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

KOVOŠROT
HUTNÍ MATERIÁLY

Ekologická

likvidace

ORESI

let

7

na skříňky
v celé sestavě
Platnost kupónu
od 9. 5. do 30. 6. 2022
pouze na prodejně
Oresi Tábor!
Sleva nelze uplatnit zpětně.

autovraků

Za autovrak

*kompletní autovrak
odevzdaný v naší
provozovně

vyplatíme

3.000-10.000 Kč*
možnost odtahu

Družstevní 245, Tábor – Čekanice

tel.: 778 961 492, 737 056 302
w w w. f e r r u m - m b . c z

PODLAHOVÉ ROŠTY

BETONÁŘSKÁ OCEL

Postele | Matrace
Od roku 2005 v Táboře na kopečku, Soběslavská 638.

Postel GITA buk

Matrace PUR AIR

9 990 Kč

1 990 Kč

Postel GABRIELA buk

9 990 Kč

30 let

EKOLOGICKÁ

LIKVIDACE
AKCE

PRO TÁBOR

k vě t e n

AUT
Bechyně

zaplatíme Vám 3.000 až
10.000 Kč + odvoz zdarma
Vaše vozidlo odhlásíme
z registru

Moraveè 1, 391 37 Chotoviny
Nabízíme ubytování v rodinném penzionu.
Poøádáme svatby, spoleèenské události.
Rodinná rekreace.

Vaøíme i prodáváme èerstvé
hovìzí maso z vlastního chovu.

Jsme tu pro Vás
už 21 let
a budeme i nadále
A u
ta
Bechyně

akční

Navštivte
naší
vzorkovnu
v Plané nad
Lužnicí

SLEVY

dveře zárubně střešní okna fasádní okna
screenové rolety plovoucí podlahy
722 111 133 / 606 272 373
auta.bechyne@seznam.cz

www.autabechyne.cz

mobil: 731 737 733

e-mail: rozdalova@jmastoria.cz

www.ufarmare.cz

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

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

w w w.atex- group.cz

PROGRAMY: MĚXUS SEZ. ÚSTÍ >>> str. 6 • TÁBOR >>> str. 8+13 • VESELÍ N. LUŽ. >>> str. 10 • KINO SPEKTRUM >>> str. 12
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PROVOZ TÁBOR

Bazény / Stavebniny / Kamna / Moto sraz
Malšice 334
391 75 Malšice
tel.: 608 107 082
ladislavtomasek@seznam.cz

BAZÉNY

zakázková
výroba

FALCO
SPECIALISTA
STAVEBNÍ

MATERIÁLY

NA SUCHOU VÝSTAVBU

akční
slevy!

AKCE

SLEVA 5 %
NA SÁDROKARTONOVÝ KOMPLET
sádrokarton +tep. izolace +profily +příslušenství

více info na eshopu www.falco-czech.cz

ONY
SÁDROKART

• 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
*taj1 "Dě"

LACE
TEPELNÁ IZO

OSB DESKY

*taj2 "lat"

Pavel Křížovský - šéfredaktor

DOPR

ZDA
RM
A

A
AV
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... pro lepší požitek z koupání

Milé čtenářky a čtenáři,
máme tu květen a tím pádem i páté
vydání Partnera v letošním roce. To
minulé jsme i přes problémy s papírem
vydali o týden později. Cena papíru jde
stále nahoru, ale květnové číslo by
k Vám mělo dorazit v plánovaném
termínu. Letos slavíme již 530 let od
vybudování „táborského moře”
- nádrže Jordán. Už sice neslouží
k původnímu účelu, ale i tak je toto
vodní dílo jedním z ikon města.
K tomuto výročí město Tábor zorganizovalo akci s názvem Zažijte Jordán,
v jejímž programu je také výtvarná
soutěž pro děti a mládež do 16ti let. Na
15. května je stanovena uzávěrka pro
příjem výtvarných děl, takže chcete-li
své ratolesti do soutěže přihlásit, moc
času již nezbývá. Všechna díla pak
budou v červenci vystavena ve
Vodárenské věži. Informace k tomuto
tématu a další akce najdete v kulturních
přehledech na dalších stranách. Denní
teploty jdou stále nahoru, takže se my
otužilejší budeme moci brzy ve vodě
Jordánu osvěžit. Přeji pěkný květen.

DHLEDY
KAZETOVÉ PO

VÝHODNÉ INTERNETOVÉ CENY
FALCO - PRODEJNÍ SKLAD - areál Hochtief
Chýnovská 714, PLANÁ NAD LUŽNICÍ
mob.: 602 163 092, obchod@falco-czech.cz
pr. doba: PO-PÁ 700-1600

www.falco-czech.cz

*taj3 "vr"

AUTO / MOTO
Prodám Suzuki Wagon R, 1,3 DDiS 51
kW, rok 2006, 174.000 km, VIN
TSMMMA43S00 318094, STK do 10 /
2023, centrál, přední okna v elektrice,
druhá sada kol. Cena 30.000 Kč. Tel.:
606535336.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám: Honda - Shadow - VT - 600C,
najeto 9.500 km, jako nová - Honda
motor Tokyo - Japonsko. Kožené brašky +
plexi. STK do 04 / 2026 - Tábor. Cena
115.000 Kč.Tel.: 608014895.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám motocykl Zündapp CCM90,
odhlášený, kolo favorit.Tel.: 728311796.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nový nosič kol na tažné
zařízení, na dvě kola. Cena 3.900 Kč.Tel.:
723911260.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím osobní auto, nejlépe garážované, najeto do 50.000 km. Děkuji za
odpověď.Tel.: 724132614.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám originál elektrony BMW 4 ks
7J x 15 H2 rozteč 5 x 120. Obuté letní
pneu 195/50 R15 na, 1 sezonu. Cena:
3.900 Kč.Tel.: 777072388.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám starého žuka, kompletní,
nepojízdný, stál asi 20 let v suché stodole.
Cena 5.000 Kč.Tel.: 607455745.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím VW Tiguan SUV 1,4 -1,5 TSI
DSG od r. výroby 2019 81-110 kW.
Nájezd do 30.000 km. Servisní knížka,
první majitel, garážovaný, pastelová
barva (ne černý, ne bílý) Cena dohodou.
Tel.: 604377581.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím babetu, i nepojízdnou, do
4.000 Kč, bez dokladů.Tel.: 732109722.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám Trabant 601 L sedan, bílomodrý. Rv. 1972, nová kasle 1989.
Najeto 25.000 km.TP. a EM. do 5 - 2022.
Otvírání zad. oken, tažné zařízení.
Garážovaný. Ekodaň nezaplacena. Praha
5, Motol. Cena 80.000 Kč. Tel.: 602 192
808.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám Toyota Yaris, rok 2015,
53.000 km najeto, s tažným zařízením,
červená. Cena dohodou. Tábor. Tel.:
731110926.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím na ježdění nebo opravu
jakoukoliv Jawa, Simson, MZ, ČZ, Páv,
Pionýr, 550, 555, 125, 175, 250, 350,
Pérák, 500 OHC, díly (motor). Stav
nerozhoduje. Děkuji za nabídku. Tel.:
723971027.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 4 kusy ocelových disků v pěkném stavu na Opel Astra nebo Za r a, 5
děrové, o rozměrech: 6 1/2 JX 15 H2 ET
35, cena 500 Kč za kus.Tel.: 732549503.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 2 ks letních pneumatik s disky
na Škoda Fabia. Barum Brilants 2 165 /
70 R 14 81 T. Kola jsou vyvážená, na pneu
najeto necelých 1.000 km. Tel.: 602 135
932.
Pokračování na straně 4 >>
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Stavby / Koupelnové vybavení / Práce / Dřevo / Matrace
Provozovna: Roudná 293
392 01 Soběslav
mob.: 602 442 070
e-mail: bonischknauf@volny.cz

Pavel BÖNISCH

STAVEBNÍ PRÁCE

*taj4 "ch"

Výprodej
4.900,- 13.090,- Umyvadlo 84 x 48 cm - zn. Sline
Umyvadlo 65 x 44 cm - zn. Ideal Standard Motion
8.900,- 22.325,- Zápustné umyvadlo 55 x 47,5 cm - zn. Multi

Čtvrtkruh 100 x 100 cm

- posuvné dveře, ledové sklo, zn. MSO

Sprchové dveře do niky
- 90 cm, čiré sklo, zn. Sanswiss

Sprchové dveře do niky

Sprchové dvěře do prostoru
- 90 cm, sklápěcí, zn Hüppe

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

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

SPRCHOVÉ VANIČKY
Čtvrtkruh, akryl. vanička na obložení
90 cm, R 500, zn. Ravak Ronda

4.000,- 11.990,16.200,- 29.730,-

90 cm, 90, R550, zn. Festap

4.900,- 10.939,-

Obdélník, plechová vanička
120 x 90 cm, zn. Kaldewei

4.900,- 8.337,-

Čtverec 100 x 100 cm
- litý mramor, zn. Sanswiss

5.400,- 8.773,-

Obdélník 120 x 80 cm
- litý mramor, zn. Sanwiss
Ceny jsou včetně DPH a platí do vyprodání zásob
R

Ocel. vana Kaldewei Saniform plus 373-1
- 170 x 75 x41 cm, Perl Eﬀekt

4.900,- 10.988,-

WC

2.000,- 22.187,- Závěsná WC mísa invalidní - zn. Cersanit Etiuda
900,- 3.700,Závěsná WC mísa invalidní - zn. Jika Olymp
900,- 4.580,Stojící WC mísa - se spod. vývodem, bez nádržky, zn. Kolo Panda 500,Stojící WC mísa - se spod. vývodem, bez nádržky, zn. Jika
500,800,- 4.690,600,- 3.072,-

Čtvrtkruh. plechová vanička 90

VANA
VANA

500,- 2.500,800,- 3.250,500,- 1.090,-

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

Závěsná skříňka, bílý lak vysoký lesk
- zn. Dřevojas Q Max SNZ, 36 x 79 x 36 cm

Závěsná skříňka s umyvadlem 55 cm
- zn. Krajcar

Závěsná skříňka s umyvadlem 80 cm
- bílý lak vysoký lesk, zn. Cersanit Moduo 80 set

2.900,- 7.780,3.900,- 6.570,4.500,- 6.910,-

PODLAHOVÉ KONVEKTORY
d. 225 cm, š. 34 cm, v. 11 cm - zn. Boki
d. 200 cm, š. 29 cm, v, 11 cm - zn. Boki

U Čápova dvora 2762, Tábor
tel: 733 747 944

1.000,1.000,-

w w w.latop.cz

*taj6 "ov"

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

PRODEJ:
truhlářské řezivo
palubky
- obkladové
- podlahové
stavební řezivo
- fošny, prkna
- hranoly, latě
OSB desky
dřevěné brikety
krbové dřevo

Matrace Rošty | Postele

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

*taj7 "ě"

SEZIMOVO
ÚSTÍ

TUROVEC

Podniková prodejna
Vožická 3201, Tábor
Po–Pá: 9–18, So: 9–12,
Tel.: 380 831 000

PLANÁ NAD LUŽNICÍ

w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z
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- 100 cm, čiré sklo, zn. MSO
Čtverec 120 (dveře s pevnou stěnou) x 90 cm
(pevná stěna), čiré sklo, zn. Sanswiss

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

*taj5 "ol"

UMYVADLA

SPRCHOVÉ KOUTY

Stínící technika + garážová vrata / Dřevěný nábytek / Sportovní vybavení
ŘÁDKOVÁ

FASÁDNÍ CLONY GARÁŽOVÁ

SVISLÉ MARKÝZY

VRATA

UZÁVĚRKA REZERVACE FIREMNÍ INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 25. 5. 2022. 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)

AUTO / MOTO
>>> pokračování ze strany 2

Á

KVÌTNOV

NABÍDKA

NOVĚ

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám Renault CLIO 1,2 rok výroby
2011, benzín, čtyřválec, modrá metalíza,
nová STK, ve velmi dobrém stavu. Letní a
zimní kola v ceně. Cena 85.900 Kč. Bližší
informace na telefonu.Tel.: 773470001.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím tesil. kalhoty obvod pasu asi
114 cm. Celková výška 115 cm, zánovní.
Volejte navečer, nebo SMS. Tel.: 608 152
158.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám babetu - moped Korado, za
5.000 Kč, na SPZ. Soběslavsko po 17 hod.
Tel.: 723230444.

BYTOVÉ VYBAVENÍ
Svislé fasádní clony jsou moderní alternativou
Svislé markýzy jsou ideální k zastínění balk venkovním roletám a žaluziím. Ovládání
kónů, lodžií, prosklených ploch. K uzavření
manuálně nebo motoricky.
*taj8 "d" pergol nebo zahradních altanů.

Servisujeme a opravujeme vrata a pohony vìtšiny výrobcù.

ROLETY • POSUVNÉ STĚNY DO PERGOL • MARKÝZY
BRÁNY • VCHODOVÉ DVEŘE • POHONY
PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE • SÍTĚ PROTI HMYZU ...
od

roku

1991

Nábytek
BOROVICEMASIV
Postele s výsuvným lůžkem

Dvoulůžkové postele

Bílkova 468, Tábor, tel.: 381 254 374, mob.: 602 470 019,
info@janajanu.cz, Ot. doba: PO zavřeno (zaměřování),
ÚT - ČT 8.30 -16.00, PÁ 8.30 - 15.00 (pauza 11.30 - 12.30),
Telefonické konzultace: PO-PÁ 8.30 - 16.00

SPECIALIZOVANÝ

OBCHOD

Máme nový web:

www.janajanu.cz

DŘEVĚNÝ NÁBYTEK

Jednolůžkové postele
s úložným prostorem

Patrové postele

Zahradní sety

2

PRODEJNÍ PLOCHA 200 m - POUZE DŘEVĚNÝ NÁBYTEK
Rohové lavice

Psací stoly

Šatní skříně

Komody

Komody

*taj9 "va"

Všechny uvedené výrobky můžete vidět na naší prodejně a mnohem více ...

Zavadilská 786/3, Tábor - Parkoviště u prodejny

nakupujte online na:

w w w.nabytek-borovicemasiv.cz

Ot. doba: Po- Čt 8.30 - 11.30 / 12.15 - 16.00 / Pá 8.30 - 11.30

Velký

VÝBĚR

z více než 100 ks

JÍZDNÍCH

PRODEJ ELEKTROTŘÍKOLEK
S E R V IS

KOL

*taj10 "sp"

A ELEKTROKOL !

Dále nabízíme

ELEKTROKOLOBĚŽKY

KOLOBĚŽKY

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

strana 4

SERVIS

JÍZDNÍCH KOL

www.cyklosportsvec.cz

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

Prodám velmi zachovalá křesla,
světle béžové barvy - potah, na
k o l e č k á c h . C e n a 3 0 0 K č . Te l . :
605986838.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 2 pěkná křesla, nepoškozená,
čalounění béžové. Cena 300 Kč. Tel.:
607508834.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám za symbolickou cenu 500 Kč
a odvoz, pěkné vstupní dveře do bytové
jednotky, levé 80 cm s koženkovým
polstrováním. Volat po18 h. Tel.:
702011819.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám novou vanu 100 x 70 cm se
sedátkem, nepoužitá, levně Tel.:
773759572.
–––––––––––––––––––––––––––––
Stůl: d. 110 cm, š. 80 cm, prodám levně.
Stěhování do menšího bytu. Děkuji. Tel.:
723333519.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zachovalý, tkaný, vlněný
koberec, světle béžový, rozměry 1,50 m x
1,80 m, s vlasem (d - 5 cm), 500 Kč. Tel.:
775154715.
–––––––––––––––––––––––––––––
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.:
723665221.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám velmi pěkné čalouněné
dvojkřeslo zelené barvy s dřevěnými
područkami v super stavu o rozměru v.
100 nebo 108 cm, š. 119 cm a hl. 70 cm.
Aby bylo křeslo vyšší a dobře se z něho
vstávalo je tam zhotoven dřevěný
hranolek který se dá bez problému
o d d ě l a t . C e n a 1 . 5 0 0 K č . Te l . :
604165704.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám sedátko do vany. Bílá barva,
bezvadný stav. Foto mohu poslat mailem.
C e n a : 4 0 0 K č . Tá b o r s k o . Te l . :
602594885.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím selskou soupravu, masiv,
modřín. Stůl, lavice, 3 židle. Cena 5.000
Kč. Jistebnicko.Tel.: 602110881.
–––––––––––––––––––––––––––––
Daruji za odvoz dětskou postýlku s
roštem a matrací, šatní třídvéřovou skříň.
Dále konfernční stolek za symbolickou
cenu 500 Kč.Tel.: 776583042.

DOMÁCÍ ZVÍŘECTVO
Prodám mladé slepičky Hempsirky,
stáří 8 měsíců, velká snáška, důvod stěhování. Opařany.Tel.: 603110097.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám chovné tlamovce, malawi,
sumečky, ancistrus, neonky, tetrazonky,
parmička ozdobná. Tlamovci jsou různé
druhy, asi 30 ks. Black molly, okrasný
tunel, skalka.Tel.: 777981411.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím k odběru kvalitní seno balíky; uTábora.Tel.: 602644709.
–––––––––––––––––––––––––––––
Na podzim koupím prase v půlkách,
nabídněte cenu.Volat po dvacáté hodině.
Tel.: 739440834.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím kvalitní seno s jetelem, ručně
sušené - balíky. Chovné králíky Táborsko.Tel.: 605395660.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám králíky na dokrmení a do
chovu. Masné, očkované 160 - 400 Kč /
ks.Veselsko.Tel.: 702554687.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám letošní jehňata - jehničky i
beránci, celkem 8 kusů a 1 loňskou
ovečku. Jsou to kříženci masného
plemene. Cena 1.500 Kč za kus. Tel.:
607455745.
Pokračování na straně 5 >>

Reality / Pronájem nebytových prostor
INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

ELEKTRONIKA
>>> pokračování ze strany 4

ANDREA A DALIBOR KOHOUTOVI
• PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
• VÝKUP ZA HOTOVÉ • ODHADY PRO DĚDICTVÍ
• ŘEŠENÍ EXEKUCÍ, INSOLVENCÍ

NÁŘADÍ / STROJE
Prodám výfuk na seno, prům. 40 cm,
dále koňskou sekačku, hrabačku,
obracečku.Táborsko.Tel.: 730638607.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dvou bubnovou sekačku
v dobrém stavu.Tel.: 702856101.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám cirkulárku s kolíbkou, motor 4
kW + 3 kotouče + kabel 32 A / 15 m
(6.000 Kč), stroj na zvlnění drátu pro
výrobu pletiva (1.500 Kč), topné těleso
220 V / 2400 W (400 Kč), drtič kostí (300
Kč), brašna montážní (200 Kč), karb na
maltu plech. 80 l (200 Kč), tlak. nádobu
24 l (300 Kč), vaničku plech. 50 l (300 Kč).
Tel.: 608946407.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám starší elektromotor 1,1 kW,
940 otáček. Cena 1.000 Kč.Tel.: 399 499
908.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám motorovou pilu STIHL 021 +
nový náhradní řetízek. Dlouhou dobu
neprovozována, nutno seřídit nebo na
náhradní díly. Cena 500 Kč. Tel.:
737457124.

NEMOVITOSTI
Koupím garáž v Táboře. Tel.: 777 334
502.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím byt v Soběslavi. Platba v hotovosti. Možno s nájemníkem. Tel.:
776092862.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím k užívání - pronájmu - menší
louku (např. chovateli). Kvalitní jetelotráva. U Tábora, dohoda jistá. Tel.: 602
644 709.
–––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu garáž 21 m2 na Náchodském
sídlišti.Tel.: 777011336.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám garáž v Táboře - Klokotech,
bezvadný stav, s elektřinou. Cenu
nabídněte.Tel.: 606644274.
–––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu menší louku, kvalitní
jetelotráva u Tábora, dohoda jistá. Tel.:
605395660.
–––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu garáž v Táboře, Klokoty.
Květen 2022.Tel.: 777236729.
–––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu garáž se zavedenou elektřinou v Klokotech, ul. Jahodová, ve
výborném stavu, možnost i jako sklad.
Tel.: 777634634.
–––––––––––––––––––––––––––––
Hledám k pronájmu garáž v Táboře.
Tel.: 792222488.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám byt 2+1, 64 m2, 4. patro ve
Veselí nad Lužnicí volný ihned. Cenu
nabídněte.Tel.: 739166641.
–––––––––––––––––––––––––––––
Dobrý den, koupím garáž, platba v hotovosti a vše vyřídím za vás. Děkuji
spěchá.Tel.: 728578486.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím garáž v Sezimově Ústí 2 u Hiltonu. Nabízím 350 000 Kč. Tel.: 773 172
486.
Nabídněte
stavební parcelu do 1000
m2 oblast Jistebnice. Za nabídky děkuji.
Nejraději u rybníka Kaplice. Tel.: 602 110
881.

ODĚVY
Prodám společenské šaty vel. S, délka
nad kolena, kombinace hnědá a černá +
úzký pásek, foto pošlu.Tel.: 704877004.
–––––––––––––––––––––––––––––
Budoucí mamince dohodou prodám
set kojeneckého oblečení, věci od 0 - 8
měsíců, body, dupačky, polodupačky,
košilky, trička, tepláčky, kalhoty, čepičky
apod.Vše super stav po jednom miminku.
Možno i zaslat.Tel.: 704877004.
Pokračování na straně 7 >>
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STAVEBNÍ SPECIFIKACE:
- světlá výška 7 m
2
- nosnost podlahy 5 t/m
- přímé vjezdy, rampy uvažovány nejsou
- vrata průmyslová sekční 4 x 4 m
- 1x vstup pro zaměstnance THP a 1x vstup do skladu
- prefabrikovaná železobetonová konstrukce a PUR opláštění
- denní osvětlení je zajištěno vestavěným světlíkem ve střeše
- možnost využi venkovních manipulačních a parkovacích ploch
- vestavěné kanceláře a sociální zařízení možno přizpůsobit
požadavkům budoucího nájemce
- v přiměřeném rozsahu lze změny provést i v průběhu výstavby
Výstavba byla zahájena 7. 7. 2021 na vlastních pozemcích v k.ú. Čekanice u Tábora –
Družstevní 245, celková zastavěná plocha 2.600 m2. Součás výstavby bude kompletní
rekonstrukce příjezdových cest a sí (elektřina, voda, kanalizace). Polyfunkční hala může
sloužit pro skladování, lehkou výrobu, obchodní prostor nebo kombinaci zmíněných.
Zastavěná plocha 2.600 m2 bude rozdělena na dvě poloviny, vzniknou tedy dva samostatné
prostory 2x 1.300 m2 (případně nemusí - vše dle požadavků budoucího nájemce). Vytápění
objektu kombinací elektřiny (vestavba kanceláří a sociálního zázemí) a plynu – nádrže na LPG.

SOUČÁSTÍ CENY JSOU TYTO SLUŽBY:
- údržba zeleně a pravidelný úklid areálu
- v zimním období úklid sněhu
- vzdálená ostraha objektu + noční patrola (instalace
čidel, kamer a přístupových bodů není součás)
- užívání venkovních zpevněných ploch včetně
parkovacích stání před budovou
- servis nainstalovaného technického vybavení
v případě poruchy (bojlery, teplovzdušné jednotky,
elektroinstalace, vodoinstalace, pojezdová vrata)
- vestavěné kanceláře a sociální zařízení o celkové
2
ploše 150 m

Termín dokončení a uvedení do plného
provozu je stanoven na 30. 6. 2022.
Nejmenší prostor, který je možné
pronajnout je 1.300 m2.

Tapros Tábor a.s., Družstevní 245, 390 02 Tábor - Čekanice
mob.: 731 401 522, e-mail: vita.rejlek@tapros.cz, web: www.tapros.cz
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z
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–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám DVD přehrávač, skoro nové.
Stačí vyčistit a je funkční. Cena 150 Kč.
Též DVD a CD, za 1 kus 1 Kč. Dále prodám
stolní počítač, nefunkční, po vytištění
f u n k č n í n e b o n a n á h ra d n í d í l y,
reproduktory k PC stříbrné barvy, funkční,
dále obrazovka k PC, plochá, černé barvy,
funkční a dále stolní tiskárna barevná.
Funkční, potřeba doplnit inkoust. Vše za
400 Kč.Tel.: 721200240.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám starší šlehač + mixér, plně
funkční. Cena 300 Kč.Tel.: 605986838.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kabel cyky 5 x 6. Cena 80 Kč /
b.m.Tel.: 604550116.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám držák na televizi Connect ITA2
pro zavěšení na stěnu. Nepoužívaný, jako
nový. Cena 350 Kč. Pro úhlopříčky: 17" 42" (43 - 107 cm). Možnost naklopení: ±
15°. Možnost natočení: 90° na každou
stranu. Rotace televize: 360°. Univerzální
uchycení pro rozteče otvorů: 75×75,
100×100, 200.Tel.: 737457124.

ROZUMÍME REALITÁM I VÁM

*taj11 "or"

ŘÁDKOVÁ

Zahradní technika / Advokát / Impregnace dřeva / Péřové výrobky
*taj13 "na"

Právní služby

UZÁVĚRKA REZERVACE FIREMNÍ INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 25. 5. 2022. 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)

v Táboře

ZAHRADNÍ
TRAKTORY

První schůzka zdarma

ˇské ceny
za lon

*taj14 "je"

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

do vyprodání zásob
Sobeslavská
ˇ
ul. 3012, T ábor

Tel.: 381 281 654, 381 282 765

w w w. b o h a c .c z
MĚXUS SEZ. ÚSTÍ
AKCE

1. 5.

MÁJOVÉ SLAVNOSTI

Park před Spektrem Sezimovo Ústí.
Tradiční akce ve spolupráci se skauty ze
střediska Černá růže v Sezimově Ústí. Přijďte si
poslechnout kapelu Swing Band Tábor, nebudou
chybět ukázky výcviku p sů, stánky ani skákací
hrad.Vstupné: zdarma

1. 5.

28. 5.

HURÁ NA HRAD
– ODEMYKÁNÍ
KOZÍHO HRÁDKU

PROCHÁZKA NA KOZÍ
HRÁDEK S TLUMOČENÍM
DO UKRAJINŠTINY

NKP Kozí hrádek. Zahájení turistické sezony
s bohatým programem: šermířské souboje,
řemeslnické dílny, kejklíř nebo originální
středověké mechanické hry. Zahraje dobová
kapela.Vstupné: zdarma

17 hod.

BAŤŮV BĚH

Park před Spektrem Sezimovo Ústí. Devátý
ročník přespolního běhu z náměstíT. Bati na Kozí
hrádek.Trasa (2 975 m) je vhodná i pro děti nebo
rekreační běžce. 10:00 prezence v parku před
Spektrem 12:00 start 13:00 vyhlášení výsledků
na Kozím hrádku registrace: zdarma na
www.maraton.cz

6. 5.

MICHAL JE KVÍTKO

Spektrum Sezimovo Ústí. Jedině Michal
Nesvadba dokáže nechat během představení
rozkvést celé jeviště a roztančit sál třeba v rytmu
letní plážové samby.Tančit budou nejen děti, ale
i květiny!Vstupné: 220 Kč

24. 5.
8-12 hod.

20:15 hod.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
S OHŇOSTROJEM

Nám. T. Bati Sezimovo Ústí. Tradiční průvod
za účasti bubenického souboruWild Sticks a mažoretek. Trasa vede od hotelu MAS po Okružní
ulici až k letnímu kinu, kde ve 21.15 začne
ohňostrojTáborských střelců.Vstupné: zdarma

+420 723 726 258

+420 723 964 513

Vančurova 2904, 390 01 Tábor
5/22
SPEKTRUM

14. 5.

20. 5.

10 hod.

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

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

14-19 hod.

9-12 hod.

Mgr. Tomáš Růžička, advokát
ruzicka@akruzicka.cz

TŘÍDÍ CELÝ SEZIMÁK
– DEN S TONDOU OBALEM

Nám. T. Bati Sezimovo Ústí. Oslavte s námi
Evropský den parků správným tříděním!
Zábavně-vzdělávací program pro školy i veřejnost hravou formou ukáže, jak na to. Ve
spolupráci s EKO-KOM, a.s.Vstupné: zdarma

14 hod.

Komentovaná procházka s průvodkyněmi Mgr.
H. Chotovinskou a PhDr. J. Bumerlovou. Do
ukrajinštiny tlumočí H. Němcová. Sraz u hotelu
MAS v Sezimově Ústí.Vstupné: zdarma

DIVADLO

4. 5.

19 hod.

ČAS POD PSA
KOMORNÍ DIVADLO KALICH

Spektrum Sezimovo Ústí. Konverzační komedie, v níž se v komických situacích setkáme
s vážnými okamžiky, které všichni velmi dobře
známe z reality života. Hrají: T. Kostková,
M. Málková, E. Josefíková/S. Černodrinská,
K. Zima/P. Nečas.Vstupné: 420 Kč

POHÁDKY

29. 5.
15 hod.

O PRINCEZNĚ NA OCET
DIVADELNÍ SOUBOR

OHRANIČENÍ

Palisády, kůly, zahradní pražce
Terasová a obkladová prkna, plotovky
Hoblované hranoly
Stavební řezivo
Palivové dřevo

13. 5.
7 hod.
Odjezd: 7:00 Spektrum Sezimovo Ústí,
7:15 Tábor ČD. První letošní výlet nás zavede na
Vysočinu. Prohlédneme si včelařské arboretum
v Nasavrkách, památkovou rezervaci lidové
architektury Betlém Hlinsko a areál Veselý
Kopec. Rezervace míst v IC Sezimovo Ústí (tel.
736 523 288). Cena: 890 Kč

28. 5.
7 hod.

KOSTELEC
NAD ČERNÝMI LESY
Odjezd: 7:00 Spektrum Sezimovo Ústí,
7:15 Tábor ČD. V Kostelci n/Č. Lesy letos opět
pořádají vyhlášený keramický den. Součástí je
bohatý program a samozřejmě velký keramický
trh. Pokračovat budeme do přerovského Muzea
v přírodě. Rezervace míst v IC Sezimovo Ústí (tel.
736 523 288). Cena: 790 Kč.

24. 6.
7 hod.

CHUDENICE,
AMERICKÁ ZAHRADA
Odjezd: 7:00 Spektrum, 7:05 Husovo náměstí, 7:15 Tábor ČD. Kam v červnu? Do Chudenic! V malebném pošumavském městečku je
rozhodně z čeho vybírat. Dominantou historického centra je gotický kostel sv. Jana Křtitele.
Hlavním cílem naší cesty bude Starý Czerninský
zámek, součástí prohlídky je i výstava Plzeňského divadla loutek. Pro milovníky přírody jsme
naplánovali procházku do arboreta Americká
zahrada, jedné z nejvýznamnějších památek
svého druhu u nás. Podíváme se k rozhledně
Bolfánek a ke Kvapilovu jezírku, které bylo
zdrojem inspirace pro libreto Dvořákovy
Rusalky.

GALERIE

do 30. 5.
HELENA ŠANDOVÁ: OBRAZY
Chýnovská výtvarnice Helena Šandová se
zaměřuje převážně na zobrazování motivů
s jihočeskou tématikou, zátiší, portréty, ale
i abstraktní náladové obrazy. Tvorba této
autorky není pro návštěvníky Spektra neznámá,
jedná se již o její třetí výstavu v naší galerii.

PÉŘOVÉ

IMPREGNOVANÉ

Rozměr 6 x 30 x 200 cm
Dřevina impregnovaná borovice
Barva olivově zelená

VÝLETY

HLINSKO

Nabízíme

ZÁHONU

Spektrum Sezimovo Ústí. Žárlivá čarodějnice zaklela království, aby princezna nikdy
nenašla ženicha. S pomocí strašidel a Lucifera
však princ kouzlo prolomí. Komedie plná
písniček a laskavého humoru.Vstupné: 50 Kč

cena od

299,Kč/ks
vč. DPH

*taj15 "dn"
Možnost objednání
dopravy a složení
hydraulickou rukou.

Naimpregnujeme i Vaše dřevo! Impregnované dřevo není třeba natírat.

VÝROBKY
ČIŠTĚNÍ
PEŘÍ
ZDARMAPKOVINY
PŘI ODBĚRU SY

• šítí prošívaných dek • dvojitý prošev
s paspulí • šití pøikrývek z antibakteriálních
pracích sypkovin • vhodné i pro alegiky
• kvalitní sypkoviny od standardu po luxus
Najdete nás: Nad Dolinami 227, Tábor - Čekanice
Otevřeno: PO 8–12 / ÚT 8–12/13–17 / ČT 13–17
*taj16 "ou"
Dále otevřeno dle předchozí tel. dohody!

tel.: 739 374 920 w w w. e - j a n o v s k y. c z
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Dřevo / Reality / Studny / Práce
ŘÁDKOVÁ

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

PILA

ODĚVY
>>> pokračování ze strany 5

RYBOVA LHOTA

PRÁCE
Brigáda prázdniny. Rozvoz kanoí v JČ
kraji. Pěkné peníze na ruku. Musíš mít ŘP
"B", praxe s jízdou s vozíkem, být slušný
a spolehlivý. Velmi pěkný výdělek a přitom spoustu volného času. Tel.: 777 662
120.
–––––––––––––––––––––––––––––
Sháním maséra/ku nebo pedikéra/ku,
který by mě mohl navštěvovat v mém
bytě. Jsem imobilní. Děkuji předem. Tel.:
728417786.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím stěhování, vyklízení, odvozy
do sběrných dvorů, odvozy nábytku
i ekeltrospotř., monzáž i demontáž
nábytku dle vašich požadavků. Tel.: 602
163 082.
–––––––––––––––––––––––––––––
Němčina online pro praxi, potřebujete
rozmluvit, zopakovat gramatiku, rozšířit
slovní zásobu? Hledáte individuální
přístup, jasnou strukturu výuky? Těším se
na kontaktování.Tel.: 774976842.
–––––––––––––––––––––––––––––
Přijmeme skladníka do skladu barev
vTáboře na Měšické.Tel.: 608986519.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím výuku NJ pro jednotlivce
i skupinky. Vystudované obory: NJ, ČJ +
dlouholetý pobyt v Rakousku.Těším se na
Vás!Tel.: 602865376.
–––––––––––––––––––––––––––––
Přijmeme pracovníka na občasný
záskok při ostraze prodejny v Táboře tel.
725 435 103.Tel.: 776055918.
–––––––––––––––––––––––––––––
Stará násypka na kávu. Nálezový stav,
poškozená. Cena dohodou. Tel.:
602110881.
–––––––––––––––––––––––––––––
Hledám zámečníka na drobné
zámečnické práce, na opravu zábradlí na
terase rodinného domku v Táboře. Tel.:
721439686.
–––––––––––––––––––––––––––––
Přijmeme skladníka do prodejního
skladu s barvami v Táboře na Měšické.
Tel.: +420724153477.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím své služby - kácení stromů,
práce kolem domu, komplet zahrady,
stříhání živého plotu, sekaní trávy.
Potřebujete vyklidit či vystěhovat prostor
- byt, rodinný dům, půdu například před
rekonstrukcí, přivezu odvezu cokoliv.Tel.:
775362184.

RŮZNÉ
Prodám fošny borovice síla 5 cm, š. 15
- 30 cm, dl. 1,5 - 2m. Cena dohodou.
Ohoblovaná truhl. borovice, síla 4cm, š.
10 - 24 cm, dl. 1,2 - 2m. Dřevěný sadařský
žebřík dl. 7m - zachovalý, cena 700 Kč.
Tabule pozink plechu 2 x 1m - 4 ks, cena
dohodou. Desky hobra 2 x 1m - 5 ks, cena
500 Kč. Kosa na trávu, cena 300 Kč. Tel.:
602442077.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám cementové cihly, tvárnice,
týnky - očištěné, prkna, fošky, trámy,
tabule plechu 2 x 1 m, stavební kolečko,
drenážky, zemědělské nářadí a stroje (za
koně).Tel.: 381231561.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám mixér tyčový + šlehač, plně
funkční. Cena 300 Kč.Tel.: 605986838.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám větší množství zápalkových
nálepek.Tel.: 723898001.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím obyčejný rtuťový teploměr.
Tel.: 723898001.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím kryt na spojku a horní kryt
motoru na Husqvarna 450, r. v. 2002.
Děkuji za nabídku.Tel.: 776081014.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dvoudílný výsuvný žebřík 2 x
20 s výsuv. lankem do 9,5 m, nový, cena
6.500 Kč. Letní pneu Goodyear 195 / 65
R15 91H, najeto 3.000 km, cena 500 Kč /
ks. Zahradní lampy, massive, na osvětlení
domu a zahrady, nové, cena dohodou.
Chledící box Polar, 15 l, do auta 12 V /
220V, cena 400 Kč. Rádlovací drát 95 bm,
cena 350 Kč.Tel.: 602442077.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám masážní přístroj Hydrotherm
na perličkové masážní koupele, cena
dohodou.Tel.: 724917301.

499
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Richard
u

z

váš realitní makléř

702 190 820

*taj17 "je"

www.richardzremaxu.cz

Tel.: 607 833 286
www.pilarybovalhota.cz

s.r.o.

VRTANÉ
STUDNY
AKCE pro rok 2022!!!

Richard Kašpar váš realitní makléř pro tuto oblast
Každá kancelář je vlastněna a provozována samostatně.

One

Zvolte si dobrou
práci v Malšicích

ve společnosti Zeelandia spol. s r.o.

Hledáme:
● Operátora výroby
● Přípraváře

výkonné ponorné nerezové
èerpadlo zdarma

Studna vrtaná prùmìrem 203 mm s výstrojí PVC 140 mm,
REHAU, perforace prùmyslová, obsyp a izolace mezikruí
bentonitem, vrtaná studna vyhovuje ÈSN 75 5115, ke
kadému vrtu poskytujeme záruku na vydatnost.

Naše cena je 1.700 Kè/bm bez DPH
Úøady vyøídíme za Vás, ušetøíme tak váš èas
i nervy. Kompletní vyøízení stavebního povolení
na vrt je v cenách 19-23 tis. Kè a zahrnuje:
• projekt prùzkumného vrtu (je-li zapotøebí)
• ovìøovací èerpací zkoušku
• hydrogeologickou zprávu
• projektovou dokumentaci k vrtu
• zajištìní všech potøebných vyjádøení
• vyøízení stavebního povolení

777 01 00 99
kontakt@hydrozdroj.cz

Kanceláø:
J. V. Sládka 818
Veselí nad Lunicí
*taj18 "úp"

www.hydrozdroj.cz

*taj19 "ln"

Nabízíme:
Práci bez víkendových
a nočních směn.
Práci, kde potřebuješ jen trochu
zručnosti a síly. Ostatní tě naučíme.
Nástupní mzda 24.000 Kč*, po roce
klidně 31.000 Kč* (*hrubá mzda vč. odměn)
Zvol si dobrou práci a ozvi se nám:
prace@zeelandia.cz

381 791 824

Pokračování na straně 9 >>
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z
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–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dámský kožený plášť, lem
s pravou kožešinou, hnědý, Ital. výroby
vel. 42, cena 5.000 Kč (původně 12.000
Kč).Tel.: 608170896.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám za rozumnou cenu celoroční
oblečení po jednom dítěti, od narození,
vel. 58 - 76, body, dupačky, košilky, trička,
oberaly, soupr., apod. Větší krabice. Vše
pěkné připravené ihned k použití. Tel.:
605864376.

Vám to neřekli?
Je nejvyšší čas
to prodat

Autoservis / Práce / Pergoly / Tisk

Hledáme
kolegy

Nezapomeňte
připravit své
auto na léto!

na pracovní
pozice:

TECHNIK FVE

• provádíme mechanické práce - diagnostika • doplnění náplní • servis brzd
• kontrola, čištění a doplnění klimatizace • příprava vozu a provedení STK
• karosářské práce na stolici, vč. měření • pneuservis - přezutí a vyvážení pneu
• geometrie • lakýrnické práce • čištění a mytí interiéru vozidel
• autorizované pracoviště CEBIA - VIN foto pro pojišťovny, pískování skel
• likvidace pojistných událostí • ostatní opravy po domluvě
*taj20 "á"

Kamenická 2860, 390 02 Tábor
tel.: 381 281 019, 724 792 287
e-mail: autosalontabor@seznam.cz
KULTURA TÁBOR

Yogastation, Bilkova 960, Tabor. Čeká vás
trochu orient, trochu afro, tanec šamanek
a spousta dalšího. Žádný věk ani taneční (ne)
zkušenosti nejsou překážkou. Omezená kapacita rezervace nutná na: jarka.rimalova@
email.cz.Vstup předem 300 Kč, na místě 350 Kč.

14. 5. – 15. 10.,
každou SO 9.30–10.30
JOGA V PARKU

25. 5., 9.00–15.00
SOUTĚŽ HASIČŮ VE VYPROŠŤOVANÍ U DOPRAVNÍCH NEHOD

Centrum Života. Kurz osobního rozvoje pro
maminky na rodičovské dovolené, ženy
v domácnosti a ženy s dětmi do 15 let evidované
na úřadu práce. Více informací naleznete na
https://attavena.cz/maminky/tabor, nebo
https://multimamin.cz, nebo kontaktujte
koordinátorku kurzu Kláru Šafkovou na tel. 608
518 959. PořádáAttavena, o.p.s.Vstup zdarma.

3., 17. a 31. 5., 18.00–20.00
TANEČNÍ MEDITACE PRO ŽENY
– INSPIROVÁNO LOONA DANCE

Park na Pražském sídlišti. Za příznivého
počasí, probíhá cvičení jógy venku na čerstvém
vzduchu. Vhodné pro začátečníky i pokročilé.
Karimatku s sebou. Pořádá Jóga v denním životě
Tábor.

21. 5., 9.00–20.00
FESTIVAL ZDRAVÍ A JÓGY

Spolkový dům Střelnice. V rámci festivalu se
můžete těšit na přednášky, lekce jógy,

• nástupní měsíční mzda 25 tis. Kč + další zaměstnanecké beneﬁty
(stravenkový paušál, odměny)
• plný pracovní úvazek s možností pružné pracovní doby
• nástup možný ihned - místo výkonu Malšice
• náplň práce: střešní instalace fotovoltaických elektráren
• požadujeme ŘP skupiny B

5/22

Ul. Václava Soumara – parkoviště u Zimního stadionu. Krajská soutěž hasičů, na které
9 hasičských družstev postupně předvede
záchranu osob a likvidaci následků u simulovaných dopravních nehod. Uvidíte práci hasičů
v situacích, které Vás můžou potkat každý den
na našich silnicích. Součástí akce je i prezentace
BESIPu. Pořádá Hasičský záchranný sbor
Jihočeského kraje, pod záštitou senátora Mgr.
Větrovského a starosty města Ing. Pavlíka.
Vstupné: zdarma.

27.–30. 5.
VÝSTAVA KAKTUSŮ
A JINÝCH SUKULENTŮ

GALERIE 140
ot. doba: pondělí–neděle 10–12 / 13–17

Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ Tábor.Tradiční
výstava převážně kvetoucích kaktusů a jiných
sukulentů spojená s propagačním prodejem
pěstitelských přebytků členů spolku. Poradenská služba zajištěna. Výstavu pořádá Spolek
pěstitelů kaktusů a sukulentů Tábor ve
spolupráci s Botanickou zahradou při VOŠ
a SZeŠTábor.Vstupné: dospělí 15 Kč, děti 5 Kč.

VÝSTAVY

GALERIE U RADNICE

tel.: 607 236 390

Zábavná výstava pro děti i dospělé.
Uvidíte strašidla a pohádkové bytosti z české
i světové mytologie. 4. 5. zveme od 17.00 na
vernisáž výstavy s krátkým divadelním
představením. 20. 5., 19.00–21.00 – strašidelná výtvarná dílna pro děti v rámci Táborské
muzejní noci.
ot. doba: pondělí–neděle 10–12 / 13–17.
20. 5. v rámci Táborské muzejní noci bude
otevřeno 19–23 .

do 15. 5.
BERENIKA OVČÁČKOVÁ:
SRDCOVÉ ESO

Berenika Ovčáčková (1964) se věnuje leptu,
serigra i a počítačové gra ce . Pro její tvorbu je
typická lehkost pop artu ve spojení s groteskou,
výrazná barevnost a gra cká jednoznačnost. Pro
Galerii U Radnice vytvořila nové gra ky , které
spojuje název výstavy: „Srdcové eso“. Srdce
jako symbol lásky, citu a porozumění.

21. 5. – 17. 7.
JAN ŠIBÍK:
DESET LET/ TEN YEARS

4. 5. – 2. 6.
MYSLÍM, CITÍM, TVOŘÍM …
Výstava přiblíží výtvarnou činnost žáků
Waldorfské základní školy Mistra Jana v
Ratibořských Horách.

HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR
do 8. 5.
MARIE MICHAELA ŠECHTLOVÁ

Výstava reportážních fotogra í známého
fotografa. (Přírodní katastrofy, KLDR jako
bizarní relikt komunismu, ale také arabské jaro,
občanská válka na Ukrajině a hlavně utečenecká vlna dosud nebývalých rozměrů. Pojďte se
ohlédnout za obdobím 2007–2017. Vernisáž
výstavy proběhne 20. 5. v 19.00 .

A PŘÍSTŘEŠKY NA AUTA
My Wood Kolesnáč s.r.o.

5. 5. – 30. 6.
BOJÍME SE RÁDI

VODÁRENSKÁ VĚŽ

ot. doba: pondělí–neděle 10–12 / 13–17

PERGOLY
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MONTÁŽNÍK FVE

www.visittabor.eu
muzikoterapii a doprovodný program. Nebudou
chybět ani prodejní stánky lokálních výrobců.
Přednášky se budou týkat odpovědného
stravování, duševní hygieny, otužování a jedna z
přednášek bude zaměřena na dech a esenciální
oleje.V rámci velkého sálu proběhnou lekce jógy
pro seniory, pro děti, dále ashtanga vinyasa
yoga, tantra hatha jóga pro sebepoznání a lekce
inverzí. Na závěr nás na velkém sále čeká
společný Kírtan neboli mantra session. Tato
závěrečná meditace, stejně jako doprovodný
program je v ceně vstupenky, kterou si zakoupíte
na jakoukoliv lekci nebo přednášku. Bohatý
doprovodný program pro děti v zahradě bude
zakončen koncertem dua Nigunatika, které nám
přinese písně z Balkánu v netradičních aranžích,
za doprovodu brumle a perkus. Podpoříme také
dobrou věc, část výtěžku poputuje pro Domácí
hospic Jordán. Pořádá Yogastation Tábor a Think
Yoga České Budějovice. Vstupné: 200, 300,
1100 Kč www.smsticket.cz/vstupenky/28403festival-zdravi-a-jogy.

do 19. 6.
KURZ OSOBNÍHO ROZVOJE
PRO MAMINKY

• nástupní měsíční mzda 28 tis. Kč + další zaměstnanecké beneﬁty
(stravenkový paušál, automobil, PC, mob. telefon, odměny)
• plný pracovní úvazek s možností pružné prac. doby a homeofﬁce
• nástup možný ihned - místo výkonu Malšice
• náplň práce: příprava projektové dokumentace a správa zakázek
na instalace FVE
• požadujeme ŘP sk. B, pokročilou znalost na PC

SMT-energy s. r.o.
tel.: 602 437 691
e-mail: info@smt-energy.cz
www.smt-energy.cz
*taj21 "bl"

*taj22 "bo"

UZÁVĚRKA REZERVACE FIREMNÍ INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 25. 5. 2022. 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)

AUTOSALON TÁBOR

www.carport.cz
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

Galerie Stará radnice Tábor, Žižkovo nám.
1. Retrospektivní výstava významné táborské
gra čky a akademické malířky Marie Michaely
Šechtlové u příležitosti oslav jejích 70. narozenin. Výstava představí široký záběr její tvůrčí
činnosti od drobných gra k, ex libris, volných
gra ckých listů po ilustrace, kresby, malby

a keramiku. V průběhu výstavy bude vydána její
monogra e od historika umění Ivo Bindera.

do 26. 6.
PAVEL TALICH – VLASTNÍ
CESTOU CAMERA OBSCURA

Galerie Stará radnice Tábor, Žižkovo nám.
1. Výstava plánského fotografa a výtvarníka
Pavla Talicha je pořádána především u příležitosti představení jeho monogra e .

do 15. 5.
VÝSTAVA VINNÉ ETIKETY ZE
SBÍRKY REGIONÁLNÍHO MUZEA
V MIKULOVĚ

Galerie Ambit, augustinianský klášter, nám.
Mikuláše z Husi 44.

21. 5. – 9. 10.
FRANTIŠEK BÍLEK (1872–1941)
UMĚLEC, MYSTIK, VIZIONAŘ

Galerie Ambit, augustiniánský klášter, nám.
Mikuláše z Husi 44. Výstava k 150. výročí
narození autora (plastiky, gra ky, kresby ze
sbírky Husitského muzea).

18. 5. – 28. 8.
VÝSTAVA IVAN UHLÍŘ – OBRAZY,
KRESBY, SOCHY, PLASTIKY

Galerie Stará radnice Tábor, Žižkovo nám.
1. Vernisáž 17. 5. od 17.0, úvodní slovo Jakub
Smrčka a Josef Lorenc, hudební program Bára
Štěpánová a Míra Barabáš. Komentované
prohlídky 22. 7. a 11. 8. od 16.00. Vstupné 40,
30 Kč.

Reklamní bannery / Okna / Koupelny / Vodoinstalace / Práce
ŘÁDKOVÁ

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

Norisreklama s.r.o.

RŮZNÉ

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

>>> pokračování ze strany 7

Pokračování na straně 10 >>

Banner 2 x 1 m s potiskem

AKC
E

450Kč

+ DPH

Případné grafické práce nejsou v ceně výroby banneru.
e-mail: info@norisreklama.cz
*taj23 "st,"

www.norisreklama.cz

PLASTOVÁ / DŘEVĚNÁ / HLINÍKOVÁ

SLEVY až 50%

OD NÁVRHU A PO REALIZACI

PRODEJ

OKNA

KOUPELNY

OBKLADŮ
A DLAŽEB

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 *taj24 "je"

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

ZVEME VÁS DO NOVÉ
POBOČKY V MALŠICÍCH
ukázka h
tepelnýcel
čerpad

Vás
Vyřídíme za
BEZPLATNĚ
dotaci 2022

Těšíme se
na Vaši návštěvu
Ot. doba: Po - Èt 10.00 - 17.00
*taj25 "nž" Pá / So / Ne zavøeno

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

Ke Mlýnu 56, Tábor - Náchod,
tel.: 777 314 775, 608 892 022

w w w . o b k l a d y t a b o r. c z

Hledáme

mechaniky
pneuservisu,
servisu motocyklů
a motorových vozidel

VODOINSTALACE

TOPENÍ

PLYN

*taj26 "e"
špičková švédská tepelná čerpadla CTC
automatické kotle na uhlí a pelety / solární kolektory

T: 606 076 069
B & B Instal - Josef Beneš
Malšice 325 (vedle stavebnin) E: bb.instal@seznam.cz

www.topeni-benes.cz
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

Volejte na 727 863 810
PNEU KAZDA s.r.o.,
Chýnovská 2900, Tábor,
Tel.: 727 863 811,
e-mail: obchodtabor@
pneukazda.cz

*taj27 "mě"

Kontaktuj nás a nastartuj svoji kariéru.
Staň se členem mezinárodní servisní sítě
výrobců pneumatik. Premio Vás zve do svých řad.

PNEU KAZDA s.r.o.,
Klenovice 7, Soběslav,
Tel.: 602 131 682,
e-mail: obchodklenovice@
pneukazda.cz

w w w. p n e u k a z d a . c z
strana 9

UZÁVĚRKA REZERVACE FIREMNÍ INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 25. 5. 2022. 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)

–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám histor. plechovou bitevní
plachetnici "La Sirene" Francie. Hodí se
nad krb, do haly atd. Délka 1 m. Cena dle
dohody. Dále prodám kovovou rvhápku,
hodí se na nákup, rozvážení letáků atd.
Tel.: 606108010.
–––––––––––––––––––––––––––––
N a b í z í m 2 v y š í v a n é o b r a z y,
nezarámované, zámek Hluboká 30 x 40
cm, květiny ve váze 50 x 35 cm, levně.
Dále prodám čistič koberců k vysavači
Vorwerk VK 130 / EB350, nový,
nepoužitý, levně.Tel.: 603704802.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím infračervený masážní
přístroj, 4 vyměnitelné hlavice, nový, cena
500 Kč. Dále prodám 8 dílný set na
čokoládové fondue, úplně nový, původně
240 Kč, nyní 120 Kč.Tel.: 603704802.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám talíře, 18 ks, dobrý modrý vzor,
cena 500 Kč. Závěsy bílé, 250 x 140 cm, 2
ks, cena 220 Kč. Nové povlečení bavlna,
cena 500 Kč. Sekerku malou, 120 Kč,
starší válečky na malování. Rozkl. gauč,
d.180 cm na dvě samostatná lůžka červený, cena 2.500 Kč. Rámy na obrazy
(různé).Tel.: 604614994.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám levně zbytky ze stavby - plné
cihly, týnky, betonové překlady, drenážní
trubky. Tábor - Čelkovice. Tel.: 728 503
002.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám: vyloupaná bělavá jádra vl.
ořechů, (papíráky), cena dohodou.
Sazenice dubů, vl. ořechů, borovic (v. 2
m), vhodné do zahrady. Vysoce hnojivé
slepičince, krouhané suš. kopřivy. Daruji
za pozornost hodně víček od pet lahví.
Bydlím v okolíTábora.Tel.: 381277626.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám hliníkové palety - klasický
rozměr 800 x 1200. Cena 550 Kč / ks.Tel.:
608014895.
–––––––––––––––––––––––––––––
Jsem nevidomá s dalšími hendikepy
a sháním korálky, klubíčka a jiné výtvarné
potřeby. Spěchá, prosím rozšiřte tento
inzerát mezi další osoby. Kontaktujte mě
prosím na čísle 720180167.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dámské jízdní kolo Favorit z r.
1985, pěkné, cena 800 Kč, dřevěnou
vyřezávanou poličku 80 x 30 cm se šesti
háčky, cena 200 Kč, závěsnou ruční váhu
- mincíř (do 35 kg), cena 100 Kč, stůl 60 x
90 cm, kovové nohy, umakartová deska,
cena 100 Kč.Tábor.Tel.: 607783711.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám sadbu brambor zn. Adela, 2
q, 500 Kč / q. Dále prodám sladké seno za
zahrady, 4 q, cena 250 Kč / q. Chýnovsko.
Tel.: 608148712.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám toaletní křeslo, polstrované,
nové. Cena 3.000 Kč.Tel.: 725032591.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím dřevo na topení. Možno i s dovozem. Za nabídky děkuji. Tel.: 725 724
452.
–––––––––––––––––––––––––––––
Vyměním hnůj za slámu nebo po
dohodě i za něci jiného. Možno naložení.
Tel.: 777184920.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím provázek do lisu, dále fólii do
baličky, 50 cm, na balení senáže. Za
nabídky děkuji.Tel.: 777184920.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám výhodně 10 kg lahve na
propan-butan, 2 ks.Tel.: 606727576.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kancelářskou otáčivou výškově nastavitelnou židli. Perfektní stav,
hnědé čalounění. Velmi levně. Tel.: 723
331 382.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím zvětšovák na zhotovení
černobílých fotogra í + tank na
vyvolávání lmu. Tel.: 606727576.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám el. motor 90 W 13400T / min.
220V. Cena 150 Kč.Tel.: 604550116.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám maringotku, palubková, 2,6
m x 6 m. Možnost přestavby na obytnou,
včelín a nebo na prodejnu. Nutno vidět.
Cena dohodou.Tel.: 606211847.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám sušičku na ovoce. Sklenice na
zavařování, větší množství. Tapiko a zbytky vlny na něho. Bílou perlovku na
háčkování. Bílé povlečení na 2 postele.
Vše velmi levně, nutno vidět. Tel.:
732917756.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám plynový ohřívač vody ENBRA
BGM 8Q - 80 l, stáří 4 roky: PC - 13.000
Kč, nyní za 2.000 Kč, z důvodu přechodu
z plynu naTČ.Tábor.Tel.: 739714432.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám hnědý smaltovaný kastrol,
průměr 47 cm, výška 20 cm, s poklicí,
obsah 35 l, za 400 Kč, dále kávovar na
kapsle Nescafé Dolce gusto Melody 3, za
200 Kč.Tel.: 775154715.

Péřové výrobky / Voda - topení / Práce / Zámkové vložky

Prodej - Montáž - Servis

*taj28 "to"

Výběr ze 40 druhů
bavlněných sypkovin
TÁBOR - Třebízského 839

tel.: 777 273 834

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

Po, Út 14.30 - 18.30

B ÍL

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

VA
KO

BUDĚJOVICKÁ
30 m

150 m

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

TŘEBÍZSKÉHO

OVA
HUS

UZÁVĚRKA REZERVACE FIREMNÍ INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 25. 5. 2022. PŘÍJEM FIREMNÍ INZERCE NA TEL.: 602 855 804, 608 223 122 • DISTRIBUCE DO VŠECH SCHRÁNEK OKRESU TÁBOR • PLOŠNÁ INZERCE JIŽ OD 975 Kč (75 x 43 mm)

PÉŘOVÉ
VÝROBKY

w w w. p e r o v e p r o d u k t y. c z

ČISTÍRNA PEŘÍ

TEPELNÁ
ČERPADLA
DOTACE
IVT KOTLÍKOVÉ
JSOU
ZPĚT

Aktuální informace o našich pořadech naleznete
na webových stránkách www.kd-veseli.cz

5. 5.

19 hod.

VESELSKÝ FILMOVÝ KLUB:
BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Kancelář: Soběslavská 1604, Tábor

Infolinka 608 966 856

www.instaltherm.cz

Česká komedie Zdeňka Svěráka a Jana
Svěráka s prvky magického realismu
servíruje univerzální otázky lidského
života s nadsázkou a humorem. Hrají:
Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Vojta
Kotek, Tereza Ramba, Ondřej Vetchý a
další. Stopáž: 99 minut, režie: Jan Svěrák,
přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let.
Víceúčelový sál KD od 19 hodin,
vstupné: 120 Kč.

10. 5.
19. hod.

ZÁSKOK

Veselský divadelní spolek Cimrfraj pro
nás připravil další hru z dílny Divadla Járy
Cimrmana o nešťastné premiéře hry
Vlasta autorů Cimrman/Svěrák/Smoljak.
Představení přesunuté z 23. 11. 2020 a 7.
12. 2021 – vstupenky s těmito daty
zůstávají v platnosti. Velký sál KD od
19 hodin, vstupné 100 Kč, děti a
vojsko polovic.

ALPSKÝ VEČER
PROVONĚNÝ SÝRY

FOLK MEZI ŘEKAMI

18 hod.

17. 5.
19 hod.

VESELSKÝ FILMOVÝ KLUB
PROMLČENO

Český krimi thriller inspirovaný skutečným příběhem v hlavní roli s Karlem
Rodenem. Karel Roden se v roli záhadného muže vrací po dvaceti letech na pár
hodin do Prahy, aby zde nalezl jistou
mladou ženu, odhalil dávný zločin a vypořádal se s minulostí. Hrají: Karel Roden,
Barbora Bočková, Igor Bareš a další.
Režie: Robert Sedláček, stopáž: 95 minut,
nevhodné pro děti do 12 let.
Víceúčelový sál KD od 19 hodin,
vstupné: 120 Kč.

Další z hudebních večerů skupiny Jen tak
tak a jejích hostů, tentokrát přijali
pozvání kapela VilMa a písničkářka Rejka
Balcarová. Víceúčelový sál KD od 18
hodin, vstupné: dobrovolné.

24. 5.
18 hod.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ
VESELÍ NAD LUŽNICÍ

Velký sál KD od 18 hodin, vstupné:
dobrovolné.

26. 5.
15 hod.

KROUŽKOVÁNÍ S DDM

Představení a ukázky zájmových činností
z DDM a nabídka kroužků pro další školní
rok.

12.6.
10:30

NAFRNĚNÁ PRINCEZNA
A DEVĚT JEDNOU RANOU

Hledáme

montéry fotovoltaických systémů

Požadujeme:
• ŘP sk. B
• ﬂexibilitu
• ochotu učit se
• zodpovědnost
• spolehlivost

*taj30 "os"

*taj31 "tě"

Profesionální služby bez kompromisů
Světlogorská 2765/4 / tel.: 721 426 339
email: info@jfspeedmont.cz / www.jfspeedmont.cz
strana 10

LET
16 RHU
T
NA

CENTRUM
20. 5.

V novém komponovaném večeru vám
mnohé výborné horské sýry pocházející
z oblasti Alp představí opět Jiří Kopáček
a při ochutnávce těchto specialit je jako
tradičně budete zapíjet také skvělými víny
z navštívených zemí. Sál KD od 19
hodin, vyprodáno, přijímáme
rezervace na další termíny.

130.000 Kč

NEJÚSPORNÌJŠÍ TEP. ÈERPADLO ZEMÌ/VODA

13. 5.
19 hod.

NOVÁ
KOTLÍKOVÁ
DOTACE

• 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

5/22

nám. T. G. Masaryka 26, tel.: 381 548 111, www.veseli.cz

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

RŮZNÉ
>>> pokračování ze strany 9

IVT GEO 600

ZAKÁZKY NA POČKÁNÍ PO TEL. DOHODĚ
KULTURA VESELÍ N/L.

*taj29 "pr"

ŘÁDKOVÁ

- TÉMĚŘ DIVADELNÍ SPOLEČNOST. Téměř divadelní společnost – letní divadelní
představení pro děti pod širým nebem.
Naše princezna nosila nosánek nahoru,
a proto jí nikdo neřekl jinak než nafrněná
princezna. Až jednoho rána zjistila, že ji
stihl trest za to, jaká byla k ostatním
lidem.A druhá, známá česká pohádka od
pana K. J. Erbena o Matějovi, který devět
much jednou ranou pobil. Hraje a loutky
vodí: Viktor Pirošuk. Park za KD od
10:30 hodin, vstupné: dobrovolné,
akce při příležitosti Veselského
jarmarku.

14.6.
18:00

VERNISÁŽ UMĚNÍ VE MĚSTĚ
2022 VESELÍ NAD LUŽNICÍ

Vernisáž sochařské výstavy v exteriérech
města.Tématem Umění ve městě 2022 je
fauna a ór a.Ve Veselí nad Lužnicí budou
v roce 2022 instalována dvě umělecká
díla. Těšit se můžete na dřevěné sousoší
nazvané Pastelky od české sochařky
Martiny Niubo, na které bude možné se
posadit a druhé dílo ocelovou plastiku
s názvem Lev vytvořil český sochař Nikola
Mojsl. Park u KD od 18 hodin,
vstupné: zdarma. Výstava poté potrvá
do poloviny října 2022.

–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dětskou vodáckou vestu
FIREFLY, pro dítě o váze 20 - 30 kg,
původní cena 1.399 Kč, nyní 400 Kč, 1x
použitá.Tel.: 737379125.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kvalitní dětské kolo Rock
Machine Surge US XCE, vel. 20" lehká
Alu konstrukce, přehazovačka + helma
a rukavice.Tel.: 737379125.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám fosforbronzový drát průměr
1,9 mm, délky 450 m, 12 kg (900 Kč),
měďené lanko 120 x 0,2 mm, délky 95 m,
3,5 kg (500 Kč), kuchyňský dvoudřez
nerez. 780 x 435 mm (700 Kč). Koupím:
nábytek UNIVERZAL, stojky a skříňky
otevřené, 50 cm.Tel.: 777161148.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám trafo 220 V / 24 V / 200 VA
(400 Kč), 220 V / 24 V / 125 VA (300 Kč),
autotrafo ATP15B 120 V / 220 V / 1500
VA (300 Kč), sluch. 4000 ohmů (200 Kč),
sluch. 75 ohmů s mikrofonem ARF170
(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 palivové dřevo k těžbě
3
svépomocí. Poškozené smrky cca 10 m /
650 Kč. Výborný přístup ze silnice, plac
bez strouhy, pro auto s vlekem. Soběslavsko, po 17 hod.Tel.: 381 523 359.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám várnici na převoz potravin,
jako příslušenství jsou 3 vnitřní boxy
s víkem, průměr vnitřku je 270 mm
a výška je 380 mm, (mohu poslat i foto).
Cena:600 Kč.Tel.: 777072388.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám obilí - pšenici 800 Kč/q
a ječmen 600 Kč / q.Aktuální cena k 27.4.
Soběslavsko, po 17 hod. Tel.: 723 230
444.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám WC kombi + umyvadlo. Dále
novou nepoužitou benzínovou sekačku
bez pojezdu.Tel.: 605557523.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zahradní sprchu, nepoužitou,
ještě zabalenou, cena 1.200 Kč. Tábor.
Tel.: 732947988.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám stříbrný smrk cca 65 cm
vysoký, cena dohodou. Tábor. Tel.:
732947988.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám vyřezávanou poličku,
dřevěnou i s kořenkami, rustikální styl,
vel. 65 x 53 cm, vhodné třeba na chalupu.
Zájemcům mohu poslat foto na e-mail.
Cena 350 Kč.Tel.: 739135660.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pánské kolo FAVORIT v pojízdném stavu, cena dohodou. Táborsko.
Tel.: 603860967.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dámské kolo ESKA (bez
přehazovačky), v dobrém stavu, cena 500
Kč.Táborsko.Tel.: 603860967.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím staré betonové ještě
použitelné střešní tašky. Cca 100 až 200
ks. Můžu poslat foto na email. Tel.:
399499908.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám houpací otočné čalouněné
křeslo, nový mikroplyš, toaletku
s prosklenou skříňkou a zrcadlem, koňské
chomouty, kravské chomoutky, krumpolce, rozporku, starou pilu, starož. váhu
decimálku stř. velká se závažím. Tel.:
723665221.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím větší množství sklenic
různého objemu se šroubovacími víčky.
Cena 1,50 Kč / kus. Mix dámského
značkového oblečení: trika, svetry, blůzy,
džíny, kalhoty atd., velikosti S a M. Cena
dohodou - levně. Různé historické knihy
a současnou beletrii. Cena dohodou.Tel.:
607588510.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám skříňku, buk š. 100 cm, v. 45
cm, hl. 30 cm, sokl 10 cm, jedna police.
Cena 250 Kč. Dále, mlýnek na maso č. 8,
litina, cena 200 Kč. Velmi zachovalé. Tel.:
604848598.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám palivové dřevo měkké,
štípané, délka 1m, cena: 1.000 Kč prm
(rovnaný), doprava možná, Planá nad
Lužnicí.Tel.: 777748857.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím dětskou autosedačku zn.
CHICCO pro váhu dítěte 0 - 18 kg.
Polohově nastavitelná, airbag. Dětskou
dřevěnou ohrádku, rozměr 150 cm x 150
cm. Přebalovací podložku. Dívčí značkové
oblečení / trika, blůzy, svetry, džíny.
Velikost 164. Dětské botky, zn. LACOSKI,
číslo 28. Vše velmi dobrý stav. Ceny
dohodou.Tel.: 607588510.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám toaletní křeslo, polstrované
AR - 103. Cena 3.000 Kč. Tel.: 725 032
591.
Pokračování na straně 11 >>
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Zednictví / Autodílna / Okna a dveře / Zemní práce / Voda - topení / Motocykly Jawa
ŘÁDKOVÁ

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

RŮZNÉ
>>> pokračování ze strany 10

SBĚRATELSTVÍ
Prodám pohlednice staré přes 100
let, s námětem "žena" (2.300 ks) ve
starých albech. Velice pěkné sbírka.
Lacino. Dále prodám velikou sbírku
pohldenic - Česká republika (37.000 ks).
Místopisné. Lacino. Oboje dobré
investice.Tel.: 721206403.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám z veliké knihovny tyto knihy:
Verne, May, dobrodružné, válečné,
politika, poesie, snáře, sci - , technické,
malíři, umění, staré svázané časopisy,
staré ruské a německé knihy a celé řady
pěkných vazeb klasiků. Vše levně. Tel.:
721206403.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 150 knih - pro milovníky
humoru, vtipů a anekdot. Spokojení
budete s kvalitou i s velmi nízkou cenou.
Více info po telefonu.Tel.: 728987522.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 38 knih - pro milovníky sci - ,
zahrad a tajemství. Spokojení budete
s kvalitou i velmi nízkou cenou. Více info
po telefonu.Tel.: 728987522.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám velikou sbírku s námětem
"Tábor" - pohlednice, knihy, fotogra e ,
dokumenty, obálky s přítiskem rem,
pamětní listy, autogramy, obrazy atd.
Nutno vidět. Více info po telefonu. Velmi
dobrá investice.Tel.: 607064577.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám německou trilogii "Zubní
nauka - příručka" z r. 1920, přes 1.500
stran. Je tam hodně fotogra í a kreseb.
V perfektním stavu.Tel.: 607064577.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám saně za koně (pro 4 osoby)
i s ojí. Jsou v dobrém stavu, staré 80 - 100
let. Nízká cena, dobrá investice. Tel.:
732809614.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám staré kočárky z 50. let 20.
století.Velmi lacino.Tel.: 732809614.

Antonín Procházka

AUTODÍLNA
• veškeré opravy vozidel • karosářské práce
• mechanické práce • geometrie • diagnoska
• pneuservis • laserová geometrie
• příprava na stk • čištění vstřikovacích
trysek a palivových systémů motorů

DEKARBONIZACE
NOV20I2N2 KA
SPALOVACÍCH PROSTOR VŠECH TYPŮ
MOTORŮ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

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

• snížení hluku motoru
od 2.500huKč
• vyšší kroucí moment
dle obsa
• snížení spotřeby paliva
bez dph
• snížení emisí a kouře z výfuku
*taj33 "ví."
• snížení opotřebovávání motoru
• zvýšení akcelerace při nízkých otáčkách

*taj32 "ba"

KLIMATIZACE

SERVIS desinfekce interiéru ozonem
• kompletní servis • poradenství • specialista

Bechyňská 80, Malšice, tel.: 777 098 884

tel.: 608 938 803

e-mail: prochazkastavby123@seznam.cz
Vladimír Novotný, Čenkov 80, Malšice
mob.: 602 118 166, tel.: 381 277 014
e-mail: novotny@oknanovotny.cz

VÝROBA DŘEVĚNÝCH A PLASTOVÝCH

OKEN A DVEŘÍ
HLEDÁME

ŠIKOVNÉ
TRUHLÁŘE
DO VÝROBY

Nadčasový design a skvělé izolační vlastnosti
Naše dřevěná okna v sobě spojují klasickou krásu dřeva s nejmodejnějšími
technologiemi zajišťujícími dokonalou tepelnou i zvukovou izolaci.

www.oknanovotny.cz

Po - Pá 8-12/13-16 - mimo provozní dobu dle domluvy

autodilnamalsice.kvalitne.cz

ZEMNÍ PRÁCE
Kateøina Hlávková

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

AMONTU
TEPELNÉ JEME VÁM
ČERPADL
O

NA DOTA
CE!

CATERPILLAR

› hloubení bazénù
› základy RD + terenní úpravy
› pøesun hmot › vytahování paøezù
› kultivace lesních a zahradních ploch
› spolupráce: vozy Tatra a Liaz

tel. nonstop:
737 465 455

PÙJÈOVNA

STAVEBNÍCH STROJÙ

VODA-TOPENÍ
JAN HLÁVKA

strojní

Legenda se vrací
Motocykly Jawa nyní na
prodejnách PENU KAZDA!
JAWA 300 CL

pracujeme

v sobotu
i v neděli
nebo dle domluvy

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

Pokračování na straně 14 >>
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

Pobočka Tábor:
Chýnovská 2900, Tábor
tel.: 727 863 811
obchodtabor@pneukazda.cz

Pobočka Klenovice:
Klenovice 7, Soběslav
tel.: 602 131 682
obchodklenovice@pneukazda.cz

www.pneukazda.cz
strana 11
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–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám klec na andulku nebo jiné
ptactvo, je úplně nová. Cena 450 Kč.
Prodám dvě dámská horská kola, velmi
dobrý stav, černooranžové barvy, značky
Stream a černomodré barvy značky
Kellys. Ke každému kolu přilba zdarma.
Cena za jedno 2.500 Kč. Tel.: 721 200
240.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pánské plenkové slipy.
Molicare plus. Fotogra e mohu poslat
emailem. Mám 3 balení. Cena: 200 Kč za
balení.Táborsko.Tel.: 602594885.
–––––––––––––––––––––––––––––
Komfortní autosedačka 9 - 36 kg +
vložka pro menší děti, 8 měs. - 12 let,
pětibodové bezpečnostní pásy s nastavením délky pásů, nová evropská
norma ECE R44/04, poloh. hlavová opěrka, odním. záda na podsedák, vložka,
nová, záruka 2 roky. Zašlu i poštou. Cena
1.590 Kč.Tel.: 776495506.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím malý stavební rozvaděč do
1.000 Kč.Alespoň 2x zásuvka 400 V a 2x
zásuvka 230V.Tel.: 533555471.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kompletní vchodové palubkové dveře 90, P, 1 kus, láhev na PB 10 kg
3 kusy, láhev na PB 33 kg 1 kus.
Akumulační kamna typ M40 AK 1 kus a
typ M50 AK 1 kus, vše levně. Tel.:
776286959.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím 2 ks propanbutanových 10 kg
lahví. Nabídky prosím zaslat SMS. Tel.:
606826169.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kuchyňská kamna na tuhá
paliva značky Smeredevac s levým
vývodem do komína. Cena dohodou.Tel.:
776583042.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám příslušenství k bazénu:
solární plachta 3 x 5 m 500 Kč, skimmer
300 Kč, regulační ventil pro solární ohřev
200 Kč, písková ltrace s časovým
spínačem 3.500 Kč, solinátor 3.500 Kč,
schůdky 1.000 Kč, 2x solární panel na
střechu 2.000 Kč / ks.Tel.: 602574457.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám levně koňský hnůj, volně
ložený i pytlovaný a koupím selata,
křížence.Táborsko.Tel.: 739408633.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám palivové dřevo nařezané na
metry, smrk.Tel.: 728662682.
–––––––––––––––––––––––––––––
Šťáva z červené řepy, česneková pasta
Bjetin od pěstitele. Místo odběru
Černovice uTábora.Tel.: 602135932.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám tenisové rakety Titanum 4,3 /
8 a 4,1 / 2, zánovní, kvalitní, s obaly, po
500 Kč.Tel.: 728839534.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám krabici plyšových hraček - od
malých po velké, dále plyšové kuřátko, lze
použít i jako polštářek. Vše pěkné, 300
Kč.Tel.: 605864376.

ZEDNICKÉ PRÁCE

Jiří
Sedláček

Studny / Maso / Práce bagrem / Pronájem / Kadeřnictví / Kácení stromů
KINO SPEKTRUM
Z důvodu častých změn ze strany distributorů
sledujte aktuální program na stránkách
www.kultura.sezimovo-usti.cz.

8. 5.
15:00

ZLOUNI

Animovaný, USA, 2022, 100 min., přístupný,
dabing. Dělat dobré skutky může být děsná
dřina. Zvlášť když vás má celý svět za padouchy.
Animovaná komedie Zlouni z legendárního
studia DreamWorks Animation dokazuje, že i v
na první pohled nebezpečném tvorovi se může
skrývat dobré srdce.

UZÁVĚRKA REZERVACE FIREMNÍ INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 25. 5. 2022. 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)

• kompletní legislava

8. 5. /21.5.
17:30

NOVĚ OTEVŘENO

DOCTOR STRANGE
V MNOHOVESMÍRU
ŠÍLENSTVÍ 3D

MASO

Fantasy. USA, 2022, 127 min., 12 let, dabing
Ve snímku otevírá lmový svět studia Marvel
brány do paralelních světů a dává do nich
nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte se do
neznáma s Doctorem Strangem, který za pomoci
starých známých i nových spojenců vstupuje do
šílených a nebezpečných paralelních světů
mnohovesmíru, aby se utkal se záhadným
soupeřem.

UZENINY
tel.: 607 291 959
Zavadilská 3196, Tábor
Otevírací doba: Po-Pá 7-16 h

8. 5.
20:00

NOTRE-DAME V PLAMENECH

Drama. F, 2022, 110 min., 12 let, titulky
V dubnu tohoto roku to budou 3 roky, co
vyhořela světoznámá pařížská katedrála. Film v
neúnavném tempu rekonstruuje události 15.
dubna 2019, kdy katedrálu Notre-Dame
zachvátily plameny a celý svět toho byl v přímém
přenosu svědkem. Spolu s hasiči se vydáváme do
míst, která zůstala divákům obrazovek skrytá –
přímo do nitra hořící budovy.

PRÁCE
MINIBAGREM

10. 5.
20:00

Bechyně

PROMLČENO

721 040 562
KOMERČNÍ AREÁL
®

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

Podnikejte u nás v areálu TOPAS!

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

Veronika Váňová, Křížíkovo nám. 496, Tábor
HAIRSTYLING

Tel.: 720 968 789

Krimi, ČR, 2022, 95 min., 12 let. Inspirováno
skutečným příběhem. Karel Roden se v roli
záhadného muže vrací po dvaceti letech na pár
hodin do Prahy, aby zde nalezl jistou mladou
ženu, odhalil dávný zločin a vypořádal se
s minulostí. V pátrání mu pomáhá rozhlasová
moderátorka, která jeho příběh dostane do
svého živě vysílaného pořadu. Film otevírá téma
promlčených zločinů.

• 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
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se hodně nudit. Jenže vynalézavý Robotnik
dokázal nalézt způsob, jak ze svého houbového
vězení uniknout a vrátit se na Zemi, a navíc se
spojil s ježurou jménem Knuckles. Tahle
nebezpečná dvojka sleduje dva hlavní cíle.
Prvním je pomsta Sonicovi a druhým nalezení a
ovládnutí nekonečného zdroje energie, který by
z Robotnika udělal vládce celé planety.

13. 5.
20:00

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

Komedie, ČR, 2022, 95 min., přístupný, Ve lmu
Po čem muži touží se hlavní hrdina Karel Král
ocitl v ženském těle. V jeho pokračování
poznáváme na počátku Irenu Kopáčovou (Anna
Polívková). Irena dostává výpověď z nájemní
smlouvy v domě, kde má ordinaci, a vzápětí
přistihne svého přítele při nevěře. Nejlepším
lékem na životní trable je vyrazit s kamarádkou
Marcelou (Tereza Kostková) na víno. Kroky opilé
Ireny následně vedou do stanu vědmy Zoltany
(Zuzana Kronerová), kde vysloví osudové přání:
Chci bejt chlap!

14., 15., 21. 5.
15:00

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK

Animovaný, F, B, 2022, 95 min., přístupný,
dabing. Mladý Chicky je tak trochu neobyčejný.
Narodil se jako napůl kuře a napůl zajíc. Měl
štěstí, protože ho jako malého adoptoval král
Petr, slavný zaječí dobrodruh. Chicky i přes své
odlišnosti chce to, co každý: zapadnout mezi
ostatní a mít kamarády.To, že je pořádný nešika,
pro něj není žádná překážka. Odvaha a nadšení
mu totiž nechybí. Celý svůj život touží zažít
pořádné dobrodružství! A jedno opravdu velké
na něj právě čeká!

14. 5.
17:30

SEVEŘAN

Historický, USA, 2022, 136 min., 15 let, titulky
Amleth kdysi býval synem mocného vikinského
krále, než ho zrada a zákeřná vražda připravila
nejen o otce, ale i o střechu nad hlavou. O pár let
později se světem protlouká jako bezejmenný
válečník a má jediný cíl. Vlastnoručně zabít ty,
kteří ho připravili o rodinu a šťastnou
budoucnost. „Ten příběh potřebuje k životu
lmové plátno. Je výpravný v tom nejlepším
slova smyslu, natáčeli jsme v nádherných
islandských lokacích a u některých akčních scén
budete mít pocit, že se nacházíte v jejich
epicentru,“ slibuje Robert Eggers.

11. 5.

14., 24. 5.

IDENTITA ES

VYŠEHRAD: FYLM

20:00

Hraný dokument, ČR, SR, CAN, 2022, 118 min.,
přístupný. Profesor Emil Skamene v roce 1968
opustil Československo a již léta žije v Kanadě.
Zcela výjimečně nosí na klopě malou zlatou lilii
rytíře Národního řádu Québecu a nad ním
nenápadný odznáček, vyznamenání od britské
královny Alžběty pro Kanaďany. Profesor
Skamene napsal přes 280 publikací z oblasti
genetiky, imunologie a metabolických poruch,
získal desítky ocenění světových univerzit,
vědeckých akademií, výzkumných center
i mezinárodních organizací. To je jen jedna
strana jeho příběhu. Kapitola o úspěšném vědci,
který patří mezi světovou špičku.

12. 5.
10:00

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Komedie, ČR, 2022, 99 min., 12 let. Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk
Svěrák) už psaní nejde jako dřív. Nedokončené
povídky se mu hromadí v hlavě, jejich postavy
vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor
pokračoval v ději. Všichni něco chtějí. Fotograf
Matěj chce získat nedobytnou Vendulu z lékárny, pan Bohumil prosí, aby udělal zázrak,
automechanik Bakalář by chtěl být léčitelem. Do
toho vstupuje z reálného světa Šejnohova
manželka, která si myslí, že už by měl psaní
nechat a konečně se věnovat jí.

12. 5.
20:00

OŠETŘOVÁNÍ
A KÁCENÍ STROMŮ

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

ŽHÁŘKA

Thriller, USA, 2022, 94 min., 15 let, titulky
Žhářka je lmovou adaptací knihy hororového
klasika Stephena Kinga. Hlavní hrdinkou je
dívka s pyrokinetickými schopnostmi, schopná
pouhou myšlenkou zapálit, cokoliv jí napadne.
Tenhle „talent“ může být smrtelně nebezpečný.
Jí i lidem v okolí.

13. , 22., 28.5.
17:30/15:00

JEŽEK SONIC 2

13.5. v 17:30.22. a 28. 5. v 15:00. Komedie.
USA, 2022, 122 min., přístupný, dabing. Ve
chvíli, kdy Doktor Robotnik (Jim Carrey) osudově
uvízl na Houbové planetě, ztratil ježek Sonic
jediného opravdu schopného nepřítele. A začal
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

20:00

Sportovní komedie, ČR, 2022, 103 min., 15 let
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub
Štáfek) viděli naposledy (ano, bylo to tehdy, když
„prodal“ zápas, ale zapomněl na to, a dal krásný
gól), uběhl více než rok. Lavi je, jak by řekl jeho
agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný
dement, ale začalo se mu konečně dařit.A to jak
ve fotbalovém, tak v osobním životě. S
Vyšehradem postoupil do druhé ligy, kde vede
tabulku střelců, opět po něm pokukují
zámožnější kluby, dokonce požádal o ruku svou
přítelkyni Lucii (Šárka Vaculíková), sestru
Jardy…

15. 5.
19:00

LA TRAVIATA

Záznam opery,VB, 2022, 220 min., 12 let, titulky
Paříž 19. století je místem kontrastů – půvab a
povrchnost, láska a chtíč, život a smrt. Tato
tradiční inscenace Sira Richarda Eyrea pro
Královskou operu nedávno oslavila 25 let a nyní
se ve velkém očekávání na pódium Royal Opera
House vrací s operní hvězdou Pretty Yende v roli
kurtizány Violetty. Ta zazpívá některé z Verdiho
vůbec nejslavnějších árií, včetně radostné
"Sempre libera".

17. , 22.5.
20:00 / 17:30

FILM ROKU

17.5. 20:00, 22.5. 17:30, Komedie, E, 2021,114
min., 15 let, titulky. Penélope Cruz a Antonio
Banderas spolu natočili hravou a poťouchlou
komedii Film roku. Dělají si v ní legraci sami ze
sebe, ze svých kolegů i celého lmového světa.
Oscar Martinez ztvární přehnaně uměleckého
charakterního herce. Tihle tři spolu vytváří
lmovou sestavu snů s velkým talentem a s ještě
větším egem. Kdo z nich ale vydrží až do
poslední klapky a do premiéry?

19. 5.
10:00

JIZERSKÉ HORY

Dokument, ČR, 2022, 91 min., přístupný
M á l o k t e r é p o h o ř í v Č e s ké r e p u b l i c e
poznamenala činnost člověka tak, jako Jizerské
hory. Jsou němým svědkem toho, jaká je cena

5/22

lidského pokroku tváří v tvář přírodě. Přestože
dnes patří k často vyhledávaným cílům turistů,
skrývají i mnohá tajemství, za kterými se lmaři
vydali. Natáčeli nejmodernějšími technologiemi
jak na české, tak polské straně hor. Celovečerní
dokument Jizerské hory je druhým lmovým
počinem Viktora Kuny. Navázal tak na své
oceňované dílo o Krkonoších z roku 2018, které
několikrát vysílala Česká televize.

19.,22.,29.5.
17:30 / 20.00

ŽENY A ŽIVOT
19.5. v 17:30, 22. a 29.5. ve 20:00. Komedie,
ČR, 2022, 87 min., přístupný. Eliška Králová je
hodná holka. Možná až moc. V práci jí chybí
ostré lokty, ve vztahu jí přebývá slepá víra. O to
akčnější je ovšem její volnomyšlenkářská, všeho
schopná sestra Ilona. Obě mladé dámy se
společně vrhnou do budování rodinného
podniku, fungujícího tak trochu “ode zdi ke
zdi”, stejně jako Eliščin vztah se samolibým
populárním tenistou Petrem. Je tedy potřeba si
ujasnit, zda chodí jen Eliška s Petrem nebo i Petr
s Eliškou… Případně toho ženicha splašit jinde.
To vše za účasti rodiny a přátel, protože problém
jednoho je problémem všech.

20., 21. 5.
20:00 / 17:30

CO JSME KOMU
VŠICHNI UDĚLALI
Komedie, F, B, 2022, 98 min., 12 let, dabing
Claude a Marie Verneuilovi v prvním lmu
provdali i čtvrtou dceru a ve druhém úspěšně
udrželi všechny své dcery i jejich rodiny ve
Francii. Ovšem nečekali, že všichni skončí v jejich
malebném Chinonu a budou je mít víceméně
pořád za krkem. Za péči a starostlivost se jim
dcery i se svými rodinami chtějí odvděčit a využijí
k tomu skutečnost, že Claude a Marie slaví
čtyřicet let společného života. Začnou pro ně
připravovat velkou oslavu a protože to musí být
oslava opravdu pořádná, pozvou do Francie i
rodiče svých manželů.

27. 5.
17:30

PRAŽSKÝ VÝBĚR:
SYMPHONY BIZARRE
Hudební dokument, ČR, 2022, 95 min.,
přístupný. Velkolepý koncert legendárního
Pražského výběru na stříbrném plátně ukáže
vystoupení kapely v O2 aréně z prosince roku
2016. Pražský výběr tehdy převedl divákům více
než jen rockový koncert. Ke svému výročí
připravil bombastickou show s Českým
národním symfonickým orchestrem, americkým
dirigentem a řadou výjimečných hostů a scénických nápadů.

27.-29. 5.
20:00

TOP GUN: MAVERICK
Akční, USA, 2022, 131 min., 12 let, dabing
Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) k smrti
rád pilotuje stíhačky. Dokonce tak, že se už přes
třicet let úspěšně brání povýšení ve strukturách
amerického letectva, protože to by ho z kokpitu
vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Maverick byl
navíc vždycky magnetem na průšvihy, což se
s armádní kariérou taky docela neslučuje. Pilot je
ovšem bravurní, možná ten úplně nejlepší,
a proto dostane nabídku stát se instruktorem
elitních stíhačů z programu Top Gun, které má
připravit na úkol, jenž spadá do kategorie
Mission Imposssible.

28. 5.
17:30

MUŽI NA POKRAJI
NERVOVÉHO ZHROUCENÍ
Komedie. F, 2021, 97 min., 12 let, dabing
Sedm městských mužů ve věku od 17 do 70 let,
kteří mají společnou jedinou věc – všichni jsou
na pokraji nervového zhroucení. Jejich zoufalství
je zavede na opuštěnou vlakovou stanici
uprostřed ničeho, kde začíná neobvyklý
„chlapácký“ kurz přežití, jenž je má postavit
zpět na nohy. Každý krok na tomto „táboře“,
který vede hodně excentrická koučka, jim má
pomoci znovu najít své mužné já. Úkol se však
zdá být dosti složitý, obzvlášť když se jaksi nic
nedaří podle plánu…

31. 5.
20:00

CHINASKI: KAŽDEJ
VÍ KULOVÝ
Hudební dokument, ČR, 2022, 97 min.,
přístupný. Nebývale otevřený dokument
ukazuje, že na pozadí hudebních úspěchů,
vyprodaných koncertů, vydání úspěšných alb
a desítek rádiových hitů, byly také deprese,
hádky, rozpady přátelství nebo nutnost vyrovnat
se se smrtí kapelníka Pavla Grohmana. Režie
časosběrného dokumentu, který vznikal pět let,
se ujal režisér Pavel Bohoněk.

Zahradnické práce / Úklid / Žaluzie / Ploty / Dveře / Krmivo
KULTURA TÁBOR
MĚSTO TABOR
www.visittabor.eu

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ JORDÁN 530
ANEB ZAŽIJTE JORDÁN

1. 5., 14.00 h.
SLAVNOSTNÍ SVĚCENÍ
ZVONU MISTR JAN HUS

kostel sv. Filipa a Jakuba. Na kostele byly
původně dva zvony, znovu bude osazen větší
zvon, který nese jméno Mistr Jan Hus. Výzdobu
a text navrhl Mgr. Alois Sassmann. Zvon odlil
zvonař Michal Votruba z Myslkovic u Soběslavi.
Zvonu požehná Pavel B. Stránský, starokatolický
biskup.

4. 5., 17.00 h.
VERNISÁŽ VYSTAVY
– BOJÍME SE RÁDI
Galerie 140.

7. 5., 9.00–18.00 h.
ZAŽIJTE TÁBOR

Žižkovo náměstí. Program: 9.00–18.00 h. –
MINT MARKET se svěží autorskou módou,
šperky, designem a delikatesami. Představí se
čeští tvůrci a kreativci s pestrou nabídkou zboží.
Více na www.mintmarket.cz / 14.00 h. –
SESKUPENÍ ZA ÚČELEM – táborská kapela /
15.30 h. – VÁCLAV KOUBEK & PŘÁTELE –
český písničkář a harmonikář, spisovatel, herec
a vypravěč vystoupí v sestavě s klávesistou
a kytaristou Ondřejem Fenclem a nenapodobitelným bubeníkem Davidem Landštofem /
17.00 h. – MARSYAS OSKARA PETRA –
muzikant, textař, hitmaker a osobnost domácí
hudební scény, který letos oslaví „70“.
S doprovodnou kapelou přijede koncertně
zavzpomínat především na legendární Marsyas.
Vstupné: zdarma

8. 5., 10.00 h.
PIETNÍAKT SE SLAVNOSTNÍM
POLOŽENÍM VĚNCŮ PŘI
PŘÍLEŽITOSTI 77. VÝROČÍ
UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Pomník NárodnÍho osvobození / náměstí
Františka Křižíka Pořádá město Tábor
a příslušníci vojenské posádkyTábor.

12. 5., 19.00 h.
386. BAREVNÝ ČTVRTEK aneb
OD TÁBORA AŽ NA KONEC
SVĚTA AMERICKÝ SEN – CESTA
ZA MÉ VLASTNÍ HRANICE

Divadlo Oskara Nedbala v Taboře. Třicetiletý Jakub Greschl pochází z Holýšova na
Plzeňsku, narodil se s dětskou mozkovou
obrnou a pár let bojoval o to, aby ho nohy vůbec
unesly. Ani to mu však nevzalo sílu a už
procestoval Českou republiku a přes třicet států
světa. Přednáška o třítýdenní cestě mladíka
s handicapem po západním pobřeží USA chce
ukázat nejen putování po krásné destinaci, ale
především cestu k motivaci, důležitost vzdělání
a také cestu za své vlastní hranice. Pořádáno ve
spolupráci s Divadlem Oskara Nedbala
a Blatským muzeem v Soběslavi.Vstupné: 50 Kč

20. 5., 19.00 h.
VERNISÁŽ VÝSTAVY – JAN ŠIBÍK:
ESET LET/ TEN YEARS
Galerie U Radnice

20. 5., 19.00–23.00 h.
TABORSKÁ MUZEJNÍ NOC

Galerie U Radnice, Galerie 140, Vodárenská věž, Husitské muzeum v Táboře,
Muzeum lega Tábor. Aktuální informace
o programu na: www.visittabor.eu, Instagram:
@taborskemestskegalerie, Facebook Město
Tábor
29. 5., 14.00–17.30 hod.

DEN DĚTÍ

Odpočinková zóna Tismenického údolí /
pod hradem Kotnov. Zábavné odpoledne pro
děti plné soutěží, pohádek a výtvarných dílen.
Program: 14.00 h. – O PALEČKOVI – klasická
pohádka dle předlohy Jana Wericha / Divadýlko
Mrak, Havlíčkův Brod/ 15.00 h. – „POLÁMAL
SE MRAVENEČEK“ – předtančení studia
S.araH. / 15.30 h. – O ŠEVCI KUBOVI – veselý
příběh ševce Kuby / Divadýlko Mrak, Havlíčkův
Brod / Doprovodný program: * tvořivé dílny pro
děti * horolezecká stěna Lezeto * žonglérské
work-shopy * dětský rumpálový kolotoč *
atrakce řezbáře Matěje.Vstupné: zdarma

HUSITSKÉ MUZEUM
www.husitskemuzeum.cz

2. 5., 17.30 h.
PANELOVÁ DISKUZE – RUSKÁ
VÁLKA PROTI UKRAJINĚ.
HISTORICKÉ KOŘENY KONFLIKTU
A MOŽNÉ DŮSLEDKY.

7. 5., 13.00–14.00 h.
KOSTÝMOVANÁ PROHLÍDKA

Stará radnice, Žižkovo nam. 1. Oblíbené
prohlídky středověkého podzemí za svitu
luceren. Vhodné pro celou rodinu. Rezervace
objednavky@husitskemuzeum.cz; 774 059
263.Vstupné: 90, 70 Kč

7. 5., 18.00 h.
LYRA – PISNĚ S POSELSTVÍM
LUCIE LUFKA KEJVALOVÁ
& KATEŘINA KŘOVÁKOVÁ

Gotický sál, Stará táborská radnice,
Žižkovo nam. 1. Dvě osobité zpěvačky představí
nevšední, rezonančně bohatý nástroj, na který
vám zahrají své autorské i převzaté písně.
Vstupné: 160, 120 Kč

20. 5., 19.00–23.00 h.
MUZEJNÍ NOC V HUSITSKÉM
MUZEU

Galerie Ambit, augustinianský klášter,
nám. Mikuláše z Husi 44. GALERIE AMBIT,
RAJSKÝ DVŮR – pracovní list k výstavě
„František Bílek – umělec, mystik, vizionář“,
výtvarná dílna pro děti i dospělé, hudba na
rajském dvoře, komentovaná prohlídka výstavy
ve 22.00 h. STARÁ RADNICE – expozice Husité,
gotický sál, samoobslužné pracovní listy
k expozici. Výstavy: Pavel Talich, Vlastní cestou /
Camera obscura, Ivan Uhlíř, Obrazy, kresby,
sochy, plastiky. KOTNOV A BECHYŇSKÁ BRÁNA
– expozice Pevnost spravedlivých i královské
město, vyhlídková věž. Vstupné: jedna mince
libovolné hodnoty.

21. 5., 14.00 h.
SOBOTNÍCI – OKUPACE
V TÁBOŘE 1942

Sraz ve 14.00 h. před budovou Krajskeho
soudu na Píseckém rozcestí. Květnoví
Sobotníci se opět vrátí do období okupace, aby si
tentokrát připomněli rok 1942. Dne 27. 5. 2022
uplyne již 80 let od útoku československých
výsadkářů Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše na
zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha. Po jejich smělém činu se v protektorátu Čechy a Morava rozpoutalo „peklo“.
Tisíce českých lidí zaplatily vlastním životem, aby
vykoupily smrt třetího muže německé říše. Město
Tábor se stalo přímým svědkem, neboť bylo
vybráno jako jedno z míst, kde popravčí čety
popravovaly odsouzené.

24. 5., 17.30 h.
PŘEDNÁŠKA NÁBOŽENSKÁ
TVÁŘ UKRAJINY
(BC. ET BC. PROKOP JANDA
– HUSITSKÉ MUZEUM)

Gotický sál, Stará táborská radnice,
Žižkovo nám. 1. Přednáška pořádaná ve
spolupráci s Českou křesťanskou akademií
vTáboře.

30. 5.
KONCERT UČITELŮ ZUŠ
OSKARA NEDBALA

Gotický sál, Stará táborská radnice,
Žižkovo nam. 1

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knihovnatabor.cz

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA
– KNIHY AŽ K VÁM DOMŮ

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.
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.

POZOROVÁNÍ NA HVĚZDÁRNĚ

Hvězdárna, 4. patro. Pro veřejnost je
hvězdárna přístupná každý čtvrtek od 20.00 h..
Vstupné: zdarma.

4. 5. a 25. 5., 9.00–10.00 h.
MOZKOVÁ POSILOVNA
PRO SENIORY

Knihovna pro dospělé, Klubovka. Zábavná
lekce mozkového joggingu. Na akci je nutná
registrace. Přihlásit se můžete osobně v knihovně nebo na telefonních číslech 381 200 587
a 778 412 980 nebo na e-mailu knihovna@
mkta.cz.Vstupné: 30 Kč.

4. 5., 14.00–15.30 h.
DÁREK PRO MAMINKU /
TVOŘIVÉ ODPOLEDNE
SE ŠÁRKOU

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
TOMÁŠ BALEK

Knihovna pro děti a mladež, 1. patro. Tvořivá
dílna pro všechny děti, které chtějí potěšit
maminku ručně vytvořeným dárečkem ke Dni
matek.Vstupné: zdarma

stříhání živých plotů • údržba zahrad
kácení • řez ovocných stromů

4. 5., 18.15–19.15 h.
CIZINCI MEZI NÁMI: BESEDA
S MARWANEM ALSOLAIMANEM

tel.: 777 547 882
e-mail: tbalek@seznam.cz
Osvobození 104, Chotoviny

Knihovna pro dospělé, Klubovka. Setkání s básníkem, učitelem, překladatelem a hudebníkem
syrského původu Marwanem Alsolaimanem.
Své vyprávění o Sýrii a o životě v Česku doprovodí hrou na arabskou loutnu a zpěvem
arabských lidových písní ve vlastní úpravě.

9. 5., 9.00 h.
SPOLEČENSKÉ HRY PRO SENIORY

Knihovna pro dospělé, Klubovka Na akci je
nutná registrace. Přihlásit se můžete osobně
v knihovně nebo na telefonních číslech 381 200
587 a 778 412 980 nebo na e-mailu knihovna@
mkta.cz.Vstupné: 30 Kč

10. 5., 17.30–18.30 h.
HELENA VOLDÁNOVÁ: RODOPISNÉ PÁTRÁNÍ V ZAHRANIČÍ

Knihovna pro dospělé, Klubovka. Pojďte se
s námi vydat po stopách předků, jejichž kořeny
směřují do zahraničí. Součástí přednášky budou
praktické ukázky vyhledávání v digitalizovaných
matrikách a dalších zdrojích v sousedních
státech. Pořádá Česká genealogická a heraldická společnost v Praze – pobočka Tábor
a Městská knihovna vTáboře.Vstupné: zdarma

11. 5., 18.15–19.30 h.
DUŠAN MAJER: CESTA NA MARS
PODLE SPACEX

Knihovna pro dospělé, Klubovka. Rudá
planeta Mars se velmi pravděpodobně stane
dalším kosmickým tělesem, na kterém stane
noha člověka. Soukromá rma SpaceX má v
plánu kolonizaci Marsu. Přednáší Dušan Majer,
šéfredaktor největšího specializovaného
zpravodajského portálu zaměřeného na
kosmonautiku. Kosmonautix.cz.Vstupné: 50 Kč

14. 5., 9.00–14.30 h.
ŠIFT – ŠIFROVACÍ HRA
V ULICÍCH TÁBORA

Knihovna pro dospěle, Klubovka. Šifrovací
hra ti umožní rozhýbat své tělo i mozkové závity.
Ať už jsi teenager nebo aktivní důchodce, sežeň
kámoše, hecni se a vyraž do ulic Tábora s naší
šifrovačkou! Přihlašovat se mohou 2–4členné
týmy ve věku 14–99 let, které se nebojí výzev a
chtějí si užít trochu legrace. Přihlašovat se
můžete do půlnoci 10. 5. na www.knihovna
tabor.cz. Startovné: 100 Kč / tým

17. 5., 8.00–10.00 h.
BRAIN&BREAKFAST: SILA SLOVA

Knihovna pro dospěle, Klubovka. Streamovaná přednáška spojená se snídaní. V posledních letech nabylo mluvené slovo na
významu především díky šíření pomocí
sociálních sítí a médií. Může změnit postoje
mnoha lidí nebo dát do pohybu celé národy.Víte,
jak získat pozornost publika a jak účinně
argumentovat? Přednáší MgA. Martin Vasquez,
Ph.D.Vstupné: 30 Kč

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

18. 5., 18.15–19.15 h.
LUDMILA PEŘINOVÁ: TÁBORSKÝ
RODÁK OSKAR NEDBAL

DÍLNA VYŠÍVÁNÍ:
ZAČÍNÁME SE SASHIKEM

pro
odné
- vh rgiky
ale

jaroslav.zavadil@email.cz

PLOTY

výstavby drátěných plotů
montáž vč. materiálu na klíč
Rovná 13, Strakonice

tel.: 602 877 436

www.p
loty-b
ocek.c
z

e-mail: kvatro.stav@seznam.cz

Pro Váš domov
jen to nejlepší

Knihovna pro dospělé, Klubovka.
Přednáška o skladateli Oskaru Nedbalovi
spojená s autorským čtením z knihy Táborský
rodák Oskar Nedbal a doplněná poslechem
ukázek ze skladatelova díla.Vstupné: 30 Kč
21. 5., 9.00–11.30 h.

SÍTÌ

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

17. 5., 16.00–18.00 h.
DESKOHRANÍ S MICHALEM

Knihovna pro děti, 1. patro. Hrajeme
deskovky s Michalem Stárkem z vydavatelství
společenských her Mindok.

TIPY

PRO

Jaroslav Zavadil, 391 43 Podolí 29

602 453 806

:
INKA VÉ
V
O
N
LO

Stránského 2255
390 02 Tábor

NĚKTERÉ
SKLADEM

VÁNÍ
TYPY KO

COBRA!

Knihovna pro dospěle, Klubovka. Lekce jednoduchého japonského vyšívání „sashiko“ s Ivanou Peškovou a Ludmilou Mikulovou. Pro
dospělé a děti od 10 let.Vstupné: 30 Kč
25. 5., 14.00–16.00 h.

DRUHA ŠANCE PRO PAPÍR

Knihovna pro děti a mládež, 1. Patro. Víte, jak
takový papír vzniká? A co si to rovnou
vyzkoušet? Přijďte na další tvořivou dílnu s
Andreou Šáchovou.Vstupné: zdarma
25. 5., 18.15–19.15 h.

PAVLA HORÁKOVÁ:
SRDCE EVROPY / AUTORSKÉ
ČTENÍ

Knihovna pro dospělé, Klubovka. Spisovatelka Pavla Horáková, držitelka ceny
Magnesia Litera, nám přijede představit svůj
další román Srdce Evropy, který je holdem Vídni,
její historii a všem Čechům, kteří s ní kdy v
minulosti spojili své osudy. Je to román o hledání
kořenů, poro-zumění dějinám a hledání sebe
sama uprostřed současného světa.Vstup: 30 Kč.
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

VŠE PRO MAZLÍÈKY
KRMIVO PRO PSY S DÁRKEM

• Granule Ontario dog 12+2,25 kg • Granule Ontario dod 15 + 5 kg
• Granule Rasco + pamlsek • Granule Prospera plus + pamlsek

KRMIVO PRO KOÈKY S DÁRKEM
• Granule Ontario + konzerva
• Kalíšek Ontario 1 + 1 zdarma
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Město Tábor – Odbor kultury a cestovního
ruchu, vyhlašuje u příležitosti 530. výročí
založení údolní nádrže Jordán výtvarnou soutěž
pro děti a mládež do 16 let. Téma soutěže:
namaluj táborský Jordán. Kompletní podmínky
naleznete na www.galerietabor.cz. Uzavěrka
soutěže je 15. 5. 2022. Všechna díla budou
v červenci vystavena ve Vodárenské věži v rámci
výstavy Jordán 530 a vybraná díla budou
součástí exteriérové výstavy na nábřeží Jordánu
pod botanickou zahradou.

5/22
Gotický sál, Stará táborská radnice,
Žižkovo nam. 1. Již třetí měsíc probíhá na
Ukrajině největší evropský válečný kon ikt od
roku 1945. Intenzitou bojů, násilím na civilních
obyvatelích jakož i mírou ničení krajiny a lidských sídel přesahuje všechno, co naše generace
v 21. století zažily. Obětí kon iktu je především
ukrajinský lid, ale negativní důsledky války
dopadají na celou Evropu včetně Ruska.
Husitské muzeum pozvalo k diskusi odborníky /
PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D. (FSV UK
Praha), Mgr. Michal Nekorjak (Úřad vlády ČR)/,
kteří se budou společně zamýšlet nad historickými kořeny války, nad vznikem moderního
ukrajinského národa, ale také nad jeho
postavením v dnešní Evropě, nad naším
vztahem k Ukrajině a Ukrajincům. Moderuje
PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. (Vedoucí hist. odd.
Husitského muzea vTáboře).Vstupné: zdarma

Podlahy / Renovace van / Dřevo / Instalatér / Koupelny / Truhlářství / Tepelná čerpadla / Sběrné suroviny

PODLAHY
LOUDÍN
PRODEJ A POKLÁDKA PODLAHOVÝCH KRYTIN
• vinylové podlahy
• dřevěné podlahy
• koberce, PVC

• laminátové podlahy
• příprava a vyrovnání
podkladu

UZÁVĚRKA REZERVACE FIREMNÍ INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 25. 5. 2022. 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)

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

OD ZAMĚŘENÍ PO REALIZACI
Luční 664/36
392 01 Soběslav

ŘÁDKOVÁ

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

dřevo

palivové

pěstební činnost
těžba dřeva
obchod se dřevem

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

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

Michal Říha - tel.: 604 458 867

SOUTĚŽ O VSTUPENKY

NA MOTOMAZEC!

V tomto vydání Partnera jsme pro Vás připravili soutěž o 2 vstupenky na motorkářský sraz
Motomazec, který bude probíhat 27. až 29. května 2022 v Raděticích u Bechyně (kemp Cihelna). 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 dvě jednorázové vstupenky doTáborské ZOO s roční platností!
Jak poznáte soutěžní výraz v inzerátu? Jde o spojení hesla, čísla a výrazu: *taj číslo "výraz", kde číslo udává pořadí části
textu v tajence a "výraz" je hledaná část z tajenky.Více viz schéma.

*taj 1 "výraz"
Že jde o soutěžní
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.

KOUPELNY
KOCANDA

Obsahem květnové tajenky je citát od české alpské lyžařky a snowboardistky Ester Ledecké.Všechny odpovědi zaslané do 27. 5. 2022 budou
zařazeny do slosování. Hodně úspěchů při skládání tajenky Vám přeje Vaše
redakce.
Výhercem minulé soutěže byla vylosována paní Lenka Blacká z Tábora a získala tak od redakce 2 vtupenky do ZOO. Správné znění minulé
tajenky: "Když na nás zaútočíte, tak uvidíte naše tváře. Ne naše záda, ale
naše tváře." Gratulujeme. Dotazy k této soutěži na 608 223 122.

ZAKÁZKOVÉ

áž
M ont j
e
Prod

REKONSTRUKCE KOUPELEN
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽEB
mob.: 602 469 908 • tel.: 381 521 228

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

TRUHLÁŘSTVÍ

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

tel.: 721 270 547

prodej • montáž • servis

František Vrtiška

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

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

TEPELNÁ ČERPADLA
MONTUJEME TEPELNÁ ČERPADLA
I S VYŘÍZENÍM DOTACE

víl

Kratoch

truhlarstvikratochvil@seznam.cz
www.truhlarstvikratochvil.com

ˇ
SBERNÉ
SUROVINY

a.s.

UP
VÝK

w papír w železo w barevné kovy
w aku baterie
w eko. likvidace autovrakù

Mì šická 2933
(Na Kopeèku), Tábor

tel.: 702 467 012

Pr. doba: PO, ÚT, ÈT 800-1600/ ST 800-1700/ PÁ 800-1400/ SO 830-1200
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.

SBĚRATELSTVÍ
>>> pokračování ze strany 11

–––––––––––––––––––––––––––––
Kdo daruje známky a vše kolem
latelistických potřeb pro začínajícího
latelistu. Předem děkuji. Tel.: 775 334
542.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím staré věci - lahve, reklamní
cedule, hračky, hole, rádia a přístroje,
vánoční ozdoby, kočárky, knihy. Dále
církevní, hasičské, vojenské, železniční
věci a vše o pivu. Do malého soukromého
muzea.Tel.: 602415761.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím staré pohlednice i alba na ně,
svaté obrázky (na obrazy), pozvánky na
ples, staré jídelní lístky, autogramy,
lmové a socialistcké plakáty a jiný
zajímavý materiál do soukromého
muzea.Tel.: 602415761.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 4 velké albumy - Pokojové
květiny od A do Z, jsou to rozlišovací karty
s obrázky a popisem. Je jich 501 ks, za
velmi nízkou cenu. Krásná sbírka, nutno
vidět.Tel.: 607256328.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám krabici s pohlednicemi Plzně staré i nové + další pěkný materiál
o Plzni.Velmi lacino.Tel.: 607256328.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám šelakové "ULTRAPHON",
album 9 desek "Slovanské tance" A.
Dvořák (Symfonický orchestr českého
rozhlasu diriguje Otakar Jeremiáš ). Stav
100%. Broušené sklo: váza velká, váza
malá, popelník, mísa velká, misky malé (6
ks).Tel.: 777161148.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím časopisy ABC v dobrém stavu,
nevytrhané. Dále komiksový časopis
Čtyřlístek v pěkném stavu. Nabídněte,
přijedu.Tel.: 724589238.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím hračky autíčka z 60 - 80 let od
českých výrobců od rem Ites, Igra, Směr
a KDN, plast, plech, bakelit. Nabídněte
sběrateli.Tel.: 724589238.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím vše s motivem prodaná nevěsta - hrnky, džbány, kořenky, kávomlýnky
apod. Koupím též starou tabatěrku,
pudřenku, staré vánoční ozdoby, boží
požehnání, gurky do betléma a starou
bižuterii.Tel.: 603 872 698.
–––––––––––––––––––––––––––––
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 odznaky i celé sbírky. Tel.:
607589307.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím do sbírky staré pivní láhve
a sklenice, sbírku i jednotlivé kusy. Tel.:
732170454.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím staré mince, československé
bankovky, pamětní mince, sady oběžných
mincí ČSSR a ČR, medaile, řády. Koupím
i celou sbírku mincí.Tel.: 722722108.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám starou kuchyňskou stolní
váhu - posuvné závaží na liště, miska
z bakelitu, r. v. cca 1955. Vhodné pro
sběratele, nutné zrestaurování. Cena
dohodou. Foto případně k dispozici přes
MMS. Po 19. hodině.Tel.: 773515990.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám amatérský promítací stroj
AM8 (výrobce Meopta Přerov r. v. cca
1964) - vhodné pro sběratele - v případě
seřízení a nové lampy možná i k provozu.
Kotouče k dispozici. Cena dohodou. Foto
příp. přes MMS. Po 19. hodině. Tel.:
773515990.

SEZNAMKA
Muž 46, rád bych se seznámil s dívkou
(18 - 50 let), jež ráda bloumá přírodou,
objímá se.Tel.: 607817968.
–––––––––––––––––––––––––––––
Muž hledá ženu na vážný vztah do 65 l,
nejraději z vesnice, není podmínkou.
Táborsko.Tel.: 602555275.
–––––––––––––––––––––––––––––
Hledáme pro otce družku. 76 let, výška
174 cm, váha 74 kg. Je z Tábora. Ještě
cestuje, má rád přírodu. Jen z Tábora
a okolí.Tel.: 721845057.
–––––––––––––––––––––––––––––
Starší muž hledá milou, upřímnou
a přítulnou maminku s dítětem, do nového bytu. Od 35 let zTábora, Sezimova Ústí
nebo Plané nad Lužnicí, na vážný vztah.
Zn. mít pro koho žít a radovat se ze života.
SMS.Tel.: 704156526.
–––––––––––––––––––––––––––––
Ahoj, hledám kamarádku, která se
mnou bude ráda jezdit na elektrokole
a autem na různé výlety. Nekuřák, 63 let
zTábora.Tel.: 734787930.
Pokračování na straně 15 >>
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SEZNAMKA
>>> pokračování ze strany 14
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Nehled od výrobce!
džíny

Prodejna
Kapitána Jaroše 2392
Tábor Klokoty
OC Zlatá Svíčka

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

Václav Pěknice, tel.: 608 273 841, vaclavpeknice@centrum.cz

KUPÓN

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

TERMÁLNÍ LÁZNĚ
rem
autoka ra
z Tábo

Maďarsko
Slovensko
Čechy

SÁRVÁR – Hotel PARK INN
12.6. – 15.6. all inclusive + vstupy / 3 noci
9.390,16.10.–20.10.all inclusive + vstupy / 4 noci za 3 8.990,ZALAKAROS – Hotel PARK INN
15.5. – 19.5. polopenze + vstupy / 4 noci za 3 7.790,2.10. – 6.10. polopenze+ vstupy / 4 noci za 3 7.790,VELKÝ MEDER – Hotel AQUA
8.6. – 11.6. polopenze / 3 noci
5.590,25.9.–28.9. polopenze / 3 noci
5.690,VELKÝ MEDER – Penzion GY)ORY
1.10. – 5.10. polopenze / 4 noci
5.990,PODHÁJSKA – Penzion QUATRO
13.6. – 19.6. snídaně / 6 nocí
6.690,12.9.–18.9. snídaně / 6 nocí
6.690,JESENÍKY - VELKÉ LOSINY – Hotel DIANA
2.6. – 5.6. polopenze / 3 noci
6.290,-

Odjezdy:
Ml. Vožice,
Tábor,
Soběslav,
Veselí n./L.,
Č. Budějovice,
Třeboň.
Z důvodu navýšení
cen pohonných hmot
jsme nuceni
účtovat palivový
příplatek 180 Kč
na osobu a pobyt.

Objednávat můžete na: 724 101 403 dtour@dtour.cz

PRO PODÁNÍ SOUKROMÉ
ŘÁDKOVÉ INZERCE - ZDARMA

Do příštího vydání budou zařazeny
pouze kupóny došlé do 27. 5. 2022!
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!

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.

Nejrychlejší

VLHKÉHO ZDIVA

Nabízíme:
• izolace pomocí nerezových desek
• izolace strojním podřezáním kamenného,
smíšeného, cihelného a betonového zdiva
• výběr z nejnovějších izolačních materiálů
• poradenství v oboru sanace vlhk. zdiva ZDARMA

5.000 až 70.000 Kč

724 393 227

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

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

ZÁPASY FC MAS TÁBORSKO

Přijďte fandit na náš nový stadion .
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

INZERÁTY MŮŽETE PODÁVAT
TÉŽ ELEKTRONICKY
NA WWW.INZERCEPARTNER.CZ!

IZOLACE

půjčka
lokalita
Táborsko

Otisknout v měsíci:

domácí

28. kolo

hosté

FK
Varnsdorf

8. 5. 2022
17.00

FC MAS
Táborsko

domácí

29. kolo

hosté

FC MAS
Táborsko

11. 5. 2022
17.00

FK Viktoria
Žižkov

domácí

30. kolo

hosté

FC Zbrojovka
Brno

14. 5. 2022
17.00

FC MAS
Táborsko

Změna termínů zápasů vyhrazena, sledujte náš web www.fctaborsko.cz
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–––––––––––––––––––––––––––––
Muž, 44 let, hledá ženu, i plnějších
tvarů, do 65 let na hazké chvíle. Tel.:
721404009.
–––––––––––––––––––––––––––––
Sympatický, vtipný, slušný vdovec,
169 / 69 / 69, bývalý podnikatel, hledá
sympatickou, vtipnou, pohodovou,
usměvavou ženu s normální postavou, do
62 let. Uvítám kolo, bowling, výlety a jiné.
Zatím jen přátelství, později více. Věk je
jen číslo. Jsem zajištěn. Táborsko. Tel.:
605088476.
–––––––––––––––––––––––––––––
Jsem muž, skoro, 47 let z Prahy. Rád
bych našel v Praze hodnou hezkou
temperamentní holku, která neumí citově
nikoho ranit ani ublížit, je ochotná dát
někomu čas a počkat, nebude spěchat
tlačit a nutit někoho do něčeho. Tel.:
704814204.
–––––––––––––––––––––––––––––
Pro kamaráda 43 /175 / 75, svobodný,
bezdětný. VŠ, po ukončeném dlouhodobém vztahu, hledám svobodnou,
bezdětnou, pracující ženu pro založení
rodiny a klidný život. SMS. Tel.: 773 023
924.
–––––––––––––––––––––––––––––
Dle známých ještě "zachovalý", 68 let,
184 / 84 hledá přítelkyni přímo z Ústí nad
Labem. Jen vážně. Najdu Tě? Tel.:
605897786.
–––––––––––––––––––––––––––––
48 let, hledám ženu na občasné schůzky, mužeš být zadaná, vše diskrétně. Tel.:
taborak0000@seznam.cz.
–––––––––––––––––––––––––––––
Ahoj je mi 44 let a rád bych se seznámil
s ženou do 42 let, jedno dítě nevadí, jsem
svobodný a bezdětný nekuřák, s autem.
Tel.: 732549503.
–––––––––––––––––––––––––––––
Blíží se jaro, všichni vyjedou na kole, na
výlet, do přírody. Ráda bych partáka,
53+, který by také rád měl komu zavolat.
Kterého nebaví samotného něco podnikat. Slušného, spolehlivého kamaráda.
nadejelaskavira@seznam.cz
–––––––––––––––––––––––––––––
Hledám fanynku, ženu, na koncert
Michala Davida do O2 arény v Praze,
29.06.2022.Tel.: 607731422.
–––––––––––––––––––––––––––––
Hledám ženu 40 - 50, na něžné a vášnivé milování u ní doma, u mě to nejde.
Jsem Tom z Chrudimi, je mi 47 let i když
na to nevypadám. Vzrušují mě široké
boky a větší zadeček. Už se moc těším až
si spolu užijeme. Ozvi se prosím. Tel.:
736747999.
–––––––––––––––––––––––––––––
Dobrý den, ráda bych se seznámila
s mužem z okolí Tábora za účelem
budování vážného vztahu. Prosím pište,
muži do 47 let. Je mi 45 let. Srdečně,
Daniela.Tel.: 776866979.
–––––––––––––––––––––––––––––
Ahoj, hledám mladou holku na irt,
zTábora. Piš SMS.Tel.: 728855764.
–––––––––––––––––––––––––––––
54 letá Táboračka hledá kamarádku
k občasným výletům (ráda chodím po
horách) a snad i pro společnou
dovolenou v Chorvatsku v srpnu 2022.
Manžel je workholik, dcera odrůstá
a cestování s mámou ji nebaví. Tel.: 731
841 965.
–––––––––––––––––––––––––––––
Tak mladí v háji, do důchodu daleko, ale
myslím si že v 50 + ještě život nekončí.
Jsem lidová pohodářka - 49 let, 158 cm,
60 kg - ze staré školy a uznávám skutečné
hodnoty. Hledám obyčejného sympaťáka
co je na tom stejně. Zájmy: příroda, výlety,
spontánní akce, památky, zvířata a pod.
Jen vážný zájem. Věk 46 - 55. Tel.:
703542844.
–––––––––––––––––––––––––––––
Muž, 40 let, hledá ženu přiměřeného
věku k vážnému seznámení. Tel.:
722469147.
–––––––––––––––––––––––––––––
68 letý vdovec hledá hodnou paní ke
společnému soužití. Táborsko. Tel.:
776266493.
–––––––––––––––––––––––––––––
Muž 41 let, hledá nejlépe vdanou ženu,
i plnějších tvarů, do 60 let na hezké chvíle.
Soběslav, Planá n. L. a okolí.Tel.: 721 404
009.
–––––––––––––––––––––––––––––
Ahoj, citlivou slečnu se vztahem
k přírodě (do 40 let, bez z.) hledá osamělý
nekuřák 54 / 171, modrooký blond.
mladšího vzhledu, bez příležitostí
k seznámení. Praha 3.Tel.: 731558263.
–––––––––––––––––––––––––––––
Muž, 51, Holýšova okr. Domažlice,
hledá obyčejnou ženu na diskr. intimní
vztah, dlouhodobě, na vzhledu nezáleží,
věk 47-50, najdu? Při zájmu mi volejte.
Nonstop.Tel.: 606832593.

Výroba

PREMIU

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

INZERCE

Objednávejte kupónem na této straně.

Rubrika

ŘÁDKOVÁ

Pojďte pracovat do stabilní výrobní ﬁrmy
v Plané nad Lužnicí , která patří do německé skupiny
Vollmann Group.

Přidejte se
ke 300
spokojeným
zaměstnancům!

NÁSTROJAŘ (2 směny)
TECHNIK KONTROLY KVALITY (3 směny)
OBSLUHA AUTOMATICKÉHO LISU (3 směny)
U NÁS DOSTANETE:
výplatu vždy včas na účet, 5 týdnů dovolené, stravenkovou kartu,
pracovní oděvy, které pro vás budeme prát a mnoho dalších výhod.
Mimo výše uvedených pozic i nadále hledáme zaměstnance do jiných
výrobních i nevýrobních oblastí.

Bližší informace na tel. 381 200 751

podlahové
krytiny

REKONSTRUKCE BYTU, JADER
ELEKTRO-VODOINSTALACE
MALOVÁNÍ, MONTÁŽ NÁBYTKU
KOMPLETNÍ SLUŽBY

724 307 781

Družstevní 207, 390 02 Tábor
Tel.: 381 253 521 , Mobil: 724 861 880
E-mail: info@plazmacz.cz
Ot. doba: PO-PÁ 7.00 - 15.30

UZÁVĚRKA REZERVACÍ
FIREMNÍ INZERCE
DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA:

25.5.
2022

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

NEJVĚTŠÍ SKLADOVÉ
KOMPLETNÍ SORTIMENT
ZÁSOBY PRO STAVBU
POJEZDOVÝCH
OPLOCENÍ NA TÁBORSKU SAMONOSNÝCH BRAN

CENOVĚ VÝHODNÉ
ZNAČKOVÉ ZAHRADNÍ
NÁŘADÍ FISKARS

Váš profesionální partner v oblasti hutních materiálů, CNC tvarování a potřeb pro stavbu a řemesla.

Adresa redakce: PARTNER - P. KŘÍŽOVSKÝ, K. TŮMOVÁ, Palackého 357 (budova GE Money Bank), 390 01 TÁBOR, e-mail: info@inzercepartner.cz, Web: www.inzercepartner.cz; Tisk: SAMAB PRESS GROUP a.s
Cyrilská 357/14, 602 00, Brno – Trnitá ; Distribuce: První novinová společnost a.s., Paceřická 1/2773 | 193 00 Praha 9; Vydavatel: PAVEL KŘÍŽOVSKÝ - KREDIT, Malšice 277, 391 75 MALŠICE, IČO: 67177140;
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. MK ČR E 22598.

7000 POLOŽEK
SKLADEM

HODINOVÝ
MANŽEL

vinyl
NOVÉ
generace
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Díky novým zakázkám hledáme pracovníky na tyto pozice:

