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MĚSÍČNÍK PRO CELOU RODINU

až o 80% levnější
než v jiných obchodech www.zlevneno.eu

KVALITNÍ POTRAVINY ZA ZLOMEK BĚŽNÉ CENY

Slevu lze využít pouze k nákupu nad 300 Kč a je možné využít 
za každých 300 Kč nákupu pouze 1 kupon.
AKCE PLATNÁ OD 15. 7. DO 31. 8. 2018, NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB (omezené množství). 
Provozovatel si vyhrazuje právo akci kdykoli předčasně ukončit.

Lannova 115/59
České Budějovice
(bývalý obchod HÁK & HÁK)

Otevírací doba:
8:00 - 18:00 hod
So 8:00 - 13:00 hod

Slevu lze využít pouze k nákupu nad 300 Kč a je možné využít Slevu lze využít pouze k nákupu nad 300 Kč a je možné využít 
za každých 300 Kč nákupu pouze 1 kupon.
AKCE PLATNÁ OD 15. 7. DO 31. 8. 2018, NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB AKCE PLATNÁ OD 15. 7. DO 31. 8. 2018, NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB (omezené množství)
Provozovatel si vyhrazuje právo akci kdykoli předčasně ukončit.Provozovatel si vyhrazuje právo akci kdykoli předčasně ukončit.
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Pokud student bezprostředně pokračuje v  dalším 
studiu, bez jakéhokoliv přerušení, má statut nezao-
patřeného dítěte (a  nárok na platbu pojistného stá-
tem) i  v  době prázdnin mezi jednotlivými ročníky 
nebo mezi SŠ a VŠ, a  to bez ohledu na skutečnost, 
je-li v té době výdělečně činný.

Případná výdělečná činnost je pro zařazení do kate-
gorie „nezaopatřené dítě“ podstatná, až když už na 
období po ukončení studia bezprostředně nenavazu-
je další studium.

Ten, kdo po ukončení střední školy už nebude dál stu-
dovat, je „krytý“ do konce školního roku, tj.  do 30.  6. 
příslušného roku, bez ohledu na skutečnost, je-li v té 
době výdělečně činný. V době školních prázdnin bez-
prostředně navazujících na skončení studia je pova-
žován za nezaopatřené dítě, pouze když nevykonává 
po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani 

nemá nárok na podporu v  nezaměstnanosti nebo 
podporu při rekvalifikaci (výdělečná činnost a nárok 
na podporu na sebe ani nesmí navazovat tak, že trvají 
po celý kalendářní měsíc). To se týká jak úspěšných 
maturantů, resp. absolventů střední školy, tak těch 
neúspěšných, kdy žák nevykonal v  určeném termínu 
úspěšně maturitní zkoušku, závěrečnou zkoušku nebo 
absolutorium a  byla mu povolena opravná zkouška, 
odklad zkoušky či její opakování.

Vysokoškolští absolventi, kteří už dál nestudují, 
mají statut nezaopatřeného dítěte po celý kalen-
dářní měsíc, v němž řádně ukončili studium na vy-
soké škole (bez ohledu na skutečnost, jsou-li v  té 
době výdělečně činní), a  dále následující jeden 
kalendářní měsíc, pokud nevykonávají po celý 
tento měsíc výdělečnou činnost ani nemají nárok 
na podporu v  nezaměstnanosti nebo podporu 
při rekvalifikaci.

JE PRAVDA, ŽE KDYŽ SI BUDU JAKO STUDENTKA 
PŘES PRÁZDNINY VYDĚLÁVAT NA BRIGÁDĚ, 
TAK ZA MĚ STÁT PŘESTANE PLATIT POJISTNÉ? 
A JAK JE TO BĚHEM STUDIA?

Ten, kdo po ukončení střední školy už nebude dál stu-
dovat, je „krytý“ do konce školního roku, tj.  do 30.  6. 
příslušného roku, bez ohledu na skutečnost, je-li v té 
době výdělečně činný. V době školních prázdnin bez-
prostředně navazujících na skončení studia
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Tel.: 607 565 882  / E-mail: zebra-bar@seznam.cz

Zebra Bar & Karaoke

Těšíme se na vás...

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po - Zavřeno / Út -20-0:00 / St -20-2:00 / Čt -20-0:00 / Pá -20-4:00 / So -20-4:00 / Ne - Zavřeno

KARAOKE BAR
v centru Českých Budějovic Krajinská 275/38, Příjemné prostředí, skvělé drinky

Narozeninové oslavy | Firemní večírky | Rozlučky se svobodou
A� er Party | Na přání zajistíme catering

2 |
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mladé - u Červeného dvora

A jak je to s možnostmi výdělečné činnosti přímo bě-
hem studia?

Výjimkou, kdy student nemůže být výdělečně činný, 
aby neztratil statut nezaopatřeného dítěte a  nárok 
na platbu pojistného státem, je dálkové, distanční, 
večerní nebo kombinované studium na středních 
školách; v  době takového studia nesmí mít ani ná-
rok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při 
rekvalifikaci. Ostatní středoškolští studenti si mohou 
přivydělávat po libosti.

U studia na vysokých školách žádné podobné omeze-
ní neplatí – statut nezaopatřeného dítěte má student 
VŠ v  bakalářském, magisterském nebo doktorském 
studijním programu bez ohledu na formu studia (pre-
zenční, distanční nebo jejich kombinaci) a bez ohle-
du na to, zda je v  době takového studia výdělečně 
činný.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení

a tiskový mluvčí

www vzp.cz
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Veronika Grant
majitelka jazykové školy Wellington CentreWellington s.r.o., Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice

+420 727 859 820
wellington.centre@hotmail.com www.wellingtoncentre.cz

Hurá prázdniny
Léto s angličtinou

NYNÍ nabídka 1199 Kč
mimořádná

Přemýšlíte stále nad tím, jak naložit s letošním létem?

Plážová dovolená, malebná zákoutí historických měst, posezení na zahrádce… to vše zní 
krásně a voní létem, ale…

Ve Wellington Centre jsme si pro Vás již tradičně připravili letní intenzivní kurzy angličtiny 
a  věřte, že něco z  toho krásného a  voňavého léta můžete prožít i  tam. V  malých skupi-
nách se s Vámi vydáme na cestu za zdokonalením Vašich dosavadních jazykových znalostí 
a rozšířením kulturních a společenských obzorů anglofonního světa. Autentičnost doplní 
konverzační hodiny s rodilým mluvčím a nad šálkem dobrého anglického čaje si prožijeme 
spoustu zábavy, objevíme nové možnosti jak naložit s jazykem a navážeme nová přátelství.

V příjemném prostředí Vám pomůžeme dosáhnout svých dosavadních či nově vysněných 
cílů a otevřít Vám dveře do ještě většího a  rozmanitějšího světa. Ať už vás v životě čeká 
cokoli, znalost cizího jazyka pro Vás bude jen další přidanou hodnotou. 

• Výuku anglického jazyka pro začátečníky 
i pokročilé 
-  výuka se soustředí na všechny aspekty 

jazyka, ale prioritou je konverzace. Téma-
tické okruhy jsou soustředěny na běžné 
situace, se kterými se člověk setkává v kaž-
dodenním životě

• 20 vyučovacích hodin 5× týdně 4 vyučovací 
hodiny denně

• Výuku od pondělí do pátku, vždy v  dopo-
ledních a odpoledních hodinách

• Kurz probíhající ve skupině od 6 osob

• Studijní materiály

• Příjemnou atmosféru nad šálkem čaje/kávy 
a nové přátele :-) 
   a HURÁ NA DOVOLENOU

TÝDENNÍ INTENZIVNÍ JAZYKOVÝ
KURZ ANGLIČTINY ZAHRNUJE
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Golden Gate CZ je jedničkou na českém trhu s drahými kovy. 
Každým rokem zaznamenává stále vyšší zájem o investice 
do zlata a stříbra ve formě jednorázových investic i pravi-
delného spoření. A aby mohla rostoucí poptávku spolehlivě 
uspokojit, rozšiřuje svou síť regionálních kanceláří. 
Přinášíme Vám rozhovor s Lucií Šustrovou, vedoucí pobočky 
Golden Gate na Husově třídě, o tom, co může tato kancelář 
svým klientům nabídnout a proč Češi čím dál více věří zlatu.

Proč jste se rozhodli otevřít pobočku právě
v Českých Budějovicích?
České Budějovice jsou významným historickým centrem s dlou-
hodobě silnou poptávkou po tradičních investicích jako je zla-
to a stříbro. Vybudovali jsme si zde proto kvalitní zázemí ke 
schůzkám s klienty i pro naše vlastní potřeby, jako jsou porady 
nebo školení.

Co všechno můžete svým klientům na pobočce nabídnout?
Klientům kromě prodeje zlata a stříbra poskytujeme kompletní 
poradenský a analytický servis. Většina lidí potřebuje investice 
do drahých kovů vysvětlit a osobně probrat. Součástí našich slu-
žeb jsou proto také praktické rady, jak nákup správně načasovat, 
aby investování bylo co nejefektivnější. 

Proč vlastně spořit právě do drahých kovů?
Zlato a stříbro jsou velmi jednoduchou investicí srovnatelnou
s běžným spořením. Drahé kovy ale na rozdíl od spořicího účtu 

nepodléhají in� aci a jejich hodnota nikdy nemůže klesnout na 
nulu. Navíc cena zlata a stříbra je momentálně velmi příznivá, 
především ve srovnání s akciemi nebo nemovitostmi. 

Jak spořicí programy fungují?
Stačí si zvolit cílovou částku a nastavit trvalý příkaz. S každou 
platbou klient nakupuje kov za aktuální cenu, a jakmile naspoří 
celou cihličku, fyzicky si ji odnese. Spořicí programy začínají už 
od 500 korun za měsíc, lidé si však nejčastěji spoří kolem 1 500 
korun měsíčně.
Drahé kovy znamenají stabilní � nanční rezervu a pojistku před 
in� ací i před � nanční krizí. Své investice máte díky nim doslova 
ve vlastních rukou, nejste závislí na bankách ani jiných � nanč-
ních institucích.

Pobočku GoldenGate CZ najdete na adrese:
Husova tř. 5, České Budějovice

Kontakt:
Lucie Šustrová, Oblastní ředitelka
+420 775 340 722 / lucie.sustrova@goldengate.cz

Pobočka společnosti Golden Gate
v Českých Budějovicích

NOVĚ
U VÁS

MARIÁNSKÁ
KASÁRNA
PRAŽSKÁ TŘ. 1,

 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Těšíme se na Vás

OTEVÍRACÍ DOBA
PO – SO  7:00 – 21:00
NEDĚLE  8:00 – 21:00

BILLA_inzerce_5plus2_336_CB_Marianska_188x130.indd   1 18.06.18   14:23
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TRÁPÍ VÁS POCIT
TĚŽKÝCH NOHOU,
OTOKY A KŘEČOVÉ ŽÍLY? 
Léto je ideální čas na vyšetření!

Všimli jste si, že vám na nohách prosvítají drobné žilky? Tento kosmetický 
problém může časem přerůst v něco mnohem vážnějšího. Neodkládejte proto 
návštěvu cévního chirurga až na podzim, ale domluvte si řádné vyšetření 
právě v letním období, kdy jsou projevy křečových žil nejvýraznější. 
V teple se cévní obtíže zvýrazní a lékař snáze stanoví diagnózu.

JAK VZNIKAJÍ KŘEČOVÉ ŽÍLY?
 Křečové žíly jsou nevzhledné, bolí a mohou 
být v určitých případech velmi nebezpečné. 
Vyskytují se nejčastěji na nohách v oblasti 
lýtek a vypovídají o tom, že náš cévní sys-
tém na tom není nejlíp a potřebuje zpevnit. 
Když se začnou žilní stěny oslabovat, zvýší 
se tlak uvnitř žil a chlopně přestanou do-
statečně těsnit. Krev se začne hromadit, žíly 
se zvětšují a dochází k prvním obtížím, jako 
jsou pocity těžkých nohou, otoky, metličky 
prosvítajících žilek a první viditelné varixy.

NA VYŠETŘENÍ KŘEČOVÝCH ŽIL 
SE OBJEDNEJTE V LÉTĚ
Obtíže, které provázejí žilní nedostatečnost, 
vždy nemusí odpovídat velikosti křečových 
žil. Proto cévní chirurgové Centra pro léčbu 
křečových žil Asklepion doporučují vyhledat 
cévního specialistu už při prvních příznacích. 
Jejich zanedbání totiž může přerůst ve váž-
nější komplikace a v nález, který už nelze 
řešit ambulantními metodami s minimálním 
omezením. „Letní období je pro vstupní kon-
zultaci ideální, protože žíly mají tendenci se 
rozšiřovat, cévní obtíže se zvýrazní a lékař pak 
může snáze stanovit diagnózu a doporučit 
vhodnou léčbu,“ vysvětluje MUDr. Marek Šlais, 
cévní chirurg Asklepionu.

MODERNÍ METODY LÉČBY VARIXŮ 
BEZ OPERACE A PUNČOCH
V Centru pro léčbu křečových žil Asklepion, 
kteří pravidelně léčí také v Českých Budějovi-
cích, se věnují především moderním léčebným 
metodám. Tyto postupy, jako léčba laserem, 
radiofrekvencí, skleroterapií nebo lepidlem, 
jsou ambulantní, nevyžadují narkózu ani dlou-
hodobou rekonvalescenci a nezanechávají 
jizvy. Ideální operací na léto je právě lepidlo 
na křečové žíly. Bez nutnosti podání léků, bez 
anestézie, a přitom bez bolesti a následného 
nošení kompresních punčoch se okamžitě 
vracíte ke svému běžnému režimu. Klidně 
můžete odjet třeba na dovolenou.

ASKLEPION ČESKÉ BUDĚJOVICE, NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II. Č. 28
+420 776 685 005, KUBU@ASKLEPION.CZ

Léto ve městě
České Budějovice –  Červenec

 1. 7.  21:30 Múzy na vodě: Daniel Hůlka & Lubomír Brabec (slepé rameno Vltavy)

 2. 7.  21.30 Múzy na vodě: HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica (slepé rameno Vltavy)

 3. 7.  21:30 Múzy na vodě: Michaela Gemrotová & Marián Vojtko (slepé rameno Vltavy)

 4. 7.  21:30 Múzy na vodě: Václav Marek a jeho Blue Star (slepé rameno Vltavy)

 5. 7.  21:30 Múzy na vodě: Balet EXTRA Jihočeského divadla (slepé rameno Vltavy)

 6. 7.  21:30 Múzy na vodě: H. Zagorová v doprovodu Boom!Band J. Dvořáka (slepé rameno Vltavy)

 7. 7.  21:45 Kinematograf bratří Čadíků (Nám. Přemysla Otakara II.)

 12. 7.  18:00/20:00 YIASA- Africké bubny, tance a písně (Sokolský ostrov)

 14. 7.  14:00 Tančírna pod Černou věží (Nám. Přemysla Otakara II.)

 17. 7.  19:00 Duo Matouš Hamerník a Tomáš Stanislav Lísal – jazz (Nám. Přemysla Otakara II.)

 19. 7.  19:00 Hudební večery na náměstí Kaplan’s Friends Blues Band (Nám. Přemysla Otakara II.)

 24. 7.  19:00 Hudební večery na náměstí Kool-aid-alternative / rock (Nám. Přemysla Otakara II.)

 26. 7.  19:00 Hudební večery na náměstí Two Towers Hulu Jazz – jazz (Nám. Přemysla Otakara II.)

 27. 7.  20:00 Poznávání za úplňků Ing. J. Peltán: 100 let vzniku ČSR v Č. B. (před Jihočeským muzeem)

 31. 7.  19:00 Hudební večery na náměstí The FELLOWS – hard rock (Nám. Přemysla Otakara II.)

Magistrát města České Budějovice

VELKÝ SEZÓNNÍ
VÝPRODEJ
letní obuvi
a kabelek VERDE

od2.7.2018

slevy 20-40%

Obuv U Karla, Karla IV. 93/3, České Budějovice
Otevírací doba: Po-Pá 9.00-17.30, So 9.00-12.00

tel.: 602 858 929 Těšíme se na Vás!!!

slevy 

Obuv U Karla, Karla IV. 93/3, České Budějovice

REDAKCE DOPORUČUJE
JAROSLAV JONÁŠ
ZRCADLA BLÁZNŮ
Výběr povídek podle skoro skutečných událostí z autorova ko-
šatého života, ve kterém čtenáře zavádí do hořko-sladkého 
prostředí psychiatrické léčebny. Vypráví o lidech, kteří se zde 
ocitli, o jejich charakterech, osudech i nadějích. Po určitou dobu 
byl přímým účastníkem dějů, příhod a zážitků v tomto zařízení 
"zlomených duší". Svým převážně humorným i trochu jadrným 
způsobem, podává čtenáři neotřelý pohled na místo, kam se 
většina lidí nechce dostat. Čtenáři však v průběhu počtení v této 
knize zjistí, že může být všechno jinak.
Cena 149,- / Objednávky na tel.: 732 385 152

Impressum Ahoj Rodino 6/2018. Termín vydání: 1. 7. 2018
v Českých Budějovicích. Periodicita 10 × ročně. Vydavatel: Ahoj 
Rodino. Číslo registrace u Okresního úřadu České Budějovice: 
MK ČR E 10899. Sazba: Ahoj Rodino. Distribuce: České Budějo-
vice a okolí. Mob.: 604 105 174, 778 098 048, e-mail: ahojkubes@
seznam.cz, ahojlydie@seznam.cz. Redakce neodpovídá za obsah 
inzerce. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.

MĚSÍČNÍK PROCELOU RODINU

Časopis Ahoj Rodino Září
Uzávěrka inzerce: 13. 8. 2018, Termín vydání: 2. 9. 2018

Petra Kubešová
tel.: 604 105 174
ahojkubes@seznam.cz

Lydie Sandová
tel.: 778 098 048

ahojlydie@seznam.cz
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návštěvu cévního chirurga až na podzim, ale domluvte si řádné vyšetření 
právě v letním období, kdy jsou projevy křečových žil nejvýraznější. 
V teple se cévní obtíže zvýrazní a lékař snáze stanoví diagnózu.

JAK VZNIKAJÍ KŘEČOVÉ ŽÍLY?
 Křečové žíly jsou nevzhledné, bolí a mohou 
být v určitých případech velmi nebezpečné. 
Vyskytují se nejčastěji na nohách v oblasti 
lýtek a vypovídají o tom, že náš cévní sys-
tém na tom není nejlíp a potřebuje zpevnit. 
Když se začnou žilní stěny oslabovat, zvýší 
se tlak uvnitř žil a chlopně přestanou do-
statečně těsnit. Krev se začne hromadit, žíly 
se zvětšují a dochází k prvním obtížím, jako 
jsou pocity těžkých nohou, otoky, metličky 
prosvítajících žilek a první viditelné varixy.

NA VYŠETŘENÍ KŘEČOVÝCH ŽIL 
SE OBJEDNEJTE V LÉTĚ
Obtíže, které provázejí žilní nedostatečnost, 
vždy nemusí odpovídat velikosti křečových 
žil. Proto cévní chirurgové Centra pro léčbu 
křečových žil Asklepion doporučují vyhledat 
cévního specialistu už při prvních příznacích. 
Jejich zanedbání totiž může přerůst ve váž-
nější komplikace a v nález, který už nelze 
řešit ambulantními metodami s minimálním 
omezením. „Letní období je pro vstupní kon-
zultaci ideální, protože žíly mají tendenci se 
rozšiřovat, cévní obtíže se zvýrazní a lékař pak 
může snáze stanovit diagnózu a doporučit 
vhodnou léčbu,“ vysvětluje MUDr. Marek Šlais, 
cévní chirurg Asklepionu.

MODERNÍ METODY LÉČBY VARIXŮ 
BEZ OPERACE A PUNČOCH
V Centru pro léčbu křečových žil Asklepion, 
kteří pravidelně léčí také v Českých Budějovi-
cích, se věnují především moderním léčebným 
metodám. Tyto postupy, jako léčba laserem, 
radiofrekvencí, skleroterapií nebo lepidlem, 
jsou ambulantní, nevyžadují narkózu ani dlou-
hodobou rekonvalescenci a nezanechávají 
jizvy. Ideální operací na léto je právě lepidlo 
na křečové žíly. Bez nutnosti podání léků, bez 
anestézie, a přitom bez bolesti a následného 
nošení kompresních punčoch se okamžitě 
vracíte ke svému běžnému režimu. Klidně 
můžete odjet třeba na dovolenou.

ASKLEPION ČESKÉ BUDĚJOVICE, NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II. Č. 28
+420 776 685 005, KUBU@ASKLEPION.CZ
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Léto ve městě
České Budějovice –  Srpen

 1. 8. 20:00 Radniční léto: Nezmaři (nádvoří radnice)

 2. 8. 19:00 Hudební večery na náměstí Pampalini funky jam – funk (nám. Př. Otakara II.)

 7. 8. 19:00 Hudební večery na náměstí Výborný trio – jazz / funk (nám. Př. Otakara II.)

 9. 8. 19:00 Hudební večery na náměstí ONI – rock (nám. Př. Otakara II.)

 10. 8. 19:00 Metroklub Big Band na náměstí (nám. Př. Otakara II.)

 14. 8. 19:00 Hudební večery na náměstí Weekend – country (nám. Př. Otakara II.)

 15. 8. 20:00 Radniční léto: Žalman & spol. (nádvoří radnice)

 16. 8. 19:00 Hudební večery na náměstí Jazzika (nám. Př. Otakara II.)

 21. 8. 19:00 Hudební večery na náměstí BezNOT – latin / funk (nám. Př. Otakara II.)

 23. 8. 19:00 Hudební večery na náměstí Bonsai č. 3 – folk (nám. Př. Otakara II.)

 24.–25. 8. Budějovice vypráví dvoudenní program k připomenutí významného historického milníku

 31. 8.–1. 9. Město lidem, lidé městu Multižánrový pouliční festival (nám. Př. Otakara II.)

Magistrát města České Budějovice
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Tuto techniku provádí salon Presstige jako jediný 
v Českých Budějovicích.

Papírenská 18, 370 01 České Budějovice /  tel.: 775 955 424 
www.studio-prestige.cz

Oprava, překrytí špatně provedeného PMU z jiného studia 5000,-
Oživení barvy sleva 30% z aktuální ceny v rozmezí 1-2 let.

CENÍK PERMANENTNÍHO MAKE UPU PLATNÝ 
OD 1. 5. 2018

Mikroblading  3000,- + 1000,- korekce

Pudrové obočí   3500,- + 1000,- korekce

Mikroblading+shading (stínování ) 3500,- +1000,- korekce

Linky horní 1500,- + 1000,- korekce

Linky spodní 1500,- + 1000,- korekce

Linky stínované (Softshading eyeliner) 3000,- + 1000,- korekce

Stínování rtů 4000,- +1000,-korekce

Aquarel lips (jemná technika přirozených rtů) 4000,- + 1000,- korekce 

3D rty (jemná technika více odstínů) 4500,- + 1000,- korekce

Prsní dvorce 4000,- + 1000,- korekce
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OTEVŘENO
pátek a sobota

21 - 05 hod.

21 - 04 hod.
DJ, KOKTEJLY, PARTY, TANEC, AKCE...

středa a čtvrtek
free entry / vstup zdarma
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Zavolejte si
naše taxi do baru

a obdržíte hodnotný dárek.
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Máme tu léto a s ním spojené období prázdnin, dovolených
a výletů. Stalo se naprostou samozřejmostí, že s námi cestují i naši 
domácí mazlíčci. Právě pro ně je toto období velice rizikové a je 
třeba se na ně dobře připravit. Zvířata se dostávají do prostředí 
které neznají a navíc se mohou setkat s novými podněty, které ne-
umí správně vyhodnotit a často tak dojde k jejich útěku a ztrátě.

Pokud dojde ke ztrátě zvířete, není na co čekat a je třeba zvíře co nej-
rychleji hledat. Souběžně je vhodné o ztrátě informovat obecní a měst-
ské úřady v okolí místa, kde zvíře uteklo, okolní útulky, odchytové služby, 
pokud v místě působí, myslivecká sdružení a podobně.
Nepodaří li se zvíře během přiměřeně krátké doby najít, vyvěste letáč-
ky s informací o ztrátě zvířete, nezapomeňte uvést datum a místo, kde 
se zvíře ztratilo, jeho popis, fotogra� i a samozřejmě aktuální telefonní 
kontakty na vás. Vhodnými místy pro umístění letáčků jsou autobusové 
zastávky, obchody, veterinární ordinace, rozcestníky, informační tabule 
a podobně.
Dále můžete využít různé stránky zabývající se psí tématikou a inzercí 
na internetu, velmi prospěšné vám může být zveřejnění informací na fa-
cebooku. Také některé útulky a obecní úřady umožňují vložení takových 
informací na svých internetových stránkách.

Psa, ale i kočku je dobré mít označené. Ideální je označení zvířat mik-
ročipem, který ale musí být zaregistrovaný v on-line dostupné databázi 
(backhome, identi� kace, narodniregistr, czpetnet). Teprve registrací do-
jde k propojení čísla mikročipu se zvířetem a jeho majitelem. Bez tohoto 
kroku je mikročip zcela bezcenný. Dohledání majitele je potom možné
i ze zahraničí. Při cestování do ciziny je dokonce označení zvířete povinné. 

Dále vždy doporučujeme na obojek umístit evidenční známku a infor-
maci s kontaktem na majitele. Telefonní číslo můžete na obojek přímo 
napsat nesmývatelným � xem, nebo na něj zavěsit známku s vyrytým 
kontaktem, případně speciální pouzdro, které ukrývá kartičku s potřeb-
nými údaji. Velmi vhodné je také používat obojky s re� exními prvky, 
které mohou zvířeti při případném útěku a jeho následném pohybu ve 
vozovce zachránit život. Vždy ale musíte počítat s tím, že obojek může 
zvíře ztratit. U mikročipu se to nestane, ale laik zpravidla nezjistí, že jej 
zvíře má a bez speciální čtečky jej nejde přečíst. Proto je dobré kombino-
vat oba způsoby označení.

Nejlepší variantou, ale je snažit se ztrátě zvířete úplně předejít. Každý 
majitel psa by měl se svým mazlíčkem absolvovat alespoň základní
výcvik a výchovu, se zaměřením na cviky poslušnosti.

Pár doporučení jak minimalizovat rizika
     a jak postupovat, když se zvíře ztratí
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Zejména přivolání a chůzi u nohy je třeba věnovat náležitou pozornost. 
Teprve máte li jistotu, že váš pes na zavolání přiběhne, můžete jej ven-
čit bez vodítka. Vždy doporučujeme absolvování alespoň jednoho kursu 
na kynologickém cvičišti, kde cvičitelé majitelům poradí, jak správně se 
psy pracovat. Čím více toho svého psa naučíte a čím rozmanitější situace 
pozná, tím bude vyrovnanější a klidnější. Špatná socializace, nebo ne-
dostatečná výchova a výcvik a malé zkušenosti s vnějšími podněty, ale 
také nedostatečná pozornost majitele mohou být rizikovými faktory ve-
doucími k úniku a případné ztrátě zvířat. Pokud si domů přivezete nové, 
již dospělé zvíře, např. z útulku nebo i od původního majitele, i když se 
jedná třeba o psa, který již výcvik absolvoval, je potřeba ho i přes to mít 
na vodítku a doma na dobře zabezpečené zahradě po dobu, než jste si 
jisti, že pes je na vás a nové prostředí dostatečně zvyklý.

Zvířata také mohou reagovat neočekávaně při úleku, například při oh-
ňostrojích, náhlých a hlasitých zvukových projevech (výstřel, zahoukání 
vlaku, hluk z průmyslových podniků…), při náhlém příchodu cizí osoby, 
nebo příjezdu cyklisty.

Přítomnost psů na hromadných akcích, koncertech, nebo různých slav-
nostech je třeba dobře zvážit. Zde bychom měli mít psa vždy na vodítku. 
Pokud na místě mají být pyrotechnické efekty, zcela zásadně přítomnost 
zvířat nedoporučujeme. 

Pes by měl mít vždy vhodný a správně utažený obojek přiměřené veli-
kosti. Obojek by neměl jít volně přetáhnout přes hlavu, ale nesmí psa ani 
škrtit. Ideální je, pokud pod zapnutý obojek můžete volně vsunout prsty. 
U psů s nedostatečným výcvikem, extrémně bojácných, nebo nadměrně 
aktivních, můžeme použít také postroj, ze kterého se vysmeknou hůře, 
než z obojku. Také kočky, které chodí volně ven je dobré mít opatřené 
speciálním kočičím obojkem s kontaktními údaji. Na vycházkách se psy je 
třeba používat i správné vodítko, ve městě zpravidla kratší, při venčení na 
loukách a v lese používejte dlouhá vodítka (tzv. stopovačky), která psům 
umožní dostatek pohybu i když je máte stále pod kontrolou.

Samozřejmostí by měla být ze strany páníčka dostatečná pozornost
a předvídavost, která umožňuje eliminovat případná rizika.

Adopcí jednoho psa svět
nezměníte, ale tomu jednomu

zcela určitě svět změnit můžete.

www.kockycb.cz / www.rafael-ops.cz
www.c-budejovice.cz / www.animal-rescue.cz

Říkáš že miluješ všechny psy, ale chceš
jen psa s papíry...

Říkáš, že je ti líto psů v útulku, ale nikdy jsi 
tam nevkročil... JEN SLOVA MI NEPOMOHOU...

NEKUPUJ - ADOPTUJ
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PRODEJ
PALIVOVÉHO
DŘEVA

odřezy z manipulace
AKCE

400,-Kč/PRMS

Prodej zlata se ve Zlaté Investiční 
Bance vyplatí.
Zubní zlato – ne příliš atraktivní, avšak cenné!
Při úklidu najdeme občas různé předměty včetně 

starých šperků, zubních korunek, příborů a jiných 
kovových předmětů. I když si nejste jisti, že jde
o drahý kov, přijďte a my Vám provedeme bezplatně 
analýzu. Může se stát, že objevíte skutečné pokla-
dy, které můžete rychle směnit na peníze. Návštěva
u odborníka se v tomto případě rozhodně vyplatí.

Paní Sedláková objevila při úklidu zlaté šperky, 
které zdědila po prarodičích a bylo mezi nimi také 

zubní zlato. „Tenkrát se mi ošklivilo a zlaté šperky 
mi připadaly staromódní, proto jsem na ně rychle 
zapomněla“ a navazuje. „V poslední době jsem ale 
často slyšela o tržních cenách zlata, proto jsem 
se nyní rozhodla jednat. Hodnota mého zlatého 
pokladu byla téměř 20 000 Kč,“ říká s radostí paní 
Sedláková.

Pro toho, kdo je dosud váhavý, zda se prodej starého 
zlata nebo stříbra vyplatí, nastává správný okamžik. 
„Zubní zlato bývá podceňované a lidé ho často ne-
chávají u zubaře nebo jej doma odloží stranou, 
protože je nevzhledné a nevědí co s ním. Zákazníci 
jsou pak vždy mile překvapeni, když peníze za zubní 
zlato drží v rukou,“ potvrzuje vedoucí budějovické 
pobočky Zlaté Investiční Banky. „Stejné je to i se 
starými stříbrnými příbory, které často leží bez po-
všimnutí ve sklepě nebo v komoře. Z důvodu vysoké 
hmotnosti mohou lidé i zde získat nemalý � nanční 
obnos,“ vysvětluje. Pro toho, kdo neví, jak naložit se 
starým zlatem nebo stříbrem, doporučujeme na-
vštívit jednu z poboček Zlaté Investiční Banky, kde 

Vám odborný personál poradí a zároveň i nabídne 
nejvyšší možnou výkupní cenu, kterou určuje světo-
vá burza v Londýně.
Pobočka Zlaté Investiční Banky:
Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.

České Budějovice, Lannova třída 55/31
(naproti OD Prior)

Po – Pá 9:00-12:00 a 13:00-17:00
Tel.: 374 449 072

 www.zlatainvesticni.cz

ZLATO A STŘÍBRO
STÁLE ATAKUJE VRCHOL 

VÝROBA ODĚVŮ A DOPLŇKŮ

www.ediva.cz
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PORSCHE ČESKÉ BUDĚJOVICE
Okružní 2557
370 04  České Budějovice
Tel.: 387 000 099
www.porsche-cb.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Máme lepší řešení jak se zchladit. Nechte si zkontrolovat 
svou klimatizaci našimi odborníky a užívejte si chladný
a čistý vzduch během celého léta. Nabízíme kontrolu 
klimatizace, včetně důkladné dezinfekce. Věděli jste, že:

- zanedbaná údržba klimatizace způsobuje zápach, mlžení 
skel a podporuje tvorbu mikrobů a bakterií

- nedostatek chladiva způsobuje opotřebení dalších 
komponentů chladicího systému

- životnost pylového filtru závisí na prostředí, ve kterém 
se vůz pohybuje

Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!

ŠKODA Infolinka 800 600 000
nebo www.skoda-auto.cz

Důkladná kontrola klimatizace
včetně dezinfekce za 590 Kč. ŠKODA SI LÉTO

    NEOCHLADIT
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