Péřové výrobky / Práce / Koupelny
KINO SVĚT TÁBOR

25 let na trhu

1.-2.9. SCOOB!

Oslavte s námi kulaté výročí naší rodinné ﬁrmy

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)

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

LÉKÁRNA

BUDĚJOVICKÁ
150 m

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

TŘEBÍZSKÉHO

30 m

VEČERKA
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ČISTÍRNA PEŘÍ

ZAKÁZKY NA POČKÁNÍ PO TEL. DOHODĚ

(USA) - od 17.00. První celovečerní animované
dobrodružství Scooby-Dooa míří do našich kin
a slibuje skvělou podívanou! Zjistěte, jak to se
Scoobym všechno začalo a podpořte Záhady
s.r.o. při řešení jejich nejděsivějšího případu!
Film vás zavede na samotný začátek přátelství
Scoobyho a Shaggyho a konečně na velkém
plátně uvidíte, jak s mladými detektivy Fredem,
Velmou a Daphne, založili dnes již legendární
srandabandu Záhady s.r.o.

1.-3.9. HAVEL

(ČR) - od 20.00. Celovečerní lm Havel přináší
příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie
Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl
slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův
bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za
pravdu a správnou věc, pronásledování, věznění
a také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor.
V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější
vztah s manželkou Olgou.

3.-6.9. NOVÝ MUTANTI

(USA) - 3.9. od 17.00., 4.-6.9. od 20.00. Pět
mladých lidí se speciálními schopnostmi je
drženo proti své vůli v tajném zařízení. Bojují
nejen se svými hříchy z minulosti, ale hlavně, aby
zachránili sami sebe. Po vzoru Deadpoola
a Logana, FOX společně s Marvelem opět mění
žánr superhrdinů – tentokrát do hororového
hávu.

4.-6.9. 3D MULAN

(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.

7.9. SENIOR KLUB 3BOBULE

(ČR) - od 14.00. 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. Honza s Klárou
mají problémů nad hlavu – vedle manželství řeší
krádeže na vinicích. Klára bojuje s předsudky
okolí, které nevěří, že žena může dělat kvalitní
víno a překročit stín svého otce (Václav
Postránecký). Ještěže ten ji provází jadrně
vtipnými a moudrými radami coby na slovo vzatý
vinařský i životní guru.

/

7.-9.9. CASTING NA LÁSKU

(ČR) - od 17.00.Ústřední postavou romantické
komedie Casting na lásku je neúspěšná herečka
Stela Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou
zjišťuje, že velkou díru do světa už asi neudělá.
Ztrácí angažmá v divadle, kde stejně hrála jen
nevýznamné role. Po kariérním neúspěchu
přichází i osobní – manžel jí začne podvádět
a ani se to nijak moc nesnaží skrývat. S porážkou
od života se ale Stela nemíní smířit a rozhodně
se nevzdá bez boje.

7.9. KINO ART: KRÁLOVÉ VIDEA
*taj22"ho"

-realizace s.r.o.
koupelny

terasy

bazény

(ČR) - od 20.00. Z dílny produkčních společností
Artactive production a Blackout productions
přichází dokument, který vás jako pomyslný
DeLorean vezme zpět do časů, kdy našim videím
vládly rychlodabingy, lmy se nakupovaly na
černých burzách a hromadně se pořádaly
domácí videoprojekce. Pojďte se podívat, jak na
svoji dobu vzpomínají tehdejší piráti, dabéři,
distributoři a vůbec všichni ti, díky kterým jsme
měli čím naše videa krmit.

8.-9.9. AFTER: PŘIZNÁNÍ

KOUPELNOVÉ STUDIO
OBKLADY / DLAŽBY / MOZAIKY / KOUPELNOVÉ VYBAVENÍ
STAVEBNÍ CHEMIE / NÁŘADÍ PRO OBKLADAČE

(USA) - od 20.00. Láska Tessy a Hardina je
osudová a jeden bez druhého nemůže být, ale
nespálila se Tessa už příliš? Když se Tessa dozví,
že s ní Hardin začal chodit kvůli sázce, kterou
uzavřel s přáteli, je zdrcená. Rozum i nejbližší
okolí jí radí, aby se Hardina už navždy vzdala,
nebyla by první, kterou ponížil a odkopl. Hardin
se ale do Tessy doopravdy zamiloval a chce ji
získat zpátky.

10.-11.9. 2D MULAN

SLEVA
20%

NA CELOU KOUPELNU

Akce probíhá od 1. 9. do 31. 10. 2020. Podrobnosti a podmínky na prodejně.

Smetanova 1263/30, Tábor, tel.: 381 256 108, 602 661 803

www.loudin.eu
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(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.

10.-11.9. KRAJINA VE STÍNU

(ČR) - od 20.00. Krajina ve stínu je kronikou lidí
a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené
dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let
minulého století. Hrdinové lmu čelí nacismu
i komunismu, každý z nich se s jejich přísliby
a hrůzami vyrovnává jinak. V popředí příběhu
pak stojí osud jedné rodiny, na kterou předválečná doba, válka i události po válce dopadají
vždy plnou silou.
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

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

12.9. TÁBOR
- SEN, MĚSTO, SYMBOL

21.9. SENIOR KLUB: HAVEL

12.9. 3D TROLLOVÉ:
SVĚTOVÉ TURNÉ

21.-23.9. ŠARLATÁN

(ČR) - od 11.00., 13.00., 15.00. Česká televize
a FRMOL Production, s podporou města Tábor,
uvádějí dokumentární lm o vzniku a historii
města Tábor. Snímek se věnuje významným
dějinným okamžikům města od jeho založení až
do současnosti. Příběhem města provází svým
jedinečným způsobem herec MiroslavTáborský.

(USA) - od 17.00. Stoprocentně pozitivní trollí
holka Poppy, která byla v úspěšném prvním díle
pouhou princeznou, povýšila na královnu, ale
naštěstí ji to nijak nepoznamenalo. Své zemi
vládne tancem, zpěvem a levou zadní, protože
tam, kde nejsou žádné potíže, je kralování
brnkačka. Její svět by dál pohodově rotoval
v popovém rytmu, kdyby jednoho krásného dne
nepřišlo šokující odhalení - popoví Trollové
nejsou jedinými obyvateli planety, žijí na ní další
trollí kmeny, vyznávající různé hudební styly.

12.-13.9. PROXIMA

(D/FR) - 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. Strhující
příběh matky a dcery má navzdory netradičnímu
prostředí univerzální téma: hledání rovnováhy
mezi osobními sny a rodičovskou láskou.

13.9. 2D TROLLOVÉ:
SVĚTOVÉ TURNÉ

(USA) - od 17.00. Stoprocentně pozitivní trollí
holka Poppy, která byla v úspěšném prvním díle
pouhou princeznou, povýšila na královnu, ale
naštěstí ji to nijak nepoznamenalo. Své zemi
vládne tancem, zpěvem a levou zadní, protože
tam, kde nejsou žádné potíže, je kralování
brnkačka. Její svět by dál pohodově rotoval
v popovém rytmu, kdyby jednoho krásného dne
nepřišlo šokující odhalení - popoví Trollové
nejsou jedinými obyvateli planety, žijí na ní další
trollí kmeny, vyznávající různé hudební styly.

14.9.-16.9. TENET

(USA/GB) - od 17.00. Hlavní zbraní hrdiny
akčního sci- lmového vizionáře Christophera
Nolana je jediné slovo - TENET. V temném světě
mezinárodní špionáže bojuje o záchranu celého
světa. Vydává se na extrémně komplikovanou
misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla,
tak jak je známe.

14.-16.9. JAK BÝTI
DOBROU ŽENOU

(FR/BEL) - od 20.00. Příběh lmu se odehrává na
sklonku 60. let minulého století na poklidném
francouzském pohraničním malém městě.
Paulette (Juliette Binoche) a její manžel Robert
(François Berléand) s pomocí výstřední Gilberte
(Yolande Moreau) a přísné jeptišky MarieThérese (Noémie Lvovsky) zde již řadu let
provozují speciální soukromou školu pro
dospívající dívky. Cílem výuky je vychovat z dívek
dokonalé manželky připravené ve všech
směrech oddaně sloužit svým drahým
manželům.

17.-20.9. ŽENSKÁ POMSTA

(ČR) - 17.9. od 17.00., 18.-20.9. od 20.00. Na
skupinové psychoterapii se u doktora Wágnera
setkají tři ženy zralého věku. Liší se sice profesí
i povahově, ale mají stejný problém. Jejich
deprese a trápení mají totiž společného
jmenovatele: nevěru manželů, kterým obětovaly
desítky – často i nelehkých – let společného
života. Spontánně je to sblíží a rozhodnou se, že
lepší, než drahé sezení u psychoterapeuta, bude
pomsta. S tou si vzájemně pomůžou a pro své
nevěrné manžely připraví skutečné peklo na
zemi.

17.9. FILMOVÝ KLUB: LOLA

(FR/BEL) - od 20.00. Být svobodná a na nikom
závislá je životním krédem dospívající Loly. Její
představa však naráží na maloměšťáckou
povahu otce, pro kterého je idea tradičního
rodinného štěstí nedotknutelná. Skutečnost je
ale složitější. Ve chvíli, kdy se Lola postaví za
sebe, přestává pro otce existovat.

18.-20.9. PRINCEZNA
ZAKLETÁ V ČASE

(ČR) - 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.
Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena procitne
do dne svých dvacátých narozenin a je nucena
ho prožít celý znovu. Aby zachránila své
království i sebe samotnou, musí v sobě nalézt
odvahu a čisté srdce a dávné kletbě se jednou
provždy postavit.
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(ČR) - od 14.00. Celovečerní lm Havel přináší
příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie
Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl
slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův
bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za
pravdu a správnou věc, pronásledování, věznění
a také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor.
V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější
vztah s manželkou Olgou.

(ČR/SR/PL/IRL) - 21.-22.9. od 17.00., 23.9. 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 diagnostiko¬vat
a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani
doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti
jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony.
Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před
sebou samým…

21.9. RYTMUS: TEMPOS
(SR) - od 20.00. Dokument Rytmus: Tempos
přináší výjimečný pohled na celou Rytmusovu
kariéru od úplných počátků až po dnešní pozici
uznávané a obdivované hvězdy a celebrity.
Příběh rappera Rytmuse je současně i příběhem
rapu a hiphopu u nás.

22.-23.9. VYŠINUTÝ
(USA) - 22.9. od 20.00., 23.9. od 17.00. Tento
aktuální psychologický thriller zkoumá křehkou
rovnováhu současné společnosti a dovádí agresi
za volantem, se kterou jsme se už všichni setkali,
k naprosto nepředvídatelnému a děsivému
vyústění.

24.-27.9. BÁBOVKY
(ČR) - 24. a 26.9. od 17.00., 25. a 27.9. od
20.00. Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že
některá setkání dokáží navěky změnit život.
Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací,
náhodami, nenávistí nebo láskou. Jsme součástí
té nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi
nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí
a pochopitelně i láska a vášeň. Bábovky mapují
současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují
zábavné a trefné situace z každodenního života,
které zná každý z nás.

24.-25. A 27.9. MADĚJE
(NOR/SV) - 24.9. od 20.00., 25. a 27.9. od
17.00. Silné drama Naděje dává své hlavní
hrdince v plné síle jen slabou naději, když lékaři
den před vánocemi zjistí, že má neléčitelný
nádor. Ze života jí zničehonic zbývá už jen
opravdu málo a ta největší zkouška čeká na
vztah s jejím mužem.

26.9. BLUESMAN + KONCERT
(ČR) - od 20.00. Chceš si sáhnout na život? Zkus
BLUES! Hudební dokument pro milovníky kytar
a blues. Billy Gibbons nebo Eric Clapton mají
jedno společné. Elektrické kytary od českého
výrobce RNDr. Petera Jurkoviče. Na motivy jeho
příběhu vznikl lm, který propojuje nejen umělce
bluesové scény.

28.-30.9. ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
(ČR) - od 17.00. Čenda (Karel Zima) s Janou
(Petra Hřebíčková) nemají v životě na růžích
ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má
dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější
návštěvou u nich je exekutor. To ale změní
farářem požehnaný loterijní tiket. Pohádková
výhra 176 milionů korun otevírá dvojici dveře do
velkého světa neomezených možností, ale také
ke spoustě nových či staronových kamarádů,
kteří by si z výhry rádi ukrojili pořádný kus.

28.9. FILMOVÝ KLUB:
CORPUS CHRISTI
(PL) - od 20.00. Dvacetiletý Daniel projde
v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní
proměnou. Chtěl by se stát knězem, s jeho
trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani
pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat
v truhlárně na malém městě, převlékne se po
příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá
péče o místní farnost.

29.-30.9. V SÍTI
(ČR) - 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. Ve věrných kopiích dětských
pokojíků, postavených ve lmovém ateliéru,
chatují a skypují s muži všech věkových
kategorií, kteří je na netu vyhledali a oslovili.
Drtivá většina těchto mužů požaduje sex
prostřednictvím videohovoru, posílá fotogra e
svých přirození, odkazy na porno nebo se dívky
dokonce pokouší vydírat.

Brikety / Instalatér / Práce / Obklady a dlažby / Okna
INZERCE

>>> pokračování ze strany 8

Pokračování na straně 12 >>

BRIKETY
A PELETY
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Č
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NOVINKA

BRIKETY
0
od 3,9
Kč/Kg

VODA-TOPENÍ
JAN HLÁVKA

MODŘÍNOVÉ
PELETY A BRIKETY
VÝKON AŽ O 20 % VYŠŠÍ
NEŽ JINÉ DŘEVINY

SM pelety značky
LUKAPELET - 5,95 Kč/kg

Peleta MODŘÍN A1 - 5,75 Kč/Kg
Briketa MODŘÍN - 25x10x7 cm - 5,20 Kč/Kg
Briketa Dubová - VÁLEC - 5,70 Kč/Kg
Peleta SMRK A1 Premium - 5,50 Kč/Kg

Zboží skladem / Doprava autem s hydraulickou rukou
Při odběru 3 a více palet složení rukou ZDARMA!
Dřevovýroba Mgr. Štěpán Staněk, tel.: 736 682 549
Najdete nás: Přehořov u Soběslavi 87 (objekt bývalého kravína)
pracovní doba PO-PÁ: 8-18 + SO-NE po tel. domluvě
*taj24"ch"

PŘÍJMU INSTALATÉRA

NA HPP NEBO VPP
Provádíme:
*taj25"á"
• MONTÁŽ TEPELNÝCH ČERPADEL
voda-vzduch
• rekonstrukce vody, odpadů, topení
• opravy radiátoru zamražením
pracujeme
bez nutnosti vypuštění
v sobotu
• průmyslové čistění odpadů
i v neděli
• havarijní pohotovost
nebo dle domluvy

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

KOUPELNY
OD NÁVRHU A PO REALIZACI

DO SVÉHO
PRACOVNÍHO
KOLEKTIVU

hledá

NOVÉ
PRACOVNÍKY

OBKLADŮ
A DLAŽEB

na pozice:

technolog čištění
a úpravy vody
pracovník montáží
na stavbách
pracovník výroby
– svářeč plastů

Těšíme se
na Vaši návštěvu

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

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ
V POTRAVINÁŘSKÉ
VÝROBĚ V MALŠICÍCH
U TÁBORA

Ot. doba: Po - St 10.00 - 18.00
Èt - Pá 8.00 - 16.00

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

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

OKNA

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

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

w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z
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––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 2 bílé bavlněné zavinovačky na
miminko s krajkou, čtverec + obdélník +
vložka, cena 50 Kč/ks. Prodám vyšívací
bavlnky "Perlovka" různé barvy, levně. Tel.:
603704802.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám horní závěs na traktor 3011/4011
- prodám cirkulárku s podavačem dřeva,
prodám mikrovlnou troubu, cena dohodou.
Tel.: 607040780.
––––––––––––––––––––––––––––––––2
Prodám pozink. plech profil. krytinu 11 m .
4 desky 451 x 63 cm.Tábor.Tel.: 774262241.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím zachovalé kolo dámské, tříkolku
s nosičem na nákup.Tel.: 723333519.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám brambory na uskladnění
žlutomasé, cena dohodou. Velmi chutné Choustník Psárov.Tel.: 602813749.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pánské trekové kolo Sprinter
Genesis v dobrém stavu. Cena 4.000 Kč.
Prodám novou italskou dlažbu Campgiane
bronzo naturale
15 x 30 cm - 2,52 m2, 30 x 30
cm - 1,26 m2. Mrazuvzdorná. Vše za poloviční
cenu 960 Kč. Pošlu foto e-mailem. Tel.:
604377581.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kovovou kárku rvhápku, cena 300
Kč. Prodám pánské brusle Kanady, pěkné, č. 9,
cena 500 Kč. Prodám vozembouch nový, cena
dohodou.Tel.: 606108010.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám větší množství CD a DVD dechové
hudby, levně - pozůstalost.Tel.: 606535895.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám prodlužov. kabely 220 a 380V
s koncovkami, dále cihly červené - klasický
rozměr - nové, se slevou - okna zdvojená
v kovovém rámu - různé rozměry - vhodné na
zimní zahradu nebo krytý bazén. Kotouče do
cirkul. různé průměry - vše se slvenou,
dohodou.Tel.: 602356990.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám stavební míchačku 125 l nepoužívaná, cena 5.000 Kč. Hliníkový žebřík
2x 20 dvoudílný výsuvný lankem - nový, cena
6.500 Kč. Kosu na trávu cena 300 Kč. Bukové
pražce 26 x 15 cm, dl. 2,5 m - 7 ks, cena á 200
Kč. Zahradní čerpadlo Al-ko 230V - H= 60m,
Q´6.000 l/min, 1400W. Nepoužívané. Cena
1.700 Kč. Chladící box Polar 15l. 12V / 220V,
cena 400 Kč.Tel.: 602442077.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám mlýnek na čištění ovsa, ječmene,
pšenice. Cena po dohodě. Prodám včely i s úly
i bez úlů, rámková míra 39 x 24 - prodám
mlékárenské konve 25 l.Tel.: 607040780.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zahradní lampy massive na
osvětlení domu a zahrady, různé typy. Chladící
box 18 l + gelová chladící vložka, cena 300 Kč.
Promítací plátno se stativem 125 x 125 cm,
svinovací. Cena 400 Kč. Dřevotřískové desky
tl. 1,5 cm 200 x 120 - 5 ks, cena 1.400 Kč.
Přadena Ango - vlny různé barvy, celkem 320
dkg.Tel.: 724917301.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám bombu PB 2 kg s náplní, cena 300
Kč. Prodlužovací kabely 16A dl15 m - 500 Kč.
32A dl. 24 m - 1000 Kč. Překapávač na kávu
Braun, cena 400 Kč. Matné sklo do výplně
dveří 120 x 66 cm, 3 ks - 50 Kč/ks. Váha
decimálka, váživost 160 kg - cena 400 Kč.
Letní pneu Good Year 195 / 65 R15 91H,
najeto 3.000 km, cena 500 Kč. Tel.:
724917301.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kolečkové brusle vel. 35 - 40 +
chrániče na ruce a kolena. Cena dohodou.
Tel.: 736685221.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám svař. kuklu samostmívací (500),
keram. nádobu na zelí 40 l (700), sluchátka
4000 ohmů (300), regulační autotrafo RA 10
(2000), velká plaketa, profilový portrét T.G.
Masaryka a E. Beneše (á 400), důlní telefon
3FP 153 06 (1000), důlní telefon 3FP 153 25
(1500), sedací hůl (400).Tel.: 608946407.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám cca 50 ks zavařovacích sklenic
Omnia a sklenic se závitem(šroubovací) o
velikosti 0,7 l po 4 Kč a 25 ks sklenic 0,3 l po 3
Kč.Tel.: 608857884.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám velice levně takřka nový rotoped.
Tel.: 602425250.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím letošní vlašské ořechy (polopapíráky). Odběr září, říjen. Cena 55 Kč
neusušené, 70 Kč usušené.Tel.: 723429539.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám lavici /kombinace dřevo +
koženka/, úložný prostor pod sedákem, cena
110 Kč. Dřevěný velký truhlík na květiny, cena
55 Kč. Nákupní košík, cena 40 Kč. Masážní
vaničku na nožky, nová, nepoužitá, cena 480
Kč. Dámskou motorkářskou bundu, kožená,
velikost S, použitá 2x. Cena 1850 Kč. Tel.:
607588510.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kočárek /trojkombinace/ po 1
dítěti. Cena 2900 Kč, včetně doplňků
/pláštěnka, síťka, kšíry, mantinel/. 2 froté
prostěradla do dětské postýlky /kus 40 Kč/.
Mix oblečení a botek, velikost 18-24 měsíců,
botky č. 21-25. Vše pěkné, čisté, levně.
Dřevěný zatloukací ponk s kladívkem, téměř
nový /135 Kč/.Tel.: 607588510.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám konzumní brambory na uskladnění, odrůdaAdéla.Tel.: 777232633.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dřevěné brikety vyrobeny převážně z tvrdého dřeva. Cena 3,5 Kč za kg.
Možnost dopravy.Tel.: 774598769.

DŘEVĚNÉ

PRODEJ

RŮZNÉ

DUBOVÉ

ceny jsou vč.DPH

Objednávejte kupónem na str. 15.
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ŘÁDKOVÁ

Advokát / Cukrářství / Podlahy / Těsnění do oken

Právní služby
v Táboře

CUKRÁŘSTVÍh

RŮZNÉ

U Veselýc

>>> pokračování ze strany 11

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.

www.ambrozia.cz

· rodinné právo · nemovitosti
· insolvence · občanské právo
· pracovní právo · trestní právo
Mgr. Tomáš Růžička, advokát
ruzicka@akegv.cz

Mgr. Ondřej Řezáč, advokát
ondrej.rezac@akrezac.cz

+420 723 726 258

+420 723 964 513

Vančurova 2904, 390 01 Tábor
KD BECHYNĚ
12. 9.
„ … JEŠTĚ CHVÍLI LIDMI …“

Vernisáž v 15.00 hod. / Galerie Galvína
Výstava fotogra í Adély Havlíčkové a obrazů
Jaromíra Matouška.

15. 9.
CONCERTINO PRAGA 2020

17.00 hod. / Vokův sál / Zámek Bechyně /
Vstupné 80 a 40 Kč. Přijďte si poslechnout
vítěze soutěže pocházející z Bulharska,
České republiky, Itálie, Rakouska a Ruska.
Jihočeský festival Concertino Praga se koná
pod záštitou starostů měst Jindřichův
Hradec, Český Krumlov, Třeboň, Bechyně a
za podpory Panství Bechyně. Vstupenky v
předprodeji na recepci hotelu Panská.

16. 9.
OLYMPIC PERMANENTNÍ
TOUR 2020

qr kódem načtete video

Amonet s.r.o., OD Dvořák, tř. 9. května, Tábor

tel.: 774 701 748
9/20

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

19. 9.
POHÁDKOVÁ DÍLNIČKA
9.00 – 10.00 hod. / RC Hrošík / Vstup
zdarma.Výtvarná dílnička před pohádkou

19. 9.
O PALEČKOVI
10.00 / Malý sál KD /Vstupné 50 Kč. Herci na
klasickém pohádkovém příběhu dětem
citlivě ukazují, jak pevné je pouto mezi
dítětem a rodinou. Řada písniček je
doprovázena živě - kytara, zobcová étna.
Hraje: Malé divadélko Praha

PŘIPRAVUJEME
7. 10. PARTIČKA NA VZDUCHU
20.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 550 Kč.
A je to tady! Po 3,5 letech se rádi vracíme za
Vámi do Bechyně! Podzimní turné je tady
a skvělá improvizační partička, která si říká
Partička se vrací k Vám! Geňa, Michal,
Bohouš, Igor, Marián a vždy jeden speciální
host. To je opět jistota perfektní a originální
zábavy. V předprodeji na www.ticket
stream.cz .

10. 10. MUZEJNÍ NOC
Ve spolupráci s organizací Junák - český
skaut, středisko Bechyně, z. s. a Muzeem
turistiky.

21. 10.
CAVEWOMAN

DLOUHODOBÉ AKCE
RC HROŠÍK
PRAVIDELNÉ HERNY

19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 340 Kč.
Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže
rozesmát? Přijďte se podívat na volné
pokračování kultovní one man show
Caveman. Přesunuté představení ze 19. 5.
Vstupenky zůstávají v platnosti.

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

24. 11.
VÁCLAV NECKÁŘ
– PŮLNOČNÍ TURNÉ

Čtvrtky od 3. záři / 9.30 –10.00 hod. děti do
1 roku, 10.00 – 10.45 děti 1 – 3 roky / RC
Hrošík / vstupné 15 Kč (zvýhodněná
permanentka 100 Kč / 10 vstupů). Bližší
informace na tel. č. 733 344 473.

19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 490 Kč,
450 Kč a 390 Kč. Koncertní program se
skupinou Bacily je retrospektivou pěvecké
kariéry Václava Neckáře. V programu zazní
písně ze začátku kariéry v pražském divadle
Rokoko (například Tu kytaru jsem koupil
kvůli tobě, Stín katedrál, Lady Jane, Ša-la-lala-li), pak z krátkého období skupiny Golden
Kids (Suzanne, Časy se mění), především
však ze spolupráce se skupinou Bacily, se
kterou koncertuje od roku 1971 (Dr. Dam di
Dam, Kdo vchází do tvých snů, má lásko,
Planetárium, My to spolu táhnem dál, Láska
ztracená, Tvým dlouhým vlasům, Podej mi
ruku a projdemVáclavák, Lásko 3,2,1 a start,
Andělé strážní), až po píseň Půlnoční. V
předprodeji na www.kulturnidum.cz

E55

19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 590, 650
a 690 Kč. Jedinečný koncert nestárnoucí
legendy české hudební scény. Skupina
Olympic ve složení Petr Janda, Milan Broum,
Jiří Valenta a Martin Vajgl zahraje skladby z
posledních čtyř alb Souhvězdí šílenců,
Souhvězdí drsňáků, Souhvězdí romariků a
Trilobit. Samozřejmě dojde i na největší
hity.Přesunutý koncert z 23. 4. Vstupenky
zůstavají v platnosti.

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.

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

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,
laky, lepidla a tmely

• v našem sortimentu naleznete i koberce a další.

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

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

První schůzka zdarma
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)

ŘÁDKOVÁ

DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO

KURZY, PŘEDNÁŠKY
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
Čtvrtky /16.00 hod. / Klubovna KD. Kroužek
„Angličtina hrou“ pro školkové děti ve věku
3-7 let. Bližší informace Lenka Táchová email: chmatalova.l@seznam.cz, popřípadě
tel. 605 111 802

POHYBOVÉ AKTIVITY
PILATES
Pondělky / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík /
Lekce 80 KčJeden z nejefektivnějších
cvičebních programů pro hluboké svaly
centra těla (core), zdravou páteř, klouby
a dokonalou koordinaci.

Pokračování na straně 13 >>>

––––––––––––––––––––––––––––––––
NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ matematiky –
učivo zš, angličtiny – učivo zš + počáteční
ročníky sš. Pro bližší informace mě kontaktujte
na tel.Tel.: 739744676.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám lesní pozemek - 80 leté stromy
napadené kůrovcem na ploše 0,4 ha, celkem
100 kubíků dřeva, dobře přístupné. Pouze
vážný zájemci, více info na tel. Tel.:
723665221.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám tis červený výška 100 - 150 cm.
Tel.: 602106805.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám thuje na živé ploty výška 80 - 180
cm.Tel.: 602106805.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám set akvária 100l se skříňkou a
chemii. Cena dohodou, chvátá. Odběr Planá
nad Lužnicí. Mohu zaslat foto. Tel.:
737267014.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám palivové dřevo k těžbě
svépo3
mocí. Napadené smrky3 cca 10 m . Přístup
traktor s vlekem. 35 m borovice přístup po
panelce. Cena 400 Kč/m3, jednání možné.
Soběslavsko.Tel.: 728817695.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zeštíhlující společenské šaty vel.
36, /S/+ pásek, délka nad kolena. antracit,
foto pošlu, vhodné do tanečních, apod. 300
Kč. Odběr Plzeň nebo pošlu.Tel.: 602880764.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nové knihy: Jennifer Blake: Cesta
za láskou = 50 Kč. Christiane Northrupová:
Bohyně nestárnou = 100 Kč. Bára Votíková:
Trochu jinak = 150 Kč. Katarína Gillerová:
Kroky v dešti = 150 Kč. Michael Třeštík:
Ledaže se spletu = 100 Kč.Tel.: 723004765.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím levný prodej velkých stykačů, asi
do větších provozů = 40 -100 A = cívky na
230 V, dále motor k Darlinku 1,5 kW a motor
MEZ 1,5 kW 380/2230 V, 2850 ot., hřídel 24
mm i silné PVC kabely 16 mm2/ závěsný eventuálně
se závěsnými komponenty/ a 35
2
m k uložení do země. Oba materiál Al. Tel.:
724079518.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím domácí neošetřovaná jablka ze
zahrádky.Tel.: 774250174.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pšenici, ječmen z letošní sklizně.
400 Kč/q, Bechyňsko.Tel.: 606560826.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám květový, pastovaný med cena
150 Kč, a lesní med cena 160 Kč za 1 kg.
Z. Mixová, Budislav 100.Tel.: 722565116.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám včelí oddělky, rámková míra 39 x
24. Protokol o vyšetření na mor samozřejmostí. Cena oddělků- 6 rámkový -2000 Kč,
10 rámkový 3000 Kč. Letošní matky.
Z. Mixová, Budislav 100.Tel.: 722565116.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Kdo daruje za odvoz jakékoli staré jízdní
kolo nebo jen části.Tel.: 777570036.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám horské kolo zn. TREK, na vys.
postavu, rám 22,5 palce, udržované,
zachovalé, osazení SHIMANO DEORE. PC 18
tisic, nyní za 4.000 Kč.Tabor.Tel.: 728386971.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám Palackého Dějiny národu českého, 5 dílů v pěkné vazbě, symbolická cena
200 Kč.Tábor.Tel.: 607783711.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám Vitarid -R posilovací stroj pro ruce,
paže a nohy, poskytuje doplnkové cvičení při
rehabilitacích a posilování i pro starší osoby,
nastavitelná zátěž, monitor, jako rotoped, ale
sedím na gauči, šlapu nohama i rukama, když
chci. Původní cena 2500 Kč nyní 1100 Kč. Je
velmi zachovalý. Nemohu již používat. Tel.:
721342317.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zbytky jeklů 40 x 40 x 2. Délky od
170 cm do 193 cm. 13 kusů.Tel.: 734369718.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dětské jízdní kolo - modré barvy,
s přehazovačkou. Velikost 20, ve velmi
dobrém stavu. Foto ráda zašlu. Cena 1990 Kč
bez dopravy.Tel.: 607808838.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dívčí školní aktovku, značky
TOPGAL. Červenou s bílými puntíky
a chameleonem na přední kapse. Ve velmi
dobrém stavu. Vhodná pro 1.-3. třídu. Cena
490 Kč bez poštovného. Foto ráda zašlu. Tel.:
607808838.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nové hnízdo pro novorozeně,
kojence. Zdravotně nezávadné! Šité ze 100%
bavlny, výplň z dutého vlákna. Rozměry ležení:
délka 70 cm, šířka 30 cm. Dívčí i chlapecké.
Cena 500 Kč. Prodám nové pelíšky pro kočky
a pejsky. Různé rozměry. Kulaté, uválné,
čtvercové i obdélníkové. Ceny od 300 Kč. Tel.:
770661038.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Kdo daruje horské starší kolo na výšku 188
cm nebo za menší obnos peněz. děkuji. Tel.:
722304133.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím krabici hraček pro nejmenší,
závěsné na kočár, chrastítka, plyšová zvířátka
různých velikostí. 350 Kč. Zůstaly jako nové.
Tel.: 704877004.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím mlýnek, lis na šťávu, starý,
nevyužitý, plně funkční.Tel.: 728471717.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám silonové lano s oky, průměr 20
mm, délka 10 m. Cena 700 Kč. Tel.:
737457124.
Pokračování na straně 13 >>
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Nehled od výrobce!
džíny

Prodejna
Kapitána Jaroše 2392
Tábor Klokoty
OC Zlatá Svíčka

ALUZIE

ZÁØIJOVÁ

AKCE

TRVALÁ

AKCE

Brit konzervy 400 g a 800 g
5+1 ZDARMA
Flexi vodítko Eukanuba
v hodnotì 584,- Kè ZDARMA
ke všem balením o váze 10 – 15 kg
2,25 kg ZDARMA ke všem
12kg balení Ontario

Pro Váš domov
jen to nejlepší

opravy / montáe
dále: markýzy, rolety,
venkovní aluzie, sítì proti hmyzu

%
5
1
A
SLEV

Stránského 2255
390 02 Tábor

Jaroslav Zavadil, 391 43 Podolí 29

602 453 806

VŠE PRO DOMÁCÍ MAZLÍÈKY

jaroslav.zavadil@email.cz

KD BECHYNĚ
ANCE4 FIT KIDS

Úterky / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík /
Lekce 80 Kč. Intenzivní intervalový kondiční
a posilovací trénink pro zrychlení metabolismu, redukci váhy a zlepšování kondice.
Při lekci využíváme posilovací a balanční
pomůcky(TRX, BOSU, činky, medicimbaly).

DYNAMIC YOGA

Středy / 18.00-19.00 / RC Hrošík / Lekce
80 Kč. Lekce dynamické jógy zaměřená na
harmonizaci pohybového systému, uvolnění
zatuhlých svalů a kloubů, snížení stresu
a psychického napětí.

BOSU CARDIO

Čtvrtky / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík
/ Lekce 80 Kč. Zábavné dynamické cvičení,
při kterém procvičíte celé tělo, zejména svaly
nohou, hýždí, rukou a břišní svaly. Permanentka na 10 lekcí 650 Kč (platnost 3
měsíce), permanentka na 5 lekcí 330 Kč
(platnost 1,5 měsíce). Info Romana Honsová, tel.721 111 541. FB Cvičení s Romčou
Bechyně.

Úterky / 16.30–17.30 hod. / RC Hrošík.
Je výrazně hravější než klasická Zumba pro
dospělé a jsou eliminované určité pohyby,
které by děti přijímaly rozpačitě a které
nejsou vhodné pro jejich fyzickou konstituci.
Cílem je rozvinout u dětí zdravý životní styl a
včlenit tness jako přirozenou součást jejich
života. Info Nina Capouchová na tel.
737825662

KURZ COUNTRY TANCŮ
Neděle od 4. října / 18.00 hod. / Velký
sál KD. Zveme dospělé, skorodospělé
i dlouhodospělé příznivce country hudby,
zdravého pohybu a společenského života
k účasti na odborně vedených, přesto
nančně nenáročných tanečních večerech ve
stylu klasické country. Začátečníci i ti, kteří již
nějakou zkušenost s country tanci mají, páry
i jednotlivci se mohou informovat a přihlásit
na telefonním čísle 724 750 917.

VÝSTAVY

Úterky / 8.45 – 9.45 hod. / Klubovna
KD/ Lekce 80 Kč. 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
KristýnaTopinková 731 584 824.

GALERIE 2+1
VÝSTAVA VE VÝLOZE
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Václava
Pichla je přístupná po zapůjčení klíčů v
knihovně nebo kdykoliv zvenčí, pro malé
návštěvníky jsou přichystány schůdky.
Výstava potrvá do 30. září 2020.

Palivové a krbové

dřevo

štípané

9/20

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

>>> Pokračování ze str.12
KRUHOVÝ TRÉNINK

JÓGA 50 PLUS

ry

é deko

rodejov

na výp

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

délky dle dohody

Michal Říha - tel.: 604 458 867

GALERIE MĚSTSKÉHO MUZEA
VÝSTAVA K VÝROČÍ 100 LET
SKAUTINGU V BECHYNI
A HERNA V DUCHU LESNÍ
MOUDROSTI
Galerie muzea, sál / Vstupné 50 a 40 Kč
(zahrnuje i návštěvu stálé expozice), rodinné
150 Kč, v rámci skupiny vstup á 20 Kč a
vedoucí zdarma, skauti v krojích vstup
zdarma.Výstava k výročí 100 let skautingu v
Bechyni představí dochované dokumenty,
fotogra e aj. z průřezu celé historie tohoto
hnutí v Bechyni (galerie muzea). Bude
doplněna hravou částí o lesní moudrosti
(sál). Výstava potrvá do 18. 10. 2020.

GALVÍNA
„…JEŠTĚ CHVÍLI LIDMI…“
Výstava fotogra í Adély Havlíčkové a obrazů
Jaromíra Matouška.

AJG
JIHOTVAR: HRDĚJOVICKÁ
KERAMIKA 60. LET 20. STOLETÍ
Denně 10:00 - 18:00 hod. Mezinárodní
muzeum keramiky / Základní vstupné 50 Kč.
Výstava mapuje málo známou, přesto ve své
době velmi oceňovanou a uznávanou,
produkci výrobního družstva Jihotvar závod
Hrdějovice od vysloveně "bruselského" stylu
pastelových barev po režnou keramiku,

odkazující na tradiční postupy výroby
a zdobení. Projekt se soustřeďuje na předního návrháře pro toto družstvo, talentovaného a osobitého výtvarníka-keramika
Antonína Škodu, a zároveň upomíná 20.
výročí umělcova úmrtí. Druhou neméně
významnou osobnost tvoří schopný organizátor výroby a autor řady výrobků Karel
Příhoda. Výstava též připomene některé
další významné keramiky té doby, kteří tvořili
v Hrdějovicích.Výstava potrvá do 30. 9.

PAULINA SKAVOVA – PAR FORCE
Denně 10:00 - 18:00 hod. Mezinárodní
muzeum keramiky. Lov byl odpradávna
součástí lidské společnosti a jejích dějin.
Díky své rozsáhlé mytologii a přirozené
posvátnosti lesa a divočiny byl od počátku
věků také tradičním a vděčným námětem
pro uměleckou tvorbu.Stejně dlouho jako je
lov spojen s nutností obstarání potravy
a tedy biologickým přežitím, je vnímán i jako
symbol vzájemné interakce mezi mužem
a ženou, a je tak pevně spojen s vášní,
erotickou přitažlivostí a přežitím v rámci
rodu. Přesně k tomu odkazuje i cyklus, ve
kterém jsou torza a postavy ženy ozdobené
antilopími nebo mu oními rohy naaranžovány jako lovecké trofeje.Magie smrti
a sexualita – obojí nacházíme v různých
podobách, propojeních a souvztažnostech
i ve stejnojmenné výstavě sochařky Pauliny
Skavové.Výstava potrvá do 30. 9.

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

tel.: 735 082 169
malý
bagr

okolo domů, na
dvorech a zahradách

tel.: 724 344 278
e-mail: pavel.petran@seznam.cz

Pokračování na straně 14 >>
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Prodám různé starožitnosti - nábytek,
obrazy, porcelán, kočárovou truhlu z r. 1735,
krásnou v původním stavu. Pouze volat! Tel.:
739828627.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím History revue kompletní ročníky
2009 - 2019. Dohodou. Dále legionářskou
kroniku V boj 1915 - 1918 Bednařík - Vaněk
r.v. 1927.Tel.: 732542977.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám staré loutkové divadlo z r.1975,
12 kusů zachovalých loutek vel. 20 cm, včetně
kulis a opony. Cena 1500 Kč. Tábor - Sojčák.
Tel.: 723160475.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pohlednice - několik tisíc - staré
100 a více let, v albumech. Více info po
telefonu.Tel.: 607256328.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám velkou sbírku poválečných rádií.
Levně. Více po telefonu. Dále prodám několik
starých řeznických sběratelských věcí. Tel.:
607256328.
––––––––––––––––––––––––––––––––
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 fotografií. Je to
krásná památka. Více po telefonu. Tel.:
721206403.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím staré věci - lahve, reklamní cedule,
hračky, hole, rádia, 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, autogramy, filmové a socialistické
plakáty a jiný zajímavý papírový materiál.Tel.:
602415761.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám z velké knihovny (5000 ks) tyto
knihy - dobrodružné, Verne, May, Foglar, Kod,
staré kovbojky, historie, válečné, poesie,
politika, umění, zeměpisné, staré svázané
časopisy, německé, francouzské, anglické,
ruské knihy a mnoho dalších. Tel.: 732 809
614.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám z velké knihovny (5000 ks) tyto
knihy - humor (Hašek, Švandrlík, atd.)
detektivky E. Wallace, D. Francis, atd.) čeští
autoři (Hrabal, Páral, Škvorecký) a světové
bestsellery, celé řady pěkných vazeb klasiků.
Tel.: 732809614.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím časopisy ABC v dobrém stavu
nevytrhané. Dále komiksový časopis Čtyřlístek
v pěkném stavu. Nabídněte, přijedu. Tel.:
724589238.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím hračky autíčka z 60 - 80 let od
českých výrobců. Plast, plech, bakelit. Od
firem Ites, Igra, Směr, KDN. Nabídněte
sběrateli.Tel.: 724589238.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám z vástroje SNB z roku 1972 velmi
zachovalé boty kanady, baterku, kasr,
brigadýrku, bajonet k SA vz. 58, řemeny
k opasku "dohodu" zásobníky k pistoli ČZ 50
cal. 7,65. Cena dohodou. Tábor. Tel.:
607573395.
––––––––––––––––––––––––––––––––
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 obrazy různých motivů do své
soukromé sbírky, mohou být i poškozené
a bez podpisu. Platba výhradně v Hotovosti
rychlé a slušně jednání.Tel.: 704787323.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kuchařskou knihu Mistr kuchař ve
zvláštním vydání jednotlivých kartiček celkem asi 2000 receptů - v uzavřeném obalu,
krásné. Cena 500 Kč.Tel.: 607783711.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám sběrateli všeho o železnici krásný
kalendář 2016 Lokomotivy pod hákovým
křížem. Parní mašiny ve válce. Soběslav. Tel.:
602126685.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím staré mince a bankovky. I celou
sbírku. Momentálně hledám do sbírky
vzácnou aktuálně platnou bankovku 2000 Kč
2007 série E. Pokud takovou najdete,
nabídněte. Dobře zaplatím. Jsem z Tábora.
Tel.: 607412443.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Sběratel koupí větší sbírku poštovních
známek pro svoji sbírku a sbírku svého otce.
Okamžitá platba, férové jednání, tržní cena.
Tel.: 777097050.

Výroba

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

Oděvy / Krmivo / Žaluzie / Dveře / Palivové dřevo / Kominictví / Kácení / Zemní práce

Zahradnické práce / Pronájem / Práce / Dříví / Renovace van / Půjčky / Truhlářství / Bagr

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
TOMÁŠ BALEK

ŘÁDKOVÁ

KOMERČNÍ AREÁL

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)

Přijmeme

zaměstnance do práškové lakovny

Náplní práce je odmašťování, příprava před lakováním a balení nalakovaných dílů.
Nástupní mzda 23.000 Kč / Po zaučení 26.000 Kč + výkonostní prémie

Další informace na tel.:
777 27 40 04 (Ladislav Kubeš)

e-mail: lakovna.soukenik@seznam.cz

WACE s.r.o.

®

tel.: 607 127 179, www.arealtopas.cz

Podnikejte u nás v areálu TOPAS!
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• dříví krácené
na libovolnou délku
• třísky na podpal
• pytlované dříví
• doprava
zajištěna

í
v
í
dř

Kontakt: tel.: 777 984 361

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

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

Obsahem zářijové tajenky je citát od zpěváka a herce Tomáše
Kluse. Všechny odpovědi zaslané do 25. 9. 2020 budou zařazeny
do slosování. Hodně úspěchů při skládání tajenky Vám přeje Vaše
redakce.
Výhercem minulé soutěže byla vylosována Jana Hrstková
z Tábora a získala tak od redakce 500 Kč. Správné znění minulé
tajenky: „Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak
ho vzkřísit." Gratulujeme. Dotazy k této soutěži na 608 223 122.

NOVÁ VANA
DO STARÉ ZNÁTE Z TV
Bez bourání, bez nástřiku, montáž 2 hodiny
záruka 5 let, zástěny, baterie, sanita

Tel.: 728 153 812

724 393 227

W W W. R E N O V O - C Z . E U

Táborsko

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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stříhání živých plotů • údržba zahrad
kácení • řez ovocných stromů
tel.: 777 547 882
e-mail: tbalek@seznam.cz
Osvobození 104, Chotoviny

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.
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Pojďte na Rychlé rande! Kde jinde se
můžete osobně seznámit s 10 až 15
nezadanými protějšky během 1,5 hodiny?
Každé seznámení trvá 5 minut. Více info:
www.rychlerande.com Tel.: 773669982. Tel.:
773669982.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám přítelkyni, nebo přítele k občasným schůzkám, popovídání nebo výletům atd.
Jsem sama vdova 70+Tel.: 739828627.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Ahoj, hledám mladou holku z Tábora
a okolí na flirt, piš sms.Tel.: 728855764.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Muž 70+ hledá seznámení se štíhlou milou
a sympatickou ženou nekuřačkou do 66 let
všestranných zájmů, co hledám, to i nabízím.
Rád cestuji.Tel.: 702919255.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Ahoj, já prý symp. pán ml. vzhledu 68 věk,
170 cm, min. vyř. pracovitý, slušný romantik,
sport. založený, se zdravím na úrovni, nealko,
jsem střelec. Hledám symp. ženu k seznámení
s normál. postavou do 60 let. Jsi-li zklamaná,
smutná, napiš. Setkání napoví víc. Čestné
jednání zajištěno.Tel.: 728226088.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Invalidní důchodce vdovec hledá ženu
kolem 78 let. Možnost přistěhování. Nejlépe
zTábora.Tel.: 381253590.
––––––––––––––––––––––––––––––––
68 hledá muže z okolí Tábora nebo Ml.
Vožice, handicap není překážkou, samota je
zlá a bolí. SMS nebo volat.Tel.: 771170178.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Vážené a milé dámy, vdovy i ty rozvedené,
od 40 do 80 let, hledám právě vás na hezké
něžné i intimní chvíle a něžnosti. Štíhlé, ale i
silnější, ozvěte se. Soběslav a okolí, Tábor
a okolí. Je mi 48 let.Tel.: 704346584.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Vdova menší drobné postavy hledá přítele
trochu hezkého, trochu inteligentního. To
samé nabízím i já. Mít pro koho v lásce a toleranci žít. Muže od 67 - 72 let. Volejte i pište
SMS.Tel.: 606908817.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Muž 44 let, rád bych nabídl fajn dívce zTábora a blízkého okolí objetí, masáž a přátelství.
Tel.: 607817968.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Najdu v 45 letech lásku, hodnou a věrnou
ženu? Jsem silnější postavy, pracovitý, mám
mnoho koníčků a zálib. Nejlépe PacovskoPelhřimovsko, Táborsko, může být i Humpolecko. Pokud opravdu hledáš vztah, prosím,
ozvi se. .Tel.: 739294295.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám ženu v částečném důchodu, která
má ráda zvířata a přírodu a nebojí se práce, na
kráse mi ubec nezáleží, která se za mnou
přistěhuje a nemáš kde bydlet, okolí Blanska
až Brna, pokut máš zájem, tak mi zavolej,
pouze volat.Tel.: 604659557.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Muž 61/173, hledá ženu 58 - 65 na hezký
klidný vztah, plný důvěry a lasky. Volejte
nejlépe v podvečer.Tel.: 723236894.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Ráda bych poznala hodného a uprimneho
může od 57 do 62let.Výlety na kole, posezení
u kávy. Jsem ze Soběslavi. Volat po 17. hod.
Tel.: 721951769 .
––––––––––––––––––––––––––––––––
Ahoj, hledám mladou holku z Tábora a
okolí na flirt, piš sms.Tel.: 728855764.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Rád bych poznal hodnou a upřímnou ženu
60+, která je také sama a ráda by to změnila.
Ještě si užívat života. Nekuřák 61/167/72
soběstačný s vyřešenou minulostí z Tábora.
Tel.: 734787930.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám dívku do 40 let, bez závazků,
modrooký blond., bezprobl. nekuřák, abst.,
53/171, mladšího., prý sympat., přírodověd.
a muzik. orient., bez příležitosti k seznámení.
Tel.: 731558263.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Rád bych našel v Praze starší ženu se
zázemím na hezký vztah. Je mi 45 let. Tel.:
737390936.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Pětačtyřicetiletý muž zavalité postavy
rád zavalí dívku do padesáti let svým tělem a
svými nápady. Zn. - společné zavalování.
Pelhřimov,Tábor.Tel.: 739294295.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám přítele do 60ti let na víkendové
procházky, posezení u kávy, výlety autem.
Jsem ze Soběslavi.Tel.: 721951769.
––––––––––––––––––––––––––––––––
52 letá žena by ráda poznala hodného
a upřímného muže od 50 do 58 let, který je
také sám a rád by to změnil.Tel.: 606247102.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám svobodnou duši, která se nepotřebuje vázat.A chtěla by si užívat hezké chvíle
bez soužití. Nedávno jsem oslavil 50 let,
minulost mám vyřešenou, 180/85. Tel.: 737
117 297.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Muž 52 let hledá kamarádu, lásku. Nehledám krásu, ale porozumění. Jsem finančně
zajištěný, bezdětný. Pokud máš zájem, napiš
na mejlík: 52samotar@seznam.cz. Budu se
moc těšit :-) E-mail: 52samotar@seznam.cz.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Mladý muž 30 let, vysoký, štíhlý by se rád
seznámil s bezdětnou ženou přiměřeného
věku i o málo starší ze Zlína a okolí...Hledám
vážný vztah...Tel.: 775086495.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Martin 50 /176 /80 Tábor. Hledám ženu.
Kolo, lyže, brusle, běh, turistika, plavání,
hudba, divadlo, procházky, romantika,
vínečko, příroda, zahrada. Na pohodu, na co
stačíme, život ve dvou.Tel.: 776256032.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Jsem 43-letý farmář, který hledá vážný
vztah. Jsem 186 cm vysoký, hnědooký, miluji
přírodu a svou farmu. Rád bych se usadil
a proto hledám štíhlejší ženu, která má kladný
vztah k přírodě, zvířatům, nevadí jí občas vzít
gumovky a jít se se mnou potěšit při západu
slunce. Prosím sms.Tel.: 775585422.

Brikety / Studny / Koupelny / Izolace / Drůbež / Sběrné suroviny / Stavby / Tepelná čerpadla
Ke Hvězdárně 667, Sezimovo Ústí
Telefon: 737 254 684

1. 9.TÉMĚŘ
DOKONALÁTAJEMSTVÍ
od 20:15 hod., komedie, D, 2019, 111 min., 15
let, dab.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. 9. ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁVĚC
od 20:15 hod., komedie, ČR, 2020, 99 min.,
příst.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. 9. K2 -VLASTNÍ CESTOU

BRIKET 4,-

5. 9.TENET

9. 9.AVA: BEZ SOUCITU
od 20:00 hod., akční, USA, 2020, 96 min., 15
let, tit.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

áž
Mont j
e
Prod

KOCANDA

od 20:15 hod., thriller, USA,VB, 2020, 150 min.,
12 let, tit.
––––––––––––––––––––––––––––––––––
od 20:00 hod., komedie, ČR, 2019, 93 min.,
příst.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

simeksu@seznam.cz

KOUPELNY

drama, ČR, IRL, PL, SR, 2020, 118 min., 12 let
––––––––––––––––––––––––––––––––––

8. 9. ŽENYV BĚHU

775118170

Najdete nás
ve Slapech u Tábora

4.9. od 20:15 hod.
12. 9. od 20:00 hod.
ŠARLATÁN

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

10. 9.AFTER: PŘIZNÁNÍ
od 20:00 hod., romantický, USA, 2020, 106
min., 12 let, tit.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

850

Petra Bezruče 507 / Soběslav (u pošty)

IZOLACE

VLHKÉHO ZDIVA

Nabízíme:

• 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

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

11. 9. CASTING NA LÁSKU
od 20:00 hod., komedie, ČR, 2020, 85 min., 12
let
––––––––––––––––––––––––––––––––––

15. 9. NOVÍ MUTANTI
od 20:00 hod., akční, USA, 2020, 95 min., 12
let, dab.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

KUPÓN

Do příštího vydání budou zařazeny
pouze kupóny došlé do 25. 9. 2020!

PRO PODÁNÍ SOUKROMÉ
ŘÁDKOVÉ INZERCE - ZDARMA

Za věcný obsah řádkové inzerce neručíme.

OMEZENÍ ŘÁDKOVÉ INZERCE: DO JEDNOHO VYDÁNÍ MAXIMÁLNĚ 2 INZERÁTY NA OSOBU - (A STEJNÝ KONTAKT)!

16. 9.V SÍTI: 18+

VYPLŇTE ČITELNĚ VELKÝMI HŮLKOVÝMI PÍSMENY JEDNOTLIVÁ POLÍČKA. PIŠTE TEXT S MEZERAMI MEZI SLOVY. POUZE PRO SOUKROMÉ ÚČELY! PRO KOMERČNÍ REKLAMU SLOUŽÍ PLOŠNÁ INZERCE!

od 20:00 hod., dokument, ČR, 2019, 100 min.,
18 let
––––––––––––––––––––––––––––––––––

TEXT
INZERÁTU:

17. 9. KRAJINAVE STÍNU
od 20:00 hod., historický, ČR, 2020, 135 min.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

18. 9. 3BOBULE
od 20:00 hod., komedie, ČR, 2019, 100 min.,
příst.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

19. 9. PRINCEZNA
ZAKLETÁV ČASE
od 20:00 hod., fantasy pohádka, ČR, 2020, 115
min., příst.

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

24. 9. CHLAP NA STŘÍDAČKU
od 10:00 hod., komedie, ČR, 2020, 112 min., 12
let
––––––––––––––––––––––––––––––––––

24. 9. KRAJINAVE STÍNU
od 17:30 hod., historický, ČR, 2020, 135 min.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

24. 9.AVA: BEZ SOUCITU

Rubrika

9/20

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!

od 20:00 hod., akční, USA, 2020, 96 min., 15
let, tit.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

25. 9. HAVEL
od 17:30 hod., životopisný, ČR, 2020, 100 min.,
12 let
––––––––––––––––––––––––––––––––––

VYKRMENÁ

25. 9. 3BOBULE
26. 9. od 15:00 hod.
29. 9. od 17:30 hod.
PRINCEZNA ZAKLETÁV ČASE
26. 9. BÁBOVKY
od 17:30 hod., romantický, ČR, 2020, 97 min.,
12 let
––––––––––––––––––––––––––––––––––

26. 9. ŽENSKÁ POMSTA

BEŽ
RŮ

ZE D V

OR
A

fantasy pohádka, ČR, 2020, 115 min., příst.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

KUŘATA A KRŮTY
D

od 20:00 hod., komedie, ČR, 2019, 100 min.,
příst.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rodinná farma u Vojtů,
Hamr 18

Objednávky na tel.: 381 582 207,
mob.: 731 585 468, 607 258 998
nebo na e-mail: v-drubezzedvora@seznam.cz

od 20:00 hod., komedie, ČR, 2020, 88 min., 12
let
––––––––––––––––––––––––––––––––––

27. 9. NEDĚLEV KLUBU
od 17:30 hod., dokument, ČR, 1976, 45 min.,
příst.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

27. 9. ŽALUJI!
od 20:00 hod., historický, FR, IT, 2019, 132 min.,
12 let, tit.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

29.9. SVATÝ PETR
A PAPEŽSKÉ BAZILIKY ŘÍMA
od 20:00 hod., dokument, 3D, IT, 2020, 90 min.,
dab., příst.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

30. 9.TENET

ˇ
SBERNÉ
SUROVINY

Přijímáme objednávky na:

Josef Stoklasa
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.

od 20:00 hod., thriller, USA,VB, 2020, 150 min.,
12 let, tit.

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

TEPELNÁ ČERPADLA
prodej • montáž • servis

MONTUJEME TEPELNÁ ČERPADLA
I S VYŘÍZENÍM DOTACE
František Vrtiška

tel.: 608 065 433
www.topimeusporne.eu
vrtiska.tepelnacerpadla @ centrum.cz

w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z
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od 20:15 hod., dokumentární, ČR, 2020, 93
min., příst.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRODEJ DŘEVĚNÝCH
Kč/kg

LETNÍ KINO S. ÚSTÍ

9/20

HODINOVÝ
MANŽEL

HLEDÁME
KOLEGU

na pozici TECHNIK IT / montáží
a servisu TV/SAT techniky
(rozvodů DVB-T, DVB-S, STA)

• plat 25 - 30 tis. Kč • praxe v oboru nutná
• svoje CV posílejte na info@syspro.cz

724 307 781

s.r.o.

Jordánská 574, 390 01 Tábor
Tel.: 381 258 541, 776258543
www.syspro.cz

podlahové
krytiny

PILA KALAFUT, Turovec 78
tel.: 777 018 795
tel.: 777 750 813
e-mail: kalafut@volny.cz
web: www.pilakalafut.cz

AKCE:

PRODEJ
truhlář. řeziva
palubek
- obkladových
- podlahových
stavebního řeziva
- fošny, prkna
- hranoly, latě
OSB desek
dřevěných briket
krbového dřeva

smrk štípaný
33 cm
Kč

699

DŘEVITÁ VLNA

PRMS

NOVÉ
KOLEKCE

smrk suchý
50 cm

PODLAH

499 Kč

PRMS

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

PVC koberce linoleum laminát. podlahy
dřevěné podlahy vinylové podlahy
korkové podlahy vyrovnávací hmoty
podlahové lišty lepidla
E. Beneše 279/II, Soběslav,
tel./fax: 381 522 621, mob.: 777 110 867, 777 330 074

SEZIMOVO
ÚSTÍ
TUROVEC

e-mail: zotepo@volny.cz, www.zotepo.cz

PLANÁ
NAD LUŽNICÍ

KOVOŠROT
HUTNÍ MATERIÁLY
PROVOZ TÁBOR

Ekologická
likvidace
autovraků
Za autovrak

vyplatíme

Tř. 9. května 2886 (OD DVOŘÁK)
390 02 Tábor, tel. 381 251 725
dtour@dtour.cz, www.dtour.cz

TIPY NA PODZIMNÍ

RELAXACI

*kompletní autovrak
odevzdaný v naší
provozovně

Družstevní 245, Tábor – Čekanice

tel.: 381 281 501, 724 883 818
www.ferrum-mb.cz/provozovna-tabor
PODLAHOVÉ ROŠTY

UZÁVĚRKA REZERVACÍ
FIREMNÍ INZERCE
DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA:

23.9.
2020

BETONÁŘSKÁ OCEL

TEPELNÁ
ČERPADLA
IVT
ZELENÁ ÚSPORÁM
KOTLÍKOVÉ DOTACE

300-5.000
možnost odtahu

PRODEJ MONTÁŽ
SERVIS

Liberec – Wellness Hotel Babylon
4denní pobyt se snídaní a vstupy do wellness
od 3 990 Kč/os.
Dětenice – Středověký Hotel Dětenice
3denní pobyt s polopenzí a programem
od 2 990 Kč/os.
Lednice – Hotel Galant
4denní pobyt se snídaní a vstupem do venk. bazénu od 3 530 Kč/os.
Karlovy Vary – Hotel Richmond
4denní pobyt s plnou penzí a procedurami
od 5 100 Kč/os.
Nové Hrady - Wellness Hotel Rezidence
4denní pobyt s polopenzí a wellness
od 5 500 Kč/os.
Bešeňová - Hotel Bešeňová
4denní pobyt s polopenzí a vstupy do celého areálu od 5 990 Kč/os.

DALŠÍ POBYTY NAJDETE NA www.dtour.cz
NEBO NÁM ZAVOLEJTE + 420 724 101 403.

Kancelář Soběslavská 1604, Tábor

IVT AIR X nejúspornější
v kotlíkových dotacích
Nejlepší země/voda IVT GEO 312C

Infolinka 608 966 856
www.instaltherm.cz

let
15 rhu
t
a
n
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MALOVÁNÍ
MONTÁŽ NÁBYTKU
REKONSTRUKCE,
OPRAVY A VŠE, CO JE TŘEBA

