vychází v nákladu 10.000 kusù výtiskù
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www.vesely-novinky.cz

Uvnitø èísla:
Senior program
pro Vaše mazlíèky!
Akce prodloužena!

2012?

Stavíte a potøebujete novou
støechu? Uvnitø èísla najdete
tip na kompletní realizaci.

Pravé thajské
masáže v Tøeboni
Motorkáøi a milovníci motorek
POZOR!!! - chystá se skvìlá akce
- 1. motorkáøský ples!

Hypotéka od 3,25%
p.a. - to tu ještì
nebylo

spoustu
informací,

Uvnitø najdete

které se Vám fakt hodí

>>>
NEJ...

Nejúèinìjší
reklama Tøeboòska

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

V minu
stránk lém roce na
y našic
v
h ubyto štívilo
150.00 vatelù pøes
0
O každ
ém z n lidí!
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a
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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

21. ÚNORA

Cena základní varianty je 5.990

Kè bez DPH

...platí do 31.bøezna 2012!

Solná jeskynì se zcela novou tváøí

JiŽI BRZY V TØEBONI
Originální thajské masáže a solná jeskynì

Masarykovo nám. 100, Tøeboò, (dvùr È.S. , a.s.)

PEARCING - NASTØELOVÁNÍ

Informace na tel: +420 605 034 874 nebo na recepci

Zlatnictví

Drahokam

- opravy zlatých a støíbrných
šperkù
- výroba snubních prstenù

S20L%Ena VstøíbAro

to, ocel
10% zla ky
a hodin
Tel.: 384 721 001, Mob.: 608 479 494

SOLNÉ LAMPY - ŠPERKOVNICE

OCEL - HODINKY - HODINY - BUDÍKY

ZLATO - STØÍBRO - BRILIANTY - PERLY

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

Objednávky na
tel.

724 076 845

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

Prodám znaèkové sjezdové lyže, nové, ještì
nepoužité, bez vázaní, 2400 Kè,
tel.: 721 204 658.
Prodám znaèkový dámský, kabát, šedý
a hnìdofialový, vel.38-40, oba jsou velmi pìknì,
výhodná cena 500 Kè, 400 Kè.
Tel.: 721 204 658.
Prodám plechovou garáž v Tøeboni. Cena
dohodou. Tel.: 728 784 852.
Prodám starožitnou ložnici z roku 1930, se
skøíní, 2 toalet.stolky a zrcadlem. Svìtla,
zdobená ornamenty. Tel.: 721 204 658.
Prodám staveb. parcelu v Tøeboni. Všechny
inž.sítì na pozemku. Tel.: 603 713 527.
Nabízím èerstvé králièí maso. Cena 110kè/kg.
Tøeboòsko možný dovoz. Tel.: 607 291 939.
Prodam 3+1 v OV, sídlištì Hliník, klidná lokalita,
po rekonstrukci, dùm zateplen, plast.okna,
plyn.topení, za 1.560.000 Kè, tel.: 725 708 361
RK nevolat!
Pronajmu byt 2+1 v Suchdole nad Lužnicí.
Tel. 728 486 372.
Prodám byt(OV)1+1 35 m2 v È.Velenicích.
Byt je v dobrém stavu, 2 sklepy, zdìný dùm.
Cena 240.000 Kè. Pøi rychlém jednání možná
sleva. Tel.: 737 585 779.
Koupím èasopisy, Déèka, Speciály ABC,
vystøihovánky ALBATROS a podobné.
Tel.: 724 100 979, e-mail: birbanan@seznam.cz

Toužíte po vlastním
bydlení?

Vám nabízí:
- 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 sbìratelské modely nìkolika rùzných
pistolí a revolverù, mìø. 1:2,5, staré i souèasné,
výborný stav, cena 100 Kè/ks. Zašlu i na
dobírku. Tel.: 605 414 891.
NOKIA 6230i, bluetooth, infraport, pamì.karta,
email, diktafon, fotoaparát/kamera, FM rádio,
MP3 aj., perfektní stav, cena pouze 990 Kè.
Tel.: 605 414 891.
Levné øemeslné práce. informace: 728 534 311,
e-mail:levnerp@seznam.cz
www.levneremeslneprace.mypage.cz
Koupím zahradu v zahrádkáøské kolonii
v Tøeboni. Tel.: 601 270 918.
Prodám železnou trubku prùmìr 89mm a délku
2560mm. Tel.: 721 134 419.

VETERINÁRNÍ KLINIKA ZA BRÁNOU
MVDr. Tomáš Pešina - 606 646 399, MVDr. Jana Milotová 606 646 306,
MVDr. Jaroslava Strusková 602 657 517
Husova 9, 379 01 Tøeboò, www.veterina-zabranou.cz

Prodám nožovou hlavu na soustruh SU18,
tel.: 721 134 419.
Nabízím angliètinu pro dìti a konverzaci
v Tøeboni a okolí. Tel.: 777 031 323.
Hledám chalupu nebo chatu v okrese JH, ÈB
nebo TA. Platba v hotovosti. Tel.: 723 312 432.

Purina ProPlan za INTERNETOVÉ CENY!
Pøedejdìte vyprodání, objednejte telefonicky na

Pronajmu nebytové prostory 11,6 m2
+ spoleèná pøedsín s advokátní kanceláøí ve
Vratislavském domì na námìstí v Tøeboni.
Tel.:602 476 586.

606 646 306

sleva

-20%

Hledám spolehlivou paní na úklid bytu 2x do
mìsíce. Tel.: 723 122 301.
Hledám dlouhodobý pronájem 1+1, 2+1 do
7.000 Kè, vèetnì poplatku nejlépe
k nastìhování ihned, podmínka pouze Tøeboò.
Tel.: 721 349 402.

Samozøejmostí je naètení bodù na vìrnostní kartu.

Prodám ŠKODA OCTAVIA r.v.2001 v bílé barvì,
v benzínu. Stav dobrý, spìch to z finanèních
dùvodù, 80.000 Kè, Tel.: 721 349 402.
Prodáme øadový dùm 4+1 se zahradou.
Tel.: 723 312 432.
Prodáme øadový dùm 4+1 se zahradou
v Lomnici nad Lužnicí. Tel: 723 312 432.
Prodáme byt 2+1, OV, 64 m2, Chlum
u Tøebonì. Cena 480.000,- Kè.
Tel.: 723 312 432.
Prodáme chalupu se zahradou u Nové Bystøice.
Tel: 723 312 432.
Hledám pøítele, já 55/176/75, krátké vlasy,
sportovní typ, toulky jarem ve dvou.
Tel.: 723 429 400.
Pohlídám vám v nemoci, o prázdninách,
o dovolené pøi pracovním vytížení, kulturních
a spoleèenských akcí - dìti, seniory - letitá
praxe. Tel.: 723 429 400.
Babièky stop!!! podívejte se na
www.EUROBABICKA.cz, pøidejte se,
ukažte co umí jihoèeské ženy, absolvovala
jsem, našla jsem spoustu nových kamarádek.
Tel.: 723 429 400.

Nyní !!AKÈNÍ CENA !!
Nabízíme 2 senior programy:
· ZÁKLADNÍ – zahrnuje klinické vyšetøení, vyšetøení krve a moèi,
otohygienu, Cena 650 Kè
· ROZŠÍØENÝ – zahrnuje klinické vyšetøení, vyšetøení krve a moèi,
RTG snímek hrudníku, otohygienu. Cena 850 Kè

Více informací o programu i o výhodách vyšetøení najdete na stránkách
www.veteina-zabranou.cz (novì rozšíøené o rubriku zajímavé pøípady z praxe!)
Lze se objednat telefonicky, emailem nebo prostøednictvím webu a Facebooku.

Ordinace Tøeboò
Po - Pá 8 - 12 / 14 - 19, So 9 - 12

Ordinace Suchdol nad Lužnicí
Po - Pá 10 - 18, So zavøeno

Tìšíme se na Vaši návštìvu – tým lékaøù
Veterinární kliniky za Bránou

...až k Vám domù!

NABÍDKA
PRÁCE
na Tøeboòsku
- PALUBKY, PODLAHOVÁ
A TERASOVÁ PRKNA, PLOTOVKY

Florbal 3 liga mužù, divize V, Tøeboòská
hala - 18.2.2012 od 10:30 hodin.
Prodáme chalupu 3+1 s garáží, dílnou
a zahradou v Halámkách. Tel.: 723 312 432.

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

-

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

Prodáme byt 4+1 s halou a lodžií v OV
v Chlumu u Tøebonì. Tel.: 723 312 432.
Prodáme chalupu s garáží a zahradou
v Kramolínì u Jílovic. Tel.: 723 312 432.
Koupím byt v Tøeboni, nejlépe 2+1,
v osobním vlastnictví. Tel.: 736 651 868.

1.190

Kc/balík,
již od
skládaný)
r
met
ový
(prostor

Kdo nauèí nìmecky? Dík za nabídku.
Tel.: 728 677 470.
Prodám kytaru 3/4, velmi málo používanou
cca. 1/2 roku. PC 5.000 Kè, nyní 3.000 Kè
vèetnì obalu. Tel.: 602 765 116.
Prodám Ford Focus 5dveø. r.v. 2001, závìs,
klima, el. okna + Alu kola 157000km, perfekt
stav 53.000 Kè, tel.: 724 967 824.

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

Pronajmu byt 2+1 v Suchdole nad Lužnicí.
Tel. 728 486 372.
Douèování z matematiky pro ZŠ a SŠ
v Tøeboni. Tel: 732 859 445.
Splòte si letos pøedsevzetí a koneènì
zhubnìte! Nový E.Forte Vás zbaví
nadbyteèných kil! Tel.:732 859 445,
mrazik@cmail.cz
Prodám kytarové kombo BEHRINGER GM
108 15 W, 8" (dobrý stav, cena 1300 Kè).
Dále fotobrašnu LowePro Topload Zoom 1
(vhodná pro DSLR, cena 400 Kè).
Tel.: 723 900 461.
ŠPATNÉ TRÁVENÍ, ZAŽÍVÁNÍ, ÈI BOLESTI
ŽLUÈNÍKU? Pomohou 100% bylinné kapièky
jen za 375Kè na 3mìsíce. Tel.: 732 859 445,
mrazik@cmail.cz.
PØIVÝDÌLEK pro všechny starší 18 let, pro
èeskou firmu, PC výhodou.
Tel.: 732 859 445, mrazik@cmail.cz.
Prodám dámský zimní kabát vel.38-40,
pìkný, znaèkový, výhodná cena.
Tel.: 721 204 658.
Prodám køeslo s døevìnými opìrky, pìkné,
starší typ, 250 Kè. Tel.: 721 204 658.
Prodám nové, sjezdové lyže Atomic, délka
170cm, výhodná cena. Tel.: 721 204 658.

- VacuShape Beetle
- Vibrosauna
- Lymfoven

AKCE POKRAÈUJÍ

- 10 x Vacu + 5 x Vibrosauna 990 Kè
- 10 x Vacu + 10 x Lymfoven 1.800 Kè
- 10 x Lymfoven + 10x Vibrosauna 1.900 Kè

LYMFOVEN - kalhoty
- odstraòují úspìšnì celulitidu,
vyhlazují, zeštíhlují a zpevòují
obvod stehen, bøicha, zadeèku
i bokù
- prevence vzniku køeèových
žil, detoxikují organismus

nejlevn
ìjší lek
ce ve
Vacu S
hape v
ÈR
! akce na vacu 10+10 a 20 +20 !

Diagnostika pøístrojem
OBERON
alternativní diagnostika energetická zatížení organizmu
Pøi diagnostice, která trvá s poradenstvím cca
2 hod. dojde k vyhodnocení stavu Vašich orgánù
a tkání, kosterního aparátu, zjištìní potravinových
a energoinformaèních zátìží, zatížení bakteriemi
a viry, stavu imunitního systému, atd..
Souèástí diagnostiky je podrobný rozbor a analýza
celkového stavu klienta na základì principu
celostního pøístupu k organismu. Všechny
problémy øešíme z pohledu na tìlo, jako celek,
jednotlivé problémy nejsou vytrhovány ze svého
kontextu. Nedílnou souèástí je také rozbor
stravovacích návykù a stanoveni kompletního
øešení pro klienta. Tento zcela individuální pøístup
ke každému klientovi umožòuje mnohdy pomoci
tam, kde již selhaly klasické léèebné postupy.

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.

Diagnostika je zakonèena pøedáním zprávy
s analýzou stavu a doporuèením vhodných úprav.

Nová kavárnièka s obchùdkem v Jindøichovì Hradci!

Diagnostika pøístrojem Oberon je tím správným
krokem jak pøi øešení zdr. problémù, tak i
z hlediska prevence. Øešení zdravotních problémù
pomocí pøírodních prostøedkù vyžaduje od klienta
trpìlivost, pevnou vùli a konzultace s terapeutem.
Takto lze výrazným zpùsobem posunout zdravotní
stav smìrem k uzdravení a harmonii.

V prosinci jsme otevøeli minikavárnièku a obchùdek s dárky,biopotravinami.
Mùžete u nás koupit ovèí, kozí sojové produkty a mnohé další.
Tìšíme se na Vaši návštìvu.

Akce únor 2012
- Metabolic balance + zdarma
odbìr krve a 2x pùl hodinová diagnostika
OBERONEM
- Neivazivní liposukce 1+1 zdarma
Konzultaèní kanceláø pro Metodic Balance
Najdete nás v Jindøichovì Hradci
v Tøeboni, v ulici Dukelská 145
Janderova 16/II
- objednejte se na tel.: 777 006 619
- objednejte se na tel.: 607 515 632

Valentýnská akce pro
platí pouze pøi zakoupení 14.2.2012

ni&
nìj

14.2. si mùžete zakoupit pro oba
Masáž lávovými kameny pro dva
v hodnotì 1000 Kè
pro NI nebo pro NÌJ
Permanentka na Vacu Shape nebo
Vibraèní plošina
10+3 lekce zdarma
20+6 lekcí zdarma

Klient by pøed diagnostikou nemìl, pít kávu,
alkoholické nápoje, kouøit, užívat povzbuzující
látky a pokud to zdravotní stav dovoluje, tak by
nemìl být pod vlivem lékù. Diagnostika by se také
nemìla provádìt bezprostøednì po lék. Vyšetøení
typu magnetické rezonance, nukleární medicína
apod. Výše uvedené stavy mohou ovlivnit výsledky
mìøení.
Diagnostika se nikdy neprovádí, pokud je klient
epileptik, má kardiostimulátor, nebo pokud je žena
tìhotná.

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

ZÁVÌSY - ZÁCLONY - LOŽNÍ POVLEÈENÍ
RUÈNÍKY A OSUŠKY
Dále nabízíme:
- garnýže, záclonové tyèe,
- vertikální žaluzie, látkové i øímské rolety,
- sítì proti hmyzu a jiné doplòky
Rádi Vám poradíme pøi výbìru materiálù,
barev a provedení.
Po dohodì zamìøíme a navrhneme dekoraci
pøímo u Vás doma.
Záclony a závìsy šijeme na zakázku
(u našich i z dodaných materiálù)

Slevy na vybrané
druhy zboží!

Najdete nás:
Svobody 48
Tøeboò (vedle Pekaøství na Hliníku)
Tel.: 604 447 981

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

Pá
Pá 3.6.
3.2.
20:00
21:30

Ples pivovaru
Disko
DJ Petr Macho
Regent

So
So 4.6.
4.2.
21:30
21:30

Oldies
DJ Fany

Pá
Pá10.6.
10.2.
21:30
21:30

Oldies
DJ Roman Máj

So
So11.6.
11.2.
20:00
21:30

Koncert
- Zakázaný ovoce
- Totální nasazení
- Lucky Star

Pá
Pá17.6.
18.2.
21:30
21:30

Oldies Párty
Ferrari
DJ Dan
Sokl Dobiáš

So
So18.6.
19.2.
21:30
21:30

Disco Párty
DJ PetervanOlej

Pá
Pá24.6.
24.2.
19:00
21:00

Traumax
Vinaøský Párty
ples
Club Music

So
So25.6.
25.2.
21:30
21:30

Oldies
DJ Petr Macho

www.kkcrohac.cz

Kvalitní outdoorové
a funkèní termo
obleèení pro sport
a volný èas
Prodám 2 vysavaèe zn. ZELMER a ETA 400,
s pøíslušenstvím a samonabíjecími kabely.
Cena 500 a 200 Kè, a velký odšavòovaè zn.
AEG, skoro nový, pùv. cena 3.200 Kè, nyní za
1.500 Kè. Tel.: 606 481 472.

od èeských výrobcù
®

Pronajmu dlouhodobì zaøízený byt 1+1 (43 m2)
ve 3 patøe zdìného domu v Suchdole nad
Lužnicí. Tel.: 602 956 280.
Pøijmeme šikovného kuchaøe do trvalého
pracovního pomìru, restaurace Dvorce
u Tøebonì. Tel.: 775 705 910,
email: info@dvorce.cz

jna
prode ni
o
v Tøeb

AKÈNÍ NABÍDKA

sleva 10-30%

na vybrané zboží
platí do konce února 2012

tel.: 723 334 910 po - pá 9-12, 13 - 17, so 9.30 - 11.30

Najdete nás v Tøeboni u námìstí, Rožmberská 98

Pronajmu nebytové prostory 11,6 m2
+ spoleèná pøedsín s advokátní kanceláøí ve
Vratislavském domì na námìstí v Tøeboni.
Tel.:602 476 586.
Pronajmu byt, 3+KK, 55 m2, v Táboritské ul,
dlouhodobì. Tel.: 602 476 343.
Pronajmu byt 3+1 v Tøeboni, cena 10.700 Kè.
Tel.: 602 829 398.
Kurzy douèování z nìmeckého jazyka v Tøeboni.
jazyk-vyuka@seznam.cz
Pronajmu dlouhodobì zaøízený byt 1+1 (43m2)
ve 3 patøe zdìného domu v Suchdole nad
Lužnicí. Tel.: 602 956 280.
VŠ 185-89-57 s vyøešenou minulostí, zajištìný
pohodáø, duší kluka hledá spíše štíhlou, hezkou
ženu 40-55 let, všestranných zájmù, která chce
cestovat a užívat si života. Tel.: 603 907 238.
Prodám nepoškozenou vodní matraci na
dvoulùžko i s topením. Možno vidìt v provozu,
cena dohodou. Tel.: 728 677 470.
Pronajmu garsoniéru 32m2 u Penny, dlouhodobì, za slušnou cenu. I pro studentky, nástup
ihned. 384 723 848, 775 364 885.
Prodám pozemek pro stavbu RD o velikosti
1500 – 2000 m2 v klidné èásti obce Majdalena.
Všechny sítì na hranici pozemku.
Cena dohodou. Tel.: 603 399 858.
Pronajmu byt 2+1 v Suchdole nad Lužnicí.
Tel. 728 486 372.
Nabízím douèování anglického jazyka,
mj. pøípravné kurzy k maturitì. Tel.: 605 123
456. Email: jazyk-vyuka@seznam.cz.
Prodám kanoe - nová, laminátová, cena
dohodou. Novohradsko. Tel.: 728 032 407.
Prodám starý, šlapací,š icí stroj Pfaff + staré
pluhy, vhodná dekorace na chalupu.
Novohradsko. Tel.: 728 032 407.
Prodám nepoškozenou vodní matraci na
dvoulùžko i s topením. Možno vidìt v provozu,
cena dohodou. Tel.: 728 677 470.
Pronajmu RD se zahradou 15km od Tøebonì/
5 km od Suchdola n.L. Dùm je po celkové
rekonstrukci (okna, støecha, podlahy aj.).
K nastìhování ihned. Tel.: 604 879 564.

Kompletní veterinární péèe o malá zvíøata
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)
- parkovací místa pøed ošetøovnou
- prodej krmení pro koèky znaèky Purina Proplan
- stanovení hladiny progesteronu v krvi pro urèení ideální dobe ke krytí fen

Prodej krmných doplòkù
pro konì, müsli, granule,
odèervovací pasty,
repelentní pøípravky
pro konì.

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

Prodám dìtské brusle: Dívèí vel. 32 - 200 Kè.
Chlapecké zn. BOTAS vel. 20 - 300 Kè.
Tel.: 602 765 116.
Prodám rodinný dùm v Tøeboni.
Tel.: 728 653 885.
Prodám 3/4 kytaru velmi málo používanou.
PC 5.000 Kè, nyní 2.500 Kè vèetnì obalu.
Dále metronom PC 1.000 Kè, nyní 400 Kè.
Možno i samostatnì. Tel.: 602 765 116.
Nabízím douèování z matematiky a fyziky pro
základní a støední školu. Tel.: 603 859 651
Tøeboò.
Prodím novou, pevnou brašnu na notebook,
úèelovì rozèlenìna, bezpeènostní pøenos
notebooku, 850 Kè. Tel.: 721 204 658.
Prodám nové, málo používané kreslo,
s døevìnou konstrukcí, 300 Kè,
tel.: 721 204 658.

ÌSÍCE
AKCE M 3x Vacushape

+ zdarma
hape
Stoly 10x zdarma 7x Vacus
+
x
0
Stoly 2

Kde se tady ty inzeráty
vzaly?
Staèí navštívit
www.vesely-novinky.cz
a vyplnit jednoduchý
formuláø. To vše úplnì

OBNOVTE SVOU KONDICI
Rekondièní stoly
Sestava 8 stolù pro obnovu kondice.
Ležíte a stoly cvièí za Vás.

posilují, zpevòují a tvarují postavu
zvyšují pohyblivost a pružnost tìla
uvolòují ztuhlé svatlstvo
cvièení je vhodné i pro seniory

!!! zadáèo !!!
Po-Pá 8:00-12:00, 14:00-20:00

So,Ne 8:00-13:00

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

Katapult, Václav Neckáø, Pub Animals, Jananas,
Sto zvíøat, Nezmaøi, Žalman a spol. - i takové
hvìzdy pøivede do Tøebonì tento rok èervnový
festival Okolo Tøebonì a jeho letní pokraèování.
Poøadatelé už 1. prosince zahájili pøedprodej
se slevami, aby vyhovìli lidem, kteøí si chtìjí dát
k Vánocùm dárek ve formì takového zážitku.

s.r.o.

- prodej palivového døeva od 800 Kè/ m

I letos platí, že prázdniny zaènou v Tøeboni,
protože termín této multižánrové pøehlídky se drží
toho nejoptimistiètìjšího data: 29. èervna až
1. èervence 2012. Tìm, kdo se nemohou doèkat,
ale chystají organizátoøi pøedkrm už 11. února
v Èeských Budìjovicích.
Poprvé za svou dvacetiletou existenci se
tøeboòský festival pøidá k velkým akcím jako
Rock for People nebo Mighty Sounds, které mají
své zimní verze.

- výkup lesù vèetnì pozemkù
- vyøízení veškerých administrativních
náležitostí týkajících se prodeje
a tìžby lesù

„Zamìøíme se na nejvìtší objevy posledních let,
které vzešly z festivalové soutìže Houpací kùò.
Ozdobou bude skupina Jananas v èele
s hereèkou Janou Infeldovou známou ze seriálu
Rodinná pouta, která se za poslední dva roky
stala pro mladé publikum hvìzdou podobného f
ormátu jako Xindl X,“ øíká dramaturg soutìže
Václav Koblenc.

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

Letní série koncertù Okolo Tøebonì se pøíští rok
koná už po jedenadvacáté a organizátoøi si jejím
programem opìt budou plnit i své sny.
Podrobnosti najdou zájemci na
www.okolotrebone.cz.
Koncem èervence si poprvé zahraje v Tøeboni
kapela Katapult. „Už mìla jednou v tomto mìstì
hrát, ale nevyšlo to. Po letošním Olympiku rád
navážu na pokraèování koncertù bigbeatových
legend,“ øíká øeditel festivalu Pavel Barnáš.

KONTAKT

www.lesykliment.cz

Dále pozval v srpnu bratry Nedvìdy k unikátnímu
spoleènému vystoupení a velmi se tìší na koncert
Václava Neckáøe, který nyní zažívá comback
s písní Vánoèní.

on-line Veselý novinky na
www.vesely-novinky.cz

