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Šampión v každé třídě kuchyní

U Bechyňské dráhy 790/3,
390 02 Tábor
(vedle Domu Barev)
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-45%

Sleva na všechny značky kuchyní!

SPOJOVACÍ
MATERIÁLY

Akční nabídka do 30. 9. 2020

VRUTY • ŠROUBY
ZÁVITOVÉ TYČE
TERASOVÉ VRUTY
PĚNY • LEPIDLA
HMOŽDINKY
AKČNÍ CENA ZÁŘÍ:

PU pěna nízkoexpanzní 750 ml

99

Kč
ks

PRODEJNA ORESI TÁBOR

Otevřeno: PONDĚLÍ–PÁTEK 9.00 – 17.00

Tábor, Třída 9. května 640
pasáž Atlantis vedle OC Dvořák

u nádraží

parkování u prodejny

tel.: +420 773 788 253
www.oresi-kuchyne.cz

VELKÝ BAZAR

Šafaøíkova 1791, Tábor, tel.: 381 254 736, PO-PÁ 9-12/13-17, SO 9-11

POSTELE

4.900,-

nové

Otevírací doba: PO - PÁ 7.00 - 17.00 hod.

608 230 401
spojmat.tabor@seznam.cz

SMRK
dvoupostel 180 x 200 cm
www.velky-bazar.cz Volejte: 775 11 55 88

PROGRAMY: MĚXUS S. ÚSTÍ >>> str. 7 • TÁBORSKÁ SETKÁNÍ 2020 >>> str. 9 • KINO SVĚT >>> str. 10 • BECHYNĚ >>> str. 10+11 • LETNÍ KINO A SPEKTRUM >>> str. 15
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40.000 ks PRO OKRES TÁBOR + TÝN N. VLT. ZDARMA

Auta / Fotbal / Topení
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Díky programu ŠKODA Plus
se už nemusíte bát pořídit si
ojetý vůz.
Zastavte se u nás a vyberte si
z nabídky ročních vozů, které mají
najeto maximálně 30 000 km,
a navíc prodlouženou značkovou
záruku až na 5 let. Nebo sáhněte
po široké nabídce vyzkoušených
ojetých vozů s garancí prověřené
historie a technického stavu.

ŠKODA PLUS
MĚNÍME MINUSY
OJETÝCH VOZŮ
NA PLUSY

Milé čtenářky a čtenáři,
prázdniny utekly jako voda a je tu
zářijové vydání Partnera. Město Tábor
letos slaví 600 let od jeho založení.
K oslavám měl být určen i letošní
festival Táborská setkání. Bohužel, kvůli
koronavirové pandemii se 29. ročník
s podtitulem 600 let na hoře Tábor,
uskuteční v jiné podobě, v jiném režimu
a samozřejmě za dodržení všech epidemiologických nařízení. Táborská setkání
se tedy odehrají v neobvyklém formátu,
bez velkých hudebních hvězd na
hlavním pódiu, bez průvodů a ohňostroje, ale s rozsáhlým využitím místních
spolků, sdružení a táborských hudebních těles. Můžete se těšit na velký
rynek, dobytčí plácek, punkovou
plovárnu, putování malého práčete,
uličku neřesti, folkovou plovárnu,
hudební Střelnici, dětský ráj, design
plácek, živé ulice, teen zónu, šermířská
vystoupení na Velkém Šanci, seniorskou
Trafačku a mnoho dalšího. Program
najdete v tomto vydání. Přeji skvělý
zážitek a pohodové září.

skodaplus.cz

Pavel Křížovský - šéfredaktor

ŘÁDKOVÁ

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

Váš autorizovaný partner
programu ŠKODA Plus:

AUTO / MOTO

AUTOSERVIS NOVOTNÝ
Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: 385 732 616
www.autoservisnovotny.cz
*taj1"Pa"

ZÁPASY FC MAS TÁBORSKO

Přijďte fandit na náš nový stadion .

domácí

3. kolo

hosté

FC SLAVOJ
VYŠEHRAD

12. 9. 2020
17.00

FC MAS
Táborsko

domácí

4. kolo

hosté

FC MAS
Táborsko

20. 9. 2020
16.30

FK Ústí
nad Labem

Změna termínů zápasů vyhrazena, sledujte náš web www.fctaborsko.cz

Vyměňte uhlí za pelety
úsporný, čistý a ekologický provoz
projekt
a instalace
servis
a podpora
Největší nabídka peletových kamen a kotlů
Zajděte se podívat do naší nové prodejny v Táboře, kde Vám kamna a kotle na pelety ukážeme a vše vysvětlíme.
nevolny@centrumvytapeni.cz

390 02
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Prodám Škoda 125L, r. v. 1988, naj. cca
90.000 km, první majitel, garážovaná, zimní
a letní pneu. Cena dohodou.Tel.: 604186115.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám levně zimní pneumatiky na
Hyundai Matrix, rozměr 175/65 R14. Dobrý
stav, dohoda jistá.Tel.: 721064098.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám motorkářskou bundu INFINE
s odepínací vnitřní vložkou vel. 2XL PC 4000
Kč, NC 2000 Kč, použito 5x ve velmi pěkném
stavu, odběr Planá nad Lužnicí nebo po
dohodě ve Vlašimi, mohu zaslat foto. Tel.:
737267014.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám skůtr YUKI, r.v. 2010, obsah 50,
najeto 6132 km, převodovka automat, barva
modrá metalíza s bílou barvou. STK do
5/2024, nová baterie. Skůtr je ve výborném
stavu. Cena 15.000 Kč.Tel.: 724529367.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám malotraktor kubota b 7000 2
valec 14 hp nafta dobré starty i v zimě, dobré
pneu, hydraulika moýno i s velkou autovou
károu bez spz, má celý rok fridex, cena 57.000
Kč, mohu dovezt.Tel.: 774819450.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám orig. střešní nosič na Fiata pandu
(r.v. 2014) - příčníky, Soběslav, JH. 2500 Kč.
Tel.: 608370910.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 4 kusy letních pneu R13 na ráfcích.
Ráfky v pěkném stavu. Je na nich 5 - 6 mm.
Cena je za kus 250 Kč.Tel.: 608054596.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím málo jetý osobní automobil. Děkuji
za nabídku.Tel.: 724132614.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím auto Trabant s TP a SPZ. Tel.:
777191144.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Jawa Mustang 23 - Koupím starší model.
Tel.: 775239466.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám přívěs za osobní automobil na
velkých kolech, s RZ, bez TK, nutná oprava
bočnic. Cena 6.000 Kč, při rychlém jednání
možná sleva na opravu.Tel.: 605068622.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 4 ks litá letní kola, 195/60 R15,
vzorek 3.9 mm.Tel.: 770661038.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zimní komplet kola: DOTZ Kendo
dark, matná černá - lak, 8 x 18 5x 120 ET 35
CB 72,6 Gumy: 245/45 R18 100V Continental
Winter Contact TS 850P FR, XL, Zimní
vyrobeno 31/18 Jedna zima, bez škrábanců a
poškození. Pořizovací cena 33.350 Kč.
Prodám za 25 tis. Kč. jinov@volny.cz. Tel.:
702011819.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám ŠKODA Octavia kombi. Spolehlivá,
dobrý technický stav, závěsné zařízení, šedá
metalíza, TD 66 kW - nízká spotřeba. Rok
výroby 2001. STK do 8.8.2021. Cena 18.000
Kč. Napište SMS, zavolám zpět. Tel.:
776329619.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám AUDI A3 1,9 TDI, najeto 270 tis,
technická VI/2021, letní i zimní pneu na
diskách, aut. klimatizace, super cena 25.000
Kč, další info na telefonu.Tel.: 734522322.
Pokračování na straně 4 >>

Truhlářství / Kamna / Sádrokartony / Potraviny / Péřové výrobky / Květiny
Provozovna: Roudná 293
392 01 Soběslav
mob.: 602 442 070
e-mail: bonischknauf@volny.cz

Pavel BÖNISCH

ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ

STYLOVÁ KACHLOVÁ KAMNA

*taj2"k"

TRUHLÁŘE
– vyučení v oboru s praxí
SÁDROKARTONÁŘE
- praxe v oboru

MONTÁŽ
SÁDROKARTONŮ

K VIDĚNÍ NA PRODEJNĚ

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

(pro obě nabídky: schopnost
samostatné práce + schopnost
samostatného rozhodování)

*taj3"li"

PŘIJMEME:

www.bonisch-sadrokartony-truhlarstvi.cz
www.pbstavby.cz

R

U Čápova dvora 2762, Tábor

tel: 733 747 944

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

w w w.latop.cz

PŘIPRAVTE SE NA
CHLADNĚJŠÍ POČASÍ
Teplé léto za námi, chladnější dny před námi.

*taj4"že"

Posilněte své tělo Himalyo goji šťávou,
rakytníkovou šťávou či si
připijte Žufánkovo pálenkou

www.csmont.cz

Už se připravujte na
svatomarnské husy,
objednejte včas.

e-mail: info@csmont.cz

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

FARMA U IVUŠKY

farmauivusky
*taj5"č"

PO - PÁ 8:00 - 17:30
SO
8:30 - 12:00

PÉŘOVÉ

VÝROBKY

iny
prací sypkov
iálnční í polštář
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1.100,–
úpravou
- nové peří

AKCE ČIŠTĚNÍ
PEŘÍ ZDARMA

• šítí prošívaných dek
• dvojitý prošev s paspulí

(při odběru sypkoviny)

• kvalitní sypkoviny od standardu po luxus
• vhodné i pro alegiky
• dì tské péøové fusaky do postýlky

ODVOZ - DOVOZ ZDARMA!

POZOR! Provozovna Tábor - Èekanice UZAVØENA!

Nerudova 556 (býv. ESO), Tábor, tel.: 739 374 920
V záøí otevøeno: PO-PÁ: 9.00 - 12.00 /13.00 - 16.00

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

zahradnictvi.neubauer@seznam.cz

723 864 118
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

www.zahradnictvineubauer.cz
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Výroba a montáž: kuchyň. linek vestavěných skříní
plotů zahradních pergol schodů z masivu

Reklama / Dřevo / Garážová vrata + stínící technika
ŘÁDKOVÁ

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

BYTOVÉ VYBAVENÍ
>>> pokračování ze strany 2
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Odolenova 944, 390 01 Tábor
tel.: 381 27 41 41

,
0
99

e-mail: info@norisreklama.cz

2.000,-

BA
VÝRO

bez DPH

www.norisreklama.cz

*taj6"lo"

Prodej štípaného
palivového dreva
TÁ
V
VĚ
NO

B

E
OŘ

stavební rezivo:
HRANOLY, FOŠNY,
LATE , PRKNA

zahradní doplňky:
- dřevěné truhlíky
- mobilní pařeniště
- barvy, laky, lazury
- spojovací materiál

DOMÁCÍ ZVÍŘECTVO

zakázková výroba:
- krovy
- dřevěné konstrukce
- pergoly, přístřešky
- zahradní domky
- zahradní nábytek

*taj7"vě"

Vožická 2604 Tábor

GARÁOVÁ VRATA SCREENOVÉ ROLETY

AKCE
020

OKU 2

CE R
O KON

D

od

Zajistí pohodlné posezení
pod Vaší pergolou bez průvanu.
Garážová
vrata
s pohonem
Kč

21.499

ZÁØIJOVÁ
NABÍDKA:

*Nezávazné cenové doporučení
včetně montáže bez 15% DPH
pro akční velikosti
modelu RenoMatic 2019.

ALUZIE, ROLETY, MARKÝZY

TIP
NA
PODZIM

Prodlužte si léto pod pergolou

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

od

roku

1991
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Prodám seno v kulatých balíkách, není
zmoklé. Po dohodě možno dovézt TA a okolí.
Malé množství.Tel.: 702976249.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám letošní jehnata ovce kamerunské
stáří 6 - 7 měsíců k chovu nebo na maso, dle
přání zabiji a připravím ke konzumaci, cena
dohodou.Tel.: 774517372.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám křepelky na maso á 65 Kč/ks.
Prodám křepelčí vajíčka 2,50 Kč/ks. Prodám
králíky na dokrmení do chovu 130 - 300 Kč/ks.
Veselsko.Tel.: 702554687.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám letošní seno ze zahrady, 4Q, cena
250 Kč/q. Chýnovsko.Tel.: 608148712.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím králíky - i k chov. Táborsko. 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.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám malé hranaté balíky sena.
Možnost dopravy.Tel.: 774598769.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám obilí - pšenici 440 Kč/q, ječmen
a oves. Soběslavsko.Tel.: 728817695.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám vyzrálé cukety o hmotnosti cca
2,5 kg vhodné především ke krmení drůbeže a
prasat. Cena 2 Kč/kg. Místo odběru
Černovice.Tel.: 602135932.

ELEKTRONIKA

*taj8"k"
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Norisreklama s.r.o.

Prodám 2 nové věšáky kovové na oblečení,
vhodné jak do obchodu, tak do bytu. Tel.:
723090540.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám litinovou vanu 155 x 70 cm.
Kvalitní materiáýl, vydrží vše, nezničitelná. Zn.
LevněTel.: 773759572.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám novou vanu 100 x 70 cm se
sedátkem. LevněTel.: 773759572.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím dveře 70cm, pravé, plné, můžou
být i lehce poškozené, ale funkční. Tel.:
720201325.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Daruji za odvoz 2 pevné, truhlářem
zhotovené skříně z masivu, stáří cca 65 let.
Tel.: 720130933.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dřevěnou dvoudílnou černou
skříň s posuvnými dveřmi, které jsou
proskleny zrcadly. Rozměr: šířka 181 cm,
výška 198 cm, hloubka 60 cm. Cena: 4.500
Kč.Tel.: 604568119.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Daruji za odvoz dvoukřeslo rozkládací. Tel.:
702814909.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám "kočičáka" - dětskou otočnou
židli k psacímu stolu v oranžové barvě, jejíž
opěradlo připomíná obličej kočky. Cena 400
Kč.Tábor - Pražské sídliště.Tel.: 731841965.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Daruji za odvoz obývací stěnu Kotnov.
Nábytek je zachovalý.Tel.: 777729576.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kávovar Cafissimo PURE Black
nový nepoužitý. Na přípravu dokonalého
espressa, caffč crema, překapávané kávy a
čaje stisknutím tlačítka. S integrovaným
zásobníkem až na šest použitých kapslí. S
odnímatelným podstavcem na šálek – lze
umístit i větší šálek. Nevhodný dárek. Cena
dohodou.Tel.: 604184388.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám stabilmí originání zachovalý
psací stůl pro dvě osoby, zakázková výroba.
Využití kancelář, dílna atd... Rozměry desky d.
210, š. 185 cm, šířka výkroje 120 cm. Rozměry
kontejnerů s osmi zásuvkami š. 40, hl. 45, v
. 74 cm. Cena: 3900 Kč.Tel.: 728112305.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám křeslo z umělé kůže a podnožkou.
Barva černá. Možno použít i s vibracemi.
Chromovaná středová noha. Cena 1.500 Kč.
Tel.: 604568119.

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE GARÁŽ. VRAT HÖRMANN
Bílkova 468, Tábor, tel.: 381 254 374, mob.: 602 470 019
Ot. doba: po - čt: 8.00 -16.30 / pá 8.30 - 15.00
Tel. konzultace: PO-PÁ 8.00 - 17.00, info@janajanu.cz
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

www.janajanu.cz

Prodám zcela nový TV LED HD LCD Philips,
úhlopříčka 80 cm, základní verze výbavy, cena
3.499 Kč. Vybalený. Důvod: nevhodný dárek.
Tel.: 605053575.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám funkční počítač + monitor +
klávesnici + multifunkční tiskárnu - HP
Deskjet F 4180. Cena dohodou. Tel.: 602 163
082.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám šicí stroj Veritas ve velmi pěkném
stavu. Stroj je uložen v šicím stole a je celý
nově seřízený. Cena 1.500 Kč. Tábor. Tel.:
723932250.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám výkonný počítač s LCD monitorem. Původní cena více jak 25 tis. Kč. Velmi
málo používaný, jako nový. Parametry Intel
Core i5, 8 GB RAM, 2 TB HDD, vypalovačka,
24" LCD monitor Samsung, dřevěné repro,
kl+myš. Plně funkční. Cena za vše pouze
13.000 Kč. Po Táboře zdarma dovezu a
předvedu.Tel.: 607412443.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám sadu čtyř tekutých náplní do
tiskárny "tank", nepoužité (black - 135 ml,
yellow - 70 ml, magenta - 70 ml, cyan - 70 ml).
Cena 200 Kč.Tel.: 737457124.
Pokračování na straně 5 >>

Nemovitosti / Hypotéky / Kotle
ŘÁDKOVÁ

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

NÁŘADÍ /STROJE
>>> pokračování ze strany 4
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• prodej a pronájem nemovitostí • výkup, oddluení nemovitostí
• odhady pro dìdictví • øešení exekucí, insolvencí
• stìhovací sluby • hypoteèní servis

NEMOVITOSTI
Koupím garáž vTáboře, nejlépe v Klokotech.
Platba v hotovosti.Tel.: 607613463.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím garáž v Sez. Ústí - ul. Svépomoc.
Platba hotově. Děkuji za na nabídky na: E:
bedanoris@centrum.cz.Tel.: 731168381.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím garáž v Soběslavi. Děkuji za
nabídku, platil bych hotově.Tel.: 604186115.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Hledáme pronájem bytu 1+1, 2+0, nebo
2+1 v Táboře, do 8.000 Kč včetně energie.
Spěchá.Tel.: 721902268.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím byt 2+kk, 2+1, 3+kk nebo 3+1,
nejlépe Soběslav, Tábor, Planá n. Luž. nebo
Veselí n. Luž. Platba v hotovosti. Tel.:
776092862.
––––––––––––––––––––––––––––––––2
Prodám pozemek o výměře 1621 m
v intravilánu obce Malý Ježov přístupný
z veřejné cesty. Podrobnější informace po
telefonu.Tel.: 607885018.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám chalupu 6+1 v klidné části obce 15
km od Tábora, s uzavřeným dvorem, stodolou,
chlévem, kolnou, garáží a dvěma zahrádkami.
Tel.: 604942066.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím domek, chalupu, i před opravou,
kdekoliv, musím se vystěhovat. Do 1.000.000
Kč.Tel.: 603442474.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím garáž Na Kopečku v Táboře, platím
v hotovosti.Tel.: 777719495.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Pronájem byt 1+3 v Táboře lidem, na které
je spolehnutí. Více na telefonu. Tel.: 722 052
029.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím pronájem bytu v Táboře slušné
rodině.Tel.: 608148608.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Kdo mi pronajme volný byt v Soběslavi?
Nájem hradím včas a zvíře nemám. Za vaši
nabídku vám velmi děkuji. František
Červenka, náměstí Republiky čp. 59, 392 01
Soběslav.Telefon nemám.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmeme byt 1+3 v Táboře, více na tel.
Tel.: 776145145.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím rodinný dům v okrese Tábor
(nejlépe Planá, Sezimák, či větší na vesnici),
případně větší pozemek. RK prosím nevolat.
Nabídky ideálně e-mailem: drtinad@
seznam.cz.Tel.: 608541832.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím garáž v Soběslavi. Platím hotově.
Tel.: 723946592.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím garáž v Soběslavi, stav nerozhoduje, s vyklizením pomůžu, platím hotově.Tel.:
723453821.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám dlouhodobý pronájem bezbariérového bytu ve Veselí nad Lužnicí. Info na tel.
Tel.: 723309831.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím rodinný dům, chatu nebo byt
v okrese Tábor (nejlépe Soběslavsko, Táborsko), děkuji za nabídku.Tel.: 776092861.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím garáž v Táboře, případně v Sezimově Ústí.Tel.: 775254989.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím garáž v Sezimově Ústí u Hiltonu.
Tel.: 777022996.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu garáž v Táboře. Suchá, v dobrém
stavu. E-mail: smrz28@seznam.cz. E-mail:
smrz28@seznam.cz.
Pokračování na straně 6 >>

Pořizujete si nemovitost? Končí vám ﬁxace hypotéky?
Zdarma vás co nejefektivněji provedu celým procesem
získání hypotečního úvěru.
Ing. Jitka Hořejší - hypoteční makléř, tel.: 737 373 711
jitka.horejsi@gpf.cz, www.gpf.cz/jitka-horejsi

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
*taj10"ně"

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

mrknìte na
nebo volejte

w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z
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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 el. motory: 2,2 kW, 2800 ot. 3x
380/ 220V, nový za 1.300 Kč. Druhý má 0,75
kW, 1400 ot. 3x 380/ 220V, nový za 1.000 Kč.
Tel.: 606465583.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kladívkový šrotovník v dobrém
stavu.Tel.: 775056769.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám Vari Tera, výborný stav, prodej jako
celek s příslušenstvím. Sadařský dřevěný
žebřík dl. 7m v pěkném stavu, cena 800 Kč.
Hydrotherm - přístroj na perličkové masážní
koupele, cena dohodou. Kempingový skládací
stolek 75 x 55 x 65 - cena 250 Kč. Podlahové
latě 50 x 15 mm, dl. 3,8 m - 15 ks, cena 1.000
Kč.Tel.: 602442077.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím 2x kostky haki lešení. Táborsko.
Tel.: 775239466.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám cirkulárku 4 kW, 3 kotouče, 15 m
kabelu (6000), hřídel k cirkulárce se sklíčidlem
(700), pracovní stůl dřevěný Š 90 x H 80 x V 90
cm se svěrákem 125 mm (2000), ruční káru
velkou 19" (2000) a střední 16" (600), el.
pánev ETA 1000 W (500), tlak. nádobu vzdušník 24 l (300).Tel.: 608946407.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám litinový kotel Wiadrus U 22
předělaný na automatický provoz.
Příslušenství - násypka se šnekem, regulátor
na ovládání, čerpadlo, pokojový termostat. V
kotli je možno topit i ručně dřevem nebo
uhlím. Cena: Dohodou.Tel.: 721392408.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nový patkový elektromotor MEZ
Mohelnice: 0,55/0,75 kW, otáčky 1395/2816,
Ř hřídele 19 mm. Tel.723946592 Tel.:
723946592.

Nábytek / Dřevo / Stavebniny

Nábytek
BOROVICEMASIV

STOHOVACÍ POSTELE

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

NEMOVITOSTI
>>> pokračování ze strany 5

––––––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu
byt 2+kk s balkónem o výměře
58 m2 v klidné lokalitě Tábor - Čekanice. Byt je
ve výborném stavu v blízkosti MHD. Cena
9000 Kč + energie.Tel.: 602464073.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Hledáme na táborsku ke koupi dům nebo
chalupu. Zahrada výhodou.Tel.: 724131747.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám pronájem domu či bytu o velikosti
3-1, nebo 4-1. Za případné nabídky děkuji.
Tel.: 735865058.

MANŽELSKÉ POSTELE

ODĚVY
s rožšířeným lůžkem

Rozměry: 160 x 200, 180 x 200, 200 x 200 cm

Milovníci dřevěného nábytku si u nás přijdou na své .
DĚTSKÉ POSTELE

VYVÝŠENÁ MANŽELSKÁ
POSTEL

POSTELE PRO 3 OSOBY

DĚTSKÉ POSTELE
S ÚLOŽNÝM PROSTOREM

vhodná i pro seniory

praktická zábrana

Těšíme se na Vaší návštěvu na naší prodejně .
KVALITNÍ VÍCEZÓNOVÉ MATRACE OD ČESKÉHO VÝROBCE

KONTEJNERY

KŘESLA UŠÁK S TABURETEM

• matrace z antibakteriální pěny
• matrace ze špičkové HR studené pěny

Více info na:

*taj11"ja"

KA
ZÁRU ET!
0L
AŽ 1
• kvalitní taštičkové matrace
• matrace s nosností až 140 kg

www.nabytek-borovicemasiv.cz

Zavadilská 786/3, Tábor - Parkoviště u prodejny
Ot. doba: Po- Pá 8-30 - 17.00 / So 8.30 - 11.00 hod.

FALCO
STAVEBNÍ

MATERIÁLY

SPECIALISTA

NA SUCHOU VÝSTAVBU

*taj13"ta"

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

ONY

E

LAC
TEPELNÁ IZO

SÁDROKART

DOPR

ZDA

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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SPECIALIZOVANÝ OBCHOD
DŘEVĚNÉHO NÁBYTKU

PATROVÉ POSTELE

POSTELE S PŘISTÝLKOU

ŘÁDKOVÁ

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

Prodám bundu koženou, pánskou velikost
53, černé barvy s béžovými pruhy na
rukávech. Je zcela nová, nenošená. Nevhodný
dárek.Tel.: 721064098.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám boty značky umro, vel. 45/10.
nevhodný dárek. Úplně nové, nechozené,
barva červená.Tel.: 722304133.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Pro miminko od narození do 6 měsíců
nabízím hezké oblečení, body, košilky,
kabátky, kombinézky, kalhot., čepič., je po 1
děcku, vše pěkné, moderní, přidám kojenec.
hračky, levně dohodou.Tel.: 737843626.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám set kojeneckého oblečení 0 - 6
měsíců, po jednom dítěti, vše co je třeba. 850
Kč. Zaslání možné.Tel.: 602880764.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím budoucí mamince pro miminko
set pěkného kojen. oblečení od 0 - 7 měsíců,
košilky, trička, body, kr. a dl. rukáv, dupačky,
soupravič. kalhoty, mikinky, čepič., tepláčky,
kombinézky.Vše 1000 Kč. Univerz. barvy.Tel.:
704877004.

PRÁCE
Hledám pokrývače / klempíře / zedníka.
Stačí jedne - málé množství práce na RD. Tel.:
702976249.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám paní na úklid rod. domku 4+1 u
Soběslavi, 2x měsíčně cca 4-5 hod. práce.
Nabízím 120 Kč/hod.Tel.: 723898001.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám zedníka na opravu venkovní terasy,
zídky ajiné.Tel.: 723898001.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím stěhování, vyklízení, odvozy do
sběrných dvorů, odvozy nábytku a elektrospotřebičů, odvozy dle vašich požadavků.Tel.:
602163082.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím doučování AJ pro žáky škol i pro
ty, co již školu mají za sebou.Tel.: 607817968.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím výuku NJ pro jednotlivce i skupinky.Vystudované obory: NJ, ČJ + dlouholetý
pobyt v Rakousku. Těším se na Vás! Tel.:
602865376.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím úklid domácností, pohlídám
malé děti, postarám se o seniora. Táborsko. Email: hote815@seznam.cz.Tel.: 774250174.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím služby sekaní trávy, práce kolem
domu, komplet zahrady, káceni stromů,
stříhání živého plotu, atd., přivezu a odvezu
cokoliv.Tel.: 775362184.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám kominíka na vyvložkování komínu.
Snýtování metrových nerez trubek. Co
nejdříve.Tel.: 739940629.

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.Tel.: 607613463.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím zdarma zachovalý vlnitý eternit
o rozměrech 90x165 cm.Tel.: 739909271.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám aminutrin - hnědé, tekuté léčivo
pro ovce. Kruhové nerez krmítko pro včerly.
Včelařskou nerez vidličku. 1. ročník technic.
magazínu. Časopisy: Včelařství, Myslivost,
Svět motorů. Dála loup. vlaš. ořechy, 2 tranz.
rádia z 80tých let, skl. omnia i šroubov. Tábor
a okolí.Tel.: 381277626.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám použité traverzy IČ. 18 délky, 650
cm 1 ks a délky 255 cm 1 ks. Cena dohodou.
Tel.: 381287986.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám hodiny do bytu, na chatu - staré,
pěkné. Hodinky do kapsy i na ruku - po otci.
Dále foukací harmoniku - chromatika - M.
Hohner Germany. Píšťalu Hohner Germany.
Tel.: 723420992.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám škubačku na drůbež válcovou.
novou, nepoužitou. Koupím mlýnek na čištění
máku nebo kdo půjčí nebo provede čištění?
Tel.: 607693246.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Kdo poradí, pomůže, začínající podnikatelce ohledně dotací apod.? Obor zemědělská
činnost.Tel.: 607693246.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám ze zdravotních důvodů závodní
kolo Olpran 30/32, 3x7 převodů. Cena po
seřízení 3.300 Kč. Volejte i pište SMS. Tel.:
608152158.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám flauš různé barvy na dámské pláště
za cenu 300 Kč/plášť.Tel.: 777131130.
Pokračování na straně 8 >>

Nemovitosti / Uhlí

NEMOVITOSTI SE PRODÁVAJÍ V KAŽDÉ DOBĚ, ZA KAŽDÉ SITUACE
Mgr. Rudolf Orct

Mgr. Helena Hrabìtová

725 829 839

Komaøice

N. Kestøany

Ì!

Homole u ÈB

NOV

2.280.000 Kè
Cetoraz u Pacova

2

Soubor pìti pozemkù 10.254 m
u Jihoèeského letitì.
helena.hrabetova@re-max.cz

Stavební pozemek 1.289 m ,
vechny sítì k dispozici.
jana.kohoutova@re-max.cz

Kamenný Pøívoz u Sáz.

3.300.000 Kè

250 Kè/m2

490.000 Kè

Nová Ves u Chýnova

Borovany u È. Budìjovic

Sedlice u Blatné

28 Kè/m

1.300 Kè/m

VA!

Ì!
2

2

Mení chalupa k celk. rekonstrukci, malý
pozemek, klidné místo, krásná pøíroda.
helena.hrabetova@re-max.cz

NOV

Zemìdìlský pozemek 8.670 m ,
pøístupný po obecní cestì.
rudolf.orct@re-max.cz

Ì!

NOV

SLE

2

2

rudolf.orct@re-max.cz

RD 4+1, 168 m (r. 2007), gará,
zahrada 712 m2, topení plynem.
rudolf.orct@re-max.cz

5.200.000 Kè

6.700.000 Kè

2

Nám. T. Bati 424/2, Sezimovo Ústí (budova Hochtief)

MĚXUS SEZ. ÚSTÍ
AKCE
1.9. PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
NA POHODU(Ě)
Od 15 hod. areál Pohoda Sezimovo Ústí.
Zábavné odpoledne spojené s prezentací
místních spolků a sportovních klubů. O zábavu
se postarají Český animační team, Jump and
Kids Arena s parkour show a workshopem,
připraveno je malování na obličej, tetování,
fotokoutek i skákací hrad. Přijďte si zpříjemnit
začátek školního roku. Při nepříznivém počasí se
akce přesune do Spektra. vstupné: zdarma

1. a 2.9. ZPĚT DO ŠKOLY
V NOVÉM OBALU
Knihovna Školní náměstí. Mají vaše učebnice
atypický rozměr, na který nemůžete sehnat
obal? Chcete kvalitnější obal, který se jen tak
nerozpadne? Nebo byste radši měli obal, který si
sami vyrobíte na míru? V knihovně Školní
náměstí pořádáme již tradiční obalování učebnic
a sešitů. Pro zájemce, kteří pomůžou paní
knihovnici s obalováním, bude snížena cena
materiálu o polovinu. vstupné: zdarma

12.9.SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
TRÉNINKOVÉHO CENTRA
SOUKENÍK
Od 10 hod. areál Soukeník, FK Spartak MAS
Sezimovo Ústí z.s. Vás srdečně zve na slavnostní
otevření zrekonstruovaného tréninkového
centra pro mládež. 10:15 - 12:15 Mistrovské

Motorest s velkým pozemkem,
lze znovu otevøít kemp.
helena.hrabetova@re-max.cz

2

1.680.000 Kè
Olená u Písku

Ì!

Ì!

NOV

SLE
RD 4+1, 205
m (r. 2003), podkroví 4+1,
2
114 m (r. 2014),
gará, zahrada
2
3.856 m , topení plynem.

Byt 3+1 v Dynínì,
60 m2.
rudolf.orct@re-max.cz

NOV

Zdìná chata s garáí, dílnou, 49 m , zahrada 535 m2. Lze trvale bydlet, moderní
vybavení, ústøední topení.

Byt 2+kk+2xB, 41 m2,OV, bezbariér., 2. p.
s výtahem v domì se vemi peè. slubami.

4.450.000 Kè

1.390.000 Kè

4.159.000 Kè

2

helena.hrabetova@re-max.cz

jana.kohoutova@re-max.cz

S DŮVĚROU K NÁM, SPOKOJENI OD NÁS

9/20

nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí, www.kulturamexus.cz
utkání "B" týmu s Českým Krumlovem
13:00 - 16:00 Turnaj mladších přípravek
17:00 - 19:00 Souboj legend Spartaku
Sezimovo Ústí 20:00 - 23:00 Covertrio +
vstupné: zdarma

14.9. DESKOVÉ HRY
Od 16-18 hod. Knihovna Školní náměstí. Lidé
odešli do práce a myšky mají pré – našli totiž
kousek sýra. Podaří se myškám sníst sýr, nebo
skončí jako oběd kočky Karly? To se dozvíme
v postřehové hře Kočka Karla. Poté se pustíme
do hry Osadníků z Katanu junior, kterou nás
provede papoušek Kato, věrný přítel slavného
pirátského kapitána Rudovouse. A v karetní hře
Střelené kachny zkusíme zachránit své
kachničky před potrhlými myslivci. vstupné:
zdarma.

27.9. UZAMYKANÍ
KOZÍHO HRÁDKU
Od 15-21 hod. NKP Kozí hrádek. Národní
kulturní památka Kozí hrádek děkuje svým
návštěvníkům za přízeň a i letos vás zve na
tradiční ukončení turistické sezony. Na
odpoledne připravili Táborští kupci skvělou
středověkou zábavu, oblékání do zbroje,
středověké ležení, lukostřelba, obří dračí puzzle,
nebo rytířské souboje. Večer věnujeme noční
komentované prohlídce Kozího Hrádku
a ohňové show. Počet míst prohlídky je omezen
a je třeba si ji předem rezervovat na tel. 736 523
288. vstupné: zdarma.

30.9. MICHALOVI MAZLÍČCI

Od 17 hod. sál Spektrum. Přijďte si hrát, bavit se
a smát! Michal si myslí, že už je moc velký na to,
aby si hrál s dětmi. Jeho plyšáci ho ale přesvědčí
o tom, že z malého kluka ještě nevyrostl a hrát si
s nimi může klidně dál. A víte, kdo je Michalův
miláček a vy ho dobře znáte? Napovíme,že má
žlutou barvu... vstupné: 190 Kč.

PŘEDNÁŠKY

14.9. DOBROBĚŽNÍK V AFRICE

7.10. CRY BABY CRY

Od 19 hod. sál Spektrum. Pět žen se v kurzu life
coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj
život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít
a jak být šťastný? Divadelně zrychlený kurz pod
vedením kouče Michala Dlouhého se o to
pokusí. Hrají: Michal Dlouhý, Klára Cibulková,
Kristýna Frejová, Petra Hřebíčková / Bohdana
Pavlíková, Blanka Popková, Réka Derzsi / Eva
Vrbková, vstupné: 460 Kč

Od 18 hod. malý sál Spektrum. Marek Jelínek,
dokumentarista a fotograf, procestoval Afriku.
Jeho cesta vedla z Kapského města do Ugandy.
Přes čtvrt roku vedl rozhovory s Jihoafričany,
Mosambičany a na vlastní kůži zažil, jaké to je
být nevítaným hostem. „Afrika bylo jedno velké
překvapení. Díky koloběžce jsem se dostal
k místním a ptal se, co si myslí o nás z Evropy a
jestli tam opravdu mají hladové děti.“ Dozvěděl
se hodně zajímavých věcí a udělal si obrázek
o tom, jak to s Afrikou vlastně je, s pomáháním,
hodnotami, politikou. vstupné: 120 Kč

KONCERTY

DIVADLO

5.9. OLOMOUC
– OD ROMÁNSKÝCH
ZÁKLADŮ PO BAROKO

23.9. ŽENA VLČÍ MÁK

Od 19 hod. sál Spektrum. Herecký koncert Hany
Maciuchové. Hra je monologem starší dámy,
která prožívá ve věku, kdy se většina jejích
vrstevnic už dávno smířila s jednotvárností
a osamělostí zbytku života, nečekané citové
vzplanutí, neuvěřitelnou, ostýchavou a stejně
intenzivně opětovanou lásku k muži ještě
o deset let staršímu, než je ona sama. I „starý“
člověk ještě žije a možná vás překvapí jak!
vstupné: 330 Kč

1.10.NEZMAŘI

Od 19 hod. sál Spektrum. Koncert skupiny
Nezmaři, které v roce 2020 vyjde velký zpěvník.
Ten obsahuje všechny písničky, které během
svého čtyřicetiletého působení kapela vydala.
Během koncertu zazní písně od počátku skupiny
až po současnost. Uslyšíte například písničky
Ráno bylo stejný, Bodláky ve vlasech, Musíš jít
dál, Písek, Růže a další. vstupné: vyprodáno

1.300 Kč. Platba hotově nebo kartou v Informačním centru Sezimovo Ústí nebo po předešlé
rezervaci převodem na účet 705 978 359 /
0800, var. symbol 0509.

3.10. BAROKNÍ SKVOSTY
MORAVY: JAROMĚŘICE NAD
ROKYTOU A VRANOV NAD DYJÍ

Odjezd: 7.00 Spektrum. Jaroměřice jsou
považovány za moravské Versailles. Jedná se
o jednu z nejnavštěvovanějších památek na
Vysočině. Vranov nad Dyjí je pak další slavná
památka České republiky. Samozřejmě
navštívíme i centrum zdejšího kraje – město
Znojmo. Projdeme si ho s průvodcem a uvidíme
to nejzásadnější a nejkrásnější, co toto vinařské
město nabízí. Cena: 1 200 Kč. Platba hotově
nebo kartou v Informačním centru Sezimovo
Ústí nebo po předešlé rezervaci převodem na
účet 705 978 359 / 0800, var. symbol 0310.

GALERIE

VÝLETY

Odjezd: 6.00 Spektrum. Poprvé do programu
zařazujeme zájezd do perly Moravy – Olomouce.
V rámci výletu nás čeká prohlídka Arcidiecézního muzea, jehož součástí je také hrad,
kde byl zabit český král Václav III. Poté si
s průvodcem projdeme celé historické centrum
v rámci dvouhodinové procházky.A nakonec nás
čeká jedno milé oddechové překvapení. Cena:

3.-30.9. VÝSTAVA OBRAZŮ
JANY BŘEZINOVÉ

malý sál Spektrum. Jana Březinová žije v malém
městě Přibyslav na Vysočině, ze které čerpá
většinu svých námětů. Je samouk, umělecké
vzdělání nemá, ale od dětství pozorovala svého
otce, který maloval krásné obrázky, a tímto
koníčkem takzvaně načichla. Ze začátku
zkoušela malovat podle předloh a později už
čerpala náměty z okolí. Malování jí otevřelo oči.
Každý námět maluje jen jednou. Maluje
akrylovými barvami na sololit nebo plátno.

MÁME VÍTĚZE JARNÍ SOUTĚŽE
UHLÍ

BRIKETY

DŘEVO

1.

PODZIMNÍ SOUTĚŽ
O CENY STARTUJE!

*taj15"nt,"

me!

Gratuluje

od 1.9. do 30. 11. 2020

NAKUP

REGISTRUJ SE

VYHRAJ
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RD 2+1 (ST), gará, zahrada, stodola, RD 3+1 (CB), 165 m2, grará, zahrada,
2
pozemek 800 m2.
poz. 1.216 m , lze pøikoupit dalí pozem.
rudolf.orct@re-max.cz
rudolf.orct@re-max.cz

*taj14"le"

Dynín

VA!

SLE

REALITNÍ KANCELÁØ

602 724 885

Myslkovice

Slavòovice u Stádlce

VA!

Ì!

NOV

Jana Kohoutová

777 660 902

Profil

Beton / Bazény + okna / Uhlí
Malšice 334
391 75 Malšice
tel.: 608 107 082

ČERPÁNÍ

ladislavtomasek@seznam.cz

www.bazeny-okna.cz

BETONOVÉ

BAZÉNY

tel.: 776 321 277
e-mail: info@nbkservis.cz

zakázková
výroba

... pro lepší požitek z koupání

PROVÁDÍME

čerpání betonových směsí do zrnitosti 16 mm strojem PUTZMEISTER
P 715 TD, ideální pro čerpání jemné
betonové směsi, litého cementového
potěru, anhydritu a ostatních betonových směsí. Vhodné je také pro
stříkané betony a maltové směsi.
Výkon stroje je 34,5 kW a dokáže
přečerpat až 17,4 m3 za hodinu.

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

akční
slevy!

VYUŽITÍ
základy, základové desky, ztužující
věnce, stropní desky, veškeré monolity a železobetony do bednících
systémů, betonové zálivky atd.

*taj17"je"

poctivá česká

VHODNÉ
na novostavby i rekonstrukce. Díky
hadicím o průměru 65 mm dobrá
manipulovatelnost. Výhodné pro
nedostupná místa pro domíchávače.

CENÍK

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

• Pronájem stroje včetně obsluhy - do 5 hodin ..................… 1 450 Kč/h
- nad 5 hodin ….…. 1 100 Kč/h • Příplatek za drátkobeton ... 80 Kč/m3
• Doprava do 100 km …. 7 Kč/km • Doprava nad 100 km ..…12 Kč/km
• Použití nájezd. chemie … 120 Kč • Příplatek mimo prac. dny ...10 %

www.nbkservis.cz

*taj16"je"

UZÁVĚRKA REZERVACE FIREMNÍ INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 23. 9. 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)

SMĚSI

Jiráskovo před. 935, J. Hradec

plastová

OKNA

A DVEŘE

Záruka 7 let

• český sedmikomorový profil
• 100% jistota původu materiálu
• profil vyrobený z primárního materiálu
• třída profilu "A" revoluční technologie Deep Glass

Hnědým uhlím budou domácnosti topit i po roce 2022

Cílem legislativy není omezovat spalování uhlí, ale
ukončit veškerý provoz kotlů
třídy 1 a 2, bez ohledu na to,
jestli v nich lidé topí dřevem
nebo uhlím. Do konce roku
2019 si jednotlivé státy EU
mohly upravovat podmínky
prodeje samy. Od 1. 1. 2020
Toto opatření nepředstavuje platí nová směrnice, která je
v žádném případě konec závazná pro všechny členské
spalování hnědého uhlí. státy bez výjimek. Jedná se
Severočeské doly a.s. o tzv. Ekodesign-nejpřísnější
disponují dostatečnými verze pravidel prodeje kotlů.
zásobami kvalitního nízko- Modely, které Ekodesign
sirnatého uhlí, ale také splňují, se mohou prodávat
perspektivou jeho těžby dále. Kotle neplnící tyto
minimálně do roku 2040.
přísné požadavky musejí být

Od roku 2017 platí povinnost nechat u všech kotlů na
tuhá paliva jednou za tři roky
provést odbornou kontrolu.
Od roku 2020 kontrolující
servisní
rma zaeviduje
výsledek do centrálního
registru ISPOP. Příslušní
úředníci tak nemusí domácJaké kotle bude možné nosti osobně navštěvovat
a zjišťovat, v čem topí. Stačí
pořídit po roce 2022?
nahlédnout do registru
ISPOP. Také v tomto případě
Podle normy ČSN EN platí, že ten, kdo nebude mít
3035:2012 se kotle dělí do včas provedenou kontrolu,
tříd 1-5, dle jejich účinnosti riskuje opakovanou pokutu
a emisí. Parametry kotlů jsou až 20 tis. Korun.
měřeny při 100% a 30%
jmenovitém výkonu a dle Podle vyjádření ministra
dosažených měřených výko- průmyslu a obchodu Karla
nů je kotel zařazen do pří- Havlíčka, budeme v ČR uhlí
slušné kategorie. V současné potřebovat, dokud nebudou
rozšířeny kapacity jaderných
době je zakázán prodej kotlů
elektráren o další bloky.
třídy1 a 2 od 1. 9. 2022 se Využívání kvalitního Bílinskétyto kotle nebudou smět ho nískosirnatého uhlí je
provozovat. Kdo to poruší, zakotveno ve strategickém
se vystavuje riziku opako- dokumentu ČR v oblasti
vané pokuty až 50 tis. korun. energetiky – Aktualizované
Stát dal majitelům těchto státní energetické koncepci.
kotlů vykazujících negativní Kvalita a cenová dostupnost
vliv na životní prostředí lhůtu tuzemského energetického
10 let, aby je nahradili paliva znamená další persmodernějšími a ekologičtěj- pektivní uplatnění Bílinského
uhlí, a to minimálně až
šími zařízeními. Proto vznikly k horizontu roku 2040.
kotlíkové dotace, které
rozdělí více než 10 miliard na
výměny zdrojů tepla v domácnostech.
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staženy z trhu. Ale například
rma BENEKOV už v roce
2015 uvedla na trh první
český automatický kotel
na uhlí splňující Ekodesign
s účinností až 90 %, který
patří k nejvíce prodávaným
kotlům v ČR.

Od 1. 9. 2022 začnou platit podmínky umožňující
topit tuhými palivy pouze
v kotlích splňujících nařízení Evropské komise č.
2015/1189, které stanoví
požadavky na Ekodesign
kotlů v oblasti účinnosti
a emisí. Topit uhlím tedy
bude možné jen v moderních kotlích plnících třídu 3-5
jmenovitého výkonu a emisí
dle normy ČSN.

Jak bude vypadat situace
s topením v kotlích na
tuhá paliva po roce 2022?

ŘÁDKOVÁ

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

RŮZNÉ
>>> pokračování ze strany 6

––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kalové čerpadlo, bedničky na
ovoce, plechové hrnce nové, nůše a košíky,
provazy a vazáky.Tel.: 720555063.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím tovární malotraktor české nebo
slovenské výroby Vari/ Tera/ Agzat, MT,TK atd.
Může být i poškozený. Nabídněte prosím,
děkuji.Tel.: 731487850.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám tabule plechu 2 x 1m - 7 ks,
nepoužitý. Cena dohodou.Tel.: 381231561.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám prodluž. kabely 220 9 380 V
s koncovkami. Cihly červené klasik rozměr,
nové. Okna zdvojená v kovovém rámu
použité, vhodné na zimní zahradu nebo
bazén. Kotouče do cirkulárky různé průměry,
ceny dohodou. Zajistím odvoz. Tel.:
602356990.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 2 pneu Good Ride neprotektor 155
70 R13, 7,5 mm. 4 gumy 195 55 R15 Alpine
zimní, z toho 2 nové a 2 gumy 4mm, cena
dohodou. Houpačku na ložiskách pro 4 lidi, je
zánovní, khky lešení možno nastavit až 80cm,
průměr 38 cm.Tel.: 607764724.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 2 ks umyvadel z 50. let minul. století
v dobrém stavu. Délka 57 x š. 45 cm a 53 x 45
cm. Je mi je líto vyhodit. Téměř za odvoz. Dále
prodám pytle (cca 50 ks) na brambory, jablka velmi levně.Tel.: 728987522.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám staré hluboké kočárky (3 ks) z 50.
let minul. století. Nejsou z košatiny. Velmi
levně.Více po telefonu.Tel.: 728987522.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dětskou autosedačku (do 36 kg).
Snímatelný pratelný potah, možnost
nastavení výšky. Po sundání zad dál funguje
jako podsedák. Je ve velmi dobrém stavu.
Cena 400 Kč.Tel.: 721206403.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám šicí stroj skříňový, houpací křeslo
Tonet, plynové bomby 10 kg, demižony 15 a
20l.Tel.: 737009042.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám historické dámské kolo, motokáru veterána, pojízdnou s motorem Jawa
250 ccm s magnetem. El. frézu na sníh, téměř
nepoužitou, již nevyužiji. Knihy, celé svazky,
většinou plátěné vazby, zachovalé, sbírka.Tel.:
776136531.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 3kolový skutr zn. Sterling, repasovaný, aku, cena 10.000 Kč.Tel.: 721247516.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám málo jeté pánské kolo zn. Diamond
black wildvood.Tel.: 721167677.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám motor. sekačku trávy s pojezdem
málo použitou za výhodnou cenu. Prodám
pásovou brusku s odsáváním za 550 Kč a 2 ks
infrazářičů vhodné do garáže apod. nové za
100 Kč. Loveckou dýku.Tel.: 721167677.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 2 ks dřevěné vyřezávané poličky d.
120 cm, v. 52 cm, druhá d. 65, v. 25 cm.
Vhodné na chatu či chalupu, cena 200 Kč.
Prodám orig. nahrané kazety dechovky 30 ks.
různé, cena 400 Kč.Tel.: 721551299.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pravé švestky, levně.Tel.: 603 331
003.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám okna + rám 150 x 50, 60 x 40, 50 x
40 cm. Truhl. svěrky 2m za 1300 Kč, čerpadlo
na vodu za 1200 Kč. 100 ks zavařovacích
sklenic za 1l rumu. Dále prodám lep. ob. 120
pís. 220 ipu 320 Kč, polyester 5-10 cm do
podlah, cihly šamot 20 dut. 5 Kč, šam. desky
30 x 15 x 2 cm - podlaha.Tel.: 774127180.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám hrob v Soběslavi na 4 urny, cena
2.000 Kč.Tel.: 702328459.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pytel plyšáků, 3 nové 10W
zářivky, pán. nové botasky v. 45,5, dívčí
holínky v. 36, nové. Zachovalé dívkčí oblečení
na cca 15 - 20 r. (rifle, trička, letní šaty, atd.)
Vše levně.Tel.: 606171775.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dřevěné podlážky na lešení 10 ks
velikost 150 x 50 používané, levně a masivní
kov. držák k přišroub. na zeď, tvar police, zákl.
deska je 45 x 80 cm, síla 4 mm. Tel.: 723 743
865.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám koupelnovou galerii, bílá dřevěná, d. 51, š. 18, v. 64 cm, s dolní přihrádkou,
dále sklopnou lavici apollo kettlep
k posilování zejména břišních svalů a
k odstranění bolestí páteře.Tel.: 606139258.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím pěkný ořešák - zapěstovaná
korunka.Tel.: 602644709.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Zavařovací sklenice Omnia s víčky i bez,
0,7 l 220 ks a další jiné velikosti. Dále smaltovací zavařovací hrnec nový s teploměrem.
Elektrický odšťavňovač, málo použitý.
Elektrický radiátor. Propisky podnikatelské pro
sběratele.Tel.: 728417786.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 2 ks soudků na zelí 25 l a 20 l,
demižon na víno 20 l. I jednotlivě, cena
dohodou. Volat po 19 hodině. Tel.: 381 285
717.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zimní kožené boty ve vnitř s beránkem č. 40. Pište SMS.Tel.: 733416652.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám infračervený masážní přístroj, 4
výměnné masážní nástavce, nový, nepoužívaný. Cena 500 Kč. Prodám 8 románů od
Eugenie Marlittoné, v sametu, bohatě
ilustrované, vydané asi kolem r. 1900, za celek
250 Kč.Tel.: 603704802.
PPookkr raaččoovváánní í nnaa sst tr raanněě 180 >>>>

Program TS 2020

T ÁBORSKÁ SETKÁNÍ 2020
(Jordánská pláž) 14.00 hodin

Žižkovo náměstí – 16.00-19.00 hodin
21. ročník netradičního běhu spojený
s pozvánkou naTáborská setkání.
16.00-17.00 hodin
– prezentace účastníků a start běhu předškoláků, žáků 1. tříd a nejmladších školáků okolo
náměstí.
17.10-17.50 hodin
– start běhu na 800 m ulicemi Starého města
kategorií kadeti, mladší žactvo, starší žactvo
18.00 hodin – start hlavního závodu na 3600 m
pro muže a 1800 m pro ženy v kategoriích
16–40 let, 41–50 let, 51–60 let, 61–70 let,
71–80 let a nad 80 let.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

SPADANÉ LISTÍ
– folk-akustická táborská kapela, kde převažuje
vlastní tvorba s důrazem na české texty
15.30 hodin

PÁTEK 11.9.
Střelnice (zahrada)
– 19.00-22.00 hodin 19.00 hodin

MOZART OPERA GALA
Amadeus Prague Quintet společně se sopranistkou Lucií Wagenknechtovou a barytonistou
Danielem Klánským přednesou nejslavnější
skladby a árie odW.A. Mozarta.
21.00 hodin

HOT SISTERS SWING BAND
Dvě krásné sestry s úžasnými hlasy si zvou na své
koncerty ty nejlepší české hudebníky v daném
stylu. Atmosféra jejich koncertu připomíná
jedinečné swingové večery třicátých let.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

PUNKOVÁ PLOVÁRNA
(Jordánská pláž) 19.00 hodin

VOLANT
česká hudební skupina z Pardubic, která tu ještě
nehrála. Energetická kapela se specifickým
humorem a saxofonem je ideální pro pobavení
publika.
20.30 hodin

PESHATA
– legendární zoopunková legenda z Tábora.
Uslyšíte veselý a melodický styl kapely ze světa
zvířat s bohatými dechovými aranžemi.
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Milenium Tábor Kpt. Nálepky 2397 - 21.00

BALAGE BAND
FEAT.TEREZA KOPÁČKOVÁ
22.30 hodin

TURBO
– koncert rockové stálice
23.30 hodin

DJ OLDIES
Vstupné: Jednodenní vstupenka na pátek/
sobotu za cenu 290 Kč vč. DPH v předprodeji /
350 Kč na místě. Zvýhodněná vstupenka na oba
dny za cenu 490 Kč vč. DPH. Prodej vstupenek
přes prodejní síť Ticketstream (výdejní místo
v pobočce cestovní kanceláře ČEDOK na tř. 9.
května). Omezený počet vstupenek bude
k dostání i v předprodejním místě Mobil
Rotunda na autobusovém nádraží. Online
předprodej vstupenek na https://mileniumtabor.cz/akce_milenium/20-09-11-turbotaborska-setkani/ a více na www.mileniumtabor.cz.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

SOBOTA 12.9.
VELKÝ RYNEK
(Žižkovo náměstí) – 10.00-18.00 hodin
Žižkovo náměstí se promění ve staročeský trh.
Program bude doplněn malý hudebními vstupy
POULIČNÍKŮ a kapely TĚŽKÁ PÁRA.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

DOBYTČÍ PLÁCEK
(Tržní náměstí) – 10.00-18.00 hodin
Prezentace Klášterů Český Krumlov – ukázky
řemesel: kovář, sedlář, sklářka, barvířka,
drátkařka, knihařka a přadlenka. Středověkou
atmosféru zpestří středověká hudba REBULE a
středověká kapela ELTHIN.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

DĚTSKÝ PLÁCEK
(Náměstí Mikuláše z Husi) – 10.00-17.00
Nám. Mikuláše z Husi bude patřit dětem.Těšit se
můžete na pohádky, historický malovaný
kolotoč a interaktivní hry.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

STEZKA MALÉHO PRÁČETE
(nám. Mikuláše z Husi – Holečkovy sady –
Tismenické údolí) – 10.00-17.00
NOVINKA! Dobrodružné putování pro malá
práčata a jejich doprovod. Osvojíte si zkušenosti
a znalosti středověkých práčat a na konci stezky
budete pasováni na práče osobně hejtmanem
Janem Žižkou v jeho ležení.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

ULIČKA NEŘESTÍ
(Křížkova ulice) – 10.00-17.00 hodin
NOVINKA! Projděte se uličkou plnou smrtelných hříchů a neřestí, seznamte se s hříšnými
dušemi, ale i těmi, co proti hříchům káží, vyzkoušejte svou vůli, aby jste se nedostali na scestí.
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Střelnice (zahrada) 15.00 hodin

SVIŠTI V ORCHESTŘIŠTI
17.00 hodin

SWING BAND TÁBOR
– pod vedením kapelníka Jakuba Valeše
19.00 hodin

LASKAT
– rocková hudební skupina zTábora
20.30 hodin

MICHAL AMBROŽ
A HUDBA PRAHA
– česká rocková skupina

TOMÁŠ PRŮŠA & JAN SLÁDEK
– akustický folk, rock, blues a country Tomáš je
textař, skladatel a zpěvák hrající vlastní písničky
17.00 hodin

SPOLEKTIV
- autorská hudba s prvky art folku, rocku a jazzu
18.30 hodin

CIHELNA & SPOL.
– folk-popová kapela
21.00 hodin

SEMTAM
– jihočeská bluegrassová kapela
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Velký šanc – 18.00-22.00 hodin
Šermířská představení a velká ohňová show
v podání skupiny Aurum Tábor.
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Děkanský kostel Proměnění Páně na hoře
Tábor (Žižkovo náměstí) – 12.00-14.30

VIDEOPROJEKCE NOVÉ
PODOBY SLAVNÉHO CHORÁLU
s dokumentem o jeho vzniku a s lektorským
úvodem, délka pásma 30 minut.
12.00 hodin
SVĚTOVÁ PREMIÉRA „KTOŽ JSÚ BOŽÍ
BOJOVNÍCI – VERZE 2020“
13.00 hodin
1. REPRÍZA „KTOŽ JSÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI –
VERZE 2020“
14.00 hodin
2. REPRÍZA „KTOŽ JSÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI –
VERZE 2020“
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Teen zóna (náměstí T. G. Masaryka)
– 14.00-22.00 hodin

PROGRAM PRO MLADÉ NEJEN
VĚKEM
14.00–17.00 hodin

SKATE I BIKE I JAY FOXX
PARKOUR I KZW
Workshop + DJADIE
17.00–18.00 hodin

TOTALLY NOTHIN + DJ SET
18.30–19.30 hodin

SUKULEND SOUND
19.30–21.00 hodin – DJ HERBY + REST Live
21.30 hodin – CODA – vystoupení táborské
taneční skupiny s názvem „Střípky 600 let města
na ostrohu“
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kino Svět – 11.00, 13.00 a 15.00 hodin

PROMÍTÁNÍ FILMU TÁBOR
– sen, město, symbol. Vstupné zdarma, nutno
vyzvednout místenku.
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Milenium Tábor (Kpt. Nálepky 2397)
– 20.00–02.30 hodin
21.00 hodin

CZECH IT
– koncert mladé pop-rockové kapely hrající
výhradně autorskou tvorbu v anglickém jazyce
22.30 hodin

SUPPORT LESBIENS
koncert pop-rockové kapely
23.30 hodin

DJ „RADIOVÝ
(POP ROCK ATD.)“
––––––––––––––––––––––––––––––––––
(nádvoří hradu Kotnov – Hradební 3037)
– 13.00-22.00 hodin

VELKÁ OCHUTNÁVKA VÍN
TO NEJLEPŠÍ Z MORAVY
Jedinečný velký košt vín z Moravy nabídne na
nádvoří hradu v Táboře cca 200 vzorků vín
z rukou 20 předních moravských vinařů. Užijte si
nekonečnou ochutnávku skvělých vín
snoubených s magií hradu a bývalého pivovaru
a nádhernými výhledy na údolí řeky Lužnice.
VSTUP VOLNÝ, pro degustování bude nutné si
namístě pořídit skleničku v hodnotě 100 Kč.Více
info na www.festivalvina.cz. Za nepříznivého
počasí se akce koná v přilehlé sýpce.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

NEDĚLE 13.9.
VELKÝ RYNEK
(Žižkovo náměstí) – 10.00-18.00 hodin
Žižkovo náměstí se promění ve staročeský trh.
Program bude doplněn malý hudebními vstupy
POULIČNÍKŮ a kapelyTĚŽKÁ PÁRA.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

DOBYTČÍ PLÁCEK
(Tržní náměstí)
– 10.00-18.00 hodin
Prezentace Klášterů Český Krumlov – ukázky
řemesel: kovář, sedlář, sklářka, barvířka,
drátkařka, knihařka a přadlenka. Středověkou
atmosféru zpestří středověká kapela DEI
GRATIA (v 10.30, 13.30 a 15.30 hodin).
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Střelnice (zahrada) 12.30 hodin

TICHO DE PRE CUPÉ BAND
– folkrock, rock´n´roll, disco, ska, rock.
14.00 hodin

VLTAVA
– pražská nejoriginálnější kapela.
15.30 hodin

MERTA A BAND
– český písničkář, hudební skladatel,, textař,
scenárista, filmový a divadelní režisér.
17.00 hodin

CORAZÓN
– latin rock, nový hudební projekt táborských
muzikantů.

Nám. Mikuláše z Husi –10.00 hodin

KERAMIČKA
14.00 hodin

TÁBORSKÝ SYMFONICKÝ
ORCHESTR BOLECH
– zve do světa krásné filmové hudby.
16.00 hodin

HIS MASTER'S VOICE BAND

– Táborský vokální a-cappella soubor – vokální
úpravy světových popových a jazzových
standardů.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

– národní téma: Památky a vzdělávání
10.00-17.00 hodin Křižíkova elektrárna

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
HISTORICKÝCH VOZIDEL

14.00 hodin beseda s vícenásobnými účastníky
Rallye Monte Carlo Historique a živé představení jejich závodního automobilu
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trafačka

VESLAŘI NA JORDÁNĚ

– doprovodná výstava k Táborské regatě –
fotografie z archivu Šechtl a Voseček, historické
trofeje.
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Křižíkova remíza

PROHLÍDKA KŘIŽÍKOVY ELINKY

s laskavým zapůjčením Národního technického
muzea, malá výstava technických artefaktů
a ruční drezína pro děti od Spolku Železnice
Česká Sibiř, ŽEČES z.s. Střezimíř.

JÍZDY HISTORICKÝM VLAKEM
DO CHÝNOVA

9.35-18.26 hodin
Cena jednotná za jednu jízdu (jeden vstup do
vlaku) 60 Kč, děti 6–15 let 30 Kč, malé děti
zdarma.

JÍZDA HISTORICKÝM VLAKEM

DO VESELÍ NAD LUŽNICÍ

11.30-15.10 hodin
Spojená s komentovanou prohlídkou depa a
dílen ve Veselí nad Lužnicí. Cena jednotná za
jízdu (akci) 100 Kč, děti 6–15 let 50 Kč.
Prohlídka není s ohledem na bezpečnost vhodná
pro malé děti, případně je doprovod musí
bedlivě hlídat!
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Galerie U Radnice

VÝSTAVA PETRA NIKLA A ANNY
NIKLOVÉ – DVACET DVA LET

*taj18"d"

FOLKOVÁ PLOVÁRNA

BĚH STARÝM MĚSTEM

Hra pro malé i velké inspirovaná knihou
„Kryštofe, hoď mi žlutou!“ – hra pro děti od 7 let
začíná v Galerii U Radnice.
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Galerie 140

VÝSTAVA TÁBOR – KONSTANZ –
PRAHA: 600 LET NA HOŘE

TÁBOR

16.00 hodin

FIMFÁRUM

– loutková pohádka na motivy slavné knihy
J. Wericha (Divadlo DAMÚZA)
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vodárenská věž

VÝSTAVA MALEB ALŽBĚTY
HORYNOVÉ

––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stará radnice – Husitské muzeum

PROHLÍDKA GOTICKÉHO SÁLU

- expozice Husité a výstavy Tábor 600 let.
Unikátní komentovaná prohlídka rekonstruovaného krovu a věže Staré radnice. Vstup
zdarma, nutno vyzvednout časovou vstupenku
na prohlídku krovu a věže.11.00, 12.00 a 13.00
hodin – repríza „KTOŽ JSÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI
– VERZE 2020“
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bechyňská brána a věž Kotnov

Soběslavská ul. 3012, Tábor

MOTOROVÉ PILY STIHL
TO NEJLEPŠÍ DO LESA I NA ZAHRADU

A
S2L.6E0V
0,–

PROHLÍDKA EXPOZICE T ÁBOR,
P E V N O S T S P R AV E D L I V Ý C H
I KRÁLOVSKÉ MĚSTO

až

. 2020
Platí do 30. 11

Vstup zdarma, nutno vyzvednout časovou
vstupenku. Doprovodný program – Táborská
mincovna – ukázka ražby husitských flútků
a jiných drobných mincí
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Augustiniánský klášter – Rajský dvůr
11.00 hodin

Original

Swiss Made

KOMORNÍ PĚVECKÝ
SBOR DOMINO

– koncert
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Augustiniánský klášter – Galerie Ambit

MALOVALI TÁBOR

– výstava obrazů, kreseb a grafik ze sbírek
muzea
––––––––––––––––––––––––––––––––––
kostel Sv. Filipa a Jakuba

TÁBORSKÉ CÍRKVE
SE PŘEDSTAVUJÍ

– prezentace táborských církví.
15.00 hodin

EFFATHA

– koncert celorepublikového mládežnického
pěveckého sboru
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Botanická zahrada10.30 a 15.30 hodin

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Mob.: 734 230 040
Tel.: 381 281 654
www.bohac.cz
*taj19"no"

TENTO ŘETĚZ MŮŽE
BÝT I NA VAŠÍ PILE

AUTODÍLNA

Jiří Sedláček

• karosářské práce • mechanické práce • geometrie
• diagnoska • pneuservis • veškeré opravy vozidel ...

botanické zahrady
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Provaznickáulice152/1 10.00 hodin

NOVINKA: LASEROVÁ
GEOMETRIE HAWEKA

– odhalení pamětní desky KarluThirovi
––––––––––––––––––––––––––––––––––
10.30 hodin

• kompletní servis autoklimazací
• desinfekce interiéru ozonem • příprava na STK

– vedou Jitka a LenkaVandrovcovy

autodilnamalsice.kvalitne.cz *taj20"ku"

POSTOPÁCHKARLATHIRA

PROCHÁZKA PO STOPÁCH
KARLA THIRA

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

Bechyňská 80, Malšice, tel.: 777 098 884
Po - Pá 8-12/13-16 - mimo provozní dobu dle domluvy.

strana 9

UZÁVĚRKA REZERVACE FIREMNÍ INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 23. 9. 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)

STŘEDA 9.9.

