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KADEŘNICTVÍ
dámské a pánské
Eliška Bercziková
Heydukova 97/15
397 01 Písek
tel. 720 541 901
e.berczikova@gmail.com
www.kadernicepisek.cz
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KOUPELNY PÍCHA s.r.o.
obklady - dlažba - sanita

Táborská 1524, Písek, tel. 603 247 052, e-mail: prodejna@obklady-pi.cz

www.koupelny-picha.cz

pondělí-pátek 8-17 / sobota 8-11

Inspirujte se v našich 
showroomech i na webu

Přijďte k nám na prodejnu a nechte si od našich 
odborníků ZDARMA navrhnout vaší novou koupelnu.

Zastavte se pro katalog 
nebo jej zašleme zdarma.

Přijedeme, změříme 
a navrhneme koupelnu.

Realizace Katalog zdarmaVizualizace u nás na prodejně Přijedeme k vám
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Stačí napsat sms či prozvonit, ozvu se!
tel.: 776 599 696

KOUPÍM tato KŘESLA a typ křesel a STAROŽITNÝ NÁBYTEK
nábytek v provedení chromových a ohýbaných trubek

e-mail: slavoj.pikovice@seznam.cz

dále svítidla, lampy, mosazné doplňky, kliky a jiné bytové doplňky

vše do r. 1989
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Více info na tel. 733 455 581

STAVEBNÍ PRÁCE A SLUŽBY
menšího rozsahu

- fachmanské práce a údržba domů, 
   chalup, zahrad, zeleně

- služby vč. stěhování, montáží vybavení, 
   kovo práce, pasivní zajištění např. mříže

- práce bagrem, traktorem, doprava,   
   odtah, zpracování paliv. dřeva

- poradenství zajištění se v případě krize,  
   soběstačnost, preppers rozumně

OKNA - DVEŘE

tel. 704 088 877, e-mail: stefraservis@seznam.cz

Servis - Seřízení - Opravy

»Rychle
»Levně
»Kvalitně

 žaluzie
 sítě do oken
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Rekordní loď z 85 tisíc mincí je vystavena v Pelhřimově
Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov představilo před 

nedávnem pozoruhodný exponát, kterým je replika válečné 
lodi Bismarck vytvořená z 85 302 vyřazených mincí. 
Modelář Marek Šátka pracoval na stavbě bitevního 
kolosu celých 15 měsíců. Použil deseti-, dvaceti-                               
a padesátihaléřové mince, které lepil chemoprenem.                                        
Lepidla spotřeboval 14,5 litru. Na úctyhodném                                  
modelu o délce 252 cm, vytvořeném věrně podle                                                    
dostupných plánů v poměru 1:100 nechybí                                             
rádiové věže, děla, záchranné čluny či dvě malá                                         
letadla – vše výhradně z mincí. Model zapsaný                                           
v České knize rekordů váží 80 kilogramů                                                         
a z bytu pana Šátky musel být vystěhován                                            
vysokozdvižnou plošinou. Úsměvně rovněž                                                                 
vyznívá skutečnost,                                                                                              
že modelář byl svého                                                                                              
času donucen práce                                                                                                    
na jeho stavbě přerušit,                                                                           
protože mu prostě došly                                                                                 
prachy (stavební materiál).                                                                                   
Sbírka do které haléřovými                                                                                      
mincemi přispěli přátelé, ale i úplně neznámí lidé, vše vyřešila.

Pelhřimovské Muzeum rekordů a kuriozit 
muselo pro instalaci tohoto exponátu zcela 
přebudovat část své expozice Zlaté české 
ručičky, díky čemuž vznikl s podporou České 
mincovny, která významnou část dnes už 
nepoužívaných mincí před léty sama razila, nový  

                                    výstavní prostor, který          
                                      představuje i další unikáty           
                                  a je vzdáním holdu zručnosti 
                                      českých lidí. 

                                          
                                      Expozice Muzea rekordů    
                 a kuriozit jsou otevřeny každý den.

F. Šolc, Milevsko
M. Plojharová, Strakonice
E. Žídková, Vodňany
M. Hanáková, Mirovice
J. Štefanová, Písek

Š. Pilečková, Blatná
J. Dvořák, Protivín
M. Kozáková, Albrechtice
D. Leštinová, Písek
J. Krupková, Kožlí

Balíček s bylinkami (3ks) 
z Bylinkového zahradnictví Frőhlich vyhráli:

VÝHERCI MINULÉHO ČÍSLA

Výherci byli kontaktováni.
Gratulujeme.
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* obleky * šaty  * kostýmky * svetry * trika 
* bundy * jeans * spodní prádlo * ponožky...

Pražská 329, Čimelice
      PO-Ne 9-17 hod.        tel. 382 228 085

ODĚVY ČIMELICE

sleva

VÝPRODEJ OBCHODU

50%na vše
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ČERVEN
DIVADLO POD ČAROU

LETNÍ TERASA

Středa 1. až sobota 4. června 
DUHOVÉ DIVADLO - sledujte zvláštní plakáty.
Středa 8. června od 18:00
PLANETA 725
Muzikál v podání souboru  ZŠ Jana Husa Písek.
Pátek 10. a  sobota 11. června od 15:00 
CHILL-OUT ZÓNA - Dotkni se Písku
Pondělí 13. června od 19:00
TRAVELER &  THUNDEROR
Heavy-metalová scéna.
Úterý 14. června od 20:00  - letní  terasa DPČ
DELTA FUSE (Irsko) 
Rock-blues and 60’s psychedelia. 
Čtvrtek 16. června od 19:30
ZÁVODNÍ OVCE
Benefční koncert pro neziskovou organizaci MESADA.
Sobota 18. června od 20:30 
BON BARI unplugged  &  DEXEMPO /Příbram/
Koncert.
Pátek 24. června od 20:00 - letní terasa DPČ
Duo NENÍ NĚMÝ, ale posluchači oněmí...
Alternativní folk.
Pátek 1. července od 20:00 - letní  terasa DPČ  
IRENA BUDWEISEROVÁ A JAKUB RACEK 

otevřena denně
grilování, dobré pivko
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REKVALIFIKAČNÍ KURZY a další vzdělávání ONLINE i prezenčně

Akreditace
MŠMT a MPSV

Termíny a přihlášky na 

Pracovník v sociálních službách
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Chůva pro děti v dětské skupině
Další vzdělávání pro pedagogické pracovníky a pro sociální služby
Vzdělávání pro veřejnost

www.zretel.cz

Informace o jednotlivých 
seminářích a akcích 

naleznete 
na stránkách www.jhk.cz. 

Marcela Kužníková,
ředitelka Oblastní kanceláře

 Jhk Milevsko a Tábor, 
e-mail: kuznikova@jhk.cz

tel. 608 572 260  

Ranní káva s účetní: 
Datové schránky, zvýšení limitu pro registraci k DPH a další
Termín: středa 1. 6. 2022, od 9:00 hod., místo: Online v aplikaci MS TEAMS
Lektor: Ing. Ivy Weissová, daňová a účetní poradkyně

Diskuzní on-line setkání: Daně a účetnictví
Termín: pátek 3. 6. 2022, od 9:00 hod., místo: Online v aplikaci MS TEAMS
Lektor: Zdeněk Kašpar, daňový poradce, DUK Praha s.r.o.

Jihočeská hospodářská komora, OBLASTNÍ KANCELÁŘ MILEVSKO, připravila:
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Měsíčník ZIP Inzert - zajímavosti, inzerce, přehledně - ZIP Písek, Strakonice a okolí. Vydavatel: ZIP Inzert s.r.o., Fügnerovo nám. 44, 397 01 Písek, tel.: 602 761 227, IČ 04599659. 
Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod č. MK ČR E21740, náklad 30.000 ks. Redakce neručí za věcný obsah inzerátů.
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27.000

v Chelčicích u Vodňan

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

POMOCNÍK OPERÁTORA A STŘELMISTRA
- pomocné práce při provádění trhacích prací velkého a malého rozsahu
- pomocné skladovací práce
- vypracování určených dokumentů
- plnění úkolů při údržbě areálu

Pro zajištění provozu na pobočce v PÍSKU hledáme:

Nástup:
IHNED nebo dohodou

www.sse-cesko.cz

Více info: tel.: 731 095 668 (8 - 16 hod.),  e-mail: jaroslava.urbankova@sse-cesko.cz 

Požadujeme:
    strojnický průkaz výhodou
    VZV - výhodou
    trestní bezúhonnost
    komunikační schopnosti a loajalita
    časovou �exibilitu
    chuť pracovat 
    vzdělání - vyučen

Nabízíme:
    jednosměnný provoz, práce na plný úvazek
    perspektivní práci v dynamické a rozvíjející se �rmě
    odborné školení a další možné vzdělávání 
    (VZV, střelmistrovský průkaz, aj.)
    odpovídající �nanční ohodno ení podle kvality 
    a výsledků odvedené práce 
    příspěvek zaměstnavatele na stravování 
    příspěvek na důchodové nebo životní připojištění
    příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě
    mzda 25.000 - 32.000 CZK
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