
PODLAHY PRO VÁS OD NÁS

Přejeme Vám
hodně úspěchů

v novém roce
2022

Přejeme Vám
hodně úspěchů

v novém roce
2022

www.faliko.czwww.faliko.cz

Dodáváme a instalujeme:
• dřevěné podlahy
• vinylové podlahy

• laminátové podlahy
• PVC a marmoleum

• koberce

Dodáváme a instalujeme:
• dřevěné podlahy
• vinylové podlahy

• laminátové podlahy
• PVC a marmoleum

• koberce

ČSLA 2244 – bývalá Družba, Tábor, tel.: 381 251 859, mob.: 777 559 418, 777 559 421 , obchod faliko, Po-pá: 8 – 17 hod.@

Renovujeme podlahyRenovujeme podlahy
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INZERTNÍ A KULTURNÍ NOVINY319/1/2022 w w w . i n z e r c e p a r t n e r . c z 40.000 ks T + . . ZDARMAPRO OKRES ÁBOR TÝN N VLT40.000 ks T + . . ZDARMAPRO OKRES ÁBOR TÝN N VLT
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RK STEJSKAL.
R E A L I T N Í K A N C E L Á Ø

CZ ÁBOR. T

Za autovrakZa autovrak

1.500-10.000Kč*
vyplatímevyplatíme

*kompletní autovrak
odevzdaný v naší

provozovně

Ekologická
likvidace
autovraků

Ekologická
likvidace
autovraků

HUTNÍ MATERIÁLYHUTNÍ MATERIÁLY
KOVOŠROTKOVOŠROT

Družstevní 245, Tábor – Čekanice
tel.: 381 281 501, 724 883 818

PODLAHOVÉ ROŠTY BETONÁŘSKÁ OCEL

PROVOZ ÁBORT

w w w . f e r r u m - m b . c zw w w . f e r r u m - m b . c z

možnost odtahu

-60%
LEDNOVÝ VÝPRODEJ Matrace od 1790 Kč, polštáře z paměťové

pěny od 596 Kč, lamelové rošty od 1095 Kč.

Objednávejte online na www.spime.cz, nebo v

prodejně na Kopečku, Soběslavská 638, Tábor.

až



Auta / Okna / Sporáky
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AUTO / MOTO

Milé čtenářky a čtenáři,
Vánoce i silvestrovské oslavy jsou za

námi a v ruce držíte první vydání
Partnera roku 2022. Začali jste nový rok
plněním svých novoročních předsevzetí?
Pokud ano a chcete plánované změny

opravdu dosáhnout, budete potřebovat
velmi pevnou vůli a disciplínu. Hlavně

musíte být stoprocentně rozhodnuti své
plány uskutečnit, jinak to nebude

fungovat. Podle některých studií vydrží
každé druhé novoroční předsevzetí

alespoň půl roku. Rok se svých plánů
drží jen devět procent z nás. Důvodem
prý je, že nás více motivuje konec roku,

než touha doopravdy něco změnit.
Pokud si tedy plánujete, že začnete
hubnout, učit se jazyky nebo cvičit

přesně od 1. ledna, udělali jste první
chybu... Numerologický součet

letošního letopočtu dává harmonickou
šestku. Toto číslo se pojí s nadějí,

harmonií, mírem, domovem a rodinou.
Číslo 6 prý také symbolizuje (vy)léčení.

Třeba si v roce 2022 konečně
de nitivně por adíme s pandemií.

Přeji Vám klidný nový rok.

Pavel Křížovský - šéfredaktor

UZ
ÁV

ĚR
KA

 R
EZ

ER
VA

CE
 F

IR
EM

N
Í I

N
ZE

RC
E 

DO
 P

ŘÍ
ŠT

ÍH
O

 Č
ÍS

LA
PŘ

ÍJE
M

 F
IR

EM
N

Í I
N

ZE
RC

E 
N

A
TE

L
DI

ST
RI

BU
CE

 D
O

VŠ
EC

H 
SC

HR
ÁN

EK
 O

KR
ES

U
TÁ

BO
R

PL
O

ŠN
Á 

IN
ZE

RC
E 

JIŽ
 O

D
:

.:
60

2 
85

5 
80

4,
60

8 
22

3 
12

2 
•

•
97

5 
Kč

 (7
5 

x 
43

 m
m

)
25

. 1
. 2

02
2.

Prodám 3 kola na Daewoo Matiz 145/70
R13 za 300 Kč.Tel.:737300729.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím Babettu. Pěknou, pojízdnou
nebo na lehkou opravu a dílenskou příručku
na Volhu 3102 a různé reklamní předměty
s logemVolha Gaz.Tel.:607724087.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––
Alu kola 6,5 / 15, 4 ks, Octavia, bezvadné
(vč. pneu 195 / 65 / R15, Danlope Sport
response na cca 1 - 2 sezóny). 5.100 Kč.Tel.:
604748797.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám sadu zimních kol plech.disk pneu
Barum Polaris 195/65 R15 91T + poklice,
najeto 12.000 km - zachovalé, cena 3.500
Kč. Sadu na opravu pneu OA Ventrex tj.
vzduchový kompresor 12V.Těsnící náplň 700
ml - nové, cena 900 Kč. El. stříkací pistole
everspray 250 vč. příslušenství a náhradních
trysek - nová, cena 950 Kč.Tel.:724917301.

Prodám vstřikovací trysky bez držáků -
nové P-V3S 120S-525 10 ks - ZETOR UN. Ř.
160S-430-4370 - 4 ks Z-50Super DO - 120S
625-07 - 7ks .Kompresor T-138 kompresor
IFA na výrobu dom. kompresoru. Montážní
brašny nové kožené 2 ks. Nepoužité ložiska
130 ks a gufera 120 ks, vrtáky 2 - 10 mm 60
ks, seznam zašlu na WhatsApp. Tel.:
723892262.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám Škoda Fabia 1.2 TSi / 63 kW,
výbava Ambiente, karosérie hatchback, rok
výroby 2011, stříbrná metalíza, najeto cca
163.000 km, ABS, servo, centrál, mlhovky,
Imobilizér, el. zrcátka, manuální klimatizace,
rádio, servisní knížka, auto je po výměně
oleje, nové brzdy, STK 9 / 2023, cena
115.000 Kč. E-mail: Vojakovaiva@seznam.
cz.

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 Škoda Octavia I 4x4, combi, 1.9
TDI, r.v. 2005, výkon 74 kW, 6rychostní,
tažné zař., stříbrná metalíza, STK do 8/2022.
Cena dohodou.Tel.:602481581.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupíme pro manželku osobní auto,
nejlépe garážované, od pečlivého majitele.
Děkujeme za odpověď.Tel.:724132614.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám Felici MAGK2, rok výroby 2000,
garážované, 1. majitel. Najeto 80.000 km.
Cena dohodou.Tel.:607132183.

Koupím babetu i nepojízdnou, kompletní
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.

www.pur-zika.cz

tel.: 739 448 625

PUR IZOLACE

dveře / žaluzie / parapety
sítě proti hmyzu / zimní zahrady

dodávky / montáž / poradenství / servis

Salamander - 5 let záruka

PLASTOVÁ / DŘEVĚNÁ / HLINÍKOVÁ

SLEVY 50%až
www.p las tovaokna - tabor. cz

Vzorková kancelář
Centrum univerzita Tábor - 1. p.
Vančurova 2904, č. dveří 202, Tábor
mobil:
e-mail: fanovotny@atlas.cz

773 223 355, 723 151 161
N A!OVÁ

ADRES

OKNA

ŠIROKÝ VÝBĚR

KAMEN
A KRBOVÝCH

SPORÁKŮ

*taj1"Ka"

*taj2"ž"

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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
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www.pur-zika.czwww.pur-zika.cz

tel.: 739 448 625tel.: 739 448 625

PROFESIONÁLNÍ
APLIKACE

KVALITA
ZARUÈENA

více na našem webu

e-mail: marek.zika@tiscali.cz

PUR IZOLACEPUR IZOLACE

Zaizolujem
e

i Váš dům

Podniková prodejna
výrobce matrací, roštů a postelí

Vožická 3201, Tábor  | Po–Pá: 9–18, So: 9–12
www.fajnspanek .cz

Infolinka 380 831 000

Rozvoz po Táboře zdarma nebo za snížené dopravné 390 Kč.

... skladem

od 2 990 Kč

Zdravotní matrace

od 1 190 Kč

Lamelové rošty

od 5 690 Kč

Postele z masivu

Matrace Rošty|
Postele

Právní služby

Vančurova 2904, 390 01 Tábor

Mgr. , advokát
ruzicka@akruzicka.cz

Tomáš Růžička

+420 723 726 258

Mgr. , advokát
ondrej.rezac@akrezac.cz

Ondřej Řezáč

+420 723 964 513

· ·
· ·
· ·

rodinné právo nemovitosti
insolvence občanské právo
pracovní právo trestní právo

v Táboře

První schůzka zdarma

PÉŘOVÉ
VÝROBKY

Otevřeno: PO 8–12 / ÚT 8–12/13–17 / ČT 13–17
Dále otevřeno dle předchozí tel. dohody!
• šítí prošívaných dek • dvojitý prošev s paspulí
• šití pøikrývek z antibakteriálních pracích sypkovin
• vhodné i pro alegiky • kvalitní sypkoviny od standardu po luxus

AKCE ČIŠTĚNÍ PEŘÍ ZDARMA (pøi odbìru sypkoviny)

tel.: 739 374 920 www.e- janovsky.cz

LEDNOVÝ

VÝPRODEJ

SKLADOVÝCH

ZÁSOB

ŠIROKÝ VÝBĚRŠIROKÝ VÝBĚR

KAMENKAMEN
A KRBOVÝCHA KRBOVÝCH

SPORÁKŮSPORÁKŮ
U Čápova dvora 2762, Tábor

tel: 733 747 944 w w w.latop.cz
R

*taj3"dý "

*taj4"čl"

*taj5"ov"
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Bazény / Dřevo / Práce / Stavebniny
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BYTOVÉ VYBAVENÍ
>>> pokračování ze strany 2
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–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám elektrický kontaktní gril Tefal
OptiGrill, typ 8350, série 1. Plně funkční,
stav viz fotografie. Osobní předání v Táboře,
při platbě předem mohu zaslat. O ceně
můžeme jednat, nabídněte. Prodám
džusovač, odšťavňovač Moulinex Juice
machine JU500, top stav. Stav viz fotografie.
Plně funkční. Týden záruka na vyzkoušení.
Osobní předání v Táboře, při platbě předem
mohu zaslat. O ceně můžeme jednat,
nabídněte.Tel.:773149711.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám akvarijní ryby: mečovky vídeň-
ské - 15 Kč, diamantové skaláry výběrové -
50 Kč.Tel.:777981411.

Prodám Černá hi-fi věž značky Panasonic
na CD i na kazety. Funkční, třeba pročistit.
Cena dohodou - levně.Tel.:721200240.

Prodám retro kuchyňský robot / mixér
ETA 0021. Šlehá,hněte, strouhá,mele, lisuje.
Stav viz fotografie, stoprocentně funkční.
Příslušenství viz fotografie, jen co je na
fotografiích. Osobní předání v Táboře, při
platbě předem mohu zaslat. Uvedená cena
je za vše na fotografiích. Tábor. Tel.:
773149711.

–––––––––––––––––––––––––––––––

ELEKTRONIKA

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám novou vanu 100 x 70 cm se se-
dátkem,nepoužitá, levně.Tel.:773759572.

Prodám bojler, Dražice 50 L obsah, ne-
vhodná velikost, koupeno 11 / 2021, měsíc
v provozu, koupeno u fa. Ptáček Tábor.
Nákupní cena 6.256 Kč, nyní 4.000 Kč.
Dohoda při rychlém jednání možná. Tel.:
725034598.

–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dubový vyřezávaný nábytek -
stůl, lavici a dvě židle. Levně. Tel.:
721106169.

Mobilní 2.5" pevné disky do notebooku či
s t o l n í h o p o č í t a č e , W D S C O R P I O
WD2500BEVS - 60UST0 250GB 200 Kč,
HITACHI 7K320 - 320 320GB 250 Kč, HGST
Travelstar Z7K500 - 500 500GB 350 Kč.
Email: shmdk@seznam.cz.Tel.:735711547.

DOMÁCÍ ZVÍŘECTVO
Hledám ženicha pro naši 2 letou fenku
Rigu, kříženku slovenského kopova a la-
bradora. Riga žije se svými páníčky v malé
osadě u Chotovin.Tel.:731841965.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám retro vánoční žárovičky Zlatokov
KRYSTAL (Kryštál), koule.Vánoční osvětlení /
elektrické svíčky / vánoční stromek /
stromeček / žárovkový řetěz. Kabeláž
původní, bez jediného kazu, žárovky zcela
nové (12 ks žárovek, výrobce Exihand, cena
40 Kč / ks). Koule a závěsy kompletní, bez
kazu. Prodám celkem 2 ks svítidloAUTOBUS,
1 ks typ 213 15 01 + 1 ks typ 213 15 02.
Použité, zachovalé, stav viz fotografie.
Uvedená cena je za 1 ks. Osobní předání
v Táboře, při platbě předem mohu zaslat.
O ceně můžeme jednat, nabídněte. 390 Kč /
ks.Tel.:773149711.

Prodám Obrazovka k PC. Plochá, černé
barvy, funkční. Cena dohodou, velmi levně.
Tel.:721200240.

Kvalitní černé kožené pouzdro na
telefon. Na opasek s poutkem. Dobře
provedeno, z pásku nespadne. Zavírání na
magnet. Kvalitní zpracování, vše je prošité
stehem. Pro telefony do rozměru 7 x 15 cm.
Nové, nepoužité. Cena 100 Kč. Mohu zaslat
foto emailem. Email:shmdk@seznam.cz.
Tel.:735711547.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám kancelářský stůl vhodný i pro
studenta - mám 2 ks.Stůl má 4 šuplíky,barvu
světlého dřeva, jsou vyrobeny na zakázku,
mohu poslat foto. Jsou jako nové. Rozměry:
d = 150 cm, š = 75 cm, v = 75 cm. Cena za
kus 1.350 Kč.Tel.:777072388.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám králíky na dokrmeni a do chovu.
Odolné plemeno, očkované. Veselsko. Tel.:
702554687.

Prodám nutrie na dokrmení a do chovu.
Cena 250 - 500 Kč / ks, Veselsko. Tel.:
606632814.

Prodám klec pro andulku, rozměry: š =
220 mm, v = 370 mm, d = 400 mm. Cena
300 Kč. A také kulatou klec na kanára,
rozměry: d = 370 mm, v = 500 mm, cnea
400 Kč.Tel.:777072388.

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 malířeV. Beneše
- 71 x 55 cm vč. rámu. Obraz U nás
v Kameničkách od Antonína Slavíčka - 64 x
57 cm vč. rámu.Tel.:723665221.

Práci bez víkendových

a nočních směn.

Práci, kde potřebuješ jen trochu

zručnosti a síly. Ostatní tě naučíme.

Nástupní plat 24.000 Kč*, po roce

klidně 31.000 Kč (*hrubá mzda vč. odměn)

Nabízíme:

Hledáme:

● Operátora výroby
● Přípraváře

Zvol si dobrou práci a ozvi se nám:

prace@zeelandia.cz 381 791 824

Zvolte si dobrou
práci v Malšicích

ve společnosti Zeelandia spol. s r.o.

Dub/Buk1.290

Baleno na paletě
v balení 1,6 prms

790

• hledáme prodejce dřevěných výrobků a polotovarů
• možný nástup leden – březen 2022
• místo výkonu práce je podniková prodejna v Soběslavi
• pro více informací volejte 607 000 216

NABÍDKA
PRÁCE

S T A V E B N Í M A T E R I Á L Y

FALCO

FALCO PRODEJNÍ SKLAD-
Chýnovská 714, Planá nad Lužnicí,

- areál Hochtief
tel.: 381 297 216

mob.: 602 163 092, obchod falco-czech.cz@
pr. doba: - 7 -16 , po tel. dohoděPO PÁ SO00 00

další info: www.falco-czech.cz

SPECIALISTA
NA SUCHOU VÝSTAVBU

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

SÁDROKARTONY

OSB DESKY
KAZETOVÉ PODHLEDY

VÝHODNÉ INTERNETOVÉ CENY

TEPELNÁ IZOLACE
DOPRAVAZDARMA

• fóliové, sklolaminátové bazény
• tepelná čerpadla, solární panely
• veškeré příslušenství a bazénová chemie
• bazénové zastřešení

BAZÉNY
zakázková

výroba

... pro lepší požitek z koupání

Malšice 334
391 75 Malšice

tel.: 608 107 082
ladislavtomasek@seznam.cz

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 specializova-
ného výrobce s dlouholetou tradicí na evropském trhu.

akční
slevy!

www.bazeny-okna.cz
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Ř Á D K O V Á I N Z E R C E
Objednávejte kupónem na str. 11.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Koupím pole, louku někde u zástavby.
Tel.:603442474.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Pronájem garáže Tábor (pod Sladovnou,
u dopravního hřiště) na dobu neurčitou,
cena 1.800 Kč měsíčně, volné ihned. Tel.:
776335749.

Prodám dámskou červenobílou luxusní
zimní soupravu,dovoz z Itálie,nenošená,vel.
XL. Cena 1.000 Kč. Dále prodám pánské
brusle, kanady, vel. 43, červenočerné, pěkné.
Cena 500 Kč.Tel.:606108010.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Koupím menší byt v Soběslavi. Možno
i s nájemníkem, platba hotově. Tel.:
776092862.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pánské kožené sako, černá
barva, XXL, cena 3.000 Kč. Tábor. Tel.:
777981411.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu garáž v Bechyni pod Píseckou
ulicí.Tel.:604748797.

Koupím garáž vTáboře.Tel.:777334502.

–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím garáž v Táboře, kdekoli, spěchá,
děkuji. Zaplatím v hotovosti a vše vyřídím.
Tel.:728578486.

Koupím chatu v Soběslavi a okolí,
vhodnou i k bydlení. Platba v hotovosti. Tel.:
776092862.
–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––
Dlouhodobě pronajmu garáž v Sezi-
mově Ústí II, ul. Svépomoc. Cena 1500 Kč
měsíčně.Tel.:777807152.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Koupím garáž.Tel.:774110316.

–––––––––––––––––––––––––––––––

ODĚVY

Vyměním družstevní byt 3+1 - 80 m
s krytým balkonem, zděný, 3. patro bez
výtahu v Hradci Králové 9 (Malšovice).
Veřejné parkoviště před domem. MHD 50 m.
Za 1+1 nebo garsonku v přízemí nebo
s výtahem v HK v osobním vlastnictví nebo
družstevní. Bližší informace na telefonu.Tel.:
723879230.

2

–––––––––––––––––––––––––––––––

NEMOVITOSTI

–––––––––––––––––––––––––––––––

Dobrý den, hledám pronájem garáže v
Klokotech (Kalová pole), platím nájem na
celý rok předed. Děkuji spěchá. Tel.:
739166641.

Hledám pronájem 1+kk (garsonky) nebo
1+1 na Sídl išt i nad Lužnicí . Značk
a spolehlivost, díky za nabídky. Tel.:
733521656.

Pronajmu dlouhodobě byt 1 + 1 - 3.
patro bez výtahu, kompletně moderně
zařízený v Sez. Ústí 2, bez domácích
mazlíčků - 10.000 Kč včetně energie
a internetu. Kauce - 10.000 Kč. Tel.:
739714432.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Koupím byt v Soběslavi, Plané nad Lužnicí
nebo Veselí nad Lužnicí, možno i s ná-
jemníkem,platba hotově.Tel.:776092862.

Hledáme dům / chalupu na Táborsku. Za-
hrada výhodou.Děkujeme.Tel.:724131747.

Prodám pánské boty s bruslemi. Nasta-
vitelná velikost 37-40, barva šedomodrá,
jako nové, cena 200 Kč.Tel.:603704802.

Prodám zimní 3 / 4 kabát s kožíškem,
pěkný, párkrát použitý, barva khaky. Tel.:
381231561.

Kožená kabelka.Velikost cca 40 x 30 cm.
Černá barva. Vyrobena v Itálii. Krátce
používána, nevhodný dar. Pořizovací cena
3.500 Kč. Dám k ní zdarma kožený dámský
kabátek. Cena za vše 800 Kč. Mohu zaslat
foto. Email: shmdk2@seznam.cz. Tel.:
723351724.
–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dívčí nižší kozačky Superfit
Goretex vel. 35. Délka stélky 220 mm, výška
21 cm. Původní cena 1.500 Kč, nyní 600 Kč.
Foto zašlu naWhatsApp.Tel.:776039971.

Prodám zánovní zimní dívčí sněhule zn.
Lotto, vel. 38, délka stélky 253 mm, výška 30
cm. Nošené jen v únoru 2021, ještě v záruce,
včetně dokladu. Dceři již nejsou. Původně
1.149 Kč,nyní 700 Kč.Tel.:602574457.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám po jednom dítěti celoroční
oblečení od narození, vel. 58 - 76, prádlo.
Vše pěkné, připravené ihned k použití.
Krabice 850 Kč.Tel.:605864376.

Prodám zánovní pánské kožené kot-
níkové boty GEOX Aspira vel. 40. Barva
hnědá. Koupena špatná vel. Původně 2.500
Kč, nyní 1.500 Kč. Foto zašlu na WhatsApp
nebo mail.Tel.:602574457.

Prodám cirkulárku s kolíbkou, motor 4
kW + 3 kotouče + kabel 32A / 15 m (6.000
Kč), přípravek na zvlnění drátu pro výrobu
pletiva (1.500 Kč), top. těleso 220 V / 2400
W (400 Kč), drtič kostí (300 Kč), tlak. nádobu
24 l (300 Kč), brašnu montážní (200 Kč),
karb na maltu plech. 3 ks 80 l (200 Kč),
vaničku 50 l (300 Kč).Tel.:608946407.

Reality / Zdraví
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CBD: Látka, která může pomoci se stresem i depresemi
V posledních letech zažívá
boom. CBD neboli kanabidiol
je látka, která je obsažena
v konopí. Narozdíl od známěj-
šího THC vám ale po jejím užití
zůstane čistá a střízlivá mysl,
navíc je legální.

CBD neboli kanabidiol je ne-
psychoaktivní látka, která je
obsažena v konopí. Než na ni
hned zanevřete kvůli halucino-
genním účinkům, zastavíme vás
– žádné nemá. Narozdíl od THC
neutlumuje a nezpůsobuje
halucinace.

Zájem o tuto látku ještě narostl
poté, kdy se o výrobcích s ob-
sahem CBD začalo mluvit jako
o zázračných lécích na vše od
nespavosti po cukrovku.

Díky studiím se ukazuje, že by
CBD mohla mít významný pří-
nos pro léčbu lidí trpící depre-
semi, migrénami, chronickou
bolestí či nespavostí. Klinické
testy v posledních letech navíc
ukázaly, že forma léčby pomocí
léků s vysokým obsahem CBD
úspěšně snížila množství epi-
leptických záchvatů u pacientů,
kteří ji užívali.

Co je to CBD?

CBD nemusí být jen pro lidi, kteří
trpí extrémní úzkostí nebo pa-
nickými záchvaty. Má uklidňující
účinky na naši náladu a hladinu
stresu, podobně jako meditace.
Pomáhá lidem vypořádávat se se
stresem, který přinášejí běžné
denní situace. Proti čemu ještě
může CBS pomoci? Například
menstruační bolesti, nespavost,
stres, migrény, chronické boles-
ti, deprese a úzkosti, astma,
poruchu pozornosti, epilepsie,
akné nebo ekzémy a další.

Jaké má CBD účinky?

Je známo, že kanabinoidy ovliv-
ňují funkci imunitního systému.
Prostřednictvím endokanabi-
noidního systému mohou
vyvážit různé části systému
imunitního.

CBD a imunita

Odborníci popisují, že CBD
ovlivňuje náš mozek tím, že se
váže na určité receptory v cent-
rálním nervovém systému. Mění
způsob, jakým tyto receptory
reagují na stimulaci, což může
zmírnit zánět a pomáhá s imu-
nitními odpověďmi v našem
mozku.

Jak vám CBD může pomoct?

CBD a rakovina

CBD vykazuje slibné výsledky při
léčbě rakoviny, jelikož má dvě
hlavní funkce – zpomaluje a za-
stavuje růst nádorových buněk
a řeší také příznaky léčby rako-
viny, jako je chemoterapie.

Studie z roku 2013 dospěla k zá-
věru, že CBD je silným blokáto-
rem růstu a šíření rakovinného
bujení. Pozitivní účinky potvr-
zuje také studie z roku 2011,
která se zabývala účinky CBD
v léčbě rakoviny prsu. O ciálním
lékem na rakovinu však pocho-
pitelně není.

Potíž může být u některých zá-
nětů a zánětlivých onemocnění.
Proč? Zánět je v těle přirozený
proces, který v těle plní důle-
žitou funkci. Potlačení zánětu
u normálně fungujícího imu-
nitního systému může být
nežádoucí a teoreticky může
zpomalit proces hojení. Snižovat
pomocí CBD zánět tudíž nelze
vždy – pokud jej chcete užít na
zánět, vždy tuto možnost
konzultujte se svým lékařem.

CBD a menstruace

Kanabinoid můžeme využít také
pro zmírnění příznaků, které

V Táboře můžete navštívit nově
otevřenou prodejna LEGÁLNÍ-
KONOPÍ v přízemí obchodního
domu Dvořák. Obchůdek se
zaměřuje na přírodní alter-
nativní léčbu z CBD konopí,
produktů z indonésie a mnoho
dalšího. Nakupovat můžete od
pondělí do pátku od 8 do 18
hodin a v sobotu od 8 do 13
hodin. Budeme se těšit na Vaši
návštěvu a rádi Vám se vším
poradíme osobně i po telefonu.

souvisí s menstruačním cyklem
žen. Může se jednat o PMS
(premenstruační syndrom), bo-
lest a křeče v podbřišku a další
stavy, které jsou s cyklem spo-
jené.

Kromě protizánětlivých účinků
může působit pozitivně i při
změně nálad, poskytuje úlevu
od úzkosti, deprese a nálado-
vosti, což jsou psychické stavy,
které s PMS úzce souvisí. Kromě
toho také uvolňuje svaly, což
ulevuje od kontrakcí při menst-
ruačních bolestech. Některé
počáteční výzkumy také ukazují
pozitivní tendence při prevenci
vzniku endometriózy.

Kde koupit CBD produkty?

www.legalni-konopi.cz
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ROZUMÍME REALITÁM VÁMI

Andrea a Dalibor Kohoutovi

723 504 504 Cer�fikovaní
makléři

RK STEJSKAL.
R E A L I T N Í K A N C E L Á Ø

CZ ÁBORT.

najdete nás na adrese: tř. 9. května 2061 (napro�Palcátu), Tábor

s vaší důvěrou již od roku 1992RK STEJSKAL.CZ

POJÏTE SE VY STÁT NAŠIMI SPOKOJENÝMI KLIENTYI ,
V 2021 150ROCE ZREALIZOVAL NÁŠ TÝM PØES OBCHODÙ
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Ř Á D K O V Á I N Z E R C E
Objednávejte kupónem na str. 11.

Prodám houpací otočné čalouněné
křeslo, nový mikroplyš, ,toaletku s pro-
sklenou 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.
–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Nabízím své elektrikářské práce. Tel.:
720540054.

Prodám el. infrazářiče - přenosné 0,6 -
1,2 kW a 0,6 - 1,2 - 1,8 kW, málo používané,
dále prodám na domácí zabíjačku hrnce,
pekáče, mašinku na maso a jiné. Dále
přebytky po elektroinstalaci - zásuvky,
vypínače, krabice, kabely - měď. Cena
dohodou. Dále prodám staré lyže,
bambusové hole, gumové - staré lyžařské
boty,brusle "šlajfky".Tel.:381231561.

Pomozme Aleně s úhradou léčby roz-
troušené sklerózy | Donio. Roztroušenou
sklerozu nelze vyléčit standartni léčbou. RS
pomůže zastavit pomocí vlastních kmeno-
vých buněk, které napraví imunitni systém.
Prosím, přispějte a sdílejte.Všem mnohokrat
děkuji. Vice na webu odkaz: https://
www.donio.cz/ProAlenu E-mail: alena.r@
centrum.cz.

Prodám zahradní lampy na osvětlení
domu a zahrady, různé typy - nové, cena
dohodou. Dále prodám akumulační kamna F
2140 - 4 kW, nabíjecí doba 8 hod., cena 500
Kč. Hydrotherm na masážní perličkové
koupele s příslušenstvím - cena dohodou.
Aku vrtací šroupovák perles + sada vrtáků a
nástkových bitů, nabíječka, cena 600 Kč.
Tel.:724917301.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Nabízím své služby malování bytů,
zednické práce.Tel.:792353066.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Menší práce všeho druhu / elektro,
elektrické topení, instalace, dřevo, montáž
kuchyn í vče tně úprav apod . . Te l . :
723668394.

Řemeslník hledá přivýdělek jako malíř,
natěrač, zedník,přidávač,práce s motorovou
pilou a další práce dle dohody. Tel.:
605193169.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Masáž i pomocí terapeutických ladiček +
shi atsu.Tel.:607817968.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

RŮZNÉ

Nabízím své služby - kácení stromů, práce
kolem domu, komplet zahrady, stříhání
živého plotu, sekaní trávy. Odvezu a přivezu
cokoliv.Tel.:775362184.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám knihy 8 dílů Bídníci, Sebrané spisy
Sv. Čecha, 30 díl. Poklad Inků, zlat. kn.
kopané, Výl. pana Broučka, 30 dílů mořský
vlk J. London, Most přes řeku Kwai, Mladí lvi,
Švejk a jiné žánry. Časopis Koktejl r. 94, 95,
96. National Geografic r. 2002, 2003. Tel.:
737300729.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám 2 vyšívané obrazy bez rámů,
zámek Hluboká 31 x 42 cm, kytice květů ve
váze 51 x 36 cm, cena 100 Kč/ks. Tel.:
603704802.

Nabízím stěhování, vyklízení, odvozy do
sběrných dvorů, odvozy nábytku a elektro-
spotřebičů, montáž i demontáž dle vašich
požadavků.Tel.:602163082.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Potřebujete vyklidit či vystěhovat pro-
stor - byt, rodinný dům,půdu (například před
rekonstrukcí). Neváhejte mne kontaktovat.
Tel.:737296622.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám trafo 220V,24V,200VA (400 Kč),
220 V, 24 V, 125 VA (300 Kč), autotrafo
ATP15B 120 V, 220 V, 1500 VA (300 Kč),
sluch. 4000 ohmů (2.000 Kč), sluch. 75
ohmů s mikrofonem ARF 170 (150 Kč),
magnetofon B700 (500 Kč), horské slunce
SIRIUS R02 (1.500 Kč), zaměř. přijímač
DELFÍN (500 Kč),mramor.desku 102 x 60 x 2
cm (1.000 Kč).Tel.:608946407.

Prodám 4 starší kufry z toho 2 ks plastové
a 2 ks plátěné. Nutno vidět.V případě zájmu
pošlu foto. Lze prodat i jednotlivě. Cena
celkem 500 Kč.Tel.:604377581.

Prodám šedé kolečkové brusle pro dívku
vel. 35 - 40 + chrániče na ruce a nohy. PC
2.000 Kč, nyní 300 Kč, pěkné. Tel.:
736685221.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám obilí - pšenici 490 Kč/q a ječmen
450 Kč / q. Soběslavsko, po 17 hod. Tel.:
381523359.

Prodám palivové dřevo k těžbě své-
pomocí.Napadené smrky cca 10 m / 350 Kč.
Přístup traktor s vlekem. Soběslavsko, po 17
hod.Tel.:381523359.

3

Prodám fosforbronzový drát 450 m, 1,9
mm, 12 kg (900 Kč), měděné lanko 95 m,
126 x 0,2 mm, 3,5 kg (500 Kč), strunovou
sekačku NRE 011 typ ERGO 550 (900 Kč),
kuchyňský dvoudřez nerez 780 x 435 mm
(700 Kč), kompresor na huštění pneumatik
(300 Kč). Koupím: nábytek UNIVERZAL,
stojky a skříňky otevřené 50 cm. Tel.:
777161148.

BRUSLÍ

ELEKTROTŘÍKOLEKVELKÝ
VÝBĚR

ELEKTROKOL
ELEKTROKOLOBĚŽEK

BĚŽEK ...

PRODEJ
SERVIS

KOLOBĚŽEK

BRUSLÍ

JÍZDNÍCH KOL

SERVIS
BROUŠENÍ

LYŽÍ BĚŽEK JÍZDNÍCH KOL, ,

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

GOES COBALT

550 MAX

PRODEJ SERVIS-

PILA
RYBOVA LHOTA

palivové

krovy

stavební

Konstruktér elektro Technolog výroby

Rozpočtář Projektový manažer Mechanik

oddělení technické kontroly, servisu a reklamací

Pracovník montáží na stavbách

Přípravář do kovovýroby

Referent oddělení nákupu a zásobování

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

Obchod s dílnou U lenochoda. Vstupné.
900. Kurz šití je určen pro naprosté začátečníky.
Naučíme vás základy práce se strojem, jak se ob-
sluhuje, udržuje, čistí. Poradíme které pomůcky
potřebujete a jak zvládnout šití, aby se stalo
vaším velkým koníčkem. Šití přizpůsobíme vašim
požadavkům. První část kurzu se zaměříme na

Divadlo Oskara Nedbala Tábor - DON gale-
rie. Vernisáž výstavy, která je obrazem
společných pohledů na krásu lidského těla,
kouzlo tance a pohybu. Oba umělce pojí
dlouholeté přátelství i tvůrčí souznění, realizo-
vali spolu několik výstav.

9.1.2022, 10.00 - 12.00
SETKÁNÍ SBĚRATELŮ
A TÁBORSKÉ VEŘEJNOSTI
Tábor - restaurace Na Svépomoci -
Komenského ul. 7711, / salonek /. Vstupné.
zdarma. Setkání sběratelů, Prodej, koupě a vý-
měna pohlednic, odznaků, etiket, pivní, sýrové,
zapalkové a jiné, kapesní kalendáříky, tužky
s logem, militárie, autíčka, lodě, letadla, známky,
bankovky, mince, keramické kurky , medajle,
sport, vojenské, hasické, výroční spolků, výročí
měst, nahrávky VHS a DVD. Takové to setkání
bude pravedelně každou první neděli v měsíci od
10.00 - 12.00 hodin,po celý rok 2022.

15.01.2022, 09.00 - 14.00
KURZ ŠITÍ ZAČÁTEČNÍCI

V | JAN KUNOVSKÝERNISÁŽ
ŠPIČKOVÁ SETKÁNÍ
H DARIA KLIMENTOVÁOST

06.01.2022, 17.00

S - Ž T IVOBOTNÍCI IDÉ V ÁBOŘE
Školní náměstí (ZŠ Bernarda Bolzana). Vstup
zdarma. Již počtvté si připomeneme táborskou
židovskou komunitu při příležitosti Dne památky
obětí holocaustu. V roce 2022 uplyne již 80 let
od dvou transportů, které odvezli Židy z Tábor-
ska do ghetta v Terezíně.Tentokrát se zaměříme
na období okupace, protižidovská nařízení,
arizaci židovského majetku. Na Starém Městě se
podíváme,ze kterých domů odcházeli zdejší Židé
do transportů. Pravidelná sobotnická vycházka
otevře sérii akcí věnovaných výročí židovských
transporů a také heydrichiády vTáboře.

Knihovna pro dospělé, Klubovka. Vstupné.
30 Kč.Ať jste start-up nebo korporát, měli byste
(a do budoucna zcela jistě budete muset) umět
fungovat velmi exibilně. Klíčem k úspěchu bu-
de schopnost rychle se adaptovat, velmi dobře
prioritizovat a v neposlední řadě podporovat

15.1.2022, 14 - 16, sraz ve 14 h.

BAKTERIE DO KAŽDÉ FIRMY

20.01.2022, 08.30 - 10.00

základy o šití. materiály, nitě, pomůcky k šití,
práci se střihy, základní stehy a patky, a další uži-
tečné tipy a rady. Pak se pustíme do konkrétního
šití. K dispozici máte veškeré pomůcky i látky
k šití. Jako první výrobek si ušijeme povlak na
polštář se zipem. Případně něco jiného podle
domluvy na místě. Šicí stroj můžete mít vlastní
(doporučuji pokud si s ním nevíte rady sama)
anebo náš (když se rozmýšlíte o koupi stroje,
například). Případné nejasnosti ráda upřesním
telefonicky.

B &B .RAIN REAKFAST

KULTURA TÁBOR 1/22

MEMORY BAND

21.01.2022, 20:00

25.01.2022, 10:00 - 11:00

(přednáška pro seniory). Knihovna pro
dospělé, Klubovka.Vstup zdarma. Přednáška
Zdeňka Svobody, spoluzakladatele Nadačního
fondu Lepší senior, na téma Kladný přístup
k životu. Zejména ve starší populaci převládají
pesimismus a negativní nálady. Optimismus
a pesimismus je však naučitelný a náš mozek
můžeme i ve vysokém věku stále cvičit. Znáte tu
náladu, kdy máte pocit, že se nic nedaří, naše
okolí nás zahrnuje negativními zprávami a vy
marně hledáte cestu z toho ven?

networking, spolupráci a spolutvorbu napříč
jednotlivci, týmy, celou organizací i rmami jako
takovými. Dobrá zpráva pro vás. bakterie tohle
všechno dělají už čtyři miliardy let.A rády poradí.

KLADNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTU

PETR KALANDRA

Univerzita Tábor - velký sál.Vstupné v před-
prodeji: 190 Kč na místě:250 Kč.Koncert kapely.
Zpráva o předčasném úmrtí Petra Kalandry
zasáhla v roce 1995 širokou hudební veřejnost.
Odešla osobnost, která v dobách komunismu
přinášela českému posluchači americký folk-
rock, blues ale i skvělou náladu. Dodnes si
všichni Petrovi obdivovatelé připomínají jeho
písně díky o ciálním nahrávkám (Marsyas,
ASPM, Bluessesion I, II…) ale i díky mnoha
amatérským záznamům z koncertů. Skupina
Petr Kalandra Memory Band vznikla v roce 2005
jako pocta Petrovi Kalandrovi. Naše koncerty
jsou nabité hitovkami ale i méně známými
skladbami z repertoáru Petra Kalandry, Marsyas
neboASPM.

A ONIKA AČEVAM N

V Univerzitě Tábor. Vstupné: PŘEDPRODEJ
VSTUPENEK ZAHÁJEN. V předprodeji: 240 Kč.
Na místě: 290 Kč. Předprodej v Hotelu Tábor na
Tř. 9. května 619 a v Restauraci Univerzita Tábor
ve Vančurově ulici 2904 v Táboře. Sestava
fungující kolem písničkáře Ivana Hlase vyniká
především virtuózní hrou na akustické nástroje.
Skladatel, zpěvák a kytarista Ivan Hlas, excelent-
ní kytarista Norbi Kovács a violoncellista
Jaroslav Olin Nejezchleba nejsou žádnými
hudebními nováčky. Jejich hudba má široký
záběr od hospodského blues, městských balad,
přes rokenrol, až po melodie etnické hudby.
Páteří koncertu jsou samozřejmě největší hity
Ivana Hlase s více jak čtyřicetileté kariéry, ale
zazní i staré známé áky Ivana Hlase.

V Garage Tábor. Vstupné: 250 - 300 Kč.
Monika Načeva je žena mnoha tváří.Vždycky se
nachvíli ztratí, umlčí hlas, aby mohla za čas
vyrazit dech novou tváří svéhohudebního
projevu. Její aktuální muzikantská podoba,
kterou sdílí s MichalemPavlíčkem je krásná, plná
pocitů a zároveň neskutečně silná a razantní.
Akustickýgig Načeva + Pavlíček je postaven na
průřezu tvorby Načevy i aktuálních skladeb
z poslední desky. V tomto pojetí nejvíce vyzní
silné texty Jáchyma Topola,otevřený emocionál-
ní výraz Načevy a Pavlíčkova nezaměnitelná
kytara.

IVAN HLAS TRIO
28.1.2022, 19:00

M PICHAL AVLÍČEK
26.01.2022, 20:00 - 22:00

A K C E

380,-380,-
420,-

+DPH

na razítko COLOP 30

s velikostí otisku

47x18 mm / 4-5 řádek

SLEVA 10 %

razítkarazítkae-mail: info@norisreklama.cze-mail: info@norisreklama.cz

www.norisreklama.czwww.norisreklama.cz

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

Norisreklama s.r.o.
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ZAHRADNÍ
TRAKTORY

Tel.: 381 281 654, 381 282 765

www.bohac.cz

Sobeslavská ul. 3012, Táborˇ

do vyprodání zásob

za lonské cenyˇ

Měšická 1993/2 - Tábor

GOES COBALT

550 MAX

GOES COBALT

550 MAX

PRODEJ SERVIS-PRODEJ SERVIS-

www. moto.czHS

tel.: 607 722 231

MOŽNOST VÝHODNÉHO
FINANCOVÁNÍ

PILA
RYBOVA LHOTA

nabízí:

palivovépalivové

krovykrovy

Tel.: 607 833 286 www.pilarybovalhota.cz

stavebnístavební 450prms

a vy můžete
s námi

na tyto pracovní pozice:
přidejte se k nám

rosteme

Místo pracoviště: Soběslav, okr. Tábor.
Bližší informace k nabízeným pozicím
na tel. čísle: nebo na731 629 772
www.envi-pur.cz v sekci kariéra.
V případě zájmu zašlete životopis
v elektronické podobě na e-mail:
sekretariat@envi-pur.cz
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HLEDÁME
ELEKTRIKÁØE

Dobronice u Chýnova
391 55 Chýnov

mob.: 605 881 554
mob.: 774 177 352

milan.kadlecek@mkchynov.eu

KTEØÍ SE NEBOJÍ

PRACOVAT
PRO VÝROBU
ROZVADÌÈÙ A NA
ELEKTROMONTÁ�E

VÍCE INFORMACÍ O TÉTO POZICI ÁM RÁDI SDÌLÍMEV
A Ì . , - .N VÝŠE ZMÍN NÉM TEL  ÈÍSLE  PØÍPADNÌ E MAILU

380,-

razítkae-mail: info@norisreklama.cz

www.norisreklama.cz

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

Norisreklama s.r.o.
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tel.: 608 938 803
e-mail: prochazkastavby123@seznam.cz

ZEDNICKÉ PRÁCE
Antonín Procházka

• Vyměřování a zakládání staveb
• Kompletní novostavby
• Úprava terénu
• Zateplování fasád
• Kompletní rekonstrukce bytů
• Pokládka zámkové dlažby
• Vyzdívka štípaných plotů
• Stavební přípojky
• Přeprava materiálů

do
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Voda + topení / Zednické práce / Čistírna peří / Těsnění do oken
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>>> pokračování ze strany 6
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Ř Á D K O V Á I N Z E R C E
Objednávejte kupónem na str. 11.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám kvalitní med z vlastní včelnice. Z.
Mixová, Budislav č. 100, Soběslav. Tel.:
722565116.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám okna + rám 150x50 cm. Truh.
svěrák 1.500 Kč, čer. voda 1.100 Kč, pař.
okna 260 Kč, plot. kůlky 80 Kč/kus, seno vl.
Dále prodám autog sou. + hoř. 5.200 Kč, el.
trafo 2-100 Kč2,5-200 Kč, ohřívač PB 300
Kč, demižony, dětská postýlka. Tel.:
774127180.

Prodám kladívkový šrotovník, kotou-
čový magnetofon B730 a pneu 175-70 R30,
levně.Tel.:607276022.

Nabízím 50 kusů nových knih Harlequin,
10 Kč / ks, knihu E. Bočka Aristokratka ve
varu,100 Kč.Tel.:737486283.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám staré lyže, běžky a sáňky z umělé
hmoty. Cena dohodou, levně. Zachovalé,
pěkné. Lyže a běžky jsou dívčí. Tel.:
723009601.

Koupím psací kufříkový stroj zn. Consul,
v dobrém funkčním stavu, zejména klá-
vesnice. Levně.Soběslav.Tel.:721253282.

Prodám lyže běžky Cristal dl. 200 cm +
hole 140 cm, cena 950 Kč a běžkové boty
vel. 42 nové nepoužité, cena 600 Kč. Obojí
na vázání nordic norm 75. Gumofilcové
holiny vel. 43 nové, cena 500 Kč. Sněhové
řetězy na 15" kola - cena 300 Kč. El.
přímotop 2 st. 2000/1000W, termostat,
časovač - nový, cena 600 Kč. Přímotop Eta
2000/1000W, termostat, nový, cena 300 Kč.
Tel.:602442077.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Nabízím levně 2 motory 1,5 kW, z toho 1 k
domácí vodárně orig., dále různé větší,
silnější 3 fáz. jističe a kabelyAYKY 4 x 35 m a
AYKYZ 4 x 16 m . Starší předokenní rolety na
okna 150 x 150 cm a 210 x 150 cm. Cena
dohodou - levně.Tel.:724079518.

2

2

–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám na sjezd lyže 3 x vázání a lyže
Atomic 191 M46 615, Marker M4, Artus
diamant 681. Dále běžky Gemeni klasik
2100, Rubín 690, vše s botami. Cena 4.000
Kč za vše.Tel.:721845057.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Nabízím kvalitní med od vlastních
včeliček.Soběslav.Tel.:728540739.

Chlapecké černé brusle Ranger 199 (styl
Kanady). Velikost 36, délka stélky 23 - 23,5
cm. Dobrý stav. Šněrovací na tkaničky. Cena
250 Kč . Mohu zas la t fo to. Emai l :
shmdk2@seznam.cz.Tel.:723351724.

Prodám elektrokolo Apache tanka,
městské, bez rámu, červené, stáří necelé 4
roky. Baterie 36W 10,4Ah 374WA, málo
jeté, cena 21.000 Kč.Tel.:602409344.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám halogenový přímotop 2 st.
800/400 W, otočný, cyklovač - nový, cena
600 Kč. Dřevotřískové desky 280 x 60 cm tl.
2cm - 3 ks, cena 450 Kč. Desky hobra - 5 ks
200 x 100 cm, cena 500 Kč. Infrazářič do
koupelny 3x 600W, nový, cena 800 Kč -
nadstandartní. Promítací plátno 125x125
cm, svinovací roleta, cena 300 Kč. El. motor
patkový 380/220V - 320W 2.700 ot. - nový,
cena 600 Kč.Tel.:602442077.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám úpně nový, nerozbalený kávovar
Cafissimo Pure od Tchiba - důvod -
nevhodný dárek, cena dohodou Tábor. Tel.:
739714432.

Prodám pánské kolo favotit, galusky,
dvoutác, pětikolečko, široké berany. Cena
dohodou.Tel.:606659397.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám pánské elektrokolo Lectron
Tourer (4 roky staré). Výborný stav,
servisováno. Motor v zadním náboji, baterie
13Ah, dojezd až 120 km. LCD digitální
panel, pláště 700 x 38C, rám 19", nosnost
120 kg, vidlice odpružená - uzamykatelná.
Původně 29.000 Kč, nyní 18.000 Kč. Foto
zašlu naWhatsApp.Tel.:776039971.
–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Koupím smrkovou kulatinu. Tel.: 774
110 316.

Zástrčky oválné st.typ 380-25a60A,
obkladačky Sandra 25 x 20 cm - 6,5m +
zbytky obkladů a dlažeb - zvedák hřebenový
patkový 12 t. - stříkací pistole vzduchová na
stř. barev starší. Desky vhodné ke grilování
na kameni 35 x 30 x 2,5cm 5ks. Tel.:
723892262.
–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám jogurtovač Ariete 1 l, nový,
nepoužitý, originální balení s návodem na
použití.300 Kč .Tel.:605864376.

Prodám dětskou postýlku z přírodního
masivu s rámem, nepoužívanou - záložní,
koberec vlněný peršan 2 x 3 m - vyčištěný bez
vady, bezpeč. kliku s koulí a štíty - chrom,
zvětšovák Krokus, stříšku vjezdovou na
garáž PCB - Al novou Hornbach, časopisy
o letecké dopravě, Krimin. sborník, Právní
rádce.Tel.:722402888.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám pánské boty na běžky BOTAS
Supra vel. 11. Délka stélky 31 cm, vhodné na
vázání Profil SNS. Používané, ale stále ve
výborném stavu. Cena 400 Kč. Foto mohu
zaslat na WhatsApp či mail. Tel.: 774 380
381.
–––––––––––––––––––––––––––––––

DEKARBONIZACE

ČIŠTĚNÍ VSTŘIKOVACÍCH TRYSEKpracujeme
v sobotu
i v neděli
nebo dle domluvy

V -ODA TOPENÍ
J HAN LÁVKA

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

Provádíme:
• montáže kotlů

všech značek
• montáže tepelných

čerpadel Regulus
• havarijní pohotovost
• průmyslové čištění

odpadů
• rekonstrukce vody,

odpadů, topení

N
V

AMONTUJEME ÁMTEPELNÉ ČERPADLONA DOTACE!

VEČERKA

TŘEBÍZSKÉHO
30 m150 m

BUDĚJOVICKÁ

LÉKÁRNA

TÁBOR - Třebízského 839

tel.: 777 273 834

ČISTÍRNA PEŘÍ

Výběr ze 40 druhů
bavlněných sypkovin
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SOBĚSLAV - Prádelna U Milušky
Komenského 2/1, tel.: 606 437 906

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

ZAKÁZKY NA POČKÁNÍ PO TEL. DOHODĚ

PŘÍJEM ZAKÁZEK MIMO
.PRACOVNÍ DOBU PO TEL

DOHODĚ I V SOBOTU

Po, Út 14.30 - 18.30

PÉŘOVÉ
VÝROBKY

nám. T. G. Masaryka 26,
tel.: 381 548 111, www.veseli.czKULTURA / .VESELÍ N L

NÁDECH STARÝCH ČASŮ

aneb to nejlepší ze sýrových večerů. Na tra-
diční sýrové ochutnávce s Jiřím Kopáčkem
ochutnáte tentokrát ty nejlepší sýry z před-
chozích sedmi komponovaných večerů,
dozvíte se něco o historii sýrařství a „letem

29.11.2021 – 24.2.2022

Vánoční výstava obrazů a gra k Ivy
Hüttnerové. Zakoupit si můžete gra ku,
knihy či kalendář na rok 2022. 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. Otevřeno vždy
ve čtvrtek od 13 do 17 hodin nebo po
předchozí telefonické domluvě, vstupné: 20
Kč.

PUTOVÁNÍ ZA SÝRY

Vzhledem ke stále se měnící situaci
týkající se pandemie covidu19 prosíme
sledujte naše webové stránky www.kd-
veseli.cz, kde se dozvíte aktuální
informace.

Pátky 14.1. a 18. 2.

– Iva Hüttnerová

sýrovým světem“ procestujete celou země-
kouli. Jiří Kopáček Vám také představí svoji
novou knihu Putování za sýry, kterou si
budete moci koupit a kterou vám její autor
podepíše. Sál KD od 19 hodin, vstupné 420
Kč.

Neděle 23. 1.

Komedie Divadla Kapota Tábor. Neseďte na
internetu, to důležité se děje ve skutečném
světě. Spousta lidí dnes žije své životy na
sociálních sítích a reálný život jim tak nějak
uniká. To je i příběh čtyř dvojic, které se
seznámí na nejmenovaném chatu a domluví
si schůzku. Tato reálná setkání ale přináší
čtveřici tragikomických příběhů, spoustu
milých i nemilých překvapení, někdy až šoků
a překvapivých odhalení a většinu pro-
tagonistů vrací do tvrdé životní reality. Aby
na závěr vyústila v neočekávanou pointu,
která donutí všechny k zamyšlení. Režie:
Kateřina Pokorná. Náhradní divadelní
představení za hru Civilizace, která byla
bonusem pro držitele Předplatného Podzim
2020 a Jaro 2021 – na toto představení
přijďte s původní vstupenkou na před-
stavení Civilizace s termíny 05.04.2020
nebo 08.11.2020.Velký sál KD od 19 hodin,
vstupné mimo předplatné:100 Kč.

SCHOVÁVANÁ V SÍTI

1/22nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí,
www.kulturamexus.cz 1/22MĚXUS SEZ ÚSTÍ.

PRINCEZNA KONVALINKA

DIVADLO POHÁDKA - Spektrum Sezimovo
Ústí. Princezna Konvalinka se má vdávat, ale
rozhodně se jí nelíbí princ, který se uchází o její

23. ledna 15 hod.

Spektrum Sezimovo Ústí. Starý král je nešťastný,
protože se jeho dvě královské dcerky pořád
hádají. Kašpárek poradí zavolat hejkala, aby se
princezny trochu polekaly. To nepomůže. Taky
z čertů si princezny nic nedělají. Nakonec přiletí
drak a když chce tu nejhezčí a nejchytřejší prin-
ceznu, rázem je po hádkách.Vstupné:30 Kč.

O HÁDAVÝCH PRINCEZNÁCH

A KRÁLOVSKÉ HÁDANKY

DIVADÝLKO NA SCHODECH

ROŠÁDA

DIVADLO

POHÁDKY

24. ledna 19 hod.

19. a 26. ledna 16:30 hod.

DIVADELNÍ SPOLEK FRÍDA - Spektrum Sezi-
movo Ústí. Laura žije se svým manželem
Viktorem ve šťastném vztahu.Viktor má dobrou
práci, vždy se o všechno postará, ale poslední
dny se začíná chovat divně. Navíc manželům
někdo v bance zruší jejich účet a za podivných
okolností vykrade byt. Vyvrcholením podivných
událostí je den, kdy na jejich adresu doručí
exotické zvíře,kteréViktor koupil v městské ZOO.
Laura pochopí, že jejich společný život potřebuje
změnu.Vymyslí na první pohled šílený záchranný
plán. Musí vzít situaci pevně do svých rukou, aby
všechno bylo tak, jako dřív... Hrají: Barbora
Munzarová, Martin Trnavský, Marika Procház-
ková,Radim Novák.Vstupné:360 Kč.

Galerie Spektrum Sezimovo Ústí. Výstava je
přístupná do 31. ledna. Věra Machoňová
Nedbalová se narodila v roce 1975 v Táboře.
K malování se vrátila asi před šesti lety, kdy
u léčitelky, paní Ilony Vítkové, studovala mimo
jiné i automatickou kresbu. V roce 2019 absol-
vovala u paní Jany Školaudyové kurzy enkaus-
tiky, které se nyní věnuje nejvíce. Tuto metodu
propojila s automatickou a intuitivní kresbou.
První výstava proběhla v Café Bar Klid. V roce
2019 také vydala svojí první knihu o channelin-
gu Kniha o lásce, bolesti a naději mezi nebem
a zemí.Vstupné na vernisáž: zdarma.

VÁ - VÝSTAVA OBRAZŮ

Vernisáž 8. ledna 16 hod.

KATEŘINA KAIRA HRACHOVCO-

GALERIE

VÝSTAVA OBRAZŮ

ruku. Proto přesvědčí svého tatínka – pana
krále, aby princ splnil královské hádanky a úkoly.
A jak to celé dopadne? Kdo získá přízeň
princezny a stane se králem?Vstupné:90 Kč.

Galerie Spektrum Sezimovo Ústí. Vernisáž
Výstava je přístupná do 18. února. Kateřina
Hrachovcová je známá především jako herečka,
která své soukromí moc neotvírá. Ušla kus
vnitřní cesty, aby poznala sama sebe. Před pár
lety se vydala na uměleckou a duchovní dráhu:
malování pomocí tzv. autokresby. A jak sama
říká: „chuť malovat přichází se silným vjemem.
Ať už jsem nahoře, nebo dole. Ze silných zážitků.
Zdánlivě silných. Někdo druhý na mně někdy ani
nerozpozná, že jsem něco silného zachytila“.
Vstupné na vernisáž: zdarma.

12. ledna 17 hod.

VĚRA MACHOŇOVÁ NEDBALOVÁ
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975 Kč (75 x 43 m
m

)
25.1.2022.

Prodej - - Servis

Infolinka 608 966 856
www.instaltherm.cz

Kancelář Soběslavská 1604, Tábor

Montáž

Zemní práce
16 LET

NA TRHU

KOTLÍKOVÉ DOTACE
JSOU
ZPĚT

NOVÁ
KOTLÍKOVÁ

DOTACE

130.000 Kč
od 1. 9. 2021

TEPELNÁ
ČERPADLA
IVT

IVT GEO 600
• 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 – vyu�ijete i stávající radiátory

NEJÚSPORNÌJŠÍ TEP  ÈERPADLO ZEMÌ VODA. /

NOVINKY
2022

Bechyňská 80, Malšice, tel.: 777 098 884
Po - Pá 8-12/13-16 - mimo provozní dobu dle domluvy
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AUTODÍLNA
• veškeré opravy vozidel • karosářské práce
• mechanické práce • geometrie • diagnos�ka
• pneuservis • kompletní servis autoklima�zací
• desinfekce interiéru ozónem
• laserová geometrie • příprava na stk

SPALOVACÍCH PROSTOR VŠECH TYPŮ
MOTORŮ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

a palivových systémů
benzínových a na�ových
motorů

• snížení hluku motoru
• vyšší krou�cí moment
• snížení spotřeby paliva
• snížení emisí a kouře z výfuku
• snížení opotřebovávání motoru
• zvýšení akcelerace při nízkých otáčkách

Jiří
Sedláček

DEKARBONIZACEDEKARBONIZACE

ČIŠTĚNÍ VSTŘIKOVACÍCH TRYSEKČIŠTĚNÍ VSTŘIKOVACÍCH TRYSEK

od 2.500 Kč
dle obsahu

bez dph

od 2.000 Kč
podle počtu válců

bez dph

Starosta Tábora Štěpán Pavlík: Trable jdou překonat
snáz, když má člověk motivační pohon, myšlenkový cíl

V naději. Že už situace bude přehlednější,
opatření smysluplnější, virus oslabenější,
společnost silnější. Vím, že jsou to slova
trochu do větru, ale trable jdou překonat
snáz, když má člověk motivační pohon,
myšlenkový cíl. Pozitiva budou, věřím,
v lidském sepětí, že jsme společně zkusili
překonat něco výjimečně zákeřného.

Rok 2022 odstartoval. Starosta Tábora
Štěpán Pavlík se v následujícím rozhovoru
mj. zamýšlí nad jeho prioritami, nad
cenovou politikou města, rozpočtem
a největšími investicemi.

Nacházíme se na začátku roku 2022,
který má být těžký z mnoha důvodů
– ekonomicky, epidemiologicky. Co
od něho očekává starosta města
Tábora? Kde hledat pozitiva?

Nabízí se okomentovat oblasti
života města z hlediska cen: výše
nájemného v bytech a nebytových
prostorech, cena vodného a stoč-
ného, cena tepla, poplatek na svoz
odpadu, jízdné v MHD.

Nevíme příliš týdne ani dne, kdy ekono-
mické prognózy nebude třeba v reálu
případně trochu pootočit. Ale stabilita
a uvážlivá strategická rozhodnutí města
v posledních 10 letech nám dávají jistotu,
že základní parametry jsou dobře
nastavené,pevně ukotvené.

Vysoký počet městských bytů oproti jiným
městům nabízí možnost nejvýhodnějších
nájmů na trhu. Pravda, poptávce stále
nestačí, ale dobrý základ existuje.
Díky dobře připravenému tendru na
provozovatele vodárenské soustavy je
garantována rozumná cena vody. Zatím
stále stejná, a kdyby nebylo skokového
navýšení ceny energií ve světě na podzim
2021, byli jsme připraveni garantovat
stejnou cenu až na tři roky.

V mimořádně stabilní situaci s teplem
vyústila jednání o majetkové transformaci
teplárny. Během několika let se povedlo
převést do vlastnictví města všechny
sekundární rozvody, zjednodušeně řešeno
trubky v zemi, nad kterými má kontrolu
město jako veřejná instituce.A zdroj tepla
může podle potřeby zaměňovat, najímat
si u externího dodavatele. Celá tahle pro
město výhodná operace by nebyla možná
bez seriózního partnera, kterým je rma
C-Energy.

Odpady jsou turbulentně se vyvíjející
oblast v celém světě. Město nišuje
vlastní strategii, kde zohledňujeme místní
speci ka i formy likvidace a třídění.
Poplatek byl zvýšen v roce 2019 na 696 Kč
ročně. Aby byly plně hrazeny náklady na
jeho likvidaci, musel by se pohybovat
okolo 1200 Kč, tedy stále na významnou
část nákladů na likvidaci odpadů město
přispívá.A nyní podrobněji vymýšlíme, jak
by to mohlo co nejlépe fungovat.
Jízdné v MHD nebylo upravováno od roku
2012. Souměstí se Sezimovým Ústím
a Planou nad Lužnicí si pěstuje jednu
z nejrozvětvenějších a nejintenzivnějších
veřejných doprav ve srovnání s jinými
městy podobné velikosti v ČR. Každým
rokem tři města v aglomeraci doplácejí víc
a víc na udržení stávajícího rozsahu, tak
nás drobné navýšení asi jízdného nemine,
ale vidíme to spíše ruku v ruce se
zpřehledněním více existujících tarifů do
jasnější podoby.

Rozpočet na rok 2022 je opět konci-
pován konzervativně, město Tábor
dbá na to, aby jeho nance byly
zdravé. Pojďme vysvětlit, jaké to má
výhody a přínosy?

Především tu stabilitu správci města i ob-
čané ocení při nenadálých nárazech typu
pandemií nebo energetických zvratů.
Zdravý rozpočet vykryje fatální erozi do
rozpočtové rezervy, nenutí pozastavit
rozběhnuté stavby, které se po novém
rozjetí výrazně prodraží. Udržet logicky
funkční veřejný rozpočet znamená zapojit
v zásadní míře rozum proti emoci chuti
pomoci každému, kdo by to potřeboval.
Tábor má velké množství nejen kreativ-
ních lidí, ale taky schopných fungujících
dobročinných organizací, úspěšných
sportovních oddílů i jednotlivců, mnoho
drobných občanských či komunitních

Dobrá zpráva:čtyři roky opravovaná
Budějovická ulice bude v roce 2022
průjezdná,co bude dál?

Myslíte si, že tento rok vznikne nová
příjezdová komunikace k ZOO
Větrovy?

Čekáme ještě na nální podobu projektu
Údolní ulice, abychom mohli logicky
naplánovat tzv. 4. etapu Budějovické, což
je kousek od Eonu po Černé mosty a ještě
zatáčka směrem ke kruháči u Shell.
Snažíme se to s projektanty vymyslet tak,
aby uzavírka dotkla samotné Budějovické
co nejkratší dobu několika měsíců a dala
se snesitelně objet. V křižovatce před
bazarem se při přívalových deštích často
hromadí voda a úprava dešťové kana-
lizace musí umět pojmout přívaly vody
směrem do Údolní ulice. Realizaci
odhadujeme nejdříve na rok 2023.

Snad zásadně. Při jednání s panem hejt-
manem jsme přislíbili za město pomoc
s výkupem pozemků. Je znát, že příprava
stavby nabírá akceleraci. Výrazně odlehčí
těžké dopravě především v oblasti
Maredova vrchu, Údolní a Lužnické ulice
a Čelkovic. Stavba téměř za miliardu má
začít v roce 2024 a potrvá podle zatímních
odhadů dva roky.

U Starého města je to těžší oříšek. Buď se
do něj nebude vjíždět vůbec anebo
najdeme kompromisní řešení. Kouzlo
táborského centra není jen v památkách,
ale taky ve faktu, že se tu žije.Po roce a půl
posuzovaní dalších variant jsme se na
radě jednoznačně vrátili k záměru využít
parcelu po bývalé synagoze. Se třemi
patry podzemního parkování a taky
ambicí důstojně zastavět nadzemní část
hmotou, které si toto místo zaslouží.
Připravujeme tedy architektonickou
soutěž, která přinese návrh až 300
parkovacích míst nejen pro návštěvníky,
ale taky pro zde bydlící a pracující.
Odměnou bude zklidnění dopravy
v historickém centru a zmalebnění jeho
vzhledu bez koncentrace plechových ořů.

záměrů, které jsou městu prospěšné.Tedy
vše pečlivě posoudit, správně systémově
nastavit je zodpovědný úkol, který
neradno podceňovat. Je nutné spraved-
livě proporčně správně podělit všechny
oblasti, které veřejnou podporu potřebují.
Ale vyplácí se to, zodpovědně řízené
´nerozfofrované´ nance nesou územ-
nímu celku ovoce v podobě stability
a zdravé autonomie.

Parkování je asi noční můra všech měst.
Bude aut potřeba víc a víc nebo lidi
začnou více používat MHD? Opatření,
díky kterým můžeme dosáhnout přijatel-
ného systému parkování, musí být vhodná
kombinace. Nevyřešíme to mraky metrů
čtverečních parkovišť a desítkami pater
parkhausů.Ale co se staveb týče, je jasné,
že největší táborské sídliště parkovací
dům mít musí a jeho stavba by mohla začít
už koncem letošního roku. K tomu
nepotřebujeme analýzu, stačí se podívat
do ulic sídliště.

Město trápí tzv. doprava v klidu
neboli nedostatek parkovacích
míst. Přinese rok 2022 posun při
přípravě parkovacích domů na
Sídlišti nad Lužnicí, na místě býv.
synagogy,případně jiná parkoviště?

Jihočeský kraj by měl dokončit vý-
stavbu propojky Měšice - Vožická,
což s sebou přinese výrazné doprav-
ní omezení v místě u hasičů. Pojďme
veřejnosti říci, co ji čeká?

Tato dlouhá léta připravovaná stavba má
nejkomplikovanější místo ve svém
napojení na Chýnovskou ulici. Je potřeba
přeložit vedení významných sítí, musí se
přestavět celá podoba křižovatky.
Abychom nemuseli odvážet starý asfalt
k nákladnému a neekologickému
skládkování, budeme jej recyklovat na
místě.To vše znamená prostorové nároky.
Ale povedlo se s projektanty vymyslet
řešení, které umožní zachovat provoz
Chýnovské v obou směrech nepřetržitě po
celou dobu stavby od Comettu na
čtyřpruh. Bohužel nebude možné
odbočení do Měšic, i záchranka a hasiči
budou po dohodě objíždět přes Průhon a
křižovatku u sv. Anny. Celá úprava
dopravního uzlu u hasičů by měla trvat
okolo 6 měsíců při zachování průjezdu v
hlavním směru. Odbočení do Měšic bude
uzavřené odhadem 3-4 měsíce.

Jak podle vašeho názoru rok 2022
„zahýbe“ směrem kupředu s pří-
pravou vytouženého obchvatu
Tesco – Slapy, což bude další krajská
investice?

Město vydalo jako poctu Jordánu spe-
ciální stolní kalendář, jehož základem je
52 skvělých fotogra í autorů z řad
veřejnosti, kteří se přihlásili do ankety.
A v letním období se můžeme těšit na pár
jedinečných překvapení v podobě akcí
kulturních i sportovních.

Kam se v roce 2022 posune postup-
ná realizace výsledků workshopu na
novou obytnou čtvrť Dvorce na
území bývalých kasáren?

Jedná se o dva objekty v ceně okolo 250
mil. Kč. V jednom bude 45 lůžek pro
klienty s Alzheimerovou chorobou, ve
druhé dům s pečovatelskou službou pro
25 osob a s kancelářemi několika
organizací. Dále prádelna a vývařovna
i pro stávající G centrum. Je nezbytné, aby
takováto zařízení byla budována, protože
populace stárne a Alzheimerova choroba
je stále rozšířenější. Ne všechna potřebná
lůžka jsou ve nančních možnostech
města, svá zařízení staví také kraj anebo
soukromí investoři. Jsme rádi, že podobný
objekt bude mít pod svou kontrolou též
město. Na stavbu táborského Centra pro
seniory se povedlo získat několik dotací
v celkové výši 82 mil.Kč.

Město Tábor v první polovině roku
dokončí druhou nančně nejvý-
znamnější investici ve svých ději-
nách: Centrum pro seniory. Můžete
připomenout jeho význam, ekono-
mickou náročnost i výši dotací?

Tábor má 14 příměstských částí.
Které investice typu hřiště v Nácho-
dě se tu uskuteční?

Doufáme, že před koncem tohoto funk-
čního období vedení radnice předáme
hotové ekonomické modely reálného
postupu výstavby. Náklady na zástavbu
celého území jsou odhadovány okolo
3 mld. Kč a chceme vše pečlivě spočítat
a připravit. Jakou část vystaví město,
kterou developer, kde všude můžeme
počítat s dotační podporou.Naší ambicí je
mít na podzim 2022 ´jízdní řád´, dle
kterého půjde následně spustit postup-
nou výstavbu celé čtvrti.

Osobně jistě zdraví i všem blízkým a spo-
kojenost nejbližších i přes mou pracovní
´rozlítanost´. Pracovně bych si přál završit
čtvrtý rok v pozici starosty hotovými nebo
kvalitně připravenými projekty různých
žánrů, aby na ně mohl kdokoli navázat.
Kromě zmiňovaných akcí je to úprava
Husova parku s prostorem autobusového
nádraží a předprostorem vlakového nád-
raží.A těším se na novou strategii rozvoje
školství ve městě, kterou vytvoříme se
spolkem EDUin se širokým zapojením
laické i odborné veřejnosti. Přeji všem
čtenářům šťastný nový rok.

Tábor si připomene 530 let od zalo-
žení údolní nádrže Jordán, v čem
budou tkvět oslavy?

Když půjde řízení o vydání stavebního
povolení hladce, investor stavby, tedy
Zoologická zahrada, je připraven stavbu
realizovat za 2,5 měsíce. Pak by si mohli
Větrovští po letech dopravní zátěže
oddechnout už na začátku letošní
turistické sezóny.Ale může se stát, že se v
průběhu řízení některý z jeho účastníků
odvolá a pak by nějakou dobu důvody
odvolání posuzoval Krajský úřad.

Příměstské části mají dle zákona o obcích
zvláštní statut. Jako místa s venkovským
charakterem mají přidělovány z měst-
ského rozpočtu vlastní prostředky podle
počtu obyvatel. Spousta drobností si umí
naplánovat a pořídit samy, s většími
pomáhá město.Vedle náchodského hřiště
to bude třeba cyklostezka a chodník do
Záluží, příprava náročné investice
vodovodu a kanalizace do Hlinice
a Stoklasné Lhoty, odpočinkový areál
v Zárybničné Lhotě.

V září, doufejme, dojde na 31. festi-
valu Táborská setkání.Víme, že je to
věštění, ale věříte tomu, že se
nadcházející ročník přiblíží dobám
před koronavirem?

Snad ano. Ze čtyř ročníků, u kterých můžu
být ve funkci starosty, byl pouze ten první
trošku ´plnotučný´, v dalších dvou letech
jsme museli improvizovat.Ale zase to bylo
pěkné v něčem jiném, a jsme rádi, že jsme
našli odvahu je nerušit a mohli jsme se
sejít alespoň v modi kované podobě.
Věřím, že byTáborky v roce 2022 už mohly
proběhnout v tak široké podobě, jak je
naplánovala dramaturgická rada festivalu
v prvním roce své činnosti a zatím se plně
nemohly uskutečnit.

Jaká jsou vaše osobní i pracovní
přání pro rok 2022?

ZAHRADNÍ
ARCHITEKTURA
TÁBOR s.r.o. PŘIJMEME

PRACOVNÍKY NA HPP
NA POZICI:

dělník sadových úprav - zahradník       stavební dělník

P :OŽADAVKY
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

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

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

@

N :ABÍZÍME

N :ÁPLŇ PRÁCE

zahradní
architektura
tábor s.r.o.

K : I . Č CONTAKT   NG ESTMÍR EPÁK
cepak zahradytabor.cz@ Tel.: 602 200 550

*taj18"vé"

*taj19"ru"
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RŮZNÉ
>>> pokračování ze strany 8

P o k r a č o v á n í   n a   s t r a n ě   1 1 > >

Ř Á D K O V Á I N Z E R C E
Objednávejte kupónem na str. 11.

Koupím staré 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 s zachraňovat staré věci. Tel.:
602415761.
–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

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.: 777 161
148.

Kdo daruje nebo levně prodá staré časo-
pisy s návody na pletení a háčkování
(Sabrina, Verena apod.) Tábor, Pražské
sídliště.Tel.:731841965.

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. Velmi dobrá
investice.Tel.:607256328.
–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

SBĚRATELSTVÍ

–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 60 kusů trubiček na výrobu např.
kremrolí, formu podkovy. Přidám uzavírací
zvon na skleničky. Za vše 300 Kč. Tel.:
723365820.

Prodám ETA Aqua Maater 123090000
včetně příslušenství, návodu a záruky do 4.
2023. Nevyužitý, poze odzkoušený. Původně
3.999 Kč, nyní 1.450 Kč. Mohu poslat fotku.
Tel.:723365820.

Prodám sbírky starých a nových pohled-
nic - Německo, Rakousko, Maďarsko, Polsko,
Itálo, Francie, SSSR, Rusko, Švýcarsko,
Slovensko atd. Dále sbírky námětových
pohlednic, staré, pěkné, leně. Více info po
telefonu.Tel.:607256328.

Prodám sběratelské věci na téma "že-
leznice" - pohlednice, knihy, odznay, staré
jízdní řády, atd. Dále prodám 100 let starou
hračku Zootrop (ruční promítačku) Tel.:
721206403.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pohlednice, staré i nové a další
sběratelský materiál o Plzni a Zlíně (Gott-
waldov). Lacino. Také prodám pohlednice,
staré i nové knihy a další sběratelský
materiál na téma "lodě". Nutno vidět. Tel.:
721206403.

Koupím staré pohlednice i alba na ně,
svaté obrázky (ne obrazy), pozvánky na ples,
steré jídelní lístky, autogramy, filmové a so-
cialistické plakáty a jiný zajímavý materiál do
soukromého muzea.Tel.:602415761.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám oba díly knihy Staré domy
a rodiny táborské (K.Thir), náklad v roce
1920,v dobrém stavu.Tel.:728987522.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám časopisy Věda a technika
mládeži - ročníky 1954 a 1955, nesvázané,
velmi dobrý stav (i s kresbami Zdeňka
Buriana), levně.Tel.:728987522.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám velikou sbírku Vánočních po-
hlednic. je krásná, nutno vidět, lacino. Tel.:
732809614.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám sbírku gratulačních (dvoustrán-
kových) dopisnic (přes 7000 ks), je to 11
velkých krabic - Vánoce, Velikonoce, růže,
květiny, firemní a další náměty, jsou z elého
světa. pouze vcelku a velmi lacino. Tel.:
732809614.
–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––
Fotoaparáty z období ČSSR (Flexaret,
Mikroma, Stereomikroma i jiné). Koupím též
staré housle i poškozené, nábytek, obrazy,
lust ry a lampičky, šav le, bajonety,
vzduchovky, sošky a hrnečky, hodinky,
odznaky, medaile, vyznamenání, mince,
pohledy, bižuterii, vánoční ozdoby a jiné.Tel.:
603872698.

–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám telefonní karty do telefonních
automatů. Sedm různých. Cena dohodou.
Různé analogové měřící přístroje. Do sbírky.
cena dohodou. Prodám knihy, Českosloven-
ské rozhlasové a televizní přijímače od
Eduarda Kotka. Všechny tři knihy. Obsahují
popis a schémata československých rádií a
televizorů.Cena dohodou.Tel.:606659397.

–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím hračky, autíčka z 60 - 80 let od
českýcg výrobců. Plast, plech, bakelit. Od
firem ITES, IGRA, Směr, KDN. Nabídněte
sběrateli.Tel.:724589238.

Koupím časopisy ABC v dobrém stavu,
nevytrhané, dále komiksový časopis
Čtyřlístek v pěkném stavu. Nabídněte
přijedu.Tel.:724589238.

Koupím vše s motivem prodaná nevěsta -
hrnky, džbány, kořenky, kávomlýnky apod.
Koupím též starou tabatěrku, pudřenku,
staré vánoční ozdoby, boží požehnání,
figurky do betléma a starou bižuterii. Tel.:
603872698.

–––––––––––––––––––––––––––––––
Kdo daruje známky a vše kolem filate-
listických potřeb pro začínajícího filatelistu.
Předem děkuji.Tel.:775334542.

–––––––––––––––––––––––––––––––

PODLAHY LOUDÍN
•
•
•

vinylové podlahy
dřevěné podlahy
koberce, PVC

•
•

laminátové podlahy
příprava a vyrovnání
podkladu

OD ZAMĚŘENÍ PO REALIZACI

Luční 664/36
392 01 Soběslav

e-mail:
tel.:

podlahyloudin@seznam.cz
702 287 166

PRODEJ A POKLÁDKA PODLAHOVÝCH KRYTIN

KOUPELNY

Výroba

Prodejna
Nehlede

jte, ku
pte si

džínyod
výrobc

e!

štípané délky dle dohody

• 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

Veronika Váňová, Křížíkovo nám. 496, Tábor

Tel.: 720 968 789

KADEŘNICKÝ SALONKADEŘNICKÝ SALONKADEŘNICKÝ SALON
Pracujeme s vlasovou kosmetikou MATRIX

HAIRSTYLING

TRUHLÁŘSTVÍTRUHLÁŘSTVÍ TÁBOR
• •
• •
• •
• •

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

• •
• •
• •
• •

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

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

Michal Kratochvíl
tel.: 721 270 547

truhlarstvikratochvil@seznam.cz
www.truhlarstvikratochvil.comwww.truhlarstvikratochvil.com

ZAKÁZKOVÉZAKÁZKOVÉ
KratochvílKratochvíl

Aleš Křivánek, tel.:
e-mail: aleskrivanek@post.cz

774 964 382

INSTALATÉRSTVÍ
A TOPENÁŘSTVÍ
INSTALATÉRSTVÍ
A TOPENÁŘSTVÍ

čištění a monitoring potrubí

prodej nářadí Ridgid a Hürner

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

NOVÁ VANA
DO STARÉ
Bez bourání, bez nástřiku, montáž 2 hodiny

záruka 5 let, zástěny, baterie, sanita

Tel.: 728 153 812

ZNÁTE TVZ

Kontakt: tel.: 777 984 361

dřívídříví
palivové
palivové • dříví

na libovolnou délku
• třísky na podpal

• pytlované dříví
•

ě

krácené

doprava
zajišt na

Stránského 2255
390 02 Tábor

Pro Váš domov
jen to nejlepší

*taj20"ce"

*t
aj
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*taj22"tr"

*taj23"oc"

*taj24"hu"

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

NEJVĚTŠÍ
NÁKLAD
V OKRESE!

www.inzercepartner.cz

Reklama, která funguje

SOUTĚŽ
O VSTUPENKY DO ZOO

*taj 1 "výraz"
Že jde o soutěžní

výraz poznáte
v textu plošného

inzerátu
heslem *taj

Číslo "1"
znamená

pořadí
daného

slova v tajence

"výraz" je již
samotný výraz

(část slova, slovní
spojení nebo slabika)

z tajenky.

V tomto vydání Partnera jsme pro Vás připravili soutěž o vstupenky do ZOO
v Táboře. A co udělat, abyste vyhráli? Hledejte v plošných firemních inzerátech výrazy
označené kódem a postupně tak složte celou tajenku. Poté tajenku odešlete
korespondenčním lístkem na adresu:
Na lístek nezapomeňte kromě Vaší adresy uvést ještě tel. číslo pro rychlé oznámení Vaší výhry.Tajenku
můžete zasílat klidně i elektronicky na e-mail: Z došlých odpovědí bude
vylosován jeden výherce a získá od redakce dvě jednorázové vstupenky doTáborské ZOO s roční platností!

*taj
Redakce novin Partner, Palackého 357, 390 01 Tábor.

soutez@inzercepartner.cz.

Jak poznáte soutěžní výraz v inzerátu? Jde o spojení hesla, čísla a výrazu: , kde*taj číslo "výraz"
číslo "výraz"udává pořadí části textu v tajence a je hledaná část z tajenky.Více viz schéma.

Výhercem minulé soutěže
Dušan Levý z Tábora

byl vylosován pan
a získal tak od redakce

2 vtupenky do ZOO. Správné znění minulé
tajenky: "Člověk je jako ovce, následuje vždy
prvního mimojdoucího." Gratulujeme. Dotazy
k této soutě i na 608 223 122.ž

Obsahem lednové tajenky je
podnikatele Tomáše Bati. Všechny odpovědi
zaslané budou zařazeny do
slosování. Hodně úspěchů při skládání tajenky Vám
přejeVa e redakce.š

citát od českého

do 28. 1. 2022
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25.1.2022.

Dobrý den, hledám lidově svého a skrom-
ného, pohodového, veselého, férového
sympaťáka, který se nebojí reálného světa,
nezávidí druhým, umí se od srdce zasmát,
upřímně milovat, vážit si blízkých. Já sama
nabízím totéž, jsem obyčejná ženská
s obyčejnými nároky, lidovou povahou,
srdečnou náturou.Tel.:703542844.

Ráda bych našla muže do 55 let na
dlouhodobý vážný vztah, založený na
vzájemném porozumnění, důvěře a lásce. Já
54 let, 170 cm, štíhlé postavy. Tábor a blízké
okolí.Tel.:723199844.

Život je krásný a ve dvou se to prý táhne
líp. Proto bych ráda někomu, kdo stejně jako
já je nerad sám,zpříjemnila dlouhé chvile.Ps:
52 / 168 / 60.Tábor a okolí.Tel.:739151657.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Poznám ženu, nekuřacku, lidové povahy
pro společné soužití z Tábora a blízké ho
okolí. Nekuřák věk 52 let zn. ozvi se ty moje
štěstí.Tel.:607224923.

Ahoj, slečnu do 40 let, bez z., se tímto
snaží oslovit osamělý nekuřák 54 / 171,
bezproblémový modrooký blond z Prahy 3,
bez příležitosti k seznámení. Tel.: 731 558
263.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Dobrý den, hledám správňáckého chlapa
poučeného životem, věrného své partnerce,
s lidskou srdečností, bohatou duší, férovým
jednáním, úsměvem ve tváři, radostí z obyč.
života, který se hned nehroutí, s bezpečnou
náručí a lidovou povahou.Věk 49 - 55 let,+ -
2 roky. Jen vážný, pohodový vztah. Nabízím
totéž.Tel.:703542844.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Romantický muž, 46 let, hledá jen v Praze
temperamentní romantickou holku, ženu,
pravou lásku na celý život, která na mě
nebude spěchat a tlačit a nutit mě do
něčeho, necháme všemu volný průběh. Rád
bych, kdyby nosila něco z kůže. Prosím SMS.
Tel.:704814204.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Jsi sama a chceš to změnit? Muž 49 / 183 /
93 h ledá ženu, hezkou, mi lou na
kamarádský vztah, když budou sympatie tak
i víc. Můžeš být i starší než já. Tábor a okolí.
Tel.:607731422.

Hledám kamarádku 50 - 60 let.Táborsko,
Písecko. Snad někde jste. Email: pompo2013
@seznam.cz.Tel.:722706266.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím střelivo ráže 22lr 9 mm luger
45acp 357 mag 7,62 x 39 223rem a různé
střelné zbraně i z pozůstalosti. Zbrojní
průkaz samozřejmostí. Děkuji za nabídky.
Tel.:775048957.

SEZNAMKA
Hledám přítele nekuřáka - okolí Tábora.
Já - vdova 72 let.Tel.:723175125.

–––––––––––––––––––––––––––––––
Ahoj hledám mladou holku na flirt z Tá-
bora.Piš SMS.Tel.:728855764.

Bývalý fotomodel hledá kamarádku.
Ozvi se mi.Tel.:605342322.

Muž 46 - fajn dívce z Tábora nabízím
Novoroční vyladění, masáž, objetí a přá-
telství.Tel.:607817968.

–––––––––––––––––––––––––––––––
Karel - vdovec, abstinent, nekuřák, majitel
rod. domku v Praze - venkov hledá do svého
domku hodnou a milou ženu odkudkoliv.
Budeme žít spokojeně jeden pro druhého.
Jsem veselé a upřímné povahy. Více až po
telefonu.Žena může být i baculka, velká prsa
i zadeček možný. *Naslyšenou.* Tel.:
281864341.

–––––––––––––––––––––––––––––––
Ženu sympatickou na kamarádský vztah
a na krásné chvíle hledá 51 letý podnikatel
stále nováček v Táboře. Napiš sms. Tel.:
704220334.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––
60/172 nehledám bohatsví ani kuchařku
a uklízečku, ale milou a upřímnou mladší
přítelkyni pro život. Z Tábora, Sez. Ústí nebo
Plané.Zn.: Pomoc ve všem dobrém i zlém.Piš
SMS.Tel.:702537851.

SBĚRATELSTVÍ
>>> pokračování ze strany 10

Ř Á D K O V Á I N Z E R C E
Objednávejte kupónem na strtéto aně.

Otisknout v měsíci:

Auto/moto Byt. vybavení Domácí zvířectvo Elektro

Nářadí, stroje Nemovitosti Oděvy Práce
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INZERÁTY MŮŽETE PODÁVAT
TÉŽ ELEKTRONICKY
NA WWW.INZERCEPARTNER.CZ!

Jméno
a příjmení: Tel.:

KUPÓN PRO PODÁNÍ SOUKROMÉ
- ZDARMAŘÁDKOVÉ INZERCE

Do příštího vydání budou zařazeny
pouze kupóny došlé do 28. 1. 2022!

Sběratelství

O : M 2 - ( )!MEZENÍ ŘÁDKOVÉ INZERCE DO JEDNOHO VYDÁNÍ AXIMÁLNĚ INZERÁTY NA OSOBU A STEJNÝ KONTAKT

T
:

EXT
INZERÁTU

V Ý JEDNOTLIVÁ POLÍČKA. P . OUZE PRO SOUKROMÉ ÚČELY! RO KOMERČNÍ REKLAMU SLOUŽÍ PLOŠNÁ INZERCE!YPLŇTE ČITELNĚ VELKÝMI HŮLKOV MI PÍSMENY IŠTE TEXT S MEZERAMI MEZI SLOVY P P

Za věcný obsah řádkové inzerce neručíme.

Adresa:

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
Vaše osobní údaje nebudou předávány žádn mu dalšímu příjemci.

dle nařízení č.2016/679 ( ),a to pouze pro účel podání řádkové inzerce.EU GDPR
é

724 393 227

Nejrychlejší

půjčka
5.000 až 70.000 Kč

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

lokalita
Táborsko

TEPELNÁ ČERPADLA
prodej • montáž • servis

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

MONTUJEME TEPELNÁ ČERPADLA
I S VYŘÍZENÍM DOTACE
František Vrtiška

Montáž

Prodej

REKONSTRUKCE KOUPELEN
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽEB

mob.: 602 469 908 • tel.: 381 521 228

KOUPELNYKOUPELNY
KOCANDA

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)

JEANS

PREMIUMVýrobaVýroba

ProdejnaProdejna
Kapitána Jaroše 2392
Tábor Klokoty
OC Zlatá Svíčka Te
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OŠETŘOVÁNÍ
A KÁCENÍ STROMŮ
• normální a rizikové kácení stromů

• odborný řez stromů
horolezeckou technikou

• posudky statického stavu stromů

Ing. Petr Fuka - tel.: 723 154 269, fuka cz, www.arbres.cz@arbres.

Michal Říha - tel.: 604 458 867

Palivové a krbovéPalivové a krbové

dřevodřevo
štípané délky dle dohodyštípané délky dle dohody

KADEŘNICKÝ SALON

TRUHLÁŘSTVÍ
• •
• •
• •
• •

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

KOMPLETNÍ VYBAVENÍ INTERIÉRŮ

www.truhlarstvikratochvil.com

ZAKÁZKOVÉ
Kratochvíl INSTALATÉRSTVÍ

A TOPENÁŘSTVÍ

dříví
palivové

�ALUZIE
opravy / montá�e
dále: markýzy, rolety,
venkovní �aluzie, sítì proti hmyzu

Jaroslav Zavadil, 391 43 Podolí 29

602 453 806
Jsem plátce . Záruka na montá� i opravu 36 mìsícù.DPH

jaroslav.zavadil@email.cz

*taj25"ro"

*taj26"zu"

*taj27"mu."



Adresa redakce: - P. , K. , Palackého 357 (budova Money Bank), 390 01 , e-mail: info inzercepartner.cz, Web: www.inzercepartner.cz; Tisk: Severotisk s.r.o.,
Mezní 3312/7, 400 11 Ústí nad Labem; Distribuce:
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Za věcný obsah inzerátů neručíme. Veškerá práva vlast. graf. návrhů vyhrazena. Zveřejňování v jiných médiích jen se souhlasem redakce. Zapsáno do evidence period. tisku pod zn. E 22598.
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UZÁVĚRKA REZERVACÍ

:
FIREMNÍ INZERCE
DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA

25.1.
2022
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•
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HODINOVÝ
MANŽEL

MALOVÁNÍ, INSTALATÉRSTVÍ
MONTÁŽ NÁBYTKU
ELEKTROROZVODY

OPRAVY A VŠE, CO JE TŘEBA

7 2 4  3 0 7  7 8 1

S
Ú
EZIMOVO
STÍ

P LLANÁ NAD UŽNICÍ

TUROVEC

P KILA ALAFUT, Turovec 78
tel.:
e-mail: kalafut volny.cz

777 018 795, 777 750 813
@

web: www.pilakalafut.cz

PRODEJ
truhlářského řeziva
palubek
- obkladových
- podlahových

- fošny, prkna
- hranoly, latě

stavebního řeziva

OSB desek
dřevěných briket
krbového dřeva

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

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

DŘEVITÁ VLNA

smrk suchý
50 cm

Kč
PRMS499

JOBJOB??
Hledáš

27.000 – 34.000 Kč
www.windowstar.cz tel.: 381604700

PŘIJMEME PRACOVNÍKY

OČNÍ OPTIKA

Tel.: 730 171 267 / info@banesoptik.cz

BANES OPTIK, Tř. 9. května 1989, Tábor
- NAPROTI ČESKÉ SPOŘITELNĚ

VELKÝ

VÝPRODEJ
brýlových obrub

SLEVYaž70%

BRÝLE NA POČKÁNÍ / MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA

již od

1.890,-
již od

2.390,-
již od

2.990,-

banesoptik

w w w . b a n e s o p t i k . c z
Odjezdy: Ml. Vožice, Tábor, Soběslav, Veselí n./L., Č. Budějovice, Třeboň.

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

POBYTY
JARNÍ

MAĎARSKÉ A SLOVENSKÉ

autokarem
z Táboraautokarem
z Tábora

Objednávat můžete na tel.:

B – RÉPCE GOLDÜKFÜRDÖ HOTEL

S – PARK INNÁRVÁR hotel

ZALAKAROS – hotel PARK INN

V MELKÝ EDER – penzion GYÖRY

V MELKÝ EDER – hotel AQUA

PODHÁJSKA – penzion QUATRO

10.4. – 14.4. polopenze + vstupy / 4 noci

10.4. – 14.4.
22.5. – 25.5.

all inclusive + vstupy / 4 noci
all inclusive + vstupy / 3 noci

15.5. – 19.5. polopenze + vstupy / 4 noci

26.4. – 30.4. polopenze / 4 noci

8.5. – 11.5.
8.6. – 11.6.

polopenze / 3 noci
polopenze / 3 noci

14.5. – 21.5.
11.6. – 18.6.

snídaně / 7 nocí
snídaně / 7 nocí

8.590,-

8.990,-
8.590,-

7.790,-

5.990,-

5.590,-
5.590,-

6.490,-
6.690,-

P 2022 !RODEJ ZAHÁJENP 2022 !RODEJ ZAHÁJEN

SPC vinyl floor

UNILIN click 4 V spára

42

podlahové
krytiny

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

PVC koberce linoleum laminátové a dřevěné
podlahy vinylové podlahy korkové podlahy
vyrovnávací hmoty podlahové lišty lepidla

vinyl
NOVÉ
generace

w w w . a t e x - g r o u p . c z

ATEX Group s.r.o., Strkovská 188,  Planá n. Luž.

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

Navštivte
naší
vzorkovnu
v Plané nad
Lužnicí

Navštivte
naší
vzorkovnu
v Plané nad
Lužnicí

dveře     zárubně střešní okna     fasádní okna

screenové rolety     plovoucí podlahy

30let

akční
SLEVY


