vychází v nákladu 10.000 kusù výtiskù

è.4
KVÌTEN

www.argon.cz

www.vesely-novinky.cz
Seznam výprodeje
najdete na

z AniFestu
a AniFilmu
JE TADY!

ZAHRADNICTVÍ U HROBKY
nabídka na mesic
?
? ´ kveten

BALKONOVÉ KVÌTINY - PELARGONIE, SURFINIE, PETUNIE, BEFONIE, SANVITÁLIE, FUCHSIE,
MILLION BELLS, BACOPA, VERBENA, BARVÍNEK, LOBELKA, GAZÁNIE,
OSTEOSPERMUM, JIØINKA, VÌJÍØOVKA, BALKONGOLD, KOSMATEC,
LOTUS, MOLICE, DICHONDRA A DALŠÍ

LETNIÈKY, SKALNIÈKY, TRVALKY, BYLINKY - ŠIROKÝ VÝBÌR
SADBA ZELENINY - ROUBOVANÉ OKURKY, RAJÈATA, PAPRIKY, CELER, MAJORÁNKA, A DALŠÍ
LISTNATÉ A OKRASNÉ KEØE
JEHLIÈNANY, RHODODENDRONY, AZALKY, A DALŠÍ
PRODEJ HNOJIV, TRUHLÍKÙ, SUBSTRÁTÙ (FORESTINA, RAŠELINA SOBÌSLAV)

OTEVÍRACÍ DOBA - KVÌTEN
(VÈETNÌ 1. A 8. KVÌTNA)

AniFilm a

VÝPRODEJ

2012

PO - PÁ 10 - 22 HOD.
SOBOTA 9 - 12 HOD.

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

Po telefonické dohodì otevøeme i mimo pracovní dobu.

www.zahradnictviuhrobky.cz

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

29. KVÌTNA
více informací
o inzerci na
www.vesely-novinky.cz

RESTAURACE
v Tøeboni

Naše produkty

Zateplování
a rekonstrukce budov

- Plastová okna a vchodové dveøe
- Døevìná okna a vchodové dveøe
- Døevohliníková okna a dveøe
?CENY
AKÈN fas?d
- Hliníková okna a dveøe
n
oke a O 2012
- Støešní okna Velux
AR
PRO J
- Garážová vrata Hörmann
- Pøedokenní rolety a žaluzie
- Pøíslušenství (žaluzie, sítì, parapety)
- Montáž a zednické zaèištìní námi
nabízených produktù

!

- Zateplování panelových a bytových domù
- Specializace na rodinné domy
- Vyzdívání meziokenních vložek
- Pronájem stavebnì fasádního lešení
- Rekonstrukce balkonù a plochých støech
- Zajistíme projektovou dokumentaci pro
stavební øízení

A

ISO 9001

co 3156

REGISTERED

info@oknotechnik.cz

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

www.oknotechnik.cz

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

OKNO TECHNIK s.r.o.
Novohradská 20, 370 01 Èeské Budìjovice
Tel.: 386 352 244, tel./fax: 386 352 243
GSM: 777 262 638

!

NEJ...

Nejúèinìjší
reklama Tøeboòska

Pronájem nebytový prostor v Tøeboni
Nabízíme k pronájmu nebytový prostor v exponované l
okalitì ulice Svobody ÈP 50 (pasáž mezi Komerèní bankou,
Optikou a Penzionem u Slunce).

Tel.: 602 102 113

- 111 - 36,40 m²
- 111a - 19,17 m²
- 112 - 10,44 m²
- 113 - 2,87 m²
- 114 - 1,92 m²
- 115 - 2,01m²
- 116 - 2,38 m²
- 117 - 2,04 m²
- 118 - 2,27 m²
- 119 - 2,04 m²

Prostor je v pøízemí s bezbarierovým
vstupem umístìným na jihovýchod s vlastním:
- topením,
- elektromìrem,
- vodomìrem,
- sociálním zaøízením,
- cena dohodou
Podrobný popis viz pøiložený plánek.

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

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

-

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

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

Toužíte po vlastním
bydlení?
So 5.5.
21:30

Oldies párty

So 12.5.
21:30

Oldies párty

So 19.5.
21:30

Oldies párty

So 26.5.
21:30

Oldies párty

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

SPINNING
nutná rezervace

Cvièení na trampolínì
zrcadlový sál, nutná rezervace

Kickbox-aerobic
velký sál
Dance Aerobic s Mirkou
velký sál

Èt
Út, Èt

ZUMBA s Evou
velký sál

PILATES
Po, St, Ne zrcadlový sál, nutná rezervace

St

MOVIDA s Petrou
zrcadlový sál, nutná rezervace

www.kkcrohac.cz
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

S NÁMI MÁTE
AKTUÁLNÍ MAPY
NA DOVOLENOU

- veškeré lesnické práce
(vykácení lesa, úklid, zalesnìní
a následná péèe o nový les)

KONTAKT

www.lesykliment.cz

, Hliník 823

Provádím pravidelné revize
elektroinstalací v bytech a rodinných
domech za výhodné ceny.

strojní OMÍTKY
a FASÁDY
za skvìlé ceny

603 293 185

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

...rozviòte fantazii Vašeho bydlení

ukázky práce na

obklady a dlažby
728 541 311, 606 465 538

www.obkladacstvisk.blog.cz

Stanislav
Kuchyòka

VÁŠ REALITNÍ MAKLÉØ PRO TØEBOÒSKO
ALEŠ CIRNFUS
777 246 680

Suchdol nad Lužnicí - Tuš 158
www.upiskovny.sweb.cz, upiskovny@seznam.cz

@ ales.cirnfus@re-max.cz

PØIJMEME KUCHAØE
- NÁSTUP IHNED dále brigádníky starší 18ti let
- è?šník, servírka -

Kontakt na tel.:
606 639 404, 606 733 363

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

- PALUBKY, PODLAHOVÁ
A TERASOVÁ PRKNA, PLOTOVKY

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
! Tøeboò a okolí doprava zdarma !

Objednávky na
tel.

724 076 845

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

1.190

Kc/balík,
již od
(prostorový metr skládaný)

Dárky a vlny
u Beránka

ZEDNICTVÍ
VOJC
? Jaroslav

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

Tel.: 606 336 352

A
NOVINK

- zednické práce

vé

volánko
vlny

- obklady
- pokládání dlažby

- velký výbìr vlny
- ruènì pletené šály
volánkové
- hedvábné šály
- keramika
- polodrahokami
- bižuterie
- dárkové pøedmìty

Zegermacher

Tel. 736 101 599
Malíøské práce
Natìraèské práce

NOVINKA V TØEBONI - JEN U NÁS!
Skoøicové zábaly

úbytek objemu a celkové zlepšení vzhledu kùže
postižené celulitidou a také køeèovými žilami
a popraskanými žilkami.

Pøihlaste se do projektu Odlehèeme zemìkouli!®
a zaènìte spoleènì s námi shazovat kilogramy navíc.

LYMFOVEN - kalhoty

Kontaktní místo pro hubnoucí program Odlehèeme zemìkouli!

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

VIBROSAUNA

VacuSha
p

e 10 + 5

zdarma

Pøi zapo
jení se d
perman
o pro
entce n
a Vacush gramu získáte
k
ape 10 vs
tupù zd
arma!

!

Sádrokartonáøské
práce
Nátìry fasád
Klasické
zateplování vèetnì
odvìtrávacího
systému
Zednické práce

VacuShape Beetle

ELEKTRICKÁ KOLA
A SKÚTRY

Tichá jízda bez námahy

Tichá jízda bez šlapání, za 4,- Kè na 100 km
Prodejna: TØEBOÒ, U SVÌTA 1006

Studenti medicíny mají pøednášku
o rozmnožování. Profesor vykládá:
„Kupøíkladu takový býk zvládne tento
akt i tøicetkrát za den.”
Z první øady se ozve studentka:
„Tøicetkrát?! Mohl byste to prosím
zopakovat, aby to slyšeli i ti, kteøí sedí
vzadu?”
Pøednášející tedy zopakuje hlasitìji:
„Býk zvládá tento akt i tøicetkrát za den.”
V poslední øadì se zvedne student:
„Prosím Vás, a to ho pøipouštìjí stále na
tu stejnou krávu?” „Ne, to samozøejmì
ne, pokaždé na jinou”, odpoví profesor.
„A mohl byste to zopakovat, aby to
slyšely i studentky v první øadì?”

(V areálu lodìnice TJ. JISKRA)

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

Sedí manželský pár v restauraci, ženì
ukápne polévka na halenku a povídá:
'Podívej, já vypadám jako èunì!'
'Nejen, že vypadáš, ale ještì sis
pokapala halenku!'

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

Start letadla, kapitán jako obyèejnì:
„Vážené dámy a páni, pìknì vás vítám
na palubì našeho letadla. Náš let
probíhá nad Atlantickým oceánem, ve
výšce 10.000 metrù, rychlost je 900 km/h,
teplota vzduchu.... sakra! Do prèic!
Mì šlehne! Ježišmarja!”
Kapitán se odmlèí, mrtvolné ticho,
pasažéøi jsou bledí, panika, køik.....
Po delší chvíli se kapitán ohlásí:
„Dámy a páni, prosím, omluvte mì!
Letuška mì polila. Kdyby jste jen vidìli
moje kalhoty zepøedu ....”
Jeden z pasažérù køikne:
„Ty hovado! Kbybys vidìl moje kalhoty
zezadu!!!”

Hledám chalupu nebo chatu v okrese
JH nebo ÈB. Platba v hotovosti.
Tel.: 723 312 432.
Prodáme garsonku s bezbariérovým
vstupem v Tøeboni. Cena 825.000,- 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, 4+1
a 3+1 v Suchdole n. L. – Benátkách.
Tel.: 723 312 432.
Prodáme chalupu 3+1, garáž, dílna,
zahrada, Halámky. Cena 1.280.000,- Kè.
Tel.: 723 312 432.
Prodáme chalupu v rekonstrukci,
zasíovaná stavební deska na další dùm,
stavební pozemky, v Cepu u Tøebonì.
Tel.: 723 312 432.
Prodáme dùm 5+1, zahrada, bazén,
klidné místo u rybníka, Støíbøec
u Tøebonì. Tel.: 723 312 432.
Prodám dámský, kožený kabát,
znaèkový, pìkný, vel. 38 - 40, cena
dohodou. Tel.: 721 204 658.
Pronajmu byt 2+1 v Suchdole nad
Lužnicí - (1 ložnice, obývací pokoj
propojen s kuchyní, koupelna s WC,
šatna, pøedsíò. Byt je nový.
Tel.: 728 486 372.
Levné øemeslné práce. Informace na
728 534 311 nebo
www.levneremeslneprace.mypage.cz
a e-mailu levnerp@seznam.cz

Kuchyòské studio

Hodinový manžel.ceny od 90kè/h.
informace na telefonu nebo e-mailu.
Novì také na
www.levneremeslneprace.mypage.cz
hodinový manžel. Tel.: 728 534 311.

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

- Soutìžte s námi na

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

Pøijde holèièka do zverimexu a žvatlá:
'Puosim vás, máte maí kwáíèky?'
Prodavaè nasadí klasické dìtské žvatlání,
sehne se k ní a vezme ji k výbìhu: 'Ty bys
chtìla kwáíèka? A jakýho? Máme tu...
maího hnìdýho kwáíèka, maího
chwupatýho šedivýho kwáíèka, maího
oztomiího bíuího kwáíèka.. 'Holèièka se
dívá do výbìhu, vytáhne z pusy bonbon
a povídá: 'No myslím, že ta moje krajta na
barvu docela kašle.'
Pepíèek pøijde do lékárny a ptá se:
'Prezervativy máte?' 'Tak za prvé, povídá
rozzlobená magistra, prezervativy nejsou
pro dìti. A za druhé, øekni tatínkovi,
a pøijde sám a vybere si podle velikosti.
'Pepíèek: 'Tak zaprvé prezervativy nejsou
pro dìti, ale proti dìtem, a za druhé
nebudu tatínkovi nic øíkat, protože do
lázní jede máma a ještì neví, jaká
velikost bude.'
Jaký je rozdíl mezi anglickou a sicilskou
pojišovnou?
V anglické pojišovnì vám na základì
statistik øeknou, kolik lidí pøíští rok zemøe.
V sicilské vám øeknou i jejich jména.
Tchýnì: Milý zeti, až umøu, chci být
pohøbena na Veleslavínì. Zaøiï to jak
chceš. O hodinu pozdìji Ze:
Milá tchýnì, pohøeb je pozítøí.
Zaøiï si to jak chceš.

VETERINÁRNÍ OŠETØOVNA „SKÁLA”
Kompletní veterinární péèe o malá zvíøata
Program festivalu ještì není zcela
uzavøen, ale již nyní potvrzuje
tradièní žánrovì pestrou dramaturgii
akce. V souèasnosti jsou potvrzeni
tito interpreti:
- Václav Neckáø & Bacily,
- Sto zvíøat,
- Michal Pavlíèek,
- Roman Dragoun,
- Monika Naèeva extra-koncert ,
- Jaroslav Uhlíø s kapelou,
- Nezmaøi,
- Ivo Jahelka,
- Žalman,
- Pub Animals,
- Jananas,
- My3avi,
- Pánská šatna,
- Tøeboòští pištci,
- Epy de Mye,
- Wild Sticks
a mnozí další.
Úplnì poprvé pøijede na festival se
svým autorským ètením také jeden
z nejpopulárnìjších èeských
spisovatelù Michal Viewegh.
Festival odstartují v pátek mimo jiné
Sto zvíøat a Jaroslav Uhlíø.
Sobota – to budou pravé èeské
romantické Vánoce, jen o pùl roku
døíve. A co by to od loòska bylo za
Vánoce bez Pùlnoèní od Václava
Neckáøe?
K nìmu se pøipojí i nejznámìjší
jihoèeská seskupení, která se na
pódiu potkávají velmi èasto právì
na vánoèních koncertech
(Epy de Mye, Tøeboòští pištci, Ivo
Jahelka, Nezmaøi a Žalman
a pøátelé). Nedìle bude patøit
speciálnímu koncertu Michala
Pavlíèka, Moniky Naèevy a Romana
Dragouna v pro nì neobvyklém
prostoru kaple Schwarzenberské
hrobky.
Prodej vstupenek plánujeme od
15.5. pøes www.okolotrebone.cz

více na
www.okolotrebone.cz

Mladý muž najde v parku na lavièce
staøíka jak smutnì sedí a pláèe.
Zeptá se ho co se dìje, a staøík
odpoví:
'Ale miluji 20-ti letou krasavici, ona
mì miluje, v posteli je všechno
v poøádku.'
Mladý se zeptá: 'Tak v èem je
problém.'
Dìda: 'Když, já zapomnìl, kde
bydlím.....'
Co je kalorie ?
Kalorie jsou malé mrcha, které nám
v noci vlezou do skøínì, a pøešívají
nám vìci, aby nám byly stále
menší...
Mám tìch malých hajzlù plný
šatník....

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
od
e,
- prodej krmení pro koèky znaèky Purina Proplan
nì.
müsli, granul
ko
o
pr
y
vk
ra
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

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

NOVINKA
Prodej kvalitních sedacích souprav od nìmeckého výrobce
- široký výbìr nejrùznìjších kvalitních tkaných potahových
materiálù a kùží.

AKCE - na matrace, rošty, židle, stoly...
Prodej dìtských a studentských pokojù, kanceláøského nábytku

Prodám byt v Domanínì, 2+1 + garáž,
dílna, zahrádka v OV. Tel.: 723 806 410.
Hledám spolehlivou pokojskou pro novì
otevøený penzion v Tøeboni (i studentky).
Tel.: 725 837 602.
Prodám chatu u rybníka Dvoøištì, zdìný
základ s døevìnou nástavbou.
Cena 500.000 Kè. Tel.: 728 007 628.
Pronajmu byt 3+1 v Tøeboni na
pøedmìstí, 3.patro výtah,
tel.: 776 751 428.
Prodám garáž - sídl. Na Pražské,
SUCHDOL NAD LUŽNICÍ, v pøípadì
zájmu volejte na 776 281 811.
Pronajmu byt 2+1 (1 ložnice, obývací
pokoj propojen s kuchyní, pøedsíò,
komora, koupelna) v Suchdole nad
Lužnicí, tel.: 728 486 372.
Prodáme chatu pro nenároèné u rybníka
Podøezaný, katastr Lipnice. Cena
dohodou. Tel.: 777 797 959.
Prodám koèárek coletto austin 3 kolekce
2010. Používaný 6 mìsícù. V cenì
hluboká korba, sedaèka, sporák, taška,
pláštìnka, síka. TOP STAV.
Cena 4.000 Kè. Tel.: 724 316 016.
Nabídka øemeslných prací. Levnì,
rychle. Volejte, pište 24h dennì. Pomoc
non-stop. Info na levnerp@seznam.cz,
www.levneremeslneprace.mypage.cz,
tel.: 728 53 411.
Prodáme konzumní brambory, do
Tøebonì dovezeme. Tel.: 721 134 419.
Prodám bezprstou lištu, která se
pøipojuje k pøevodovce Vari DSK 316.
Tel.: 721 134 419.
Prodám zdìnou chatu s vlastním
pozemkem. Lokalita Ledenice - Rùžov.
Bližší informace na tel.: 734 410 546.
Pronajmu garáž v Tøeboni - Daskabát.
Cena dohodou. Tel.: 728 644 187.
Prodám nový dvoupodl. RD v Nové Vsi
nad Lužnicí, zast. plocha 80m², užit.
120 m² plocha pozemku 1000 m². Cena
vèetnì vybavení 2.740.000 Kè.
Tel.: 602 699 253.
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Hledáme klidné místo pro stavbu malého
domeèku, chatièky (tøeba i mobilní)
v blízkém okolí Tøebonì.
Tel.: 604 260 410.
Pronajmu 1 osobì garsonku 26 m²,
skoro zaøízená, nekuøákùm, bez zvíøat.
Tel.: 721 704 729.
Pronajmu na dovolenou chalupu 2+1
s pøíslušenstvím, Tøeboòsko.
Tel.: 721 704 729.
Koupím 10kg PB bombu.
Tel.: 603 907 238.
Pronajmu 3+1 u PENNY.
Tel.: 606 935 769.

Až 15.000 Kè ušetøíte pokud svojí
letní, rodinnou dovolenou zakoupíte
u nás již NYNÍ!

Prodám starší šatní skøíò, hnìdá dýha,
ll0x160x60cm, cena dohodou.
Tøeboò. Tel.: 723 219 159.
Prodám starší vnitøní dveøe barva
slonová kost 60cm pravé plné a 70cm
pravé plné po 50 Kè. Tøeboò.
Tel.: 604 843 396.
Prodám 50 let starý koèárek pro
panenku (košatina). Tøeboò.
Tel.: 723 219 159.
Koupím menší les v okolí Domanína.
Tel.: 723 645 653.

Tøeboò, tel./fax: 384 721 386, prodej@bolero.cz, Praha, tel: 233 310 923, praha@bolero.cz.
È. Budìjovice, tel: 387 434 277, budejovice@bolero.cz. J.Hradec, tel: 384 362 444,
jhradec@bolero.cz, Tábor, tel: 381 259 345, tabor@bolero.cz

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!®
Výroba a prodej nábytku na zakázku...

a získejte 2 vstupy na Vacushape zdarma.

z lamina, masivu nebo dýhovaného materiálu.

Chcete zmìnit životní styl?
Nevíte, jak zhubnout?
Potøebujete shodit kila do plavek?
Nebo jen udržet kondici?

AKCE na mìsíc DUBEN 2012
granitový døez ke každé
realizované kuchyni zdarma

Vyrábíme nábytek
za opravdu
dobré ceny!

Vyrábíme pro Vás:

GEODETICKÉ
PRÁCE
- zamìøení staveb pro
kolaudaci, hypotéku
- geometrické plány
- vytyèování staveb
- mapové podklady pro projekty
- další èinnosti - viz nabídka
prací na www

Postele masivní i dýhované
Ložnice
Vestavné skøínì
Kuchynì
Dìtské pokoje
Jídelny
Zahradní nábytek
Interiérové dveøe
a jiné...

více na
www.odlehcemezemekouli.cz

Sestavíme Vám návrh
a 3D vizualizaci projektu.

Tel: +420 605163108
www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz

vratnya@seznam.cz
tel.: 777 960 682

www.avtruhlarstvi.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.

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!

Z èeho se skládá jídelníèek?

Minikavárnièka a obchùdek s dárky, biopotravinami.
Mùžete u nás koupit ovèí, kozí sojové produkty a mnohé další.
Tìšíme se na Vaši návštìvu.

Akce kveten
? 2012
AKCE do plavek

Naše tipy na kveten
?
Rodinné konstelace a kineziologie:
7.kvìtna kineziologická poradna s možností postavení soukromých rodinných konstelací.
Terapii provádí Martina Beránková z Èeských Budìjovic s dlouholetou praxí

Pøipravte se na sluníèko - 60 + 30 minut navíc zdarma!
Zakupte si permanentku v cenì 420 Kè na 60 minut a dostanete 30 minut zdarma.

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.

!!! Pozor !!! ceny padají
Neinvazivní liposukce z pùvodních 1.990 Kè na 799 Kè za ošetøení vèetnì
lymfodrenáže!

Výklad z karet a run
24. kvìtna si mùžete nechat v Oáze klidu vyložit z karet nebo z run u paní Stáni
Koblihové

Svátek MATEK (druhá kvìtnová nedìle)
Zakupte své mamince dárek ke svátku matek vacushape nebo vibraèní plošina
permanentka 10+2 lekce a 2 fittnes kávy zdarma

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

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.

