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BISTRO & 
CAFE 

U TŘÍ ČEPIC
 
Rozšířili jsme bistro o kavárnu!!
 Přijďte si dát snídani, svačinu 

nebo dobrý oběd.
Vaříme i bezlepkově 

a vegetariánsky.
 

V kavárně ochutnejte u nás 
pečené dobroty, skvělou kávu 

Nespresso nebo skleničku vína.
 

Těšíme se na Vás ve všední dny 
od 7.00 - 19.00 hod.  !!

 Kde se restaurace nachází?
Jihlava, Žižkova 15 – Dělnický dům 
586 01   Jihlava 
telefon: 778 074 707
e-mail: bukacek@zabuk.cz j08-utcD

Hostinec Na Jelitě
Přijďte si pochutnat na pravé české kuchyni z 

čertsvých surovin bez umělých dochucovadel.
Jsme útulný hostinec, který se nachází v Nových 

Domkách. Soustředíme se zde na tradiční českou 
kuchyni, která je stále vyhledávanou a velmi oblí-
benou. Můžete zde využít kuřácké a nekuřácké pro-
story a polední menu, které se skládá ze dvou jídel 
z výhradně čerstvých surovin, ve kterých se nevy-
skytují žádná barviva, glutamáty a umělá dochuco-
vadla. Dále se specializujeme na rozvoz obědů do 
malých podniků a domácností. Možnost pořádání 
fi remních a rodinných oslav. 

Pokud se chcete pobavit a zajít do příjemné 
společnosti, s živou kapelou různých žánrů (coun-
try, bigbeat), pak jste u nás správně. Info akcí na 
našich stránkách. Proto neváhejte a přijďte se nala-
dit veselou atmosférou se skvělou zábavou. Rádi 
Vás uvidíme na všech hudebních akcích, které 
naleznete na našich webových stránkách.

 Na čem si můžete pochutnat? 
Česká domácí klasika

MOŽNOST ROZVOZU OBĚDŮ
 Kde se restaurace nachází?

Nové Domky 146
Velký Beranov 588 21
Tel.:+420 605 816 650
www.hostinecnajelite.cz
hostinecnajelite@email.cz
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Natur Styl
Bistro racionální výživy

Jsme jediná vegetariánská jídelna v Jihlavě. 
Nabízíme vegetariánská, bezlepková, bezlak-
tózová jídla, dále grilovanou zeleninu, několik 
druhů čerstvých zeleninových salátů. V nabíd-
ce máme také pizzu, kterou vyrábíme z celo-
zrnné mouky.

Nepoužíváme glutamáty, barviva ani umě-
lá dochucovadla. Používáme některé surovi-
ny v kvalitě BIO. Nově k dostání 100% ŠŤÁ-
VA Z BIOMRKVE - za studena lisovaná, vždy 
čerstvá šťáva z ověřené BIO mrkve.

Zdarma sklenice vody ke každému jídlu.
Jestli se chcete dobře a zdravě najíst, jsme 

tu právě pro vás.
 Na čem si můžete pochutnat? 
 Parmazánové rizoto s čerstvými liškami 

(bez lepku), grilované žampiony plněné špe-
nátem a parmazánem

MOŽNOST ROZVOZU OBJEDNANÉHO JÍDLA

Otevírací doba: po - pá 10.30 - 15.00

 Kde se restaurace nachází?
Škrétova 4445/2a, 58601 Jihlava,
567 301 069, 602 719 414
info@naturstyl.cz, www.naturstyl.cz J0
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Restaurace  
U Golema
Příjemné posezení 
v rodinné restauraci 
malebné vesničky Rantířov

Přijďte si pochutnat na tradiční české kuchyni 
s nabídkou hotových i minutkových jídel velkých 
porcí a za příjemné ceny. V letních měsících je zde 
také klidné posezení na zahrádce, kde se pravi-
delně pořádá grilování. Lze využít také kuřáckých 
i nekuřáckých prostorů s kapacitou 50 míst, zajiš-
tění rodinných a fi remních oslav, večírků, svateb-
ních hostin, nebo grilování s přáteli. Dále možnost 
využití wifi , dětského hřiště, ale také krásné cyklo-
stezky. Těší se na Vás příjemný personál.

Náš tip:   Stejnou   nabídku   najdete také 
v druhé restauraci Zezulkárna na adrese Stami-
cova 2  v Jihla vě, kde je navíc možnost využití sálu 
s kapacitou 200 míst.

 Na čem si můžete pochutnat? 
Na  klasické české kuchyni pro velké jedlíky, 

kde si mimo jiné můžete pochutnat na pečeném 
kolenu, žebrech nebo tradičních pátečních řízcích.

 Kde se restaurace nachází?
Rantířov 104, Jihlava
Mob.: 774 882 896
www.ugolemarantirov.cz
e-mail: libena.lbm@seznam.cz J0
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i banky, které jsou benevolentnější a 
úvěr klientovi poskytnou za o trochu 
vyšší úrok, pokud alespoň posled-
ních šest měsíců splácel své závaz-
ky dobře. Rovněž máme i „neban-
ky“ s přijatelnou úrokovou sazbou 
od 6,9 %, pokud není jiné řešení a v 
okamžiku, kdy se klient v registrech 
vyčistí, refi nancujeme to na klasic-
kou hypotéku od 1,69 %.

Co bude lidi stát, když si vás 
„najmou“ - a nabízíte služby od 
těch nejlevnějších?

Nebude je to stát nic, naše služby 
jsou zdarma, je to o profesionalitě, o 
vztahu ke klientovi a jeho pohodlí, že 
v jedné kanceláři má všechny banky.

Můžete jihlavským klientům 
zajistit hypotéky všech bank?

Ano, můžeme, i od těch, které nema-
jí své pobočky v Jihlavě, jsme smluvně 

propojeny se všemi bankami v celé 
ČR.

Jaké další podstatné služby nabízíte?
Nabízíme kompletní fi nanční audit 

jak pro občany, tak fi rmy, porovnání 
cen, aby klient dostal cenově nejdo-
stupnější produkt a nebylo to na úkor 
kvality. Dále Finanční plán potřeb a 
cílů klienta, bezplatný servis ve všech 
našich divizích – reality, pohledáv-
ky, fi nance (hypotéky, půjčky, úvěry), 
pojištění, investování. Aktuální tržní 
informace, pohodlí, seriózní přístup, 
mlčenlivost. Naše mott o zní: Joie de 
vivre – Radost ze života.

Jste mladý pár a plánujete své první 
společné bydlení? Nebo již počítáte 
roky do penze a ještě předtím chcete 
své bydlení přebudovat na pohodl-
nější verzi?

Jenže kvůli nízkým platům nemáte 
k dispozici dostatek fi nancí, pokou-
šeli jste se o hypotéku, ale „neprošli“ 
jste bankou...

Dle údajů z úvěrových registrů 
bývají nejrizikovějšími dlužníky prá-
vě mladí lidé do 24 let, kteří snad-
no podlehnou marketingovým fi n-
tám poskytovatelů půjček, a pak lidé 
před důchodem. V obou případech 
se někdy stává, že dluh lidé neutáh-
nou a opakovaně porušují termín 
splatnosti. Když si pak chtějí vzít 
úvěr od banky, ta po prověření tzv. 
bonity zjistí riziko, že klient nebu-
de schopný splácet úvěr. Může úvěr 
odmítnout.

Co si s takovou situací počít? Řeše-
ním může být společnost Cortes 
Capital s.r.o, sídlící na ulici Čajkov-
ského 28, 586 01 Jihlava. Je poboč-
kou pražské fi nančně poradenské 
společnosti Cortes Capital s dva-
cetiletými zkušenostmi. Má čtyři 
divize: fi nanční poradenství, realit-
ní činnost, nebankovní poradenství, 
správa, odkup a vymáhání pohledá-
vek či řešení nestandardních situací.

Ředitelka centra Lenka Lamková 
pro NJR odpovídá na časté otázky 
týkající se oblasti bydlení. „Naše ser-
visní společnost Cortes Capital je part-

nerem pro každého, kdo hledá féro-
vou hru. Postaráme se o vás i v dobách 
zlých, když vás tzv. vykolejí nečekané 
události, které ohrožují vaši spokoje-
nost, život a klid v duši,“ předesílá.

Začneme tedy situací, že klient 
neprojde bankou, co mu můžete 
nabídnout?

Klient neprojde bankou buď z 
důvodu špatné bonity, či-li jeho pří-
jmy nejsou dostačující na spláce-
ní úvěru nebo proto, že má záznam 
v registru bank za špatné splácení 
svých stávajících či minulých půjček.

Obojí je řešitelné. Pokud nemá pří-
jmy, může mít ručitele ke svému pří-
jmu a nebo příjmy nedokládat a ručit 
další nemovitostí.

V případě špatného registru máme 

Neprošli jste bankou? I to je řešitelné

(PI-Z08-corcapM)

Pevná linka : 567 214 296 
mobil: 606 084 182 , 603 453 705, 

603 499 551 
e-mail: info@corcap.cz , 

www.corcap.cz


