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INZERTNÍ A KULTURNÍ NOVINY
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40.000 ks PRO OKRES TÁBOR + TÝN N. VLT. ZDARMA

KOVOŠROT
PROVOZ TÁBOR

HUTNÍ MATERIÁLY

Ekologická
likvidace
autovraků
Za autovrak
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SLEVA
na všechny
značky kuchyní!

40%

*kompletní autovrak
odevzdaný v naší
provozovně

vyplatíme

1.500-10.000

Kč*

N EJVÝHODNĚJŠÍ
KUCHYNĚ V ČR!
Ke každé objednané kuchyni
spotřebič ZDARMA

Přesvědčte se teď
o výhodnosti našich kuchyní!

možnost odtahu

Akční nabídka do 31. 12. 2021

Družstevní 245, Tábor – Čekanice

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

Platí do 30. 11. nebo do vyprodání.

PODLAHOVÉ ROŠTY

PRODEJNA ORESI TÁBOR - Třída 9. května 640, Tábor

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

PROGRAMY: MĚXUS SEZ. ÚSTÍ + VESELÍ N. LUŽ. >>> str. 7 • DIVADLO O. NEDBALA >>> str. 8 • BECHYNĚ + KINO SPEKTRUM >>> str. 10 • TÁBOR >>> str. 13
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SOUTĚŽ
o 500 Kč
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Auta / Fotbal / Sporáky

Milé čtenářky a čtenáři,
máme tu začátek listopadu a s ním
vyšlo i předposlední vydání Partnera
v letošním roce. I když počasí v tomto
měsíci patří tradičně k těm pochmurnějším, neklesejme na mysli. Letošní
listopad bude plný zajímavých událostí.
Týden po Dušičkách se poprvé sejdou
v říjnových volbách zvolení poslanci na
ustavující schůzi Sněmovny a složí
poslanecký slib. Na den Svatého
Martina by se v Táboře měla podle
plánu otevřít nová všesportovní hala
v ulici U Stadionu Míru. Takže kdo bude
chtít vyběhat nabranou energii ze
svatomartinské husy, má skvělý tip.
17. listopadu se, kromě připomenutí
pádu komunistického režimu, budeme
moci projet po Budějovické ulici.
Konečně by měla být dokončena třetí
etapa její rekonstrukce. A na poslední
listopadový pátek připadá tradiční
rozsvícení vánočního stromu na Žižkově
náměstí, následované startem adventu
poslední neděli tohoto měsíce.
Přeji pohodový listopad.
.
Pavel Křížovský - šéfredaktor

ŘÁDKOVÁ

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

AUTO / MOTO
*taj1 "Šť"

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTOSERVIS NOVOTNÝ spol. s r. o.
Táborská 568 / 375 01 Týn nad Vltavou / Tel.: 385 732 616 / www.autoservisnovotny.cz

ZÁPASY FC MAS TÁBORSKO

Přijďte fandit na náš nový stadion .

domácí

14. kolo

hosté

FC MAS
Táborsko

7. 11. 2021
14.00

FK
Varnsdorf

domácí

15. kolo

hosté

FC Viktoria
Žižkov

21. 11. 2021
10.15

FC MAS
Táborsko

domácí

16. kolo

hosté

FC MAS
Táborsko

27. 11. 2021
13.30

1. FK
Příbram

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

*taj2 "as"

Lada 2104 kombi, r.v. 1989, benzín,
první majitel, koupeno v ČR, 49.000 km,
1294 ccm, 48 kW, tažné zař., rádio,
sedadla v kůži, vše plně funkční, STK do
11.10. 2023.Top stav, fotky mohu poslat
na e-mail, cena na tel.Tel.: 602102637.
–––––––––––––––––––––––––––––
Dacia Sandero 1,0, r.v. 2018, 999 ccm,
54 kW, barva bílá, výbava Arctica nejlepší, 35.800 km, LED denní svícení,
mlhovky, klima, orig. rádio, nárazníky +
zpětná zrcátka a kliky v barvě laku, ABS,
ESC, asistent rozjezdu do kopce, kontrola
tlaku, Isofix, posilovač, pal. počítač,
ukazatel optimál. rychl. stupně, el.
nastav. a vyhř. zrcátka, výšk. nastav.
volant + sedadlo řidiče a před. pásy, cent.
zam. s DO, el. ovl. před. oken, couvací
senzor. Fotky mohu poslat e-mailem.
Cena na tel.Tel.: 602102637.
–––––––––––––––––––––––––––––
Škoda Octavia II RS 2.0 TDi automat,
r.v. 2009, výbava RS 125 kW, 1968 ccm,
motor CEGA, 266.000 km, barva
červená, automat DSG, alu kola,
tempomat, xenony, sport. podvozek,
couvací senzor v předu i vzadu, el. okna
všechny, el. nastav. zrcátka, centrál DO,
nastavitelná přední sedadla, loketní
opěrka, nové brzdy všech kol, nová
ložiska všech kol, nové vstřikovače, STK
7/2022,Top stav. Fotky mohu poslat na e
mail. Cena na tel.Tel.: 602440700.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nepoužívaný přívěsný vozík,
výrobce Inklemo. Ložná plocha 1500 x
1140 mm, nosnost 320 kg, kola Scooter,
s SPZ bez TK. Cena 1.500 Kč. Tel.: 724
372 871.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám na vůz Suzuki S x 4 bezpečnostní rám na příď vozu, cena dohodou,
foto na požádání.Tel.: 603952149.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím dohodou zimní pneu 165 /
70 R13 s disky, najeto 500 Km a malý
dětský kočárek na panenku, Soběslav.
Tel.: 606765997.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím osobní automobil - benzín,
garážovaný po 1. majiteli v dobrém stavu.
Cena dohodou.Tel.: 739788981.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 4 ks hliníkových kol, DOTZ Shift - Shine, 7J x 16 H2, ET48, 5 x 108,
Titanový lesk. Jsou z Fordu Focus. Pokud
bude zájem, možno i s letními pneumatikami Michelin 205 / 55 R16 V 91,
vzorek cca 4 mm, vše v ceně 6.500 Kč.
Tel.: 604568119.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám Škoda Felicia combi 1,3, 50
kW, datum první registrace 8 / 99, nová
STK platná do 9 / 2023, najeto 263 tis.
km, celkový stav dobrý, mírná koroze,
přidám 2 sady pneu (zimní a letní) na
plechových discích.Tel.: 725908473.
Pokračování na straně 4 >>
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Stavby / Tepelná čerpadla / Potraviny / Motorové pily / Matrace

Úsporná

TEPELNÁ ČERPADLA

STAVEBNÍ PRÁCE
*taj3 "te"

vzduch/voda

Compress 7000i AW
Typ: CS7000i AW 9-ORM S

MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ

Prodej – montáž – servis

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

U Čápova dvora 2762
390 05 Tábor

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

Mimořádně efektivní s COP až 5,1 (při A7 / W35)
Jmenovitý výkon 9 kW (při A7 / W35))
Modulace výkonu díky invertorové technologii
Provozní rozsah -20 °C až 35 °C
Integrovaná regulace s možností řídit 1 otopný
okruh v základu a max. 3 míchané za použití
modulu směšovače (příslušenství)
IP modul pro ovládání chytrým telefonem přes aplikaci
Možnost chlazení díky reverzibilnímu chodu
Integrovaný 190ti l nerezový zásobník TV

DŘEVĚNÉ BRIKETY Z TVRDÉHO DŘEVA 60 Kč/10 kg!

Připravte se na Vánoce
s předshem a v klidu
*taj5 "b"

Připravte se na klidné Vánoce.
Objednávejte již nyní:
- bezlepkové i klasické cukroví
- ryby a jiné maso na vánoční stůl
- další vánoční pochoutky

Soběslavská ul. 3012, Tábor

MOTOROVÉ PILY STIHL
TO NEJLEPŠÍ DO LESA I NA ZAHRADU
PODZIMNÍ

AKCE

4.930,–

od

. 2021
Platí do 30. 11

*taj6 "ýt"

Objednávejte do středy 8. 12. na prodejně
nebo na eshopu www.farmauivusky.cz
FARMA U IVUŠKY

tel: 777 729 580
www.latop.cz

R

Original

Swiss Made

farmauivusky

FARMA U IVUŠKY
www.farmauivusky.cz
PO-PÁ 8:00-17:00
Husovo nám. 531/12, Tábor e-mail: farma@uivusky.cz SO 8:30-12:00
(u autobusového nádraží)
tel.: 602 771 490

Mob.: 734 230 040
Tel.: 381 281 654
www.bohac.cz

TENTO ŘETĚZ MŮŽE
BÝT I NA VAŠÍ PILE

*taj7 "ne"
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

*taj4 "n"

Pavel BÖNISCH

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

Nábytek / Sport / Tepelná čerpadla

Nábytek
BOROVICEMASIV
POSTELE PRO 3 OSOBY

ŘÁDKOVÁ
SPECIALIZOVANÝ

OBCHOD

DŘEVĚNÝ NÁBYTEK

Matrace od českého výrobce
s více jak 20letou tradicí

Dřevěná masivní postel
160 x 200 cm BM118

Postel s ohrádkou 10012
borovice masiv 90x200 cm vč. roštu

POSTELE S ÚLOŽNÝM
PROSTOREM

*taj8 "um"

Milovníci dřevěného nábytku si u nás přijdou na své
Relaxační křeslo Lisa
hnědá s taburetem

Dětský rostoucí psací stůl Julia
přírodní borovice masiv

Kombinovaná šatní skříň

Komoda 3 šuplíky BM105
- borovice masiv

Jídelní set borovice masiv
- stůl+4 židle

Těšíme se na vás na prodejně:

nakupujte online na:

Zavadilská 786/3, Tábor - Parkoviště u prodejny

w w w.nabytek-borovicemasiv.cz

VELKÝ ELEKTROKOL
VÝBĚR ELEKTROKOLOBĚŽEK

PRODEJ ELEKTROTŘÍKOLEK
S E R V IS

JÍZDNÍCH KOL

KOLOBĚŽEK
BRUSLÍ
BĚŽEK ...
SERVIS
LYŽÍ, BĚŽEK, JÍZDNÍCH KOL

Na Ohradě 368, Soběslav, tel.: 381 211 481, 603 836 119

BROUŠENÍ
BRUSLÍ

www.cyklosportsvec.cz

NA MÍ RU
VAŠEMU DOMU

AUTORIZOVANÁ
MONTÁŽ Z VAŠEHO
OKOLÍ

Opravdu tichá
ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ
CERPADLA
ˇ
VÁŠ KONTAKT:

B a B Instal Josef Beneš
ˇ
Cenkov
83, 39175 Malšice
606 076 069
bb.instal@seznam.cz
www.topeni-benes.cz

nová
zelená
úsporám

KOTLÍKOVÁ
DOTACE

AUTO / MOTO
>>> pokračování ze strany 2

–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 4 ks zimní pneu na diskách,
vyvážené, MS 185 / 60 r 14. Bonus, 2
zadní tlumiče po go. kompletní výfuk.Vše
na Chevrolet aveo model 2008. Cena
dohodou, levně.Trutnovsko.Tel.: 724 586
120.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 4 ks zimní pneumatiky na
škoda fábii řady 1 a 4 ks na škodu felicii
letní, cena dohodou.Tel.: 737318554.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím babetu i nepojizdnou do
4.000 Kč.Táborsko.Tel.: 774819450.
–––––––––––––––––––––––––––––
Dobrý den, rád bych koupil na ježdění
nebo renovaci jakoukoliv Jawa, MZ, ČZ,
Simson, PÁVek, Pionýr 550, 555, 125,
175, 250, 350, Pérák, 500 OHC, Simson,
díly /motor/. Stav nerozhoduje. Děkuji za
nabídku.Tel.: 723971027.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zánovní nosič na tři kola na
kouli zn. Wjencek, cena 2.000 Kč.
Prodám dětské jízdní kolo pro 10 až 13
let, pěkné. Cena 500 Kč, případně věnuji.
Tel.: 728839534.
–––––––––––––––––––––––––––––
Po zrušeném vozidle Š Octavia II
prodám novou sadu brzdových destiček
na celé auto za 490,- Kč a sadu zimních
pneu na plecháčích 195 / 65 - 15 za 990,Kč vzorek na dojetí 5 mm. Tel.: 603 325
561.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zimní pneu Sava 175/70 R13
jako nové, vzorek 9 mm, včetně
plechových disků. Cena dohodou. Tel.:
720150873.

BYTOVÉ VYBAVENÍ

*taj9 "íš,"
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Objednávejte kupónem na str. 15.

Prodám plastová okna, délka dvojoken 210 cm, délka trojoken 3 m, šířka
146 cm.Tel.: 722768583.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kompletní ložnici 50. léta,
masiv tmavý dub, oblé rohy, dobrý stav.
Levně, dohoda jistá. Dále prodám pračku
se ždímačkou, málo používaná, cena
1.200 Kč.Tel.: 734654424.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám starší malý mrazák. Šíře 55
cm, výška 60 cm, hloubka 60 cm. Veselí
nad Lužnicí. Nabídněte.Tel.: 723784683.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám novou vanu 100 x 70 cm se
sedátkem, nepoužitá, levně. Tel.:
773759572.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám sadu talířů - porcelán 450 Kč,
smaltovaný kyblík s poklicí 120 Kč, taška
na kolečkách Mickey Mouse 100 Kč, skl.
misky na nožkách 45 Kč, rouru ke
kamnům 1 m + koleno, prům. 115 mm,
100 Kč. Dále prodám červený rozkládací
gauč d. 180 cm, 2500 Kč a rámy na
obrazy.Tel.: 604614994.
–––––––––––––––––––––––––––––
Daruji bílé dveře levé, šíře 80 cm, 2 / 3
zasklené.Tel.: 608411708.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zatahovací dveře bílé,
prosklené 80, dvoje za cenu jednich, cena
200 kč.Tel.: 607955810.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám retro bílý dřevěný kuchyňský
stůl se 2 šuplíky a 4 dřevěné židle. Vše je
ve velmi dobrém stavu. Cena 2.000 Kč.
Tel.: 604165704.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kancelářský stůl, mám 2
kusy vhodný i pro studenta, světlé dřevo
se 4 šuplíky d = 150 cm, š = 75 cm, v = 75
cm. Vyrobený na zakázku, jako nové.
Mohu poslat foto. Cena za 1 kus 1.350
Kč.Tel.: 777072388.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám rohovou sedačku s úložným
prostorem, pěkná, zachovalá, barva
béžová, cena 5.000 Kč, po dohodě
i levněji.Tel.: 720416862.

DOMÁCÍ ZVÍŘECTVO
ZPRACUJEME
ŽÁDOST O DOTACE

SERVIS
PO CELOU DOBU
ŽIVOTNOSTI

Nabízím perličky do chovu a kachny
do chovu, pižmové kohouty do chovu,
různé barvy.Tel.: 722768583.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám terčovce 10 ks, velikost 12 13 cm, hnědé, modré, oranžové, stáří 1
rok, cena 400 - 500 Kč. Dále prodám
mečovky vídeňské 10 Kč, mečovky
berlínské 15 Kč, skaláry zlaté 20 Kč.Tábor.
Tel.: 777981411.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám boudu na psa, palubková,
dvojí opláštění, dělicí příčka, rozměry 140 x 85 x 70 cm / 120 x 75 x 60 cm.
Vyrobím i jiné rozměry.Tel.: 776397468.
–––––––––––––––––––––––––––––
Daruji 3měsíčního mourovatého
kocourka. Odčervený a očkovaný. Pouze
do dobrých rukou. Chotoviny. Tel.:
725776806.
Pokračování na straně 6 >>
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Práce v realitce

T +420 739 500 501
E pavel.krista@re-max.cz
W www.remax-one.cz

One
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Staňte se

makléřem
v naší kanceláři

a využijte
výhod sítě
RE/MAX.

*taj10 "pr"

Práce / Dřevo / Stavebniny / Bazény
ŘÁDKOVÁ

PILA
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Máme pro
tebe
dobrou
práci.

nabízí:

stavební

25.000 Kč vč. odměn po zapracování
a možnost dalšího růstu

*taj12 "ož"

palivové

Práci bez víkendových
a nočních směn.
Práci, ke které potřebuješ jen trochu
zručnosti. Ostatní tě naučíme.

450

Práci, kde nehraje roli praxe.

Ozvi se nám a přesvědč se.
381 791 824

prace@zeelandia.cz

• spolehlivý zaměstnavatel
s třicetiletou tradicí

K
prms

krovy

na míru

Pro více informací volejte nebo navštivte náš web:

Tel.: 607 833 286

• výrobce pekařských směsí
v Malšicích u Tábora

www.pilarybovalhota.cz

FALCO
STAVEBNÍ

DOMÁCÍ ZVÍŘECTVO
>>> pokračování ze strany 4

RYBOVA LHOTA

*taj11 "ot"

Malšice 334
391 75 Malšice
tel.: 608 107 082

MATERIÁLY

ladislavtomasek@seznam.cz

SPECIALISTA
NA SUCHOU VÝSTAVBU

BAZÉNY

zakázková
výroba

... pro lepší požitek z koupání

akční
slevy!
*taj13 "e"

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

ONY

E

LAC
TEPELNÁ IZO

DOPR

A
AV

OSB DESKY

SÁDROKART

ZDA

RM

A

DHLEDY

KAZETOVÉ PO

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

• fóliové, sklolaminátové bazény
• tepelná čerpadla, solární panely
• veškeré příslušenství a bazénová chemie
• bazénové zastřešení
Díky vysoce kvalitním výrobním materiálům, foliím a deskám, jsme schopni
dodat bazény na nejvyšší estetické úrovni, v požadované kvalitě, která je
u nás samozřejmostí. Bazénové folie a desky nakupujeme u specializovaného výrobce s dlouholetou tradicí na evropském trhu.

www.bazeny-okna.cz
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další info: www.falco-czech.cz
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INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

–––––––––––––––––––––––––––––
Sháním odběratele vykrmených hus,
Táborsko a Benešovsko. Tel.: 722 860
233.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám vykrmené husy živé i opracované. Krmené bez směsi a na pastvě.
Tel.: 702836769.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám berana, stáří 10 měsíců,
plemeno kamerunské, cena dohodou.
Tel.: 774517372.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám více pytlů (10 kg) kočkolitu.
Original z prodejny, levně. Tel.: 773 759
572.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám krmné brambory 200 kg,
cena 4 Kč / kg. Dále prodám sladké seno
ze zahrady 4 q, cena 250 Kč za q. Dále
prodám pšenici 5 q, cena 500 Kč / q. Tel.:
608148712.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám žok na seno 1000 l, cena 200
Kč. Přepravku na drůbež 75 x 55 x 30 cm,
cena 200 Kč. Dále hledám krycího psa dl.
jezevčíka standard, čistokrevného. Tábor
a okolí.Tel.: 792316007.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám ptačí klec 1 rok starou a přepravku pro kočku, levně. Tel.: 604 117
009.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám berlín mečovky 15 Kč / ks,
vídeň mečovky 12 Kč / ks (velikost 5cm),
dva hnědé a jeden modrý terčovec 400 Kč
/ ks, skládací židli pro rybáře, novou, za
200 Kč.Tel.: 777981411.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nutrie na dokrmení a do
chovu. Různé velikosti. Cena 2OO - 45O
Kč / ks,Veselsko.Tel.: 7O2554687 .
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám králíky na dokmení a do
chovu. Masné plemeno očkované. Cena
15O - 4OO Kč / ks, Veselsko. Tel.:
702554687.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám křepelky kohoutky 55 Kč /
ks. Prodám holoubata 8o Kč / ks. Pouze
živé.Veselsko.Tel.: 702554687.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím zdarma za odvoz psí boudu
p o l a b ra d o r o v i 1 5 0 x 1 0 0 c m ,
dvoukomorová, zateplená. Tábor. Tel.:
702747874.

ELEKTRONIKA
Prodám el. infrazářič 600 W, el.
olejový radiátor na kolečkách 800 / 1200
/ 2000W, levně.Tel.: 381231561.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kameru Panasonic digi,
vyklápěcí okénko, nastavení hledí, noční
nahrávání a mnoho dalších funkcí. Má
nabíječku a novou baterii. Možno
přehrávat i na televizi. Nahrané pásky, má
najeto tak 60 hod. Má i návod. Nutno
vidět obrázek, případně foto i mailem.
Tel.: 605088476.
–––––––––––––––––––––––––––––
Digitální kuchyňská minutka. Typ
H12469. Kupovaná v Lidlu. Přehledný
displej. Dobrý stav. Napájení 1 x AAA
baterie. S magnetem a stojánkem ze
zadní strany. Cena 70 Kč. Mohu zaslat
foto.Tel.: 723351724.
–––––––––––––––––––––––––––––
Meteostanice s venkovní a vnitřní
teplotou + vlhkoměr, zaznamenává MIN
a MAX hodnoty. Možnost zavěsit na zeď.
Velký přehledný displej. Napájení 1 x AA
baterie. Rozměr je 95 mm x 140 mm,
délka kabelu k čidlu je 3 m. Cena 150 Kč.
Mohu zaslat foto.Tel.: 723351724.
–––––––––––––––––––––––––––––
Daruji 2 ks automatické pračky BOSCH
a Elektrolux obě funkční, za odvoz. Tel.:
603313243.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám vysavač Rainbow. Přidám
k němu zdarma čističku vzduchu nepoužitou. Cena dohodou. Tel.: 607 955
810.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám sklokeramickou varnou
desku Fagor, cena 500 Kč. Tel.: 728 839
534.

NÁŘADÍ / STROJE
Prodám sekačku Stihl RM650 V benzinová sekačka pro velké travní
plochy, objem koše 70 l, motor Kohler
Serie XT800 OHV SC, šířka záběru 48 cm.
Pův. cena 21.000 Kč. Nová nejetá, foto
lze poslat e-mailem. Dotazy na cenu na
tel.Tel.: 602440700.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám vrtačku a úhlovou brusku
NAREX. Nefunkční, na opravu nebo
náhradní díly, i jednotlivě. Nabídněte.Tel.:
723784683.
Pokračování na straně 8 >>
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MĚXUS SEZ. ÚSTÍ

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

11/21

AKCE

24.11. O HÁDAVÝCH
PRINCEZNÁCH

23.11. ZDENĚK IZER
NA PLNÝ COOLE!

DIVADÝLKO NA SCHODECH. 16:30 hod.
Spektrum Sezimovo Ústí. Starý král je
nešťastný, protože se jeho dvě královské
dcerky pořád hádají. Kašpárek poradil
zavolat hejkala, pak čerty, ale nic nepomohlo. Nakonec přiletí drak a když chce tu
nejhezčí a nejchytřejší princeznu, rázem je
po hádkách.

19 hod. Spektrum Sezimovo Ústí. Zábavný pořad, ve kterém se setkáte s nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Na řadu
přijdou scénky, parodie, vtipy i imitování celé
řady populárních českých i zahraničních
zpěváků a zpěvaček.

PŘEDNÁŠKY

16 hod. nám.T. Bati Sezimovo Ústí. Přijďte
se vánočně naladit! Zazpíváme si s Bárou
Basikovou, vystoupí také zpěvačka Pavla
Ambrožová i pěvecký sbor ZUŠ Sezimovo
Ústí. Vánoční strom nám nasvítí andělé se
saněmi a dopisy Ježíškovi pomůže odeslat
anděl na chůdách.

15.11. JOSEF FORMÁNEK
– CESTY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ

DIVADLA

18 hod. Spektrum Sezimovo Ústí.
Autorské čtení, promítání a povídání
spisovatele a cestovatele J. Formánka
o cestách vnějších i vnitřních, o pralese,
šamanech, pití i nepití, víře a laskavosti.

pro opravu hydraulických strojů
se zaměřením na hydraulické jeřáby, stavební stroje
a nástavby nákladních automobilů, a to zejména s orientací
na jejich hydraulické části, včetně výroby hydraulických hadic.

Náš budoucí kolega by měl být vyučen nebo mít znalosti a dovednosti
z některých těchto oborů: Strojní zámečník, Automechanik,
Opravář zemědělských strojů, Svářeč a podobné obory.
Požadujeme:
Spolehlivost, pečlivost a snahu spolupracovat s ostatními.
Nabízíme:
Stabilní zázemí společnosti s téměř 30letou zkušeností
v oblasti opravy hydraulických jeřábů, nákladních
automobilů, stavebních strojů a jiné techniky.

VÝLETY

Bližší info na telefonu nebo e-mailu

3.11. BENÁTKY POD SNĚHEM
PANTHEON PRODUCTION - 19 hod.
Spektrum Sezimovo Ústí. Příběh jedné
večeře s přáteli, která konfrontuje dva páry
s opravdovostí jejich lásky. Jedni mají před
svatbou, druzí před rozchodem. Společné
setkání může všechno převrátit. Hrají:
L. Štěpánková, F. Cíl a další

8.11. KRÁLOVNY
VIP ART COMPANY
19 hod. Spektrum Sezimovo Ústí. I lázeňský pokoj může být vhodným místem pro
komedii.Tři ženy, které se v něm sejdou kvůli
havárii vody v jednom z lázeňských křídel, by
se za běžných okolností nikdy nesetkaly.
Hrají: J. Boušková,V. Cibulková, K. Půčková

Odjezd: 6.00 Spektrum, 6.15 Tábor ČD.
Společně navštívíme Mattoni muzeum, kde
je k vidění stará stáčírna minerálních vod,
zamíříme k pramenu vody, projdeme si
KarlovyVary a navštívíme i Becher muzeum.

GALERIE
13.11. VÝSTAVA VSU–ČMS

POHÁDKY
7.11. JAK VÍLA MODROVLÁSKA
SPLNILA TŘI PŘÁNÍ

DO 29.11. JOSEF KAŠPAR
– VÝSTAVA V NOCI A VE DNE
Spektrum Sezimovo Ústí. Jihočeský
výtvarník, hudebník a pedagog představuje
průřez své celoživotní tvorby. Najdeme v ní
abstraktní díla i gra ck é práce jako jsou loga
nebo plakáty.

KULTURA VESELÍ N/L.
2.11. KAREL
Český životopisný dokument. Celovečerní
dokumentární lm Karel přináší ojedinělý
pohled do soukromí a do duše Karla Gotta.
Stopáž: 127 minut, režie: Olga Malířová
Špátová.Víceúčelový sál KD od 19 hodin.

8.11. BESEDA
S JIŘÍM HÁJÍČKEM
Českobudějovický autor úspěšných románů
Selský baroko (Magnesia Litera za nejlepší
prózu v roce 2006), Zloději zelených koní,
Rybí krev, Dešťová hůl, Plachetnice na
vinětách a dalších. Součástí autorského čtení
a besedy bude prodej spisovatelových knih.
Městská knihovna od 18 hodin.

12.11. KDYŽ SE ŘEKNE
PIVNÍ SÝR ANEB SNOUBENÍ
SÝRŮ S PIVEM
Další ze série oblíbených sýrových večerů
s odborníkem na sýry Jiřím Kopáčkem, který
vás tentokrát zavede do světa sýrů, ke
kterým se více hodí lahodný a dobře
vychlazený pivní mok. Sýrový program vznikl
ve spolupráci se Střední odbornou školou
ekologickou a potravinářskou ve Veselí nad
Lužnicí.Víceúčelový sál KD od 19:00 hodin.

16.11. HYPNOTIZÉR
Interaktivní přednáška předního českého
mentalisty Jakuba Kroulíka s ukázkami.
Dozvíte se,co je hypnóza, zda může být
hypnóza nebezpečná a především zažijete
hypnózu v praxi. Sál KD od 19 h.

24.11. VESELÉ VELIKONOCE
– Pantheon production. Vstupenky s původními daty 18. října 2020 a 1. dubna 2021

Hydraulika ABS s.r.o.
Košice 234 (Košice u Tábora)
tel.: 724 889 375
e-mail: hydraulikaabs@seznam.cz

6.11. KARLOVY VARY,
KYSELKA–MATTONI, BECHER

VERNISÁŽ 17 hod. Spektrum Sezimovo
Ústí. Výstava je přístupná do 31. 1. 2022.
Výstava tvorby členů Volného sdružení
umělců Čech, Moravy a Slovenska. Vernisáž
hudebně doprovodí Bára Šípová (zpěv)
a Kryštof Foltýn (kytara).

CZIDIVADLO PRAHA. 15 hod. Spektrum Sezimovo Ústí. Pohádka nás přenese
do lesního království, kde žijí nejenom
zvířátka, ale i kouzelné bytosti. Co se může
stát, když si lidé chtějí přírodu podmanit
a přizpůsobit její zákony svým přáním?

*taj15 "to"

nám. T. G. Masaryka 26,
tel.: 381 548 111, www.veseli.cz
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zůstávají v platnosti. Veselé Velikonoce jsou
příběhem nenapravitelného sukničkáře
Stéphana, který tajně podvádí svou
manželku Sophii. Ve lmovém zpracování
kultovní francouzské komedie Veselé
Velikonoce exceluje Jean-Paul Belmondo.
Přijďte se podívat, jak je dílo ztvárněno na
českých divadelních prknech v hlavní roli
s Martinem Hofmannem. Hrají: Martin
Hofmann, Michaela Badinková, Jiřina Daňhelová, Monika Zoubková, Jelena Juklová,
Jiří Wohanka a Filip Cíl, autor: Jean Poiret,
režie: Miroslav Hanuš.Velký sál KD od 19:30
hodin.

28.11. NÁDECH STARÝCH
ČASŮ – IVA HÜTTNEROVÁ
Vernisáž vánoční výstavy obrazů a gra k Ivy
Hüttnerové. Zakoupit si budete moci gra ku,
knihy či kalendář na rok 2022. Výstava poté
potrvá od 29.11.2021 do 24.02.2020. Iva
Hüttnerová je nejen herečka, ale i malířka,
realizovala více než 200 autorských výstav
v Čechách, na Moravě, na Slovensku, ve
Stockholmu a New Yorku, její obrazy jsou
součástí stálých expozic naivního umění
např. v Paříži a v Hamburku. Výstavní
místnost KD od 16 hodin, poté otevřeno
vždy ve čtvrtek od 13 do 17 hodin nebo po
předchozí telefonické domluvě.

30.11. NA KUS ŘEČI
S ONDŘEJEM VETCHÝM
Vstupenky s původním datem 30. března
2021 zůstávají v platnosti.Pořádá VIP Art
Company ve spolupráci s Kulturním dome
Veselí n. L. Do křesla pro hosta usedne
oblíbený český herec Ondřej Vetchý.Velký sál
KD od 19 hodin.

ZAHRADNÍ
TRAKTORY
Necekejte
ˇ
lepší ceny

55.550,Cena ted'

*taj16 "m,"

Sobeslavská
ˇ
ul. 3012, T ábor

Tel.: 381 281 654, 381 282 765

w w w. b o h a c .c z
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PRODEJ-SERVIS
Měšická 1993/2 - Tábor
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tel.: 607 722 231

www.HSmoto.cz
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UZÁVĚRKA REZERVACE FIREMNÍ INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 23. 11. 2021. 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)

26.11. NASVÍCENÍ MĚSTA
SEZIMOVO ÚSTÍ

HLEDÁME
MECHANIKA

Práce
Perspektivní prodejce zemědělských strojů, rozšiřuje
svůj tým a nabízí pracovní příležitost
pro obsazení pracovních pozic.

HLEDÁME

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
- prodej zemědělské techniky

UZÁVĚRKA REZERVACE FIREMNÍ INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 23. 11. 2021. 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)

Výkon práce: Dynín / obsluha regionů Č. Budějovice a Č. Krumlov

POŽADUJEME:
VŠ případně SŠ vzdělání technického nebo zeměděl. směru
Výborné obchodní znalosti a dovednosti
Znalost trhu se zemědělskou technikou výhodou
Znalost anglického případně německého jazyka výhodou
Samostatnost, odpovědnost, ﬂexibilitu a komunikativnost
Znalost práce na PC Řidičský průkaz sk. B

SERVISNÍ TECHNIK

- zemědělské techniky

Výkon práce: Bystřice u Benešova, Záhoří u Písku, Dynín

POŽADUJEME:
SŠ vzdělání technického, elektro nebo zeměděl.
směru, případně vyučen ve strojním nebo
zemědělském oboru – opravář zemědělských
strojů, automechanik Praxe v opravárenství
– zkušenosti s opravami zemědělské techniky výhodou
Znalost práce na PC a zkušenosti s diagnostikou zeměděl. techniky
Znalost anglického případně německého jazyka výhodou
Řidičský průkaz sk. B, T, (C+E) Osvědčení na motorové vozíky

Nabízíme:
Pracovní příležitost v prosperující společnosti Kvalitní zázemí
moderní společnosti Systematické vzdělávání a profesní růst
Motivující mzdové podmínky Široké spektrum beneﬁtů

Bližší informace podá paní Ivana Dastychová
na tel. 601 323 210. Životopis je možné zaslat

na e-mail: ivana.dastychova@kvarto.cz
*taj18 "ne"

DIVADLO O. N. TÁBOR
2.11. ISOLE

19.00 hodin, sk. + / Cirk La Putyka Praha.
Vítejte v cirkuse, kde má hlavní slovo magická
síla hudby. Nechte ji prostoupit do svého
podvědomí a poškádlit Vaše očekávání, radosti,
smutky i obavy. Otevřete oči, uši i svá srdce
a staňte se součástí cirkusu představivosti. Živá
hudba je tradiční součástí inscenací Cirku La
Putyka a nosným tématem Isole. Nový cirkus je
o virtuozitě, ekvilibristice, ale není důležité, zda
je to virtuozita v pohybu, nebo v hudbě. Isole je
zvukový nový cirkus.

4.11. VERNISÁŽ | VŠEMI SMYSLY

17.00 hodin / DON galerie. Vernisáž výstavy,
která představuje různá východiska a polohy
českého symbolismu ve výtvarném umění.
Kurátorský výběr Davida Kubece ze sbírek Alšovy
jihočeské galerie.

4.11. LENKA FILIPOVÁ

19.00 hodin, mimo předplatné. Koncertní
vystoupení jedné z nejpopulárnějších českých
zpěvaček s jejími hosty. Lenka Filipová na svém
koncertě nabídne úpravy věhlasných skladeb
pro klasickou kytaru, lidové písně, šansony
i keltské balady z alba Oppidum. Nebudou
chybět ani největší hity a ochutnávka z nově
připravované klasické kytarové desky.

7.11. ŠŤASTNÝ PRINC

14.30 hodin, sk. E. Divadlo Lampion Kladno.
Za zdmi krásných paláců, kde se jen tančí, pije
a snadno se žije, existuje svět docela jiný. Možná
ošklivý, ale dost určitě opravdový. Uprostřed
toho světa stojí zlatá socha prince, který má
místo očí drahokamy. Princ shlíží každý den na
bídu lidí, kterou za svého života nepoznal.
Pomalu se blíží zima a vlaštovky odlétají na jih,
až na jednu, jejíž soucitné srdce je nakonec
silnější než touha po exotických teplých
krajinách. Ale co princovo srdce olověné? Může
se také rozeznít láskou a soucitem? Výpravná
pohádka vznikla ve spolupráci s Divadlem bratří
Formanů.

8.11. FALEŠNÁ NOTA

19.00 hodin, sk. C. Divadlo v Řeznické Praha.
Jedna falešná nota a pečlivě budovaná stavba
symfonie se hroutí. Slavnému dirigentovi se po
symfonickém koncertu do šatny vetře jeho velký
obdivovatel. Že by další neodbytný otrapa? Proč
mu nestačí podpis, proč nechce odejít? Silný
příběh je krutým soubojem o dobrou pověst
i o vlastní kůži. Lze žít bez spravedlivého trestu?
Dokážeme přežít křivdu? Je vina dědičná? Kdo
je agresor a kdo je oběť? V obsazení dvou
mužských rolí excelují mistři svého oboru, Pavel
Rímský a Martin Finger.
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K V A R T O, spol. s r. o., Dr. E. Beneše 496, 257 51 Bystřice,
nabízí jisté zaměstnání i v této nejisté době.
Divadelní 218, Tábor, tel.: 381 254 070

9.11. LADY OSKAR

19.00 hodin, sk. D. Divadlo Kalich Praha.
Komedie o čtyřech kufřících a jedné pořádné
lapálii. Bývalá slavná modelka Clara Barnierová
je dnes rázná majitelka veleúspěšné módní
značky. Nekompromisní šéfová, přísná matka
i manželka, kterou nic na světě nezlomí. Nic,
kromě její vlastní rodiny. Nová verze komedie,
která byla předlohou ke kultovnímu lmu
s Louisem de Funčsem, dává tentokrát velkou
hereckou příležitost v hlavní roli ženě – komičce.
Výzvy se chopila jedna z nejpopulárnějších
komediálních hereček u nás, Jana Paulová, která
si tuto výbornou francouzskou komedii zvolila
i za svůj režijní debut.

10.11. BUDOUCNOST
GENETICKY VYLEPŠENÉHO
LIDSTVA

19.00 hodin, mimo předplatné / DON klub.
Science Café. První lidé, kterým vědci už při
početí uměle upravili dědičnou informaci, se
narodili na konci roku 2018 v Číně. Co jsme
tímto počinem odstartovali? Dá se to zastavit?
Čím nás vidina genetického vylepšení přitahuje?
Co všechno nám nabízí a čím nám hrozí? Prof.
Ing. Jaroslav Petr, DrSc., (*1958) pracuje ve
Výzkumném ústavu živočišné výroby, kde se
zabývá biologií reprodukce. Je profesorem na
České zemědělské univerzitě v Praze, kde
vyučuje biotechnologie a bioetiku.

11.11. KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA VÝSTAVY
VŠEMI SMYSLY

17.00 hodin / DON galerie. Komentovaná
prohlídka výstavy s kurátorem Davidem
Kubecem, který představí různá východiska
a polohy českého symbolismu ve výtvarném
umění. Výběr z kolekce obrazů, gra k a plastik
sbírkového fondu Alšovy jihočeské galerie
přiblíží umělecká díla z konce 19. století a první
poloviny 20. století, které částečně navazují na
hlavní myšlenky romantismu a naturalismu.
Prezentaci významných osobností českého
malířství - např. Jan Preisler, Maxmilián Pirner či
Jan Zrzavý -paralelně doplní gra cká díla Jana
Konůpka a Jaroslava Panušky a také sochy
Františka Bílka a Ladislava Šalouna.

11.11. 380. Barevný čtvrtek aneb
Od Tábora až na konec světa RUSKO - CESTA DO GULAGU

19.00 hodin. Komáři, zima, magická tajga.
Nehostinná místa, kde trpěly tisíce vězňů.
Badatel a cestovatel Štěpán Černoušek před-

staví výsledky čtyř expedic na Sibiř, během nichž
jeho tým Gulag.cz zmapoval dvě desítky
opuštěných táborů. V Rusku nevzniklo muzeum
z žádného bývalého gulagu, a tak se jedná
o jedinečnou možnost poznat tato místa blíže.
Po promítnutí lmu z expedic budete mít
možnost navštívit gulag ve virtuální a rozšířené
realitě.

15.11. SILNICE

19.00 hodin, sk. A. Divadlo Kalich Praha.
Slavný oscarový lm Federica Felliniho posloužil
jako námět divadelní hry, která sděluje prosté
a moudré poselství: každý kámen na světě má
smysl. Stejně tak každý člověk, i ten nejubožejší.
Také soužití dvojice potulných komediantů,
propastně odlišných, má tajemný důvod. Na
cestě se setkávají dvě zcela rozdílné osoby krutý cirkusák Zampano a jeho prostoduchá
pomocnice Gelsomina. V dobrém i ve zlém.
S bezkonkurenčním výkonem Báry Hrzánové,
která zvládne zahrát roli mladé dívky tak, že o ní
absolutně nikdo nepochybuje, a výtečně
obsazeným Radkem Holubem.

20.11. NOC DIVADEL

17.00 hodin. Letošní ročník divadelního svátku
s podtitulem Fresh Air bude velkolepou oslavou
živé kultury a jejího návratu do našich životů.
Bude hlubokým nádechem a svobodným
vydechnutím. Hudba, radost z pohybu, temná
divadelní zákoutí a nekonečná radost z tvorby.

23.11. KALLIOPÉ TRIO PRAGUE

25.11. KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ
& ADAM PLACHETKA
- W. A. MOZART
19.00 hodin. Epoque Symphony Orchestra /
Jan Kučera. Operní galakoncert. Prožijte s námi
výjimečný večer za poslechu nejslavnějších
operních děl W. A. Mozarta. Světově uznávaný
basbarytonista Adam Plachetka vystoupí
v Táboře za doprovodu skvělého Epoque
Symphony Orchestra. Jako dirigent orchestru se
představí Jan Kučera, který patří mezi nejlepší
dirigenty nastupující generace. Pořádáno ve
spolupráci s festivalem Klasici vTáboře.

28.11. MINIOPERY
14.30 hodin. Dětská opera Praha. Soubor
dětských a mladých sólistů pravidelně vystupuje
na Nové scéně Národního divadla, cestuje po
Čechách i za jejich hranice, kde slaví úspěchy
s rozmanitým repertoárem. Miniopery populární
autorské dvojice si svým laskavým humorem
získaly srdce celých generací. V Táboře zaznějí
všechny čtyři: Budulínek, Karkulka, O dvanácti
měsíčkách a Šípková Růženka. Pořádáno ve
spolupráci s festivalem Klasici vTáboře.

29.11. DECHOVKA NETRADIČNĚ
V TALKSHOW SEJDEME
SE NA CIBULCE

19.00 hodin, sk. H. Kruh přátel hudby. Markéta
Vokáčová - housle, Jan Zemen – violoncello,
Miroslav Sekera - klavír. Trio, které se úspěšně
etablovalo na české hudební scéně debutovým
koncertem na festivalu Pražské jaro v roce 2014,
vystoupí s výjimečným koncertním programem.
Zahraje klavírní trio D dur, op. 70 „Geister-Trio“
Ludwiga van Beethovena a klavírní trio d moll,
op. 49 Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

19.00 hodin, mimo předplatné. Královna české
dechovky Moravanka Jana Slabáka v jednom ze
svých posledních koncertů, Muzikanti z jižních
Čech, kteří oslaví 10 let od svého vzniku,
nestárnoucí Josef Zíma a moderátor Aleš
Cibulka v komponovaném pořadu plném
krásných písniček a humoru.

24.11. ROBERT KŘESŤAN
A DRUHÁ TRÁVA

19.00 hodin, sk. + Divadlo Na Fidlovačce
Praha. Michel, hlavní hrdina komedie, už půl
roku podvádí manželku se ženou svého
nejlepšího přítele. Lhát na obě strany považuje
za svou povinnost a samozřejmě i za projev
ohleduplnosti - nechce přece zbytečně ublížit
lidem, na kterých mu záleží. S touhle morálkou
nemá Michel problémy, dokud má pocit, že je
pánem nad situací. Ani trochu však není
připravený na možnost, že by se karta mohla
obrátit, když události kolem jeho nevěry
naberou nečekaný spád.

19.00 hodin, mimo předplatné. Koncert
legendy folk, country a bluegrassu, která se
během let posunula k nadžánrovému výrazu
a řadí se mezi špičku na české scéně. Aktuální
koncertní program je průřezem tvorby Roberta
Křesťana za celou dobu existence skupiny
s důrazem na skladby z posledních studiových
alb Pojďme se napít, Marcipán z Toleda, Shuttle
to Betlehem a 1775 básní Emily Dickinsonové.
Ale těšit se můžete i na úplné novinky
z posledního autorského CD!
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

30.11. PRAVDA

ŘÁDKOVÁ
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NÁŘADÍ / STROJE
>>> pokračování ze strany 6

–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám cirkulárku s kolíbkou, motor 4
kW + 3 kotouče + kabel 32A / 15m
(6000), přípravek na zvlnění drátu pro
výrobu pletiva (1500), top. těleso 220V /
2400W (400), drtič kostí (300), tlak
nádobu 24 l (300), brašnu montážní
(200), karb na maltu plech. 3 ks 80 l
(á 200), vaničku 50 l (300). Tel.: 608 946
407.

NEMOVITOSTI
Koupím garáž. Prosím nabídněte
kdekoliv.Volejte.Tel.: 728578486.
–––––––––––––––––––––––––––––
Vyměním garáž v Táboře na Kopečku
ul. U obecních domů za garáž v Táboře
u Sladovny.Tel.: 603243705.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím garáž v Táboře u Sladovny.Tel.:
603243705.
–––––––––––––––––––––––––––––
Hledám pronájem jedné místnosti
k bydlení, Tábor a okolí, jsem svobodný
muž, 4.000 Kč včetně energie. Koupím
jedno nebo dvouplotýnkový vařič, 300 400 Kč.Tel.: 704123869.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám garáž v Bechyni nejvyšší
nabídce.Tel.: 603257996.
–––––––––––––––––––––––––––––
Hledáme podnajem bytu 3 + 1,Tábor
a okolí.Tel.: 774285945.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím byt v soběslavi, 2 + kk, 1 + 1
nebo garsonku, možno i s nájemníkem,
platba hotově.Tel.: 776092862.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím garsonku vTáboře a okolí.Tel.:
605979549.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím k dlouhodobému pronájmu
větší pozemek s maringotkou k rekonstrukci u řeky Lužnice v Soběslavi. Tel.:
721500022.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím pole, louku někde u zástavby.
2
Nabízím 50 Kč / m .Tel.: 603442474.
–––––––––––––––––––––––––––––
Od 1. 1. 2022 pronajmu jeden zařízený
pokoj v bytě na pražáku. Tel.: 702 741
006.
–––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 - 3.
patro bez výtahu kompletně moderně
zařízený v Sez. Ústí 2, bez domácích
10/21a
mazlíčků - 9800 Kč včetně energie
internetu, RK - nevolat!Tel.: 739714432.
–––––––––––––––––––––––––––––
Dobrý den, koupím garáž kdekoliv
v Soběslavi nebo ve Veselí nad Lužnicí.
Moc děkuji za každou nabídku. Tel.:
739166641.
–––––––––––––––––––––––––––––
Dobrý den, mám velký zájem o koupi
garáže. Kdekoliv v Táboře nebo i kousek
vedle. Všechno vyřídím za vás a hned
zaplatím. Pomůžu i s vystěhováním.
Děkuji, moc spěchá.Tel.: 728578486.
–––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu byt 1 + 1 s balkónem v Táboře na Pražském sídlišti, 1. patro s výtahem. Dům je zateplený, nová okna.
Nájem 6.000,- + 1.500,- služby,
elektřina na nájemníka. K nastěhování od
1.1.2022.Tel.: 774194300.
–––––––––––––––––––––––––––––
Sháním garáž v ulici Třebízského koupě nebo nájem.Tel.: 731144022.
–––––––––––––––––––––––––––––
Dům s pečovatelskou službou Planá
nad Lužnicí - Strkovská ulice - od 1. 11.
2021 má 3 volné bytové buňky velikosti
2
35 m k nastěhování. Podrobnosti k možnému nájmu sdělí Mgr. Tereza Jindrová ředitelka DPS.Tel.: 723 470 640.
–––––––––––––––––––––––––––––
Dobrý den, jsme mladá rodina a hledáme pronájem bytů o velikosti 3 + 1
nebo 4 + 1. Předem děkuji za nabídky.
Tel.: 735865058.
–––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu dlouhodobě RD 5 + 1,
domek je kompletně vybaven, sauna,
posilovna, garáž a je ve výborném stavu.
Volný listopad 2021.Tel.: 602733546.
–––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu dlouhodobě byt 3 + 1 v Táboře u Sika. Byt je po rekonstrukci, nová
koupelna + kuchyn, okna, zateplení.
Vhodný pro firmu i rodinu cena 4600 Kč /
osoba / měsíc včetně nákladů, minimálně
5 osob.Tel.: 602733546.
–––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu zateplenou garáž 32 m˛
s úložnými policemi v Sezimově Ústí 1.
Garáž je v lokalitě poblíž Benešovy vily,
zastávka MHD v blízkosti. Garáž je
připojena na elektrickou instalaci včetně
odečtového elektroměru. Cena 2000 Kč
+ energie.Tel.: 724619520.
Pokračování na straně 9 >>
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NEMOVITOSTI
>>> pokračování ze strany 8

–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím garáž v Soběslavi nebo ve
Veselí nad Lužnicí. Nabídněte. Tel.: 606
644 274.
–––––––––––––––––––––––––––––
Hledáme dům nebo chalupu v okr.
Tábor. Zahrada výhodou. Tel.: 724 131
747.

ODĚVY

VÝROBKY
PŘESTĚHOVALI
JSME SE

v Táboře

První schůzka zdarma

do provozovny

v ČEKANICÍCH,

*taj20 "š,"

Otevřeno: PO 8–12 / ÚT 8–12/13–17 / ČT 13–17
Dále otevřeno dle předchozí tel. dohody!

· rodinné právo · nemovitosti
· insolvence · občanské právo
· pracovní právo · trestní právo

• šítí prošívaných dek • dvojitý prošev s paspulí
• šití pøikrývek z antibakteriálních pracích sypkovin
• vhodné i pro alegiky • kvalitní sypkoviny od standardu po luxus

Mgr. Tomáš Růžička, advokát
ruzicka@akruzicka.cz

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

+420 723 726 258

+420 723 964 513

Nad dolinami 227!

AKCE ČIŠTĚNÍ PEŘÍ ZDARMA (pøi odbìru sypkoviny)
tel.: 739 374 920 w w w. e - j a n o v s k y. c z

Vančurova 2904, 390 01 Tábor

KOUPELNY

OD NÁVRHU A PO REALIZACI

OBKLADŮ rosteme
přidejte se k nám

a vy můžete
s námi

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

PRÁCE
Nabízím své služby - kácení stromů,
práce kolem domu, komplet zahrady,
stříhání živého plotu, sekaní trávy. Odvezu a přivezu cokoliv.Tel.: 775362184.
–––––––––––––––––––––––––––––
Přijmu paní na pravidelné dopolední
úklidy.Vhodné pro maminky na mateřské
a nebo aktivní důchodkyně. Tel.
606710085.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím své elektrikářské práce,
Tábor a okolí.Tel.: 720540054.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím stěhování, vyklízení , odvoz
do sběrných dvorů, odvoz nábytku a elektrospotř., montáž i demontáž nábytku dle
vašich požadavků.Tel.: 602163082.
–––––––––––––––––––––––––––––
Spolehlivý řemeslník hledá přivýdělek jako malíř, natěrač, zedník, přidávač,
zahradník, práce s motorovou pilou a jiné.
Tel.: 704795679.
–––––––––––––––––––––––––––––
Přijmu paní na pravidelné dopolední
úklidy.Vhodné pro maminky na mateřské
a nebo aktivní důchodkyně.Tel.: 606 710
085.
–––––––––––––––––––––––––––––
Najde se hodná paní, která by pomohla
čínské rodině s vyzvednutím ze školy
a pohlídáním 7 leté holčičky? Sezimovo
Ústí I. Možná jen dovést za maminkou do
práce.Volejte k večeru.Tel.: 774684039.
–––––––––––––––––––––––––––––
Hledám švadlenu na výpomoc (brigáda) a paní na balení a odesílání balíčků,
práce na počítači (4 hodiny denně). Tel.:
776132972.
–––––––––––––––––––––––––––––
Hledáme švadlenu, práce dle dohody.
Možna i práce z domova. Rovné šití.
Tábor.Tel.: 777273834.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím své služby - kácení stromů,
práce kolem domu, komplet zahrady,
stříhání živého plotu, sekaní trávy. Odvezu a přivezu cokoliv.Tel.: 775362184.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím výuku NJ pro jednotlivce i
skupinky. Vystudované obory: NJ, ČJ +
dlouholetý pobyt v Rakousku.Těším se na
Vás!Tel.: 602865376.

Právní služby

*taj21 "se"

Těšíme se
na Vaši návštěvu
Ot. doba: Po - Èt 10.00 - 17.00
Pá / So / Ne zavøeno

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

na tyto pracovní pozice:

Programátor/ka PLC Konstruktér/ka elektro
Konstruktér/ka Projektový manažer/ka
Pracovník montážní na stavbách – svářeč
Pracovník v kovovýrobě – svářeč kovů
Servisní podpora odděl. servisu a reklamací
Rozpočtář/ka
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 *taj22 "že"

VAŠE FOTOGRAFIE

5%
1
NA MALÍŘSKÉ PLÁTNO
Využijte naší
VÁNOČNÍ AKCE -20%
na veškeré rozměry!

A
TIP NČNÍ
VÁNOREK
DÁ

Např. 30 x 40 cm
místo 695,- nově 590,- vč. DPH!
Více info na www.norisreklama.cz

Norisreklama s.r.o.

Odolenova 944, Tábor
tel.: 381 27 41 41
e-mail: info@norisreklama.cz

www.norisreklama.cz

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

695,-

590,vč. DPH

*taj23 "ne"
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Prodám pánské boty s bruslemi,
nastavitelná velikost 37 - 40, šedomodré,
velice dobrý stav, cena 200 Kč. Dále
prodám dámské kožené černé sako,
mírně vypasované, vel. XL, nové míry,
prsa - 104, pas - 96, boky - 116, cena 100
Kč.Tel.: 603704802.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zimní pracovní 3 / 4 kabát s kožíškem, barva khaki, pěkný. Tel.: 381 231
561.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kimono s logem, na výšku 175
cm, plus 2 pásky. Málo využité, uvnitř
malý kaz. Mohu zaslat foto. Původně
1.500 Kč + pásky, nyní celkem za vše 550
Kč. Odběr Planá nad Lužnicí. Tel.: 737
267 014.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám levně dětskou výbavičku
oblečení, velikosti od narození 58 -76,
univerzální barvičky, prádlo, oteplené
oblečení, vše super stav. Tel.: 602 880
764.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dámské botasky, nenošené,
vel. 39, barevné, špatná velikost, cena
170 Kč.Tel.: 605986838.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dámskou extravagantní
zimní červenobílou soupravu, dovoz
Itálie, nenošená, vel. XL, cena 1000 Kč.
Prodám pánské brusle kanady, černočervené vel. 43, pěkné, cena 500 Kč. Tel.:
606108010.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dívčí novou zimní bundu
velikost 164, svítivě růžová s šedým
pruhem. Cena dohodou. Tel.: 724 308
959.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nastávající mamince přenechám za
850 Kč větší balík oblečení na mimčo od
0 - 6 měsíců, po jednom dítěti, prádlo,
oteplené oblečení, zimní kombinézu na
0-3 měsíce. Zaslání možné. E-mail:
vianka222@seznam.cz.

PÉŘOVÉ

*taj19 "má"

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

PRODEJ

ŘÁDKOVÁ

Péřové výrobky / Tepelná čerpadla / Okna
KD BECHYNĚ

ČISTÍRNA PEŘÍ

3. 11. REJ SVĚTLUŠEK

17.00 hodin / Náměstí T. G. M. Tradiční
lampionový průvod městem od kašny na
náměstí T. G. M. Tentokrát zakončený v parku
u hotelu U Draka.

*taj24 "š,"

Výběr ze 40 druhů
bavlněných sypkovin
tel.: 777 273 834

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

Po, Út 14.30 - 18.30
SOBĚSLAV - Prádelna U Milušky
Komenského 2/1, tel.: 606 437 906

LÉKÁRNA

BUDĚJOVICKÁ
150 m

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

w w w. p e r o v e p r o d u k t y. c z
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PÉŘOVÉ
VÝROBKY
TÁBOR - Třebízského 839

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

TŘEBÍZSKÉHO

30 m

VEČERKA

Vernisáž 17.00 hodin / Galerie 2+1

5. 11. MATURITNÍ PLES

PÁ 26. 11. MATURITNÍ PLES

6. 11. PODZIMNÍ BARVY
V MICHAELOVI

28. 11. I. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

5. 11. DIAGONÁLY
– VLADIMÍR NOSEK

19.00 hodin / Velký sál KD

17.00 hodin / Kostel sv. Michaela / Vstupné
dobrovolné. Komponovaný pořad s vystoupením
písničkaře Honzy Váni a básnířky Elišky
Nagyové.

10. 11. PIJEME KÁVU
S PETREM NAJMANEM

18.00 hodin / RC Hrošík / Vstupné 50 Kč. Sám
deset měsíců v Antarktidě. Povídání s píseckým
skautem, který v roce 2001 strávil 314 dnů na
české antarktické stanici Eco Nelson v Jižních
Shetlandech, kde se věnoval různým výzkumným programům.

17. 11. OSLAVA
DNE STUDENTSTVA

ZAKÁZKY NA POČKÁNÍ PO TEL. DOHODĚ

Prodej - Montáž - Servis

20. 11. POHÁDKOVÁ DÍLNIČKA

TEPELNÁ
ČERPADLA
DOTACE
IVT KOTLÍKOVÉ
JSOU

20. 11. HOPSA HEJSA
DO BRANDEJSA

ZPĚT

130.000 Kč
od 1. 9. 2021

IVT GEO 600
NEJÚSPORNÌJŠÍ TEP. ÈERPADLO ZEMÌ/VODA
• Šetøí peníze – topný faktor SCOP 5,55 • Pøizpùsobí se vašemu domu - díky plynule
øízenému výkonu • Bez rizika - záruka na kompresor a frekvenèní mìniè 10 let
• Teplota topné vody 71°C – vyuijete i stávající radiátory
*taj25 "a"

Kancelář Soběslavská 1604, Tábor

Infolinka 608 966 856
LET
www.instaltherm.cz
16 RHU
T
NA

Zemní práce

9.00 – 10.00 hodin / RC Hrošík / Vstup
zdarma.Výtvarná dílnička před pohádkou

10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 50 Kč.
Příběh volně inspirován knihou I. B. Singera.
Jedná se o tři humorné pohádky plné něhy
a lásky, plné písniček a krásných loutek. Hraje:
DivadloTondy Novotného.

KINO SPEKTRUM

PLASTOVÁ / DŘEVĚNÁ / HLINÍKOVÁ

SLEVY až 50%
Salamander - 5 let záruka

dveře / žaluzie / parapety
sítě proti hmyzu / zimní zahrady
Á
NOVSA!
E
ADR

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 *taj26 "co"

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
strana 10

19.00 hodin / Velký sál KD

Od 13.00 hodin / Náměstí T. G. M. / Městské
muzeum. Zveme vás na adventní trh od 13 do 17
hodin v parčíku před muzeem. Ve stejném čase
se mohou nejen děti těšit na zdobení perníčků,
enkaustiku a jiné tvořivé dílny v prostorách
muzea. V průběhu adventního odpoledne
zazpívá Josef Veselý.V 17 hodin nesmí chybět již
tradiční rozsvícení vánočního stromku za zpěvu
sboru pod vedením Romany Redlové.

DLOUHODOBÉ AKCE: VÝSTAVY
GALERIE 2+1
FRAGMENTY – VLADIMÍR NOSEK
Výstava potrvá do 31. prosince.

GALERIE MĚSTSKÉHO MUZEA
MILAN HOŘEJŠÍ – FOTOGRAFIE

Městské muzeum / Vstupné společně se
vstupem do stálé expozice muzea 50 a 40 Kč.
Výstava fotogra í místního, již známého autora.
Výstava je prodejní, potrvá do 28. listopadu.
Stálá expozice muzea otevřena. Vstup 50
a 40 Kč.

AJG
ČERNOBÍLÉ:
NIC NENÍ A PŘITOM JE

– výběr porcelánu a keramiky ze sbírekAJG

MIMO KRUH

– Mezinárodní sympozium keramiky – XXIX. roč.
Výstavy vAJG potrvají do 10. ledna 2022.
nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí,
www.kulturamexus.cz
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4. 1. PARALELNÍ MATKY

19.11. KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ

20:00, drama E, 2021, 120 min., 15 let, tit.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

17:30, akční komedie USA, 2021, příst., dab.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

5.11. KAREL

19.11. VENOM 2:
CARNAGE PŘICHÁZÍ

17:30, životopisný ČR, 2020, 127 min., příst.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

5.11. NENÍ ČAS ZEMŘÍT
20:00, akční USA, 2021, 163 min., 15 let, tit.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

6.11. ADDAMSOVA RODINA 2
15:00, anim. USA,VB, CAN, 2021, 93 m., dab.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

6.11. ETERNALS
17:00, 3D akční USA, 2021, 168 m., 12 let, dab.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

6.11. KRYŠTOF
20:00, drama ČR, 2021, 101 min., 15 let
––––––––––––––––––––––––––––––––––

7.11. MILUJ SVÉHO ROBOTA
17:30, komedie D, 2021, 105 min., tit.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

7.11. ETERNALS
20:00, 3D akční USA, 2021, 168 m., 12 let, dab.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

9.11. AFTER: TAJEMSTVÍ

OKNA

RŮZNÉ

24. 11. VÁCLAV NECKÁŘ
– PŮLNOČNÍ TURNÉ

19.00 hodin / 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 divadle Rokoko, pak z krátkého období
Golden Kids, především však ze spolupráce se
skupinou Bacily, se kterou koncertuje od roku
1971.V předprodeji na www.kulturnidum.cz

17.00 před kinem. Oslava dne studentstva
s odhalením busty Karla Kryla. Vystoupí kapela
DruháVlna.

NOVÁ
KOTLÍKOVÁ
DOTACE

DKOVÁ INZERCE
11/21 Ř Á Objednávejte
kupónem na str. 15.

17:30, romant. USA, 2021, 106 m., 12 let, dab.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

11.11. ZÁTOPEK
10:00, životopisný ČR, 2021, 130 min., příst.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

11.11. SPÍCÍ MĚSTO
20:00, dobrodružný ČR, 2021, 94 min., příst.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

12.11. NENÍ ČAS ZEMŘÍT
17:00, akční USA, 2021, 163 min., 15 let, tit.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

12.11. POSLEDNÍ NOC V SOHO
20:00, thriller USA,VB, 2021, 116 m., 15 let, tit.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

13.11. ETERNALS
20:00, 3D akční USA, 2021, 168 m., 12 let, dab.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

14.11. SEAL TEAM:
PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ
15:00, animovaný ZA, 2021, 98 min., příst., dab.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

14.11. PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
17:30, komedie ČR, 2021, 109 min., příst.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

14.11. POSLEDNÍ NOC V SOHO
20:00, thriller USA,VB, 2021, 116 m., 15 let, tit.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

16.11. MINUTA VĚČNOSTI
20:00, drama ČR, 2021, 87 min., příst.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

17.11. PARALELNÍ MATKY
20:00, drama E, 2021, 120 min., 15 let, tit.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

18.11. ZBOŽŇOVANÝ
10:00, komedie ČR, 2021, 99 min., 12 let
––––––––––––––––––––––––––––––––––

18.11. ZTRACENI V RÁJI
20:00, komedie ČR, CH, 2021, 75 min., 15 let
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

20:00, 3D akční USA, 2021, 120 m., 12 let, dab.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

20.11. ROZBITÝ ROBOT RON
15:00, 3D anim. USA, 2021, 107 m., příst., dab.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

20.11. ZPRÁVA
17:30, historický ČR, SR, D, 2021, 94 min., 12 let
––––––––––––––––––––––––––––––––––

20.11. KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
20:00, komedie ČR, 2021, 90 min., 12 let
––––––––––––––––––––––––––––––––––

21.11. MYŠI PATŘÍ DO NEBE
15:00, anim. ČR, F, P, SR, 2021, 87 min., příst.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

21.11. KAREL
17:30, životopisný ČR, 2020, 127 min., příst.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

21.11. OKUPACE
20:00, komedie ČR, 2021, 98 min., 15 let
––––––––––––––––––––––––––––––––––

24.11. POSLEDNÍ SOUBOJ
20:00, historický USA, 2021, 152 m., 12 let, tit.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

25.11. JEDINĚ TEREZA
10:00, romant.komedie ČR, 2021, 102 m., příst.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

25.11. MILENCI
20:00, drama F, 2021, 102 min., tit.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

26.11. VLK A LEV:
NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ
17:30, rodinný FR, 2021, 99 min., příst., dab.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

26.11. MACHR NA 30 DNŮ
20:00, komedie F, 2020, 87 min., 15 let, dab.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

27.11. ADDAMSOVA RODINA 2
15:00, anim. USA,VB,CAN, 2021, 93 m., dab.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

27.11. KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
17:30, akční komedie USA, 2021, příst., dab.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

27.11. MILENCI
20:00, drama F, 2021, 102 min., tit.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

28.11. O ČERTOVI
A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY
15:00, animovaný ČR, 2021, 63 min., příst.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

28.11. HRANA ZLOMU
17:30, thriller ČR, 2021, 86 min., 15 let
––––––––––––––––––––––––––––––––––

28. 11. PALLADIO
20:00, dokument IT, 2020, 90 min., 12 let, příst.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

30. 11. KAREL
20:00, životopisný ČR, 2020, 127 min., příst.

>>> pokračování ze strany 9

Prodám dětský kulatý stolek s dvěma
židličkami. Barva růžovo-zelený se
zvířátky. Cena 400 Kč. Možnost zaslat
foto e-mailem.Tel.: 607261245.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám vyloupaná jádra vlašských
ořechů - po vysušení, malé kmínky dubů
a vl. ořechů. Porcelánovou malovanou
petrolejovou lampu - nejvyšší nabídce.
Pokojové květiny, ovčí vlnu, dámské černé
boty na podpatku vel. 38 - jako nové.
Bydlím 9 km odTábora.Tel.: 381277626.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám knihy Mistr kampánus 5. díl,
Pohádka máje váz. v kůži 5 dílů. F. L. Věk,
Bídníci 8 dílů, seps. spisy Sv. Čecha 3 d.D.
A. jiné žánry. Časopis Koktejl national
geographic. Dále 3 kola Daevo matíz
145/70 R13 za 300 Kč.Tel.: 737300729.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám sadu zimních kol plech. disk
pneu Barum Polaris 195/65 R15 91T +
poklice. Najeto 12.000 km. Cena 4.000
Kč- El. přímotop 2 st. 2000/1000 W
termostat, časovač - nový, cena 600 Kč.
Halogenové infra topidlo 2 st 800/400W
otočný cyklovač nový, cena 600 Kč. Ak.
kamna 4 kW, nabíjecí doba 8 hod. Cena
500 Kč. El. stříkací pistole ever spray 250
- nová, cena dohodou.Tel.: 602442077.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím 2 nové italské dýmky "Spitfire
by Lorenzo", 100 Kč / ks. Dále prodám
infračervený masážní přístroj, 4 vyměnitelné hlavice, nový, cena 500 Kč. Tel.:
603704802.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám crossové kolo, vel. kol 28",
pro menší postavu, super stav, vybavení
shimano, cena 3.000 Kč. Tel.: 602 163
082.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám vyloupané vlašské ořechy,
do vyprodání zásob. Cena 220 Kč / kg.
Tel.: 733418868.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám výkonná krbová kamna,
dvířka se sklem, hlukobé ohniště, horní
kouřovod prům. 120 mm, výška kamen
120 cm, vše v litině, polena 30 cm hoří až
8 hodin. Kamna jsou nepoužitá
s návodem. Velká sleva, možno dokoupit
i zvlášť vanu na dřevo, nová, možno i foto.
Tel.: 605088476.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 3 ks vitríny - dřevo, sklo,
skosené, vhodné do obchodu na pult, d. 73 cm, v. - 51 cm, h. nahoře - 20 cm, h.
dole - 48 cm. Cena 200 Kč / ks, barva bílá.
Tel.: 721602527.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 10 q černého uhlí kostka,
zaručeně bez mouru, cena 600 Kč / q.
Dále prodám dřevo polena, bříza, smrk, 3
3
m , cena 1.800 Kč.Tel.: 721602527.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám el. infrazářič 100 Kč, světla zářivky 100 Kč / ks, el. topítko - bufík 200
Kč, ozdobné gumové válečky pro malbu
na zeď 50 Kč / ks.Tel.: 603982828.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám křovinořez Stihl FS56CR
3
výkon 27,2 m , původně 8.490 Kč, nyní
za 4.500 Kč, dále prodám balkonové
plastové dveře se zárubní pravé, 210 x
100 za 2.000 Kč / ks.Tel.: 603982828.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 100 kg velkých brambor, cena
6 Kč / kg, a 100 kg odpadovách 2 Kč / kg.
Tel.: 734654424.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nevidomá s dalšími hendikepy shání
korálky, vlnu a jiné výtvarné potřeby.
Volejte.Tel.: 720180167.
–––––––––––––––––––––––––––––
Červená řepa vhodná k uskladnění
a zpracování. Hokkaido. Místo odběru
Černovice uTábora.Tel.: 602135932.
–––––––––––––––––––––––––––––
Daruji za odvoz cca 100 knih (dobrodružné, sportovní, dětské, světová
beletrie atd.) Tel.: 736 685 221 Tel.:
736685221.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím k odběru kvalitní seno jetelotráva, uTábora.Tel.: 602644709.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám vlašské ořechy ve skořápce
i vyloupané.Tel.: 702808729.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám autosedačku zn. Chicco, 0 13 kg, cena 1.650 Kč. Dětské batůžky
(s krtečkem, další s kravičkou), cena
dohodou. Kávovar zn. DeLonghi, pákový,
s napěňovačem mléka, Cena 650 Kč. Mix
dámského oblečení (džíny, mikiny, trika
atd.), velikosti S, M. Ceny dohodou levně. Černé kožené kozačky, č. 39, cena
195 Kč.Tel.: 607588510.
Pokračování na straně 11 >>

Restaurace / Pneu / Pelety a brikety / Zednictví / Práce
ŘÁDKOVÁ

INZERCE

Restaurace
Škochův dům

Objednávejte kupónem na str. 15.

RŮZNÉ
>>> pokračování ze strany 10

Pokračování na straně 12 >>

Neváhejte
s nákupem
pneu...

V příjemném prostředí nabízíme:
• široký výběr studených
i teplých nápojů, kávy, koktejlů
• denní nabídku převážně tradičních
českých hotových jídel
• vyhlášenou minutkovou kuchyni
• přípravu a konání rautů, večírků,
abiturientských srazů, svatebních,
narozeninových,
zveme na
Srdečně Vás
smutečních hostin ...
*taj27 "má"

ovat!
Bude se zdraž

Svatommeanrutinské PNEU a DISKY
Z POHODLÍ DOMOVA

Objednejte si s předstihem sezónní přezutí
v našem online rezervačním kalendáři

11. - 13. 11. 2021
Žižkovo nám. 22, Tábor

773 391 333
skochuvdum@seznam.cz

www.skochuv-dum.cz

na našem
novém webu

www.pneukazda.cz

PNEU KAZDA s.r.o.,
Chýnovská 2900, Tábor,
Tel.: 727 863 811,

PNEU KAZDA s.r.o.,
Klenovice 7, Soběslav,
Tel.: 602 131 682,

e-mail: obchodtabor@
pneukazda.cz

e-mail: obchodklenovice@
pneukazda.cz *taj28 "š,"

ZEDNICKÉ PRÁCE
Antonín Procházka

DŘEVĚNÉ

PELETY
A BRIKETY

• Vyměřování a zakládání staveb
• Kompletní novostavby
• Zajištění tesařských, klempířských,
instalatérských a elektrikářských prací
• Úprava terénu
• Zateplování fasád
• Kompletní rekonstrukce bytů

pelety: 5,20 Kč/kg
brikety: 4,37 Kč/kg
*taj29 "na"
tel.: 730 595 594

tel.: 608 938 803

Pelety, brikety Košice u Tábora

QR kód pro načtení FB

*taj30 "to"

e-mail: prochazkastavby123@seznam.cz

*taj 16 "dě"

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

HLEDÁME Přijmeme
ELEKTRIKÁØE
KTEØÍ SE NEBOJÍ

PRACOVAT
PRO VÝROBU
ROZVADÌÈÙ A NA
ELEKTROMONTÁE

zedníky, sádrokartonáře, vodaře / topenáře

Požadujeme:
• ﬂexibilitu
• zodpovědnost
• smysl pro detail
• kreativitu
• samostatnost
• ochotu učit se
• ŘP sk. B

Nabízíme:
• stálou práci
• odpovídající platové podmínky
• po zkušební době další výhody

*taj32 "po"

*taj31 "za"

V případě zájmu nás
kontaktujte na
tel.: 721 426 339

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

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

w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z
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UZÁVĚRKA REZERVACE FIREMNÍ INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 23. 11. 2021. 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)

–––––––––––––––––––––––––––––
Tip na vánoční dárek, prodám nový
závěs drhaný ze sisalu na zavěšení květin,
s možností zavěsit 1 nebo 2 květníky pod
sebou, foto pošlu.Tel.: 602880764.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám šedé kolečkové brusle pro
dívku vel. 35 - 40 + chrániče na ruce
a nohy. Původně 2.000 Kč, nyní 300 Kč,
pěkné.Tel.: 736685221.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám palivové dřevo, mohu
nařezat na požadovanou délku. Cena
700 Kč / prm včetně dopravy. Soběslavsko.Tel.: 604186115.
–––––––––––––––––––––––––––––
Daruji čisté zavařovací sklenice se
šroubovacím víčkem od okurek a polévek, i menší.Tel.: 736245615.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám uhlí oř. 1 a dámské kolo Eska,
pěkné, levně. Soběslav.Tel.: 603526857.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nová nepoužitá okna, dřevěná, zdvojená, zasklená, nabarvená, š. 120
cm, v. 150 cm, křídlová.Tel.: 720562449.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám včelí med pastovaný, 150 Kč.
Dále prodám včelý med květový, 140 Kč.
Tel.: 737040034.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám houpací otočné čalouněné
křeslo, nový mikroplyš, toaletku s prosklenou skřínkou a zrcadlem, koňské
chomouty, kravské chomoutky, krumpolce, rozporku, starou pilu, starož. váhu
decimálku stř. velká se závažím,
demižony 5 litr, 10 litr, 15 litr opletené
barev. bužírkou.Tel.: 723665221.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám akvarel. zátiší s ovocem, lahví
a vázou od malíře Gabriela r. 1926 - 41 x
33 cm vč. rámu. Akvarel zahrad. restaurace s tančírnou u Karlových Lázní v Praze
s pohledem na Hradčany od malíře V. Beneše - 71 x 55 cm vč. rámu. Obraz U nás
v Kameničkách od Antonína Slavíčka - 64
x 57 cm vč. rámu.Tel.: 723 665 221.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám letošní vlašské ořechy. Tel.:
721826417.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 20 ks cihel porfix - příčkovka /
rozměr 500 x 250 x 75 /, 1ks 15 Kč, 20 ks
300 Kč, Tábor - písecké rozcestí. Tel.:
777810421.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím plnokvěté oleandry, krásné,
kvetoucí. Dále prodám levně ruční pilu,
zvaná břichačka, vhodná pro sběratele.
Tel.: 724303308.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dámské lyžařské boty
Salamon - 4 přesky, stříbrné, vel. 25 (38 /
5), cena 300 Kč.Tel.: 604779909.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám rozkládací stůl, světlý, menší,
kuchyňský, dále prosklednou komodu v.
160, d. 80, š. 40, dále koberec oranžový
280 x 280, dále prodám tyčový lux,
kávovar ingrri a troubu horkovzdušnou.
Dále prodám menší ledničku, fotoaparát
pro sběratele (olimpid - super), pionýr na
6 x 9, 6 x 6.Vše levně.Tel.: 721845057.
–––––––––––––––––––––––––––––
Zajímáte se o věci veřejné, o to, jak se
nám žije, máte zájem o aktuální informace, jak zvládat dobu covidovou?
Přijďte rozšířit náš debatní klub.
Scházíme se každou druhou neděli
odpoledne. Pro všechny věkové skupiny.
Tel.: 737840607.
–––––––––––––––––––––––––––––
Studentka nabízí doučování angličtiny, pro děti do 12 let. Od 4 let jsem žila
vAnglii. 130 Kč / h.Tel.: 792558353.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prosím pána, který koupil sci - fi knihy
v Soběslavi, aby zavolal na toto číslo.Tel.:
776742851.
–––––––––––––––––––––––––––––
Pamětníkům k připomenutí 75. výročí vzniku legendární pražské hudební
instrumentální skupiny Václeva Kučery
(Kučerovic), 1. 11. 1946 - uvažuji o dodatečném uspořádání soukromé výstavky
archivních foto a písemností začátkem
roku 2022 v muzeu hudby Tábor. Pro bližší info a dotazy volejte.Tel.: 721253282.
–––––––––––––––––––––––––––––
WiFi router TP - LINK Archer C50
AC1200. Používaný, ale stále jako nový.
Včetně originální krabice a manuálů. Umí
2,4 GHz i 5 GHz. 2 antény zaručují vysoké
rychlosti i na větší vzdálenosti. Síť pro
připojení hostů. Možnost ovládání přes
mobil. Cena 400 Kč.Tel.: 735711547.

Truhlářství / Těsnění do oken / Práce / Voda - topení / Brikety
ŘÁDKOVÁ

TRUHLÁŘSTVÍ

RŮZNÉ
>>> pokračování ze strany 10

kuchyňské linky
vestavěné skříně
dětské pokoje
obývací stěny
koupelnový nábytek
ložnice
kanceláře

*taj33 "mí"

Truhlářství Martin Kříž
martinkrizz@seznam.cz

602 95 17 15

rychlost, preciznost, kvalita ...

zahradní
architektura
tábor s.r.o.

SEŘIZOVAČE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ
SEŘIZOVAČE / OPERÁTORY

ZAHRADNÍ
ARCHITEKTURA
TÁBOR s.r.o.

PŘIJMEME

PRACOVNÍKY NA HPP
NA POZICI:
dělník sadových úprav - zahradník

stavební dělník

POŽADAVKY:
výhodou znalost oboru, popř. zahradnické vzdělání
řidičský průkaz sk. B podmínkou řidičský průkaz sk. C vítáno
zaslání životopisu či motivačního dopisu na e-mail:
cepak@zahradytabor.cz
NABÍZÍME:
práci ve stabilní prosperující firmě práci v menším kolektivu
osobní hodnocení
možnost dalšího odborného vzdělání
a zvýšení kvalifikace (kurzy, školení)
5 týdnů dovolené
cestovní výdaje hradíme v plné výši
vhodné pro absolventy
NÁPLŇ PRÁCE:
rekonstrukce parků a veřejné zeleně
výsadby rostlin
založení trávníků
kácení a ošetření dřevin
údržba veřejné
zeleně
zhotovení mlatových a dlážděných cest, kamenných
zídek a schodišť, dětských hřišť a sportovišť
*taj34 "ná"
KONTAKT: ING. ČESTMÍR CEPÁK

cepak@zahradytabor.cz

VODA-TOPENÍ
JAN HLÁVKA

Provádíme:
• montáže kotlů
všech značek
• montáže tepelných
čerpadel Regulus
• havarijní pohotovost
• průmyslové čištění
odpadů
• rekonstrukce vody,
odpadů, topení

Tel.: 602 200 550

DŘEVĚNÉ

ETYY
BRIK
A PELET
LISTOPADOVÉ

SUPER

CENY

vé A1
Pelety smrko č/kg
K
premium 5,-

Brikety válce dubové
Brikety RUF tvrdé dřevo
Brikety Pini-Kay dubové

5,40 Kč/kg
4,60 Kč/kg
5,60 Kč/kg

ceny vč.DPH

UZÁVĚRKA REZERVACE FIREMNÍ INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 23. 11. 2021. 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)

výroba z lamina i masivu

Martin Kříž

*taj35 "š."

NAMONT

UJEME V
Á

při odběru palety

pracujeme

Doprava autem s hydraulickou rukou

i v neděli

DŘEVOVÝROBA STANĚK

Jan Hlávka
Tel.: 727 819 869 / e-mail: hlavka-jan@volny.cz

Přehořov u Soběslavi 87 (objekt bývalého kravína)

TEPELNÉ

NA DOTA
CE!

strana 12

M

ČERPADL
O

v sobotu
nebo dle domluvy

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

tel.: 736 682 549
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

pracovní doba

PO-PÁ: 8-17

–––––––––––––––––––––––––––––
Solight 2x bezdrátový zvonek do
zásuvky + 1x tlačítko. Dosah 120 m, bílý,
48 volitelných melodií, nastavení hlasitosti. Tlačítko je se jmenovkou a má
vyrobenou stříšku na 3D tiskárně. Vše
jako nové. Cena 450 Kč. Tel.: 735 711
547.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám palivové dříví. Možnost
zajištění dopravy. Cena dohodou. Tel.:
602 758 317.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koňský kvalitní hnůj, prodám, pytlovaný i volně ložený. Táborsko. Tel.:
739408633.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám trafo 220V / 24V / 200VA
(400), 220V / 24V / 125VA (300),
autotrafo ATP15B 120V / 220V / 1500VA
(300), sluch. 4000 ohmů (200), sluch. 75
ohmů s mikrofonem ARF170 (150),
magnetofon B700 (500), horské slunce
SIRIUS R02 (1500), zaměř. přijímač
DELFÍN (500), mramor. desku 102 x 60 x
2cm (1000).Tel.: 608946407.
–––––––––––––––––––––––––––––
Střešní tašky Kruhová cihelna Dvorce,
v pěkném stavu, rozměr 40,5 x 22,5 cm,
450 ks, 2 Kč / ks.Tel.: 603232218.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dětskou cestovní postýlku
s náhradní matrací, cena 490 Kč. Jídelní
stoleček se židličkou (jako sedačka na
hraní nebo ke krmení) odnímatelný
pultík, upevnění dítěte popruhy, prací
potah, cena 550 Kč. Dámskou koženou
bundu (možno i jako motobunda)
velikost S, minimálně použitá, cena 750
Kč.Tel.: 607588510.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 2 dámská kola a 1 pánské starší, bez koroze. Cena 200 Kč za kus.
Sezimovo Ústí.Tel.: 608533666.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dámské jízdní kolo Author
Daytona Madison, přehazovačka Shimano 3 + 7, blatníky, velmi málo jeté,
v roce 2020 provedena celková kontrola
seřízení + promazání v servisu. Původní
cena 6.500,-Kč, nyní 4.000,-Kč. K vidění
vTáboře.Tel.: 721445557.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pánské jízdní kolo Author
Heavy Tools, převod 3 + 8, přehazovačka
Shimano, blatníky, přední vidlice polohovatelná, odpružené sedlo, velmi málo
jeté, v roce 2020 provedeno celkové
seřízení + promazání v servisu. Původní
cena 13.500 Kč, nyní 7.500 Kč. Tel.:
721445557.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nový nepoužitý jogurtovač 1
l. Originální balení s návodem, 350 kč. Email: vianka222@seznam.cz.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kočárek Dorjan šedozelený
cena 2.000 Kč.Tel.: 605443466.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám: fosforbronzový drát 450 m,
1,9 mm, 12 kg (900), měděné lanko 95
m, 126 x 0,2mm, 3,5 kg (500), strunovou
sekačku NRE 011 typ ERGO 550 (900),
kuchyňský dvoudřez nerez 780 x 435 mm
(700), kompresor na huštění pneumatik
(300). Koupím: nábytek UNIVERZAL,
stojky a skříňky otevřené 50 cm. Tel.:
777161148.
–––––––––––––––––––––––––––––
Kdo daruje vlnu a vlněné svetry za
poštovné. Předem děkuji. Tel.: 732 577
019.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 2 elektromotory, 1,1 kW 940
otáček, druhý 2,2 kW, cena 900 Kč za kus.
Tel.: 723784683.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám starší elektrokolo vhodné na
kratší vzdálenosti a starší pánské
a dámské kolo, cena dohodou. Tel.:
776757265.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám klávesy YAMAHA PSR 550,
CASIO CTK 731, velké množství nahrávek, flesh, diskety, žánr, písničky české,
moravské, slovenské, taneční, country,
pop, dle vašeho výběru. Výhodná koupě,
dohoda jistá. Chýnov.Tel.: 602828956.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám palivové dřevo k těžbě
3
svépomocí. Napadené smrky cca 10 m .
Přístup traktor s vlekem. Soběslavsko.
Tel.: 381523359.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám obilí - pšenici 490 Kč / q a ječmen 450 Kč / q. Soběslavsko. Tel.:
381523359.
–––––––––––––––––––––––––––––
Kdo prodá palivové dřevo ozvěte se.
Děkuji.Tel.: 773078522.
Pokračování na straně 14 >>

Pneuservis / Truhlářství / Podlahy / Renovace van / Dříví / EET

KULTURA TÁBOR
3.11. SLAVNOSTNÍ PREZENTACE
PROJEKTU PAMĚŤ NÁRODA
– PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ
od 17.00 / kinosál SPŠ strojní a stavební
Tábor, Komenského 1670. Veřejná prezentace projektu Příběhy našich sousedů.

10.11. VERNISÁŽ VÝSTAVY
JAN SOVÁK
17.00 hodin / Galerie U Radnice

10.00 hodin / pomník obětem I. sv.
války, park Pod Kotnovem. Pietní akt
spojený s položením věnců uctí památku
padlých ve světových válkách a válečných
veteránů. Pořádají příslušníci vojenské
posádkyTábor ve spolupráci s městemTábor.

11.11. 380. Barevný čtvrtek aneb
Od Tábora až na konec světa
RUSKO – CESTA DO GULAGU
19.00 hodin / Divadlo Oskara Nedbala
Tábor. Badatel a cestovatel Štěpán
Černoušek představí výsledky čtyř expedic
na Sibiř, během nichž jeho tým Gulag.cz
zmapoval dvě desítky opuštěných táborů.
V Rusku nevzniklo muzeum z žádného
bývalého gulagu, a tak se jedná o jedinečnou
možnost poznat tato místa blíže. Po
promítnutí lmu z expedic budete mít
možnost navštívit gulag ve virtuální
a rozšířené realitě. Pořádáno ve spolupráci
s Divadlem Oskara Nedbala a Blatským
muzeem v Sobě-slavi.

17.11. VZPOMÍNKA
NA 17. LISTOPAD
Žižkovo náměstí. Vzpomínkový akt
k listopadovým událostem /bez programu/.
Přijďte zapálit svíčku na Žižkovo náměstí
v Den boje za svobodu a demokracii. V čase
17.00–20.00 hodin bude osvícena budova
Staré radnice.

24.11. VERNISÁŽ VÝSTAVY
ANDĚLSKÉ VÁNOCE
17.00 hodin / Galerie 140

26.11. SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
od 17.00 hodin / Žižkovo náměstí.
Předvánoční atmosféru zpříjemní soubor
WILD STICKS a Andělská poštovna
s pošmistrem.

PŘIPRAVUJEME:
5. 12. ČERTOVINY
Od 17.00 hodin / Žižkovo náměstí.
Čertovský zábavný program s tradiční
nadílkou od Mikuláše a s pekelnou show.

11. 12. od 9.00 do 18.00 hod.
12. 12. od 9.00 do 16.00 hod.
STAROČESKÝ VÁNOČNÍ TRH
Žižkovo náměstí. Přijďte si užít atmosféru
staročeskýchVánoc.

HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR
www.husitskemuzeum.cz

6.11. KOSTÝMOVANÁ
PROHLÍDKA
13.00–14.00 hodin / Husitské muzeum
v Táboře, Žižkovo náměstí 1. Oblíbená
zábavná výprava do středověkého podzemí
za svitu luceren pro celou rodinu. Doporučujeme objednat, kapacita prohlídky je
omezená, tel. 774 059 263, objednavky@
husitskemuzeum.cz.

11.11. TO JE TÁBOR!
18.00–20.00 hodin / gotický sál Staré
radnice. Slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže o nejlepší video o Táboře k výročí
založení města. Vystoupí dětský bubínkový
soubor Hakuna Matata z Jindřichova
Hradce.

19.11. KONCERT CREATRIO –
KLENOTY BAROK. ŽIDOV. HUDBY
18.00–20.00 hodin / gotický sál Staré
radnice. Klenoty barokní židovské hudby /
Creatrio pod vedením českobudějovické
étnistky a hudební pedagožky Lucie
Duškové.

20.11. SOBOTNÍCI
NA NOVÉM HŘBITOVĚ
14.00–16.00 hodin / 14.00 hodin sraz
před vchodem u obřadní síně. U příležitosti
památky zesnulých se Sobotníci sejdou na
Novém hřbitově. Během výpravy si připomeneme nejen stoletou historii hřbitova,
ale i některé zemřelé, kteří zde spočinuli.
Program připravily historičky Husitského
muzea Jitka a LenkaVandrovcovy.

30.11. JAN ŽIŽKA A HUSITSKÝ
TÁBOR V DĚJINÁCH A V TRADICI
Prof. PhDr. PETR ČORNEJ,DrSc.
18.00–20.00 hodin / Centrum Univerzita Tábor, velký sál. Přední český
historik a znalec husitství i s ním spojených
historických tradic, prof. PhDr. Petr Čornej,
DrSc., přijal opět pozvání Husitského muzea
v Táboře k mimořádné přednášce, která
symbolicky uzavře připomínky šestistého
výročí založení husitské obce na hoře Tábor.
Petr Čornej se ve své přednášce zaměří na
vztah Tábora a Jana Žižky z Trocnova
v průběhu husitských válek. Představí také,
jak byl tento vztah vnímán v období utváření
nové národní identity a historické tradice
českého národa, tedy v 19. a na počátku 20.
století.

–––––––––––––––––––––––––––––

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR
www.knihovnatabor.cz

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA – KNIHY
AŽ K VÁM DOMŮ
Je pro vás obtížné ze zdravotních důvodů
docházet do knihovny, ale bez knížek se neobejdete? Zkuste využít našeho knihovního
kurýra! Pro koho je služba určena? Pro
zdravotně znevýhodněné čtenáře knihovny
s bydlištěm v Táboře a nejbližším okolí, pro
které je obtížné nebo zcela nemožné
knihovnu navštívit (lidé se zrakovým či
tělesným postižením a senioři). Donášku si
můžete domluvit osobně, telefonicky (381
200 587, 778 412 980) nebo po e-mailu
knihovna@mkta.cz. Dokumenty doručujeme jednou měsíčně, zpravidla druhý
týden v měsíci.

4.11. - 31.3.2022
POZOROVÁNÍ NA HVĚZDÁRNĚ
Hvězdárna, 4. patro. Pro veřejnost je
hvězdárna přístupná každý čtvrtek: duben–
říjen od 20.00 hodin, listopad–březen od
18.00 hodin. Kromě pravidelných čtvrtků je
hvězdárna otevřena při speciálních příležitostech, konkrétně při pozorování
nevšedních astronomických úkazů.

3.11. A 24.11.
MOZKOVÁ POSILOVNA
9.00–10.00 hodin / Knihovna pro dospělé,
Klubovka. Zábavné lekce trénování paměti
a mozkového joggingu pro seniory. Lektorky
kurzu jsouAndrea Šáchová a Iva Horatlíková.
Kapacita kurzu 16 osob. Přihlásit se můžete
osobně v knihovně nebo na telefonních
číslech 381 200 587 a 778 412 980.

3.11. UDRŽITELNOST: GLOBÁLNÍ
PANDEMIE NÁSILÍ NA ŽENÁCH
18.15–19.00 hodin / Knihovna pro
dospělé, Klubovka. Kristýna Hejzlarová,
která v současné době působí v Informačním
centru OSN v Praze a věnuje se komunikaci
klimatické změny, genderu a dezinformacím
z globálního pohledu, během přednášky
představí nejen základní fakta této globální
pandemie, ale i reálné příběhy jako inspirace
pro ty, kteří se s problémem násilí potýkají
a neví, jak situaci řešit, nebo jim strach a stud
brání vyjít s ním ven.

4.11. TÝDEN AV ČR: JAK FUNGUJE JAZYKOVÁ PORADNA?
18.15–19.00 hodin / Knihovna pro
dospělé, Klubovka. Pokud se zajímáte
o češtinu, přijďte si poslechnout odlehčené
povídání o historii i současném fungování
jazykové poradny. O své zkušenosti se
zodpovídáním jazykových dotazů se s vámi
podělí lingvistka Mgr. Klára Dvořáková.
Přednáška se koná v rámci akce Týden
Akademie věd ČR (1.–7. listopadu 2021).
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8.11. PC KURZY:
ZÁKLADY PRÁCE NA PC

9.00–10.00 hodin / Knihovna pro dospělé,
Klubovka. Rezervace na telefonním čísle 381
200 587 nebo se osobně přihlaste v knihovně. Kapacita kurzu je 10 osob. Vstupné:
30 Kč (platba na místě v den konání akce)

10.11. VÝTVAR. DÍLNA PRO DĚTI:
VÝROBA VÁNOČNÍ DEKORACE

14.00–16.00 hodin / Knihovna pro děti
a mládež, 1. patro

10.11. VESMÍRNÝ TÁBOR 2021:
KAM SE ZTRÁCÍ TMA? A PROČ JI
TAK MOC POTŘEBUJEME?

18.15–20.00 hodin / Knihovna pro dospělé, Klubovka

18.11. SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN: RADEK ŠTĚPÁNEK

18.15–20.00 hodin / Knihovna pro dospělé, Klubovka

20.11. KNIHAŘSKÁ DÍLNA – VÝROBA POZNÁMKOVÉHO BLOKU

PNEUSERVIS

Jiří Sedláček

• přezu • vyvážení kol

• opravy • prodej • uskladnění pneu

• karosářské práce • mechanické práce
• laserová geometrie • diagnoska
• kompletní servis autoklimazací
• desinfekce interiéru ozonem
• příprava na STK • veškeré opravy vozidel ...
Bechyňská 80, Malšice, tel.: 777 098 884
Po - Pá 8-12/13-16 - mimo provozní dobu dle domluvy

autodilnamalsice.kvalitne.cz

ZAKÁZKOVÉ

TRUHLÁŘSTVÍ

víl

Kratoch

TÁBOR

• KUCHYŇSKÉ LINKY • VESTAVNÉ SKŘÍNĚ
• OBÝVACÍ POKOJE • DĚTSKÉ POKOJE
• LOŽNICE • KOUPELNOVÝ NÁBYTEK
• ATYPICKÉ POSTELE • DŘEVĚNÉ STAVBY

9.00–12.00 hodin / Knihovna pro dospělé,
Klubovka. Kurz s knihařem Jaroslavem
Těsno-hlídkem, pro starší děti a dospělé.

KOMPLETNÍ VYBAVENÍ INTERIÉRŮ (byty, kanceláře, ordinace...)

22.11. PC KURZY: E-MAIL

tel.: 721 270 547

9.00–10.00 hodin / Knihovna pro dospělé,
Klubovka. Přihlásit se můžete osobně
v knihovně nebo na telefonních číslech 381
200 587 a 778 412 980. Kapacita kurzu je
10 osob.

24.11. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE STRÁŽCI
NAŠÍ PAMĚTI

Michal Kratochvíl

truhlarstvikratochvil@seznam.cz
www.truhlarstvikratochvil.com

PODLAHY
LOUDÍN
PRODEJ A POKLÁDKA PODLAHOVÝCH KRYTIN
• laminátové podlahy
• příprava a vyrovnání
podkladu

13.30–16.00 hodin / Knihovna pro děti
a mládež, 1. patro

• vinylové podlahy
• dřevěné podlahy
• koberce, PVC

25.11. BRAIN&BREAKFAST:
INSPIRACE BAŤA

OD ZAMĚŘENÍ PO REALIZACI

8.30–10.00 hodin / Knihovna pro dospělé,
Klubovka. Přednáší projektová manažerka
Nadace Tomáše Bati, lektorka a spisovatelka
odkazu lozo e Baťa, autorka projektu
Inspirace Baťa.

29.11. BOOKSTART ANEB
S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA:
PRVNÍ POMOC DĚTEM

10.00–12.00 hodin / Knihovna pro děti
a mládež, 1. patro. Přednáší zdravotnický
záchranář Pavel Straka. Kapacita akce je
omezena, je nutné se přihlásit na tel. 381
200 583.

30.11. DESKOHRANÍ
S MICHALEM

16.00–18.00 hodin / Knihovna pro děti,
1. patro

30.11. SPISOVATELÉ DO
KNIHOVEN: LUBOŠ SVOBODA

18.15–20.00 hodin / Knihovna pro
dospělé, Klubovka. Básník Luboš Svoboda se
narodil v jihočeském Chýnově, absolvoval
Vyšší odbornou školu publicistiky a Literární
Akademii Josefa Škvoreckého. Za sbírku Vypadáme, že máváme (2014) byl nominován
na Cenu Jiřího Ortena.

–––––––––––––––––––––––––––––

7.11. KLASICI V ULICI Z. S.
PHILHARMONIA OCTET PRAGUE
A MARTIN KASÍK

19.00 hodin / Divadlo Oskara Nedbala
Tábor. Interpreti tohoto Octeta jsou laureáty
meziná-rodních soutěží a členové orchestrů,
jako je Berlínská lharmonie, WRD Köln
nebo Česká lharmonie . Na programu M. P.
Musorgský – Obrázky z výstavy

25.11. KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ
& ADAM PLACHETKA
– W. A. MOZART

19.00 hodin / Divadlo Oskara Nedbala
Tábor. Světově uznávaný basbarytonista
Adam Plachetka vystoupí v Táboře za
doprovodu skvělého Epoque Symphony
Orchestra. Jako dirigent orchestru se
představí Jan Kučera, který patří mezi
nejlepší dirigenty nastupující generace.

28.11. MINIOPERY

14.30 hodin / Divadlo Oskara Nedbala
Tábor. Dnes již legendární Miniopery
autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Zdeněk
Svěrák. V Táboře zaznějí všechny čtyři:
Budulínek, Karkulka, O dvanácti měsíčkách
a Šípková Růženka.
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

Luční 664/36
392 01 Soběslav

e-mail: podlahyloudin@seznam.cz
tel.: 702 287 166

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

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

é
v
o
v
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p

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

í
v
í
dř

Kontakt: tel.: 777 984 361

REGISTRAČNÍ
POKLADNY
Ekonomický systém
Platební terminály
E-shop

602 466 533 w w w. j i r a n e k . c z
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11.11. DEN VETERÁNŮ

Odbor kultury a cestovního ruchu, Žižk. nám. 11, Tábor, tel.: 381 486 300

Truhlářství / Dveře / Kácení / Nemovitosti / Topenář / Kadeřnictví / Zahradnické práce / Žaluzie
ŘÁDKOVÁ

Pro Váš domov
jen to nejlepší

SBĚRATELSTVÍ
>>> pokračování ze strany 12
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Stránského 2255
390 02 Tábor

OŠETŘOVÁNÍ
A KÁCENÍ STROMŮ
• nor mální a rizikové kácení stromů
• odborný řez stromů
horolezeckou technikou
• posudky statického stavu stromů
Ing. Petr Fuka - tel.: 723 154 269, fuka@arbres.cz, www.arbres.cz

KOMERČNÍ AREÁL
®

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

Podnikejte u nás v areálu TOPAS!

SOUTĚŽ

NEJVĚTŠÍ
NÁKLAD

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!

V OKRESE!

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

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

Obsahem listopadové tajenky je citát od anglického dramatika Williama Shakespeara .
Všechny odpovědi zaslané do 26. 11. 2021 budou
zařazeny do slosování. Hodně úspěchů při skládání
tajenkyVám přejeVaše redakce.
Výhercem minulé soutěže byla vylosována paní
Marie Janouchová z Nadějkova a získala tak od
redakce 500 Kč. Správné znění minulé tajenky:
"Čím méně mluvíte, tím více času máte na
podstatné věci." Gratulujeme. Dotazy k této soutěži
na 608 223 122.

Reklama, která funguje
Rezervace firemní inzerce:
602 855 804 (K. Tůmová)
608 223 122 (P. Křížovský)

www.inzercepartner.cz

INSTALATÉRSTVÍ
A TOPENÁŘSTVÍ

KADEŘNICKÝ SALON
Pracujeme s vlasovou kosmetikou MATRIX

• dámské, pánské a dětské stříhání • melíry
• kombinace barev • prosvětlení celých vlasů
• dobarvení • podbarvení • melírování více
barvami současně • akční styling • společenské
a svatební účesy • masáže hlavy • vlasová
terapie a regenerace - biolage • poradenství

čištění a monitoring potrubí
prodej nářadí Ridgid a Hürner
Aleš Křivánek, tel.: 774 964 382
e-mail: aleskrivanek@post.cz

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
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Veronika Váňová, Křížíkovo nám. 496, Tábor
HAIRSTYLING

Tel.: 720 968 789

ALUZIE

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

602 453 806

jaroslav.zavadil@email.cz

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

Prodám časopisy Věda a technika
mládeži - kompletní ročníky 1954
a 1955, nesvázané, velmi dobrý stav
(i s kresbami Zdeňka Buriana), levně.Tel.:
728987522.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám sběratelské věci na téma
"'železnice" - pohlednice, knihy atd.
Levně.Tel.: 728987522.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám velikou sbírku vánočních
pohlednic. Nutno vidět, lacino. Tel.: 721
206 403.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám sbírku gratulačních (dvoustránkových) dopisnic (přes 7000 ks), 11
velkých krabic - Vánoce, Velikonoce, růže,
květiny, firemní a další náměty, jsou
z celého světa. Pouze vcelku a velmi
lacino.Tel.: 721206403.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám velkou sbírku s námětem
"Tábor" - pohlednice, knihy, fotografie,
dokumenty, obálky s přítiskem firem,
pamětní listy, autogramy, obrazy atd.
Nutno vidět. Více info po telefonu. Tel.:
607256328.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám sbírky starých a nových pohlednc - Německo, Rakousko, Maďarsko,
Polsko, Itálie, Francie, SSSR, Rusko,
Švýcarsko, Slovensko atd. Dále sbírky
námětových pohlednic, staré, pěkné.
Levně, více info po telefonu. Tel.:
607256328.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pohldenice, stré i nové a další
sběratelský materiál o Plzni a Zlíně.
Lacino.Tel.: 732809614.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pohlednice, staré i nové,
knihy a další sběratelský materiál na
téma "lodě".Tel.: 732809614.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím stré věci - lahve, reklamní
cedule, hračky, hole, rádia, přístroje,
vánoční ozdoby, kočárky, knihy. Dále
církevní, hasičské, vojenské, železniční
věci a vše o pivu. Do malého soukromého
muzea. Snažím se zachránit staré věci.
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, do soukromého muzea. Tel.:
602415761.
–––––––––––––––––––––––––––––
Kdo daruje známky a vše kolem
filatelistických potřeb pro začínajícího
filatelistu? Předem děkuji. Tel.: 775 334
542.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám LP desku Půlnoc, nahraná
leden 1990 ve studiu Budíkov Globus
International, sametové podzemí. Hudba
M. Hlavsa, texty Němcová, Palouš.
Sběratelský unikát, cena 500 Kč. Duo +
album Ohnivá kola, The cream a další.
Tel.: 776136531.
–––––––––––––––––––––––––––––
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, figurky do betléma a starou
bižuterii.Tel.: 603872698.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím časopisy ABC v dobrém stavu,
nevytrhané, dále koupím 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 19 svazků časopisů Letectví +
kosmonautika, kompletní ročníy 1977 1994 (světlemodrá vazba). Rovněž
prodám 6 svazků časopisu Modelář,
ročníky 1986 - 1992.Tel.: 728285643.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím odznaky i celé sbírky. Tel.: 607
589 307.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám šelakové desky "Ultraphon",
album 9ti desek "Slovanské tance" A.
Dvořák (Symfonický orchestr českého
rozhlasu diriguje Otakar Jeremiáš). Stav
100%. Broušené sklo: Váza velká, váza
malá, popelník, mísa, misky 6 kusů. Tel.:
777161148.
–––––––––––––––––––––––––––––
Sběratel koupí staré hodinky. Slušné
jednání, peníze v hotovosti. Značky Prim,
Omega, Longines, Doxa a jiné. Tel.:
602111651.
Pokračování na straně 15 >>

Dřevo / Tepelná čerpadla / Práce / Kácení / Koupelny / Drůbež / Půjčky / Oděvy / Krmivo

SEZNAMKA

Palivové a krbové

dřevo

>>> pokračování ze strany 14

délky dle dohody

Michal Říha - tel.: 604 458 867

lokalita
Táborsko

w w w. e x p r e s s c a s h . c z

724 393 227

František Vrtiška

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

hledáme

ŠIČKY
do Plané nad Lužnicí
• dobré platové ohodnocení
Tel. 728 340 582, info@dynamis-toys.cz

KUPÓN

Do příštího vydání budou zařazeny
pouze kupóny došlé do 26. 11. 2021!

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)!
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.

KOUPELNY

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

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA:
áž
Mont j
e
Prod

KOCANDA

REKONSTRUKCE KOUPELEN
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽEB

R
VYK

MEN

É

KRŮT Y

ZE D V
OR
BEŽ
RŮ

mob.: 602 469 908 • tel.: 381 521 228

w w w. k o u p e l n y k o c a n d a . c z
Petra Bezruče 507 / Soběslav (u pošty)

Výroba
a
půjčk
pte si
u
k
,
e
t
!
dej

5.000 až 70.000 Kč

MONTUJEME TEPELNÁ ČERPADLA
I S VYŘÍZENÍM DOTACE

PREMIU

M

JEANS

Nehle od výrobce
džíny

Prodejna
Kapitána Jaroše 2392
Tábor Klokoty
OC Zlatá Svíčka

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

Rodinná farma u Vojtů
Hamr 18

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

VŠE PRO MAZLÍÈKY
VYBRALI JSME PRO VÁS

BRIT Premium by Nature Adult
M 15+3 kg ..... 783,BRIT Premium by Nature Adult
L 15+3 kg ..... 799,-
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Nejrychlejší

štípané

prodej • montáž • servis

A

Jsem vdovec 50 let. Hledám touto
cestou ženu k seznámení. Nehledám
žádnou modelku, ale ženu s upřímným
srdcem a aby mě brala takového jaký
jsem. Jestli někde jsi, tak napiš, já se ti
ozvu. PouzeTábor.Tel.: 722304133.
–––––––––––––––––––––––––––––
61 / 165 uličnická optimistka i šťastná
romantička s nohama na zemi a pořád v
akci by ráda našla obyčejného muže.
Okolí Soběslavi a jen vážně. Prosím SMS.
Tel.: 606765997.
–––––––––––––––––––––––––––––
67 letá osamělá vdova hledá muže 60 70 let.Tábor a okolí.Tel.: 723808531.
–––––––––––––––––––––––––––––
Muž 66 / 190 vlastní byt, auto, žijící sám
hledá inteligentní ženu přiměřeného
věku, která kouří a má kladný vztah
k alkoholu. Tábor a okolí. Tel.: 728 386
971.
–––––––––––––––––––––––––––––
Hledám hodného sympatického
muže, přítele, po čase snad i víc, který má
rád vážnou hudbu, divadlo, rád chodí do
společnosti. Jen vážné, slušné, seriózní
jednání.Věk od 54 do 70 let. Je mi 54 let.
Zn. Najdu své štěstíTel.: 724716043.
–––––––––––––––––––––––––––––
Žena 58, 180, ráda pozná hodného,
slušného, pořádného, inteligentního,
vyššího muže, abstinenta, nekuřáka, pro
vážný společný vztah. Vzájemná úcta,
láska, opora a vážit si vzájemně jeden
druhého, hodnot ženy. Úsměv na rtech,
štěstí když se najdeme.Auto vítané. Zn. ty
a já.Tel.: 722076071.
–––––––––––––––––––––––––––––
Jsem obyčejná ženská s klady i zápory,
obyčejnými nároky, ze staré školy, lidově
založená, přímočará, bezkonfliktní,
v pohodě. 49 let, 158 cm, 58 kg. Hledám
stejně založeného parťáka spolehlivého
a vyzralého pro život, citově dospělého
sympaťáka. Jen vážně. Okr. Tábor,
Jindřichův Hradec, České Budějovice.Tel.:
703542844.
–––––––––––––––––––––––––––––
Ahoj. Slečnu do 40 let, bez z., se tímto
snaží oslovit nekuřák 171 / 54, mladšího
vzhledu, modrooký blond z Prahy 3, bez
příležitosti k seznámení. Tel.: 731 558
263.
–––––––––––––––––––––––––––––
Žena 53 / 167 / 70 z Tábora hledá kamarádku nejen na letní dovolenou v Chorvatsku v srpnu 2022. Manžel je workholik a dcera odrůstá a cestování s mámou ji
nebaví.Tel.: 731841965.
–––––––––––––––––––––––––––––
Malá, štíhlá pod plachetkou osoba
hledá lesního hejkala na vážný a pohodový vztah. Nejsem modelka, bohatá ani
superdokonalá, jen obyčejně normální
lidově a citově založená ženská co si na
nic nehraje a nesnáší faleš či přetvářku.
Chci ti věřit a vážit si tě. Žít neobyčejně i
obyčejný život. Dáš to?Tel.: 703542844.
–––––––––––––––––––––––––––––
Ahojky je mi 43 let a rád bych se seznámil s milou a hodnou ženou do 40 let
s max 1 dítětem, jsem svobodný a bezdětný nekuřák s autem, děkuji a budu se
těšit na nabídky.Tel.: 732549503.
–––––––––––––––––––––––––––––
Rád bych našel v Praze temperamentní
mladou holku nebo ženu do 45 let svoji
"lásku bláznivou".Tel.: 704814204.
–––––––––––––––––––––––––––––
Ahoj. Slečnu se vztahem k přírodě, do
40let, bez z., hledá osamělý bezprobl.
nekuřák, abst. 54 : 171, modrooký blond
z Prahy 3, bez příležitosti k seznámení.
Tel.: 731558263.
–––––––––––––––––––––––––––––
Muž 54, 181 hledá pro trvalý vztah ženu
s kladným vztahem k přírodě a všemu
živému, sms.Tel.: 777556702.

TEPELNÁ ČERPADLA

D

INZERCE

Objednávejte kupónem na této straně.

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

ŘÁDKOVÁ

?
JOB

PŘIJMEME PRACOVNÍKY

27.000 – 34.000 Kč
www.windowstar.cz

tel.: 381 604 700

podlahové
krytiny

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

JARNÍ

MAĎARSKÉ A SLOVENSKÉ

POBYTY

autokareom
z Táb ra

Prodej 2022 zahájen!
SÁRVÁR – hotel PARK INN
10.4. – 14.4. polopenze + vstupy / 4 noci
22.5. – 25.5. polopenze + vstupy / 3 noci
ZALAKAROS – hotel PARK INN
15.5. – 19.5. polopenze + vstupy / 4 noci

8.390,7.990,7.790,-

VELKÝ MEDER – penzion GYÖRY
26.4. – 30.4. polopenze / 4 noci

5.990,-

VELKÝ MEDER – hotel AQUA
8.5. – 11.5. polopenze / 3 noci
8.6. – 11.6. polopenze / 3 noci

5.590,5.590,-

PODHÁJSKA – penzion QUATRO
14.5. – 21.5. snídaně / 7 nocí
11.6. – 18.6. snídaně / 7 nocí

6.490,6.690,-

Odjezdy: Ml. Vožice, Tábor, Soběslav, Veselí n./L., Č. Budějovice, Třeboň.

CENY PLATÍ PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2021

Objednávat můžete na tel.:

HODINOVÝ
MANŽEL
MALOVÁNÍ
MONTÁŽ NÁBYTKU
ELEKTROROZVODY
OPRAVY A VŠE, CO JE TŘEBA

724 307 781

30 let

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

akční

PRODEJ

SLEVY
Navštivte
naší
vzorkovnu
v Plané nad
Lužnicí

na komplet dveře
+ zárubeň s cenou
od 4.300 Kč
bez DPH

21

. 20

ce
Ak

tí
pla

do

2
7. 1

1

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

smrk suchý
50 cm

499 Kč

PRMS

DŘEVITÁ VLNA

vinyl
NOVÉ
generace

SPC vinyl floor

UNILIN click 4 V spára

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

oční optika

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

MULTIFOK

ÁLNÍ

BRÝLOVÉ
ČOČKY

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

dveře zárubně střešní okna fasádní okna
screenové rolety plovoucí podlahy
ATEX Group s.r.o., Strkovská 188, Planá n. Luž.

SEZIMOVO
ÚSTÍ

tel./fax: 381 291 318, mobil: 607 932 827
info@atex-group.cz

w w w.atex- group.cz
UZÁVĚRKA REZERVACÍ
FIREMNÍ INZERCE
DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA:

23.11.
2021

TUROVEC
PLANÁ NAD LUŽNICÍ

... už jen jedny brýle na všechny vzdálenosti
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