
FELIXOVA 1635, ČESKÁ TŘEBOVÁ

ORDINAČNÍ DOBA

PRO OBJEDNANÉ: 
PO-PÁ   7:00 - 18:00 
 

PO-PÁ   8:00 - 11:00 
    14:00 - 18:00
SO     9:00 - 12:00

POHOTOVOST a OBJEDNÁNÍ

733 616 927
ORDINACE@VET-CT.CZ
FACEBOOK.COM/VETCT
www.vet-ct.cz

* NON-stop pohotovost 
* zákroky v inhalační anestezii
  s monitoringem životních funkcí
* harmonický skalpel, elektrokauter
* digitální RTG - ofic. RTG pro DKK, DLK
* ultrazvuk vč. barevného dopplera
* analyzátory krevních parametrů* analyzátory krevních parametrů
* hospitalizace pacientů
* kyslíkový box s oxygenerátorem
* diagnostika FeLV, FIV, Borreliozy,..

* komplexní řešení ortopedických pacientů
  (kostní chirurgie - osteosyntézy zlomenin,
  řešení ruptury vazů, rehabilitace)
* operace měkkých tkání, nádorů,...
* rozšířená stomatologická péče
* kardiologie - sono, EKG, měření tlaku
* oftalmologie vč. chirurgie, měření IOP* oftalmologie vč. chirurgie, měření IOP
* pokročilá diagnostika drobných savců
  (morče, králík,...) - včetně zákroků
* řešení nemocí plazů, chirurgie

MVDr. JAKUB KOŠŤÁL s týmem lékařů a sester

VETERINÁRNÍ PÉČE 
PRO PSY, KOČKY, PLAZY A DROBNÉ SAVCE

Rozšířením pracoviště se výrazně zkrátila doba čekání



Otevírací doba:
Po 10:00 – 12:00 15:00 – 17:30
Út      15:00 – 17:30
St 10:00 – 12:00 15:00 – 17:30
Ct      15:00 – 17:30
Pá      14:00 – 16:30
tel.: 603 531 500

Dlouholetá praxe spojená s kontinuálním vzděláváním
nám umožnuje vysoce kvalifikované léčení:

komplexní u zubů, nemocí stárnoucích imobilních,
problémových a chronicky nemocných zvířat;

pozor - provádíme speciální narkózy u rizikových zvířat,
běžné i specifické chirurgické zákroky

a ošetření úspěšně potencujeme homeopatikya ošetření úspěšně potencujeme homeopatiky
HOMEOPATICKÁ LÉČBA

www.veterina-novakova.cz

ŘEŠÍME PŘÍČINY, MINIMALIZUJEME NÁSLEDKY

VETERINÁRNÍ AMBULANCE
pro malá, drobná a exotická zvířata

MVDr. HANA NOVÁKOVÁ



Centrum zubní péče 
ALMA

MUDr. Alena Formánková
MUDr. Martin Formánek

telefon: 731 784 643
 www.centrumalma.cz

Bc. Klaudie Marková

ortodoncie

stomatologie

dentální hygiena

v budově GALÉN v Ústí nad Orlicí

MUDr. Jiří Doležal 
ortopedická ambulance

Komplexní 
ortopedická diagnostika a léčba
 léčba bolesti kloubů a zad, 
  poúrazových stavů a nestabilit
 biologická léčba ACP plazmou, viskosuplementace
 ortopedická operativa v CHS Galén Ústí n. Orlicí 
    a nově na ortopedickém oddělení 
  nemocnice Rychnov nad Kněžnou



KUCHYŇSKÉ LINKY NA MÍRU  VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ  VESTAVĚNÉ SPOTŘEBIČE
KANCELÁŘSKÝ A ZAHRADNÍ NÁBYTEK  ŘEZÁNÍ LAMINÁTOVÝCH DESEK  MONTÁŽ

VÝMĚNY A RENOVACE  RENOVACE KUCHYŇSKÝCH LINEK  INTERIÉROVÉ DVEŘE  PARAPETNÍ DESKY

www.dvi.cz

PO I TĚNÍ
GERLA

J Š
obchodní kancelář OK GROUP a.s.

Moravská 36 (vedle pivovaru Faltus)

specialista pojištění
rodinných a bytových domů
domácností, odpovědnosti

a motorových vozidel

POVINNÉ RUČENÍ
za 10 minut vypracuji

nabídky 10 pojišťoven 

Luboš Gerla
tel. 777 582 671
PO - PÁ  8:00 - 17:00

e-mail: lubos.gerla@seznam.cz



www.rocenkaceskotrebovsko.cz

Nové internetové stránky:

Obec Přívrat, Přívrat 11, 560 02  Česká Třebová      IČO: 00853984      DIČ: CZ00853984

podkopové lopaty 
20 a 30 cm

hydraulická 
naklápěcí svahovka 100 cm

zajištění odvozu zeminy

Objednávat můžete: 
tel: +420 603 905 554

ZEMNÍ PRÁCE
MINIBAGREM

PODLAHY MATY
DŘEVO - LAMINÁT - PVC - VINYL - KOBERCE

VYROVNÁNÍ PODLAH
Pavel Matyáš 
 723 012 408  Palackého 353, Česká Třebová  www.podlahymaty.cz





Pestrá skladba jídelníčku – tradiční česká i mezinárodní kuchyně
(4 hlavní jídla, polévka, ovocné a zeleninové saláty, moučníky)

Při osobním odběru – bezobjednávkový systém
(obědy se nepřihlašují a neodhlašují)

Bližší informace poskytne vedoucí jídelny:
telefon: 465 532 662

mobil: 736 518 009 (Markéta Dostálová)
e-mail: jidelna@zs-habrmanova.cz

www.zs-habrmanova.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA 
PŘI ZŠ HABRMANOVA 

V ČESKÉ TŘEBOVÉ
NABÍZÍ STRAVOVÁNÍ VEŘEJNOSTI,

FIRMÁM A ÚŘADŮM



návštěvy u pacienta

karlikvet@gmail.com

preventivní a léčebná péče u všech druhů zvířat 
včetně exotů a ptáků

čipování zvířat včetně registrace

akutní i dlouhodobá, interní i chirurgická terapie
”od zubů až po ocas”, klasicky i alternativně
prodej ověřených krmiv a terapeutických diet,
možnost bezhotovostní platby

HODINOVÝ MANŽEL
Řemeslné práce

pro Váš dům,
byt, chatu či zahradu,

vč. čištění koberců,
sedacích souprav aj.

   Jiří Hrdlička
608 414 418


