krevní
plazmu dokáže obnovit do 48 hodin a celý
zákrok můžete opakovat již za 14 dní.

* Jedná se o paušální úhradu účelně, hospodárně a prokazatelně
vynaložených výdajů spojených s odběremve smyslu
§ 32 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb.
Tato akce není součástí věrnostního programu a odměny za doporučení.

POZVÁNKA

Svatomartinská neděle aneb Sejdeme se na mostě
V neděli 14. Listopadu 2021 ožije po roční přestávce
písecký Kamenný most a jeho nebližší okolí již po deváté
slavností, kterou připravil pro malé i velké Spolek Přátelé
Kamenného mostu Písek.
Začínáme v deset hodin a v během programu nám zatančí
členové píseckých skupin T-Dance a ZIP. Ve stáncích na mostě
bude zase spousta hezkých věcí a dobrot. Jako doprovodný
program je připravená dílna uměleckých řemesel kde si zejména děti mohou vyrobit něco pěkného, například ze skla či drátků. Dospěláci určitě rádi ochutnají letošní moravské martinské
víno z písecké vinotéky Víno Hruška. Počet lahví s logem vinařského fondu bude omezen, takže dlouho neváhejte! Pohoda,
dobrá nálada, setkávání s přáteli a hezký den je to, co bychom
pro vás chtěli vytvořit.
V pravé poledne přijede sv. Martin na bílém koni! A jak to
vlastně celé s Martinem a žebrákem bylo? Skupina Rival na
motivy příběhu sehraje krátké představení. Sv. Martin, ostatně
jako každý rok, přiveze dětem červená jablíčka.
Zahrát a zazpívat nám přijde písecká folk-punková kapela
Jakofakt a pražská folk-rocková kapela Flám.
Od 16.00 bude opět v Divadle Pod Čarou dětská diskotéka.
A až se úplně setmí, tak kolem šesté, půjdou děti s lampiony
přes Kamenný most a tam na ně bude čekat parádní ohňostroj.
Zkrátka celý den bude stát za to!

Spolek Přátelé Kamenného mostu Písek

LISTOPAD
Čtvrtek 4. listopadu od 20:00
TERAKOKOTOVA ARMÁDA představuje Pana Flašku
Vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč, KK 100 Kč

Sobota 6. listopadu od 20:30
COCK-A-HOOP & UCHO & MOREK
Vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč, KK 100 Kč
Pátek 12. listopadu od 20:30
CLIVE BUNKER (UK, ex Jethro Tull) a RIKI MASSINI
Vstupné: předprodej 350 Kč, na místě 400 Kč, KK 270 Kč
Sobota 13. listopadu od 20:30
ESAZLESA & IIII
Vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč, KK 120 Kč
Neděle 14. listopadu 16:00
DĚTSKÁ DISKOTÉKA - LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Vstupné: dobrovolné.

Pátek 19. listopadu od 20:30
BON PARI & JAKOFAKT?
Vstupné: předprodej 200 Kč, na místě 250, Kč 150 Kč
Sobota 20. listopadu od 20:00
KÁMO, NAHOĎ & RUSTY STRINGS
Vstupné: předprodej 170 Kč, na místě 200 Kč, KK 100 Kč
Pondělí 22. listopadu od 20:00
THE LAWS KILL DESTROY (ex-SARCÓFAGO) & SATAN WORSHIP
Více info na www.thrashnightmare.webnode.cz
Pátek 26. listopadu od 20:30
LUBOŠ POSPÍŠIL „70“ a 5P - Live !!!
Vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč, KK 200 Kč
Sobota 27. listopadu od 20:30
POGO TOUR - SPS (křest desky) & E!E & Inkoust Pana Boučka
Vstupné: předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč, KK 150 Kč

divadlopodcarou

Středa 17. listopadu od 20:00
PETR SAMŠUK – Písně KARLA KRYLA v příhodný den
Vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč, KK 100 Kč

www.podcarou.cz

Pátek 5. listopadu od 20:30
CZECH FLOYD
Vstupné: předprodej 180 Kč, na místě 200 Kč, KK 130 Kč

13. 11. Od 19 hod.
KD LNÁŘE
Předprodej vstupenek: Lnáře (Hotel na Panské),
Blatná (Elko nápoje, Plzeňská 314),
Nepomuk (Goalissimo, Na Vinici 435)
a v síti Ticketstream.

Vedení
účetnictví
• kompletní vedení účetnictví
a daňové evidence
• vedení mzdové
a personální agendy
• refundace DPH
z členských zemí EU
• silniční daň
čtvrtek 25. listopadu od 19 hodin
Dům kultury Protivín
Vstupné 350 Kč

Tel.: 380 427 898
Mobil: 731 651 773

Prodej zahájen 21. října 2021

Informace na tel.: 382 251 806, mob.: 734 271 080

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

ADVENTNÍ TRHY
POD RUMPÁLEM

3. - 5. 12. 2021
STRAKONICKÝ HRAD

19. 11. - 26. 12. 2021
M<IEĂW18. 11.F;?FƖE

STRAKONICKÝ HRAD
ČERNÁ KUCHYNĚ

www.muzeum-st.cz

Otevřeno: út - pá 9–11:30 , 12–16 hodin
so, ne a svátky 13 - 16 hodin

24. ROÈNÍK

TRHY
ADVENTNÍ TRHY OTEVŘENY:
PÁ 15 - 19 HODIN
SO 10 - 18 HODIN
NE 10 - 14 HODIN

TRHY

VSTUP ZDARMA

TRHY
www.muzeum-st.cz

ZIP O ZIPU

Z.I.P.Písek seniorům
Taneční centrum Z.I.P.Písek v měsíci říjnu chystalo nejen choreografie na vystoupení, ZIPáci
tvořili i podzimní pozdravy pro seniory v seniorských domech. Tradicí bylo, že ZIPáci všem seniorským přátelům chodili zatančit a osobně je pozdravit. S ohledem na stávající covidovou
situaci ale zůstalo jen u podzimních pozdravů v podobě obrázků, draků, svíček, zápichů, výtvorů
z kaštanů a listí.

Více na:

www.tczip.cz

POZVÁNKA DO JUMP ARÉNY

PODZIM V JUMP ARÉNĚ TÁBOR
- IDEÁLNÍ MÍSTO PRO
COOL OSLAVU NAROZENIN
Na otázky nám odpovídal
Vojtěch Daňhel.
Přemýšlíte nad originální oslavou narozenin pro vaše děti?
Už nemusíte, nabízíme hned 3
originální varianty. Podmínkou je
dát dohromady skupinu nejméně
5 dětí, ale může být samozřejmě
více. V základní variantě si zaskáčete na 2 hodiny, oslavenec
bude skákat zdarma, dostane od
nás dárek, pitný režim pro celou
partu a třeba dort si můžete vzít
vlastní, pizzu zakoupit na místě,
rozšířit se to dá o osobního trenéra za skvělou cenu, se kterým si
děti užijí skvělou zábavu. Pokud
ale chcete něco víc, tematické
pozvánky, zdravý dortík, výzdobu,
koordinátorku, nebo třeba rautík,
určitě doporučujeme naše Oslavy
narozenin „speciál“ s koordinátorkou Natálií. Více informací na
našich webových stánkách v sekci
„nabízíme“.

V první polovině listopadu startují další sportovní kroužky parkouru?
Ano, kdo se nestihnul přihlásit
v září, tak je tady další příležitost.
V nabídce máme několik variant
- aktuálně jsou otevřené nábory
do středečního kroužku s Jardou
(pouze pro kluky), pondělního
kroužku s Cheerkackou (pouze
dívčí skupina), ty bych doporučil

úplně nejmenším dětem, kteří
chtějí se skákáním začít. Pokud už
jsou zkušenější, tak každý čtvrtek
od 17:00 bude startovat kroužek
pod vedením skvělého parkouristy a bombarďáka Sebastiána
Hlavy alias SEBA. Více informací
najdete na webových stránkách
www.jumptabor.cz, nebo se ptejte
na info@jumparenatabor.cz

Bude v listopadu také populární
přespávačka?
Ano, v sobotu 20.11. 2021. Těšit se můžete na naše trenéry
a opravdu speciálního hosta, kterého můžete znát z mnoha akcí,
workshopů a videí na YouTube VOVU.

Je možné zakoupení dárkových
voucherů na Vánoce?
Ano, možné jsou 2 způsoby.
Zastavte se kdykoliv v otevírací
době na naší recepci, kde najdete opravdu pestrou nabídku voucherů, originálního merchandise,
třeba luxusních, na zakázku vyrobených, tepláků na parkour od
Krejčovství Tábor.

Co když to nestihnu, nebo jsem
z daleka, dá se zakoupit také
on-line?
Ano dá, ve spolupráci s portálem turistické oblasti Toulava je
možnost zakoupení voucherů na
skákání v Jump aréně na eshopu:
www.toulava.cz/eshop. Vouchery
zde pořídíte v elektronické podobě, nebo vám je prostřednictvím
Zásilkovny zašlou až domů.
Když už jsme u té otevírací
doby, končíte o hodinu dříve, je
to tak?
Otevřeno máme 7 dní v týdnu jako obvykle, o víkendech a
prázdninách 8:45 - 19:00, ve všední dny 13:45 - 19:00. Speciální
otvírací doba bude o vánočních
svátcích, tu najdete na stránkách
a sociálních sítích.

Rezervace
skákání na

www.jumparenatabor.cz

ANDĚLEM SE MŮŽETE STÁT I VY

Nejsme to my, kdo učí našeho syna. To on učí nás
Trvalo přes tři roky, než lékaři dnes již sedmiletému Martínkovi diagnostikovali těžkou vývojovou dysfázii
s pravděpodobnou poruchou autistického spektra. Dodnes rodiče netuší, co je přesnou příčinou jeho problémů.
„Martínek byl pohodové usměvavé
miminko, ale zatímco ostatní děti již
v 6 měsících většinou uměly samy
stabilně sedět a žvatlaly, my jsme
doma měli stále miminko, které sotva
páslo koníky. Už tehdy jsem začala
tušit, že má náš syn pravděpodobně
opožděný psychomotorický vývoj.
Ale ani zdaleka nás nenapadlo, jak
moc je situace vážná,“ začíná své
vyprávění Martínkova maminka Jana.

www.dobryandel.cz
Rodiče začali s malým Martínkem
intenzivně cvičit, přesto si na první
krůčky počkali až do jeho 18 měsíců.
V té době se ale kromě krůčků objevil
i první epileptický záchvat. „Protože
měl syn bezprostředně po záchvatu
zvýšenou teplotu, označili to lékaři
za ‚zvláštní febrilní křeče‘. Jelikož ale
ani ve dvou letech moc dobře
nechodil, nemluvil, nežvatlal, začali
jsme se obávat nějaké neurovývojové
vady. Vyšetření však byla v pořádku
a žádné neurologické vadě nic
nenasvědčovalo,“ popisuje maminka.
Když bylo Martínkovi tři a půl roku,
stále nemluvil a pořád mu bylo třeba
téměř všechnu stravu mixovat,

rozhodli se rodiče navštívit další
specialisty, kteří mu diagnostikovali
těžkou vývojovou dysfázií s pravděpodobnou poruchou autistického
spektra a motorickou i orofaciální
dyspraxií (porucha motorických
funkcí obličejového a polykacího
svalstva, která má vliv i na rozvoj řeči).
Ve čtyřech letech nastoupil Martínek
do školky pro děti s kombinovaným
postižením. „Bylo to před třemi lety
v polovině října. Vyzvedla jsem si ze
školky ‚zdravé‘ dítě, které jsem
o několik minut později vynášela
z metra v bezvědomí s křečovitými
záškuby horních i dolních končetin,
jež trvaly nekonečných 15 minut.
Sanitka nás odvezla do nemocnice.
Díky magnetické rezonanci lékaři
v jeho mozku zpozorovali určité
útvary, které ukazovaly na jeho
poškození,“ vypráví dál paní Jana.
Následně podstoupili vyšetření na
modernějších přístrojích. Ty odhalily
zjizvení mozkové tkáně a epileptologické výboje trvající desítky vteřin
během bdění i spánku, opakující se
v mnoha sériích po sobě prakticky
během celého dne. „Nyní čekáme na
výsledky z genetického vyšetření,
které by možná mohlo odhalit
pravou příčinu a také prognózu
Martínkovy nemoci. Dodnes ji totiž
plně neznáme.“
Aktuálně se rodiče pro Martínka
snaží udělat maximum. Cvičí s ním
speciální cviky založené na neurovývojové stimulaci, navštěvuje
logopeda, ergoterapeuta i fyzioterapeuta

Měsíčník ZIP Inzert – zajímavosti, inzerce, přehledně
ZIP Písek – Strakonice a okolí
Vydavatel: ZIP Inzert s.r.o., Tyršova 65/5, 397 01 Písek,
tel.: 602 761 227, IČ 04599659.

a jezdí na hiporehabilitační pobyty.
„Jako rodiče jsme se s postižením
svého syna nesmířili, nedokážeme to.
Je to hodně tvrdá škola života, váš
vlastní osobní život prakticky přestane existovat. Jsou dny, kdy bych
nejradši od všeho utekla, ale nemůžu.
Martínkova bezmezná láska, úsměv,
jeho čistá duše bez předsudků…
Nejsem to já, kdo učí mého syna, ale
je to on, kdo učí mě,“ říká paní Jana
a dodává: „Je to náročné psychicky,
ale i nančně. Za každou pomoc
a podporu jsme proto velmi vděční.
Velké díky patří Dobrým andělům.
Díky nim můžeme synovi dopřát
potřebné intenzivní terapie. Jejich
podpora pro nás znamená neskutečně
moc!“

Pokud byste se chtěli stát
Dobrými anděly i vy a začít
pomáhat rodinám s dětmi, které se
vlivem vážné nemoci dostaly do
tíživé situace, je to jednoduché.
Stačí se zaregistrovat na
www.dobryandel.cz
a začít přispívat částkou, kterou
si zvolíte. Nadace odevzdá vaše
příspěvky do posledního haléře.

nově o
en
otevř

OPRAVY OBUVI BRAŠNÁŘSTVÍ
Vaše b y si zaslouží pr esionální péči!
Opravy provádí vyučený obuvník s dlouholetou praxí.

www.opravyobuvipisek.cz
Prokopova 243, Písek (nad poštou)
tel. 603 274 687, 736 774 404
e-mail: veraondr@seznam.cz
Sociální
a zdravotní
péče o seniory

Hledáme nové pracovníky na pracovní pozice:

Životopis je možné předat osobně
nebo zaslat poštou na personální
oddělení ředitelství MěÚSS Strakonice,
Jezerní 1281, 386 01 Strakonice nebo
e-mailem na:
vera.mrackova@muss.strakonice.eu

• EKONOM – ROZPOČTÁŘ
• VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA
• KUCHAŘ/KUCHAŘKA
• PRACOVNÍK V SOCIÁL. SLUŽBÁCH
– PŘÍMÁ OBLSLUŽNÁ PÉČE

Dotazy na tel.: 383 312 274, 722 095 729
Bc. Věra Mráčková

• Více na www.muss.strakonice.eu •

WWW.ZDRAVOTNI-POMUCKY.EU

• Motomedy
• Elektrické invalidní vozíky
• Invalidní vozíky
• Potřeby pro tělesně postižené
tel.: 732 185 175

e-mail: zdravotni-pomucky@post.cz

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

PROCHÁZKA ČESKOU KNIHOU REKORDŮ

Vychází ČESKÁ KNIHA REKORDŮ 7
Knihu si můžete
objednat na
www.dobr yden.cz

Reprezentativní obrazová encyklopedie českých NEJ…
plná videí, rekordů a kuriozit. 1596 údajů, 2210 fotografií
a 390 QR kódů, prostřednictvím kterých se můžete přenést na řadu míst, kde padaly nové české rekordy, nebo
vidět ještě víc, než je v knize.
Slyšeli jste o robotovi, který bez doprovodu projel stopem celou republiku? Víte, kolik váží nejtěžší zlatá mince
nebo kolik lidí se účastnilo největšího společného přípitku? Tušili jste, že nejvyšší hořící hranice měřila přes 20 m?
Viděli jste klobouk, pod který se vešlo 98 lidí? Zajímá vás,
kdo je nejsilnější, nejohebnější, nej… Věděli byste, jaké rekordy drží legenda divadla Semafor pan Jiří Suchý, přední
čeští youtubeři, módní návrhářka Blanka Matragi, herečka
Jiřina Bohdalová či fotbalista Petr Čech?

Přijmeme
obchodní
zástupce

734 572 591

Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov představuje JEDNIČKY ve svých oborech, perly České republiky a vše, co
vzbuzuje národní hrdost. Nemálo rekordů je i z oblasti
Táborska, Písecka či Strakonicka. Tisíce fotografií a údajů
o úctyhodných osobnostech a pozoruhodných výkonech
zpravidla obyčejných lidí s neobyčejnými schopnostmi,
o architektonických skvostech, obřích výrobcích, unikátních činech i legráckách z dílny českých lidí, novinky
z Pelhřimova – města rekordů.

Miroslav Marek
prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov

www.dobryden.cz

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

VÁCLAV CHMIEL I ŠTĚKEŇ 230 I TEL.: 607 869 865
KOUPÍM LES I S POZEMKEM
• platba v hotovosti
• tel.: 607 594 506

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

Chcete aby Váš New Holland stále vypadal
a sloužil jako New Holland?
Dopřejte mu opravdu kvalitní péči v autorizovaném zázemí New Holland.
Využijte aktuální nabídku posezónní údržby.
KVARTO s.r.o – středisko Záhoří – Váš autorizovaný partner New Holland,
nově s posíleným servisním týmem.
Těšíme se na své stálé i nové zákazníky!

Kontakty:

Servis – Jan Krátký - +420 724 572 532 – email jan.kratky@kvarto.cz
Prodej náhradních dílů – Dušan Bureš - +420 702 254 876 – email dusan.bures@kvarto.cz
Prodej strojů – Luboš Doležel - +420 725 972 313 – email lubos.dolezel@kvarto.cz

AKČNÍ CENY PALIVA !
www.noi.cz

* BRIKETY ................80 Kč (za 25 kg pytel)
* MALÉ PALIVO ......190 Kč (za 0,67 prm)
* VELKÉ PALIVO ....490 Kč (za 2 prm)

+15 % DPH

Dále v areálu rmy VELKÝ VÝBĚR
OBKLADOVÝCH A PODLAHOVÝCH PALUBEK
Dolní Ostrovec 136, tel. 724 322 851, e-mail: noi@noi.cz

Kvalitní štípané
palivové dřevo
Čejetice.
tel. 736 466 031

www.elsa-drevoles.cz

OVOCNÉ
STROMKY
A KEŘE

D
PŘÍMO O E
L
PĚSTITE
Prodej začíná 14. října

po-pá: 8-11.30 a 12.30-16 I so: 8-12
Vitice u Vodňan 16, 38901 Vodňany
Tel.: 728 885 011, E-mail: tlapa.pepa@seznam.cz
www.stromkyamed.cz

Když zasadíš stromek ještě dnes, budeš sklízet celý život

OKNA - DVEŘE
Servis - Seřízení - Opravy

 žaluzie
 sítě do oken

tel. 704

» Rychle
» Levně
» Kvalitně

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

TIP NA DÁREK
- dárkové poukazy
- vánoční balíčky

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

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

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

TIP NA DÁREK
Hrajeme o 10 žehlicích prken
Leifheit různých tipů

LEGENDA: VŠIVÁK, ODSYP, COMA, APATURA, ORLOJ,
SMRŠŤ, HRAD, HAŠÉ, AMATÉR, RACI, KLIK, PÓVL

Vyluštěnou tajenku zašlete se svým jménem,
adresou a telefonem do 15. 11. 2021 na e-mail:
hrebejkova@zipinzert.cz nebo na naši adresu:
ZIP Inzert s.r.o., Fügnerovo nám. 44, 397 01 Písek.
10 vylosovaných výherců získá žehlicí prkno
Leifheit. Výherce budeme kontaktovat e-mailem
nebo telefonicky.

www.leifheit.cz - www.prijemnaprace.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.

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).

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 MIROTICE, areál STK

tel. 602 275 130

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

Nabízíme práci v elektrotechnické výrobě

KONTROLOR/-KA
•
•

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

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE/SERVIS

OK electric
739 664 789

Kotelny a tepelná
čerpadla

Rekuperace
Elektroinstalace
a hromosvody

www.okelectric.cz

krejci@okelectric.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

INFORMACE Z JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
BURZA ŠKOL JHK 2021 – PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL, ODBORNÝCH UČILIŠŤ A FIREM
v pondělí 15. listopadu od 8:30 do 15:30 v Kulturním domě v Písku
Prezentace středních škol je určena především pro žáky 9. A 8. tříd, jejich rodiče,
výchovné poradce, učitele a také pro ostatní zájemce a veřejnost. Cílem je podat vycházejícím žákům aktuální informace o podmínkách a možnostech dalšího
studia na středních školách a učilištích přímo od jejich zástupců a seznámit je
i s možnostmi jejich dalšího uplatnění v praxi. Celkem bude svou nabídku prezentovat více než 40 středních škol a odborných učilišť. Vstup na akci je zdarma.

www.jhk.cz, tel: 725 562 315, hajickova@jhk.cz

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

OBSLUHA KOTELNY
• obsluha plynového středotlakého kotle a výměníkové stanice
• vhodné pro absolventy SOU (technický obor)
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

Jak žít, energeticky bydlet, potravinově co nejvíc soběstačně
a bezpečně. Tam kde můžete u bydlení podnikat, pěstovat,
chovat na zahradě co Vás baví, péct domácí chleba apod.?
Hledáte podobně smýšlející, akční, tvořivé, slušné, upřímné
a spolehlivé lidí jako jste vy. Opravdové kamarády, partnera?
Je nás víc, co jsme se rozhodli si pomáhat, vyměňovat si možnosti,
zkušenosti. Chcete se přidat nebo dozvědět více?
Tak se ozvěte na tel.

733 455 581.

HLEDÁTE ZAJÍMAVOU PRÁCI?
Přijďte pracovat do naší výrobní provozovny v Mirovicích na pozici:

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

NABÍZÍME VÁM:

• Dny dovolené navíc (celkem 5 týdnů ročně),
• Výhodné stravování (cena oběda 15,- Kč),
• Levnější doprava do zaměstnání (měsíční příspěvek na dopravu zaměstnání a zpět),
• Zajištění v důchodovém věku (měsíční příspěvek na penzijní připojištění),
• Podporu v rámci vzdělávání,
• Zdraví, rekreace, kultura - možnost čerpání příspěvku ze zaměstnaneckého fondu
(na volnočasové, zdravotní a kulturní, aktivity),
• Další benefity v souladu s vnitřními předpisy obchodní společnosti.
Informace a kontakt:
Personální oddělení tel.: +420 383 838 527 nebo +420 724 037 701 , e-mail: personalni.mirovice@voddrubez.cz,
Adresa provozovny: Vodňanská drůbež, a.s., Zámostí 272, 398 06 Mirovice

Vylosovaní výherci
z minulého čísla
Krásné ceny ze soutěže s Českými rekordy
získávají tito výherci:

plyšového tygra - J. Zemanová, Strakonice
knihu Atlas Světa - Z. Bělský, Blatná
knihu Země - M. Bauer, Milevsko
knihu Lidské tělo - Z. Fialová, Písek
knihu Česká kniha rekordů - I. Žižková, Strakonice
Výherci byli kontaktováni. Redakce gratuluje.

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

ZEDNICTVÍ
BYTOVÁ JÁDRA
před těžbou
i vyrobené
INSTALATÉRSTVÍ

dle našich požadavků
platba ihned nebo dle dohody
rychlé platby za nejvyšší možné ceny
FILIP
ŠEVČÍK
Tel: 728
v případě
zájmu /koupíme
i Váš058
les 116
e-mail: filipsevcik@post.cz
za vysokou cenu
rekonstrukce bytových jader,
preferujeme
koupelen výkup
rekonstrukce
bytů, objektů
smrkové
kulatiny
veškeré stavební
v adélkách
5 a 10 práce
metrů
instalatérské
obklady, dlažba
Baterie nebo
závěsné wc zdarma

Přispíváme
na nadaci
Dobrý anděl
a na nemocniční
klauny

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

RENOVACE SCHODŮ
- VINYLOVÝ SYSTÉM

H

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

PŘIJĎTE SI VYBRAT PODLAHU K NÁM

* Největší výběr podlahových krytin na Písecku
* Akční ceny podlah, kvalitní a rychlá realizace
* Zaměření, kalkulace a doprava materiálu ZDARMA

MY VÁM NEJENOM PORADÍME,
ALE PRODÁME I ZA NEJVYŠŠÍ MOŽNOU CENU.

