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

Platí do 27.11. nebo do vyprodání.

INZERTNÍ A KULTURNÍ NOVINY

TÁBOR - Soběslavská 638 - Na kopečku u mrazíren | 383 136 000 | info@spime.cz | www.spime.cz

u nádraží

VELKÝ BAZAR podlahové

NO
VÉ

Šafaøíkova 1791, Tábor, 775 11 55 88, PO-PÁ 9-12/13-17, SO 9-11

KUCHYNĚ
od

oční optika

banes optik

krytiny

Tř. 9. května 1989, Tábor | tel.: 730 171 267
info@banesoptik.cz | www.banesoptik.cz

90,6.9
120 cm

• monost atypických rozmìrù
- vè. døezu i prac. desky • èeská výroba

www.velky-bazar.cz Volejte: 775 11 55 88

vinyl
NOVÉ
generace
UNILIN click 4 V spára

PRODLUŽ
SPC vinyl floor

UJEME
MULTIFOK
ÁLNÍ

BRÝLOVÉ

ČOČKY

42

PVC koberce linoleum laminátové a 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

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

... už jen jedny brýle na všechny vzdálenosti

ČLÁNKY/ZAJÍMAVOSTI: TEODOR BUZU 60 >>> str. 6 • OPATŘENÍ PROTI DĚTSKÝM GANGŮM >>> str. 9
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305/11/2020

Milé čtenářky a čtenáři,
právě držíte v ruce letošní předposlední
vydání Partnera, což znamená, že tu
máme listopad. Vládní nařízení, tzv.
"lockdown" 3. listopadu neskončil,
takže ani kulturní a společenské akce
se tento měsíc bohužel nikde konat
nebudou. Proto ani v tomto vydání
žádné kulturní programy nenajdete. Blíží
se nám zimní období, které bývalo často
spojováno s jedenáctým listopadem,
tedy svátkem svatého Martina. Víte, jak
vlastně pranostika o Martinovi na bílém
koni vznikla? Svátek Svatého Martina
se oslavoval na počest biskupa Martina
(Martinuse) z Tours, který byl nejdříve
vojákem, ale jelikož obdaroval žebráka,
tak se mu ve snu zjevil sám Ježíš
Kristus. Po tomto zážitku se Martin
nechal pokřtít a opustil armádu a začal
sloužit Bohu. Na tento svátek se peče
Svatomartinská husa a pije se
Svatomartinské víno. Je to oslava toho,
že zima střídá podzim. Na Svatého
Martina často začínalo sněžit. Přeji
příjemný listopad nejen při stolování.

249 Kč

Pavel Křížovský - šéfredaktor

ŘÁDKOVÁ

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

AUTO / MOTO

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Autoservis Novotný spol. s r . o.
Táborská 568, 375 01 Týn nad Vltavou, Tel.: 385 732 616, www.autoservisnovotny.cz

*taj 1"Je"

FALCO
STAVEBNÍ

MATERIÁLY

SPECIALISTA

nabízí:

stavební

NA SUCHOU VÝSTAVBU

eziv o
palivové

490

K

prms

ONY

E

LAC
TEPELNÁ IZO

na míru

Pro více informací volejte nebo navštivte náš web:

Tel.: 607 833 286
www.pilarybovalhota.cz

OSB DESKY

SÁDROKART

DOPR

ZDA

A
AV

krovy

strana 2

Spustili jsme nový eshop
www.falco-czech.cz zaměřený na:
*taj 3"li"

d í ví
*taj 2"st"
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Auta / Dřevo / Stavby

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

Prodám skútr Maxon 125 ccm, r.v. 2019,
najeto 3.400 km, v záruce, zánovní stav.
Cena 27.000 Kč, při rychlém jednání sleva.
Tel.: 605814604.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Dobrý den, rád bych koupil na ježdění
nebo renovaci jakoukoliv Jawa, MZ, ČZ,
Simson, PÁVek, Pionýr, 550, 555, 125, 175,
250, 350, Pérák, 500, Simson, díly /motor/.
Stav nerozhoduje. Děkuji za nabídku. Tel.:
723971027.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím CZ 175 - 250/ 450 - 455 bez SPZ i
v n e p o j í z d n é m s t a v u . Tá b o r. Te l . :
775048957.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám bryčku za koně, dobrý stav. Dále
prodám sekačku vary systém, málo
používaná, funkční. Náhonové kardany,
různé typy. Pneumatiky s disky 2x 7.50 - 20,
2x 6.50 - 20 a 2x 6 - 16.Tel.: 721203234.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím zachovalé osobní auto s malým
počtem kylometrů. Děkuji.Tel.: 724132614.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 2 zimní pneu 175 - 70 /R13 levně
a sbírku zapalovačů.Tel.: 607276022.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zadní plato do Škody Felicie,
perfektní stav. Plato má zabudované 2
kulaté reproduktory Pioneer - dual cone, TSG1610, 120W, 4Q 30W (MAX) POWER
STRONCIUM MAGNET. Cena: 490 Kč. Tel.:
728752331.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám přívěs za osobní automobil,
rozměr 177 x 110 cm, na velkých kolech,
s RZ, nutná obnova TK, je potřeba opravit
bočnice. Cena 5500 Kč, při rychlém jednání
sleva na opravu.Tel.: 605068622.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr – Jawa
– CZ …atd, v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní, popřípadě pouze díly
k těmto motocyklům. Děkuji za nabídku.Tel.:
722491746.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 4 ks zimní pneu s disky zn. SAVA,
vzorek 8 mm, rozměr 175/70, R 13, jeté 1
sezonu. Dále motor FORD SIERA 1,8 benzin
na n.d. Pneu za 2000 Kč.Tel.: 720150873.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám káru na dlouhé dřevo 3 - 4 m na
seno nebo slámu, nízká, snese vysokou
zátěž, zánovní pneu, cena 2.500 Kč. Tábor,
vhodná za traktor malotraktor, je 1 rok stará,
vyrobena v podniku.Tel.: 732109722.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám Š125L, r.v. 1988, najeto cca
90.000 km, tažné zařízení, zimní a letní
pneu, garážovaná, první majitel. Tel.:
604186115.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím garáž v Bechyni na Libuši, stav
nerozhoduje, vyklízení zařídím, platím ihned
hotově.Tel.: 775574065.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Střešní nosič originál - Fiat panda. Prodám orig. střešní nosič na Fiata pandu (r.v.
2014) - příčníky, Soběslav, JH. 2500 Kč. Tel.:
608966878.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím osobní automobil garážovaný
málo jetý. Děkuji za nabídku. Tel.: 724 132
614.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám trabanta z r. 1965 předělaného
na malý náklaďáček. Nabídněte. Prodám
velmi levně spoustu náhradních dílů na
trabanta.Tel.: 602435885.
Pokračování na straně 4 >>

Stavební práce / Kamna / Advokát / Potraviny / Spánek
Pavel BÖNISCH

STYLOVÁ KLASIKA MODERNÍ TECHNOLOGIE
*taj 5"jd"

Provozovna: Roudná 293
392 01 Soběslav
mob.: 602 442 070
e-mail: bonischknauf@volny.cz

STAVEBNÍ PRÁCE

elety

ip
dřevo
Spalují

sádrokartonové systémy
kazetové minerální podhledy
suché podlahy
strešní okna
půdní vestavby a jejich rekonstrukce na klíč

*taj 4"na"

MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ
ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ

DOPRAVA ZDARMA

Mnoho dalších kamen nejdete na našem e-shopu www.latop.cz
R

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

tel: 733 747 944

U Čápova dvora 2762, Tábor

Právní služby Připravte se na Vánoce
v Táboře
s předshem a v klidu
Objednávejte u nás
od našich výrobců vynikající:
- bezlepkové i klasické cukroví
- ryby na vánoční stůl
- další vánoční pochoutky

První schůzka zdarma

· rodinné právo · nemovitosti
· insolvence · občanské právo
· pracovní právo · trestní právo
Mgr. Ondřej Řezáč, advokát
ondrej.rezac@akrezac.cz

+420 723 726 258

+420 723 964 513

*taj 6"eš"

Mgr. Tomáš Růžička, advokát
ruzicka@akegv.cz

Objednávky přijímáme do neděle 6. 12.
FARMA U IVUŠKY

*taj 7"v"

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

Vančurova 2904, 390 01 Tábor

w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z
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rekonstrukce a přestavby bytových a koupelnových jader
rekonstrukce a přestavby bytů a RD domů
zednické práce
stavební práce
topenářské a instalatérské práce
elektroinstalační práce
pokládka zámkové dlažby
dodání, montáž plovoucích podlah, PVC, koberců dle výběru
výměna oken a dveří
malířské a natěračské práce

Garážová vrata / Dřevo / Topení / Zaměstnání
ŘÁDKOVÁ

GARÁOVÁ VRATA A BRÁNY
Domovní
dveře bez
prosklení a bez
bočního dílu
od
Kč*

AKCE

od

SERVIS A OPRAVY VRAT A BRAN VŠECH VÝROBCŮ

*taj 8"ži"

21.499

–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám káru tovární výroby beskyt sport
masivní, korba. Oj dřevěná, bez spz, vhodná
za malotraktor, má 13 kola, je plně
osvětlena, nechá se odtáhnout za autem.
Tel.: 732109722.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím jakoukoliv Jawa, Simson, MZ,
ČZ či PÁVek, na stavu nezáleží. Děkuji za
nabídku.Tel.: 723971027.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím Babettu. Pěknou, pojízdnou
nebo na lehkou opravu a Škoda Favorit nebo
Forman v top stavu, nejlépe od prvního
majitele. Nabídněte.Tel.: 607724087.

BYTOVÉ VYBAVENÍ

OKU 2020

DO KONCE R

*Nezávazné cenové doporučení včetně montáže
bez 15% DPH pro akční velikosti modelů 2020.

Jako autorizovaný partner Hörmann nabízíme kompletní služby
od

roku

1991

Ke všem vratům a posuvným branám dodáváme pohony

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

VÍCE
EM
NA NAŠ :
WEBU

Prodej štípaného
palivového dreva
TÁ
V
VĚ
NO

AUTO/MOTO
>>> pokračování ze strany 2

B

E
OŘ

*taj 9"vo"

stavební rezivo:
HRANOLY, FOŠNY,
LATE , PRKNA

www.janajanu.cz

zahradní doplňky:
- dřevěné truhlíky
- mobilní pařeniště
- barvy, laky, lazury
- spojovací materiál
zakázková výroba:
- krovy
- dřevěné konstrukce
- pergoly, přístřešky
- zahradní domky
- zahradní nábytek

Vožická 2604 Tábor

VODA-TOPENÍ
JAN HLÁVKA

*taj 10"tě"

Prodám nábytek 50 léta - obývák, ložnici,
zachovalé (i jednotlivě). Cena dohodou. Tel.:
381231561.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Daruji za odvoz dvě starší matrace vhodné
na chatu nebo chalupu. Výrobce Machala,
rozměr 85 x 200 x 14 cm. Letní a zimní
strana, molitanové. Kontakt nejlépe SMS
(špatně slyším), ozvu se vám. Tel.: 733 173
903.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 2 kovové věšáky na oblečení
vhodné jak do bytu, tak do obchodu. Tel.:
723090540.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám novou vanu 100 x 70 cm se sedátkem. Levně.Tel.: 773759572.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám litinovou vanu 155 x 70 cm.
Kvalitní materiál. Vydrží vše. Nezničitelná.
Levně.Tel.: 773759572.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám válendu s úložným prostorem,
stará 4 měsíce, PC 5.500 Kč, nyní 3.000 Kč.
Tel.: 702824808.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám bílý konferenční stolek BONO
zn. Xora. Vrchní deska z čirého bezpečnostního skla, podstavec oválný tvar z kvalitní
umělé hmoty exkluzivního vzhledu. Rozměry
š. 65, v. 42, d. 115 cm. Původní cena 2799
Kč, nyní 1500 Kč. Stolek je jako nový, málo
používaný a důvod prodeje stěhování. Tel.:
604165704.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 2 nepoužité klasické prošívané
deky. V světle zeleném brokátovém potahu.
2 ks - 900 Kč. Pište sms.Tel.: 732483629.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kamna kachlová krbová zelená,
cena 4999 Kč.Tel.: 604293132.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám asi 2,5 m vzrostlou palmu juku,
v zimě do interiéru, klidně chladného, v létě
ven. Zdravá, odolná. Foto zašlu. Cena 1.500
Kč. ČB.Tel.: 607178838.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám stolní mini troubu, délka 40 cm,
šířka 22 cm, výška 25 cm, černé barvy,
vhodná k ohřívání, pečení - pizza, hranolky,
maso, ryby, koláč... Málo používaná, za
symbolickou cenu 250 Kč. Tábor. Tel.: 607
783 711.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám set akvária 100 l se skříňkou
a chemií. Pc akvaria 8000 Kč, nyní cena
dohodou. Odběr Planá nad Lužnicí. Tel.:
737267014.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám skleněný stolek pod televizi jako
nový, nevyužitý. PC 3500 Kč, nyní 1500 Kč.
Odběr Planá nad Lužnicí, mohu zaslat foto.
Tel.: 737267014.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám rohovou sedačku EKTORP
z Ikea. Potah barvy šedé. Foto lze zaslat emailem. Odvoz nutný, Tábor. Cena 5000 Kč.
Tel.: 606435637.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Pohovka Damián, lůžko 75 x 180 cm,
rozkládací na 150cm, materiál hnědá
mikrofáze.Velmi zachovalá - jen mírný řez na
hraně zad. Při stěhování možno rozdělit na 2
ks, ale dva silné muže potřeba, 1.p. Odvoz
vlastní. 1800 Kč.Tel.: 608370910.

DOMÁCÍ ZVÍŘECTVO

PŘÍJMU INSTALATÉRA
NA HPP NEBO VPP

Provádíme:
• 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

*taj 11"ce"
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31.999

Garážová
vrata
s pohonem
Kč*

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 11.

nebo dle domluvy

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

Husy - prodám husy doma krmené bez
směsí živé i opracované. Krůty na chov i na
maso, kachny berberie na chov.Tel.: 702 808
729.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodáme Leghorn kohoutky, bílé, vylíhnuté 16. 4. 2020. Čistokrevné, nekroužkované, od kroužkovaných rodičů. Cena 300
Kč/1 ks. (Pozn.: Jde o nosné, lehké plemeno,
slepice snáší bílá vejce.)Tel.: 602730829.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kohouty do chovu a krůty bronzové, kačery pižmové též do chovu a také ke
konzumaci. Zabité a opracované kachny.
Matoušek Radenín.Tel.: 722768583.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám boudu na psa nová palubková,
dvojí opláštění, dělící příčka, rozměry: 140 x
85 x 70cm / 120 x 75 x 60 cm, vyrobím i jiné
rozměry.Tel.: 776397468.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím malá ktátka, narozená v srpnu,
černá + morovatá, k odběru v listopadu ještě potřebují mámu. Jenom do dobrých
rukou.Tel.: 603704802.
Pokračování na straně 5 >>
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Nemovitosti / Kotle
ŘÁDKOVÁ

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 11.

DOMÁCÍ ZVÍŘECTVO
>>> pokračování ze strany 4

• prodej a pronájem nemovitostí • výkup, oddluení nemovitostí
• odhady pro dìdictví • øešení exekucí, insolvencí
• stìhovací sluby • hypoteèní servis

*taj 12"st"

ELEKTRONIKA
Prodám ždímačku frymeta na 4 kg
prádla, málo používaná. Cena dohodou.Tel.:
381231561.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám mobilní telefon BLACKBERRY
BOLD, nová baterie ve velmi dobrém stavu,
černý, ovládaný klávesnicí. Cena 735 Kč.Tel.:
605027269.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Průtokový el. ohřívač vody na 10 l
příslušenství sprcha. Cena 1000 Kč.Tel.: 725
864 549.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Telefon Honor 6X s kvalitním fotoaparátem 12 MPx. Model BLN-L21. Displej 5,5"
kapa-citní, 3GB RAM, 32GB DATA. Výborný
stav. Celou dobu nošen ve flipovém pouzdře
s ochranným sklem. Nabíječka, originální
krabička, flipové pouzdro, nové ochranné
sklo.Cena 2000 Kč. E-mail: shmdk@
seznam.cz.Tel.: 735711547.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám mrazák Shaigé 6 šuplíkový,
levně. Cena dohodou.Tel.: 725016399.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám chladničku Calex, v. 1245,
š. 525, hl. 565, cena dohodou. Tel.: 604 568
119.

PRODÁNO

TÁBOR

ÈESKÉ BUDÌJOVICE

TÁBOR

TÁBOR

STARÉ SEDLO

I V TÉTO SITUACI JSME TU PRO VÁS

NÁŘADÍ /STROJE
Koupím štípačku na dříví stojanovou za
traktor, nebo kdo vyrobí. Volejte večer. Tel.:
702908962.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím kotel Slokov VARIANT SL 33
nebo 27, po výměně odstavený funkční min.
ještě 3 - 4 roky. Po 17 hod.Tel.: 381523359.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nový nepoužívaný elektromotor
4 kW 1450 ot./min + řemenice, nové. Dále
prodám ocelové trezorové skříňky tovární
výroby, půdorys 55 x 55 cm, výška 90 cm.
Nepoužité.Tel.: 720562449.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám cirkulárku 4 kW, 3 kotouče, 15 m
kabelu (6000), hřídel k cirkulárce se
sklíčidlem (700), ruční káru velkou 19"
(1600) a střední 16" (600), el. pánev ETA
1000 W (500), teplomet "ETA - VIRO 612"
35/ 1000/ 2000 W (500), přípravek na
zvlnění drátu pro výrobu pletiva (1000). Tel.:
608946407.

NEMOVITOSTI
Koupím garáž v Táboře, 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.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu byt 1+1 v Chýnově. Cena 6.700
Kč měsíčně + poplatky.Tel.: 608136600.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Sháním chalupu nebo celoročně obyvatelnou chatu na Táborsku. Žádné RK. Tel.:
776767532.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím menší rodinný dům v Táboře
a okolí. Bez realitky.Tel.: 776767532.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Hledáme v Soběslavi zahradu k pronájmu.Tel.: 728480013.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám lesní pozemek, 80 leté stromy
napadené kůrovcem na ploše 0,4 ha, celkem
100 kubíků dřeva, dobře přístupné. Pouze
vážní zájemci.Tel.: 723665221.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím pole, louky u velkých měst
s přístupem.Tel.: 603442474.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám pronájem bytu 2+1 nebo 3+1 ve
Veselí nad Lužnicí a okolí. V přízemí, nebo
v patře s možností využití výtahu. Info,
prosím, do SMS.Tel.: 723309831.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím byt 1+1 nebo 2+0 v dobrém stavu
Tábor - Sídl. n. L. nebo Soběslav, platím
hotově, RK prosím nevolat - neakceptuji.
Tel.: 739714432.
Pokračování na straně 6 >>

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

MONTÁE KOTLÙ A TEPELNÝCH ÈERPADEL
V RÁMCI KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ (ale i bez dotací)
po prohlídce doporuèíme vhodný kotel nebo tepelné èerpadlo
zpracujeme nabídku na kompletní instalaci
našim zákazníkùm zdarma vyøizujeme Kotlíkové dotace
po montái zpracujeme zdarma závìreèné vyúètování Kotlíkové dotace
s námi získáte na vìtšinu kotlù a tepelných èerpadel
prodlouenou záruku
servis námi instalovaných kotlù zajišuje pøímo naše servisní oddìlení
vyuijte našich zkušeností – v letech 2013-2018 jsme vyøídili
690 ádostí o Kotlíkové dotace
namontovali jsme ji více ne 1100 automatických kotlù,
cca 800 plynových kotlù a více ne 100 tepelných èerpadel
*taj 13"u"

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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–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám krmné brambory 200 kg, cena 4
Kč/kg. Prodám seno ze zahrady volně ložené
4q, cena 2502 Kč/q. Chýnovsko. Tel.: 608
148 712.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodán letošní seno, ručně sušené, volně
uložené, cena do 150 Kč/q. Soběslavsko.Tel.:
720284377.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pravé neonky, kus za 10 Kč.
Koupím platy, mečovky, blekmole nebo
vyměním za neonky.Tábor.Tel.: 777981411.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám chovate holubů k sestavení
chovných párů holubů kalifornských bílých.
Veselsko.Tel.: 702554687.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám obilí - pšenici 440 Kč/q, ječmen
a oves. I větší množství. Soběslavsko. Tel.:
728817695.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám doma vykrmené husy. Cena živá
1 kg za 160 Kč, oškubaná 190 Kč za 1 kg .
Tel.: 775598435.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám jehňata ovce kamerunské barva
srnčí, omezuji chov, cena dohodou. Tel.:
774517372.

Bazény a okna / Stavby / Péřové výrobky
Malšice 334
391 75 Malšice
tel.: 608 107 082

T. Buzu: Teď se cítím v nejlepší formě

ladislavtomasek@seznam.cz

www.bazeny-okna.cz

BAZÉNY

zakázková
výroba

akční
slevy!

*taj 14"be"

poctivá česká

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
*taj 15"z"

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.

25 let na trhu
Oslavte s námi kulaté výročí naší rodinné ﬁrmy

ČISTÍRNA PEŘÍ

PÉŘOVÉ VÝROBKY

*taj 16"př"

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

ZAKÁZKY NA POČKÁNÍ PO TEL. DOHODĚ
strana 6
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... pro lepší požitek z koupání

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

Rok 2020 je pro táborského malíře, pedagoga
a držitele Ceny města
Tá b o r a Te o d o r a B u z u
zlomový ze tří důvodů.
Na jaře oslavil 60. narozeniny,
připravuje se na svou velkou,
reprezentativní výstavu v Táboře, kterou koronavirus
posunul z března na říjen a do
třetice samonákladem vydal
rozsáhlou monogra i s reprodukcemi svých děl. „Knihu
j s e m s i d a l j a k o d á re k
k narozeninám, dalo mi to
rok práce, ale jsem šťastný, že
se vše povedlo. Je to průřez
mojí tvorbou, pečlivě jsem
vybíral, která díla do ní
zařadím. Obrazů mám dost,
bylo těžké se rozhodnout.
Vřele děkuji Husitskému
muzeu, které mi pomohlo
s vydáním a gra ckým zpracováním. Zatímco výstava
byla odložena a bůhví, jak to
s ní bude, kniha tu zůstane,“
pochvaluje si Teodor Buzu,
který zásadní výstavu zatím
chystá tak, že se konat bude.
Vernisáže se měly uskutečnit
ve středu 28. října na dvou
místech: v muzejní Galerii
Ambit v bývalém augustiniánském klášteře a v městské
Galerii U Radnice. Kvůli vládní
opratřením, způsobených
druhou vlnou koronaviru, se
bohužel akce odkládají do
doby zatím neurčité.
V monogra i, která je velmi
zdařilá, jsou kromě reprodukcí také krátké autorovy
myšlenky. „Vím, že obraz
nemusí mít komentář, že se
musí hlavně prožít, ale mezi
obrazem a divákem je přece
jen určité duchovní pole,
které se může někdy vyplnit
slovem,“ míní Teodor Buzu.
Zmíněné volné pole dříve
vyplňovali výtvarní kritici. To
se podle malíře změnilo,
protože kritici se snaží autora
spíše naučit, jak by měl tvořit.
„Všeobecně ale pořád platí,
že pokud se o díle moc a zeširoka mluví, tak v něm něco
chybí. Umělecké dílo musí
mluvit samo za sebe.“
Dramaturgie dvou spojitých
výročních expozic bude následující: do muzea umělec
umístí dosud nevystavené
malby na porcelán a na
hedvábí (užitá tvorba),
v galerii představí volnou
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

tvorbu, tedy obrazy jednak
z poslední doby, jednak ze
starších období. „Chci připomenout svoje začátky tady
v Čechách, když jsem přišel
z Moldavska,“ podotkl Teodor Buzu a dodal, že v galerii
divák spatří obrazy, které
dosud ne gur ovaly na žádné
výstavě. A zase bude mít
těžkou volbu: které obrazy
v galerijním prostoru pověsit,
a na které se nedostane?
„O velké části obrazů jsem
přesvědčen. Zbytek obrazů
donesu do galerie a rozhodnu se až na místě, které tam
zařadím. Mám tolik obrazů,
které by vydaly na pět výstav.
Koronavirová karanténa mi
‚pomohla‘, měl jsem v ateliéru spoustu nedokončených
věcí, které jsem dotáhl do
konce. Udělal jsem také
spoustu nových maleb na
hedvábí,“ usmál se výtvarník,
který ještě pracuje na aktuálních obrazech pro chystanou
výstavu.
K plátnu nebo k papíru přistupuje malíř nikoliv tehdy, kdy
přichází Múza, ale kdy má
volný čas. „Čekání na Múzu
se nemusí vyplatit, protože
nemusí přijít. Malovat musím,
i když se necítím dobře.
Kreslím ve vlaku, v hospodě,
kdykoliv je to možné,“ řekl
Teodor Buzu. Když používá
techniku akvarelu, musí mít
spíše dobrou náladu, protože
akvarel je technika přítomného okamžiku. „Když mám
myšlenku a chci ji rychle ztvárnit, volím akvarel. Je to letní
technika pohody a úsměvu.
Olej na plátně, to je zdlouhavá záležitost. Nějakou dobu
trvá, než se natáhne plátno,
než se udělá podmalba. Na
olej na plátně potřebuji klid,
ale můžu mít i smutnou
náladu.“Letošní šedesátiny
Teodor Buzu vnímá jako
ohlédnutí za tím, jak maloval
před třiceti lety. „Koukám se
na své starší věci a žasnu nad
tou energií. S úsměvem
říkám, takhle bych chtěl umět
malovat. Proto dám na
výstavě vedle sebe starší
i novější díla. Umění nemá
progres, moje starší obrazy
jsou jiné, mají jinou skladbu,
nejsou horší, ani lepší. Teď
mám více zkušeností, více
praxe.
Teď se cítím v nejlepší formě,
že mohu dát světu něco
nového, proto omezuji jiné
aktivity, abych mohl více
tvořit,“ svěřil se Teodor Buzu,
který učí na Základní umělecké škole, rád se věnuje rodině, vnoučatům, pravidelně
hraje fotbal. Pokud má
vyslovit své krédo, neváhá:
„Umění je součást našeho
života. Jak říká básník, jedině
krása spasí svět.“
Luboš Dvořák,
koordinátor komunikace
s veřejností a médii Města Tábor

ŘÁDKOVÁ

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

NEMOVITOSTI
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–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím garáž v Soběslavi, zaplatím
hotově až 150.000 Kč. Děkuji za nabídku.
Tel.: 604186115.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupíme garáž v Soběslavi, stav není
důležitý, s vyklizením pomůžeme. Platíme
hotově, spěchá.Tel.: 723453821.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zahradu2 v Oboře u Maršova
o výměře 781 m . Pozemek je vhodný
k výstavbě rodinného domu nebo k rekreaci.
Součástí zahrady je zahradní domek,
pergola, krb, studna, bouda na nářadí, suché
WC. Více info po 18 hod. RK prosím nevolat.
Tel.: 774330381.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím garáž v Táboře pražské sídliště,
nejlépe u zimního stadionu. Tel.: 728 869
642.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Dobrý den, hledáme pronájem bytů
o velikosti 3+1 nebo 4+1či rodinného
domku. Předem děkuji za případné nabídky.
Tel.: 735865058.

ODĚVY
Prodám kožený kabát, povrch semišový,
nenošený, vel. 50. Česká výroba, cena 3.000
Kč. OdběrTábor.Tel.: 776219254.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pánský oblek šedý, hnědý
proužek, vel. 50 - 54, zimní bundu tmavě
modrou delší, nenošená, cena 250 Kč. Tel.:
702824808.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám vysoké vojenské kožené boty
/kanady/, nové - nenošené, velikost 42 /8/,
barva hnědá za 300 Kč.Tel.: 737625485.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám vojenské kanady č.43, blůzu
pod balistickou ochranu a kalhoty ECWC,
kongo bundu, blůzu a kalhoty vz. 95 letní
i zimní, vak na výstroj - jezevec a další věci,
výška postavy 180 cm. Ceny dohodou. Tel.:
608565169.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím za rozumnou cenu pěkné oblečení pro miminko od 0-6 měsíců, kombinézku na zimu, mantinely a vybavení do
dětské postýlky. I jednotlivě. Tel.: 602 954
145.

PRÁCE
Do dílny v Sez. Ústí hledám švadlenu
s praxí šití úpletů. Na HPP, pouze ranní
směna. CV posílejte na info@carriboom.cz
Tel.: 776 132 972.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím stěhování, vyklízení, odvozy do
sběrných dvorů, odvozy nábytku a elektrospotřebičů, odvozy dle vašich požadavků.
Tel.: 602163082.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím přivýdělek 15 000 Kč. Vhodné
pro důchodce, maminky na mateřské
dovolené i zaměstnance. V případě zájmu
volejte.Tel.: 731579529.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím své služby kácení stromu stříhání
živých plotů, sekaní trávy, přivezu a odvezu
cokoliv a práce kolem domu. Tel.: 775 362
184.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím vedení jednoduchého účetnictví, daňové evidence, zpracování daňových
přiznání.Tel.: 723459547.

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.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám seno - kulaté balíky, není zmoklé
140 cm.Volejte večer.Tel.: 774495752.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám vlašské ořechy ve skořápce i vyloupané suché. Prodám mák v biokvalitě vyloupaný.Volejte večer.Tel.: 607693246.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám flauš na dámské pláště různé
barvy za cenu 300 Kč/ plášť. Tel.: 602 458
605.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám vlašské ořechy. Tel.: 602 458
605.
–––––––––––––––––––––––––––––––
prodáme 6ramenný lustr, kov a sklo,
zcela funkční za 220 Kč, masivní křeslo
hnědé za 210 Kč. Zájemci, prosím, volat po
16 hodině. Při rychlé reakci je možná další
sleva.Tel.: 724038922.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 40 ks detektivek za 200 Kč (jen
jako celek).Tel.: 732809614.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám konzumní brambory na uskladnění. Odrůda Adéla 6 Kč/kg. Tel.: 777 232
633.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Pohanka, pšenice špalda, pšenice
jednozrnka - neloupané. Místo odběru
Černovice.Tel.: 602135932.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Česnek - prodej ve svazcích, česká odrůda
Bjetin, velké stroužky. Místo odběru
Černovice.Tel.: 602135932.
Pokračování na straně 8 >>
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NEMOVITOSTI SE PRODÁVAJÍ V KAŽDÉ DOBĚ, ZA KAŽDÉ SITUACE
Mgr. Rudolf Orct

Mgr. Helena Hrabìtová

725 829 839

Tábor

Èenkov

Ì!

Ì!

NOV

Ì!

NOV

NOV
2

2

Ì!

NOV

2

2

Byt 3+1, 65 m , OV, pøízemí, Praské
pøedm., po kompletní rekonstrukci.
rudolf.orct@re-max.cz

Pozemek 7.000 m pro výstavbu
10-15 rodinných domù.
rudolf.orct@re-max.cz

1.490.000 Kè
Cetoraz u Pacova

2.500.000 Kè

550 Kè/m

Nová Ves u Chýnova

Kamenice nad Lipou

2

Soubor 4 poz. 1.240 m k výstavbì RD,
zkolaud. studna, projekt døevost.
v cenì, napojení na sítì.
helena.hrabetova@re-max.cz

Kemp u Lunice s apartm. hotel. typu,
chatkami, restaurací, RD, poz. 28.865 m2.
helena.hrabetova@re-max.cz

1.713.000 Kè

Cena k jednání 17.500.000 Kè

1.390.000 Kè

Sedlice u Blatné

Kamenice nad Lipou

Dynín

2

Byt 2+kk + 2 balk., 41 m ,
2.p. v Domì s peèov. sl., OV.
jana.kohoutova@re-max.cz

*taj 17"ek"

Ì!
2

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

28 Kè/m

VA!

Ì!

NOV

2

RD 4+1, 205
m (r. 2003), podkroví 4+1,
114 m2 (r. 2014),
gará, zahrada
2
3.856 m , topení plynem.

rudolf.orct@re-max.cz

Byt 3+1+L, OV, 2. patro,
po komletní rekonstrukci.
rudolf.orct@re-max.cz

5.200.000 Kè

1.660.000 Kè

2

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

VA!

SLE

NOV

2

Motorest s velkým pozemkem,
lze znovu otevøít kemp.

Drustevní byt 1 + 1, 36 m , s výtahem, anuita splacena. Klidné místo.

helena.hrabetova@re-max.cz

helena.hrabetova@re-max.cz

3.996.000 Kè

Ì!

SLE

1.155.000 Kè

NOV
2

Byt 3+1 v Dynínì, 60 m , 1. patro, OV,
po rekonstrukci, 3 sklepy.
jana.kohoutova@re-max.cz

1.680.000 Kè

S DŮVĚROU K NÁM, SPOKOJENI OD NÁS

SPECIALIZOVANÝ OBCHOD
DŘEVĚNÉHO NÁBYTKU

Nábytek
BOROVICEMASIV

POSTELE S PŘISTÝLKOU

POSTELE PRO 3 OSOBY

STOHOVACÍ POSTELE

POSTELE S ÚLOŽNÝM PROSTOREM

MANŽELSKÉ POSTELE

Milovníci dřevěného nábytku si u nás přijdou na své .
DŘEVĚNÉ JÍDELNÍ ROHOVÉ LAVICE

VITRÍNY

MATRACE OD ČESKÉHO VÝROBCE
S VÍCE JAK 20 LETOU TRADICÍ

KŘESLA UŠÁK S TABURETEM

í

n
lit
va k
k
e
o
n
Pr spá

*taj 18"áž"

PSACÍ STOLY

Více info na:

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.

CHCETE LEVNĚJŠÍ ENERGIE?
ZMĚNA ADRESY
kancelář ZFP v Táboře
ul. 9. května 828, 1.patro
Út-Pá 9-16 hod.
tel.: 724 190 620

Potravinářská společnost Zeelandia spol. s r.o.
v Malšicích hledá pracovníky na pozici
OPERÁTOR VÝROBY.

*taj 19"ek,"

zdarma spočítáme úsporu ceny
za dodávku elektřiny a plynu
a zajisme převod

Zvolte si dobrou práci

828

*taj 20"ur"

Nabízíme:
• jistotu stabilního zaměstnání, u spolehlivého zaměstnavatele
• individuální přístup a možnost uplatnění i bez praxe
• práci bez nočních směn, s drtivou většinou volných víkendů
• práci ve výrobním provozu

Pojďte se nezávazně pobavit o svých očekáváních
a našich možnostech. Volejte naše personální oddělení:
381 791 824, nebo pište na: prace@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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RD Èenkov u Malic: 2+1, 69 m ,
2
dílna, stodola, pozemek 283 m .
rudolf.orct@re-max.cz

Olená u P.

Dobronice u Bechynì

Vrábèe u È.B.

REALITNÍ KANCELÁØ

602 724 885

Jana Kohoutová

777 660 902

Vrchotovy Janovice

Profil

Práce / Brikety a pelety / Těsnění do oken / Nábytek / Cukrářství / Okna

DŘEVĚNÉ

BRIKETY
0
od 3,9
Kč/Kg

A PELETY

NOVÉ
PRACOVNÍKY
na pozice:

pracovník výroby – svářeč plastů
pracovník výroby – přípravář kovo
technolog čištění a úpravy vody
skladník

KCED

VÝKON AŽ O 20 % VYŠŠÍ
NEŽ JINÉ DŘEVINY

AISTOPA
L

MODŘÍNOVÉ RUF
BRIKETY 4,90 Kč/Kg

NOVINKA

SM pelety značky
LUKAPELET - 5,60 Kč/kg

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

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

ceny jsou vč.DPH

*taj 21"či"

MODŘÍNOVÉ PELETY A BRIKETY

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
*taj 22"tě"

KOUPÍM
TATO KŘESLA, tuto stěnu
a chromový nábytek

*taj 23"ni"
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hledá

BRIKETY

DO SVÉHO
PRACOVNÍHO
KOLEKTIVU

ŘÁDKOVÁ

DUBOVÉ

Napište SMS, nebo prozvoňte!
Ozvu se zpět

776 599 696

Tel.: +420
Email: slavoj.pikovice@seznam.cz
*taj 24"ka"

CUKRÁŘSTVÍh
U Veselýc

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

OKNA
PLASTOVÁ / DŘEVĚNÁ / HLINÍKOVÁ

SLEVY až 50%
Salamander - 5 let záruka

dveře / žaluzie / parapety
sítě proti hmyzu / zimní zahrady

CUKRÁŘSKÉ POMŮCKY
Vám nabízí vše k pečení, zdobení a modelování
- potahové hmoty, české formičky a vykrajovátka,
zdobící sáčky, barviva, válečky, silikonové formičky
a mnoho dalšího. Při výběru Vám rádi poradíme.

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

tel.: 774 701 748
strana 8
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qr kódem načtete video
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Vzorková kancelář
Centrum univerzita Tábor - 1. p.
Vančurova 2904, č. dveří 202, Tábor
mobil: 773 223 355, 723 151 161
e-mail: fanovotny@atlas.cz *taj 26"ne"

dodávky / montáž / poradenství / servis

w w w. p l a s t o v a o k n a - t a b o r. c z
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

RŮZNÉ
>>> pokračování ze strany 6

–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodáme VČELÍ MED květový. Po 15
kilogramech, v potravinářských kbelících
s víkem. Cena za kbelík 1800 Kč (120 Kč/1
kg medu).Tel.: 602730829.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám bryčku za koně - sekačku vari motor 6,5 kW, 380V.Tel.: 721116643.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Certifikovaný vysokoškolák nabízí
doučování: angličtiny – učivo zš +
počáteční ročníky sš a matematiky – učivo
zš. Pro bližší informace mě kontaktujte na
tel. čísle.Tel.: 739744676.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodam elektrický motor na 380v -6,5
kW vypínač hvězda trojúhelnik. Belec u MladéVožice.Tel.: 721116743.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dětské lyže s názáním, délka 110
cm + dětské lyžáky vel. 33 v dobrém stavu.
Cena dohromady 1.500 Kč. Tel.: 608 049
764.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám podzimní sladká jablka (rychlejší
spotřebaú a zimní trochu nakyslá a zelená.
Staré mince a bankovky, 2 gumové boty do
moře, dámské a pánské, vel. 38 a 10-11.
Dámské pozlacené a pánské kapesní
hodinky. Staré bakelit. rádio zn. Solo. Bydlím
naTáborsku.Tel.: 381277626.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zahradní lampy zn. massive na
osvětlení domu a zahrady, různé typy, nové.
Prodlužovací kabely 32 A dl. 24m - 1.000 Kč,
230V dl. 26 m za 300 Kč. Hliníkovýžebřík 2x
20 dvoudílný, výsuvný lankem, nový, cena
6.500 Kč. Dřevotřískové desky tl. 1,5 cm 200
x 120 - 5 ks, 120 x 120 - 5 ks. Cena 1300 Kč.
Tel.: 602442077.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám hydrotherm - přístroj na masážní
perličkové koupele, cena dohodou.
Podlahové latě 50 x 15 mm, dl. 3,8 m - 15 ks,
cena 1.000 Kč. Bombu PB 2 kg za 300 Kč.
Bukové pražce 26 x 15 cm dl. 2,5 m 5 ks. Dl. 2
m 5 ks - cena á 200 Kč. El. motor patkový
380 / 220V - 320W, 2700 ot. nový, cena 600
Kč. Rádlovací drát dl. 95 m, cena 350 Kč.Tel.:
602442077.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám halogenové infratopidlo 2 st.
800 / 400 W, otočný, cyklovač - nové. Cena
600 Kč. Přímotop 2 st. 2000 / 1000W,
termostat. Časovač - nový. Cena 600 Kč. Ak.
kamna typ F2140´- 4 kW, cena 600 Kč.
Promítací plátno 125 x 125 cm - svinovací
roleta, cena 400 Kč.Tel.: 724917301.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám větší množství rodokapsů a sci-fi
knížek. Levně.Tel.: 776742851.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám PB bombu: 1x 10 kg a 1x 2 kg.
Tel.: 736245615.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám loupané vlašské ořechy papíráky
1 kg za 250 Kč. Neloupané 1 kg za 80 Kč.
Přadena angorské vlny - různé barvy. Tel.:
724917301.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Daruji za odvoz několik dřevěných železničních pražců 2,5 m, nebo 1,25 m dlouhých.
Chotoviny.Tel.: 720130933.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám k vysavači Vorwerk - typ VK
130/EB 350 čistič koberců, nepoužívaný,
levně. Dále nabízím 2 nové italské dýmky,
levně. Vyšívací bavlnky "Perlovka", různé
barvy.Tel.: 603704802.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Sháním střešní tašky - molitorov 23 x 40
cm - za odvoz nebo symbolickou cenu.
Děkuji.Tel.: 732900881.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pánské kolo lincoln cross bike po opravě s náhradními doplňky. Bezvadný
stav. Cena 6.500 Kč. Na ceně se můžeme
domluvit.Tel.: 778260896.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám vzduchovku slavie 631 a el.
deku rozměr 100 x 200 cm s digit.
nastavením teploty a času, výborný stav,
cena dohodou.Tábor.Tel.: 607573395.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám regulační autotrafo. "Variak RA
10" (2000), autotrafo. "ATP 15B" p: 120 V,
s: 220 V/ 1500 VA (500), karb plechový 80 l,
3 ks (á 200), sluchátka 4000 ohmů (300),
sedací hůl (400), vanička pozinkovaná
(300), tlak. nádobu - vzdušník 24 l (300),
mramor. deska 60 x 102 x 2 cm (1000). Tel.:
608946407.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím pěkný ořešák - zapěstovaná
korunka.Tel.: 602644709.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám palivové dřevo k těžbě
svépo3
mocí. Napadené smrky3 cca 10 m . Přístup
traktor s vlekem. 35 m borovice přístup po
panelce. Cena 250 Kč/m3. Soběslavsko. Tel.:
728817695.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím doma vypěstované ořešáky vel.
do 30 cm. Dále nabízím tlustice od 20 cm
výše. Cena dohodou.Tel.: 774250174.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám velké množství stavebnic Lego.
Převážně varianta Friends. Ve výborném
stavu, včetně originálních krabic a návodů.
Můžu zaslat foto e-mailem. Email:
shmdk2@seznam.cz.Tel.: 723351724.
Pokračování na straně 9 >>

Zednické práce / Podlahy / Drůbež / Dveře / Úklid / Truhlářství
INZERCE

Antonín Procházka

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

tel.: 608 938 803

• 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.

e-mail: prochazkastavby123@seznam.cz

Přijatá opatření proti závadovému chování dětských gangů

Město Tábor vyzývá veřejnost,
aby jakýkoliv kon ikt, napadení, ohrožení nebo jen obtěžující chování, neprodleně
oznámila na linkách 158 nebo
156.

BEŽ
RŮ

ZE D V

Město mTábora přijalo už
řadu opatření:
- na Sídlišti nad Lužnicí vzniklo
v září po více než ročním vyjednávání Středisko výchovné
péče, která se defektním chováním dětí odborně zabývá.
- komunikuje s preventisty
základních a středních škol
a získává od nich zpětnou
vazbu.
- zpracuje žádost o grant na
projekty Norských fondů 2014
- 2021 – budování kapacit
romských poradců. Pokud
bude žádost o grant úspěšná,
město Tábor zřídí pracovní
místo, nebo místa romských
poradců, kteří pomohou ve
spolupráci s nízkoprahovým
zařízením Cheiron T, Policií ČR
a Městskou policií neutěšenou
situaci analyzovat a uplatňovat

Přijímáme objednávky na:
OR

Rodinná farma u Vojtů,
Hamr 18

VYKRMENÁ

KUŘATA
A KRŮTY

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

vhodná řešení. Žádost musí
být podána do 30. listopadu
2020. Její znění napřed schválí
Rada města.

a paragrafy, Senioři a rizika,
Kyberšikana a sociální sítě.

- proběhlo výběrové řízení na
dvě pozice „asistent prevence
kriminality“. Výběr byl proveden z 6 romských uchazečů.
Byli úspěšně vybráni 2 uchazeči, kteří byli v říjnu vystrojeni
a od listopadu budou funkční
v ulicích s hlídkami strážníků.
Budou aktivně vstupovat do
dění přímo v terénu i v autobusech MHD.

- má úmysl zaměstnat v řadách
Městské policie uchazeče z řad
romské menšiny na pozici
strážník. V dohledné době nebude možné cíl zrealizovat,
protože zájemci o tuto pozici
nejsou, nebo nesplňují zákonem daná kritéria. Tato možnost zůstává pro budoucnost
otevřena.

- připraví cyklus přednášek pro
školy všech stupňů pořádaných městskou policií. Tématy
budou např. Mládež a paragrafy, Šikana a záškoláctví,
Omamné a psychotropní látky,
Význam práce policie, Ukázka
výcviku služebního psa, Psi

- nadále pokračuje zvýšená
aktivita státní i městské policie
v místech možného výskytu
nežádoucích jevů, podobně
protidrogových složek a kontrol prodeje alkoholu mladistvý.

Luboš Dvořák,
koordinátor komunikace
s veřejností a médii Města Tábor

Pro Váš domov
jen to nejlepší
*taj 28"de."

Vedení táborské radnice
ve spolupráci s Policií ČR
a Městskou policií a dalšími
organizacemi se intezivně
zabývá narůstajícím počtem trestných činů dětských gangů v oblasti mezi
náměstím TGM a Husovými
sady, resp. na nábřeží
Jordánu. Vyskytlo se tu několik případů, kdy skupina dětí či
mladistvých především z řad
romské menšiny obestoupí
os a m oc e n é ho v r s t e v n í k a
a pod pohrůžkou násilí ho
vyzve, aby jim dal peníze nebo
mobilní telefon. Toto chování
přerůstá do oblasti trestněprávní nebo přestupkové.

Stránského 2255
390 02 Tábor

5%
1
A
V
SLE
ry

é deko

rodejov

na výp

TRUHLÁŘSTVÍ
kompletně vybavíme
Váš interiér nábytkem
výroba z lamina i masivu

Martin Kříž

602 95 17 15
martinkrizz@seznam.cz

rychlost, preciznost, kvalita ...

Pokračování na straně 10 >>
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z
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• Vyměřování a zakládání staveb
• Kompletní novostavby
• Zajištění tesařských, klempířských,
instalatérských a elektrikářských prací
• Úprava terénu
• Zateplování fasád
• Kompletní rekonstrukce bytů

A

–––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám doučování SŠ z matematiky,
anglického jazyka a německého jazyka přes
SKYPE, e-mail: hanijedle@seznam.cz. Tel.:
+420607998790.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 2 ks akvária d. 70 cm, v. 40 cm, š.
45 cm. Cena 350 Kč/kus.Tel.: 720510122.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám novou dámskou červenobílou
luxusní ital. sportovní soupravu č. XL.
Prodám nový vozembouch. Ceny dle
dohody.Tel.: 606108010.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám motor. sekačku trávy s pojezdem
za výhodnou cenu. 2 ks infrazářičů za 100
Kč, vhodné do garáže apod. Pásovou ruční
brusku s odsáváním za 500 Kč a málo jeté
pánské kolo a loveckou dýku. Tel.: 721 167
677.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím nepoužívané funkční gumové
těsnění k rychlovarné poklici Syncro Clik /
tlakový hrnec zepter. Případně prosím
o radu, zda lze používané těsnění obnovit
(renovovat).Tel.: 601378248.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám akordeon Hohner Atlantic De
Luxe, cena 15.000 Kč.Tel.: 606754937.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám okna + rám 150 x 50, 60 x 40, 50
x 40 cm. Truh. svér. 2m, 1.300 Kč. Čer. voda
1.300 Kč. Mon. braš. 200 Kč. Dále prodám
autog. sou. za 5.900 Kč + hořa, šam. cihly
200 Kč, levné zářivky 150 - 200 Kč. Polyes. 5
- 10 cm, podlaha.Tel.: 774127180.
–––––––––––––––––––––––––––––––
3x pěkné dívčí šaty v. 34, nové pán.
botasky v. 45,5. Dívčí holínky v. 36, 2 pěkné
hluboké modré pekáče, 3 nové 10W zářivky.
Letní, zimní bundy v. XS - 38, více dívčích riflí
v. 34 - 36, trika, košile. Vše levně. Tel.:
606171775.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nové dívčí brusle BOTAS - ELIS,
vel. 230, délka stélky 22 cm. Kvalitní
syntetický materiál s vodovzdornou úpravou, plyšový jazyk a límeček, vyztužený
svršek, polštářování kotníků, teplá textilní
podšívka. Boty i vlastní brusle (NICOLE) obojí evropský certifikát TUV GS. Cena: 630
Kč.Tel.: 728752331.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám oleandry. Prodám kohouty do
chovu. Prodám nutrie do chovu. Ceny
dohodou.Veselsko.Tel.: 606632814.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kombinovaný sporák, plyn,
trouba elektrika zn. Fagor - de luxe. Zánovní,
důvod zrušení plynové přípojky. Cena 1000
Kč. E-mail: khm2692@seznam.cz., Tábor.
Tel.: 606569673.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám levně oblečení z výbavy od 0 - 8
měsíců, po jednom miminku, košilky,
dupačky, body, overaly, mikiny, tepláčky,
trička, kalhoty, tepláčky, čepice, kombinézky
apod. Cena 850 Kč, osobně i poštou. Tel.:
602880764.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dekorativní drhaný košík,
závěsný, na květiny, ovoce, apod, nový. Foto
pošlu. 150 Kč.Tel.: 602880764.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám elektrická akumulační kamna
380/220V, 3 kW, málo používaná, cena
dohodou.Tel.: 725815251.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám letošní bažantí slepice a kohouty. Cena na Tel.:u. A také prodávám
letošní balíky vojtěškového sena. Tel.: 775
202 000.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám betonové stropní PZ desky
2100 x 300 x 9, 8ks a dále betonové
překlady 1200 x 130 x 130, 7 ks. Tel.: 603
899 406.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Daruji buxusy 10 ks, vysoké kolem 40 cm.
Tábor.Tel.: 774195068.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Pomohu s pracemi na zahradě a kolem
domu na co již nestačíte.Tel.: 774877942.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Bazénový vysavač DELUXE 280MM
s teleskopickou tyčí. Vysavač s bočními
kartáči. Teleskopická hliníková tyč
s možností vysunutí 1,8 až 3,6 m. 3 metry
hadice D32. Jako nové, párkrát použité.
Cena 800 Kč. Mohu zaslat foto e-mailem. Email: shmdk@seznam.cz.Tel.: 735711547.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Dívčí anatomické tašky do školy.
S motivem kočiček + desky na sešity a pytlík
na boty s motivem kočiček. Druhá taška
Princess (Locika, Bela, Růženka) + penál
Princess. Cena 200 Kč/taška. Více informací
a foto po e-mailu. E-mail: shmdk2@
seznam.cz.Tel.: 723351724.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Připravím z českého jazyka k maturitě,
přijímacím či opravným zkouškám. Tábor.
Cena 200 Kč/60 minut, v případě dojezdu
(např. do Soběslavi) si účtuji cestovné. Tel.:
731841965.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím tovární malotraktor české nebo
slovenské výroby Vari/ Tera/ Agzat, MT, TK
atd. Může být i poškozený. Nabídněte,
prosím.Tel.: 731487850.
–––––––––––––––––––––––––––––––
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.Tel.: 731487850.

ZEDNICKÉ PRÁCE

E55

RŮZNÉ
>>> pokračování ze strany 8
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724 393 227
Táborsko

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

í
v
í
ř
d

Kontakt: tel.: 777 984 361

NOVÁ VANA ALUZIE
DO STARÉ ZNÁTE Z TV

opravy / montáe

Bez bourání, bez nástřiku, montáž 2 hodiny
záruka 5 let, zástěny, baterie, sanita

dále: markýzy, rolety,
venkovní aluzie, sítì proti hmyzu

Tel.: 728 153 812

Jaroslav Zavadil, 391 43 Podolí 29

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

602 453 806

jaroslav.zavadil@email.cz

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

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

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

KOUPELNY
KOCANDA

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

áž
Mont j
e
Prod

REKONSTRUKCE KOUPELEN
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽEB

Obsahem listopadové tajenky je citát od spisovatele Arthura C.
Clarka. Všechny odpovědi zaslané do 26. 11. 2020 budou zařazeny
do slosování. Hodně úspěchů při skládání tajenky Vám přeje Vaše
redakce.
Výherkyní minulé soutěže byla vylosována Růžena Janoušková
z Malšic a získala tak od redakce 500 Kč. Správné znění minulé
tajenky: „Upřímnost vám nepřinese mnoho přátel, ale vždy
vám přinese ty správné." Gratulujeme. Dotazy k této soutěži na 608
223 122.

BAGR Tábor
Provádíme výkopové a bourací práce,
terénní upravy se strojem JCB 3cx
v Táboře a okolí

mob.: 602 469 908 • tel.: 381 521 228

Jaroslav Vrhel, Moraveč 2
tel.: 602 331 332

Petra Bezruče 507 / Soběslav (u pošty)

e-mail: jammee02@gmail.com

w w w. k o u p e l n y k o c a n d a . c z
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–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám velice levně rotoped, nepoužitý.
Tel.: 602425250.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dětskou zábranu do dveří nebo
na schodiště - posuvnou až do šíře 100 cm.
Jako nová. Cena 500 Kč. Prodám dražický
boiler na teplou vodu používaný 1,5 roku.
Jako nový. Přidám potřebné příslušenství
k zapojení. Cena 3.000 Kč.Tel.: 602435885.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím stavební buňku 6,15 x 3,15 x 3
m, obyvatelná, rozvod el. i vody, částečně
vybavená, kamna na tuhá paliva, v dobrém
stavu, cena 29.000 Kč, více info a foto na
e-mail: blaji@seznam.cz.Tel.: 602509633.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pěkné neloupané vlašské
ořechy, cena 80 Kč/kg. (u Tábora). Tel.:
604116178.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Certifikovaný vysokoškolák NABÍZÍ
DOUČOVÁNÍ: angličtiny – učivo zš +
počáteční ročníky sš a matematiky – učivo
zš. Pro bližší informace mě kontaktujte na
tel.Tel.: 739744676.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám harmoniku heligonku. Hlaváček. 3 řadová, B, Es, As. Cena dohodou.
A heligonku 2 řadovou, horší stav. Cena
1.500 Kč. č.t. 606754937Tel.: 606754937.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím knihu od Ivy Hercíkové - Domů.
Prosím nabídněte.Tel.: 381291412.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám thuje na živý plot 50 - 70 cm po
55 Kč, různé druhy, i jednotlivě. Výhodné.
Tel.: 702011819.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 2 ks závěsy na okno, výška 2,50
šířka 1,40 m, k nim dvě řasící stuhy na
kombinaci ke stažení do stran. 150 kč /kus.
Tel.: 602954145.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám sporák tim sistem ALMA MONS
925 x 800 x 550 mm, 8 kW, účinnost 83 %,
kouřovod 120 mm horní vpravo, černé barvy,
dřevo, dřevní brikety, 80 kg, cena dohodou,
Soběslavsko.Tel.: 605826184.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dřevěné brikety vhodné do krbu
nebo kotle, pytle po 15 kg - cena 60 kč /pytel.
Tel.: 602121080.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nevidomá s dalšími hendikepy shání korálky,
vlnu a jiné výtvarné potřeby. Volejte na: 720
180 167. Děkuji.

SBĚRATELSTVÍ
Koupím střelivo ráže 22 lr 9mm luger 357
mag. 45 acp 7,62 x 39 223 rem. Jakékoliv
množství. Zbrojní průkaz samozřejmostí.
Děkuji za nabídky.Tel.: 775048957.
–––––––––––––––––––––––––––––––
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 pohlednice, knihy a další
sběratelský materiál na téma "lodě". Tel.:
732809614.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám unikátní pohlednici z r. 1900 odesílatel je básník Adolf Heyduk (Písek) adresát je sochař František Bílek (Chýnov).
Tel.: 728987522.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám několik starých řeznických
sběratelských věcí.Tel.: 728987522.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pohlednice - několik tisíc - staré
100 a více let v albumech - žánrové i místopis ČS, Slovenska, Evropy + zbytek světa, za
velmi dobrých finančních pod-mínek. Tel.:
607256328.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pohlednice a další sběratelský
materiál měst - Zlín, Plzeň, Soběslav. Tel.:
607256328.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám krásnou sbírku gratulačních
dopisnic (gratulace posílané v dopisech) přes 7000 ks - Vánoce, Velikonoce, růže,
květiny, firemní a další náměty. Velmi levně.
Tel.: 721206403.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám sbírku s námětem "Tábor" pohlednice, knihy, fotografie, dokumenty,
tovaryšské listy, obrazy, atd. Více po tel.:
721206403.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím hračky autíčka z 60 - 80 let od
českých výrobců. Plast, plech, bakelit od
českých firem Ites, Igra, KDN, Směr.
Nabídněte sběrateli.Tel.: 724589238.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím časopisy ABC v dobrém stavu
nevytrhané. Dále komiksový časopis
Čtyřlístek v pěkném stavu. Nabídněte,
přijedu.Tel.: 724589238.
–––––––––––––––––––––––––––––––
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.
Pokračování na straně 11 >>
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Nehled od výrobce!
džíny

Prodejna
Kapitána Jaroše 2392
Tábor Klokoty
OC Zlatá Svíčka

ˇ
SBERNÉ
SUROVINY

SEZNAMKA

a.s.
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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 8 -16 / ST 800-1700/ PÁ 800-1400/ SO 830-1200
00

00

KUPÓN

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

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

PRO PODÁNÍ SOUKROMÉ
ŘÁDKOVÉ INZERCE - ZDARMA

Do příštího vydání budou zařazeny
pouze kupóny došlé do 26. 11. 2020!
Za věcný obsah řádkové inzerce neručíme.

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

Rubrika

TEXT
INZERÁTU:

Auto/moto

Byt. vybavení

Domácí zvířectvo

Nářadí, stroje

Nemovitosti

Oděvy

Jméno

Elektro a příjmení:

Tel.:

Práce

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

KOMERČNÍ AREÁL
®

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

Podnikejte u nás v areálu TOPAS!

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

Palivové a krbové

dřevo

štípané

délky dle dohody

Michal Říha - tel.: 604 458 867

ČERPADLA
ZEDNICTVÍ PĚKNICE TEPELNÁ
prodej • montáž • servis
• rekonstrukce starých budov
• kompletní i částečné přestavby
• kompletní stavby, novostavby
• hrubé stavby (možnost stavby svépomocí)
• přestavby bytových jader, půdní vestavby
• fasády • obklady, dlažby, zámkové dlažby
• zdivo z kamene, zahradní krby a grily

Václav Pěknice, tel.: 608 273 841, vaclavpeknice@centrum.cz
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

MONTUJEME TEPELNÁ ČERPADLA
I S VYŘÍZENÍM DOTACE
František Vrtiška

tel.: 608 065 433
www.topimeusporne.eu
vrtiska.tepelnacerpadla @ centrum.cz
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–––––––––––––––––––––––––––––––
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 do sbírky staré mince, medaile,
bankovky, odznaky, řády a vyznamenání.
I sbírku. Přijedu.Tel.: 607412443.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím staré vánoční pohlednice. S nabídkou mě prosím kontaktujte.Tel.: 724 004
671.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Sháním do sbírky staré pivní láhve a sklenice, seriozně zaplatím, sběratel. Tel.: 732
170 454.

Jsem 50letý štíhlý chlap veselé povahy,
tak trochu kutil, kuřák žijící na malé vesnici.
Rád bych poznal hodnou a upřímnou ženu
přiměřeného věku, která také nechce být už
sama. Najdu tě?Tel.: 724763312.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Tlustej kluk 45 hledá tlustou holku do 50
ke společnému hubnutí a k životu. Tel.: 739
294 295.
–––––––––––––––––––––––––––––––
46 let hledám ženu na diskrétní schůzky.
Tel.: 737355373.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám dívku do 40 let, bez závazků,
modrooký blond., bezprobl. nekuřák, abst.,
53/171, mladšího zevn., prý sympat.,
přírodověd. a muzik. orient., bez příležitosti
k seznámení.Tel.: 731558263
–––––––––––––––––––––––––––––––
Muž 64/188/90 s vlastním bytem hledá
ženu přiměřeného věku k občasným
schůzkám. Mít si s kým popovídat a tak
vůbec. Nejlépe zTábora.Tel.: 728386971.
–––––––––––––––––––––––––––––––
42 letý po ukončeném vstahu, svob.
bezdětný hledá svob. bezdět. ženu pro
společný život, rodinu. Jsem svědomitý
pracovitý. Nejlépe okr. Tábor žiji v Plané nad
Luž. V případě zájmu prosím sms. Tel.:
773023924.
–––––––––––––––––––––––––––––––
62 letá žena by ráda poznala hodného
a upřímného muže, který je také zcela sám
a chce to změnit. Byl by fajn zručný chlap se
vztahem k přírodě a s autem, všestranných
zájmů. Čestné jednání - jen vážné nabídky.
Tel.: 722330587.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Najdu touto cestou slušného pána
vdovce po sedmdesátce, který žije sám a tíží
ho samota? Jsem také vdova, jsem žena pro
hezký život, pro domácnost a klidné povahy,
nic nehledám, jen pána, který to prožil a jí,
jak to bolí a je smutno.Tel.: 607917936.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Rád bych poznal sympatický pár na
diskrétní hezké chvíle, zpestření života. Já 36
let, slušný, pracující. Zázemí mám. Tel.: 733
521 656.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Muž 55/185 hledá mladší ženu, nekuřačku sport. typu pro společné chvíle. Pokud
možno bez dětí. Koníčky motorismus,
rybaření, vaření, procházky atd. Společné
Vánoce ve dvou. Zlato, najdu tě? Tel.: 604
874 760.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Ahoj, muž 45 let hledá v Praze holku ženu
kamarádku a přítelkyni, která nosí kožené
sako nebo kabát bundu sukni. Tel.: 737 390
936.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám svobodnou nebo rozvedenou
ženu pro vážný vztah z Tábora a okolí. Jsem
rozvedený, sportovní postavy, 186/80. Je mi
42 let. Schůzka napoví. E-mail: M10.Sabart
@seznam.cz
–––––––––––––––––––––––––––––––
Ahoj, jsem kluk 45 let, plnoštíhlý, aktivní
jak pracovně tak i volnočasově. Jsem
obyčejný, veselý a romantický. Hledám tady
milou a věrnou holčinu do 50 let, která má
ráda něhu, výlety, společnost. Nekouřím, tak
snad i nekuřačku. Na váze nezáleží, ale
úsměv na tváři je nutný. Zavolej. Tel.:
739294295.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám dívku do 40 let bez závazků,
modrooký blond., bezprobl. nekuřák, abst.,
53/171, mladšího zevn., prý sympat.,
přírodověd. a muzik. orient., bez příležitosti
k seznámení.Tel.: 731558263.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Je mi 61 let a zůstal jsem v bytě sám. Pokud
žije v Táboře žena stejného osudu, rád se s ní
seznámím. Nekuřák 167/72 s vyřešenou
minulostí.Tel.: 734787930.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Ahoj, je mi 41 let, svobodný nekuřák, který
by rád našel ženu podobného věku max
s jedním dítětem, děkuji.Tel.: 732549503.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Sympatický slušný muž 50 let hledá
přátelský a kamarádský vztah se ženou
mladistvého vzhledu. Napiš prosím sms.Tel.:
704231008.
–––––––––––––––––––––––––––––––
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.comTel.: 773669982.

PREMIU

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

Oděvy / Zahradník / Sběr / Izolace / Nemovitosti / Dřevo / Stavby / Topení

U Bechyňské dráhy 790/3,Tábor
(vedle Domu Barev)

VRUTY • ŠROUBY • ZÁVITOVÉ TYČE
TERASOVÉ VRUTY • HMOŽDINKY
PĚNY • LEPIDLA
NOVINKY OD FIRMY DEN BRAVEN

VÍCE než 4.000
položek skladem

TEPELNÁ
ČERPADLA
IVT
Kancelář Soběslavská 1604, Tábor

IVT AIR X nejúspornější

v kotlíkových dotacích

Nejlepší země/voda IVT GEO 312C

Otevírací doba: PO - PÁ 7.00 - 17.00 hod.

608 230 401
spojmat.tabor@seznam.cz

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

borovice sm
štípaný 33 c rk
m
Kč

DŘEVITÁ VLNA

590

PRMS

smrk suchý
50 cm

499 Kč

PRMS

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

let
15 rhu
t
na

SEZIMOVO
ÚSTÍ
TUROVEC

Zemní práce

PLANÁ
NAD LUŽNICÍ

ROZVOZ OBĚDŮ

HODINOVÝ
MANŽEL

elá
Jiřina Ves CE
HLAVAT

NABÍZÍME ROZVOZ OBĚDŮ PRO FIRMY I JEDNOTLIVCE

1) Svinky, Komárov, Vlastiboř, Mažice, Dráchov, Veselí
nad Lužnicí, Soběslav, Mokrá, Nedvědice, Debrník,
Skalice, Třebiště, Želeč, Obora, Maršov 2) Vyhnanice,
Sudoměřice, Nová Ves, Hodětín, Týn nad Vltavou, Zářečí,
Bechyně, Rataje, Dobronice, Hutě, Bernartice, Třebelice,
Malšice, Lom, Radimovice u Želče, Zhoř, Ústrašice.

MALOVÁNÍ
MONTÁŽ NÁBYTKU
REKONSTRUKCE,
OPRAVY A VŠE, CO JE TŘEBA

Není zde Vaše obec, či město? Neváhejte nás kontaktovat na tel.:
607 763 776, 724 219 764, nebo piště na email: stravovani.
hlavatce@seznam.cz, pokud bude v našich silách, pokusíme se
doručit i k Vám. Vaříme pouze z přírodních surovin, nikoliv
z polotovarů a umělých dochucovadel. Houskové i bramborové
knedlíky, bramborová kaše - vše poctivé, domácí, jako od maminky :-)

724 307 781

Cena oběd. menu (polévka + hlavní chod) 90 Kč vč. rozvozu

VAŠE FOTOGRAFIE

NA MALÍŘSKÉ PLÁTNO
A
TIP NČNÍ
VÁNOREK
DÁ

AKCE:

PRODEJ

ZELENÁ ÚSPORÁM
KOTLÍKOVÉ DOTACE

Infolinka 608 966 856
www.instaltherm.cz

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

-15 %
Využijte naší
VÁNOČNÍ AKCE -15%
na veškeré rozměry!
Např. rozměr 30 x 40 cm:

695,-

590,vč. DPH

Norisreklama s.r.o.
Odolenova 944, 390 01 Tábor
tel.: 381 27 41 41

e-mail: info@norisreklama.cz

UZÁVĚRKA REZERVACÍ
FIREMNÍ INZERCE
DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA:

24.11.
2020

Více info na www.norisreklama.cz
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SPOJOVACÍ
MATERIÁLY

PRODEJ MONTÁŽ
SERVIS

