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40.000 ks PRO OKRES TÁBOR + TÝN N. VLT. ZDARMA

MIMOŘÁDNÁ
AKCE
POUZE JEDNOU V ROCE

Březen 2020

Platnost akce
do vyprodání zásob

NEJPRODÁVANĚJŠÍ PLETIVA ZA AKČNÍ CENY
ZN 160

38/200
NÁŠ SORTIMENT /

NÁŠ SORTIMENT /

NÁŠ SORTIMENT /

Družstevní 207, Tábor
Otevírací doba:
PO-PÁ 7.00 - 16.30
SO 8.00 - 11.30
Tel.: 381 253 521
Mobil: 724 861 880
E-mail: info@plazmacz.cz

108 Kč
KS VČETNĚ DPH

cm 48 Kč
cm 56 Kč

BĚŽNÝ METR VČETNĚ DPH

20 Kč
BĚŽNÝ METR VČETNĚ DPH

tel.: +420 775 971 576
+420 777 636 436
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V naší kabelové síti jsme zachovali
DVB-T signál i pro Vaši starší televizi,
a to včetně bonusových programů.

AKCE

Pořiďte si INTERNET od Nej.cz
a my Vám k němu dáme DVB-T ZDARMA!

KÁZKU
Y NA ZA
V
A
R
P
Ú
T
MOŽNOS

www.gregor-asyn.cz
Pionýrů 12, Tábor, 39002

Tábor, Blanické pøedmìstí, Budovcova 2552
Po-Pá 9-17 hod., So 9-12 hod.
tel.: 605 979 645
Prodejna Honzík

POZOR! Od března 2020 je pobočka Nej.cz
Tábor na nové adrese: Husova 909, Tábor

www.nej.cz

KULTURNÍ PROGRAMY: MĚXUS >>> str. 6 • TÁBOR >>> str. 8 + 9 • KINO SVĚT >>> str. 11 • KD BECHYNĚ >>> str. 12
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Autosalon / Kotle

SLAVTE S NÁMI
A VYUŽIJTE AKČNÍ
ZVÝHODNĚNÍ
AŽ 62 000 Kč

Milé čtenářky a čtenáři, právě držíte
v ruce letošní třetí, tedy březnové vydání
Parnera. Pokud byste chtěli v tomto
měsíci zajít ještě na nějaký ten ples,
máte pravděpodobně smůlu. Plesová
sezona je víceméně za námi. V únoru
jste mohli v Táboře navštívit hned dva
plesy připomínající 600 let od založení
města Tábor. Zajímá-li Vás toto téma,
můžete se dojít podívat na jistě
zajímavou výstavu fotogra í ukazujících,
jak Tábor slavil výročí 500 let. Fotky
z Muzea Šechtl a Voseček jsou k vidění
v kavárně Svět na Křižíkově náměstí
v Táboře. Kromě fotogra í si v této
zrenovované kavárničce můžete užít
vynikající kávu, či si dát snídani plnou
vitamínů a energie a začít tak svůj den
zdravěji. A jelikož Popeleční středou,
tedy 26. 2., začal 40tidenní půst před
Velikonocemi, přijde zdravější strava
určitě vhod. Přeji Vám celý březen pevné
zdraví a obranyschopnost těla před
veškerými viry.

ŠKODA

Vyberte si model ŠKODA KAROQ 125 let.
Edice 125 let přidává vyhřívaný volant a paket
Family, LED hlavní světlomety s funkcí adaptivního
svícení a výsuvnými ostřikovači světlometů,
LED přední mlhové světlomety s přisvěcováním
při odbočování (Corner) nebo signalizaci
vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu.

KAROQ

již za 555 900 Kč včetně DPH

Pavel Křížovský - šéfredaktor

ŘÁDKOVÁ

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

AUTO / MOTO

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTOSERVIS NOVOTNÝ
Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: 385 732 616
www.autoservisnovotny.cz

se zvýhodněním až

62 000 Kč

=

+
Výkupní bonus
30 000 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA KAROQ: 4,3–5,3 l/100 km, 114–138 g/km

Produktový bonus
32 000 Kč

Ilustrativní fotograﬁe

*taj 1"Hl"

AUTOMATICKÉ KOTLE • ÚSTØEDNÍ VYTÁPÌNÍ
TEPELNÁ ÈERPADLA • SOLÁRNÍ SYSTÉMY
VODOINSTALACE • REKONSTRUKCE KOUPELEN

MONTÁE KOTLÙ A TEPELNÝCH ÈERPADEL
V RÁMCI KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ (ale i bez dotací)
po prohlídce doporuèíme vhodný kotel nebo tepelné èerpadlo
zpracujeme nabídku na kompletní instalaci
našim zákazníkùm zdarma vyøizujeme Kotlíkové dotace
po montái zpracujeme zdarma závìreèné vyúètování Kotlíkové dotace
s námi získáte na vìtšinu kotlù a tepelných èerpadel
prodlouenou záruku
servis námi instalovaných kotlù zajišuje pøímo naše servisní oddìlení
vyuijte našich zkušeností – v letech 2013-2018 jsme vyøídili
690 ádostí o Kotlíkové dotace
namontovali jsme ji více ne 1100 automatických kotlù,
cca 800 plynových kotlù a více ne 100 tepelných èerpadel
*taj 2"av"

www.bomamilevsko.cz
382 526 079, 777 780 688

mrknìte na
nebo volejte
strana 2
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Prodám historické dámské kolo stáří cca
70 let, výroba Francie, funkční, do sbírky i na
ježdění. Jezdilo v belgické půjčovně. Cena
700 Kč. Motokáru veterán s motorem Jawa
250 v chodu.Tel.: 776136531.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám ze zdravotních důvodů os. auto
zn. Chevrolet - spark, pětidveřový, obsah
1000 ccm, r.v. 2013, barva bílá, strvale
garážován. Ve velmi zachovalém stavu,
najeto 95.000 km. Cena dohodou.V případě
zájmu volejte.Tel.: 603963333.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 1 ks letní pneu Good Year 195/65
R15 91H, najeto 3000 km, cena 600 Kč. 1 ks
letní pneu Debica 195/65 R15 91T, dezén
5mm - cena 300 Kč. 2 ks zimní pneu Barum
195/65 R 15 91T na dojetí v létě, dezén 4mm
- cena á 300 Kč. Autochladnička Polar 15l,
12V včetně nabijecího zdroje na 220V - cena
600 Kč.Tel.: 602442077.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nové zimní pneumatiky zn.
Bridgestone Blizzak LM-30 na Opel Corsa C
včetně plechových disků! Kola jsou
vyvážená, najeto pouze 1100 km!
Garážované. Pneumatiky jsou zesílené: LM30. Rozměr 175/65 R14, vyrobeno ve
Španělsku. Za vše 5000 Kč, možná sleva při
rychlém jednání.Tel.: 702936843.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Suzuki Alto r.v. 2011, šedá metalíza,
najeto 50.000 km, počet míst 4, STK
19.5.2019, nefunkční centrální zamykání,
promáčklé přední pravé dveře. Cena 50.000
Kč. Po dohodě možná sleva. Tel.: 721 746
146.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Letní pneumatiky Hankook Kinergy eco
- vzorek 5 mm, rozměr 185/65 R15 92T,
datum výroby 14. týden 2016. Pneu jsou na
ALU 15" discích - rozměr 7Jx15H2 ET15, zn.
Ronal. Včetně šroubů. K sadě nabízím ještě
stejný pátý disk s pneumatikou a stojan na
pneumatiky. Osobní odběr, Tábor. Tel.:
731401574.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Krásná anatomická taška klučičí do školy
Dinosaur T-REX + Penál i Pytlík T-REX. Cena
300 Kč. Anatomická taška holčičí do školy
Princess. Cena 300 Kč. Anatomická fialová
taška holčičí do školy Kočičky. Cena 300 Kč.
Více informací a foto po emailu. Email:
shmdk@seznam.cz.Tel.: 735711547.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám Škodu Favorit 136L, r. v. 1990,
najeto 91803 km, výkon 46 kW, STK do
5/2020, první majitel, barva světle hnědá,
střešní okno. V budoucnu lze přepsat na
veteránské značky.Tel.: 723001399.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 2 chrom. poklice kol z veterána
Škoda Octavie, na Ladu nové přední a zadní
brzdové hadice, horní i spodní svislé čepy,
brzd. destičky a dal. ND, dílenské příručky na
všechny modely aut Lada, Vaz a Š. Felicie.
Tábor.Tel.: 607573395.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám alu kola z Opla Vectra 15". Tel.:
728386754.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám Jawa pérák 250, není STK, pouze
vážnému zájemci, ne překupníku. Cena
17.000 Kč.Tel.: 608912549.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám Jawa pérák bez SPZ, cena 20.000
Kč a další moto.Tel.: 608912549.
Pokračování na straně 4 >>

Truhlářství / Koupelny / Sádrokartony / Potraviny / Dřevo / Zdraví
Bydžovská 301, Planá nad Lužnicí
provozovna: Roudná 293
mob.: 602 442 070, tel.: 380 426 028
e-mail: bonischknauf@volny.cz

Pavel BÖNISCH

ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ

KOUPELNY
PRODEJ

OBKLADŮ

A KOUPELNOVÉHO

Ž
MONATRÁTONŮ

K
SÁDRO

zednické práce
půdní vestavby na klíč
minerální podhledy
rekonstrukce bytových,
koupelnových jader
malířské, natěr. práce

*taj 3"ní"

Výroba a montáž: kuchyňských linek
vestavěných skříní na míru
plotů
zahradních pergol schodů z masivu

*taj 4"sm"
R

SÁDROKARTONOVÉ
KONSTRUKCE Tábor
tel.: 733 644 522 - Roman Cais, 733 644 524 - Miloš Schejbal

*taj 5"ys"

www.csmont.cz

PILA KALAFUT, Turovec 78
tel.: 777 018 795, 777 750 813
e-mail: kalafut@volny.cz
web: www.pilakalafut.cz
truhlář. řeziva
palubek
- obkladových
- podlahových
stavebního řeziva
- fošny, prkna
- hranoly, latě
OSB desek
dřevěných briket
krbového dřeva

DŘEVITÁ VLNA
použití - jako podestýlka pro
psy a jiné mazlíčky, výplňový
a dekorační materiál.

w w w.latop.cz

JARO SE BLÍŽÍ
K přicházejícímu jaru patří velikonoční
pochoutky. Objednejte včas a v klidu
si vychutnejte hody s:
- beránkem či zajícem z Písku
- perníčky z Vysočiny
- mazancem z Blatné

e-mail: info@csmont.cz

PŮDNÍ VESTAVBY, PŘÍČKY, STROPNÍ PODHLEDY,
POŽÁRNĚ ODOLNÉ KONSTRUKCE
S KOMPLETNÍ CERTIFIKACÍ,
MINERÁLNÍ STROPNÍ PODHLEDY

PRODEJ

U Čápova dvora 2762, Tábor

tel: 733 747 944

www.bonisch-sadrokartony-truhlarstvi.cz

AKCE:

smrk štípaný
33 cm
Kč

699

PRMS

smrk suchý
50 cm

499

Kč

PRMS

FARMA U IVUŠKY

farmauivusky
PO - PÁ 8:00 - 17:30
SO 8:30 - 12:00

Dilo

Studio
Ilona Mertlíková

Milena Tomášková

724 102 342

777 729 266
BAHENNÍ
DETOXIKAČNÍ OBKLADY
- problematických
částí těla

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA
- diagnostika a poradenství
- individuální bylinné směsi na míru
- stimulace akupunkturních bodů
- baňkování

CVIČENÍ NA ROLLETICU
KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMIKA

- tvarování, prokrvení
a vyhlazení pokožky

- relaxace a regenerace
- uvolnění bloků a traumat
- obnova seberegenerace

MAGNETOTERAPIE
*taj 7"v"

*taj 6"l"

BYLINNÁ PARNÍ LÁZEŇ
- detox, podpora imunity

DÁRKOVÉ POUKAZY
*taj 8"to"

SEZIMOVO
ÚSTÍ
TUROVEC
PLANÁ
NAD LUŽNICÍ

Dopřejte svým blízkým
příjemné c hvíle při r elaxaci

Otevírací doba: dle telefonické dohody

KDE NÁS NAJDETE? Dilo Studio, Tomkova 2099 (býv. budova Telecomu)
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z
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VYBAVENÍ

Vizitky / Nemovitost / Podlahy
ŘÁDKOVÁ

VIZITKY ZA KORUNU
UZÁVĚRKA REZERVACE FIREMNÍ INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 25. 3. 2020. PŘÍJEM FIREMNÍ INZERCE NA TEL.: 602 855 804, 608 223 122 • DISTRIBUCE DO VŠECH SCHRÁNEK OKRESU TÁBOR • PLOŠNÁ INZERCE JIŽ OD 975 Kč (75 x 43 mm)

500 ks vizitek za 500 Kč + DPH!

-45%

AUTO / MOTO
>>> pokračování ze strany 2

–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pěknou Babettu typ 210 na
běžné ježdění, třeba do práce. Tel.: 607 724
087.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nové zimní pneumatiky zn.
Bridgestone Blizzak LM-30 na Opel Corsa C
včetně plechových disků! Kola jsou
vyvážená, najeto pouze 1100 km!
Garážované. Pneumatiky jsou zesílené: LM30. Rozměr 175/65 R14, vyrobeno ve
Španělsku. Za vše 5000 Kč, možná sleva při
rychlém jednání.Tel.: 702936843.

BYTOVÉ VYBAVENÍ

Norisreklama s.r.o.

1,80,- Kč

Odolenova 944, 390 01 Tábor
tel.: 381 27 41 41

1,- Kč

e-mail: info@norisreklama.cz
www.norisreklama.cz
w

Norisreklama

*taj 9"m"

+DPH

*t
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JARNÍ AKCE

JARNÍ AKCE
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o"

JARNÍ AKCE

Kolekce Design Vinyl Click Rigid
vcetne integrované podložky

%
0
1
Sleva
ta

á liš
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Z
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y
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*taj 11"ži"

Podlahy Tábor s.r.o.
Autorizovaná prodejna obchodní síť FLOOR FOREVER

strana 4

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

Budějovická 2061, Tábor (na úrovni hotelu Palcát, vchod z Budějovické)

tel.: 775 232 445, 775 232 448 / email: podlahytabor@seznam.cz

www.podlahytabor.cz
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

Prodám překapávač na kávu Philips
s digitálními hodinami, cen a400 Kč.
Halogenové infra topidlo 2 st. 800/400W,
otočný cyklovač - nový, cena 700 Kč. Ak.
kamna typ F2140 - 4 kW, nabíjecí doba 8
hod. Cena 700 Kč. Nepoužitý diplomatický
kufřík 45 x 36 x 16 cm. světle hnědé barvy,
zamykání číselný kód. Cena 800 Kč. Tel.:
724917301.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím nábytek 50 léta - rozkládací
lavice na lůžko, guč, rozkládací konferenční
stolek + 2 křesla, knihovna 2 ks, kov.
chromové postele 2 ks, cena dohodou. Tel.:
381231561.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám "kočičáka" dětskou otočnou
židli k psacímu stolu, jejíž opěradlo
připomíná kočičí hlavu (oči, ouška,
čumáček). Kožená oranžové barvy.V dobrém
stavu. Původní cena 1900 Kč, nyní 500 Kč.
Tábor - Pražské sídliště.Tel.: 731841965.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dřevěnou postýlku na kolečkách, stahovatelná bočnice, 3 úrovně výšky
ležení. Cena 1.500 Kč + dárek balík nových
plen, dřevěný peřiňák zn. Kotnov za 600 Kč,
pračka Whirlpool A+, 5 kg prádla za 1.000
Kč. Chýnovsko.Tel.: 724206505.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 2 chromové věšáky na kabáty
a různé oblečení. Úplně nové, hodí se do
bytu i do obchodů. Nutno vidět, cena
dohodou.Tel.: 723090540.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám malou televizi Hyundai úhl. 40
cm, š. 39 cm, v. včetně stojánku 30 cm. Nutný
set top box dvbt2. Cena 500 Kč, nebo
dohodou.Tel.: 603530275.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám úplně nové polštáře s husím
prachovým peřím, vůbec nepoužívané nevhodný dárek - alergik. Prodám rozkládací
kuchyňský stůl 110 x 70 cm, levně. Tel.:
724303308.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám houpací křeslo, cena dohodou.
Tel.: 606148587.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám rohovou kuchyň. lavici se světl.
zeleným polstrováním. Materiál lamino, roh
je uzpůsoben jako rohová polička bez
polstrování. Zn.Aksamité na zakázku.Téměř
nová. Levá strana má 2 sedáky, pravá strana
1 sedák. Cena dohodou. V případě zájmu
zašlu foto. Mail: sany.m@centrum.cz Tel.:
731473741.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kovové žehlící prkno se
snímatelným potahem, téměř nepoužívané,
s ručním rozkládáním, stabilní, výška 83 cm,
délka 115 cm, šířka 32 cm se sklápěcí
odkládací plochou. Cena 500 Kč. Tel.:
775154715.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Daruji za odvoz nebo symbolickou cenu
pěknou, zachovalou, větší oranžovou
sedačku z Aska do obýváku (ve tvaru U) +
křeslo. Je rozkládací s úložným prostorem.
V případě zájmu zašlu foto. Mail:
sany.m@centrum.czTel.: 731473741.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízíme k prodeji rohovou polici a ručně
vyřezávanou polici. Podrobnosti a foto
zašleme e-mailem. E-mail: eva.kudrnova@
centrum.cz
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám levně starší skříně ( šatní,
prádelník, botník, předsíňová stěna a pod.)
Tel.: 602430542.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 2 retro válendy s úložným
prostorem za 1.000 Kč.Tel.: 602289686.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pěkná dvouplátová kamna
Rekreant. Pravý vývod. Cena 2.500 Kč. Tel.:
733324013.

DOMÁCÍ ZVÍŘECTVO
Prodám kulaté balíky sena a otavy,
průměr 130 cm, uskladněné v hale, perfektní
kvalita. Vhodné i pro koně. Cena 1100 Kč za
kus.Tel.: 728705136.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím odchované domácí králíky kvalitní chov. uTábora.Tel.: 602644709.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám boudu na psa, nová palubková
dělící příčka, dvojí opláštění, rozměry: 140 x
85 x 70 cm / 120 x 75 x 60 cm.Vyrobím i jiné
rozměry.Tel.: 776397468.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím africké cichlidy Cyrtocala moorii
delfín, Cyphotilapia frontosa, také síťku na
plankton, alespoň 2m. Prodám paví očka,
rybářskou sedačku skládací novou. Levně.
Tel.: 777981411.
Pokračování na straně 5 >>

Reality / Bazény + okna / Stavebniny
INZERCE

ROZUMÍME REALITÁM I VÁM

Objednávejte kupónem na str. 15.

DOMÁCÍ ZVÍŘECTVO
>>> pokračování ze strany 4

RK STEJSKAL.CZ. TÁBOR

–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pšenici 3q 500 Kč/q. Prodám
brambory zn. Adéla 200 kg, cena 8 Kč/kg.
Chýnovsko.Tel.: 608148712.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám jehňata ovce kamerunské, cena
dohodou.Tel.: 728379514.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám jalovičku a býčka Simentál, stáří
dva měsíce, na výkrm. Cena dohodou. Tel.:
602187286.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám obilí - pšenici 440 Kč/q, ječmen a
oves. Soběslavsko.Tel.: 728817695.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám klece pro andulku - kanára bílá
hranatá velikost šířka 220 mm, délka 400
mm, výška 370 mm. Cena 350 Kč. Dále
kulatou klec zlatou průměr 370 mm, výška
500 mm. Cena 450 Kč.Tel.: 777072388.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám ovce á 450 Kč.Tel.: 603475784.

R E A L I T N Í

Andrea a Dalibor Kohoutovi

Prodej RD - historické budovy
v centru obce Veselí nad Lužnicí,
2
zastavěná plocha 329 m , součástí prodeje je i přilehlý pozemek
2
1039 m s dřevěnou stavbou. RD
je napojen na obecní vodovod
a kanalizaci, elektřinu a plyn. RD
částečně podsklepen. V roce
2008 byl vyměněn krov a střešní
krytina.

Panelový byt o dispozici 3+1
s balkonem v Českých Budějovicích, Staroměstské ulici. Byt
je po rekonstrukci v klidné lokalitě
v blízkosti centra města. V docházkové vzdálenosti se nachází
škola a školka, dostatek obchodů,
pošta a zastávka MHD.

4.950.000 Kè

7.500.000 Kè

5.400.000 Kè

3.490.000 Kè

PACOV
RD Sezimovo Ústí

Byt 2+1 Tábor

Byt 3+kk Praha

Malšice 334
391 75 Malšice
tel.: 608 107 082
ladislavtomasek@seznam.cz

www.bazeny-okna.cz

BAZÉNY

zakázková
výroba

... pro lepší požitek z koupání

*taj 12"vo"

SEZIMOVO ÚSTÍ

PRAHA

TÁBOR

SEZIMOVO ÚSTÍ

PRODÁNO

Byt 2+1 Tábor

Byt 2+1 Sezimovo Ústí

FALCO
STAVEBNÍ

MATERIÁLY

SPECIALISTA

NA SUCHOU VÝSTAVBU

akční
slevy!
*taj 13"tě"

Spustili jsme nový eshop
www.falco-czech.cz zaměřený na:

ONY

poctivá česká

E

LAC
TEPELNÁ IZO

plastová

OKNA

*taj 14"je"

• tepelná čerpadla, solární panely
• bazény plastové, foliové, skořepinové
• veškeré příslušenství a bazénová chemie
• bazénové zastřešení

OSB DESKY

Záruka 7 let

A DVEŘE

• český sedmikomorový profil
• 100% jistota původu materiálu
• profil vyrobený z primárního materiálu
• třída profilu "A" revoluční technologie Deep Glass
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

SÁDROKART

DOPR

ZDA

A
AV

Pokračování na straně 6 >>

ÈESKÉ BUDÌJOVICE

VESELÍ NAD LUNICÍ

Prodej dvou RD v centru Pacova. 1. podsklepený RD o dispozici 5+kk
s garáží a odděleným prostorem pro hosty, k dispozici vlastní studna na
zalévání. Vytápění je řešeno formou tepelného čerpadla. Systém topení
je doplněn o řídicí systém Wago a rozdělovač Belimo.V přízemí je k dispozici krb. K domu náleží pozemek včetně zastavěné plochy o výměře
775 m2. 2. jednopodlažní RD o dispozici 3+1, vytápění je řešeno
2
centrálně formou elektrokotle. K domu patří pozemek o výměře 190 m
včetně zastavěné plochy. Domy jsou napojeny na obecní vodu
i kanalizaci. Druhý RD je možno pronajímat.

Prodej pozemku o výměře 5003
2
m ke komerční výstavbě v Táboře, Náchodě. Na pozemek je
povolen sjezd z hlavní komunikace. Přípojka vody a elektrické
energie na pozemku. Obec. kanalizace vede v přední části
pozemku. Vhodné pro zbudování
skladové haly, administrativní
budovy a školícího centra, na čež
bylo vydáno územní rozhodnutí
o umístění stavby.

NÁŘADÍ, NÁSTROJE
Koupím lištovou / bubnovou sekačku MF
70, VARI s příslušenstvím, to není podmínkou. Mám zájem i o koupi zahradního
traktoru se sečením. Koupím i poškozené
nebo nekompletní. Děkuji.Tel.: 731487850.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám plynovou bombu PB 2 kg
s náplní, cena 300 Kč. El. motor patkový 320
W, 2700 ot. nový, cena 700 Kč. Prodlužovací
kabely 3 fáz. 32A dl. 27m - 1000 Kč, dl. 15m
- 600 Kč. El. přímotop 2 st. 2000/1000W.
Termostat, časopvač - nový, cena 600 Kč.
Přímotop Eta 2000/1000W, termostat, nový,
cena 300 Kč.Tel.: 602442077.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím různé zemědělské staré stroje
a nářadí, cena dohodou.Tel.: 381231561.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám ruční káru velkou 19" (2500)
a střední (600), pračku Romo R190 (500),
teplomet ETA-VIRO 2000W (500), hřídel
k cirkulárce se sklíčidlem (700), el. pánev
ETA 1000W (500), PB vařič "Solo" (400), el.
"Párty-grill" (200), tlak. nádobu - vzdušník
24l (300).Tel.: 608946407.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pákové stolní nůžky. Délka ostří
200 mm, jsou OK. Cena 1500 Kč. Tel.:
777072388.

NABÍDKA

TÁBOR - NÁCHOD

AKTUÁLNÍ

Cerﬁkovaní
makléři

RM

A

DHLEDY

KAZETOVÉ PO

VÝHODNÉ INTERNETOVÉ CENY
FALCO - PRODEJNÍ SKLAD - areál Hochtief
Chýnovská 714, Planá nad Lužnicí, tel.: 381 297 216
mob.: 602 163 092, obchod@falco-czech.cz
pr. doba: PO-PÁ 700-1600, SO 800-1200

další info: www.falco-czech.cz
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723 504 504

najdete nás na adrese: tř. 9. května 2061 (naproPalcátu), Tábor

ELEKTRONIKA
Prodám automat. pračku zn. Indesit Wilt
100, plnění horem, cena 800 Kč. Prodám
dám. kolo, cena 700 Kč.Tel.: 604159857.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám automatický telefonní
(odezvový systém) záznamník auto - logic
zn. Panasonic s příslušenstvím. Málo
používaný, funkční. Jsem z Tábora, cena
dohodou.Tel.: 737303308.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám věž Philips mini hifi system +
nahrané kazety 30 ks, levně. Tel.:
381274274.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím odšťavňovač POVER JUICE z
nerezové oceli a pevného plastu 1x
vyzkoušený - nevhodný dárek - 500 Kč. Tel.:
602464486.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Odšťavňovač Tefal ZE700131 Elea Duo.
Kvalitní výrobek, jako nový. Nevyužitý.
12000 ot./min., 2 rychlosti, kapacita
zásobníku na zbytky 0,7 l, pouze 4 části se
čistí, možno čistit v myčce, součástí jsou 2
otočné skleničky pro rychlé servírování. Cena
600 Kč. Email: shmdk@seznam.cz. Tel.:
735711547.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám mrazák 210 l truhlíkový, 3 roky
starý, 1x použitý. Cena 2.500 Kč. Tel.:
737409212.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám televizi značky SHARP LC37D65 E, cena 1500 Kč.Tel.: 728848188.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám Indukční varnou desku zn.
Siemens EH675ME11E, zánovní, vyrobeno v
Německu z kvalitních materiálů, 100%
funkční, boost na všechny 4 indukční varné
zóny!!! F-ce: management power, timer,
dětská pojistka, ovládání touchslider. Roz:
57.0 x 602 x 520 mm. Cena 12.000 Kč. Tel.:
702936842.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím k prodeji šuplíkový mrazák
Giočel. Nutný osobní odběr,Tábor. Cena 500
Kč. E-mail: vladimir-adam@seznam.cz Email: vladimir-adam@seznam.cz.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám monitor k PC, úhlopříčka 47 cm,
kabel na připojení, bez poškození. Přidám
zdarma web kameru a mikrofon. Pouze
osobní odběr. Tábor 400 Kč. E-mail:
medalovahela@seznam.cz
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám monitor Samsung, úhlopříčka
43 cm, včetně kabelů. Pouze osobní odběr.
Zdarma přidám web kameru a mikrofon. Za
100 Kč. E-mail:medalovahela@seznam.cz
E-mail: medalovahela@seznam.cz.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Mikrovlnná trouba za 500 Kč funkční,
málo používaná.Tel.: 721961701.

K A N C E L Á Ø

TÁBOR

ŘÁDKOVÁ

Nábytek / Stínící technika

SPECIALIZOVANÝ OBCHOD
DŘEVĚNÉHO NÁBYTKU

NEMOVITOSTI
>>> pokračování ze strany 5

Milovníci dřevěného nábytku si u nás přijdou na své

*taj 15"po"

Více info na:

Zavadilská 786/3, Tábor - Parkoviště u prodejny

www.nabytek-borovicemasiv.cz
MĚXUS SEZ. ÚSTÍ
AKCE
4.3.STŘEDEČNÍ HRANÍ
od 16–18 hod. knihovna Školní náměstí.
Vydáme se na pirátskou výpravu s hrou
Memoarrr a zkusíme najít rubíny z pokladu.
V Kingdominu budeme v roli králů hledat
nová území pro svá království. Na závěr
pomůžeme ve hře Cut the rope příšerce Om
Nomovi získat bonbony.

20.3. NA KUS ŘEČI
S MIROSLAVEM DONUTILEM
od 19 hod. sál Spektrum. Skvělé historky,
příběhy a zážitky o tom, co se může přihodit
na cestách, při natáčení i v životě. Populární
herec, bavič a vypravěč bude nejen vyprávět,
ale také odpovídat na dotazy diváků.

26.3. HRAVÉ ODPOLEDNE
od 14–17 hod. knihovna Školní náměstí.
Během hravého odpoledne se dozvíme něco
zajímavého o velikonočních svátcích,
prohlédneme si knihy s velikonoční
tematikou a bude přichystaná i tvořivá
dílnička pro šikovné ruce.

KONCERTY
16.3. NEZMAŘI
od 19 hod. sál Spektrum. Koncert folkové
skupiny Nezmaři, které v roce 2020 vyjde
velký zpěvník obsahující všechny písničky
čtyřicetiletého působení kapely. Během

Ot. doba: Po- Pá 8 - 11.30 / 12.15 - 16.00 / So 8.30 - 11.00 hod.

3/20

nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí, www.kulturamexus.cz

koncertu zazní písně od počátku skupiny až
po současnost.

30.3. ŽENA VLČÍ MÁK
VIP ART COMPANY

PŘEDNÁŠKY
9.3. NEJLEPŠÍ PŘÍBĚHY Z HOR
VIKTORKA HLAVÁČKOVÁ

od 19 hod. sál Spektrum. Herecký koncert
Hany Maciuchové. Hra je monologem starší
dámy, která prožívá nečekanou a stejně
intenzivně opětovanou lásku k muži o deset
let staršímu, než je ona sama. I „starý“
člověk ještě žije a možná vás překvapí jak!

od 18 hod. sál Spektrum. V. Hlaváčková
povypráví nejlepší příběhy, které se jí
přihodily za rok a půl pěšího putování
divokými horami od Zlína až po Baku.

2.4. KANADA,
MULTIKULTURNÍ ZEMĚ
LEDNÍHO HOKEJE
POHODÁŘI
od 18 hod. sál Spektrum. Pořad o druhé
největší zemi světa, ve které kromě jiného
také vznikl lední hokej. S živým komentářem
Michala Poulíčka.

DIVADLA
25.3. DOKUD NÁS MILENKY
NEROZDĚLÍ
od 19 hod. sál Spektrum. Brilantní situační
komedie o tom, kolik milenek je zapotřebí ke
zkáze jednoho dlouholetého manželství.
Hrají:Vladimír Kratina,Veronika Freimanová,
Jana Bernášková, Kateřina Lojdová, Luděk
Nešleha

POHÁDKY
18. a 25.3.
O ZLOBIVÉM SKŘÍTKOVI

VÝSTAVY
14.3. VSUČMS
– OPĚT SPOLU!

Vernisáž od 16 hod. galerie Spektrum.
Výstava je přístupnádo 17. dubna. Josef
Pepíno Balek sdružuje přes 700 amatérských
výtvarných umělců různých žánrů, kteří často
získávají uznání od profesionálních kolegů.
Vernisáž doprovodí akustické duo L.
Stejskalová a M. Havelka.

od 8.2. PIN-UP …
A JIŘÍ ZIMČÍK – KOMIKSY

od 16.30 hod. loutkový sál. V jednom
království se objeví zlý skřítek Šťoura Boura,
který si chce vzít za ženu princeznu Alenku.
Když ho princezna odmítne, všechno, co kdo
pochválí, zničí. Na zámku už si s ním neví
rady…

galerie Spektrum.Výstava je přístupnádo 13.
března. Pin Up ilustrace dokáží naznačovat
děj či příběh. J. Zimčík se věnuje kresbě
komiksů, výrobě koláží a ilustracím. Výstava
je prodejní.

od 31.1. HELENA ŠANDOVÁ
– OBRAZY

galerie Spektrum. Výstava je přístupná do
13. března Helena Šandová pochází
z Chýnova. Kresbu a malířské techniky
studovala pod vedením malířky Evy
Wernerové – Malkovské.Výstava je prodejní.

22.3. KAŠPÁRKOVY
ČERTOVINY
DHS RUBIKON TÁBOR
od 15 hod. sál Spektrum. Veselá pohádka o
tom, že strachem utéci před svou ženou se
dá i do čertova mlýna. Když máte jako
pomocníky Kašpárka a Honzu, nemělo by se
nic stát. Ale když se k tomu přimotají dva ne
moc chytří čerti, hned je o pár problémů víc.

od 31.1. MARCELA SVATON
– SOCHY

galerie Spektrum.Výstava je přístupnádo 13.
března. Výstava soch Marcely Svaton, Češky
žijící ve Francii, absolventky Accademia di
BelleArti v Carraře.

PØEDOKENNÍ ROLETY SCREENOVÉ ROLETY
Chrání po celý rok před vloupáním, v létě
před sluncem a horkem, v zimě izolují ...

Zajistí pohodlné posezení
pod Vaší pergolou bez průvanu.

BØEZNOVÁ

NABÍDKA:

TIP

NA JARO

ALUZIE, ROLETY, MARKÝZY

Sluníčko už se blíží . Připravte se
na něj včas s naší stínící technikou.

Dále nabízíme: sítě proti hmyzu • pohyblivé garnyže • shrnovací dveře • rolety DEN/NOC • okenní sušáky a držáky truhlíků

od

roku

1991
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AKCE NA VRATA A DVEŘE HÖRMANN STÁLE BĚŽÍ!
Bílkova 468, Tábor, tel.: 381 254 374, mob.: 602 470 019
info@janajanu.cz, Nová prac. doba: út - čt: 8.00 -17.00
Telefonické konzultace: PO-PÁ 8.00 - 17.00

MÁME

NOVÝ www.janajanu.cz
WEB:

w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

*taj 16"má"
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Nábytek
BOROVICEMASIV

ŘÁDKOVÁ

Pronajmu 1+1 v Soběslavi u pošty. 6500
Kč/měs. úplně se vším, topení kamna.
Neplatíte kauce, RK a smlouvy. Stačí 2 nájmy
dopředu a bydlíte.Tel.: 603442474.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím byt v Táboře nebo Sezimově Ústí.
Původní stav nevadí.Tel.: 607058346.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím dům v Sezimově Ústí nebo v Táboře. Hotovost.Tel.: 607058346.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím garáž v Sezimově Ústí 1,2, nebo
v Táboře do 120 tis. Kč. Platím hotově,
případné nepotřebné věci odvezu do
sběrného dvora, převod zařídím. Děkuji za
nabídky.Tel.: 733500400.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám chatu v Táboře - Měšicích. Cena
dohodou.Tel.: 734279550.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu 1+1 v Soběslavi u pošty 6500
Kč/měs. úplně se vším. Neplatíte kauce, RK
a smlouvy. Stačí 2 nájmy dopředu a bydlíte.
Tel.: 603442474.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím dům, byt do 1.000 000 Kč
kdekoliv i před opravou.Tel.: 603442474.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Hledáme ke koupi byt v Táboře, Sezimově
Ústí, Soběslavi či Veselí nad Lužnicí,
případně Bechyně či Mladá Vožice. Tel.:
724131747.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Sháníme dům / chalupu v okolí Tábora.
Koupě. Zahrada výhodou, stav není
rozhodující. Nejlépe Chýnov a okolí,
Soběslav a okolí, Veselí nad Lužnicí a okolí
nebo Mladá Vožice a okolí. Děkujeme. Tel.:
724131747.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím, pronajmu byt v dobrem stavu
pro jednu osobu v Soběslavi. Tel.:
732763816.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám družstevní 4+1, 3 km od Soběslavi v nově rekonstruované 5 bytovce
s možností převodu do OV. Vlastní garáž,
voda a topení. Zahrada. 2x balkon. Cena
1.600.000,- Kč.Tel.: 777013085.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím garáž v Táboře, nejlépe v Klokotech. Platba v hotovosti.Tel.: 607613463.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím garáž v Soběslavi. Děkuji za
nabídku.Tel.: 604186115.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu byt 2+1 s balkonem v
Soběslavi, zděný dům, klidná lokalita.
Nevybavený, nová kuchyňská linka, velká
šatní skříň. Cena 10 000 Kč/měs. včetně
energií. Kauce 2 nájmy dopředu. Volný od
1.3.2020.Tel.: 603335965.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu dlouhodobě nadstandardní
RD 5+1 v Plané nad Lužnicí. Sauna,
posilovna, garáž. Volný od 4/2020. Tel.:
602733546.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám garáž. Zděná, řadová garáž v
Táboře na Pražském sídl. s elektřinou. Info
mob.Tel.: 702843005.
–––––––––––––––––––––––––––––––
2
Pronajmu byt 3+1 (63 m ) v zrekonstruovaném, zatepleném panelovém domě
s plastovými okny. Byt je ve 4. patře, bez
balkonu, po rekonstrukci.Nájem 11000 Kč +
energie. K dispozici od 03/2020. tel. 725
350 195Tel.: 725350195.

ODĚVY
Prodám dámské kožené černé sako vel.
XL, mírně vypasované, jako nové, míry prsa
104 cm, pas 96 cm, boky 116 cm. Dále
prodám dámský dlouhý kožich stříhaný
beránek, medová barva, vel. 46. Velice
zachovalý, za symbolickou cenu. Tel.:
603704802.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kožené pánské sako, pravá kůže,
vel. 50. Šusťákové soupravy, společenské
šaty, kožich hnědý umělý, 2 župany
brogátové, vše málo použité. Tel.:
728898067.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zachovalé pánské kožené bundy
vel. 54, 1x zimní, 2x letní. větší množství
vyšívacích bavlnek, nový damašek v metráži
na ložní soupravy, žlutá a růžová barva.
Pánský vlněný oblek s vestou vel. 54. Tel.:
604792851.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám chlapecké celoroční boty, zn.
Superfit, vel. 31, modré, PC 1399 Kč, NC 250
Kč a chlapecké letní sandály, zn. Keen, vel.
30, šedo/červené, PC 1499 Kč, NC 250 Kč.
Tel.: 737724474.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dívčí letní sandály zn. Superfit,
vel. 34, růžové, 2 kytičky, PC 1299 Kč, NC
250 Kč a dívčí zimní boty, zn. Columbia, vel.
35, červeno/černé, PC 1099 Kč, NC 200 Kč.
Tel.: 737724474.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kojenecké oblečení 0-1 rok,
malé velikosti, neutrální, po jednom dítěti,
i stálý odběr. Výběr velikostí dle potřeby,
rozumná cena.Tel.: 704877004.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám červený batoh značky Deuter
model Spider. 300 Kč. Pouze osobní předání
Tábor. E-mail: eva.kudrnova@centrum.cz
–––––––––––––––––––––––––––––––
Kožená bunda pánská vel. 64 - 66
nenošená za 1.000 Kč.Tel.: 721961701.
Pokračování na straně 8 >>

Nemovitosti / Práce / Tepelná čerpadla / Bazény
Nám. T. Bati 424/2, Sezimovo Ústí (budova Hochtief)

Jsme tady pro Vás
Mgr. Rudolf Orct

Tábor

Ì!
NOV

Ì!
NOV
rudolf.orct@re-max.cz

Sobìslav

Ì!
NOV

V
SLE

REALITNÍ KANCELÁØ

602 724 885

Tuèapy

A!

Ì!
NOV

Pìt pozemkù 10 254 m , vèetnì lesa
u Jihoèeského letitì v Homolích.

Pozemek na krásném místì u Neárky
2
na stavbu chaty 1.428 m .

Prodej prostorného, zdìného bytu
2
k rekonstrukci, 2+1, 54 m .

Prodej RD 2+1, obytná
2
plocha 90 m , po rekonstrukci.

2.290.000 Kè

rudolf.orct@re-max.cz

helena.hrabetova@re-max.cz

helena.hrabetova@re-max.cz

jana.kohoutova@re-max.cz

jana.kohoutova@re-max.cz

2.790.000 Kè

Cena na doptání v RK

805.000 Kè

1.090.000 Kè

1.360.000 Kè

Mezná u Sobìslavi

Sezimovo Ústí II

Chlum u Tøebonì

Kámen u Pacova

Stádlec u Tábora

Roudná n. Lunicí

Ì!
NOV

Ì!
NOV

2

Stavební pozemek 1799 m
(1 nebo 2 RD).

Ì!
NOV
2

Byt 2+1,
2
54 m , 5. patro, výtah.

2

RD 6+kk, dvojgará, 345 m , zdìný zahr.
2
domek, pozemek 1.840 m .

RD s dvìma byty 3+kk, 2+1, gará,
2
zahrada, 977 m , s výhledem na hrad.

Chalupa k rekonstrukci 86
m,
2
minizahrádka 43 m .

rudolf.orct@re-max.cz

rudolf.orct@re-max.cz

rudolf.orct@re-max.cz

helena.hrabetova@re-max.cz

helena.hrabetova@re-max.cz

719.600 Kè

1.664.000 Kè

3.700.000 Kè

2.999.000 Kè

495.000 Kè

Rekreaèní areál, kemp Orion,
2
13.571 m .
*taj 17"ha"
jana.kohoutova@re-max.cz

Cena na doptání v RK

VÍTE, ŽE TI, KDO PRODÁVAJÍ NEMOVITOST TZV. BEZ REALITKY, SI MUSÍ SAMI ZAJIŠŤOVAT, PLATIT A ZODPOVÍDAT ZA VŠECHNY SLUŽBY, SPOJENÉ S PRODEJEM?

hledá

HLEDÁME

DO SVÉHO
PRACOVNÍHO
KOLEKTIVU

SERVISNÍHO MECHANIKA

- zemědělské techniky

NOVÉ
PRACOVNÍKY
*taj 18"t"

na pozice:

konstruktér
pracovník montáží
na stavbách
pracovník výroby,
svářeč plastů
projektový manažer
– stavební dozor
rozpočtář
technická kontrola

Místo pracoviště: Soběslav, okr. Tábor.
Bližší informace k nabízeným pozicím
na tel. čísle: 731 629 772 nebo na
www.envi-pur.cz v sekci kariéra. V případě
zájmu zašlete životopis v elektronické
podobě na e-mail: sekretariat@envi-pur.cz

Místo
výkonu práce:
Bystřice, Záhoří

POŽADUJEME:
• SŠ vzdělání nebo výuční list v technickém
nebo zemědělském oboru
• řidičský průkaz sk. B, T, (C+E)
NABÍZÍME:
• práce v dobrém kolektivu
• kvalitní technické zázemí
• systematické vzdělávání a profesní růst,
odborná školení v ČR i v zahraničí

*taj 19"dr"

Kontakt: Ing. Václav Macháček, tel. 725 975 679, e-mail: vaclav.machacek@kvarto.cz

K V A R T O, spol. s r. o., Dr. E. Beneše 496, 257 51 Bystřice

Prodej - Montáž - Servis

TEPELNÁ
ČERPADLA
IVT
ZELENÁ ÚSPORÁM
KOTLÍKOVÉ DOTACE
Kancelář Soběslavská 1604, Tábor

*taj 20"uh"

PRODEJ A MONTÁŽ
LUXUSNÍCH KERAMICKÝCH

IVT AIR X nejúspornější

BAZÉNŮ COMPASS
VČETNĚ ZASTŘEŠENÍ
Realizace na klíč!

v kotlíkových dotacích
Nejlepší země/voda IVT GEO 312C

Infolinka 608 966 856
www.instaltherm.cz

let
15 rhu
t
na

*taj 21"ým."

info@spbservisni.cz | +420 777 737 282 | www.spbservisni.cz
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z
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UZÁVĚRKA REZERVACE FIREMNÍ INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 25. 3. 2020. PŘÍJEM FIREMNÍ INZERCE NA TEL.: 602 855 804, 608 223 122 • DISTRIBUCE DO VŠECH SCHRÁNEK OKRESU TÁBOR • PLOŠNÁ INZERCE JIŽ OD 975 Kč (75 x 43 mm)

Zdìný byt 3+kk, 79 m , po kompletní
rekonstrukci.

Jana Kohoutová

Homole

2

2

RD 4+1 (270 m ), gará, zahrádka,
2
poz. 345 m .

2

Mgr. Helena Hrabìtová
777 660 902
Veselí nad Lunicí

725 829 839

Chýnov

Profil

Péřové výrobky / Voda - topení / Cukrářství / Práce
ŘÁDKOVÁ

25 let na trhu

VODA-TOPENÍ

Oslavte s námi kulaté výročí naší rodinné ﬁrmy

JAN HLÁVKA

UZÁVĚRKA REZERVACE FIREMNÍ INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 25. 3. 2020. PŘÍJEM FIREMNÍ INZERCE NA TEL.: 602 855 804, 608 223 122 • DISTRIBUCE DO VŠECH SCHRÁNEK OKRESU TÁBOR • PLOŠNÁ INZERCE JIŽ OD 975 Kč (75 x 43 mm)

PÉŘOVÉ VÝROBKY
Výběr ze 40 druhů
bavlněných sypkovin
TÁBOR - Třebízského 839

tel.: 777 273 834

PŘÍJEM ZAKÁZEK MIMO
PRACOVNÍ DOBU PO TEL.
DOHODĚ I V SOBOTU

Po, Út 14.30 - 18.30
LÉKÁRNA

SOBĚSLAV, Chvalovského nábř.
p. Kadlecová tel.: 737 829 761

BUDĚJOVICKÁ
150 m

30 m

TŘEBÍZSKÉHO

VESELÍ n/Luž., Secondhand na náměstí
p. Hušková, tel.: 736 424 075

VEČERKA

*taj 22"A"

w w w. p e r o v e p r o d u k t y. c z

ČISTÍRNA PEŘÍ

ZAKÁZKY NA POČKÁNÍ PO TEL. DOHODĚ
KULTURA TÁBOR
8.3. PAMATUJ !

od 15.00 / kostel sv. Filipa a Jakuba a starý
židovský hřbitov v Táboře, park Pod Kotnovem.
Pietní akt k uctění památky obětí holocaustu se
čtením jmen. Hudebně-literární pásmo, vystoupí
Eva a Ludmila Peřinovy. Pořádá Hadasa, z. s., ve
spolupráci s městem Tábor, Husitským muzeem
vTáboře a skautským oddílem Modříni.

19.3. 378. BAREVNÝ ČTVRTEK
ANEB OD TÁBORA AŽ NA KONEC
SVĚTA – Z ČÍNY DO TIBETU

od 19.00–21.00 / Divadlo Oskara
Nedbala – malý sál Asijská cesta majitele prachatické CK Ocean Miloslava Martana začíná
v Pekingu a končí v tibetské Lhase. Představí
nejvýznamnější čínské památky, tržnice, pandy
i moderní Čínu v čele se Šanghají a rychlovlaky.
Na závěr nás čeká Lhasa – dalajlamův palác
Potála a četné chrámy.

24.3. JIHOČESKÝ ZVONEK 2020

– 25. ročník / od 9.00 / Divadlo Oskara
Nedbala / Regionální soutěž žáků základních
škol a víceletých gymnázií ve zpěvu. Soutěží se
tradičně ve čtyřech věkově oddělených kategoriích ve zpěvu lidových písní a volném repertoáru. Pět nejlepších vystoupení z okresního kola
dle doporučení poroty postoupí do krajského
kola soutěže, které se bude konat dne 14.
května v DDM ve Strakonicích.

24.3. SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ
KNIHY TÁBOR O MĚSTĚ
– PEVNOSTI
od 16.00

/ Stará radnice – gotický sál.

nebo dle domluvy

Jan Hlávka, Chýnovská 159 Tábor - Měšice
Tel.: 727 819 869 / e-mail: hlavka-jan@volny.cz

U Nádraží
602,
39111,
65Tábor,
Bechyně,
Odbor kultury a cestovního ruchu,
Žižkovo
nám.
tel.:tel:
381381
486213
300338, www.kulturnidum.cz
Slavnostní uvedení knihy Tábor O městě –
pevnosti spojený s autogramiádou autorů
a prezentací knihy. Na místě bude možné knihu
zakoupit za 249 Kč. Hudební doprovod zajistí
komorní pěvecký soubor Domino. Pořádá Město
Tábor ve spolupráci s Husitským muzeem
vTáboře.

28.3. TÁBOR S PÁROU
od 9.00–16.00 / Nádraží ČD v Táboře /
Oslavy 600. výročí založení města Tábora na
železnici.Vyjížďky parními vlaky do všech směrů,
výstava lokomotiv za poštou, výstava o historii
železnice v hale nádraží, modelové kolejiště
a další doprovodný program. Více na
www.cd.cz/jiznicechy. Pořádá MěstoTábor a ČD.
Sledujte samostatné plakáty.

HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR
www.husitskemuzeum.cz

7.3. KOSTÝMOVANÁ PROHLÍDKA
od 13.00 . Nutno objednat, kapacita je
omezená, objednavky@husitskemuzeum.cz, tel.
774 059 263

12.3. VOJENSKÁ KANCELÁŘ
PREZIDENTA REPUBLIKY
V PROMĚNÁCH ČASU A REŽIMŮ
1945–2015
od 17.30 / Přednáškový sál Husitského
muzea v Táboře, nám. Mikuláše z Husi čp. 44.
Přednáší PhDr. Daniel Povolný.

CUKRÁŘSTVÍ
eselých
UV

Prodej zákusků přímo z výroby,
svatební cukroví, modeláž dortů na přání,
svatební dorty, dětské a slavnostní dorty.
Vyrábíme vše z másla!

www.ambrozia.cz

CUKRÁŘSKÉ POMŮCKY

Vám nabízí vše k pečení, zdobení a modelování
- potahové hmoty, české formičky a vykrajovátka,
zdobící sáčky, barviva, válečky, silikonové formičky
a mnoho dalšího. Při výběru Vám rádi poradíme.
Amonet s.r.o., OD Dvořák, tř. 9. května, Tábor, tel.: 774 701 748

PEKÁRNA

*taj 24"ku"

U BUCHTIČKY A HOUSTIČKY
Máslové vánočky, koláče a buchty, kváskový
chléb, špaldový, ječný, žitný chléb a další
kvalitní pekařské výrobky.
Najdete nás v přízemí staré části OD Dvořák, tř. 9. května, Tábor

3/20

14.3. VLASTIVĚDNÁ VYCHÁZKA
PO STOPÁCH OSKARA NEDBALA
POD VEDENÍM LUDMILY
PEŘINOVÉ

3.3. GENEALOGIE: STARÉ MAPY
A KTERAK V NICH ČÍST

21.3. SOBOTNÍCI – PO STOPÁCH
MLÝNŮ NA TISMENICKÉM
POTOCE

11.3. LIDSKÉ TĚLO:
DUTINA ÚSTNÍ A SPOL.

od 14.00 / sraz pod střelnickými schody

od 18.00–20.00 / knihovna pro dospělé,
přízemí. Přednáší David Kaczor, student 1. LF
UK.

25.3. TEODOR BUZU
– DOTEKY ČASU – VERNISÁŽE

12.3. BEATLES – MAGICAL
MYSTERY TOUR 1960/1970/2020

od 14.00 / sraz na Křižíkově náměstí u Brány času. Okruh Starým městem s hudebním
zastavením v ZUŠ O. Nedbala.

od 17.00–20.00 / Galerie Ambit
a Galerie U Radnice.Výstava k životnímu jubileu táborského umělce s moldavskými kořeny.
Galerie Ambit – malba na hedvábí a porcelánu,
Galerie U Radnice – akvarely a oleje 17.00
Galerie Ambit – úvodní slovo Mgr. Jakub
Smrčka, Th.D., ředitel Husitského muzea, 18.00
Galerie U Radnice – o autorovi promluví Mgr.Vít
Vavřinec Pavlík, předseda Asociace jihočeských
výtvarníků.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR
www.knihovnatabor.cz

2., 9., 16., 23. a 30.3.
HRAJEME SI S DĚTMI

pobočka knihovny na Sídlišti Nad Lužnicí,
Vídeňská ulice.

od 18.00–20.00 / knihovna pro dospělé,
přízemí. Blanka Lednická bude vyprávět o tom,
jak pročítat staré mapy. Pořádá Městská
knihovna Tábor ve spolupráci ČGHSP Praha –
pobočka Tábor.Více informací nejen o programu
na: www.genealogie-tabor.cz

od 19.00–21.00 / knihovna pro dospě-lé,
přízemí. Karel Deniš uvádí audiovizuální pořad
Beatles – Magical Mystery Tour 1960/1970/
2020. Písničková a fotogra cká projížďka
Liverpoolem po stopách asi navždy nejslavnější
kapely světa.

16.3.-27.4. PC KURZY 2020 ANEB
ROZUMÍM SI S POČÍTAČEM

- knihovna pro dospělé, studovna / 16. března,
9.00–10.30 hod. – Základy práce na PC / 25.
března, 17.00–18.00 hod. – Mobilní aplikace
pro chytré telefony / 30. března a 27. dubna,
9.00–10.30 – E-mail / 1. dubna, 17.00–18.00
– Vyhledávání na internetu (Idos.cz,
M a p y. c z , Yo u t u b e. c o m ) / 1 5 . d u b n a ,
17.00–18.00 – Google.com (vyhledávání, gmail, g-disk).

Pokračování na straně 9 >>>

zahradní
architektura
tábor s.r.o.

ZAHRADNÍ
ARCHITEKTURA
TÁBOR s.r.o.

Vladimíra Veselá - cukrářství s.r.o., Kotnovská 173, Tábor, tel.: 381 257 769
ambroziatabor@seznam.cz, ot. doba: PO - PÁ 6 - 18 hod., SO 6 - 9 hod.
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Provádíme:
*taj 23"po"
• rekonstrukce vody, odpadů, topení
• opravy radiátoru zamražením
pracujeme
bez nutnosti vypuštění
v
sobotu
• průmyslové čistění odpadů
• havarijní pohotovost
i v neděli

PŘIJMEME

PRACOVNÍKY NA HPP
NA POZICI:
dělník sadových úprav - zahradník

stavební dělník

POŽADAVKY:
výhodou znalost oboru, popř. zahradnické vzdělání
řidičský průkaz sk. B podmínkou řidičský průkaz sk. C vítáno
zaslání životopisu či motivačního dopisu na e-mail:
cepak@zahradytabor.cz
NABÍZÍME:
práci ve stabilní prosperující firmě práci v menším kolektivu
osobní hodnocení
možnost dalšího odborného vzdělání
a zvýšení kvalifikace (kurzy, školení)
5 týdnů dovolené
cestovní výdaje hradíme v plné výši
vhodné pro absolventy
NÁPLŇ PRÁCE:
rekonstrukce parků a veřejné zeleně
výsadby rostlin
založení trávníků
kácení a ošetření dřevin
údržba veřejné
zeleně
zhotovení mlatových a dlážděných cest, kamenných
zídek a schodišť, dětských hřišť a sportovišť
*taj 25"d"
KONTAKT: ING. ČESTMÍR CEPÁK

cepak@zahradytabor.cz
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

Tel.: 602 200 550

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

PRÁCE
>>> pokračování ze strany 6

Hledám paní na úklid 1x za 14 dní 4 hod.
v Táboře u Kotnova, 110 Kč čistého/hod.
Pouze dopoledne.Tel.: 603442474.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám brigádu - stavebnictví - sklady rozvoz - správce - vyučen elektro, ŘP skupiny
A,B,C,T -VZV.Tel.: 607462404.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám nožíře na opravu otvírače vývrtky. Koupím několik časopisů Čtřlístek,
neboABC.Tel.: 722302761.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím své služby kácení stromu
komplet pro vaší zahradu, odvezu přivezu
cokolív, sečení trávy a práce kolem domu.
Tel.: 775362184.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím služby zednické a stavební,
štuky, omítky, základy, zámkové dlažby,
sádrokartony, bourací práce aj.. Vždy se
domluvíme.Tel.: 792222488.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Dobrý den, nabízím zednické práce,
malování, omítky, štuky, atd…. Tel.:
792353066.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Hledáme brigádníka pro údržbu rekr.
střediska u Stádlce. Manuální zručnost, fyz.
zdatnost, ŽL výhodou. Nástup možný od
dubna, možnost i pouze občasně. Tel.:
602326747.

RŮZNÉ
Nevíte, co s pozůstalostí? Stěhujete se?
Koupím hud. nástroje, obrazy, hodiny,
hodinky, zbraně, porcelán, pohlednice. Zlato,
stříbro, všechny druhy. Šperky, zlomky, zubní
korunky. Mince, medaile, sbírky, foťáky,
hračky, starožitný nábytek.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím vyšívací bavlnky "Perlovka"
různé barvy, levně, dále vyšívací bavlnky
"léto" levně. Nabízím panamu bílou +
perličku hnědou, velikost na ubrus, na
vyšívání.Tel.: 603704802.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím časopisy magazín jaro leto
podzim zima, praktická žena, žena a móda,
šijeme, cargo magnet, wit, euronova a další.
Dále prodám el. radiátor, přenosná el.
kamínka, masážní strojek krční páteře,
teplákové soupravy modré nové. Tel.:
728417786.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nové aut. pohaty Š. Rapid, PC
3.500 Kč, nyní 1.000 Kč. Přepravku na
drůbež 70 x 50 x 30 cm za 200 Kč. Vak na
seno 1m3 za 200 Kč. Psací stolek za 350 Kč,
Jídelní stůl sklo/ chrom 110 x 65 cm za 350
Kč.Tábor.Tel.: 792316007.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kvalitní fotoaparát Fuji na
klasický film, cena 500 Kč. Prodám pěknou
vzduchovku ruské výroby plus diabolky, cena
dohodou. Kávový zlacený servis zdobený
ruční malbou, nepoužívaný, cena dohodou.
Tel.: 775447768.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 2 ks dřevěné poličky, d. 90 cm, v.
45 cm, vhodné na chatu či chalupu. Tel.:
739669674.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám sadbu brambor odrůda Adéla
a Vega - jsou výborné žlutomasé, dále seno
v kulatých balících a dříví palivové suché
v metrech smrk + borovice.Tel.: 702957329.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám novou stojanovou škubačku na
drůbež.Tel.: 702808729.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám novou digitální kulmu na vlasy
zn. Roventa, cena 700 Kč, dříve 940 Kč. Tel.:
723865800.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám novou nepoužitou pouze
smontovanou koupelnovou zrcadlovou
skříňku dub sodoma + bílá, rozměry: 70 x 70
x 25 cm, PC 2.500 Kč, prodám za 1.500 Kč.
Tel.: 723865800.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nové posunovací okénko
diafoto obrázků projektoru z NDR. Tel.:
722302761.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím k prodeji smrkové palivové
dřevo. Cena dle odebraného množství.
Špalky: 1 až 5 prm = 650 Kč/1PRM; 6 a více
= 600 Kč/1PRM. Štípané: 700 Kč/1PRMS. K
odebrání v Táboře, nebo mohu zajistit
dopravu.Tel.: 732387777.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím tovární malotraktor české nebo
slovenské výroby Vari/ Tera/ Agzat, MT, TK
atd. Může být i poškozený. Nabídněte,
prosím, děkuji.Tel.: 731487850.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám urnový hrob v Prahe 4 Pankrác.
Cena dohodou.Tel.: 702303398.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím klávesy zn. Jamaha za přijatelnou
cenu.Tel.: 702303398.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dámské jízdní kolo v perfektním
stavu v plné výbavě, cena 3.800 Kč. Tel.:
603331003.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám plechovou skříň, levně. Tel.:
381274274.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zahrad. houpačku pro 4 lidi
zánovní. Kompresor s motorem dvoupíst bez
nádrže, motor 1400 ot., 1 kW, strojní rozbrus
kotouč prům. 30 cm, gumy letní Good Ride
155/70 R13, gumy zimní 195/55 R15,
kolečka s nástavci 80 cm na khaky lešení
prům. 38 cm, vše zánovní.Tel.: 607764724.
Pokračování na straně 9 >>

Práde / Lešení / Dřevo / Okna
INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

ELEKTRIKÁØE

Prodej proﬁ a poloproﬁ žebříků

Doprava do 3,5 tuny

KTEØÍ SE NEBOJÍ

PRACOVAT

Správa bytových
a komerčních prostor

PRO VÝROBU
ROZVADÌÈÙ A NA
ELEKTROMONTÁE

Profesionální služby
pro ﬁrmy i jednotlivce

VÍCE INFORMACÍ O TÉTO POZICI VÁM RÁDI SDÌLÍME
NA VÝŠE ZMÍNÌNÉM TEL. ÈÍSLE, PØÍPADNÌ E-MAILU.

KULTURA TÁBOR
>>> Pokračování ze strany 8

18.3. VESMÍRNÝ TÁBOR 2020:
POZOROVÁNÍ SLUNEČNÍ
KORÓNY Z KOSMU – ÚČAST ČR
NA NOVÝCH MISÍCH ESA

od 18.00–20.00 / knihovna pro dospělé,
přízemí. Přednášející prof. RNDr. Petr Heinzel,
DrSc.

19.3. JARNÍ DÍLNA PRO DĚTI

od 8.00–17.00 / pobočka Sídliště Nad Lužnicí,
Vídeňská ulice. Kreativní dílna pro děti a jejich
rodiče.

od 18.00–20.00 / knihovna pro dospělé, 3.
patro. Autorské čtení a beseda se spisovatelkou
Viktorií Hanišovou, autorkou knih Anežka,
Houbařka a Rekonstrukce.

DIVADLO O. NEDBALA TÁBOR
www.divadlotabor.cz

arch. Ondřej Chudý, absolventi Fakulty
architektury ČVUT v Praze.

6.3. PLNOU PAROU

od 19.00–21.00 / sk.A, velký sál

7.3. TRADIČNÍ ŽIDOVSKÉ
MELODIE A SLAVNÉ
KŘESŤANSKÉ SKLADBY

od 19.00–21.00 / mimo předplatné, malý sál.
Vzpomínka na oběti holocaustu. Koncert
pořádají ve spolupráci s DON Husitské muzeum
vTáboře a spolek HadasaTábor.
od 19.00–20.15 / sk. D, malý sál, DON klub.
Po představení následuje beseda v DON klubu s
autory.

13.3. ROBERT KŘESŤAN A
DRUHÁ TRÁVA

od 19.00–20.30 / mimo předplatné, malý sál

17.3. ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

1.3. POHÁDKA O LIAZCE

od 19.00–22.15 / sk.A, velký sál

od 14.30–15.30 / sk. E, malý sál

18.3. MINDGAME – LÍBEZNÉ
VYHLÍDKY

4.3. PAVEL ERET

od 19.00–21.00 / sk. H, malý sál

od 19.00–21.15 / sk. C, malý sál

5.3. SOUDOBÉ BYDLENÍ –
PŘEŽÍVAT NEBO ŽÍT?

od 19.00–21.00 / mimo předplatné, DON
klub.Architektonická a urbanistická témataVám
představí Ing. arch. Karolína Koubová a Ing.

23.3. TRIO ČESKÉHO ROZHLASU
od 19.00–20.30 / sk. H, malý sál

24.3. LiStOVáNí.cz/ BITEVNÍ POLE

od 17.00–18.00 / mimo předplatné, malý sál.

PILA RATIBOŘICE
Tel.: 733 745 440, 603 301 424
E-mail: hodnypila@atlas.cz

´
DŘEVOVYROBA
www.pila-ratiborice.cz

Vyrábíme:
řezivo na krovy a dřevostavby včetně montáží
dřevěné ploty palubky a podlahy
výroba zahradních staveb a nábytku
dřevěné

pelety

t
KčD/PH

5.175

vč.

Dřevo je náš svět

tel.: 721 426 339 www.jfspeedmont.cz
Světlogorská 2765/4

email: info@jfspeedmont.cz

3/20

U Nádraží
602,
39111,
65Tábor,
Bechyně,
Odbor kultury a cestovního ruchu,
Žižkovo
nám.
tel.:tel:
381381
486213
300338, www.kulturnidum.cz

8.3. AGENT TZV. SPOLEČENSKÝ

19.3. AUTORSKÉ ČTENÍ:
VIKTORIE HANIŠOVÁ

Montáže dřevěných i kovových
konstrukcí a nábytku

dřevěné

brikety

kg
KčD/PH

4,-

vč.

Druhá kniha belgického novináře, hudebního
kritika a moderátora s nadsázkou re ektuje
bolestivé období puberty našich dětí. Účinkují:
Lukáš Hejlík, Pavla Dostálová.
od 19.00–21.00 / sk. F, velký sál

od 19.00–22.00 / Thir – vinný bar, bistro &
pensionSkvělé rybí menu a jedny z nejlepších
českých vín, které nechybí v prestižních
restauracích v NewYorku.

26.3. LAKOMEC

21.3. VELKÁ OCHUTNÁVKA VÍN

25.3. KAFKA BAND – AMERIKA

od 13.00–23.00 / Hotel Palcát. Jeden
z vrcholů 12. ročníkuTáborského festivalu vína.

od 19.00–20.45 / sk. B, velký sál

29.3. O PALEČKOVI

25.3. VEČEŘE S DETEKTIVKOU

od 14.30–15.30 / sk. E, velký sál

TÁBORSKÝ FESTIVAL VÍNA Z. S.
www.festival-vina.czI.

7.3. PUTOVÁNÍ PO TÁBORSKÝCH
SKLEPECH – TO NEJLEPŠÍ Z
DUNAJOVSKÝCH KOPCŮ +
AFTERPARTY

od 11.00–23.00 / Staré město Tábor.
Táborský festival vína, jídla a kultury se připojuje
k oslavám 600 let města Tábora oblíbenou akcí
– Putování po táborských historických sklepech
za těmi nejlepšími vinaři a jejich víny.

17.3. TO NEJLEPŠÍ Z
HUSTOPEČSKA S DÁŠOU
FIALOVOU

od 19.00–22.00 / LH Hotel Dvořák Tábor
Congress & Wellness – La caveDegustace
Táborského festivalu vína, na níž ochutnáte
hodně skvělého vína z oblasti Hustopečska pod
taktovkou skvělé sommeliérky.

od 19.00–22.00 / Thir – vinný bar, bistro &
pension
KLUB UNIVERZITA
www.klubuniverzita.cz

6.3. JARNÍ KREATIVNÍ
WORKSHOP

od 17.00–20.00 / přísálí Restaurace Univerzita

JEDNOTA KAFE & KNIHY

www.facebook.com/kafeknihyjednota
Každý měsíc najdete v Jednotě autorská čtení se
současnými českými spisovateli a překladateli,
přednášky a diskuse na aktuální společenská
témata či témata životního prostředí. Ale také
koncerty, jam session nebo i čtenářské kluby.
Nechybí ani cestopisná promítání či besedy
s historiky. A může se tu konat i Vaše akce.
Kontaktujte nás.Aktuální program naleznete na
www.facebook.com/kafeknihyjednota nebo
nám napište o zasílání aktualit na kafeknihy
jednota@gmail.com.

OKNA
PLASTOVÁ - DØEVÌ NÁ
HLINÍKOVÁ

SLEVY až 50%
Salamander - 5 let záruka

žaluzie, parapety,
sítì proti hmyzu,
dveøe, zimní zahrady

Á
NOV
SA!
E
ADR

ÁNÍ!

ROD
DO VYP

18.3. KAPR ŽIJE! S ŘÍČNÍMI VÍNY
ALEŠE SVATOŠE

Vzorková kanceláø
Centrum univerzita Tábor - 5. patro
Vanèurova 2904, è. dveøí 504, Tábor
mobil: 773 223 355, 723 151 161
e-mail: fanovotny@atlas.cz

dodávky-montáž-poradenství
ser vis oken a dveøí *taj 29"mů"
*taj 28"ne"

Pokračování na straně 10 >>
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z
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HLEDÁME

Prodej a půjčovna lešení:
- pojízdné
- rámové

*taj 27"m"

>>> pokračování ze strany 8

–––––––––––––––––––––––––––––––
Jelikož likviduji domácnost a stěhuji se,
rozprodávám různé zánovní nebo nové věci
a i budu něco darovat. Třeba mám i to, co vy
budete potřebovat, zavolejte a informujte se
u mne.Tel.: 737924801.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Připravím k maturitě, přijímacím či
opravným zkouškám z českého jazyka
a literatury. Tábor. V případě dojezdu (např.
do Soběslavi) si dovoluji účtovat cestovné.
Tel.: 731841965.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nepoužité desky na zhotovení
septiku 20 ks. Rozm. 100 x 100 x 1,5 cm. pc.
13.000 Kč, nyní 10.000 Kč. Prodám novou
n e p o u ž i t o u , p o u z e s m o n t o va n o u ,
koupelnovou zrcadlovou skříňku, dub
sonoma + bílá 70 x 70 x 25 cm. Pc 2.500 Kč
nyní 1.500 Kč. Dále koupím dětské chodítko
od 7 - 8 měs.Tel.: 603353721.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám betonové sloupky na plot 2,5 m,
betonové dlaždice 50 x 50 cm, cena
dohodou.Tel.: 381231561.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím vyšívací bavlnky "Perlovka"
různé barvy, levně. Prodám 2 vyšívané
obrazy bez rámů, zámek Hluboká 30 x 40 cm
+ květiny ve váze 50 x 35 cm, vyšité vlnou,
levně.Tel.: 603704802.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám ženu 65+, která ráda cestuje
a ráda poznává krásy Čech. 1 denní výlety jsem žena.Tel.: 731059047.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím infračervený masážní přístroj,
4 výměnné masážní nástavce, nový,
nepoužívaný, cena 500 Kč. Prodám stolní
deskovou lampu 9V červené barvy. cena 200
Kč.Tel.: 603704802.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám paní 65+, která ráda cestuje po
ČR. 1 denní poznávání 1x za měsíc. Jsem
žena.Tel.: 724771321.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím knihu Jedovatá houba. SMS.Tel.:
704123869.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám na svatby, oslavy, velikonoce
a masopust - loupané, bělavé ořechy
papíráky a celé ořechy obyčejné. Dále léčivo
pro ovce Aminutrin. včel. léčivo Nitekabin,
sazenice dubů a ořešáků, též staré koňské
chomouty a polštáře. Bydlím v okolí Tábora.
Tel.: 381277626.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím půdní frézu PF-62 motorobot
a cokoli co s tim souvisí - příslušenstvi,
literatura a pod. Může být i nepojízdné nebo
na náhradní díly. Ještě poptávám motor BD1s72-a (drazni ulozenka). Nebo dieslovy
1D80. A take bych koupil hoblovku
s protahem tovární výroby.Tel.: 608515747.
–––––––––––––––––––––––––––––––
K odběru pěkný ořešák se zapěstovanou
korunkou k výsadbě, brzy plodící. Tel.:
602644709.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám s 30% lsevou nové silnostěnné
černé koleno ke kamnům 90 stupňů, 120
mm. Nástavec ke kolenu 27 cm zdarma.Tel.:
603385267.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám léta budovanou sbírku s námětem "Tábor" - pohlednice, knihy, fotografie,
dokumenty, tovaryšské listy, firemní doklady,
obrazy, atd. Více po telefonu. Tel.: 602 274
152.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pohlednice - místopis ČR, SR, EU,
zbytek světa a náměty: psi, kočky, koně,
doprava, květiny, růže, herci, zpěváci, Lada,
Vánoce, Velikonoce a mnoho dalších
námětů. Levně.Tel.: 602274152.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám velké portréty herců s autogramy z doby 1. republiky - Eduard Kohout,
Otomar Korbelář, Zdeněk Štěpánek, Adina
Mandlová, Lída Baarová, Zora Janů. Pouze
vcelku.Tel.: 732809614.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pamětní album s originálními
fotografiemi (Šechtl a Voseček) z Plané nad
Lužnicí - otevření Sokolovny dne 6.7.1930
s věnováním. V albu je 119 pohlednicových
fotografií. Je to krásná památka. Tel.: 732
809 614.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím staré věci - lahve, reklamní
cedule, hračky, hole, rádia a přístroje,
vánoční ozdoby, kočárky, knihy, dále
církevní, hasičské, vojenské, železniční věci
a vše o pivu. Hlavně pak věci, které naši
předkové běžně používali.Tel.: 602415761.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím staré pohlednice, svaté obrázky
(ne obrazy), pozvánky na ples, staré jídelní
lístky, kuchařky, autogramy, filmové a
socialistické plakáty a jiný zajímavý papírový
materiál.Tel.: 602415761.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám velkou sbírku gratulačních
dopisnic (přes 7.000 ks) - Vánoce,
Velikonoce, růže, květiny, firemní, zvířata
a další náměty. Jsou z celého světa. Část je
v albumech. Pouze vcelku, velmi levně. Tel.:
721206403.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám staré knihy z 18. a 19. století.
Dále prodám pohlednice a další sběratelský
materiál - Milevsko, Zlín, Plzeň, Soběslav,
Domažlice a Praha.Tel.: 607256328.

*taj 16 "dě"

Dobronice u Chýnova
391 55 Chýnov
mob.: 605 881 554
mob.: 774 177 352
milan.kadlecek@mkchynov.eu

RŮZNÉ

*taj 26"ji"

ŘÁDKOVÁ

Podlahy / Topení / Práce / Žebříky / Péřové výrobky / Těsnění do oken

E55

OTEVÍRÁME
NOVOU POBOČKU!
www.tepold.cz

• prodáváme podlahové krytiny včetně jejich pokládky
• nabízíme linolea, parkety, korkové podlahy, plovoucí
podlahy, koberce • provádíme též renovaci starých podlah
• zaměřujeme se na vyrovnávání podkladů, stěrkové hmoty,

RŮZNÉ
>>> pokračování ze strany 9

H

V MALŠICÍC

m
Vyřizuje

e

p ro ro k
dotace

2020

laky, lepidla a tmely

*taj 31"te"

• v našem sortimentu naleznete i koberce a další.

VODOINSTALACE

TOPENÍ

PLYN

špičková švédská tepelná čerpadla CTC
automatické kotle na uhlí a pelety / solární kolektory
*taj 30"že"

B & B Instal - Josef Beneš
Malšice 325 (vedle stavebnin)

T: 606 076 069
E: bb.instal@seznam.cz

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ
V POTRAVINÁŘSKÉ
VÝROBĚ V MALŠICÍCH
U TÁBORA
Co Vám můžeme nabídnout?
• Výplatu vždy včas, pravidelné přehodnocování výše mzdy
• Stabilní zaměstnání – jíst je potřeba v době krize i v době,
kdy se daří, a Zeelandia je společnost s 30-ti letou tradicí
na českém trhu
• Zaměstnanecké beneﬁty
- stravenky v hodnotě 125 Kč (zaměstnavatel hradí 55 %)
- týden dovolené navíc
- možnost nákupu ﬁremních produktů za zvýhodněnou cenu
- zaměstnanecký servis (nápoje, praní pracovních oděvů)
- ﬁremní akce
*taj 32"po"
*taj 33"mo"

Pro získání bližších informací kontaktujte personální oddělení:

tel.: 381 791 824 • e-mail: prace@zeelandia.cz
Informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete na našem webu www.zeelandia.cz

P É Ř OV É
*taj 35"as"

VÝROBKY

j
výprodevých
akční polštář
sklado
- nové peří
b
o
s
á
z
1.100,–
AKCE ČIŠTĚNÍ
PEŘÍ ZDARMA

(při odběru sypkoviny)
Nabídka kvalitních sypkovin
od standardu po luxus

• Šití prošívaných dek, polštáøù, peøin
• Dvojitý prošev s paspulí
• Nabídka sypkovin vhodných pro alegiky
• Dì tské péøové fusaky do postýlky

ODVOZ - DOVOZ ZDARMA!
POZOR! Provozovna Tábor - Èekanice UZAVØENA!

Prodejna: Nerudova 556 (býv. ESO), Tábor

*taj 34"ci,"

tel.: 739 374 920, ot. doba: PO - PÁ 9.00–12.00/13.00–17.00 h.

w w w . e - j a n o v s k y . c z
strana 10

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

UKÁZKA TEPELNÝCH ČERPADEL

Prodejna a vzorkovna TEPO - LD, Sídl. Svákov 699/III, Sobìslav
Tel.: 724 511 921, 777 794 461, e-mail: tepo-ld@volny.cz
ot. doba: PO - PÁ 8.00 - 17.00

UZÁVĚRKA REZERVACE FIREMNÍ INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 25. 3. 2020. PŘÍJEM FIREMNÍ INZERCE NA TEL.: 602 855 804, 608 223 122 • DISTRIBUCE DO VŠECH SCHRÁNEK OKRESU TÁBOR • PLOŠNÁ INZERCE JIŽ OD 975 Kč (75 x 43 mm)

ŘÁDKOVÁ

–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dřevěné brikety vyrobeny
převážně z tvrdého dřeva. Cena je 4 Kč za kg.
Tel.: 7745998769.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám horské kolo 26" v dobrém stavu,
osobní odběr.Tábor.Tel.: 728175740.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Kdo daruje za odvoz starou elektroniku,
rádia, gramofony, kazeťáky, kotoučáky,
zesilovače apod.Tel.: 777570036.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám levně elektrokolo LECTRON
MONTANA s motorem v zadním náboji na
velikost postavy 170 - 185 cm za 12.000 Kč
+ náhradní baterie za 3.000 Kč. Cena
celkem 15.000 Kč.Tel.: 704458477.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Daruji mladé stromky švestek odolných
proti šárce, dále mladý stromek oresaku i
lísky za balíček mleté kávy.Tel.: 732679636.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám rozvaděč s chráničem 1 x 400V/
16A, 2 x 230V/ 16A (2000), trafo 120V/
220V/ 1500VA (400), psací stroj CONSUL
2224 (300), sluchátka 4000 ohmů (200),
svařovací kuklu samostmívací (500), telefon
polní TP-25 (500), sud na zelí keramický 40l
(700), šatnovou skříňku plechovou (300).
Tel.: 608946407.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám větší množství stavebnic Lego.
Možno i jednotlivě. Vše ve výborném stavu.
Krabice + návody. Ceny od 60 do 1350 Kč.
Mohu zaslat foto i více informací po emailu.
Email: shmdk2@seznam.cz. Tel.: 723 351
724.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Vše s motivem Frozen 2 (Ledové království): Nerozbalené Puzzle 150 Kč, krásná
modrá chlupatá mikina 200 Kč, legíny 100
Kč, letní čepice 50 Kč, rukavice 20 Kč, knížka
100 Kč. Nebo komplet za 500 Kč. Velice
dobrý stav. Více informací a foto po emailu.
Email: shmdk2@seznam.cz. Tel.: 723 351
724.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Daruji starší plastový stůl kulatý, 2 židle,
zelené. Dále horské kolo, starší, nutná
oprava. Dvě dětské sedačky na kolo, starší.
Veselí n. LTel.: 736685221.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kolo Kellys, vel. 29. Velice
zachovalé, najeto max. 100 km. Prodám
včetně blatníků a držáku flašky. Důvod
prodeje - přechod na elektrokolo. Cena
8.500 Kč.Tel.: 721009066.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám sazenice: Angínovník 30 Kč,
Náduť 30 Kč, Sokolí pero 20 Kč, Čemeřice 50
Kč, Kopretina řimbaba 30 Kč, Jahody
Karmen 7 Kč, Meduňka 30 Kč, Máta 30 Kč,
Vlašský ořech 40 Kč, Broskvoň 35 Kč, Habr
40 Kč, Mochyně peruánská 30 Kč, Násada
čajové houby Kombucha 45 Kč. Tel.:
702225732.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám betonové roury 1 m dlouhé,
prům. 30 a 20 cm. Cena 50 Kč/ks. Tel.:
724276777.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kotel na ohřev vody pozinek 200
litrů, vyklápěcí.Tel.: 777594519.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám motor 2,2 kW 3AP90L-2
380/220V, 2.800 ot. Prům. hřádele 24 mm,
nový, cena 1.000 Kč. Dále prodám zahradní
drtič odpadu 3kW, 2.800 ot, 380/220V.
Cena 3.500 Kč. Kamna na tuhá paliva
Thermila v. 70, š. 28 x 28 cm. Zadní vývod,
cena 300 Kč.Tábor.Tel.: 606465583.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 2 ks šroubů s matkami Trapéz
prům. 36 mm, délka závitu 90 cm, celk.
délka 130 cm. Cena 1.000 Kč. Dále prodám
stíněný izo. kablík MV 1-0,50, typ 28 - 34
151/63. 150 m, 5 Kč/1m. Prodám tovární
řezačku na kopřivy, přidělán motor 220 V,
250W. Cena 3500 Kč. Tábor. Tel.: 606 465
583.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Stolní ventilátor a větší ventilátor, dřevěný sud na pivo malý na párty, dále kuchyňské
váhy velice staré se zobáčky a malá
závažíčka, 2 velmi pěkné deštníky na pláž
nebo balkon.Vše levně.Tel.: 723009601.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dětské kolo vel. 24 s přehazovačkou v dobrém stavu. Cena dohodou. Tel.:
732332574.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám el. deku 100 x 200 cm s digit.
regulací, výborný stav, levně. Dále stolní bicí
hodiny hnědé leštěné. Vzduchovku zlamovací, vše funkční po prodeji chalupy. Tábor.
Tel.: 607573395.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Z pozůstalosti - keramiku, knihy, 2x nové
větší polštáře s vyčištěným peřím, kuchyňské
váhy a závaží, dále odšťavňovač ovoce,
dámské sjezdové lyže a běžky, 2x fotoaparáty Olympus, talíř do nikrovlnky,
porcelánové hrnečky, skleničky, hrnečky
malé na kávu.Tel.: 723009601.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám bar. televizor zn. LG, úhlopříčka
108, stáří 5 roků, s novým set top boxem
v dobrém stavu. Cena dohodou. Tel.:
732318201.
Pokračování na straně 12 >>
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(USA) - drama/válečný, od 20.00. Na sklonku
první světové války dostali dva mladí britští
vojáci Scho eld (George MacKay) a Blake
(Dean-Charles Chapman) zdánlivě nesplnitelný
úkol.

2.3. Senior klub
MŮJ PŘÍBĚH

(ČR) - drama, od 14.00. Mladá talentovaná
Elizabeth rezignuje na úspěšnou kariéru baletky
kvůli osudové lásce. Muž jejího srdce má však
dvojí tvář, a tak Elizabeth v jediném okamžiku
ztratí úplně vše, na čem jí v životě záleželo. Co se
však zdálo být koncem, může se stát novým
začátkem.

2.-3.3. VLASTNÍCI

(ČR) - komedie, od 17.00. Komedie pro ty, kdo to
nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Hrdinové
lmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, patří jim
byty v jednom postarším činžovním domě
a právě mají společnou schůzi, na které se musí
dohromady na mnohém dohodnout
a rozhodnout.

2.-4.3. CHLAP NA STŘÍDAČKU

(ČR) - komedie, 2. a 3.3. od 20.00, 4.3. od
17.00. Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne
zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr
s jinou ženou. Zuzana neváhá, rozhodne se svou
sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu
netradiční návrh. Její plán je přímo skandální.
Navrhne jí, aby si péči o Jirku rozdělily a udělaly z
něj tak chlapa na střídačku.

4.3. V SÍTI

5.-8.3. VOLÁNÍ DIVOČINY

(USA) - dobrodružný/rodinný, od 17.00. Volání
divočiny vypráví příběh Bucka, psa hýčkaného
svým pánem i jeho rodinou. Jeho život se však
rázem změní ve chvíli, kdy je ze svého domova v
prosluněné Kalifornii unesen obchodníky se psy,
kteří jej prodají do mrazivé divočiny kanadského
Yukonu během vrcholící zlaté horečky na
Klondiku. Zde je svými novými pány nucen ve
psím spřežení tahat hlubokým sněhem těžké
sáně.

6.-8.3. NEVIDITELNÝ

(USA) - drama/thriller, od 20.00. Už mě nikdy
neuvidíš. A bude tě to bolet.“ Zlověstný vzkaz
bývalého milence by se dal interpretovat různě.
Jenže ten pravý význam je děsivý a nepředstavitelný.

5.3. Filmový klub
DÁLAVA

(ČR) - dokument, od 20.00. Vít s Gríšou, otec a
syn, se před koncem prázdnin vydávají do Ruska,
kde žije chlapcova matka a sestra. Co ale na
východě Evropy skutečně hledají? A proč se
dříve harmonická rodina rozdělila vedví? Osm
let po úspěchu snímku Pod sluncem tma,
příběhu o patáliích dvou českých rozvojových
expertů v Zambii, přichází Martin Mareček s
komorní dokumentární road movie.

7.3. 3D, 8.3. 2D FRČÍME

(USA) - animovaný/dobrodružný, od 15.00.
Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve
kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se
vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda
ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického.

9.-10.3. MODELÁŘ

(ČR/NZL) - drama/komedie, od 17.00. Příběh
dvou kamarádů, kteří provozují prosperující
půjčovnu dronů, se odehrává v současné Praze.
Majitel rmy přezdívaný Plech (Jiří Mádl), ve
volném čase rapper, sní o velkých penězích
a neochvějných jistotách. Chemik a vynikající
letecký navigátor Pavel (Kryštof Hádek), který se
právě vrátil ze zahraničí, sní o spravedlnosti a
osobním angažmá v nápravě světa.

11.3. KRÁLÍČEK JOJO

(ČR/nzl) - drama/komedie, od 17.00. Jojo si to
užívá. Jako správný malý kluk má spoustu
kamarádů v Hitlerjugend, nej-přítele Yorkiho
a pak ještě jednoho kamaráda imaginárního Adolfa Hitlera. Prostě pohoda. Dokud nezjistí, že
jeho maminka ukrývá židovskou dívku.

12.-15.3. BLOODSHOT

(USA) - akční/fantasy, 12. a 13.3. od 20.00,
15.3. od 17.00. Bloodshot je smrtelně zraněný
voják, kterého zachránila tajná organizace
Project Rising Spirit, která mu vymyla mozek
a do krevního oběhu nainstalovala nanoboty,
kteří mu dávají nespočet schopností.

14.3. BLUESMAN + KONCERT

(ČR) - od 20.00. Jedinečná akce, během které
bude promítnut hudební dokument o legendárním výrobci kytar, doplněný o výstavu kytar
a koncert.Dokumentární lm přiblíží nezapomenutelnou osobnost Petera Jurkoviče,
připomene jeho skvělé kytary, kterých vyrobil
zhruba tisíc a ukázat, jak se jeho životní pohled
odrážel i v jeho práci. Patří mezi špičku české
kytarářské školy. Kytary „made by Jurkovic“
dnes patří do sbírek hudebníků z celého světa.

14.3. KONCERT KAPEY
MARCUS JURKOVIČ
& MOTION FOOD

Od 21.30. Celý večer završí koncert kapely
Marcus Jurkovič & Motion Food, kterou založil
před 30 lety bluesman Peter Jurkovič. Těšit se
můžete navýstavu designových kytar z dílny
Petera Jurkoviče a Stefana Milkova.

14.-15.3. TLAPKOVÁ
PATROLA: VŽDY VE STŘEHU

(CAN) - animovaný/rodinný, od 15.00. Tlapková
patrola se vrací do kin a protentokrát si psí parta
záchranářů v čele s Ryderem připravila speciální
závodnický lm. V Adventure Bay se schyluje
k velkolepému automobilovému závodu,
Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma a Skye
dokonce pomáhaly postavit okruh. Společně
pak tlapky vytvořily servisní technický tým pro
svého oblíbeného šampióna a těší se, že mu
pomohou k vítězství.

16.3. SENIOR KLUB
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

(ČR) - drama, od 14.00. Natálie je svobodná
třicátnice. Je šťastná, má dobrou kariéru
a dlouholetou nejlepší kamarádku Simonu,
které se pávě obrátil život vzhůru nohama.
Simona je čerstvě po rozvodu a snaží se vyrovnat
s tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít k otci.
Tuhle pachuť zažene seznámením s výstředním
umělcem Viktorem, pro kterého se stává múzou.
Viktor je však posedlý nejen Simonou, ale
i sexem, což zpočátku vypadá jako vysněný ráj.

16.-18.3.
DOKONALÝ PACIENT

21.-22.3. LEDOVÁ SEZÓNA:
ZTRACENÝ POKLAD

(USA) - animovaný/komedie, od 15.00. Lední
medvěd a polární lumíci v exotické džungli? Proč
ne, když to situace vyžaduje! A dovolená to
rozhodně nebude. Lední medvěd Norm se
vydává z pohodlí domova kolem světa na velké
a zábavné dobrodružství. Po svém boku má
nezničitelné chlupaté kámoše lumíky a společně
se pokusí vrátit starobylý ztracený poklad tam,
kam patří.

23.3. KINO ART
ODLOŽENÝ PŘÍPAD
HAMMARSKJOLD

(DK/NOR/SWE/BEL) - dokument, od 20.00.
Vydali se po stopě jedné z největších záhad 20.
století. A našli mnohem víc, než čekali. 18. září
1961 se nedaleko zambijského města Ndola
zřítilo letadlo s generálním tajemníkem OSN
Dagem Hammarskjöldem na palubě. Nehodu
nikdo nepřežil. Ale byla to skutečně nehoda?
Nejednalo se o atentát? Je Hammarskjöld
nejvýznamnější obětí studené války?

23.-25.3. PRINCEZNA
ZAKLETÁ V ČASE

(ČR) - fantasy/komedie, od 17.00. Princeznu
Ellenu od narození provází příslib mocné kletby,
kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba
se má naplnit v den Elleniných dvacátých
narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve
chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše
se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala
uvězněná v čase.
(D/FR) - akční/drama, od 20.00. Astronautka
Sarah (Eva Green) se připravuje na roční pobyt
na oběžné dráze. Jako jediná žena ve vesmírné
misi „Proxima" podstupuje psychicky a fyzicky
náročný trénink, zatímco pečuje o svou milovanou sedmiletou dcerku Stellu. Perfekcionistka
Sarah se snaží v práci podávat stoprocentní
a soustředěný výkon, s blížícím se odloučením je
to však čím dál složitější.

Sleva z ceny bez DPH platí pro
všechny modely oblíbených dveøí
Fénix I a Fénix II v povrchu laminát,
laminát plus a laminát real.

Stránského 2255, Tábor
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stáří 6 týdnů k odběru 6.5.2020
Objednávky na tel.: 381 582 207,
mob.: 731 585 468, 607 258 998
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26.-29.3. TÉMĚŘ
DOKONALÉ TAJEMSTVÍ

724 393 227

(D) - drama/komedie, od 20.00. Na společné
večeři se sejde několik párů a po pár sklenkách
se rozhodnou, že svoje telefony položí na stůl
a všechny zprávy, vzkazy i telefonáty budou ten
večer sdílet. Nevinná hra se nejdříve vyvíjí jako
báječná legrace, pak ale začnou chodit zprávy,
které se svými partnery či přáteli raději nesdílíte.
Rozjede se série šílených situací a trapasů.

(SR) - dobrodružný/dokument, od 17.00.
Cestovatelský dokument Afrikou na Pionýru
ukáže dobrodružství, které nezná hranice
a možnosti vlastního těla i svobodu ducha žene
až do nejvyšších otáček. A zároveň úchvatné
záběry a pohled na přírodu a život Afriky, jaký
nemá obdoby. Pět jezdců strávilo v sedle Jawy
Pionýr pět měsíců, ze střední Evropy ke
Kapskému městu ujelo přes 15 000 kilometrů.

PÙJÈOVNA ŠTÍPAÈÙ DØEVA

500 Kè/dveøe

(USA) - od 17.00. Když císař Číny vydá nařízení,
že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské
armádě k obraně země před nájezdníky ze
severu, Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného
bojovníka, zaujme místo svého nemocného
otce. V přestrojení za muže překonává Hua Jun
nástrahy na každém kroku své cesty a učí se
využívat své vnitřní síly a přijímat svůj skutečný
potenciál.

16.-18.3. FANTASY ISLAND

(USA) - od 17.00. Povedená akční i rodinná
komedie o tom, jak může dopadnout setkání
agenta CIA jménem JJ, kterého hraje oblíbený
drsňák s dobrým srdcem Dave Bautista (Strážci
Galaxie) a devítileté Sophie, která odhalí
probíhající tajnou operaci. JJ z toho není
nadšený, ale aby se vyhnul prozrazení, musí
mazané Sophii slíbit, že ji bude učit, jak se stát
neohroženou špionkou.

VYUIJTE SLEVU

26.-27.3. 3D, 28.-29.3. 2D
MULAN

28.-29.3. SUPER MAZLÍČCI

19.-22.3. MŮJ KÁMOŠ ŠPIÓN

tel.: 606 747 306

24.-25.3. BPROXIMA

(SWE) - thriller, od 20.00. Strhující příběh
o největším právním skandálu ve švédské historii
vypráví o reportérovi, který zpochybnil celý
právní systém. Hannes Rastam se léta snažil
prokázat nevinnu Thomase Quicka, odsouzeného na doživotnímu vězení na psychiatrii.
Odhalil právní chaos, který Quicka do vězení
dostal.
(USA) - dobrodružný/fantasy, od 17.00.V novém
lmu studia Blumhouse nazvaném Fantasy
Island mění charismatický pan Roarke
v luxusním, leč odlehlém tropickém rezortu tajné
sny svých šťastných hostů ve skutečnost. Když se
však fantazie stanou noční můrou, musí hosté
záhadu ostrova vyřešit, aby si útěkem zachránili
život.
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(ČR) - dokument, od 20.00. 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů.
Experiment, který naléhavým způsobem otevírá
tabuizované téma zneužívání dětí na internetu.
Tři zletilé herečky s dětskými rysy dostávají za
úkol prostřednictvím falešných pro lů na
sociálních sítích předstírat, že je jim 12 let.

(ČR) - komedie, 13.-14.3. od 17.00, 15.3. od
20.00. Po mnoha sklizních… Honza (Kryštof
Hádek) a Klára (Tereza Voříšková) se stali majiteli vinařství a rodiči rozpustilých dvojčat. Jenže
všední starosti dokáží být občas úmorné, takže
v manželství jim to právě teď moc neklape. Navíc
nastává rozhodující čas vinařského roku –
vinobraní.
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Táborsko

(D/CHN) - od 15.00. Animovaný rodinný příběh
od režiséra Reinharda Kloosse (Hurá do Afriky!).
Starosta města se totiž zbláznil. Rozhodl se
vyhnat všechny živé obyvatele a z jejich domova
udělat město robotů.

30.-31.3. AFRIKOU
NA PIONÝRU

30.-31.3. ŠARLATÁN

(ČR/SR/PL/IRL) - drama, od 20.00. Příběh je
inspirován skutečnými osudy léčitele Jana
Mikoláška, na kterého se v průběhu několika
desetiletí obracely s prosbou o pomoc statisíce
lidí ze všech společenských vrstev včetně
nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného
lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí
bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři
nevědí rady.

BOHÁÈ CZ spol. s r.o.
Sobìslavská 3012, TÁBOR
tel.: 381 281 654, 381 282 765
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z
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PRODEJ DŘEVĚNÝCH

BRIKET 4,Najdete nás
ve Slapech u Tábora

775118170

simeksu@seznam.cz
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12.-15.3. 3 BOBULE

(USA) - horor/thriller, od 20.00. Neví se, odkud
přišli, ale okamžitě po invazi na naši planetu se
postavili na vrchol potravního řetězce. Reagovali
na jakýkoliv zvuk a jeho původce bleskově
zlikvidovali. Abbottovi přežili i díky tomu, že se
kvůli nejstarší dceři naučili všichni komunikovat
posunkovou řečí. Jenže ani to jim nakonec
nepomohlo, otevřený střet s vetřelci nepřežil
otec Lee (John Krasinski) a matka Evelyn (Emily
Blunt) zůstala se třemi dětmi (z nichž jedno je
novorozeně) úplně sama.

TESAŘSKÉ PRÁCE
*taj 36"po"

(ČR) - od 17.00. Mysteriózní, výtvarně
stylizovaný thriller o tenké hranici mezi realitou
a fabulací, šílenstvím a normálností, sugescí a
manipulací, ale také o strachu a odvaze.

(USA) - akční/krimi, od 20.00. Po rozchodu
s Jokerem se Harley Quinn (Margot Robbie) spojí
s dalšími superhrdinkami, aby společně zachránily malou dívku z rukou obávaného narcistického padoucha jménem Black Mask (Ewan Mc
Gregor). Správná psychoušská jízda může začít!

19.-22.3. TICHÉ MÍSTO:
ČÁST II

*taj 37"ň"

1.3.DARIA

9.-11.3. BIRDS OF PREY
(PODIVUHODNÁ PROMĚNA
HARLEY QUINN)

Kč/kg

(NZL/CHN) - animovaný, od 15.00. Mosley a
jeho rodina stejně jako ostatní kozloni slouží
lidem. Nikoho ale nezajímá, že kozloni jsou
inteligentní bytosti, které mluví a používají jazyk
jako lidé. Mosley tvrdě pracuje celé dny na
farmě, kterou ovládá výbušný farmář Simon.

3/20

*taj 41"li"

1.3. MOSLEY

Nám. Fr. Křižíka 1291, Tábor, tel.: 381 252 200

D

KINO SVĚT TÁBOR

Autoservis / Potřeby pro včelaře / Renovace van / Autoškola / Stavby / Nemovitosti / Zahradnické práce / Brikety

VČELAŘSKÉ
POTŘEBY Malšice

POŠKODIL VÁM
KAMÍNEK ČELNÍ
pro Vás bezstarostné,
SKLO? Máme
rychlé a přitom levné řešení.

RŮZNÉ
>>> pokračování ze strany 10

veškeré potřeby pro včelaře
ochranné oděvy
včelařské rukavice
klobouky, dýmáky, síta na cezení medu
nádoby na med atd.
APIVITAL – krmivo pro včely

PNEU KAZDA s.r.o.,
Klenovice 7, Soběslav
Tel.: 602 131 682
obchodklenovice@pneukazda.cz

STK u nás
BEZ STAROSTÍ

www.pneukazda.cz

Online rezervace našich služeb z pohodlí domova na našem webu

Včelařské potřeby najdete v Malšicích 54
(vedle zdravotního střediska)
*taj 42"žu"

tel.: 603 523 103 / www.med-malsice.cz

NOVÁ VANA A U T O Š K O L A
DO STARÉZNÁTE Z TV
Bez bourání, bez nástřiku, montáž 2 hodiny
záruka 5 let, zástěny, baterie, sanita

Tel.: 728 153 812
W W W. R E N O V O - C Z . E U

KD BECHYNĚ

Tábor / Soběslav / Benešov

řidičská oprávnění
na osobní
automobil
Ing. Josef Hájíček
tel.: 603 203 590, josefhajicek@volny.cz
Jana z Ústí 876, Sezimovo Ústí

3/20

U Nádraží 602, 391 65 Bechyně, tel: 381 213 338, www.kulturnidum.cz

8.3. JITEX 70
– KRÁTKÝ PROGRAM

4.3. MAŠKARNÍ HERNA
9.00 – 11.00 hodin / RC Hrošík

4.3. KLÁRA PAVLOVCOVÁ, DANA
VOSTOVÁ, MIROSLAV MARTÍNEK
– Ilustrace, gra ka a linoryt.Vernisáž v 16.hodin
/ Galerie Galvína

4.3. RADŮZA S KAPELOU

Od 15.00 hodin / Přísálí KD / V rámci
plánovaného ukončení výstavy JITEX 70 v
Městském muzeu (20. 3. 2020) Vás zveme na
krátký program - přednášku k tématu (autorů
výstavy z Prácheňského muzeav Písku) a malou
módní přehlídku. Chceme připomenout též
historii pobočky n. p. Jitex v Bechyni. Přijďte s
námi posedět, zavzpomínat.

19.00 hodin / Velký sál KD / Uslyšíme průřez
dosavadní tvorbou. Zazní nejen písně z nového
alba Muž s bílým psem (říjen 2018), ale i písničky
z prvních desek. Radůza se zvládne doprovodit
na několik hudebních nástrojů, její zpěv hřmí,
ale i jemně vypráví dojemné příběhy. Předprodej
v kanceláři KD, v Městské knihovně, Městském
informačním centru a on-line na www.kultur
nidum.cz.

11.3. PIJEME KÁVU
S PAVLEM BRANDEJSEM

6.3.TANEČNÍ PROVŠECHNY

17. 3. CAVEWOMAN

– 5. lekce / 19.00 hodin /Velký sál KD

18.00 hodin / RC Hrošík / Povídání s autorem
knih z historie našeho města na téma „Zmizelá
Bechyně po třetí : Stavěli i bourali“. O
proměnách vzhledu Bechyně v uplynulých dvou
stech letech, tak jak se zachovaly na starých
fotogra ích.Doporučujeme včasnou rezervaci
na e-mail: info@rodacibechyne.cz nebo na
telefonu 736 640 157.
19.00 hodin / Velký sál KD / Mysleli jste si, že
Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se
podívat na volné pokračování kultovní one man
show Caveman. Předprodej v kanceláři KD, v
Městské knihovně, Městském informačním
centru a on-line na www.kulturnidum.cz a
www.ticketportal.cz.

7.3. POHÁDKOVÁ DÍLNIČKA
9.00 – 10.00 hodin / RC Hrošík
Výtvarná dílnička před pohádkou

7.3. ZLATOVLÁSKY
10.00 hodin / Malý sál KD / Neposlechnout
příkaz krále se nevyplácí, ale můžete porozumět
řeči zvířat. Někdy je lepší nevyzradit tajemství,
protože tím můžete ublížit někomu, koho máte
rádi. Dvě loutkové pohádky o Zlatovlásce pro
celou rodinu. Hraje: Divadlo Lokvar

18.3. CAMERA OBSCURA
– PAVEL TALICH

Vernisáž v 19.00 hodin / Galerie 2+1

20.3.TANEČNÍ PROVŠECHNY
– 6. lekce / 19.00 hodin / Velký sál KD

Josef Stoklasa

27.3. TANEČNÍ PRO VŠECHNY
– 7. lekce / 19.00 hodin /Velký sál KD

27.3. KONCERT KAPEL TOMÁŠ
PALUCHA A MAGGA GINCO

Od 19.30 hodin / kino / Vstupné dobrovolné.
Tomáš Palucha – alternative rock (Praha),
Magga Ginco – Heavy psych/stoner rock
(Bechyně). Pořádá Vendy a Standa ve spolupráci
s KSMB.

VÝSTAVY

GALERIE 2+1
CAMERA OBSCURA
– PAVEL TALICH

Výstava přímých záznamů z camery obscury
potrvá do 12. dubna.

GALERIE GALVÍNA
KLÁRA PAVLOVCOVÁ,
DANAVOSTOVÁ
A MIROSLAV MARTÍNEK
- Ilustrace, gra ka a linoryty

MĚSTSKÉ MUZEUM
JITEX 70 (DOZVUKY V BECHYNI)

Jedná se o pokračování letošní výstavy Jitex 70
(výstavy k výročí založení národního podniku),
která se konala v Prácheňském muzeu v Písku.
Nyní v Bechyni představíme její část, např.
postup zpracování bavlny, některé stroje, historii
a fotogra e z pobočného závodu zde v Bechyni,
módu, kterou se podnik Jitex prezentoval.
Výstava potrvá do 20. března roku 2020.. Stálá

expozice, věnovaná místnímu regionu od
pravěku až po 20. stol., otevřena i během
zimních měsíců podle pracovní doby informačního centra.

RC HROŠÍK
PRAVIDELNÉ HERNY

Pondělky / 15.00 – 17.00 / Středy / 9.00 –
11.00 / Pátky / 9.00 – 11.00. Jednotlivé
vstupné 15 Kč, zvýhodněná permanentka 100
Kč/10 vstupů.

DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO

Čtvrtky / 9.30–10.30 / děti 0,5 – 1 rok /
10.00 – 10.45 děti 1 – 3 roky / RC Hrošík. Bližší
informace na tel. č. 733 344 473.

POHYBOVÉ AKTIVITY

SM SYSTÉM

Pondělky / 18.00 – 19.00 hodin /
a úterky / 8.30 – 9.30 hodin / do 17. března
/ Klubovna KD. SM = stabilizační a mobilizační
systém. Aktivní cvičení s elastickým lanem
vhodná pro každý věk. Komplexní systém péče
o pohybový aparát, funkci vnitřních orgánů
a celkové zpevnění těla. Kurz 7 lekcí, info
a objednání M. Bambasová, tel. 608 223 271.

JÓGA 50 PLUS

Úterky / 9.00 – 10.00 hodin / Klubovna
KD/ Důraz je kladen na pomalé provádění
pohybů, uvolnění kloubů a svalů. Naučíme se
správně dýchat a lépe se tak spojit se svojí
životní energií. S sebou si prosím přineste
podložku a deku. Info Kristýna Topinková 731
584 824.

KOMERČNÍ AREÁL

Chýnov, tel.: 606 417 954
stoklasa.josef@seznam.cz
Rekonstrukce, přestavby, výstavby
nových střech, altánů a pergol.
Včetně krytiny, montáže střešních
oken a klempířských prací.

Děkujeme všem našim zákazníkům za důvěru v roce 2019
a přejeme hodně štěstí a zdraví v roce 2020.

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
TOMÁŠ BALEK
stříhání živých plotů • údržba zahrad
kácení • řez ovocných stromů
tel.: 777 547 882
e-mail: tbalek@seznam.cz
Osvobození 104, Chotoviny
strana 12
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tel.: 607 127 179, www.arealtopas.cz

Podnikejte u nás v areálu TOPAS!

DŘEVĚNÉ
BRIKETY
A PELETY

PŘI KOUPI
TY
CELÉ PALE

SLEVA!

RUF brikety z tvrdého dřeva - 5,10 Kč/Kg

ZIMNÍ Světlé smrkové A1 Pelety
AKČNÍ PRÉMIOVÉ kvality - 5,80 Kč/Kg
CENY: Brikety DUBOVÉ VÁLCE - 5,80 Kč/Kg

Brikety DUBOVÉ PINI-KAY - 5,40 Kč/ Kg
Zboží skladem / Doprava autem s hydraulickou rukou
Přehořov u Soběslavi - Dřevovýroba STANĚK - objekt bývalého kravína
tel.: 736 682 549, Po-pá 8-18, So-Ne po domluvě
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

ceny jsou vč.DPH

UZÁVĚRKA REZERVACE FIREMNÍ INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 25. 3. 2020. PŘÍJEM FIREMNÍ INZERCE NA TEL.: 602 855 804, 608 223 122 • DISTRIBUCE DO VŠECH SCHRÁNEK OKRESU TÁBOR • PLOŠNÁ INZERCE JIŽ OD 975 Kč (75 x 43 mm)

PNEU KAZDA s.r.o.,
Chýnovská 2900, Tábor
Technik: 727 863 811
Tel.: 381 252 519
obchodtabor@pneukazda.cz

ŘÁDKOVÁ

–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám soupravu 6 kávových šálků
s podšálky karlovarský porcelán, dohoda
jistá. Nabízím jako kuriozitu starý kovový
elektrický espreso kávovar.Tel.: 732646891.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 5 řadovou chromatiku Kebrdle
120 basů - levně, klávesovou Weltmeister
S5, 120 basů - dle dohody. Nový
pingpongový stůl, posilovací křeslo.Tel.: 777
659 367.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám italskou dlažbu Campgiane
bronzo naturale - 15 x 30 cm, 56 ks, 2 balíky
2,52 m2 za cenu 665 Kč. Dále Campgiane
bronzo naturale 30 x 30 cm - 14 ks, 1 balík
1,26 m2 za cenu 295 Kč. Nové nepoužité
mrazuvzdorné. Pošlu foto e-mailem. Tel.:
604377581.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám sáčky do vysavače Vorwerk FP
135/136 kobold, 30 sáčků.Tel.: 733283172.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám soupravu Bio mag mona
magneto terapie, málo používané v dobrém
stavu. PC 30.000 Kč, nyní prodám za 23.000
Kč. Při rychlém jednání možná sleva, i dohodou. Soběslavsko.Tel.: 733371401.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nová dřevěná zdvojená okna
zasklená nabarvená, š. 120 cm, v. 150 cm.
Dále prodám nový el. motor 4 kW, 1450
ot./min. Dále el. motor 2,2 kW, 960 ot. /min.
Tel.: 720562449.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám hrob na 4 urny v Soběslavi za
2.000 Kč, zaplaceno do roku 2027. Tel.:
702328459.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dvoulůž. gauč d. 180 cm červený
za 2800 Kč, sadu talířů modrý dekor 400 Kč,
skleněné misky na nožkách á 50 Kč,
skleničky 6 ks á 10 Kč, šlehač menší nový za
100 Kč, šlehač s tyčovým mixerem za 200 Kč,
hrnky 6 ks za 60 Kč. Pletací přízi bílou a bl.
modrou.Tel.: 604614994.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dětskou tašku na kolečkách za
100 Kč, obraz růže ve váze 48 x 68 cm + rám
5 cm Vágner, sekerku 2 ks á 120 Kč, zástěru
za 60 Kč, nafuk. textil. lehátko za 60 Kč,
rouru ke kamnům + koleno prům. 115 cm za
100 Kč. Brzdové destičky na Škoda 120.Tel.:
604614994.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nový vozembouch, cena
dohodou. Brusle pánské č. 38 Kanady černo
červené, pěkné. cena 500 Kč. Větší kovovou
rvhpku, cena 300 Kč.Tel.: 606108010.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám brambory za 7 Kč/kg. Tel.:
606394040.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám od počítače monitor a klávesnici,
vše za 300 Kč. Ruším počítač. Dále prodám
nepoužívaný indukční vařič za 300 Kč.
Nevhodný nákup.Tel.: 606298617.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dětskou dřevěnou postýlku s
matrací. Dále prodám kompletní ročníky
časopisu Melodie 60. až 80. léta. Tel.:
777505453.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám vyloupané vlašské ořechy světlé
- papíráky, celé ořechy trvanlivé kameňáky, 3
pánské nové zabalené košile vel. 45-47
(modrobílá kostka a sv. modré), pánské boty
důchodky, sazenice dubů, časopisy Svět
motorů, barometr na počasí, papír. motouz.
Tábor a okolí.Tel.: 381277626.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám velké kusy nových látek různých
materiálů na šaty, sukně, kalhoty a kostýmy.
Končím se šitím.Tel.: 725076181.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám časopisy Praktická žena a
pletené i háčkované dečky. Dále prodám
málo použité černé kopačky zn. Nike, vel. 47
a nové bílé ponožky stejné velikosti i značky.
Tel.: 725076181.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 2 ks plynoměry.Tel.: 604855114.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám benzin. motor. pojezdovou
sekačku trávy se sběracím košem za 2800 Kč
a 2 ks infrazářiče na zeď za 100 Kč kus
a pásovou ruční brusku s odsávačem prachu
a loveckou dýku.Tel.: 721167677.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám fotopast paměť. karta, noční
vidění, baterie GP Ultra alkaline, samol.
lístky. Fotopast UV 565 - XXX. Tel.: 724 707
877.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám koupelnovou galérii, bílá dřevěná d. 51, š. 18, v. 64 cm. S dolní přihrádkou
a sklopnou lavici Apollo Kettler k posilování
zejména břišních svalů.Tel.: 606139258.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám bílou skříňku pro vestavnou
troubu š.600, v 800, cena 1000 Kč. Tel.:
728848188.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 10q napytlovaného hnědého
ledvického uhlí za 3500 Kč, elektrický sporák
za 500 Kč, vířivou pračku za 400 Kč,
dvouplotýnkový vařič na zemní plyn za 500
Kč, benzinovou sekačku na trávu bez
pojezdu s plnou nádrží za 1000 Kč, vysavač
na listí HECHT nepoužitý za 1000 Kč. Tábor.
Tel.: 606071304.
Pokračování na straně 13 >>

Koupelny / Truhlářství / Květiny / Dříví / Kominictví / Sběrné suroviny / Účetnictví / Zemní práce
ŘÁDKOVÁ

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

RŮZNÉ
>>> pokračování ze strany 12

Pokračování na straně 14 >>
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KOCANDA

REKONSTRUKCE KOUPELEN
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽEB
mob.: 602 469 908 • tel.: 381 521 228

w w w. k o u p e l n y k o c a n d a . c z
Petra Bezruče 507 / Soběslav (u pošty)
ZO Českého zahrádkářského svazu
Radimovice u Želče ve spolupráci
s obcí pořádá

PRODEJNÍ

VÝSTAVU
KVĚTIN

v pátek 24. dubna 2020 – 9.00 – 18.00 hod.
a v sobotu 25. dubna 2020 – 9.00 – 17.00 hod.
Velký výběr sadby zeleniny, balkonových květin, letniček,
orchidejí, okrasných keřů a dalších zahrádkářských potřeb.

é
v
o
v
i
l
a
p

• dříví krácené
na libovolnou délku
• třísky na podpal
• pytlované dříví
• doprava
zajištěna

í
v
í
dř

Kontakt: tel.: 777 984 361 *taj 43"jte."

První online psychologická poradna Mojra.cz
Na dotaz odpovídá:
Mgr. Natália Vodilová

Dobrý den, můžete mi poradit? Mám manžela, který
teď začal více popíjet. Předtím k alkoholu netíhnul, ale

poslední půlrok, když si
denně nedá alespoň 2 piva
je strašně protivný, utrhuje
se na mě i na děti. To nikdy
nedělal. Je to normální?
Mám strach, aby se z něj
nestal alkoholik. Děkuji.
Petra J.
Denní konzumace alkoholu,
kterou popisujete u svého
manžela, by se časem skutečně mohla změnit v závislost
na alkoholu. Zmiňuji mohla,
protože rozvoj závislosti na
alkoholu, drogách či automatech, je zcela individuální
u každého člověka. Nakolik je
alkohol návyková látka, jeho

denní konzumací si člověk
koleduje o riziko vniku závislosti.
Vznik a rozvoj závislosti je multifaktoriální. Do role vstupují
jak genetická výbava člověka –
dědičnost, dispozice osobnosti
– zranitelnost a také v neposlední řadě jeho sociální
prostředí – rodina, přátelé,
kolegové. Když se setká
u člověka třeba genetická
predispozice s jiným faktorem,
rozvoj závislosti je snazší.
Změny v chování manžela
k Vá m a d ě t e m m o h o u
souviset nejen s chyběním
piva, ale také s jinými pro-

blémy, které manžel prožívá.
Alkohol jako takový je vlastně
přírodní anxiolytikum, což
znamená, že jeho konzumace
snižuje úzkost. Mnoho lidí,
kteří jsou ve stresu, nespokojeni, či si na sebe nakládají
mnoho povinností a jsou pod
časovým tlakem, se odměňují
večer sklenkou alkoholu.
Na uvolnění celodenního napětí, však existují zdravější
a bezpečnější způsoby. Vhodnou formou je cvičení či
naopak relaxace formou jógy.
Nebo autogenní trénink, který
Vás může naučit psycholog.
Mgr. Natália Vodilová

Řešíte podobný problém? Máte jakýkoliv dotaz? Neváhejte a navštivte naši stránku www.mojra.cz.
Rádi Vám na Váš dotaz odpovíme Při objednávce na www.mojra.cz použijte slevový kód „partner“ a získáte slevu 5 % z ceny objednávky.

KOMINICTVÍ
Babický Filip
• opravy • čištění • vložkování
• výstavby komínů
• kontroly spalinových cest
email: babickyfilip@seznam.cz

tel.: 735 082 169

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
daňová evidence / účetnictví neziskových organizací
• Zajišťujeme komplexní servis ve vedení účetnictví • Profesionální účetní služby
• Daňová optimalizace a zpracování daní souvisejících s podnikáním DPPO, DPFO, DS atd.
• B O N U S – k vedení účetnictví zpracování mezd Z D A R M A!!!

ACCOUNT
ADVICE s.r.o.

Jeronýmova 1894, Tábor
(Za autobusovým nádražím,
budova Medi s – 2. patro)
tel.: 603 305 354
e-mail: svatosova@naseucto.cz

Více info na www.naseucto.cz • www.accountadvice.cz
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

ˇ
SBERNÉ
SUROVINY

a.s.

UP
VÝK

w papír w železo w barevné kovy
w aku baterie
w eko. likvidace autovrakù

Mì šická 2933
(Na Kopeèku), Tábor

tel.: 702 467 012

Pr. doba: PO, ÚT, ÈT 800-1600/ ST 800-1700/ PÁ 800-1400/ SO 830-1200

BAGR Tábor
Provádíme výkopové a bourací práce,
terénní upravy se strojem JCB 3cx
v Táboře a okolí
Jaroslav Vrhel, Moraveč 2
tel.: 602 331 332
e-mail: jammee02@gmail.com
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–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám cibuli sazečku, odrůda Štutgartská. Místo odběru Černovice u Tábora.
Tel.: 602135932.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pračku Whirlpool, A+, na 5 kg,
cena 2.000 Kč, peřiňák zn. Kotnov za 600 Kč.
Dřevěnou postýlku na kolečkách, se
stahovatelnou bočnicí, 3 výšky úrovně +
přidám vaničku, balík nových plen, cena
1.500 Kč. Chýnovsko.Tel.: 724206505.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 100 % přírodní šťávu z červené
řepy jako doplněk stravy. Šťáva je nepasterizovaná, neslazená, bez konzervantů, bez
regulátorů kyselosti. Po odšťavnění je
okamžitě hluboce zmražena. Objem 250 ml
v PET lahvičkách. Po rozmrazení se uchovává
v ledničce.Tel.: 602135932.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Přenechám zdarma hrobové místo s rámem a náhrobkem na hřbitově v Hodušíně,
nedaleko hlavniho vchodu kostela sv.
Václava, č. hrobu 235.Tlecí doba uběhla cca
před 40 lety.Tel.: 720305482.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám koňský hnůj, Táborsko. Tel.:
739408633.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám palivové dřevo (smrk, borovice)
ve vámi požadované délce. Dovezu. Tel.:
604186115.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím krabici hraček pro kojence,
závěsné na kočár, postýlku, chrastítka,
plyšové apod. 250 Kč.Tel.: 704877004.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Připravím k maturitě, přijímacím či
opravným zkouškám z českého jazyka a literatury.Tábor. Cena 250 Kč/60 minut. v případě dojezdu účtuji cenu.Tel.: 731841965.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám palivové dřevo k těžbě
svépomocí. Napadené smrky cca 10m3.
Přístup traktor s vlekem. Cena 400 Kč/m3.
Soběslavsko.Tel.: 728817695.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám litinový kotel Wiadrus upravený
na automat vytápění. Příslušenství násypka, šnek- podavač uhlí, regulátor,
bezdrátový termostat. Možnost topit i ručně
dřevem a uhlím. Cena: 27.000 Kč. Tel.:
721392408.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám hliníkový napařovací odšťavňovač. Cena 250 Kč.Tel.: 737457124.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Rýmovník, rostlinka pro zimní období,
usnadńuje dýchání a na čaj, sazenice zašlu.
Tel.: 737843626.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodáme kvalitní kočárek Britax BMotio, dvojkombinace + autosedačka
"vajíčko" Römer (pasuje do podvozku
kočárku) Velice zachovalý, bezpečný
a pohodlný. Jednoduché složení, zabírá
velmi málo místa v kufru. Možno přikoupit
board (900 Kč) pro starší dítě, které se ve
stoje veze 4500 Kč. Buggy Board Maxi originální stupátko za kočárek. Perfektní pro
děti od 2 do 6 let s váhou do 22 kg. Buggy
Board je bezpečný a praktický. Dítě stojí na
stupátku mezi vašemi pažemi. Když je dítě
unavené, stupátko bude váš pomocník. Jako
nové. Cena 900 KčTel.: 725350195.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám lavici / kombinace dřevo + hnědá
koženka/, pod sedákem s úložným
prostorem. Rozměr: délka 70 cm, výška 82
cm,šířka 50 cm. Cena 150 Kč. Dřevěný
truhlík, hnědý /např. na květiny/. Rozměr:
dělka 112 cm, výška 26 cm, šířka 25 cm.
Cena 75 Kč. Kovový stojan na CD, DVD/na
70 ks/. Výška 75 cm. Cena 60 Kč. Tel.:
607588510.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kočárek / trojkombinaci/, včetně
fusaku, pláštěnky, kšírů. Skvělý stav. Cena
3250 Kč. Dále hrací deku s hrazdičkou
/průměr 80 cm/,téměř nová, cena 350 Kč.
Sterilizátor koj. lahviček, zn. PHILIPS AVENT,
nový, cena 380 Kč. Závěsné hodiny, dřevěné,
kulaté /průměr 35 cm/ s franc. motivem.
Cena 150 Kč.Tel.: 607588510.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám celé housle, beze strun, futrál,
smyčec, kalafuna.Tel.: 732282583.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Pomohu s pracemi kolem domu, chaty.
Sečení, rytí, stříhání natírání atd. na co již
nestačíte.Tel.: 774877942.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím doučování matematiky - učivo
zš, angličtiny - učivo zš + počáteční ročníky
sš. Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor.
Tel.: 739744676.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím porcelánové sošky a figurky, i ty
"socialistické". Přijedu a platím hotově.
Děkuji za nabídky.Tel.: 777654543.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nápravu s listovými péry, vhodná
na lehčí káru s pneu 16 / 7,50, 800 Kč. Tel.:
603232218.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám necky na prase, velké, zachovalé.
800 Kč.Tel.: 603232218.

KOUPELNY

Tepelná čerpadla / Izolace / Střechy / Žaluzie / Oděvy / Dřevo / Studny / Zemní práce

TEPELNÁ ČERPADLA

IZOLACE

MONTUJEME TEPELNÁ ČERPADLA
I S KOTLÍKOVOU DOTACÍ

Nabízíme:

prodej • montáž • servis

RŮZNÉ
>>> pokračování ze strany 13

tel.: 608 065 433

• izolace pomocí nerezových desek
• izolace strojním podřezáním kamenného,
smíšeného, cihelného a betonového zdiva
• výběr z nejnovějších izolačních materiálů
• poradenství v oboru sanace vlhk. zdiva ZDARMA

vrtiska.tepelnacerpadla @ centrum.cz

Bližší info: mob.: 728 030 671, 728 470 561
hydroizolacepodrasky@seznam.cz

www.topimeusporne.eu

V+M

–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám thuje na živé ploty výška 80 - 180
cm.Tel.: 602106805.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Kdo daruje peří. Sháním kvalitní peří.
Děkuji.Tel.: 608004170.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 31 detektivek "3x" ze 70 - 90
tých let minulého století. Celkem 93
napínavých příběhů od nejznámějších
autorů detektivek. Cena dohodou. Tábor.
Tel.: 725843064.

SBĚRATELSTVÍ

STŘECHY ALUZIE
opravy / montáe
s.

r.o

.

• STAVEBNÍ PRÁCE • ZÁMEČNICTVÍ • POKRÝVAČSTVÍ
• TESAŘSTVÍ • MONTÁŽ STŘEŠNÍCH OKEN • NATĚRAČSTVÍ
• KLEMPÍŘSTVÍ • KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE STŘECH
• ČIŠTĚNÍ OKAPŮ vč. REKONSTRUKCE VEŠKERÝCH KLEMPÍŘ.
PRVKŮ Z VYSOKOZDVIŽNÉ PLOŠINY • DROBNÉ SÁDROKAR.
ZAKÁZKY • ZEDNICKÉ A ŠTUKATÉRSKÉ PRÁCE
V+M Střechy, Hlinice 30, 390 02 Tábor, tel.: 381 281 549
mob.: 602 468 862 (Vlastimil Váňa), 602 468 892 (Jiří Maršálek)

dále: markýzy, rolety,
venkovní aluzie, sítì proti hmyzu
Jaroslav Zavadil, 391 43 Podolí 29

602 453 806

jaroslav.zavadil@email.cz

Jsem plátce DPH. Záruka na montá i opravu 36 mìsícù.

SOUTĚŽ O PĚTISTOVKU!
V tomto vydání Partnera jsme pro Vás připravili soutěž o 500 Kč! A co udělat,
abyste vyhráli? Hledejte v plošných firemních inzerátech výrazy označené kódem *taj
a postupně tak složte celou tajenku. Poté tajenku odešlete korespondenčním lístkem na adresu:
Redakce novin Partner, Palackého 357, 390 01 Tábor. Na lístek nezapomeňte kromě Vaší adresy uvést
ještě tel. číslo pro rychlé oznámení Vaší výhry. Tajenku můžete zasílat klidně i elektronicky na e-mail:
soutez@inzercepartner.cz. Z došlých odpovědí bude vylosován jeden výherce a získá od redakce 500 Kč!
Jak poznáte soutěžní výraz v inzerátu? Jde o spojení hesla, čísla a výrazu: *taj číslo "výraz", kde číslo udává pořadí části
textu v tajence a "výraz" je hledaná část z tajenky.Více viz schéma.

*taj 1 "výraz"

Výroba

PREMIU

M

JEANS

te si
p
u
k
,
ejte
Nehled od výrobce!
džíny

Prodejna
Kapitána Jaroše 2392
Tábor Klokoty
OC Zlatá Svíčka

Obsahem březnové tajenky je citát od Dalajlámy. Všechny
odpovědi zaslané do 27. 3. 2020 budou zařazeny do slosování.
Hodně úspěchů při skládání tajenkyVám přejeVaše redakce.
Výhercem minulé soutěže byla vylosována slečna Veronika
Vobejdová z Prahy a získala tak od redakce 2 vstupenky na ples
Motomazec 2020 Správné znění minulé tajenky: „Ať už říkají
cokoli, ve skutečnosti mají žáci i učitelé školu rádi, jsou tam
přestávky." Gratulujeme. Dotazy k této soutěži na 608 223 122.

"výraz" je již
samotný výraz
(část slova, slovní
spojení nebo slabika)
z tajenky.

Tel.: 731 512 460
otevřeno PO-PÁ 9-17 hod.

Že jde o soutěžní
Číslo "1"
výraz poznáte
znamená
v textu plošného
pořadí
inzerátu
daného
heslem *taj
slova v tajence

Palivové a krbové

dřevo

štípané

délky dle dohody

Michal Říha - tel.: 604 458 867

ZEMNÍ PRÁCE
JCB 8020

LADISLAV FOJTA
PY •

850

A•
ZÍRK

JE
NY •

BAZÉ
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bagrplana

777 061 477

fojta.plana@seznam.cz/ www.bagrplana.cz

w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

VLHKÉHO ZDIVA

František Vrtiška
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ŘÁDKOVÁ

Prodám sbírku známek 1 album, cena dle
dohody.Tel.: 739669674.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám sběrateli školní výukové filmy,
tzv. smyčky z dob socialismu, 8 mm. Náměty:
vlastivěda, prvouka, zemědělství, rostliny,
zvířata, tělesná výchova, matematika a pod.
Celkem 60 ks.Tel.: 776136531.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám tranz. rádio Panasonic typ R310Y v koženém pouzdře, cena 400 Kč.
Fotoaparát Minolta HI-MATIC F v orig.
koženém pouzdře. Přídavný blesk National,
2 ks filtrů cena 1500 Kč. Váhu decimálku
váživost 160 kg, r.v. 1956 cena 600 Kč. Tel.:
724917301.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Fotoaparáty z období ČSSR (Flexaret,
Mikroma, Stereomikroma i jiné). Koupím též
staré housle i poškozené, nábytek, obrazy,
lustry a lampičky, šavle, bajonety, vzduchovky, sošky a hrnečky, hodinky, odznaky,
medaile, vyznamenání, mince, pohledy,
bižuterii, vánoční ozdoby a jiné. Tel.:
603872698.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím vše s motivem prodaná nevěsta hrnky, džbány, kořenky, kávomlýnky apod.
Koupím i jiné hrnečky na polici na chalupu,
staré vánoční ozdoby, boží požehnání
a starou bižuterii.Tel.: 603872698.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím časopisy ABC v dobrém stavu,
nevytrhané. Dále komiksový časopis
Čtyřlístek v dobrém stavu. Nabídněte,
přijedu.Tel.: 724589238.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím hračky autíčka z 60 - 80 let od
českých výrobců. Od firem Ites, Igra, Směr,
KDN. Plast, plech, bakelit. Nabídněte
sběrateli.Tel.: 724589238.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám jednotlivé sbírky 100 let starých
pohlednic s náměty: kominíčci, prodaná
nevěsta, písmoz květin, ať žije..., vlaštovky,
holubice, pohádky, humor, atd. Tel.:
721206403.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám unikátní pohlednici z r. 1900.
Odesílatel - básník Adolf Heyduk (Písek),
adresát sochař František Bílek (Chýnov).Tel.:
607256328.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám větší množství vinylů (asi 300 ks)
SP česká tvorba a LP moravská tvorba
a gramorádio overtura. Pouze kompletně.
Tel.: 739940629.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám hohner píšťalu 9517 a foukací
chromatickou harmoniku M hohners - obě
věci made in Germany a skládací stojan na
noty.Tel.: 723420992.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám: šlapací šicí stroj, velkou plech.
vanu, vytahovací mycák, kredenc, skříň,
lavici z kostela, starý rozkládací gauč, stojací
lampu, lustry, staré knihy aj. Tel.:
602844350.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím porcelánové sošky a figurky, i ty
"socialistické". Přijedu a platím hotově.
Děkuji za nabídky.Tel.: 777654543.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím staré pivní lahve a sklenice.
Sběratel.Tel.: 732170454.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám obrazy od malíře Karla Valtra.
Tel.: 602425250.

SEZNAMKA
Žena 34 Tábor hledá podnikatele, nebo
ajťáka do 38 let. Děkuji.Tel.: 774569381.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám muže od 53 let 170cm, pohledného sympatického. Setkání napoví. Pouze
SMS.Tel.: 607693246.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Ozve se mi slušný pán vdovec po sedmdesátce, který také ještě nechce zůstat sám?
Jsém též vdova. Děkuji.Tel.: 607917956.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Ráda se seznámím s hodným pracovitým
mužem přim. věku, který je fin. nezávislý,
soběstačný s vyřeš. minulostí a uměl by
střídavě žít i na venkově. To nabízím i já - 62
let, nekuřačka, vztah k přírodě, myslím to
vážně, flirt nehledám, ani krásu a bohatství,
jen spokojený život pro nás dva. Nebojím se
práce a už nechci být sama. Okres Tábor.
Zavolej.Tel.: 739806840.
Pokračování na straně 15 >>

Koupelny / Dovolená / Tepelná čerpadla / Truhlářství / Fotbal
ŘÁDKOVÁ

INZERCE

KOUPELNY

Objednávejte kupónem na této straně.

SEZNAMKA

OD NÁVRHU A PO REALIZACI

PRODEJ

>>> pokračování ze strany 14

OBKLADŮ
A DLAŽEB
kompletní rekonstrukce
bytových jader
kompletní rekonstrukce
bytù a domù
obkladaèské a zednické práce
prodej keramických
obkladù a dlaeb
prodej sanitární keramiky
a koupelnových doplòkù
spárovací hmoty, lepidla,
ukonèovací a rohové lišty

Těšíme se
na Vaši návštěvu
Ot. doba: Po - St 10.00 - 18.00,
Èt - Pá 8.00 - 16.00

Ke Mlýnu 56, Tábor - Náchod,
tel.: 777 314 775, 608 892 022

w w w . o b k l a d y t a b o r. c z

KUPÓN

JARNÍ MAĎARSKÉ A SLOVENSKÉ

TERMÁLNÍ LÁZNĚ
20

em 20

r
autoka

BEŠEŇOVÁ - Hotel BEŠEŇOVÁ***
VELIKONOCE
10.4. - 13.4. polopenze + vstupy 3 noci dosp. os. 7 710,jiná trasa: Ml.Vožice - Tábor - Chýnov - Brno / lze i na vlastní dopravu
SÁRVÁR - Hotel PARK INN****
24.5. - 27.5. polopenze + vstupy 3 noci dosp. os. 7 370,VELKÝ MEDER - Penzion GYÖRY
25.4. - 2.5.
polopenze
7 nocí dosp. os. 7 990,ODHÁJSKA - Penzion QUATRO II., III.
16.5. - 23.5. snídaně
7 nocí dosp. os. 5 990,ZALAKAROS - Hotel PARK INN****
21.5. - 24.5. all inclusive + vstupy 3 noci dosp. os. 7 400,VELKÝ MEDER - Apartmány AQUASLEEP II.
7.6. - 10.6.
polopenze
3 noci dosp. os. 4 620,-

PRO PODÁNÍ SOUKROMÉ
ŘÁDKOVÉ INZERCE - ZDARMA

Odjezdy:
Mladá
Vožice,
Tábor,
Soběslav,
Veselí nad
Lužnicí,
České
Budějovice,
Třeboň.

Do příštího vydání budou zařazeny
pouze kupóny došlé do 27. 3. 2020!
Za věcný obsah řádkové inzerce neručíme.

OMEZENÍ ŘÁDKOVÉ INZERCE: DO JEDNOHO VYDÁNÍ MAXIMÁLNĚ 2 INZERÁTY NA OSOBU - (A STEJNÝ KONTAKT)!
VYPLŇTE ČITELNĚ VELKÝMI HŮLKOVÝMI PÍSMENY JEDNOTLIVÁ POLÍČKA. PIŠTE TEXT S MEZERAMI MEZI SLOVY. POUZE PRO SOUKROMÉ ÚČELY! PRO KOMERČNÍ REKLAMU SLOUŽÍ PLOŠNÁ INZERCE!

Rubrika

TEXT
INZERÁTU:

Auto/moto

Byt. vybavení

Domácí zvířectvo

Nářadí, stroje

Nemovitosti

Oděvy

Jméno

Elektro a příjmení:

Tel.:

Práce

Adresa:
Seznamka
Sběratelství
Různé
Vyplňte včetně jména a adresy. Jméno a adresa slouží pouze pro ověření pravosti zadavatele a nebude v inzerátu zveřejněno. Kontaktní údaje
nebudou nikdy použity k dalším účelům. Neúplně vyplněný kupón nebude zpracován. Vystřižený kupón odešlete na adresu: Redakce novin Partner,
Palackého 357, 390 01Tábor. Kupón můžete též vhodit do naší poštovní schránky před vchodem.Vyplněním tohoto kupónu vyjadřujete svůj souhlas
se zpracováním svých osobních údajů redakcí novin Partner dle nařízení EU č. 2016/679 (GDPR), a to pouze pro účel podání řádkové inzerce.
Vaše osobní údaje nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci.

Otisknout v měsíci:
INZERÁTY MŮŽETE PODÁVAT
TÉŽ ELEKTRONICKY
NA WWW.INZERCEPARTNER.CZ!

TEPELNÁ ÈERPADLA
vè. vyøízení dotace
montáže kotlů (vč. automatů),
radiátorů, bojlerů vodoinstalace
solární systémy vytápění
krbová kamna s výměníkem
Zdeněk Mlejnek, Dvorce 16, 392 01 Soběslav

tel.: 607 504 913 mlejnekz@seznam.cz

ZÁPASY FC MAS TÁBORSKO

Přijďte fandit na náš nový stadion .
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

ZAKÁZKOVÁ
VÝROBA
NÁBYTKU
Truhlářství Zadražil
mob.: 728 106 603
e-mail: zadrazilradim55@seznam.cz

domácí

16. kolo

hosté

FC MAS
Táborsko

8. 3. 2020
14.30

SK Benešov

domácí

18. kolo

hosté

FC MAS
Táborsko

19. 3. 2020
15.00

FC Slavia
Karlovy Vary

domácí

20. kolo

hosté

FC MAS
Táborsko

5. 4. 2020
16.30

FK Motorlet
Praha

Změna termínů zápasů vyhrazena, sledujte náš web www.fctaborsko.cz
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–––––––––––––––––––––––––––––––
Ahoj muž 44 let hledá v Praze temperamentní holku ženu přítelkyni na seznámení.
Může být Češka nebo i z ciziny Ukrajinka, ale
musí žít v Praze.Tel.: 737390936.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Muž 62 l hledá ženu na trvalý nebo přátelský vztah.Tábor a okolí.Tel.: 720213270.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prý sympaťák z Táborska 67/170, 71 váha.
Bývalý sportovec živ. typ ml. vzhledu min.vyř.
zájmy kutil, sport, divadlo, moře, auta, moto,
příroda. Rád poznám kamarádku ml. věku
do 57 l sp. typ. Něco vykoumáme, čas ukáže,
co dál. U kávičky nebo u moře. Jsem fin
a maj. zaj.Tel.: 607764724.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám veselou optimistickou Ženu
k vážnému seznámení pro společnou cestu
životem 55 - 65. Život přece není jen práce.
To nejdůležitější mi schází - partnerka. Flirt
nehledám. Muž 60/180, VŠ, nekuřák,
rozvedený, bez dluhů, zájmy kultura, kolo,
tanec, klávesy, plavání, sprinty, cestování.
Tel.: 602671683.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Dobrý den, hledám štíhlou sympatickou
milou ženu nekuřačku ve věku 60 - 66 let
k vážnému seznámení.Tel.: 607406860.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Romantická pohodářka 47 l -158 cm 55 kg s obyč. nároky hledá lidového
sympaťáka na vážný vztah. Na nic si nehraju,
nemam snobské manýry, nejsem modelka
ani bohatá a není to pro mě podstatné uznávám skutečné hodnoty člověka a života
a hledám skutečného chlapa, co to cítí
stejně. Sladime se? Jen férový zájem. Tel.:
702622783.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám ženu kolem 43 Let z Letovic nebo
okolí na vážný vztah. Jsem pracující
s vyřešenou minulostí v částečném důchodu.
Na kráse mi vůbec nezáleží. Stydlivej a
nikomu nevěříim, jsem hodně věrnej. Pouze
volat, okolí Blanska.Tel.: 604659557.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Pohledná svobodná žena ve věku 38 let
se 7 letým synem hledá hodného muže od
35 let všestranných zájmů. Ráda cestuji
a mám ráda sport. Jezdím autem a jsem
z Veselí nad Lužnicí. Zn. Rodina je základ.
Tel.: 724705291.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Přála bych si najít partnera, kterému bych
mohla věřit a žít jeden pro druhého.
Upřímného a hodného. Jsem vdova z Táborska, je mi 67 let a jsem veselé povahy. Tel.:
731824585.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám dívku do 40, bez závazků,
modrooký blond., bezprobl. nekuřák, abst.,
52/171, mladšího let zevn., prý sympat.,
přírodověd. a muzik. orient., bez příležitosti
k seznámení.Tel.: 731558263.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Ahoj, nejsem příliš výřečný, spíše nesmělý.
Rád bych poznal hodnou přítelkyni, které by
výše uvedené vlastnosti nevadily. Ani to, že
mám vlasy i vousy barvy tmavé mědi a pár
kilo navíc. Je mi 26 a vysoký jsem 178 cm.
Mám rád přírodu a výlety. Těším se na
odpověď. MartinTel.: 605831201.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Muž 44 let, 179 cm, 120 kilo, hledá
hodnou ženu pro vše krásné. Blíží se jaro, tak
třeba na hezké procházky, výlety, společný
čas trávený na kole, v přírodě. Nekouřím,
nepiju - pouze je-li příležitost. Bydlím ve
svém bytečku a jsem tu sám. Práci a chut
k životu mám. Prosím 35-50 let, na váhu
nehledím. Najdu?Tel.: 739294295.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Muž 46 let, štíhlý, vysoký z jiného kraje.
Z tohoto důvodu hledám kamarádku na
kávu, na kolo nebo jen tak na pokec a sms.
Jsem sympatický, naslouchající, hodný a
tichý. Inspirace pro hezčí život. Tel.: 704 595
910.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám kamarádku z Tábora, se kterou
bych mohl trávit volný čas. Společné
procházky, cestování, nakupování, bazén,
káva... Muž 61/167/71 nekuřák s vyřešenou
minulostí.Tel.: 734787930.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Rozvedený 43 letý kluk hledá touto
cestou kamarádku či přítelkyni pro život ve
dvou. Děti nejsou překážkou, či naopak
vítány. Jen vážně.Tel.: 722176820.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Ahoj, hledám mladou holku na flirt z Tábora, mě je 46 let, piš sms.Tel.: 728855764.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Muž 180, 52 roků hledá ženu pro trvalý
vztah, mé zájmy jsou zahrada, příroda a vše
živé. Tabor, Pelhřimov, prosím sms. Tel.:
777556702.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Rád bych nabídl kamarádství s výhodami
fajn paní nebo slečně.Tel.: 607817968.
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