vychází v nákladu 10.000 kusù výtiskù

è.3
DUBEN

od 20. dubna

www.argon.cz

www.vesely-novinky.cz
Seznam výprodeje na

z AniFestu
a AniFilmu
se blíží!

ZAHRADNICTVÍ U HROBKY
DODAVATEL
ZAHRADNICTVÍ JOSEF LÁF - VLKOV

OTEVÍRÁME 3. DUBNA 2012
LETNIÈKY, SKALNIÈKY, TRVALKY
BALKONOVÉ KVÌTINY
SADBA ZELENINY, JEHLIÈNANY, VØESY
LISTNATÉ A OKRASNÉ KEØE

OVOCNÉ STROMY, A DALŠÍ...
PRODEJ HNOJIV, ZEMINY, TRUHLÍKÙ
REALIZACE ZAHRAD

Otevírací doba:

- u nás zakoupené letnièky zasadíme a pøivezeme k vám domù
- k dispozici dìtské høištì

provozovatel: Vìra Dvoøáková
mobil: 724 163 499
Domanín 76, najdete nás vedle
Autokempu Tøeboòský ráj
AniFilm a

VÝPRODEJ

2012

pondìlí
úterý
støeda
ètvrtek
pátek
sobota
nedìle

-

zavøeno
13 - 18 hod.
13 - 18 hod.
13 - 18 hod.
13 - 18 hod.
9 - 12 hod.
zavøeno

Po telefonické dohodì
otevøeme i mimo pracovní dobu.

www.zahradnictviuhrobky.cz

NEJ...

Nejúèinìjší
reklama Tøeboòska

NOVÌ OTEVØENÁ PRODEJNA v Tøeboni
T.Z.B. PechaSan v areálu Lesostaveb

Oslovujeme 14.000 domácností
a firem. Veselý novinky plné
humoru a informací se roznášejí
do tìchto vesnic a obcí celého
Tøeboòska:

Tøeboò , Èeské Velenice, Spolí, Lhota, Mladošovice, Údolí, Štìpánovice, Dunajovice,
Dvory nad Lužnicí, Frahelž, Halámky, Hamr,
Hrachovištì, Chlum u Tøebonì, Lutová,
Mirochov, Žíteè, Klec, Lomnice nad Lužnicí,
Lužnice, Majdalena, Nová Ves nad Lužnicí,
Žofina Hu, Kolence, Mláka, Novosedly nad
Nežárkou, Pístina, Plavsko, Ponìdraž,
Ponìdrážka, Rapšach, Smržov, Staòkov, Dolní
Lhota, Stráž nad Nežárkou, Liboøezy, Mníšek,
Støíbøec, Bor, Františkov, Hrdloøezy, Klikov,
Suchdol nad Lužnicí, Tuš, Branná, Bøilice,
Holièky, Nová Hlína, Pøeseka, Stará Hlína,
Cep a Rapšach
Novì zastávky ÈD:
Tøeboò láznì, Tøeboò,
Benzínky: Shell Tøeboò, Petra Tøeboò, Benzina
Tøeboò,
Penny v Tøeboni, Terno v Tøeboni, IKS Tøeboò,
potraviny FloP a další….“

Oslovujeme své zákazníky
nejlevnìji na celém
Tøeboòsku, již od 50 Kè!
informace o inzerci na
www.vesely-novinky.cz

Uzávìrka pøíštího èísla

VELKOOBCHOD – MALOOBCHOD
PechaSan spol. s r.o.
Novohradská 226
Tøeboò 379 01
Tel.: 739 531 067
Fax: 246 013 167
trebon@pechasan.cz
www.pechasan.cz

INSTALACE - SANITA
TOPENÍ - PLYN
KRBY - KAMNA

Støíhání
a úprava psù
Tìšíme se
na Vás

RESTAURACE
v Tøeboni

NOVÌ OTEVØENÁ
PRODEJNA
T.Z.B. PechaSan
Tøeboò - areál Lesostaveb

ZEDNICTVÍ

Støíhání * Koupání * Trimování

VOJC
? Jaroslav

Petra Šebestová

Tel.: 606 336 352

Žižkova 820, Suchdol nad Lužnicí

- zednické práce

24. DUBNA
více informací
o inzerci na
www.vesely-novinky.cz

Prodejní doba:
Po - Pá 7:00 - 15:30

Objednávky na tel.:

- obklady

739 697 068
- pokládání dlažby
www.salon-sebestova.wbs.cz

ELEKTRICKÁ KOLA
A SKÚTRY

Tichá jízda bez námahy

Tichá jízda bez šlapání, za 4,- Kè na 100 km
Prodejna: TØEBOÒ, U SVÌTA 1006
(V areálu lodìnice TJ. JISKRA)

vyhlašuje
výbìrové øízení
na pracovní místa:

VRCHNÍ ÈÍŠNÍK
a

KUCHAØ

Vyuèení a praxe v oboru je
podmínkou, znalost alespoò
jednoho svìtového jazyka
je nutná.

BRIGÁDNÍKY

dále
(na letní brigádu, praxe vítána)

Kontakt na tel.:
731 175 902

NOVÉ MODELY
právì nyní
výbìr z deseti modelù,
!
! Nízké ceny,
zkušební jízdy zdarma

ZAVÁDÌCÍ CENY nových modelù
POZOR ! OMEZENÝ POÈET KUSÙ !
PRODEJNA V TØEBONI u rybníka Svìt

Tel.: 725 976 382, www.elektropower.cz

Toužíte po vlastním
bydlení?
Zegermacher
Tel. 736 101 599

Malíøské práce
Natìraèské práce
Sádrokartonáøské
práce
Nátìry fasád
Klasické
zateplování vèetnì
odvìtrávacího
systému
Zednické práce

autosklo K+M
èlen sdružení

- kompletní likvidace pojistných událostí
poškozených autoskel vèetnì prohlídky
a fotodokumentace bez nutnosti
návštìvy pojišovny

as autosklo
s

servis

- bezplatná kontrola likvidity vašeho
pøipojištìní èelního skla
- prodej a montáž autoskel originální kvality
- bezplatná výmìna autoskel z pojištìní

AQUACONTROL
- neviditelné tekuté
NANO stìraèe
- pøi výmìnì èelního skla
mùžete tohoto pomocníka
na cestách získat za
zvýhodnìnou cenu!!!

MALOOBCHOD
VELKOOBCHOD

tel.: 800 10 11 89
Jindøichùv Hradec
Jarošovská 1162 (TPS Park)
telefon/fax.: 384 389 490
mobil: 739 302 735
e-mail: autosklojh@autosklokm.cz

www.autosklokm.cz

HLEDÁTE
zajímavou
PRÁCI?
my HLEDÁME
operátora servisu
Rád komunikujete s lidmi?
Chcete být uznávaným
odborníkem, na kterého
se obracejí v nouzi?
Zajímají Vás informaèní
technologie?
Chcete být dùležitou
souèástí nejúspìšnìjšího
týmu v regionu?
Rád se zlepšujete a chcete
si vydìlat podle svých
schopností?

Pokud ano, postupujte podle
instrukcí na www.argon.cz
Už se na vás tìšíme!
Už 15 let se o Vás staráme
ARGON systems
Dukelská 133, Tøeboò

www.argon.cz

TRUHLÁØSTVÍ
Josef Beneda
v areálu Otavanu Tøeboò

- výroba schodù z masivu
- obložení betonových
schodù
- kuchynì
- dveøe vnitøní i vchodové
- vestavìné skøínì
- nábytek z lamina,
dýhovaný i masivní

Rekondièní studio
Tøeboò
Po-Pá 8:00-12:00, 14:00-20:00
So,Ne 8:00-13:00

Pøihlaste se do projektu
Odlehèeme zemìkouli!®
a získejte 2 vstupy na Vacushape zdrama.
Chcete zmìnit životní styl?
Nevíte, jak zhubnout?
Potøebujete shodit kila do plavek?
Nebo jen udržet kondici?

Již 20 let pro Vás vyrábíme nábytek na míru
Výroba kuchyòských linek na míru
– návrh ve 3D
Ložnice, velký výbìr matrací a roštù
Vestavìné skøínì
Obývací pokoje
Dveøe vèetnì obložek
Pracovny a kanceláøe

více na
www.odlehcemezemekouli.cz

! Tøeboò a okolí doprava zdarma !

Objednávky na
tel.

724 076 845

www.beneda-truhlarstvi.cz
beneda.truhlarstvi@seznam.cz

Máte metabolické poruchy?
Rádi vám poradíme a vytvoøíme Vám na
základì rozboru Vašich krevních testù
individuální program jen pro Vás.
Co vùbec je metabolic balance®?
metabolic balance® není bìžná dieta. Je to
výživový program sloužící k úpravì látkové
výmìny. Vychází z pøedpokladu, že tìlo každého
z nás je schopné vyrábìt v dostateèném množství
hormony potøebné pro vyváženou látkovou
výmìnu.

Na jakém principu metabolic balance®
funguje?
V rámci programu se na základì obsáhlého
rozboru krve klienta a jeho osobních údajù sestaví
individuální jídelní plán a seznam pro klienta
vhodných potravin.
Pro dlouhodobý úspìch programu je navíc
dùležité dodržování osmi základních pravidel
stravování (napø. pravidlo pìtihodinové pøestávky
mezi jednotlivými jídly) a intenzivní péèe
vyškoleného a autorizovaného poradce.

Z èeho se skládá jídelníèek?
V programu metabolic balance® se doporuèují
pøedevším sacharidy s dlouhými øetìzci, napø.
ve formì zeleniny, ovoce a celozrnného žitného
chleba, biologicky vysoce hodnotné bílkoviny
z masa, ryb, vajec, sójových a mléèných výrobkù
nebo luštìnin. Dùraz se klade rovnìž na vysoce
hodnotné, zdravé oleje a tuky a samozøejmì
na dostateèný pøísun tekutin. Nepoužívají se
v nìm žádné potravinové doplòky.

Jak program probíhá?
Program se skládá ze ètyø fází:
1. Pøípravné: Pomocí lehké stravy a oèisty støev
se bìhem dvou dnù tìlo pøipraví na následnou
zmìnu.
2. Pøísné: Po dobu minimálnì dvou týdnù se smí
konzumovat pouze potraviny uvedené
v individuálním jídelníèku a v množstvích pro
jednotlivého klienta stanovených.
Individální jídelníèek a striktní dodržování 8
pravidel nastartují látkovou výmìnu a spalování
tukù.
3. Pøechodové: Po dosažení požadované
hmotnosti si klient postupnì do jídelníèku pøidává
další potraviny a pøitom sleduje, jak je snáší a jak
na nì reaguje.
4. Udržovací: Pokud dosažená hmotnost zùstává
stabilní, mùže klient jíst potraviny, na které má
chu. Program vychází z pøedpokladu, že látková
výmìna a pøirozené instinkty opìt fungují.
Díky tomu si každý podvìdomì vybírá potraviny,
které jsou pro nìj vhodné.
Zmìnìné stravovací návyky a pravidelné tìlesné
aktivity by se mìly stát trvalou souèástí života.

Máte problémy s nadváhou?
Chcete opravdu zhubnout zdravì bez jojoefektu?
Vytvoøíme pro Vás individuální program na základì Vašich krevních testù.
Naše firma Vám urèí bìžnì dostupné potraviny (žádné potravinové doplòky), díky kterým budete moci úspìšnì
zredukovat svoji váhu a zlepšit svùj zdravotní stav. Provedeme Vás bezpeènì celým programem.
Neváhejte a kontaktujte nás v konzultaèní kanceláøi v Tøeboni.

Nová kavárnièka s obchùdkem v Jindøichovì Hradci!
Minikavárnièka a obchùdek s dárky, biopotravinami.
Mùžete u nás koupit ovèí, kozí sojové produkty a mnohé další.
Tìšíme se na Vaši návštìvu.

Akce duben 2012
Velikonoèní akce
aby Vás beránek nepokakal
akce platí do 9.4.2012
Permanentka na VacuShape nebo Vibraèní plošinu:
10 + 2 lekce a 2 kávy zdarma
20 + 3 lekce a 3 kávy zdarma
IPL ošetøení 1+1 zdarma
Jarní detoxikaèní kúra: 10 lekcí pøístrojové lymfodrenáže
nohou v cenì 2200 Kè + zdarma detoxikaèní náplasti

Naše tipy na duben
Výklad z karet a run
26. dubna si mùžete nechat v Oáze klidu vyložit z karet nebo
z run u paní Stáni Koblihové
Potraviny pro Metabolic balance
V našem obchùdku si již nyní mouhou naši zákazníci nakoupit potraviny
pro výživový program Metabolic balance: napø. sojové, ovèí i kozí
jogurty, sýry, mléko a další hùøe dostupné potraviny. A nejen ty.
Automatické písmo s paní Danou Heinclovou 10.dubna 2012
Konzultaèní kanceláø pro Metodic Balance
v Tøeboni, v ulici Dukelská 145
- objednejte se na tel.: 777 006 619

Najdete nás v Jindøichovì Hradci
Janderova 16/II
- objednejte se na tel.: 607 515 632

Knihaøské
práce
Táboritská ulice, Tøeboò, areál služeb

tel.: 605 589 121
- tisk dipl. a bak. prací
- vázání dipl. a bak. prací
- opravy uèebnic a knih,
vázání èasopisù
- výroba paspart vèetnì skla
- zasklení puzzle, foto atd.
- výroba desek s klopnami
nebo tkanice

Zajímáte se o zdravý životní styl?
Trápí Vás zdravotní potíže a chcete zkusit nìco nového?
Chcete znovu nabýt energii a chu• do života
Potom neváhejte a vyzkoušejte ZELENÉ POTRAVINY
MLADÝ JEÈMEN A SLADKOVODNÍ ØASU CHLORELLU
Pokud se chcete o zelených potravinách
dozvìdìt více, èi máte zájem o spolupráci,
kontaktujte mì:
Michaela Psíková
Tel: 721 603 005
E-mail: michaelapsikova@seznam.cz

S NÁMI MÁTE
AKTUÁLNÍ MAPY
NA DOVOLENOU

info@kbt-bicenc.cz, tel.: 603 288 106

NOVINKA

Cena: 3.750 Kè
- 5-ti zónová luxusní matrace
- matrace do postele s použitím Visco elastických pìn, dokonale se pøizpùsobuje
- výška matrace do postele je cca 17 cm
- nosnost do 120 kg

nabízíme kvalitní pøikrývky, polštáøe od nìmecké firmy Frankenstolz
Schlafkomfort, která je v souèasné dobì nejvìtším evropským
výrobcem v oblasti prošívaných pøikrývek a polštáøù.

Cena 1.140 Kè
- pevný lamelový rošt, 28 lamel uložených ve výkyvných patkách
- možnost nastavení tuhosti 5 lamel ve støedové oblasti
- støedový stabilizaèní popruh, pouze v typizované míøe 200x90 cm, nebo 200x80 cm
- nosnost do 120 kg

Už 14 let se o Vás stará

Výroba a prodej nábytku na zakázku...
Pá 6.4.
21:30

Oldies
Dj Štìpán

So 7.4.
21:30

Dance Párty
Dj PeterVanOlej

granitový døez ke každé
realizované kuchyni zdarma

Pá 13.4.
20:30

Oldies
Dj Štìpán Kahoun

Vyrábíme pro Vás:

Soutež
o vstupenky
Pátek, 13.4. 20:30
Koncert
Aleš Brichta + Vilém Èok
Soutìžní otázka
o 6 ks vstupenek:
„V jaké kapele hrál døíve
Aleš Brichta?”
Své odpovìdi zasílejte
do 12.4. na adresu
info@vesely-novinky.cz
více na www.vesely-novinky.cz

So 14.4.
21:30

Diskotéka
DJ Sokl

Pá 20.4.
21:30

Oldies
DJ Petr Macho

So 21.4.
21:30

Disko Párty

Pá 27.4.
21:30

Oldies
Dj Fany

So 28.4.
21:30

Disko Párty
DJ Roman Máj

Dj Pepíno

CVIÈENÍ V ROHÁÈI
Po, Ne
Út,Èt,Ne
Út
19:00
Èt
Út, Èt

SPINNING
nutná rezervace

Cvièení na trampolínì
zrcadlový sál, nutná rezervace

Kickbox-aerobic
velký sál
Dance Aerobic s Mirkou
velký sál
ZUMBA s Evou
velký sál

PILATES
Po, St, Ne zrcadlový sál, nutná rezervace

St

MOVIDA s Petrou
zrcadlový sál, nutná rezervace

www.kkcrohac.cz

z lamina, masivu nebo dýhovaného materiálu.

AKCE na mìsíc DUBEN 2012

Vyrábíme nábytek
za opravdu
dobré ceny!

Postele masivní i dýhované
Ložnice
Vestavné skøínì
Kuchynì
Dìtské pokoje
Jídelny
Zahradní nábytek
Interiérové dveøe
a jiné...
Novì také prodej palubek a
podlahových prken, ceny již od 97 Kè za m²

Sestavíme Vám návrh
a 3D vizualizaci projektu.
vratnya@seznam.cz
tel.: 777 960 682

www.avtruhlarstvi.cz

• rolety – pøedokenní, nadokenní, látkové, do støeš. oken
• markýzy ramenové výsuvné
• sítì proti hmyzu – okenní, dveøní
• lamelové dveøe – kvalitní materiál
• elektroinstalace
Široký výbìr barev a materiálù.
Vypracování cenové nabídky

!ZDARMA!

Bohumil Matuška
Žižkovo námìstí 54, Tøeboò
Tel.: 737 144 767

PEARCING - NASTØELOVÁNÍ

Žaluzie horizontální, vertikální, do støešních oken

Prodej, výroba a opravy zlatých a støíbrných šperkù.
Ruèní výroba snubních prstenù ze zlata, støíbra a oceli.
Vymìníme Vám staré zlato za nové šperky!
PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZÙ

SLEVA

SLEVA

øíbro
ocel a st
20% na hodinky a
opravy
a
10% nazlatých
ny
hodi

støíbrných šperkù
- výroba snubních
prstenù
tøíbro
s
a
n
20%
, ocel
to
la
10% z
y
in
a hod k

Bílý Beránek
Masarykovo nám. 108
Tøeboò
Tel.: 384 721 001
Mob.: 608 479 494

po pøedložení
výstøižku
tohoto inzerátu!

Tel.: 384 721 001, Mob.: 608 479 494

z.drahokam@gmail.com
www.zlatnictvizlin.cz

SOLNÉ LAMPY - ŠPERKOVNICE

OCEL - HODINKY - HODINY - BUDÍKY

ZLATO - STØÍBRO - BRILIANTY - PERLY

„Prý si povídal v hospodì, že sis mì vzal
pro peníze. Co je to za blbost, vždy já
jsem pøece žádné nemìla!”
„No jo, ale co jsem mìl teda øíct?”
Pøijde Honzík domù ze školy a ptá se
tatínka: „Tati, dnes jsme se uèili
o prezidentovi, vládì, policii a lidu. Mùžeš
mi to lépe vysvìtlit?”
„Víš, Honzo, to je jako v rodinì. V naší
rodinì jsem já prezidentem, máma je
vláda, babièka policie a lid jsi ty.”
Za týden Honzík dobìhne do hospody za
tatínkem a køièí: „Tati, tati, pojï rychle
domù! Je tam nový prezident, jedná
s vládou v ložnici, policie spí a lid neví,
co má dìlat!”
Pøijde chlápek do baru a poruèí si sedm
fernetù a jedno pivo na spláchnutí.
Barman naleje sedm panákù a jde toèit
pivo. Vrátí se s pivem za pár vteøin
a panáky nikde. Tak povídá:
„Teda, chlape, to jste sebou pìknì hodil
s tìma panákama.”
Chlápek povídá:
„No, kdybyste mìl to, co já, tak byste taky
pil rychle.”
„Jo? A co máte?”
Chlápek šáhne do kapsy a povídá:
„No, asi šest korun.”
„Pane Bože, co je to pro tebe tisíc let?”
„Chvilièka.”
„A Pane Bože, co je to pro tebe tisíc
dolarù?” „Penízek.”
„Pane, prosím tì, dej mi penízek.”
„Jistì, poèkej chvilièku.”
„Tak jsem slyšel, že jsi se oženil?” „No jo,
už mì nebavilo vysedávat po hospodách.”
„A co teï?” „Teï už mì to zase baví.”

Nejvýhodnìjší e-shop
s podporou prodejny
na Tøeboòsku
- ARGON je osvìdèená a zavedená firma
se 14 letou tradicí
- vše mùžete koupit na nejvýhodnìjší splátky
- komunikujete s lidmi, které znáte,
poradíme Vám
- máte podporu v nejsilnìjším servisním
týmu v okolí
- servis mùžete øešit v Tøeboni, nemusíte
nic posílat na anonymní adresy
- pøijedeme k Vám

- své zboží máte zpravidla následující
den u sebe
- nejvýhodnìjší ceny
- vybíráte si v klidu domova a tehdy, kdy
chcete Vy
- sami se rozhodnete zda chcete zboží
dovézt domu nebo si jej vyzvednete na
prodejnì
- vybíráte si z nìkolika set tisíc typù
a druhù zboží
- otevøeno nonstop!!!

Už 14 let se o Vás stará

www.obchod.argon.cz

Potkají se tøi babièky a chlubí se svými
vnuky. Mùj bude doktorem. Poøád si hraje
s ampulkama a støíkaèkama a nìco si
píchá.
Mùj bude asi agronom. Sází na zahradì
konopí a mák a èeká na úrodu.
Mùj bude urèitì šofér. Namoèí si hadr do
benzínu, hodí si ho na hlavu a øekne:
Teï mì neruš, babi, bude jízda.
Jde mladík po cestì, když v tom na nìj
zaène øvát žába:
'Když mì políbíš, promìním se v krásnou
dívku.'
Mladík žábu vzal a dal si ji do kapsy.
Žába se nedala: 'Když mì políbíš,
promìním se v nádhernou dívku
a zùstanu s tebou.'
Mladík žábu vyndal z kapsy, usmál se na
ni a vrátil ji zpátky do kapsy. Žába zaèala
plakat a prosit: 'Když mì políbíš,
promìním se v nádhernou dívku, zùstanu
s tebou a udìlám všechno, co budeš
chtít.'
Mladík žábu vyndal z kapsy a znovu se na
ni usmál. Žába to nevydržela a zaèala
øvát: 'Co jsi to za èlovìka? Slíbila jsem ti,
že se promìním v nádhernou dívku,
zùstanu s tebou a udìlám všechno, co
budeš chtít. Tak proè mì nechceš políbit?'
Mladík odpovìdìl: 'Hele, já jsem
programátor, nemám na ženský èas. Ale
mluvící žába, to je úlet!'
Dívka se svìøuje otci: 'Tati. Jeden chlapec
ve škole mi øekl nìco, èemu jsem tak
docela nerozumìla.
Øíkal, že mám pìkný èelní sklo, pøekrásný
kufr, super karosérii a moje nárazníky
jsou bezchybné.'
Otec na to: 'Vyøiï mu, že jsi ještì v záruce
a jestli se opováží zvednout kapotu, aby
zkontroloval hladinu oleje, tak mu hned
urvu výfuk...'
Èasopis pro ženy vytiskl kvíz
'Jak známe ženy'.
Zvítìzil Pepík Novák, 10 let.
Rozèilený ètenáø zaslal dopis: 'Je to
smìšné! Je mi 65, poprvé jsem je poznal
ve 12-ti, a vy jste dali hlavni cenu
nìjakému klukovi!“
Odpovìï z redakce:
První otázku našeho kvízu 'Kde mají ženy
nejkudrnatìjší vlasy?'
Pepík odpovìdìl správnì
- V Centrální Africe.
Co jste odpovìdìl vy? A ještì nakreslil!
Druhou otázku našeho kvízu 'Název
nejdùležitìjšího orgánu u žen?'
Pepík odpovìdìl také správnì
- Celosvìtová Federace Žen.
Co jste odpovìdìl vy? A ještì nakreslil!I
Poslední, tøetí otázku našeho kvízu 'Co
ženy netrpìlivì oèekávají každý mìsíc?'
Pepík odpovìdìl také správnì
- Nové èislo našeho èasopisu.
Co jste odpovìdìl vy? A díky bohu, že
jste nic nekreslil!
Volá muž na lékaøskou pohotovost:
'Pane doktore, pane doktore, co máme
dìlat, náš kámoš spolknul štamprli?!'
'A uèinili jste nìjaké preventivní opatøení?'
'No jistì, zatím pijeme z flašky!'
Baví se tøi ženy, co daly manželùm
k Vánocùm.
„Koupila jsem manželovi vìc, co udìlá
stovku za 10 sekund - je to Honda.”
„Já mu koupila vìc, co udìlá stovku
za 5 sekund - je to Porsche!”
Tøetí je trumfuje: „Já mu koupila vìc, co
udìlá stovku za sekundu - je to osobní
váha!”
Plazí se dva hadi, najednou se jeden
z nich zastaví a starostlivì se ptá:
“Ty, hele… Jsme jedovatí?“
„Ani nevím… Proè?“ „Já jsem se právì
kousnul do jazyku…“
Ètyøi etapy života:
- vìøíš na Mikuláše
- nevìøíš na Mikuláše
- dìláš Mikuláše
- vypadáš jako Mikuláš

Rùžena Klimentová

s.r.o.

- prodej palivového døeva od 800 Kè/ m
- výkup lesù vèetnì pozemkù
- vyøízení veškerých administrativních
náležitostí týkajících se prodeje
a tìžby lesù
- veškeré lesnické práce
(vykácení lesa, úklid, zalesnìní
a následná péèe o nový les)

KONTAKT

www.lesykliment.cz

, Hliník 823

Vyrobím døevìné stánky dle Vašich potøeb.
Cena dle složitosti.
darky-dekorace@centrum.cz, tel.: 607 617 426.
Douèování z Matematiky pro ZŠ a SŠ v Tøeboni.
Tel.: 732 859 445.
Pøivýdìlek podložený smlouvou u èeské firmy.
Požadavek: PC a Internet.
Tel.: 732 859 445, mrazik@cmail.cz

- PALUBKY, PODLAHOVÁ
A TERASOVÁ PRKNA, PLOTOVKY

Zdravé PØÍRODNÍ HUBNUTÍ pro všechny
BEZ ROZDÍLU VÌKU. Bylinkové kapièky, dovoz
zdarma. Tel.: 732 859 445, mrazik@cmail.cz

NOVÌ OTEVÍRÁME SECOND HAND
12.3. 2012 v 9:00 hodin
Tøeboò, Daskabát 295
Pøíjem dìtského zboží do KOMISE!!!

29.6. - 1.7.2012
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Okolo Tøebonì dá vìtší
prostor objevùm

VETERINÁRNÍ OŠETØOVNA „SKÁLA”
Kompletní veterinární péèe o malá zvíøata
Ordinaèní doba:
Po - Pá 10.00 - 11.30, 14.00 - 18.30
Po - Ne neodkladné pøípady na telefonu

Tel.: 607 801 359, 723 332 898
Tøebízského 399, Tøeboò

- digitální RTG, snímky hotové za minutu
é vyšetøení krve a moèi
(kompletní sestava pøístrojù firmy IDEXX USA)
- EKG, sonografické a cytologické vyšetøení
- èipování psù a koèek, vydávání europasù
- hrudní, bøišní a oèní chirurgie
- zubní péèe (odstranìní zubního kamene - ultrazvuk, leštìní zubù)
- prodej krmiva a vitamínových doplòkù pro psy a koèky
(Calibra, Eukanuba, Anka, Trovet, Royal Canin
- možnost objednat pøes SMS)
- støíhání a kosmetická úprava psù a koèek (Tel.: 724 553 564)
o konì,
ch doplòkù pr
- parkovací místa pøed ošetøovnou
Prodej krmný
í pasty,
ac
ov
rv
èe
e, od
- prodej krmení pro koèky znaèky Purina Proplan
nì.
müsli, granul
ko
o
pr
y
ravk
repelentní pøíp
- stanovení hladiny progesteronu v krvi pro urèení ideální dobe ke krytí fen

Kontakt:
MVDr. Jiøí Skála, MVDr. Božena Skálová
Tøebízkého 399, Tøeboò,
Tel.: 607 801 359, 723 332 898
E-mail: kkejb2@seznam.cz

WWW.VETERINATREBON.CZ

Festival Okolo Tøebonì, na jehož
21. roèníku se letos pøedstaví Michal
Pavlíèek, Sto zvíøat, Divadlo Járy
Cimrmana, Michal Viewegh èi
písnièkáø Pavel Žalman Lohonka,
dá vìtší prostor objevùm.
Poøadatelé se rozhodli podpoøit ve
vìtší míøe mladé kapely poté, co
pøišla zpráva, že letos se neuskuteèní nejvìtší tuzemský folkový
a multižánrový festival Zahrada
v Námìšti na Hané, který se právì
talentùm dlouhodobì vìnoval.
Objevùm dává festival Okolo
Tøebonì každoroènì prostor na
soutìžní scénì Houpací kùò, kterou
prošli napøíklad Jananas, Žofie
Kabelková, Epy de Mye èi Pavel
Houfek Band. Soutìž se letos opìt
uskuteèní na tøeboòském námìstí
TGM, 30. èervna 2012.
„Novinkou je, že i kapely, které se
mezi nejlepších sedm soutìžních
formací nedostanou, budou mít letos
možnost si na Okolo Tøebonì zahrát.
Otevøeme pro nì scénu v zámeckém
parku, kde jinak poøádáme
galakoncerty. Má to i symbolický
význam: nìkteøí z dnešních objevù
se možná èasem dostanou do pozic
hvìzd, které lákají do parku tisíce
divákù,“ øekl øeditel festivalu Pavel
Barnáš.
Uzávìrku soutìže Houpací kùò
posunuli poøadatelé na 31. bøezen
2012. Podrobnosti a návod, jak se
do soutìže pøihlásit, obsahuje
festivalový web
www.okolotrebone.cz,
v sekci Houpací kùò.
Na internetových stránkách festivalu
lze rovnìž sehnat permanentku na
celou pøehlídku, momentálnì
s výraznou slevou, a sérii trièek
s festivalovými motivy. Festival Okolo
Tøebonì se letos odehraje od
29. èervna do 1. èervence 2012.

více na
www.okolotrebone.cz

NABÍDKA
PRÁCE
na Tøeboòsku

Prodám zdìný byt 2+KK v osob.vlastn.
s pøedzahrádkou a parkovacím stáním v klidné
lokalitì v Tøeboni. Cena: 1.990.000 Kè,
tel.: 724 126 903.
Koupím v Tøeboni a blízkém okolí zahrádku
nebo menší zahradu. Tel.: 723 219 341.
Prodám zbranì. Revolver ROSSI ráže 38
speciál a pistoli ÈZ 50 ráže 7,65 nutný ZP.
Zbranì uložený na PÈR J.Hradec cena
dohodou. Tel.: 728 677 470.

Pro novì otevøenou kanceláø v
Èeských Budìjovicích a Tøeboni, vybíráme
vhodné uchazeèe na pozici servis, péèe
našeho klientského kmene a vedení
obchodního týmu.

Prodám levnì dveøe 60 cm pravé plné, 70 cm
pravé plné a 80 cm levé 1/3 sklo, barva slonová
kost. I jednotlivì. Tel.: 604 843 396.
Hloubkové strojní èištìní kobercù a sedaèek.
Tel.: 606 148 682.
Hledám dlouhodobý pronájem bytu 4+1,
Táboritská ul. Tøeboò, bez kauce a RK.
Tel.: 607 759 230.
Prodám krásný luxusnì vybavený zdìný
byt 3+1 v Suchdole n/L., dobrá adresa,
výhodná cena. V pøípadì zájmu volejte
776 281 811.
Prodáme garsonku s bezbariérovým vstupem
v Tøeboni. Cena 825.000 Kè. Tel.: 723 312 432.
Prodáme chalupu 3+KK v Kolencích.
Cena 1.470.000 Kè. Tel.: 723 312 432.
Prodáme chalupu 3+1, garáž, dílna, zahrada,
Rapšach u Suchdola nad Lužnicí.
Cena 1.190.000 Kè. Tel.: 723 312 432.
Prodáme stavební pozemek v Tøeboni Na
Kopeèku, 830 m2. Cena 1.205.000 Kè.
Tel.: 723 312 432.
Sháním byt 2+1 nebo 3+1 na Tøeboòsku za
rozumnou cenu, tel.: 722 756 293.
Prodám kanoe-laminátová, nová, vlastní výroba.
Novohradsko, tel.: 728 032 407.
Prodám pluh + šicí stroj Pfaff - vhodné jako
dekorace na chalupu. Novohradsko,
tel.: 728 032 407.

-

kompletní zaškolení
nadstandardní finanèní ohodnocení
úèast na reformách od roku 2012
motivaèní prostøedí, pøíjemný kolektiv
kariéra

-

støední vzdìlání
èasovou flexibilitu
ØP Sk. B
znalost práce s PC - Office, internet
praxe vítána, ne však podmínkou

jmenovky na dveøe, sportovní trofeje, plakety
orientaèní a informaèní systémy, firemní
cedule, psí známky, upomínkové pøedmìty,
pøívìsky, placatky, oznaèení kanceláøí,
toalet, užitných prostor, tech. štítky
okružní pily všech druhù, nože sekaèek,
nože pro domácnost, restaurace, lovecké
nùžky pro domácnost, zahradu i dílnu,
náøezáky, øeznické sekery a sekáèe
stroje na maso (deska + køížový nùž)
klíèe dozické, tvarové, dùlkové, cylindrické,
trezorové, Guard, Fab, Mul-t-lock, Evva,
Tokoz, Siso, Ronic, sjednocení zámku na
jeden klíè, syst. generálního klíèe auto moto
všech znaèek i s elektronickým èipem
autoklíèe podle autozámku
zámky visací, lankové, zadlabávací,
nábytkové, Guard, Fab, Mul-t-lock, Evva,
Tokoz, Hobes bezpeènostní kování, kukátka
a øetízky, dveøní zavíraèe na objednávku
trezory, bezpeènostní dveøe a møíže
bezpeènostní kování, bezpeènostní øetízky,
bezpeènostní dveøe, møíže, trezory
a trezorové skøínì, pøídavné zámky, dveøní
samozavíraèe, dveøní závory, nouzové
otevírání bytù, automobilù, nábytku

Životopisy zasílejte na uvedený e-mail.
Nabídka je èasovì omezena!
Tel.: 721 755 037,
e-mail drychtarik@seznam.cz

Prodáme byt v Tøeboni 3+1 v OV, zdìné jádro,
nová kuchyò, plastová okna i dùm zateplen.
Cena 1.480.000 Kè, tel.: 725 708 361.

Kuchyòské studio

Prodám carvingove lyže, délka 170cm, jarní
cena, tel.: 721 204 658.
Prodám svìtlou masivní ložnici, z poèátku
20.stoleti, cena dohodou, tel.: 721 204 658.
Prodám nové, málo používané køeslo
s døevìnou konstrukcí, 380 Kè,
tel.: 721 204 658.
Prodám dámský, kožený, dlouhý kabát,
znaèkový, pìkný, vel. 38 - 40, cena dohodou,
tel.: 721 204 658.
Prodám novou, pevnou brašnu na notebook,
úèelovì rozèlenìna, bezpeènostní pøenos
notebooku, cena dohodou, tel.: 721 204 658.
Nabízím douèování matematiky pro základní
a støední školu. Tel.: 603 859 651. Tøeboò.
Pronajmu byt 2+1 v Suchdole nad Lužnicí,
tel.: 728 486 372.
Prodáme zemìdìlskou usedlost, 4+1 a 3+1
v Suchdole n. L. – Benátkách.
Tel.: 723 312 432.
Prodáme chalupu s garáží a zahradou
v Kramolínì u Jílovic. Cena 1.440.000,- Kè.
Tel.: 723 312 432.
Prodáme øadový dùm 4+1 se zahradou
v Lomnici n. L. Cena 1.295.000,- Kè.
Tel.: 723 312 432.
Prodáme zemìdìlskou usedlost 5+1, uzavøený
dvùr, zahrada, pozemky, 10.600 m2, Pístina.
Tel.: 723 312 432.
Tisk bakaláøských, diplomových a dalších prací
s možností vazby. Více informací na
tel.: 607 617 426 nebo na adrese Táboritská
288/II, Tøeboò (Knihaøství).
Prodám Nokia N95 barva Plum. Používaná cca
2,5roku. Cena dohodou.
darky-dekorace@centrum.cz
Prodám multifunkèní tiskárnu HP Officejet 5600
All-in-one. Nutno vymìnit cartrige (tyto hlásí
nìjakou chybu). Cena 750 Kè,
darky-dekorace@centrum.cz

Vám nabízí:
montáže tepelných èerpadel,
montáže solárních kolektorù,
zatìsòujeme úniky vody
neinvazivní cestou bez
nutnosti kopání
Stará Hlína 92, Tøeboò

- Návrh 3D, zamìøení,
montáž a dopravu kuchyní,
vestavìných skøíní
a ostatního nábytku na míru
- Pøi objednání kuchynì vèetnì
spotøebièù, myèka, døez
a baterie zdarma!

- Soutìžte s námi na

www.zahy.cz
Tel: 734 567 300, 734 567 303
studio@zahy.cz, www.zahy.cz
Najdete nás na Husovì tø. v Èeských Budìjovicích
(Èeské Vrbné za Globusem)

Prodám zahradu za Tøeboní u cesty na odmìny.
Výmìra 1.107 m2. Tel.: 723 650 980.
Prodám hnìdo-béžový sportovní koèárek.
Dobrý stav po jednom dítìti. Cena dohodou.
Tel.: 603 389 578.
Prodám dámské kolo Zn. ESKA, vel. Kola 20,
po G.O., nové blatníky, za 600 Kè. Dále 2
vysavaèe Zn. ZELMER a ETA 400
s pøíslušenstvím a samonavíjecími kabely.
Cena 500 a 200 Kè. Tel.: 606 481 472.
Hledám pronájem v rodinné domku, 1+1, 1+2,
v okolí Tøebonì. Rozumný nájem.
Tel.: 737 736 413.

více informací na

www.odlehcemezemekouli.cz
nebo na www.studio-trebon.cz

Kontaktní místo pro hubnoucí program Odlehèeme zemìkouli!

Pøihlaste se do projektu Odlehèeme zemìkouli!® a zaènìte spoleènì s námi shazovat kilogramy navíc.
Rádi byste koneènì zmìnili svùj životní styl a nedaøí se vám?
Nevíte, jak efektivnì zhubnout?
Potøebujete shodit kila do plavek?
Nebo si jen chcete udržet kondici, bavit se a vyhrávat?

LYMFOVEN - kalhoty

VacuShape 10 + 10 zdarma!
Pøi zapojení se do programu získáte k
permanentce na Vacushape 10 vstupù zdarma!

VIBROSAUNA
Pøipravu
jeme pøí
mo
- mokrou
pedikúru u nás ve studiu!
- regene
raèní a k
lasické m
asáže

VacuShape Beetle

Prodám Nissan Sunny n13-1.7d, r.v.87, sedan
4 dveøe, závìs, pojízdné na ND, nejlépe celé.
Tel.: 777 282 844.
Prodám Mazda 323, 1.7d, 3 dveøe, r.v.88,
pojízdné na ND, pouze celé auto.
Tel.: 721 119 793.
Prodám Mitsubishi colt, 1.3, 3 dveøe, r.v.91,
pojízdné na ND, pouze celé auto.
Tel.: 773 977 908.
Prodám Mazda 121, 1.3, 3 dveøe, r.v.91,
pojízdné na ND, nejlépe celé auto.
Tel.: 776 204 922.
Kdo daruje nebo levnì prodá m.telefon sony
ericsson k310i, na ND nebo i jiný nejlépe Nokia.
Dìkuji za sms nebo zavolání. Tel.: 728 425 959.
Prodám m.telefon Philips Azalis 288, vibrace,
nabíjeèka, dobrý stav se simkartou na O2
za 200 Kè. Tel.: 728 425 959.
Prodám autorádia digitální na kazetu, rùzné
znaèky, možnost výbìru i pøíp.dovezu,
od 500 -800 Kè. Tel.: 728 425 959.
Prodám Nissan Micra 1.0-1.2, r.v.87-91,
3 – 5 dv., pojízdné na ND, možnost výbìru,
ceny dohodou. Tel.: 728 425 959.
Pronajmu byt 3+1 93m v Tøeboni.
Tel.: 728 031 433.
Èištìní kobercù, èalounìní. Strojem puzzi
karcher 100. Levné øemeslné práce.
Práce hodinového manžela.
Informace 728 534 311, levnerp@seznam.cz
Prodám rohovou rozkládací sedaèku, v rohu
stolek, cena 2.000 Kè. Tel.: 777 913 086.
Prodám el. bojler Tatramat GL 150l, úsporná
varianta, 3 mìs. používaný, ještì 20 mìs.
v záruce. Výborný stav. Dùvod prodeje - zmìna
vytápìní. 4.500 Kè /dohoda na
tel.: 773 588 043.
Prodám nové pánské kolo, nìmecký výrobek,
pøední odpérovaná vidlice, svìtla, tachometr,
nosiè, 24 rychl. Dárek, mám již 2 kola.
Cena 6.500 Kè. Tel.: 725 088 990.
Prodám kameru SONY video Hi8,560x digital
ZOOM, kompletní, nabíjeèka, recorder, nová
kazeta. 1.400 Kè. Tel.: 725 088 990.
Hledám dlouhodobý pronájem garsonky nebo
1+1 za rozumnou cenu, bez kauce a RK.
Tel.: 607 759 230.
Skupinové kurzy AJ - pøíprava na certifikáty
úrovnì A2-B1. jazyk-vyuka@seznam.cz
Koupím zahradu v zahrádkáøské kolonii
v Tøeboni. Tel.: 601 270 918.
Koupím starší použité železné sloupky na plot
v-150-160 cm 20ks. Nabídnìte.
Tel.: 728 784 852.
Pronajmu byt 2+1 (1 ložnice, obývací pokoj
propojen s kuchyní, koupelna s WC, chodba,
šatna) v Suchdole nad Lužnicí,
tel.: 728 486 372.
Novì v Tøeboni: OXYGENOTERAPIE (inhalace
èistého kyslíku) a AKUPUNKTURA.
Více info na tel.: 602 829 829.
Hledám chalupu nebo chatu v okrese JH nebo
ÈB. Platba v hotovosti. Tel.: 723 312 432.
Prodám levnì starší šatní skøíò 110x160x60 cm
– barva hnìdá - Tøeboò. Tel.: 723 219 159.
ULOŽENÍ SUTÌ A ZEMINY nabízím uložení
stavební sutì a výkopové zeminy na svém
pozemku v Tøeboni. Cena dohodou.
Tel.: 603 900 045.
Pronajmu zaøízenou garsonku 21 m2 v Tøeboni
na sídl. Hliník. Cena za nájem 4.500 Kè
+ poplatky za energie 1.000 Kè. Vhodné pro
1 osobu. Bez domácích mazlíèkù,
tel.: 608 242 642.

