Vyhrajte
500 Kč!

Kulturní přehledy
z Tábora a okolí
>>> uvnitř
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INZERTNÍ A KULTURNÍ NOVINY
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40.000 ks PRO OKRES TÁBOR + TÝN N. VLT. ZDARMA

č

Objednávejte online na www.spime.cz | Nebo na prodejně výrobce v Táboře, Na Kopečku u mrazíren: Soběslavská 638

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

Přidejte se
ke 300
spokojeným
zaměstnancům!

Díky novým zakázkám hledáme pracovníky na tyto pozice:

NÁSTROJAŘ (2 směny)
TECHNIK KONTROLY KVALITY (3 směny)
OBSLUHA AUTOMATICKÉHO LISU (3 směny)
U NÁS DOSTANETE:
výplatu vždy včas na účet, příplatek za směny až 40 Kč/hod.,
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

NOVĚ OTEVŘENO

MASO UZENINY

eně BK
Vepřová peč

Kč
kg

85

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

ČERVNOVÁ

AKČNKAÍ
NABÍD

ovice SK
Vepřová krk
Kč
kg

95

NAČTĚTE SI
POLOHU PRODEJNY
DO SVÉHO MOBILU:

PROGRAMY: TÁBOR >>> str. 5+6 • VESELÍ N. LUŽ. >>> str. 8 • MĚXUS SEZ. ÚSTÍ >>> str. 9 • BECHYNĚ >>> str. 10 • LETNÍ KINO >>> str. 11 • KINO SVĚT >>> str. 12+13

UZÁVĚRKA REZERVACE FIREMNÍ INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 28. 6. 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)

Paměťový
polštář ZDARMA!

V červnu
ke každé matraci
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Autosalon / Stavby / Sporáky
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Díky programu
ŠKODA Plus
se už nemusíte bát
pořídit si ojetý vůz.

ŠKODA PLUS

Milé čtenářky a čtenáři, pět měsíců
letošního roku je za námi a máme tu
jeho první meteorologicky letní měsíc.
S létem přichází čas dovolených
a vypadá to, že po dvou letech si
zasloužené volno užijeme tak, jako před
pandemií, tedy bez nutnosti nosit
roušky nebo respirátory. Na letištích
v EU je od poloviny května zrušena
povinnost ochrany úst a nosu a to samé
platí i v letadlech. Ale najdou se
i vyjímky do určitých destinací, takže si
před výletem raději vše ověřte. Víte, že
na pranostice o Medardově krápi něco
je? Meteorologové nepopírají, že se
deštivé a chladné počasí v červnu
opravdu vyskytuje často. Medardovský
déšť vysvětlují vyrovnáváním teplotních
rozdílů mezi už prohřátou Evropou
a ještě chladným oceánem. Nejdelší
souvislé období, kdy každý den pršelo,
nastalo v roce 1954. V tu dobu pršelo
22 dní. Tak snad letos nebude na
Medarda ani kapka. Jste-li ale
milovníkem vody, doporučuji akci na
Knížecím rybníku. 19. června tam budou
probíhat zábavné závody dračích lodí.
Přijďte se pobavit a třeba i zapádlovat.
Přeji pohodový prosluněný červen.

Měníme minusy
ojetých vozů
na plusy

Zastavte se u nás a vyberte si
z nabídky ročních vozů, které mají
najeto maximálně 30 000 km,
a navíc prodlouženou značkovou
záruku až na 5 let. Nebo sáhněte
po široké nabídce vyzkoušených
ojetých vozů s garancí prověřené
historie a technického stavu.

skodaplus.cz

Váš autorizovaný partner
programu ŠKODA Plus:

Pavel Křížovský - šéfredaktor

AUTOSERVIS NOVOTNÝ
Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: 385 732 616
www.autoservisnovotny.cz

AUTO / MOTO
Prodám větší množství náhradních
dílů na Avii 21. Možno jednotlivě, či
jako celek.Tel.: 602574457.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám: psací stroj elektrický,
značky Consulta 110, funkční, nutno
doplnit barvu, cena 300 Kč. Tel.:
728562607.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám auto Škoda Felicie GLS,
bílá, garážovaná, pojízdná, málo jetá,
46 tis. km. Cena dohodou. Tel.:
773489142.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám kola na Avii A31. Choustnická ulice za Černými mosty. Tel.:
731755571.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám babetu - moped Korado, za
5.000 Kč, na SPZ. Soběslavsko po 17
hod.Tel.: 723230444.
–––––––––––––––––––––––––––
Koupím Škodu Octavii. Tel.: 773
299 112.
–––––––––––––––––––––––––––
Koupím zetor 25 AK, bez TP, plně
funkční s hydraulikou. Prodám starého
žuka - valník, 20 let stojí ve stodole,
bez TP, kompletní, nepojízdný k tomu
navíc 2 pneu, 1 na disku a rozdělovač.
Má uřízlou kabinu. Cena 4.500 Kč.
Tel.: 607455745.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám babetu 210, pojízdnou,
dobře startuje a řadí. Cena 8.300 Kč.
Tel.: 732109722.
–––––––––––––––––––––––––––
Koupím pojízdnou Babettu. Děkuji
předem za nabídky.Tel.: 732903367.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám traktor Mecormik s motorem zetor 3011 s hydraulikou,
náhonem, možno s nářadím - pluh,
kultivátor, brány, provorávačka,
nesený čert.Tel.: 603232218.
–––––––––––––––––––––––––––
Koupím dodávku 3 nebo 6 míst do
80.000 Kč. Pouze Tábor a okolí do 40
km.Tel.: 773035722.
–––––––––––––––––––––––––––
Koupím starý motocykl JAWA,
SIMSON, MZ, ČZ či Páv. Děkuji za
nabídku.Tel.: 723971027.

*taj1„Vše,"

SÁDROKARTONOVÉ

KONSTRUKCE

Tábor

PŮDNÍ VESTAVBY, PŘÍČKY, STROPNÍ PODHLEDY,
POŽÁRNĚ ODOLNÉ KONSTRUKCE S KOMPLETNÍ
CERTIFIKACÍ, MINERÁLNÍ STROPNÍ PODHLEDY
tel.: 733 644 522 - Roman Cais, 733 644 524 - Miloš Schejbal

www.csmont.cz

e-mail: info@csmont.cz

*taj2"co"

BYTOVÉ VYBAVENÍ

*taj3"dí"
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Prodám masivní jídelní stůl, tmavě
hnědý, š. 90 cm. d. 160 cm, v. 75 cm.
Cena 1.000 Kč.Tel.: 723898001.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám bílé pokojové dveře pravé
(sklo 2/3, 2 ks, 80 x 198 cm), levé (sklo
2/3, 1 ks, 80 x 198 cm), levé (sklo 1/3,
1 ks, 60 x 198 cm), pravé (plné, 1 ks, 60
x 198 cm).Tel.: 607040780.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám novou vanu 100 x 70 cm se
sedátkem, nepoužitá, levně. Tel.:
773759572.
Pokračování na straně 4 >>

Stavby / Tepelná čerpadla / Práce / Potraviny / Matrace
Pavel BÖNISCH

TEPELNÁ ČERPADLA

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

STAVEBNÍ PRÁCE

tichá a úsporná ...

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

prodej
montáž
ser vis

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

U Čápova dvora 2762, Tábor
tel: 777 729 580

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

R

w w w.latop.cz

*taj6"op"

LETNÍ DNY PŘICHÁZEJÍ,
UŽIJTE SI JE S CHUTÍ
Uvařte rychlý oběd, grilujte na zahradě
s rodinou. K tomu jsou teplé dny ideální.
Hotová jídla Expres menu, marinovaná
masa z Jestřebic, špekáčky a klobásy
od našich řezníků Vám k tomu pomohou.
Objednejte na našem e-shopu
www.farmauivusky.cz
*taj7"ra"

farmauivusky

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

*taj8"vd"

FARMA U IVUŠKY
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*taj5"do"

Stínící technika + garážová vrata / Sportovní vybavení
ŘÁDKOVÁ

FASÁDNÍ CLONY GARÁŽOVÁ

SVISLÉ MARKÝZY

VRATA

UZÁVĚRKA REZERVACE FIREMNÍ INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 28. 6. 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)

Svislé fasádní clony jsou moderní alternativou
k venkovním roletám a žaluziím. Ovládání
manuálně nebo motoricky.

BYTOVÉ VYBAVENÍ
>>> pokračování ze strany 2

Á

KVÌTNOV

NABÍDKA

NOVĚ

Svislé markýzy jsou ideální k zastínění balkónů, lodžií, prosklených ploch. K uzavření
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

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 *taj9"y"

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

Máme nový web:

www.janajanu.cz

–––––––––––––––––––––––––––
Prodám čalouněné křeslo, téměř
nepoužité. Český výrobce "Sultán",
Sudoměřice u Tábora. Pořizovací cena
11.000 Kč. Prodám za 3.000 Kč. Tel.:
604106339.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám krbová kamna HASS
SOHN Vassa III, použitá (pc. 12.990
Kč) nyní za 2.990 Kč.Tel.: 732282583.
–––––––––––––––––––––––––––
Nabízím 2-3 rámy s panty, vhodné
na okenice apod., rozměr 110 x 110
cm, elko 4 cm. Dále 2 ks pevných
neotevíratelných kovových oken, bez
skla, 4 tabulkové. Pro bližší informace
volejte. Vše dohodou a levně. Tel.:
724079518.
–––––––––––––––––––––––––––
Kdo by mohl postrádat menší
mrazničku, funkční, 12 voltový
vysavač, či jiné spotřebiče 12 V. Bydlím
v maringotce, nemám přípojku na eon,
jedu na solární energii. Mohu
nabídnout i jiné služby. Umím leccos.
Tel.: 725586558.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám kredenc 50. léta. Tel.:
702047235.
–––––––––––––––––––––––––––
Koupím starou květinovou dřevěnou stěnu z 60. let.Vyráběno rmou
Dřevopodnik Holešov. Tel.: 776 338
620.

DOMÁCÍ ZVÍŘECTVO

Velký

VÝBĚR

z více než 100 ks

JÍZDNÍCH

PRODEJ ELEKTROTŘÍKOLEK
S E R V IS

KOL

A ELEKTROKOL !

Dále nabízíme

ELEKTROKOLOBĚŽKY

KOLOBĚŽKY

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

strana 4

SERVIS

*taj10 "ch"

JÍZDNÍCH KOL

www.cyklosportsvec.cz

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

Kdo daruje štěně křížence středního
vzrůstu, hladkosrstou fenku. Volejte
raději večer. Děkuji.Tel.: 604740610.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám větší korál a tři menší, cena
dohodou. Neonky obecké - 10 Kč,
sedačku pro rybáře skládací, dřevěnou, 200 Kč.Tel.: 777981411.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám okrasný kořen do akvária,
70 cm, nepalve, 500 Kč.Velký korál asi
50 cm, 400 Kč. Neonky (10 Kč),
sumečky pandy (20 Kč), ancistrus (15
Kč), možná dohoda. Sedačku pro
rybáže, novou.Tel.: 777981411.
–––––––––––––––––––––––––––
Border kolie, nabízím k prodeji
štěňátka borderkolie, rodiče s PP. K
vidění po dohodě kdykoliv. Cena
dohodou.Tel.: 723471110.
–––––––––––––––––––––––––––
Zadám štěně border kolie s PP.
Štěňata se narodí v půlce června a k
odběru budou začátkem srpna. Budou
naočkována, odčervena a očipována.
Hledám pro ně milující rodinu co by
ocenila jejich dobrosrdečnou a
přátelskou povahu s touhou se učit a
pracovat. Oba rodiče jsou přátelské
povahy. Cena 22.000 Kč. Tel.:
776134700.
–––––––––––––––––––––––––––
Sháním oranžové kotě (kocourka).
Tel.: 723429539.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám klec na andulku nebo jiné
ptactvo, je úplně nová, cena 450 Kč.
Tel.: 721200240.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám králíky do chovu 300 - 400
Kč / ks. Prodám nutrie na dokrmení, do
chovu 250 - 500 Kč / ks. Veselsko Tel.:
702554687.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám mladé králíky, cena
dohodou.Táborsko.Tel.: 739408633.
–––––––––––––––––––––––––––
Kdo daruje do dobrých rukou
štěňátko nebo mladšího opuštěného
pejska? Jsme z Chotovinska. Tel.:
731841965.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám králíky do chvu, masné,
očkované. Cena 180 - 400 Kč / ks.
Veselsko.Tel.: 702554687.
Pokračování na straně 7 >>

Práce

9. 6. / 17.00
PREZENTACE PROJEKTU –
PAMĚŤ NÁRODA PŘIBĚHY
NAŠICH SOUSEDŮ

SPŠ strojní a stavební Tábor – kinosál.
Pořádáno ve spolupráci se společností Post
Bellum.Vstupné: zdarma
––––––––––––––––––––––––––––––––––

9. 6., 19.00
387. BAREVNÝ ČTVRTEK ANEB
OD TÁBORA AŽ NA KONEC
SVĚTA - Z CHÝNOVA NA OLYMP

Divadlo Oskara Nedbala v Taboře. Parta
nadšenců z Cykloklubu Chýnov vyrazila v létě na
bicyklech již na svou třetí expedici. Start tradičně
proběhl na náměstí v Chýnově a cílem bylo
pohoří Olymp s horou Mytikas (2917 m n. m.),
která je zároveň nejvyšší horou Řecka. Výzvou
bylo překonat dva tisíce kilometrů během
čtrnácti dní a projet deset států. Pořádáno ve
spolupráci s Divadlem Oskara Nedbala
a Blatským muzeem v Soběslavi.Vstupné: 50 Kč
––––––––––––––––––––––––––––––––––

11. 6. /10.00–16.00
DEN S INTEGROVANÝM
ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM

Odpočinková zóna KOMORA. Vstupné:
zdarma
––––––––––––––––––––––––––––––––––

14. 6. / 10.00
SLAVNOSTNÍ VZPOMÍNK. AKCE
K 80. VÝROČÍ HEYDRICHIÁDY

Táborské popraviště / park U Popraviště.
Pořádá město Tábor a příslušníci vojenské
posádkyTábor.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

19. 6. / 8.00–17.00
DRAČÍ LODĚ

Kemp Knížecí rybníik /MHD – linka č. 30.
Zábavné závody pro širokou veřejnost na
speciálních dračích lodích o délce 12,5 m.
Soutěžit budou 18členné posádky s kormidelníkem a bubeníkem. Prezence a trénink 8.00–
10.00, start v 10.30 , 16.30 vyhlášení vítězů.
Pořádáno ve spolupráci s oddílem kanoistiky TJ
VSTábor.Vstupné: zdarma
––––––––––––––––––––––––––––––––––

21. 6. / 17.00
OTEVŘENÍ
KŘIŽÍKOVY ELEKTRÁRNY

Bydžov 458/4 (pod železničním mostem
u řeky). V první letní den a v Den hudby budou
veřejnosti představeny návrhy budoucí podoby
elektrárny. O hudební záažitek se postará Táborský symfonický orchestr Bolech.

6/22

www.visittabor.eu

30. 6.
POCTA JORDÁNU

Jordánská pláž /Sokolská plovárna.
Koncert symfonického orchestru k 530. výročí
založení údolní nádrže Jordán. Program:
16.00 – ORCHESTR ZUŠ PACOV
17.00 – BUBENICKÝ POCHODOVÝ SOUBOR ZUŠ Sezimovo Ústí pod vedením Petra
Baláše.
17.45 – SVIŠTI V ORCHESTŘIŠTI ZUŠ Oskara
NedbalaTábor pod vedením JakubaValeše.
20.30 – SLAVNOSTNÍ KONCERT EPOQUE
SYMPHONY ORCHESTRA. Večerní koncert
symfonického orchestru, který je složený
z předních hráčů České lharmonie , Rozhlasových symfoniků, FOK a Prague Philharmony.
Dirigent: JAN KUČERA (dirigent, skladatel,
pianista je řazen ke špičce našich umělců)
PROGRAM: B. Smetana – VLTAVA - Druhá
symfonická báseň „Vltava“ obsahuje
neslavnější Smetanovu melodii / B. Smetana –
TÁBOR - Páta symfonická báseň „Tábor“
dostala jméno podle jihočeského města Tábor /
A. Dvořák – Symfonie č. 9 e moll
,,Z NOVÉHO SVĚTA"- Nejvýznamnější dílo A.
Dvořáka, které lze zařadit k nejlepším dílům
světové symfonické tvorby všech dob.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

HUSITSKÉ MUZEUM
www.husitskemuzeum.cz

2. 6. / 18.00
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŽÁKŮ ZUŠ SEZIMOVO ÚSTÍ

Gotický sál, Stará táborská radnice,
Žižkovo nám. 1.Vstupné: dobrovolné

3. a 10. 6., 15.30–17.00
POJĎME SPOLU/ ЙДЕМО РАЗОМ

Stará radnice, Žižkovo nám. 1, Bechyňská
brána a vyhlídková věž Kotnov, Botanická
zahrada při VOŠ a SZeŠ, Sezimovo Ústí –
Kozí hrádek. Podrobné informace na
https://www.husitske muzeum.cz/pojdmespolu – йдемо-разом/ Vstupné: zdarma

4. 6. / 13.00–14.00
KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY
STŘEDOVĚKÉHO PODZEMÍ

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

14. 6. / 18.00–19.00
TÁBORSKÝ TRIPTYCH I 2022
– ENSEMBLE TIBURTINA
– JISTEBNICKÝ KANCIONÁL

Kostel Narozeníi Panny Marie v Táboře na
nám. Mikuláše z Husi. 11. ročník cyklu
koncertů historické hudby v autentické interpretaci. Ensemble Tiburtina je špičkový ženský
vokalní soubor, který se zaměřuje na starou
hudbu s těžištěm v hudbě středověku
a renesance. Vstupné: v předprodeji 120/ 90 Kč,
na místě 150 / 120 Kč, celek 300 / 230 Kč.
Prodej vstupenek Stará radnice – pokladna,
Žižkovo nám. 1.

18. 6. / 14.00
SOBOTNÍCI– PODHRADÍ
A VÝSTAVA 1902

Sraz ve 14.00 před Bechyňskou bránou
u autobusové zastávky Kotnov. Sobotníci
se v červnu vypraví do zřejmě nejvýstavnější
taborské čtvrti Podhradí a připomenou si i krajinskou výstavu z roku 1902, která významně
zasáhla do vývoje této části města. Program
připravily historičky Husitského muzea Jitka
a LenkaVandrovcovy.Vstupné: zdarma

29. 6., 17.00–19.00
VERNISAŽ JIŽNÍ ČECHY OČIMA
ČLENŮ HOLLARU (GRAFIKY,
KRESBY, MALBY)

6. 6., 10.00–12.00
BOOKSTART ANEB S KNÍŽKOU
DO ŽIVOTA: CO MÁM UMĚT,
NEŽ PŮJDU DO ŠKOLKY?
Oddělení pro děti a mládež, 1. patro. K
účasti je nutné se přihlásit na tel. 381 200 583.
Vstupné: zdarma

15. 6. / 14.00–16.00
ODPOLEDNE
V BOTANICKÉ ZAHRADĚ
Botanickáa zahrada při VOŠ a SZeŠ Tábor.
Slavnostní zasazení památného stromu, který
zvítězil v anketě Čteme z listů stromů i z listů
knih. Sraz účastníků je před budovou knihovny.
Vstupné: zdarma

15. 6. / 18.30–21.00
PROJEKCE FILMOVÉHO DOKUMENTU Z OČÍ DO OČÍ A DISKUZE
Knihovna pro dospělé, přízemí. V rámci
kampaně #zOčídoOčí představujeme jedinečný
snímek Z očí do očí nsk ého režiséra Johna
Webstera, ve kterém rodiny obětí hledají smíření
tváři v tvář vrahovi. Partneři akce v Táboře jsou:
Městská knihovna vTáboře, Probační a mediační
služba a Pro bono aliance.Vstupné: zdarma

Stará radnice, Žižkovo nám. 1. Slavnostní
zahájení výstavy.Vstupné: zdarma
––––––––––––––––––––––––––––––––––

21. 6. / 16.00–18.00
DESKOHRANÍ S MICHALEM

www.knihovnatabor.cz

Knihovna pro děti, 1. patro. Vstupné:
zdarma

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

každý čtvrtek / 20.00
POZOROVÁNÍ NA HVĚZDÁRNĚ

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

1.–2. 6., vždy od 15.00 do 17.00
ČTEME S DĚTMI
(CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM)

Oddělení pro děti a mládež, 1. patro. Čtení
pro děti v rámci celonárodní kampaně Celé
Česko čte dětem. Přijďte ukázat dětem cestu ke
čtenářství!Vstupné: zdarma

3. 6. / 15.00–17.00
PАЗОМ З ДІТЬМИ / ČTEME
S DĚTMI V UKRAJINŠTINĚ

Oddělení pro děti a mládež. Zveme všechny
ukrajinské děti do knihovny! Budeme číst
pohádky v ukrajinštině.Vstupné: zdarma
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

23. 6. / 8.30–10.00
BRAIN&BREAKFAST: PROPOJOVÁNÍ SVĚTŮ, KTERÉ SI NEROZUMÍ, ANEB JAK SE DĚLÁ API
Knihovna pro dospělé, Klubovka. Jakub
Nešetřil popíše svou cestu od cestování v dětství
přes prodej rmy až po propojování veřejného
a neziskového sektoru a IT v rámci Česko.Digital.
Vstupné: 30 Kč –> www.knihovnatabor.cz/
vstupenky

23. 6., 18.00–19.00
MAKERS MEETUP VOL.2
Knihovna pro dospělé, Klubovka.
Neformální setkání makerů, kutilů, bastlířů,
ajťaků aj. za účelem především networkingu, ale
i představení projektových idejí a diskuse o nich.
Tentokrát na téma NixOS.Vstupné: zdarma

29. 6., 14.00–16.00
ODPOLEDNE U LUŽNICE /
LOUČÍME SE SE ŠKOLOU

Procházka s dětmi podél Lužnice spojená se
zábavnými aktivitami a poznáváním ptáků,
stromů a rostlin, rozloučení se školou. Vstupné:
zdarma
––––––––––––––––––––––––––––––––––

GARAGE TABOR
www.garagetabor.cz

4. 6. / 17.00–22.00
MINIFEST GARAGE

Koncert kapel: Totální nasazení, Piráti z hospod,
Stará Pešatová.Vstupné: 290–350 Kč

11. 6. / 19.00–22.00
DYMYTRY // GARAGE OPEN-AIR

Koncert metalové kapely Dymytry. Vstupné:
490–550 Kč

17.–18. 6.
PIVKY – LETNÍ PIVNÍ
SLAVNOSTI V GARAGE

Přehlídka minipivovarů, hudební produkce.
Program: 17. 6. – Jiří Schelinger revival, 18. 6. –
kapela PoPřechodu. Vstupné: 150–200
Kč/jednodenní vstupné, děti a mládež do 18 let
zdarma.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

MC JORDAN
www.mcjordan.cz

16. 6., 20.00–22.00
MARTIN KRATOCHVÍL & TONY
ACKERMAN

Vystoupí Martin Kratochvíl, český jazzový a jazzrockový hudebník, hráč na elektrofonické
klávesové nástroje, hudební skladatel, hudební
podnikatel, cestovatel, horolezec, autor několika knih, kameraman a režisér, a Tony
Ackerman, americký kytarista. Vstupné: 300 /
350 Kč.

22.–23.6.
KAVÁRNA VE TMĚ

Pro veřejnost otevřeno vždy 10.00, 13.00,
15.00 a 17.00. Spolek Doteky naděje, který
pomáhá hendikepovaným, vás zve do nevšední
kavárny na nevšední zážitek, inspirativní
zkušenost a možnost vyzkoušet si různé
kompenzační pomůcky, díky kterým zrakově
postižení zvládají běžný život. Posezení trvá 1,5
hodiny. Navštěvu je třeba předem objednat na
mcjordan@centrum.cz. Vstupné: 80 Kč / děti do
15 let a studenti 40 Kč
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UZÁVĚRKA REZERVACE FIREMNÍ INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 28. 6. 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)

KULTURA TÁBOR

Zahradní technika / Pergoly / Reklamní tisk
KULTURA TÁBOR
DIVADLO OSKARA NEDBALA
www.divadlotabor.cz

*taj11 "ce"
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1. 6. / 19.00
294 STATEČNÝCH
2. 6. / 17.00
PRÁVNÍCI V ULICI

KLUB UNIVERZITA

Mimo předplatné / divadelní zahrada.
Představení je vhodné i pro dětské publikum od
6 let. Pořádáno v rámci festivalu TANEC PRAHA
ve spolupráci s Tancem Praha z.ú. za podpory
Ministerstva kultury ČR a města Tábor v rámci
dotačního Programu podpory aktivit v oblasti
kultury.Vstupné: 100 Kč.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE

5. 6. / 14.30
BOJ O OHEŇ | DEN DĚTÍ V DON

Sk. E / malý sál a divadelní zahrada. Naivní
divadlo Liberec.Vstupné: 120, 100 Kč
Kruh přátel hudby

6. 6. / 19.00
KLAVÍRNÍ KVARTETO
JOSEFA SUKA
Sk. H.Vstupné: 190, 150 Kč.

Prémie. Young Artists Music Festival v Táboře
Vstupné: předplatitelé zdarma, rezervace nutná
/ 150 Kč.

27.6. / 17:00
LISTOVÁNÍ | FAKE NEWS
CHALLENGE

Od covidu k Ukrajině a zpět. Divadelní zahrada.
Miloš Gregor a spol.Vstupné: 120 Kč.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

JEDNOTA KAFE A KNIHY
https://kafeaknihy.webnode.cz/

2. 6. / 18.00–20.00
SPISOVATELÉ DO JEDNOTY:
ALEŠ PALÁN

S Alešem Palánem nad jeho novou knihou
Robinsoni a Donkichoti.Vstupné: 100 / 50 Kč.

10. 6. / 19.30–22.00
MARTIN E. KYŠPERSKÝ /
SUPPORT: JAN VÁŇA

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

Vystoupení Martina E. Kyšperského z kapely
Květy. Předskakuje domácí Jan Váňa. Vstupné:
150 / 80 Kč.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

FOKUS TÁBOR
www.fokustabor.cz

1. 6. – 31. 8.
PŮJČOVNA LODIČEK

AKC

E

Banner 2 x 1 m s potiskem

450Kč

+ DPH

info@norisreklama.cz

Případné grafické práce nejsou v ceně výroby banneru.

21. 6. / 14.00–19.00
MALÍŘI V ULICÍCH

Ulice Starého Města, Kafe knihy Jednota. Známí
malíři a výtvarníci podpoří duševní zdraví svou
tvorbou v ulicích Tábora. V podvečer se můžete
těšit na výstavu a dražbu vzniklých děl
a na koncert u Kafe knihy Jednota. Výtěžek
putuje na podporu činnosti FOKUSU Tábor –
Centra duševního zdraví.Vstupné: zdarma.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV
EVANGELICKÁ
26. 6., 9.30
ZAHRADNÍ SLAVNOST

www.norisreklama.cz
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Jordánská pláž. Charitativní půjčovna lodiček,
šlapadel a paddleboardů FOKUSu Tábor na
podporu duševního zdraví.

https://ccetabor.webnode.cz/
*taj13 "chl"

Masarykův domov, Smetanova 1284,
Tábor. Zahradní slavnost pro velké a malé na
závěr školního roku.
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

www.visittabor.eu

Do 15.10. / každou SO 9.30-10.30
JÓGA V PARKU

Park na Pražském sídlišti. Vhodné pro
všechny, začátečníky i pokročilé. Karimatku
s sebou. Pořádá Jóga v denním životě. Tábor.
Vstupné: zdarma

4. 6. / 9.00–17.00
LÍZÁTKOVÁNÍ ANEB
OSLAVA SVÁTKU DĚTÍ

Muzeum čokolády a marcipánu Tábor.
Pořádá Muzeum čokolády a marcipánu o.p.s.
Vstupné: děti do 100 cm 140 Kč, 220 Kč plné
vstupné, zvýhodněné rodinné 650 Kč.

4. 6. / 10.00–12.00
DĚTSKÝ DEN
S ORIENTAČNÍM BĚHEM

10. 6. / 16.00–21.00
KAŇKOHRANÍ ANEB
ZAHRADNÍ SLAVNOST

25. 6. / 19.00
SYMFONICKÝ KONCERT

Norisreklama s.r.o.

OSTATNÍ

14. 6. / 19.00
K.Š.E.F.T.

Prémie. Vstupné: předplatitelé zdarma, rezervace nutná / 150 Kč.

tel.: 607 236 390

LIVE přednáška o vztazích s Ester Geislerovou
a HonzouVojtkem.Vstupné: předprodej 380 Kč.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dobrá čajovna. Revoluce jednoho stébla
slámy čte Jan Slovák, na Shakuhachi hraje Jan
Burian, pořádá Dobrá čajovna, Jan Náprava,
Jana Kunzová.Vstupné: 150 Kč.

16. 6. / 19.00
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ
SEZÓNY

www.carport.cz

22. 6. / 20.00–22.00
TERAPIE SDÍLENÍM LIVE

10. 6. / 19.00
BEZ ROUCHA

Sk. B. Činoherní klub Praha.Vstupné: 390, 360,
330 Kč.

My Wood Kolesnáč s.r.o.

www.univerzitatabor.cz

Skatepark Komora. Pořádá SK KotnovTábor.

Sk. A. Divadlo v Dlouhé Praha. Vstupné: 420,
390, 360 Kč.

A PŘÍSTŘEŠKY NA AUTA

Dvanáctý díl v rytmech reggae s BA2Sem.
Vstupné: 100 Kč.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

7. 6. / 19.00
MANŽELSKÁ HISTORIE

Sk. F. Divadelní spolek JEDL Praha. Vstupné:
250 Kč.

*taj12 "od"

Budějovická 987/81,Tábor

3. 6. / 20.00
FROM BASEMENT
VOL.12 W/DJ BA2S

Mimo předplatné / DON klub. Beseda
s uznávaným odborníkem na ústavní právo prof.
Janem Kyselou o tom, jak důležitá jsou pro
fungování společnosti a státu ústavní pravidla.
Vstupné: zdarma.

6/22

SKLEP BAR TÁBOR

Sk. B JARO 2021. Divadlo pod Palmovkou
Praha.Vstupné: 390, 360, 330 Kč.

3. 6. / 16.00
PLI | TANEC PRAHA 2022
V TÁBOŘE

PERGOLY

www.visittabor.eu

8. 6. /19.00–21.00
MASANOBU FUKUOKA, REVOLUCE JEDNOHO STÉBLA SLÁMY

Zahradní areál Centra Kaňka. Tradiční
odpoledne nejen pro rodiny s dětmi. K 20.
narozeninám Kaňky rozkrájíme a společně.
sníme obří dort. Podrobný program na
www.kanka.info. Pořádá Kaňka o.p.s. Vstupné:
50 Kč.

10.–12. 6.
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
– JAPONSKÉ DNY

Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ Tábor.
Připraveno je mnoho besed, workshopů, výstava
fotogra í s japonskou tématikou. Pro zájemce
proběhne komentovaná prohlídka botanické
zahrady. Bližší informace a program akce
naleznete na stránkách botanické zahrady
https://botanicka.szestabor.cz/. Vstupné: na
jednotlivé akce
––––––––––––––––––––––––––––––––––

NOC KOSTELŮ

10. 6.
ČESKOBRATRSKÁ
CÍRKEV EVANGELICKÁ

Masarykův domov, Smetanova 1284,
Tábor. 16.00 – program pro děti. 21.00 –
Jákob – padouch nebo hrdina? Biblický podnět
a rozhovor o otázce, zda učel světí prostředky.
21.30 – 150 let František Bílek. 22.00 –
promítání lmu Jakub lhář (NDR/ČSSR 1974).
24.00 – modlitba a požehnání.

10. 6.
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ
HUSITSKÁ TÁBOR

Sbor božích bojovníků, Farského 1960,
Tábor. 15.00 – bylinková čajovna na střeše
kolumbária, komentované prohlídky s kvízem
o historii a budově kostela. 17. 00 – přednáška
paní Anežky Janátové v modlitebně sboru.
18.00 – komponovaný pořad slova a hudby na
lyry – EDITH STEINOVÁ. – účinkují: Ludmila
Peřinová, Kamila Magdalena Lukasová, Eva
Kozinská a So e . 20.00–22.00 – samostatné
prohlídky sboru.

10.6.
STAROKATOLICKÁ FARNOST
V TÁBOŘE

18.00–22.00 / kostel sv. Filipa a Jakuba.
18.00 a 20.00 – komentováná prohlídka
kostela s historií zvonů.

10. 6.
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
TÁBOR-KLOKOTY
Kostel Nanebevzetí Panny Marie.

10.–12. 6.
TÁBORSKÉ MEDOBRANÍ

Městská knihovna v Táboře, náměstí T.G.
Masaryka, Zahradnictví a cukrárna „Srub",
Soběslavská 3129,Tábor. PořádáThinkTank s.r.o.
spolu s Vyšší odbornou školou a Střední
zemědělskou školou Tábor a Městskou knihovnou vTáboře.

Úklid / Dřevo / Bazény / Stavebniny
INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

ELEKTRONIKA
>>> pokračování ze strany 4

NÁŘADÍ, NÁSTROJE
Koupím koncové nástavce na
hadici vysavače, velikost 31 mm. Tel.:
722302761.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám tansformátorovou svářečku Einhell 160 s ventilátorem proti
přehřívání. Kabely 5 m, málo
používaná. Cena 900 Kč, Malšice. Tel.:
602661826.
–––––––––––––––––––––––––––
Stroj na zvlnění drátu pro výrobu
žebírkového pletiva (1.500 Kč),
vakuová svářečka fólií FS828 (300 Kč),
topné těleso 220 V / 2400 W (400 Kč),
drtič kostí (300 Kč), brašna montážní
kožená (200 Kč), karb na maltu
plechový 80 l (200 Kč), tlakovou
nádobu 24 l (300 Kč), vaničku
plechovou 50 l (300 Kč). Tel.:
608946407.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám benzínovou sekačku
HECHT 5533 SWE, dvakrát použita, el.
startování, se záběrem
51 cm. Motor o
objemu 173 m3 s jmenovitým výkonem
3,6 kW. Objem koše 60 l. S pojezdem.
Sekačka je vhodná
pro sečení ploch do
cca 2000 m2. Nový olej. Původní cena
11.290 Kč, nyní 5.500 Kč. Tel.:
608719312.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám velmi levně hoblovku 20
c m . N u t n o v i d ě t . Tá b o r. Te l . :
723492041.
–––––––––––––––––––––––––––
Daruji sněhovou frézku na elektřinu k rodinnému domu. Tábor. Tel.:
723492041.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám hoblovku, š. válce 200 mm,
levně.Tábor.Tel.: 720192717.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám hoblovku - srovnávačku 20
cm, 2.800 Kč, funkční, lahve PB 2 kg,
150 Kč / ks.Tel.: 606670868.
–––––––––––––––––––––––––––
Koupím soustruh, frézku, stolní /
stojanovou vrtačku, případně další
strojní a nástrojové vybavení pro účely
domácí zámečnické dílny. Předem
děkuji za nabídky.Tel.: 732903367.

Mladá Vožice

RYBOVA LHOTA
nabízí:

EXTRAKČNÍ ČIŠTĚNÍ
Sedací souprava pětimístná

od 1.350 Kč

Sedací souprava třímístná

od 1.050 Kč
od 470 Kč

Křeslo (ušák)
Židle - komplet

od 80 kč

Židle - sedák

od 60 Kč

Koberec

od 40 Kč

499

od 200 Kč

Kusový koberec

prms

od 35 Kč/ m2

Mytí oken

*taj14 "ap"

• ceny uvedené včetně čistícího přípravku
• příplatky za silné znečištění od 100 Kč
• příplatky za dopravu dle domluvy
Bližší informace
na telefonním čísle
Najdete nás
na Facebooku:

723 133 903

AV- úklidová společnost
Malšice 334
391 75 Malšice
tel.: 608 107 082
ladislavtomasek@seznam.cz

BAZÉNY

zakázková
výroba

Tel.: 607 833 286
www.pilarybovalhota.cz

FALCO
SPECIALISTA
STAVEBNÍ

MATERIÁLY

NA SUCHOU VÝSTAVBU

... pro lepší požitek z koupání

akční
slevy!

NEMOVITOSTI

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

DOPR

CE

ZDA
RM
A

LA
TEPELNÁ IZO

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.
*taj16 "je"

www.bazeny-okna.cz

OSB DESKY

*taj17 "to,"

A
AV

Mladá rodina s dětmi hledá pronájem zahrady v Soběslavi. Tel.: 728 480
013.
–––––––––––––––––––––––––––
Koupím zamědělské pozemnky
někde u zástavby.Tel.: 603442474.
–––––––––––––––––––––––––––
Koupím garáž v Táboře. Tel.: 777
334 502.
–––––––––––––––––––––––––––
Koupím menší byt v Soběslavi,
možno i s nájemníkem. Tel.: 776 092
862.
–––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu garáž pod hypermarketem Albert u železniční tratě, ulice
Choustnická. Od 1. 6. 2022. Cena
2.000 Kč.Tel.: 731755571.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám zděnou chatu se zahradou
v Soběslavi. RK prosím nevolat. Tel.:
724996830.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám dům se zahradou v Soběslavi na dobrém místě v blízkosti vody
a přírody. RK prosím nevolat. Tel.:
724996830.
–––––––––––––––––––––––––––
Koupím menší stavební pozemek
v Táboře a okolí do 15 km. Do 500.000
Kč, za případné nabídky předem
děkuji.Tel.: 773035722.

PILA

ÚKLIDOVÁ SPOLEČNOST

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

Pokračování na straně 8 >>
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UZÁVĚRKA REZERVACE FIREMNÍ INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 28. 6. 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 lednici, objem 210 l
s dolním mzarákem (2 zásuvky) objem
55 l. Dvoudvéřová, zn. Whirlpool
v dobrém stavu. Cena 2.000 Kč. Tel.:
720510122.
–––––––––––––––––––––––––––
HDD disky: 3,5" Seagate Desktop
500 GB, cena 250 Kč, 2,5" Seagate
Laptop Thin 500 GB cena 300 Kč, 2,5"
WD Scorpio Blue 640 GB, cena 400 Kč.
Mohu zaslat foto.Tel.: 735711547.
–––––––––––––––––––––––––––
Apple iphone SE 2016 16 GB, zlatý.
Nejnovější software iOS 15.4,
kapacita baterie 82 %. Od začátku
nošen vždy s ochranným sklem a
pouzdrem. Přidám 2x kryt, sluchátka,
nabíječka. Ideální velikost pro ženy.
Vejde se pohodlně i do kapsy. Cena
2.000 Kč.Tel.: 723351724.

AV
TEPOVÁNÍ

ANDREA VOLEMANOVÁ

*taj15 "ce,"

ŘÁDKOVÁ

Péřové výrobky / Těsnění do oken / Voda - topení / Výkup ovoce
ŘÁDKOVÁ

UZÁVĚRKA REZERVACE FIREMNÍ INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 28. 6. 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
ČIŠTĚNÍ
PEŘÍ
ZDARRUMSYAPKOVINY
PŘI ODBĚ

NEMOVITOSTI
>>> pokračování ze strany 7

*taj18 "aby"

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

*taj19 "jí"

Najdete nás: Nad Dolinami 227, Tábor - Čekanice
Otevřeno: PO 8–12 / ÚT 8–12/13–17 / ČT 13–17
Dále otevřeno dle předchozí tel. dohody!

tel.: 739 374 920 w w w. e - j a n o v s k y. c z
KULTURA VESELÍ N/L.
Aktuální informace o našich pořadech naleznete
na webových stránkách www.kd-veseli.cz

12. 6.

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

14. 6.
19:00

KING´S COLLEGE LONDON
SYMPHONY ORCHESTRA

10:30

NAFRNĚNÁ PRINCEZNA
A DEVĚT JEDNOU RANOU
Prostor před KD. Téměř divadelní společnost –
letní divadelní představení pro děti pod širým
nebem. Hraje a loutky vodí: Viktor Pirošuk.
Vstupné: dobrovolné, akce při příležitosti
Veselského jarmarku.

14. 6.
18:00

VERNISÁŽ UMĚNÍ VE MĚSTĚ
2022 VESELÍ N. L.
Park u KD. 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. Vstupné: zdarma. Výstava
poté potrvá do poloviny října 2022.

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

Velký sál KD. Jeden z nejlepších studentských
orchestrů ve Velké Británii čítající 55 členů,
stěžejní těleso hudební fakulty King´s College
London. Dirigent Phoebus Kyriakoudis.
Pořádáno ve spolupráci s The Prague Concert
Company s. r. o. Vstupné: dobrovolné.

24. a 25. 6.
VESELSKÉ SLAVNOSTI 2022

Těšit se můžete na Petra Jandu a Olympic,
Václava Noida Bártu a svůdné trio In agr anti,
ale nezapomeneme ani na tradiční Jízdu z kopce
na čemkoli a stálici slavností skupinu Wohryzek
band. Sobotní program bude díky oslavám 660.
výročí povýšení Veselí na město částečně laděný
do historična, připravujeme historický kostýmovaný průvod. Děti se budou moci vyřádit
v Pohádkovém království na cestách. Dále
v programu vystoupí České Srdce, The Cranberries revival, Jagabab, Roman Bilai a další.
Sobotní program zakončíme poppárty se
skvělou skupinou MP3. Chcete-li se připojit
a být součástí gotického průvodu, přihlaste se
v kanceláři kulturního domu.

27. 6.
18:30

LISTOVÁNÍ – FAKE NEWS
CHALLANGE

Víceúčelový sál KD. Od covidu k Ukrajině
a zpět – Miloš Gregor a spol. Doba covidová,
válka na Ukrajině, konspirační teorie, hybridní
válka! Média, politici, sociální sítě – ze všech
těchto zdrojů se na nás neustále valí dohady
o tom, kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat. Účinkují: Alan Novotný a Jiří Ressler.
Vstupné: 100 Kč.

30. 6.
17:00

AUTÍČKO, KAM SE PODÍVÁŠ

Výstavní místnost KD . Vernisáž výstavy
autíček ze soukromé sbírky Martina Ježka.
Výstava poté potrvá od 1. července do 15. září
2022. Uvidíte tisíc modelů, vybraná autíčka
bude možné zakoupit a pro děti bude připravena
dílnička, jak jinak než plná autíček. Poté
otevřeno každé úterý, čtvrtek a sobotu od 13 do
17 h.Vstupné: 20 Kč.

1.7.
19:00

VESELSKÁ OZVĚNA 2022

KD Veselí n. L.13. ročník letního cyklu
koncertů. Veselský chrámový sbor pod vedením
Evy Vachové a Tomáše Vránka, doprovází Jiří
Emmer. Kdo zpívá či naslouchá, otevírá se dobru.
Kostel Povýšení sv. Kříže Veselí nad Lužnicí.
Pořádá Kulturní důmVeselí nad Lužnicí, nančně
podpořil Jihočeský kraj a městys Dolní Bukovsko.
Vstupné na všechny koncerty je dobrovolné.

–––––––––––––––––––––––––––
Dobrý den, koupím garáž v Táboře
nebo okolí, do 20 km. Děkuji za každou nabídku, spěchá, platba v hotovosti a vše zařídím za vás, případně
i vyklidím.Tel.: 728578486.
–––––––––––––––––––––––––––2
Pronajmu zateplenou garáž 32 m ˛
s úložnými policemi v Sezimově Ústí 1.
Garáž je v lokalitě poblíž Benešovy vily,
zastávka MHD v blízkosti. Garáž je
připojena na elektrickou instalaci
včetně odečtového elektroměru. Cena
dohodou. Případě vážného zájmu
volejte.Tel.: 724619520.
–––––––––––––––––––––––––––
Zdravím, jsme petičlenná rodina,
hledáme pronájem bytů či domů,
spěchá. Za případné nabídky předem
děkuji.Tel.: 730629071.
–––––––––––––––––––––––––––
Nabízím k užívání (pronájmu)
bezplatně louku, cca 1000 m2, chovateli k
posekání v Sezimově Ustí (podmínka
pravidelné posečení). Tel.: 602 733
546.
–––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu parkovací místo v uzavřeném uzamykatelném dvoře v Táboře
- Nové město.Tel.: 607064130.
–––––––––––––––––––––––––––
Pronájem krytého parkovacího
stání v centru města Tábor, Křižíkovo
6/22 Náměstí. Cena 1.200 Kč + DPH.
K dispozici ihned.Tel.: 721737899.
–––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu na náměstí v Soběslavi2
nebytové prostory o výměře 60 m .
14:45
Vchod a výklad je na náměstí. Prostory
byly využívány jako prodejna, nyní
ZÁJEZD NA OTÁČIVÉ HLEDIŠ- pojišťovací kancelář.Tel.: 602447051.
TĚ DO ČESKÉHO KRUMLOVA –––––––––––––––––––––––––––
Dobrý den, koupím garáž. Děkuji za
- ÚPLNĚ CELÁ ČESKÁ HISTORIE
k a ž d o u n a b í d k u s p ě c h á . Te l . :
Zájezd na Otáčivé hlediště do Českého 728578486.
Krumlova. Představení pro celou rodinu.Tohle je –––––––––––––––––––––––––––
příběh velkých dějin malého národa, který musel Pronajmu nebytové prostory na
o svoji zemi bojovat tolikrát, že by to i větší náměstí v Soběslavi. Vstup i výklad je
národy dávno zabalily, a nechaly se radši tre t do náměstí. Dříve prodejna, banka,
do hlavy řemdihem. Vydejte se s námi na spani- dnes pojišťovací kancelář. Výměra 60
lou jízdu českými dějinami plnou hrdinských
m2.Tel.: 602447051.
činů i uloupeného národního sebevědomí,

2.7.

neuvěřitelných vynálezů i fakt velký hromady
mrtvejch Habsburků. Národ tobě! Scénář: Janek
Lesák a Natálie Preslová. Cena vstupenky včetně
dopravy: 550 Kč, začátek představení v 17
hodin, předpokládaný odjezd z autobusové
zastávky od Hotelu Lucia ve 14:45 hodin, bude
upřesněno dle aktuální situace. Představení je
vhodné pro děti od 8 let.

9. 7.
16:00

PODVEČER
S BLAŤÁCKOU PĚTKOU
Letní koncert v parku u kulturního domu Blaťácká pětka. Koncert Blaťácké pětky
s doprovodným programem v parku u kulturního
domu. Délka akce: 180 minut.

VODA-TOPENÍ
JAN HLÁVKA

Provádíme:
• montáže kotlů
všech značek
• montáže tepelných
čerpadel Regulus
• havarijní pohotovost
• průmyslové čištění
odpadů
• rekonstrukce vody,
odpadů, topení *taj20 "do"
N

AMONTU
TEPELNÉ JEME VÁM
ČERPADL
O

NA DOTA
CE!

pracujeme

v sobotu
i v neděli
nebo dle domluvy

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

ZAHÁJENÍ 1/6/2022

*taj21 "ká"

PØIJÍMÁME TØEŠNÌ, VIŠNÌ A MIRABELKY.

OVOCE MUSÍ BÝT VYZRÁLÉ!
Nedozrálé, nahnilé nebo plesnivé ovoce nepøijímáme.

PØÍJEM OVOCE:
všední dny
Po–Pá 8–15:30 h.
LÍN 57, Sobìslav
tel.: 381 596 943
721 854 601

ODĚVY
Žluté kopačky puma vel. 41.
Kopačky jsou použité dvě sezony.
Původní cena 1.700 Kč, nyní 500 Kč.
Mohu zaslat foto.Tel.: 723351724.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám nové, nenošené dámské
manžestrové zelené sako, velikost 42,
cena 450 Kč.Tel.: 723004765.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám celoroční oblečení na
miminko od 0 - 7 měsíců, body,
dupačky, polodupačky, košilky, trička,
mikinky, čepičky, overaly, kaťata,
apod., spinkací pytel. Jako celek nebo
výběr. Dohodou.Tel.: 604782643.

PRÁCE
Nabízím své elektrikářské práce.
Tábor a okolí.Tel.: 720540054.
–––––––––––––––––––––––––––
Sháním zedníka, pokrývače
a klempíře na menší zakázky. Možno
dovézt i důchodce.Tel.: 702808729.
–––––––––––––––––––––––––––
Nabízím stěhování, vyklízení, odvozy do sběrných dvorů, odvozy nábytku i elektrospotř., montáž i demontáž
nábytku dle vašich požadavků. Tel.:
602163082.
–––––––––––––––––––––––––––
Provádím jednodušší ruční práce,
např. sekání trávy, kopání krumpáčem,
štípání dřeva, podmínkou je vlastní
nářadí. 100 Kč / hod. Práce provádím
v okolí Dobříš a Příbram. Pište SMS.
Tel.: 723691606.
–––––––––––––––––––––––––––
Nabízím výuku NJ pro jednotlivce
i skupinky. Vystudované obory: NJ, ČJ
+ dlouholetý pobyt v Rakousku. Těším
se naVás!Tel.: 602865376.
–––––––––––––––––––––––––––
Provádíme malířské a natěračske
práce, také zednické.Tábor a okolí.Tel.:
604622123.
–––––––––––––––––––––––––––
Přijmeme pracovníky pro ostrahu
objektu, pracoviště Vodňany. Tel.: 725
435 123.
–––––––––––––––––––––––––––
Odvoz věcí na sběrný dvůr, zdarma
vyklídím a odvezu věci z garáží, bytu,
stodol, zahrad. Platíte pouze za PHM 7
Kč / km.Tel.: 725381083.
Pokračování na straně 9 >>
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Tepelná čerpadla / Dřevo / Zednictví / Okna
INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

PRÁCE
>>> pokračování ze strany 8

RŮZNÉ
Prodám příslušenství k bazénu.
Solární plachta 500 Kč, regulační
ventil pro solární ohřev 200 Kč,
výkonná ltr ace 3.500 Kč, solinátor chlorinátor 3.500 Kč, solární ohřev 2x i
se střešními háky (např. na střechu
pergoly) 1.500 Kč/ks. Tel.: 602 574
457.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám acodrain v200 EN1433
D400/E600 spádové dno, litinová
mříž, celkem 4 ks, 1 ks = 1BM, cena 1
ks 4.000 Kč.Tel.: 604550116.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám: étna sopránová zobcová, bílé barvy, používaná minimálně,
cena 100 Kč.Tel.: 728562607.
–––––––––––––––––––––––––––
Koupím knihu "Bohové, hroby,
učenci".Tel.: 723898001.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám traverzy 10 x 100, 200 Kč,
kovové nájezdy na údržbu vozidel za
500 Kč, železnou páskovinu 260 x 100
x 20 za 200 Kč, 2 ks terasové schody
200 Kč / ks, plechové zárubně různé
druhy 200 Kč / ks.Tel.: 603982828.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám talíře 18 ks / 500 Kč, závěsy
bílé 250 x 140 cm, nové, 2 ks, 250 Kč.
Polvečení bavlna, nové 300 Kč, rámy
na obrazy, různé, sekerku 120 Kč,
válečky na malování, malé desky 33 /
45 ot., rozkl. gauč, 2 samostatná lůžka
- červený, 180 cm / 2.500 Kč,
bombičku 2 kg / 200 Kč. Tel.: 604 614
994.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám levně zbytky ze stavby cihly Týn 30 x 20, betonové překlady,
drenážní truby světlost 6. Tábor Čelkovice.Tel.: 728503002.
–––––––––––––––––––––––––––
Koupím dechový nástroj B trubku
Kornet nebo křídlovku. 1.000 - 1.500
Kč. SMS.Tel.: 704123869.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám roxor prům. 12 mm, 400
m, dále prodám dřevěná okna nová,
zasklená, zdvojená, křídlová, š. 120
cm, v. 150 cm, nabarvená. Tel.:
720562449.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám dětskou koloběžku, stůl
na tenis, pojízdný koš na basket, velký
slunečník. Stěhování. Tel.: 774 961
170.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám masážní přístroj na nohy,
zn. Hyundai, nepoužívaný, cena 300
Kč. Starší šlehač + mixér, cena 300 Kč.
Tel.: 605986838.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám tmavohnědou čalouněnou kancelářskou židli. Je výškově
nastavitelná s područkami, pojízdná.
Velmi pěkná, levně.Tel.: 723331382.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám dřevěné šráky na prase,
cena 600 Kč. Dále prodám nový velký
ventilátor do prašného prostředí
včetně nového elektromotoru 7,5 kW,
v. 130 cm, š. 100 cm, cena 5.500 Kč.
Tel.: 721602527.
–––––––––––––––––––––––––––
Koupím dřevěný domeček na
zahradu, rozměry cca d. 3 m, š. 2 m, v.
1,6 m. Třeba i částečně poškozená.
Nabídněte.Tel.: 721602527.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám velmi levně pískovou
ltr aci Azuro 4, solární panel 3 x 0,6 m,
solární pyramidu, vše na ohřev vody.
Dále prodám skládací elektrokolo MTF
Fold, málo používané, cena dohodou.
Tel.: 723683723.
Pokračování na straně 10 >>

TEPELNÁ NKOOVTÁLÍKOVÁ
ČERPADLA DOTACE
DOTACE
IVT KOTLÍKOVÉ
JSOU
ZPĚT

PRODEJ:

130.000 Kč

IVT AIR X

NEJÚSPORNÌJŠÍ V KOTLÍKOVÝCH DOTACÍCH
IVT GEO 312C - nejlepší èerpadlo zemì/voda
Kancelář: Soběslavská 1604, Tábor

Infolinka 608 966 856

www.instaltherm.cz

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

DŘEVITÁ VLNA

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

LET
17 RHU
T
NA

AKCE

TUROVEC
PLANÁ NAD LUŽNICÍ

13 hod.

14 hod.

HRAVÉ ODPOLEDNE

DEN DĚTÍ

Areál Hilton Sezimovo Ústí. Barevnou
střelnici? Máme! Bublinovou laboratoř? Máme!
Skvělou kapelu Chytej ušima? Máme! Chybí
nám už jen děti, které si s námi odpoledne
nabité zábavou a hraním užijí.Vstupné: zdarma.

Knihovna školní náměstí. V červnu se
necháme inspirovat květinami. Budeme tvořit
květiny z různých druhů papíru i s pomocí
sušených květů. Vyrobte si obrázek, který
rozjasní den!Akce je vhodná i pro alergiky.

11. 6.
16 hod.

4. 6.

SEZIRUN

13 hod.

LUŽNICKÁ ŠLAPKA

Husovo náměstí Sezimovo Ústí I. Tradiční
nezávodní trasa pro hobby cyklisty s bohatým
doprovodným programem – biketrialová show
RideWheel teamu nebo obří nafukovací atrakce
pro děti.Vstupné: zdarma.

Areál hájovny Nechyba. Šestý ročník
běžeckého závodu. Registrace online nebo na
místě, více informací k registraci, cenám
startovného a jednotlivým trasám na webu
www.sezirun.cz.Vstupné: 100 Kč.

12. 6.
14 hod.

5. 6.

14 hod.

ZA KVĚTENOU A BYLINAMI
KOZÍHO HRÁDKU

Kozí hrádek. Ve 14 hodin proběhne komentovaná prohlídka Kozího hrádku a v 15 hodin se
vydáme s kronikářkou města Sezimova Ústí Mgr.
Hanou Chotovinskou na vycházku za místní
květenou a bylinami. Prohlídka: 30 Kč/20 Kč,
procházka: zdarma.

6/22

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

9.6.

1. 6.

*taj23 "že"

SEZIMOVO
ÚSTÍ

CENTRUM
MĚXUS SEZ. ÚSTÍ

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

S TOMÁŠEM HUBINOU
O MYSLIVOSTI

Kozí hrádek. Ve 14 hodin začíná komentovaná
prohlídka Kozího hrádku, od 15 hodin je
připravená vycházka a povídání s Tomášem
Hubinou o myslivosti. Prohlídka: 30 Kč/20 Kč,
procházka: zdarma.

18. 6.

14–18 hod.

ZEDNICKÉ PRÁCE
Antonín Procházka

STREET ART
– UMĚNÍ V ULICÍCH

Park před Spektrem Sezimovo Ústí.
Graf ti, ngerboardy , motorky a urban fashion
za bílého dne v centru Sezimáku? Ale jistě!
Pohodové odpoledne plné hudby a barev.
Vstupné: zdarma.

19. 6.

Letní kino Sezimovo Ústí. Bláznivá komedie
kontroverzního francouzského autora, která
v současné době slaví v Paříži velké úspěchy.
Vstupenky pouze na www.ticketportal.cz. Hrají:
M. Zounar, M. Kraus, M. Randová, D. Šinkorová/M. Dittrichová. Vstupné: 599 Kč v předprodeji, 699 Kč na místě.

KONCERTY

25.8.

14 hod.

VÝPRAVA NA PŘEDHRADÍ
KOZÍHO HRÁDKU

Kozí hrádek. Ve 14 hodin proběhne
komentovaná prohlídka Kozího hrádku a v 15
hodin vydáme s Petrem Fiedorem na předhradí
zříceniny. Prohlídka: 30 Kč/20 Kč, procházka:
zdarma.

30. 6.
18 hod.

17:30

JANEK LEDECKÝ LX TOUR

VSTUPENKY POUZE NA WWW.TICKET
PORTAL.CZ. Koncert Janka Ledeckého, jako
hosté vystoupí Ivan Hlas, Sarah & The Adams
a Cold Licks. K dispozici je i omezený počet VIP
vstupenek, které zahrnují osobní setkání
s umělci, CD a vstup na afterparty po koncertě.
Vstupné 650 Kč/ 750 Kč/ VIP vstupenka 1850
Kč.

ROZTANČEME SEZIMÁK

VÝLETY

DIVADLO

CHUDENICE,
AMERICKÁ ZAHRADA

Nám. Tomáše Bati Sezimovo Ústí.
Workshop pod širým nebem pro děti i dospělé
pod taktovkou skvělých tanečníků ze 6dance.
Vstupné: zdarma.

26. 6.
19 hod.

DVA NAHATÝ CHLAPI

24. 6.
7 hod.

Odjezd: 7.00 Spektrum, 7.15 Tábor ČD.
Navštívíme kostel sv. J. Křtitele, Starý Czerninský
zámek, arboretum Americká zahrada a podíváme se k rozhledně Bolfánek a ke Kvapilovu
jezírku. Cena: 990 Kč.

OKNA

PLASTOVÁ / DŘEVĚNÁ / HLINÍKOVÁ

SLEVY až 50%

• Vyměřování a zakládání staveb
• Kompletní novostavby
• Úprava terénu
• Zateplování fasád
• Kompletní rekonstrukce bytů
• Pokládka zámkové dlažby
• Vyzdívka štípaných plotů
• Stavební přípojky
• Přeprava materiálů
*taj24 "vš"

tel.: 608 938 803

e-mail: prochazkastavby123@seznam.cz
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

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 *taj25 "ich"

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
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–––––––––––––––––––––––––––
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.
–––––––––––––––––––––––––––
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.

Prodej - Montáž - Servis

*taj22 "zal,"

ŘÁDKOVÁ

Advokát / Koupelny / Práce

Právní služby

OBKLADŮ
A DLAŽEB

*taj26 "ni"

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

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

+420 723 726 258

+420 723 964 513

Vančurova 2904, 390 01 Tábor
KULTURNÍ DŮM BECHYNĚ

4. 6.
9:00

OTEVŘENÍTURISTICKÉ
SEZÓNY A DĚTSKÝ DEN
SARMÁDOU
Park před Drakem. Kulturní středisko města
Bechyně ve spolupráci s 15. ženijním plukem
Bechyně, Lázněmi Jupiter a RC Hrošík pořádají
pro děti už tradičně velký zábavný den se
spoustou her a disciplín. 9–13 hod.: Ukázky
ženijní a pyrotechnické práce / Překážková
bojová dráha, lanové centrum / Ukázka
bojového umění MUSADO / Střelba z paintball
zbraní / Ukázka ručních zbraní používaných
v AČR / Zábavný a výukový program pro děti /
Vojenský slang, zdravověda, soutěže. 13–17
hod.: Herní zóna (badminton, mölkky,
kroket...). 17–24 hod.: Žlutý Fijalky?
(agrorock) / VO106 (poprock) / Elizabeth
(poprock)

6.6.
17:00

Těšíme se
na Vaši návštěvu
Ot. doba: Po - Èt 10.00 - 17.00
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

*taj27 "ne"

UZÁVĚRKA REZERVACE FIREMNÍ INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 28. 6. 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)

První schůzka zdarma

OD NÁVRHU A PO REALIZACI

PRODEJ

v Táboře

KOUPELNY

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

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

hladinou i v temných hlubinách, stejně tak
pobřežnímu pásu, mapování i zkoumání moří
a oceánů. Výstava prací žáků závěrečného
ročníku I. stupně studia ZUŠ pod vedením Mgr.
Ivany Blažkové.

10.6.
17:00

HELENA JOHNOVÁ - PRVNÍ
DÁMA ČESKÉ KERAMIKY
Městské muzeum. Helena Johnová (18841962), žačka Jakuba Schikanedra v Praze
a Michaela Powolnyho ve Vídni. První profesorka umělecké keramiky Uměleckoprůmyslové
školy v Praze v období mezi světovými válkami.
Představíme stovku jejích prací z období
vídeňských studií i pražské profesury. Vernisáž
v rámci Muzejní noci a noci kostelů - vstup volný,
v dalších dnech 50 a 40 Kč společně se vstupem
na stálou expozici. Potrvá do 11. září.

10.6.
17:00

VELKÁ MOŘSKÁVÝSTAVA

MUZEJNÍ NOC
A NOC KOSTELŮ

Vernisáž v 17.00 hod., Galerie 2+1.
Výtvarný obor ZUŠ Bechyně vás zve na výstavu,
která zúročí práci dětí za celý školní rok, kdy se
věnovaly tématům nad mořskou hladinou, pod

Náměstí. Kostely, muzea, galerie - zdarma.
V pátek 10. června v 17.00 hod zahájíme letošní
muzejní noc před Městským muzeem na
náměstí.

Hledáme

10.6.
17:00

DO SVĚTA M. ŠAŠKA
- HERNA PRO DĚTI

Městské muzeum. Herna pro děti na motivy
knih M. Šaška: To je Londýn, To je Paříž, To je
Austrálie aj. Otvíráme v rámci Muzejní noci
a noci kostelů, vstupné volné. V následujících
dnech 50 a 40 Kč. Potrvá do 11. 9. 2022

Do 30. 6.
se přihlašte

TANEČNÍ KURZ 2022
(PRO MLÁDEŽ)

Kulturní dům. Hlaste se do 30. 6. 2022.
Kurzovné 1900 Kč. Zvýhodněná přenosná
gardenka 500 Kč. Jednotlivé vstupné na lekce
pro garde 100 Kč.Věneček 200 Kč.Vstupenku si
musí zakoupit i KURZISTÉ! Cena kurzovného
obsahuje zápisné, kurzovné jednotlivých lekcí
a prodlouženou KROMĚ VĚNEČKU! Vstupenky
na věneček lze zakoupit od 5. lekce (prodloužená) na pokladně nebo on-line. Přihláška
bude platná okamžikem připsání částky na účet
nebo zaplacením hotově v kanceláři KD. Platby
poukazujte na účet č. 10839301/0100, VS 220,
do poznámky pro příjemce uveďte jméno
kurzisty. V okamžiku, kdy bude přihlášený větší
počet chlapců nebo děvčat, začneme přijímat
pouze páry.Termíny lekcí (začátek v 19:00): 9.9.
/ 16.9. / 23.9. / 30.9. / 7.10. / 21.10. / 18.11.
/ 25.11. / 2.12.

PŘIPRAVUJEME

9.7.
10:00

DIVADLO V TRÁVĚ
XXX. ROČNÍK
Areál kláštera.

12.-14.8.
10:00

BECHYŇSKÉ DOTEKY 2022
(IX. ROČNÍK)
Zámek. Kostel sv. Michaela, Slavnost
spojená s řemeslnými trhy v zámeckém parku
s bohatým doprovodným programem.

12.-14.8.
BECHYŇSKÝ FESTIVAL
DECHOVÝCH HUDEB
XXX. ROČNÍK
Náměstí T. G. M., Zámecký park, Klášterní
ulice. Vstupné dobrovolné. Jubilejní 30. ročník
tradičního festivalu bude probíhat na různých
místech a začneme již v pátek. Hlavní program
se uskuteční v sobotu 13. srpna v zámeckém
parku od 12 hodin.

ROSTEME
a vy můžete s námi

montéry fotovoltaických systémů

přidejte
se k nám
na tyto pracovní pozice:

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

konstruktér elektro
mechanik oddělení technické kontroly,
servisu a reklamací skladník
pracovník výroby – svářeč plastů
pracovník výroby – svářeč kovů
pracovník výroby – přípravář v kovovýrobě
pracovník montáží na stavbách

Profesionální služby bez kompromisů
Světlogorská 2765/4 / tel.: 721 426 339

Místo pracoviště: Soběslav, okr. Tábor. Bližší
informace k nabízeným pozicím na tel. čísle:
731 629 772 nebo na www.envi-pur.cz
v sekci kariéra. V případě zájmu zašlete
životopis v elektronické podobě na e-mail:
sekretariat@envi-pur.cz
*taj28 "js"

email: info@jfspeedmont.cz / www.jfspeedmont.cz
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ŘÁDKOVÁ

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

RŮZNÉ
>>> pokračování ze strany 9

–––––––––––––––––––––––––––
Prodám čtyři dívčí pěkné košile, vel.
34 a S, dívčí šaty troje, vel. 34, nová
jarní dámská bunda vel. L, tři nové 10
W zářivky, nový nerez strojek na nudle,
přenášecí tašku na psa. Vše levně,
dohodou.Tel.: 606171775.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám fotoaparáty, paroží, sedačku do vany, psací stroj, postřikovač
na stromy, stojan na noty, hrnec na
šťávy, nádoby na sádlo. Tel.: 723 420
992.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám výherní automat na papírové peníze. Ulice Choustnicá, vlevo za
Černými mosty.Tel.: 734731928.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám piano značky Koch&
Korselt, barva černá, š. 154, v. 134.
Cena dohodou.Tel.: 607166346.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám chlapecké a dívčí jízdní
kolo vel. 24", 18 převodů, dobrý stav,
cena za kus 900 Kč. Sezimovo Ústí.
Tel.: 721159776.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám domácí slepičí vejce,
travnatý výběh, bio kvalita, po dohodě
možno dovézt. Tábor a okolí. Tel.:
702446324.
–––––––––––––––––––––––––––
P r o d á m s a z e n i c e z á k u l y,
levandule, kostivalu a křenu a další
trvalky.Tel.: 702446324.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám loňské seno v kulatých
balících, levně.Tel.: 702957329.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám palivové dříví a prkna
osámovaná i neosámovaná. Tel.:
702957329.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám letošní květový med.
Cena 160 Kč / kg včetně obalu.
Malšice 275.Tel.: 776767563.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám plechové kanystry 20
litrů, 5 ks, 125 Kč. Táborsko. Tel.:
606670868.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám použitý výlez na střechu,
rozměr 60 x 60 cm, cena 200 Kč. Tel.:
608857884.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám obkladové palubky,
dřevotříska
s folií s dekorem dřeva, cca
12 m2. Cena 700 Kč.Tel.: 608857884.
–––––––––––––––––––––––––––
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
(1.000 Kč), zaměř. přijímač DELFÍN
(500 Kč), mramor. desku 102 x 60 x 2
cm (1.000 Kč).Tel.: 608946407.
–––––––––––––––––––––––––––
Koupím vojenskou vzduchovku.
Na ceně se domluvíme. Děkuji za
nabídky.Tel.: 777654543.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám obilí - pšenici 800 Kč / q a
ječmen 600 Kč / q. Aktuální cena k
27.5. Soběslavsko po 17hod. Tel.:
723230444.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám palivové dřevo k těžbě
svépomocí.
Poškozené smrky cca 10
3
m / 650 Kč. Výborný přístup ze silnice,
plac bez strouhy, pro auto s vlekem.
Soběslavsko po 17 hod. Tel.: 381 523
359.
–––––––––––––––––––––––––––
Šedá zátěžová dlažba Multi Kréta.
Velikost 30 x 30 cm, reliéfní
TR735505.1.
Mám jen 12 dlaždic
(1,08 m2). Cena 100 Kč. Dále prodám
zvonky na kolo ve tvaru fotbalového
míče a obyčejný černý. Cena 25 Kč.
Mohu zaslat foto.Tel.: 735711547.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám dřevěný el. drtič na ovoce
+ ruční lis na ovoce. Cena 2.000 Kč.
Tel.: 606366286.
Pokračování na straně 12 >>

Autodílna / Zemní práce / Podlahy
LETNÍ KINO SEZIMOVO ÚSTÍ

7. 6.
21:15

TOP GUN: MAVERICK

Šteindler) si stále dokazuje svoji mužnost. Mladý
ajťák Martin (Martin Leták) se prezentuje jako
velký milovník, ale jeho vystupování budí spíše
rozpaky. Postarší scenárista Přemek (Bolek
Polívka) by se rád ubránil svodům své dlouholeté
múzy, zatímco vyhořelý rocker Gigi (Zdeněk Žák)
už má to nejlepší očividně dávno za sebou…
Nebo ne? Sezení výstředních účastníků probíhají pod taktovkou atraktivní, ale nepříliš
zkušené psycholožky Lindy (Kristýna Hrušínská),
které se terapie brzy vymkne z rukou. Otěže
přebírají samotní „klienti“, setkání nabírají
nečekaný spád a rozjíždí se svižná mozaika
neuvěřitelných příběhů.

16. 6.
21:15

DOCTOR STRANGE
V MNOHOVESMÍRU
ŠÍLENSTVÍ

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.

8. 6.

17. 6.

VYŠEHRAD: FYLM

RAKEŤÁK

21:15

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…

9. 6.
21:15

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

Akční (USA), 2022, 147 min., 12 let,
dabing. Příběh se odehrává čtyři roky po zániku
ostrova Isla Nubar, původního domova oživlých
jurských tvorů.Ti se mezitím začali kontrolovaně
i nekontrolovaně rozmnožovat a v důsledku
toho jsme si museli zvyknout na jejich přítomnost v našem ekosystému, i na to, že už patrně
nestojíme na vrcholu potravního řetězce. Existují
lidé, kteří chtějí tuhle novou ohromnou sílu
zneužít pro svůj prospěch, a na druhé straně lidé,
jež jim v tom chtějí zabránit a snaží se udržet svět
v maximální možné rovnováze.

11. 6.
21:15

DOCTOR STRANGE
V MNOHOVESMÍRU
ŠÍLENSTVÍ

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.

14. 6.
21:15

PO ČEM MUŽITOUŽÍ 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), psycholožku, specialistku na
partnerské vztahy. A nutno říct, že neprožívá
zrovna dobré období. Její doporučení klientům
se trochu míjejí účinkem, 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! Ráno se Irena
probudí a ocitne se v podobné situaci jako Karel
Král. Je v těle, které nenávidí, ale poté, co
opadne prvotní šok, má možnost zjistit, jací muži
vlastně doopravdy jsou.

15.6.
21:15

PÁNSKÝ KLUB

Komedie (ČR), 2022, 89 min., 12 let.
Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady
naprosto nesourodou pětici. Sympatický a nesmělý učitel Cyril (Jiří Mádl) se obává svých
lechtivých představ o studentkách. Neomalený
erotoman a notorický záletník Eda (Milan

21:15

Animovaný (USA), 2022, přístupný,
dabing. Film studia Disney a Pixar přináší
příběh Buzze Rakeťáka a jeho dobrodružství do
nekonečna a ještě dál. Mladý astronaut Buzz
Rakeťák se poté, co se svým velitelem a posádkou ztroskotá na nepřátelské planetě, snaží
najít cestu domů skrze prostor a čas a zároveň
čelí hrozbě ohrožující bezpečnost vesmíru.

18. 6.
21:15

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

Akční (USA), 2022, 147 min., 12 let,
dabing. Příběh se odehrává čtyři roky po zániku
ostrova Isla Nubar, původního domova oživlých
jurských tvorů.Ti se mezitím začali kontrolovaně
i nekontrolovaně rozmnožovat a v důsledku
toho jsme si museli zvyknout na jejich přítomnost v našem ekosystému, i na to, že už
patrně nestojíme na vrcholu potravního řetězce.
Existují lidé, kteří chtějí tuhle novou ohromnou
sílu zneužít pro svůj prospěch, a na druhé straně
lidé, jež jim v tom chtějí zabránit a snaží se
udržet svět v maximální možné rovnováze.

21. 6.
21:30

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. Claude a Marie tak budou
muset pod svou střechou přivítat rodiče zeťáků
Rachida, Davida, Chaa a Charlese. Tento
„rodinný“ sraz slibuje, že bude hodně bohatý na
nejrůznější události. Stačí k tomu už jen to, že
tyto rodiny jsou z nejrůznějších koutů světa
a rozhodně je nespojuje ani stejná víra.

22. 6.
21:30

POSLEDNÍ ZÁVOD

Drama (ČR), 2022, 95 min., 12 let. Drama
vypráví příběh Bohumila Hanče, který tragicky
zahynul spolu s Václavem Vrbatou během
lyžařského závodu na hřebenech Krkonoš,
a z něhož se stala legenda. V hlavních rolích se
představí Kryštof Hádek, Marek Adamczyk, Judit
Bardos, Oldřich Kaiser, Vladimír Pokorný,
Vladimír Javorský, Jan Hájek nebo Jaroslav Plesl.

23. 6.
21:30

PREZIDENTKA

Romantická komedie (ČR), 2022, 12 let.
Kateřina Čechová (Aňa Geislerová), historicky
první česká prezidentka, má za sebou rok
v úřadu. Je zahlcená prací, její program je každý
den nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla v klidu
odpočinout bez pozornosti celé republiky.
Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku.
Vezme si paruku a v převleku se v noci potají
vytratí z hradu. Plán jí vyjde dokonale. Kateřině
se noční dobrodružství inkognito v podhradí
mezi lidmi zalíbí. Seznamuje se se sochařem
Petrem (Ondřej Vetchý), kvůli kterému se do
města vydává každou noc. Petr nemá ani ponětí,
kdo okouzlující žena, do které se zamiloval, ve

6/22

skutečnosti je. Situace se však brzo vymkne
kontrole a prezidentčiny noční výlety se provalí.
Kateřina se musí hodně snažit, aby dokázala
vyřešit státnický průšvih, ustála svou funkci
a ještě si vybojovala právo na lásku, které jí
náleží stejně, jako kterémukoliv jinému člověku
na světě.

24. 6.
21:30

ELVIS

Životopisný (USA), 2022, 153 min., 12
let, titulky. Biogra e jedné z největších ik on
hudebního průmyslu – Elvise Presleyho (Austin
Butler). Film popisuje život a hudbu této
legendy na pozadí komplikovaného 20letého
vztahu
s jeho manažerem Colonelem Tomem
Parkerem (Tom Hanks) od Presleyho začátků
až po jeho hvězdnou slávu. Ústředním bodem
této cesty je jedna z nejvýznamnějších a
nejvlivnějších osob
v Elvisově životě, Priscilla Presley (Olivia
DeJonge).

25. 6.
21:30

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. Má je připravit na úkol, jenž spadá do
kategorie Mission Imposssible. Kromě téhle
bude muset Maverick zvládnout i jednu
obtížnou soukromou misi. Jedním z pilotů, které
má připravit do akce, je i Bradley Bradshaw, syn
jeho kamaráda a navigátora Goose. Znalci
prvního Top Gunu vědí, že Goose zahynul, když
se neúspěšně katapultoval z neovladatelné
stíhačky pilotované právě Maverickem. A jeho
syn mu otcovu smrt klade za vinu. Maverick za
žádnou cenu nechce, aby Bradleyho potkal
stejný osud jako jeho otce. Přitom si uvědomuje,
že pravděpodobnost, že některý z pilotů
plánovanou leteckou operaci nepřežije, není
vůbec malá.

28. 6.
21:30

ČERNÝ TELEFON

Horor (USA), 2022, 102 min., 15 let,
titulky. Třináctiletý Finney Shaw ví, že se nesmí
bavit s cizími lidmi. Zvlášť teď, když v okolí beze
stopy zmizelo pár stejně starých kluků. Jenže ten
nešikovný amatérský kouzelník, kterému se
kolem jeho černé dodávky rozsypaly rekvizity, si
zaslouží pomoc. Že to byla lest Finneymu dojde,
až když se probudí ve zvukotěsné sklepní
místnosti. Sem za ním chodí únosce ukrytý za
ďábelskou maskou a nosí mu jídlo. To je jediná
laskavost, kterou vůči Finneymu projevuje. Ten
ví, že musí za každou cenu utéct, jenže
zamřížované okno je příliš vysoko a za masívními kovovými dveřmi se skrývá On.

29. 6.

AUTODÍLNA

Jiří
Sedláček

• 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

• snížení hluku motoru
od 2.500huKč
• vyšší kroucí moment
dle obsa
• snížení spotřeby paliva
bez dph
• snížení emisí a kouře z výfuku
*taj29 "ou"
• snížení opotřebovávání motoru
• zvýšení akcelerace při nízkých otáčkách

KLIMATIZACE

SERVIS desinfekce interiéru ozonem
• kompletní servis • poradenství • specialista

Bechyňská 80, Malšice, tel.: 777 098 884
Po - Pá 8-12/13-16 - mimo provozní dobu dle domluvy

autodilnamalsice.kvalitne.cz

ZEMNÍ PRÁCE
Kateøina Hlávková

strojní

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
*taj30 "st"

PÙJÈOVNA

STAVEBNÍCH STROJÙ

21:30

PREZIDENTKA

Romantická komedie (ČR), 2022, 12 let.
Kateřina Čechová (Aňa Geislerová), historicky
první česká prezidentka, má za sebou rok
v úřadu. Je zahlcená prací, její program je každý
den nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla v klidu
odpočinout bez pozornosti celé republiky.
Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku.
Vezme si paruku a v převleku se v noci potají
vytratí z hradu. Plán jí vyjde dokonale. Kateřině
se noční dobrodružství inkognito v podhradí
mezi lidmi zalíbí. Seznamuje se se sochařem
Petrem (Ondřej Vetchý), kvůli kterému se do
města vydává každou noc. Petr nemá ani ponětí,
kdo okouzlující žena, do které se zamiloval, ve
skutečnosti je. Situace se však brzo vymkne
kontrole a prezidentčiny noční výlety se provalí.
Kateřina se musí hodně snažit, aby dokázala
vyřešit státnický průšvih, ustála svou funkci
a ještě si vybojovala právo na lásku, které jí
náleží stejně, jako kterémukoliv jinému člověku
na světě.

30. 6.
21:30

PODLAHY
Prodejna a vzorkovna TEPO - LD, Klenovice 281, Sobìslav
Tel.: 724 511 921, 777 794 461, e-mail: tepo-ld@volny.cz
ot. doba: PO - PÁ 8.00 - 16.00

• prodáváme podlahové krytiny včetně jejich pokládky
• nabízíme linolea, parkety, korkové podlahy, plovoucí
podlahy, koberce • provádíme též renovaci starých podlah
• zaměřujeme se na vyrovnávání podkladů, stěrkové hmoty,
laky, lepidla a tmely

• v našem sortimentu naleznete i koberce a další.

*taj31 "ej"

PROMLČENO

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. Netuší ale, že se
sama stane součástí pochmurného příběhu, do
kterého v jednu chvíli zasáhne i pražská
kriminálka. Film otevírá téma promlčených
zločinů.
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

w w w. t e p o l d . c z
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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. Má je připravit na úkol, jenž spadá do
kategorie Mission Imposssible. Kromě téhle
bude muset Maverick zvládnout i jednu
obtížnou soukromou misi. Jedním z pilotů, které
má připravit do akce, je i Bradley Bradshaw, syn
jeho kamaráda a navigátora Goose. Znalci
prvního Top Gunu vědí, že Goose zahynul, když
se neúspěšně katapultoval z neovladatelné
stíhačky pilotované právě Maverickem. A jeho
syn mu otcovu smrt klade za vinu. Maverick za
žádnou cenu nechce, aby Bradleyho potkal
stejný osud jako jeho otce. Přitom si uvědomuje,
že pravděpodobnost, že některý z pilotů
plánovanou leteckou operaci nepřežije, není
vůbec malá.

Ke Hvězdárně 667, 3Sezimovo Ústí , www.kulturamexus.cz

Autoservis / Izolace / Psí salon / Studny / Dveře / Podlahy
KINO SVĚT TÁBOR

Nedělejte si z auta

1.-5.6.

SKLENÍK

17:00

čištění a plnění autoklimatizací
na našem
novém webu

www.pneukazda.cz

UZÁVĚRKA REZERVACE FIREMNÍ INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 28. 6. 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)

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

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

e-mail: obchodtabor@
pneukazda.cz

e-mail: obchodklenovice@
pneukazda.cz

IZOLACE

VLHKÉHO ZDIVA

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

Bližší info: mob.: 728 030 671, 728 470 561
hydroizolacepodrasky@seznam.cz *taj32 "ní."

ZAKLETÁ JESKYNĚ
Přístupný / Česko / pohádka. Zázračná
jeskyně obsahuje vzácné poklady, sůl a drahé
rubíny. Horníci si z ní můžou vzít tolik soli, kolik
potřebují, ale z rubínové síně v samém středu
jeskyně si nesmí nic odnést. Toho, kdo si rubíny
vezme, postihne kletba. Rychtářova dcera Lena
přesto po tomto vzácném drahokamu z hlubin
jeskyně zatouží a i přes varování sestry Ady
nedokáže svou touhu překonat. Její lehkovážný
čin tak uvede do pohybu události, jejichž
následky naruší křehkou rovnováhu celého
království a postihnou i Lenu.

1.6.
20:00

PROMLČENO
Nevhodné do 12 let / Česko / zhriller. Karel
Roden se v roli záhadného muže Radka vrací po
dvaceti letech na pár hodin do Prahy, aby zde
nalezl jistou mladou ženu a jednou provždy se
vypořádal s minulostí. V pátrání mu pomáhá
ambiciózní rozhlasová moderátorka. Chtěla mít
ve vysílání senzační událost, ale k jejímu zděšení
a ke zděšení všech posluchačů začne na povrch
vyplouvat dávná vražda. Svůj plán připravoval
Radek několik let.

2.-5.6.
20:00

PÁNSKÝ KLUB

STŘÍHÁNÍ
A KOSMETICKÁ
ÚPRAVA PSŮ
mytí stříhání trimování úprava drápků
Kateřina Boháčová / Tel.: 775 176 617, Košice 36

Ot. doba
po tel.
dohodě.

Nevhodné do 12 let / Česko / Komedie.
Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady
naprosto nesourodou pětici. Sympatický a nesmělý učitel Cyril (Jiří Mádl) se obává svých
lechtivých představ o studentkách. Neomalený
erotoman a notorický záletník Eda (Milan
Šteindler) si stále dokazuje svoji mužnost. Mladý
ajťák Martin (Martin Leták) se prezentuje jako
velký milovník, ale jeho vystupování budí spíše
rozpaky. Postarší scenárista Přemek (Bolek
Polívka) by se rád ubránil svodům své dlouholeté
múzy, zatímco vyhořelý rocker Gigi (Zdeněk Žák)
už má to nejlepší očividně dávno za sebou…
Nebo ne?

6.6.
14:00

POSLEDNÍ ZÁVOD
Nevhodné do 12 let / Česko /Drama.
Krkonoše před první světovou válkou byl chudý
kraj, kde se střetával český živel s německým.
Bohumil Hanč byl nejslavnější český lyžař své
doby, vyhrával závody doma i v zahraničí.
Všestranný sportovec Emerich Rath se jako
jediný Němec zúčastňoval českých závodů,
ostatní Němci z Krkonoš je z nacionálních
důvodů bojkotovali. Hanč a Rath se proto dobře
znali a setkali se i na startu významného závodu
v březnu roku 1913. Po prvním kole se počasí na
hřebenech prudce zhoršilo, vypukla sněhová
vánice a všichni postupně vzdali. Hanč zůstal na
trati sám, závod o první místo se ovšem změnil v
závod o holý život.

• kompletní legislava

6.-8.6.
17:00/20:00

Pro Váš domov
jen to nejlepší

Stránského 2255
390 02 Tábor

NĚKTERÉ
SKLADEM

VYŠEHRAD: FYLM

VÁNÍ
TYPY KO

COBRA!

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

• laminátové podlahy
• příprava a vyrovnání
podkladu

OD ZAMĚŘENÍ PO REALIZACI
Luční 664/36
392 01 Soběslav
strana 12

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

6.6. v 17:00 / 7.-8.6. ve 20:00 / přístupný
od 15 let / Česko / Komedie. Lavi je, jak by
řekl jeho agent Jarda (Jakub Prachař), pořád
stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit.
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… Na svatbě ale zjistí, že má už osmiletého
syna, což novomanželku rozhodně nepotěší.
Nedostatek nancí se rozhodne řešit půjčkou od
ne zrovna čestné party, zároveň se snaží nepřijít
o manželku hned ve svatební den, postarat se
o dítě, což je mu na hony vzdálené, dostat se
z Vyšehradu někam výš, nebo se poprat s
praktikami jistého fotbalového Taťky… Prostě
už zase se řítí jak lavina – z jednoho problému
do druhého!

6.6.
20:00

DVA SVĚTY
Francie / Drama /české titulky. Uznávaná
spisovatelka Marianne Wincklerová chce svou
novou knihu věnovat vrstvě sociálně slabších,
kteří se na severu Francie potýkají s nejistým
zaměstnáním. Aby látku zpracovala co nejautentičtěji, zatají svou pravou identitu a nechává
se najmout jako uklízečka. Čím více se noří do
světa tvrdé, podhodnocené práce, tím více
rozpoznává, jak vypadá život těch, kteří žijí od
výplaty k výplatě, ale také jaké je to být
společensky neviditelná.
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

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

ÁDKOVÁ INZERCE
6/22 ŘObjednávejte
kupónem na str. 15.

7.-10. 6.
17:00 / 20:00

DOCTOR STRANGE
V MNOHOVESMÍRU
ŠÍLENSTVÍ 3D

7.-8.6. v 17:00 / 9.-10.6. ve 20:00 /
nevhodné do 12 let / USA / akční. 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.

9.-12.6.
17:00 / 20:00

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA 3D

9.-10.6. v 17:00 / 11.-12.6 ve 20:00 /
nevhodné do 12 let / USA / Dobrodružný.
Nadvláda se odehrává čtyři roky po zániku
ostrova Isla Nubar, původního domova oživlých
jurských tvorů.Ti se mezitím začali kontrolovaně
i nekontrolovaně rozmnožovat a v důsledku
toho jsme si museli zvyknout na jejich přítomnost v našem ekosystému, i na to, že už patrně
nestojíme na vrcholu potravního řetězce. Existují
lidé, kteří chtějí tuhle novou ohromnou sílu
zneužít pro svůj prospěch, a na druhé straně lidé,
jež jim v tom chtějí zabránit a snaží se udržet svět
v maximální možné rovnováze.

11.-12.6.
17:00

NÁMĚSÍČNÍCI

Přístupný / Německo /animovaný. Někdy je
lepší svou malou sestřičku poslouchat! Když
starší brácha Petr jedné noci zjistí, že jeho sestra
Anna zmizela, uvědomí si, že její bláznivý příběh
o mluvícím broukovi nebyl vymyšlený.Anna byla
unesena zlým Měsíčním mužem, když se pokusila pomoci broukovi, panu Zoomzemanovi.Aby
ji zachránil, Petrovi nezbyde nic jiného, než se
vydat za ní - na Měsíc.

13.6.
17:00

AŽ ZAŘVE LEV

Česko / dokumentární / dobrodružný /
životopisný. Originální středověká road
movie s mistrovským dialogem mezi svědomím
krále a Odorikovou zvídavostí vás provede
českým královstvím v době největšího
územního rozmachu. Film také připomíná, že
problémy řešené ve středověku jsou aktuální i
v naší době: Ať je to tolerance k odlišným
kulturám, plagiátorství nebo fake news. Na
základě dlouholetých rešerší a spolupráce s
předními českými i zahraničními odborníky se
divák seznámí s unikátními a pozapomenutými
historickými artefakty připomínající nadčasovost génia přemyslovského rodu.

13.-15.6.
20:00

LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ

Nevhodné do 12 let / Česko / Komedie. Na
začátku bylo krásné ráno, ale pokud se hrdinům
komedie „Láska hory přenáší“ něco může
pokazit, zaručeně se to pokazí. Všichni zažijí
jeden opravdu šílený den v horském hotelu
vyprávěný třikrát a vždy jinýma očima. Nevěstě
Alex se její velký den hroutí přímo před očima. Po
pánské jízdě předešlé noci je totiž nezvěstný
ženich a stát před oltářem sama je trochu
trapné. Alex nesedí v koutě a rozhodne se
ženicha najít. Někde přeci být musí! Svůj pohled
nabídne i její neurotická matka, přespříliš aktivní
otčím, jenž odhaluje zločin, který se nestal, a
také její biologický.Ten dělá, jakože nic, přestože
právě on viděl nezvěstného ženicha jako
poslední.

14.-15.6.
17:00

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK

Přístupný / Belgie / animovaný. Mladý
Chicky je jiný než ostatní. 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!

16.-20.6.
17:00

RAKEŤÁK 3D

Přístupný / USA / animovaný. Film studia
Disney a Pixar přináší příběh Buzze Rakeťáka a
jeho dobrodružství do nekonečna a ještě dál.
Mladý astronaut Buzz Rakeťák se poté, co se
svým velitelem a po-sádkou ztroskotá na
nepřátelské planetě, snaží najít cestu domů
skrze prostor a čas a zároveň čelí hrozbě
ohrožující bezpečnost vesmíru.

Pokračování na str. 13 >>>

RŮZNÉ
>>> pokračování ze strany 10

–––––––––––––––––––––––––––
Letošní kvalitní med - "prodej ze
dvora" přímo od zkušeného včelaře.
Květový med a pastovaný med
(vhodný pro děti), vše baleno ve skle
po 180 Kč/kg.Tel.: 602452285.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám palivové dřevo, měkké,
štípané, délka 1 metr. Cena 1.000 Kč
za 1 Prm. Doprava možná. Planá nad
Lužnicí.Tel.: 777748857.
–––––––––––––––––––––––––––
Plavecká vesta pro předškoláky 2 5 let. Šířka vesty je lehce nastavitelná
pomocí popruhů. Vesta je určená pro
výuku plavání. Rozměry: šířka - 26 cm,
výška - 33 cm, délka popruhů v pase 105 cm, délka popruhu mezi nohami 45 cm. Barevné provedení - žlutá.
Cena původně 405 Kč, nyní 279 Kč.
Tel.: 605742300.
–––––––––––––––––––––––––––
Plovák ve tvaru ryby je užitečná
pomůcka při výcviku plavání, dobře
však poslouží i při různých vodních
hrách. Plavací deska je určena pro děti,
které tato deska ve vodě nadnáší.Tato
pomůcka je vyrobena z kvalitních
materiálů pro dlouhou životnost Barva
oranžová. Cena 180 Kč. Používána
krátce.Tel.: 605742300.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám kolo Leader Fox Keno 16
po jednom dítěti ve velmi dobrém
stavu. Barva modrá se žlutou, původně
4.990 Kč. Kolo je pro děti od tří let,
výška a váha dítěte 105 - 115 cm, 40
kg. Jsou k tomu přídavná opěrná
kolečka. Cena je 2.200 Kč. Tel.: 605
027 269.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám dětský kočárek BabyStyle
Oster Zero, barva tmavě zelená, po
jednom dítěti, málo používaný,
v perfektním stavu. PC 7.800 Kč, nyní
cena 5.730 Kč + bonus usak (PC
1.050 Kč).Tel.: 605027269.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám plastová okna bílá 95 x
117 cm, 5 ks, cena 1.500 Kč / ks,
plastové vstupní dveře levé se zárubní,
bezp. 3 bodový zámek, zčásti prosklené, reliéf dřeva, 95 x 190 cm, cena
4.900 Kč. I jednotlivě. Tel.: 608 171
951.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám domácí čerstvá slepičí
vejce. Táborsko, Vlašimsko. Po dohodě
možno dovézt.Tel.: 702808729.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám záclonu se středovým vzorem, dolní okraj zakončen obloučky
a vzorem, výška 2,5 m, šíře 3,5 m.
Cena 300 Kč. Foto zašlu. Tel.:
604782643.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám pánské motorkářské
boty, č. 42, cena 1.390 Kč. Dámské
motorkářské boty, minimálně použité,
č. 39, cena 1.250 Kč. Dětské holinky, č.
26 - 27, cena 65 Kč. Dětské bačkorky,
č. 28 a 29, cena 39 Kč / pár. Mix dívčího
oblečení / džíny, trika, svetry, blůzy.../
velikost 164. Cena dohodou. Tel.:
607588510.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám dvě dámská horská kola
velmi dobrý stav, černo-oranžové
barvy značky Stream, černé a modré
barvy značky Kellys. Ke každému kolu
přilba zdarma. Cena za jedno 2.500
Kč.Tel.: 721200240.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám postel Boston, 1 lůžko
s roštem a vyklápěcím úložným
prostorem. Nová, nesmontovaná zabaleno. Cena: cca 2.500 Kč. Dále
prodám 2 ks rošt /Standard 13/ k
posteli 90 x 200 cm. Cena 1.000 Kč.
Dále prodám pánské horské kolo, málo
používané - výměna pneu žádoucí.
Cena dohodou: cca 2.000 Kč. Tel.:
607946782.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám zahradní houpačku,
ocelová konstrukce, dřevěná lavice,
stříška. Pro tři osoby. Lze rozebrat. Foto
zašlu na mail. Cena 1.500 Kč. Tel.:
606366286.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám očištěné cihly z bouračky
200 ks, 4 Kč / ks.Tel.: 603232218.
Pokračování na straně 13 >>

Čistírna peří / Kadeřnictví / Sběrné suroviny / Zemní práce / Nabídka práce
INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

RŮZNÉ
>>> pokračování ze strany 12

Pokračování na straně 14 >>

20:00

ATENTÁT

Přístupný / Československo / historický.
Dramatická rekonstrukce odbojové akce
vedoucí k atentátu na zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha dává vyniknout
zásluhám exilové vlády prezidenta Beneše,
o nichž se v padesátých letech mluvit nemohlo.
Při psaní scénáře zasazujícího Heydrichovu smrt
do širších politických souvislostí čerpal režisér
Jiří Sequens s Miloslavem Fáberou a Kamilem
Pixou z archivních dokumentů, dobových
fotogra í i vzpomínek pamětníků. Kromě
přípravy a provedení akce lm sleduje také její
tragické důsledky. Napínavé širokoúhlé drama
dnes, osmdesát let od atentátu, stále představuje nejpřesvědčivější lmové zpracování
jedné ze zlomových událostí našich moderních
dějin.

17.-19.6.
20:00

KDYBY RADŠI HOŘELO

Nevhodné do 12 let / Česko / komedie.
Obyvatelé vesnice se chystají na Velikonoce,
chlapi před hospodou komentují zelené pivo
a nebezpečí chemtrails, když oslavu na návsi
naruší náraz dodávky do kašny. Řidiči se
podařilo zmizet, všem je ale jasné, že šlo
o teroristický čin. Bezpečí celé vesnice teď závisí
na hasičích, na jejich odhodlanosti a akci.
Náčelník hasičů a jeho zástupce jsou celoživotní
přátelé. S ostatními hasiči se pouští do pátrání
po pachateli a taky musí zajistit hladký průběh
Velikonoc.

20.6.
14:00

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

Přístupný / Česko / komedie. 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),
psycholožku, specialistku na partnerské vztahy.
A nutno říct, že neprožívá zrovna dobré období.
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! Ráno se Irena
probudí a ocitne se v podobné situaci jako Karel
Král. Je v těle, které nenávidí.

20-22.6.
20:00

TOP GUN: MAVERICK

Nevhodné do 12 let / USA / akční. 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 vylučuje. 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. Kromě téhle bude muset
Maverick zvládnout i jednu obtížnou soukromou
misi. Jedním z pilotů, které má připravit do akce,
je i Bradley Bradshaw (Miles Teller), syn jeho
kamaráda a navigátora Goose.

21.-22.6.
17:00

ANDÍLCI ZA ŠKOLOU

Přístupný / Česko / muzikál. Deváťačka
Nikola se spolu se svojí mladší sestrou Anetou
a jejich otcem stěhují do nového města. S tím
souvisí změna školy a hledání si nových
kamarádů. Nikola nastupuje do deváté třídy, do
pro ni nepřátelského prostředí, kde si musí
vydobýt svoje místo. Nemá to však vůbec
jednoduché, protože holkám šéfuje Majda, která
nelibě nese to, že třídní idol Šimon začne po
nové žákyni nenápadně pokukovat. Nikola je
oproti ostatním holkám trochu jiná, zúčastnila
se matematické olympiády, zpívá ve školním
sboru a je tak trochu šprtka, které utíkají
nejnovější trendy. Spolu se svým otcem musí
zastat podstatnou část domácích povinností a
péče oAnetu.

23.-26.6
17:00 / 20:00

PREZIDENTKA

23.-24.6. v 17:00 / 25.-26.6. ve 20:00 /
Nevhodné do 12 let / Česko / komedie.
Kateřina Čechová (Aňa Geislerová), historicky
první česká prezidentka, má za sebou rok
v úřadu. Je zahlcená prací: její program je každý
den nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla v klidu
odpočinout bez pozornosti celé republiky.
Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku.
Vezme si paruku a v dokonalém převleku se v
noci potají vytratí z hradu. Plán jí vyjde dokonale.
Kateřině se noční dobrodružství inkognito v
podhradí mezi lidmi zalíbí. Seznamuje se se
sochařem Petrem (Ondřej Vetchý), kvůli kterému
se do města vydává každou noc. Petr nemá ani
ponětí, kdo okouzlující žena, do které se
zamiloval, ve skutečnosti je. Situace se však brzo
vymkne kontrole a prezidentčiny noční výlety se
provalí.

23.-26.6.
20:00 / 17:00

ELVIS
23.-24.6. ve 20:00 / 25.-26.6. v 17:00.
Nevhodné do 12 let / USA / Hudební. Film
Baze Luhrmanna "Elvis" o životě a hudbě Elvise
Presleyho (Austin Butler) z pohledu jeho komplikovaného vztahu s tajemným manažerem,
plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks).
Příběh se zabývá složitou dynamikou mezi
Presleym a Parkerem, která trvá více než 20 let,
od Presleyho vzestupu ke slávě až po jeho
nebývalou slávu, na pozadí vyvíjející se kulturní
krajiny a ztráty nevinnosti v Americe. Ústřední
postavou této cesty je jedna z nejvýznamnějších
a nejvlivnějších osob v Elvisově životě, Priscilla
Presleyová (Olivia DeJonge).

27.-29.6.
17:00

ŽENY A ŽIVOT
Přístupný / Česko / komedie. 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. „Má s tebou ten
chlapec vůbec vážné úmysly? Po třicítce se hledá
ženich dost těžko…“ upozorňuje Elišku její
pragmatická maminka. Je tedy potřeba si
ujasnit, zda chodí jen Eliška s Petrem nebo i Petr
s Eliškou… Případně toho ženicha splašit jinde.

27.6.
20:00

NEZANECHAT STOPY
Nevhodné do 12 let / Polsko / drama.
Polsko, 1983. Zemí otřásá případ Grzegorze
Przemyka, středoškoláka, kterého policie ubila k
smrti. Film založený na skutečných událostech
sleduje příběh Jurka, jediného svědka, který se
přes noc stal nepřítelem státu číslo jedna.
Represivní režim se snaží využít celý svůj aparát,
včetně tajné služby, policie, médií a soudů, aby
Jurka a Grzegorzovu matku umlčel. Druhý lm
Jana Matuszyńského (), který soutěžil o Zlatého
lva na festivalu v Benátkách, autenticky
zachycuje náladu předrevolučního Polska a
události, které vedly k pádu totalitního režimu.

ČISTÍRNA PEŘÍ

PÉŘOVÉ
VÝROBKY

Výběr ze 40 druhů
bavlněných sypkovin
TÁBOR - Třebízského 839

tel.: 777 273 834
Po, Út 14.30 - 18.30
SOBĚSLAV - Prádelna U Milušky
Komenského 2/1, tel.: 606 437 906

MIMONI 2:
PADOUCH PŘICHÁZÍ
Přístupný / USA / animovaný. Padoucha
Grua všichni znají jako mistra zločinu. Teď se
ovšem píšou sedmdesátá léta a Gru je zakomplexovaný dvanáctiletý kluk, který o takové
kariéře zatím jen sní ve svém pokojíčku.
Šťastnou náhodou jednoho krásného dne narazí
na čtveřici naprostých Mimoňů (staří známí
Kevin, Stuart, Bob a nováček Otto). I když je to
k neuvěření, rychle s nimi najde společnou řeč,
postaví s jejich pomocí první padoušské doupě,
zkonstruuje první zbraň a naplánuje první tajnou
misi. Cílem téhle akce je stát se členem Šílené
šestky, což je mezi padouchy naprostá elita.

30.6.
20:00

PÁRTY HÁRDER:
SUMMER MASSACRE
Přístupný od 15 let / Česko / komedie.
V Párty Hárder: Summer Massacre se vrátí parta
kamarádů z prvního lmu. Ze svého příšerného
večírku se už trochu oklepali a v létě vyrazí na
proslulou Ibizu východu – na Mácháč, legendární místo plné mejdanů, muziky a nevázaného
sexu. Snaží se vydělat peníze na zlatý hřeb léta –
festival Summer Massacre, od kterého si slibují
životní zážitek a pochopitelně i prázdninovou
soulož. Užijí si léto, nebo selžou a čekají na ně
leda tak ponížení, nedobrovolný celibát a Srbské
milice?
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

30 m

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

20:00

17:00

TŘEBÍZSKÉHO

ZAKÁZKY NA POČKÁNÍ PO TEL. DOHODĚ

ŽHÁŘKA

30.6.-6.7.

BUDĚJOVICKÁ
150 m

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

28.-29.6.
Přístupný od 15 let / USA / Thriller.
Desetiletá Charlie se od narození s rodiči (Zac
Efron a Sydney Lemmon) neustále stěhuje
z místa na místo. Nomádský způsob života ji
neskutečně rozčiluje, ale rodiče netuší, jak jinak
ji ochránit. Charlie je totiž „jiná“. K zapalování
věcí nepotřebuje sirky ani zapalovač, stačí, když
se rozhodne, že mají hořet. Horší je, že svou
schopnost nedokáže úplně ovládat, a když je
rozhozená, může být sobě a svému okolí
pořádně nebezpečná. Tajná vládní agentura,
která se specializuje na vyhledávání a ovládání
podobně mimořádných lidí, po Charlie
samozřejmě jde, a to je důvod, proč rodina
permanentně utíká.

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

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

00

PRÁCE
MINIBAGREM
Bechyně

721 040 562

Hledáme

MECHANIKY

pneuservisu, servisu motocyklů a motorových vozidel

VOLEJTE NA 727 863 810

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

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

e-mail: obchodklenovice@
pneukazda.cz
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Prodám zásobníky do pistole
Walther PPK R, 7,65 a do pistole ČZ
6,35 mm model 45, který pasuje i do
Walther 6,35 mm model 08, cena
dohodou.Tel.: 607573395.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám německou trilogii Zubní
nauka - příručka. Z roku 1920, přes
1.200 stran. Je tam hodně fotogra í a
kreseb. V perfektním stavu. Tel.: 607
064 577.
–––––––––––––––––––––––––––
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.: 607 064
577.
–––––––––––––––––––––––––––
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 krabici s pohlednicemi
Plzně - staré i nové + další pěkný
materiál o Plzni. Velmi lacino. Tel.:
732809614.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám svaté obrázky - velmi
staré, veliké množství, prodám jako
celek. Levně.Více info po telefonu.Tel.:
607256328.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám 4 veliká alba - 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 pohlednice staré přes 100
let, s námětem "žena" (2.300 ks) ve
starých albech. Velice pěkná sbírka.
Lacino. Dále prodám velikou sbírku
pohlednic - Česká republika (37.000
ks), místopisné. Lacino. Oboje dobré
investice.Tel.: 721206403.

16.6.

6/22

OVA
HUS

SBĚRATELSTVÍ

>>> Pokračování ze str. 13

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

VA
KO
BÍL

–––––––––––––––––––––––––––
Prodám levně schůdky k bazénu
Orlando a krycí plachtu k bazénu
Orlando. Cena dohodou.Tel.: 732 282
583.
Nabízím fíkus benjamin, fíkus
gumovník a fíkus keříčkový, výška 30 100 cm, cena 60 - 180 Kč podle
velikosti a druhu. Můžu zaslat foto na
mail.Tel.: 733586100.
–––––––––––––––––––––––––––
Nabízím 2 ks elektromotorů o příkonu 1,5 kW. Jeden je originál na
vodárnu Darling.Tel.: 724079518.
–––––––––––––––––––––––––––
Koupím starší houpací křeslo,
nabídněte.Tel.: 731473741.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám dámské kolo originál Velamos, s nízkým vstupem ve výborném
stavu a s vybavením. Přehazovačky
ovládané na řídítkách. Lehké, vše v hliníku. Dále pánské kolo Shimano v plné
výbavě, kotoučová přední brzda. Vše
v pořádku a funkční. Dohoda jistá.Tel.:
725586558.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám velmi levně nebo vyměním
za med a odvoz větší množství
drceného polystyrénu, cca 6 velkých
žoků na obilí, i jednotlivě. Malšicko.
Tel.: 731473741.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám běžecký pás MASTER F-11
. Výkon: 1,5 HP, rychlost: 1 - 14 km / h,
(3 %), maximální úhel sklonu: 2°,
bezpečnostní klíč, LCD computer
monitorující čas, vzdálenost, kalorie,
tepovou frekvenci a rychlost, 15
programů. Málo používaný, jako nový.
Cena dohodou.Tel.: 737457124.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám koňský hnůj, pytlovaný
i volně ložený. Levně. Táborsko. Tel.:
739408633.
–––––––––––––––––––––––––––
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.

KINO SVĚT TÁBOR

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

ŘÁDKOVÁ

Zahradník / Úklid / Oděvy / Instalatér / Jahody / Pronájem / Tepelná čerpadla / Dřevo
ŘÁDKOVÁ

ZAHRADNICKÉ PRÁCE

SBĚRATELSTVÍ

TOMÁŠ BALEK

>>> pokračování ze strany 13

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

PREMIU

M

Tel.: 731 512 460
otevřeno PO-PÁ 9-17 hod.
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stříhání živých plotů • údržba zahrad
kácení • řez ovocných stromů

Výroba

JEANS

te si
p
u
k
,
ejte
Nehled od výrobce!
džíny

Prodejna
Kapitána Jaroše 2392
Tábor Klokoty
OC Zlatá Svíčka

SOUTĚŽ

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

zdražování

O PĚTISTOVKU!

nezdražujeme

V tomto vydání Partnera jsme pro Vás připravili soutěž o 500 Kč! A co
udělat, abyste vyhráli? Hledejte v plošných firemních inzerátech výrazy označené
kódem *taj a postupně tak složte celou tajenku. Poté tajenku odešlete korespondenčním
lístkem na adresu: Redakce novin Partner, Palackého 357, 390 01 Tábor. Na lístek
nezapomeňte kromě Vaší adresy uvést ještě tel. číslo pro rychlé oznámení Vaší výhry. Tajenku můžete
zasílat klidně i elektronicky na e-mail: soutez@inzercepartner.cz. Z došlých odpovědí bude vylosován
jeden výherce a získá od redakce 500 Kč!

Poměr cena inzerce/náklad
v novinách Partner

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.

Obsahem červnové tajenky je citát od americké
herečky, modelky a zpěvačky Marilyn Monroe.Všechny
odpovědi zaslané do 29. 6. 2022 budou zařazeny do
slosování. Hodně úspěchů při skládání tajenky Vám
přejeVaše redakce.
Výhercem minulé soutěže byl vylosován pan
Marián Ďurika ze Sezimova Ústí a získal tak od
redakce 2 vtupenky na Motomazec 2022. Správné
znění minulé tajenky: „Dělat vrcholově dva sporty
najednou je úplná blbost, jenže mě to prostě baví."
Gratulujeme. Dotazy k této soutěži na 608 223 122.

SAMOSBĚR JAHOD

stále výhodná!
Než se rozhodnete pro vhodné
inzertní médium, spočítejte si
cenu inzerátu / počet vydání.

V okrese Tábor
má Partner stále
nejvyšší náklad
za výhodnou
cenu!

) 608 223 122 /602 855 804

www.inzercepartner.cz

KOMERČNÍ AREÁL

Soukromá farma v Mokré
u Soběslavi vás v měsíci červnu
zve na samosběr jahod!

Informace na našem webu:

www.jahodymokra.cz
tel.: 721 293 859 / e-mail: jansrnec@seznam.cz

TEPELNÁ ČERPADLA
prodej • montáž • servis

MONTUJEME TEPELNÁ ČERPADLA
I S VYŘÍZENÍM DOTACE
František Vrtiška

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

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

Podnikejte u nás v areálu TOPAS!

dřevo

palivové

pěstební činnost
těžba dřeva
obchod se dřevem
Michal Říha - tel.: 604 458 867
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

–––––––––––––––––––––––––––
Prodám z veliké knihovny tyto
knihy: Verne, May, Kod, dobrodružné,
válečné, politika, poesie, snáře, sci- ,
technické, malíři, umění, staré svázané
časopisy, steré ruské a německé knihy
a celé řady pěkných vazeb klasiků. Vše
levně.Tel.: 721206403.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám 150 knih - pro milovníky
humoru, vtipů a anekdot. Spokojeni
budete s kvalitou i s velmi nízkou
cenou. Více info po telefonu. Tel.:
728987522.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám 38 knih - pro milovníky sci, záhad a tajemství. Spokojeni budete
s kvalitou i s nízkou cenou.Více info po
telefonu.Tel.: 728987522.
–––––––––––––––––––––––––––
Koupím staré pohlednice i alba na
ně, svaté obrázky (na obrazy), pozvánky na ples, staré jídelní lístky,
autogramy, lmové a socialistické
plakáty a jiný zajímvý materiál do
soukromého muzea.Tel.: 602415761.
–––––––––––––––––––––––––––
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.
–––––––––––––––––––––––––––
Kdo daruje známky a vše kolem
latelistických potřeb pro začínajícího
latelistu. Předem děkuji. Tel.: 775
334 542.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám šelakové gramodesky
"ULTRAPHON", album 9 desek "Slovanské tance" A. Dvořák (Symfonický
orchestr českého rozhlasu diriguje
Otakar Jeremiáš). Stav 100 %. Cena
dohodou. Broušené sklo: váza velká,
váza malá, popelník, mísa velká, misky
malé (6 ks). Cena dohodou. Tel.:
777161148.
–––––––––––––––––––––––––––
Koupím porcelánové gurky a socialistické mince a medaile. Tel.:
777654543.
–––––––––––––––––––––––––––
Koupím hračky autíčka z 60. - 80.
let od českých výrobců, plast, plech,
bakelit. Od rem Ites, Igra, Směr
a KDN. Nabídněte sběrateli. Tel.:
724589238.
–––––––––––––––––––––––––––
Koupím časopisy ABC v dobrém
stavu, nevytrhané. Dále komiksový
časopis Čtyřlístek v dobrém stavu.
Nabídněte, přijedu.Tel.: 724589238.
–––––––––––––––––––––––––––
Solventní sběratel koupí větší sbírku poštovních známek do 500.000 Kč.
Nabízím solidní jednání a okamžitou
platbu.Tel.: 777097050.
–––––––––––––––––––––––––––
Fotoaparáty z období ČSSR (Flexaret, Mikroma, Stereomikroma i jiné).
Koupím též staré housle i poškozené,
nábytek, obrazy, lustry a lampičky,
šavle, bajonety, vzduchovky, sošky
a hrnečky, hodinky, odznaky, medaile,
vyznamenání, mince, pohledy, bižuterii, vánoční ozdoby a jiné. Tel.:
603872698.
–––––––––––––––––––––––––––
Koupím vše s motivem prodaná
nevěsta - hrnky, džbány, kořenky,
kávomlýnky apod. Koupím též starou
tabatěrku, pudřenku, staré vánoční
ozdoby, boží požehnání, gurky do
betléma a starou bižuterii. Tel.: 603
872 698.
–––––––––––––––––––––––––––
Koupím sbírku knih o motýlech
(i jednotlivé kusy). Děkuji za případné
nabídky.Tel.: 720148015.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám sbírku 1.139 pohledů z 60.
- 90. let, 400 pohledů ze světa, ostatní
z ČR, z celé sbírky třetina nepoužita.
Nabídněte.Tel.: 603336520.
–––––––––––––––––––––––––––
Prodám sbírku obrazů 30 ks,
akadem. malíře Evžena Trunečka Prostějovského, krajiny ČR, SR, kytice,
vázy. Nabídněte.Tel.: 603336520.
Pokračování na straně 15 >>

Truhlářství / Ploty / Kácení / Koupelny / Vrata / Renovace van / Půjčky / Fotbal
INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

SEZNAMKA
>>> pokračování ze strany 14

TRUHLÁŘSTVÍ

víl

Kratoch

TÁBOR

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

PLOTY

výstavby drátěných plotů
montáž vč. materiálu na klíč

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

Rovná 13, Strakonice

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

KUPÓN

www.p
loty-b
ocek.c
z

e-mail: kvatro.stav@seznam.cz

KOUPELNY

áž
Mont j
e
Prod

KOCANDA

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)

PRO PODÁNÍ SOUKROMÉ
ŘÁDKOVÉ INZERCE - ZDARMA

Do příštího vydání budou zařazeny
pouze kupóny došlé do 30. 6. 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.

AKCE VRATA HÖRMANN
Vrata

s pohonem
od

23.990 Kč

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

NOVÁ VANA
DO STARÉZNÁTE Z TV

*

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

K

AT

TE
VA

AS

*Cena je včetně montáže a 15% DPH.

www.vrata-svatek.cz 775 252 922

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

FC MAS TÁBORSKO

Nejrychlejší

půjčka

Děkujeme všem
m
našim fanoušků
i
st
čá
í
rn
ja
v
za přízeň
e
m
eje
př
a
e
ěž
ut
so
krásné léto.

5.000 až 70.000 Kč

lokalita
Táborsko

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

724 393 227
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z
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tel.: 602 877 436

truhlarstvikratochvil@seznam.cz
www.truhlarstvikratochvil.com

tel.: 721 270 547

VR

Bezva ženská na krku ozve se?
upřimná, milá, veselá....muž 65 r. 175.
mít pohodový a hezký vztah, tak zkus
napsat a třeba se nám poštěstí. Tel.:
728399755.
–––––––––––––––––––––––––––
Máme tady jaro, cyklistická sezóna
začala. Ráda bych někdo na kole, na
výlet, do přírody. Ráda bych parťáka,
53 + který by také rád měl komu
zavolat. Kterého nebaví samotného
něco podnikat. Slušného, spolehlivého. nadejelaskavira@seznam.cz.
–––––––––––––––––––––––––––
Muž 61, 172 hledá hodnou upřímnou
mladší přítelkyni na vážný vztah ze
Sezimova Ústí, Tábora nebo Plané nad
Lužnicí. Piš SMS.Tel.: 704156526.
–––––––––––––––––––––––––––
Muž 61, 172, hledá spolubydlící,
mladší přítelkyni, maminku s dítětem
n e b o s a m o ž i v i t e l k u z Tá b o ra ,
Sezimova Ústí nebo Plané nad Lužnicí.
Zn. mít někoho rád a pohladit. Piš SMS.
Tel.: 702537851.
–––––––––––––––––––––––––––
Žena 59, 179, ráda pozná hodného,
slušného, inteligentního, vyššího
muže, abstinenta a nekuřáka pro
vážný společný vztah. Vzájemná úcta,
láska, opora a vážit si jeden druhého,
hodnot ženy, úsměv na rtech. Štěstí
když se najdeme. Auto vítáno. Zn.
neboj se a napiš.Týn nadVltavou.
–––––––––––––––––––––––––––
Využívám této možnosti k seznámení. Jsem žena 65 let, 164 cm,
normální postavy. Protože žiji v Táboře,
preferoval bych též muže z Tábora beo
okolí. Domluva po telefonu, po 18 hod.
Tel.: 607834371.
–––––––––––––––––––––––––––
Hledám muže 55+, vyšší postavy,
kutila.Tel.: 774495752.
–––––––––––––––––––––––––––
Uvítám osamělou ženu, která se
mnou bude ráda sdílet život v dobrém
i zlém. Jezdit na elektrokole a autem
na různé výlety. Soběstačný, osamělý
nekuřák 63 / 165 / 73 kg, s vlastním
bytem vTáboře.Tel.: 734787930.
–––––––––––––––––––––––––––
Nějaký muž pro 22 letou holku?
Klidně můžeš být starší. Nevadí mi to.
Pošli mi na sebe telefon, bude to
rychlejší a lepší komunikace. Simona.
Tel.: 704261091.
–––––––––––––––––––––––––––
Ahojky, jmenuji se Pavel, je mi 33
let, jsem z Bohuňovic kousek od
Olomouce. Hledám ženu na irt, sex,
vážný vztah, můžeš být i starší. Tak se
ozvi.Tel.: 722125964.
–––––––––––––––––––––––––––
Muž, 47, hledá ženu na vážný vztah,
lásku, štěstí a přátelství. Tábor a okolí.
Tel.: 728166216.
–––––––––––––––––––––––––––
Muž, rozvedený nekuřák, 64 let,
175 cm se seznámí s plnoštíhlou
aktivní pohodářkou pro vše co život
obnáší. Napiš.Tel.: 608354017.
–––––––––––––––––––––––––––
Ahoj, dívku do 40 let bez z., hledá
osamělý nekuřák. 171 / 54, modrooký
blond. mladšího vzhledu, bez příležitosti k seznámení. Vztah k přírodě
(chovám ještěrky), muzice etc. vítán.
Praha 3.Tel.: 731558263.
–––––––––––––––––––––––––––
Mladík 40 / 180 sportovní postavy,
hledá slečnu nebo dámu na kolo,
výlety a sex. Později třeba více, pokud
budeme nalazeni na stejnou vlnu. Tel.:
723230442.
–––––––––––––––––––––––––––
59 let, hledám ženu na občasné
schůzky, můžeš být zadaná, vše
diskrétně. Třěbá do kávarny, na rt,
výlety. Jsem pohledný, sportovně
založený. 179 / 75 kg. Jižní Čechy.
SMS.Tel.: 731352275.
–––––––––––––––––––––––––––
Ahojky, hledám mladou holku na
irt, piš SMS.Tel.: 728855764.
–––––––––––––––––––––––––––
Rád bych našel v Praze nebo na trase
Praha, Český Brod, Přehvozdí zralou
ženu se zázemím, která nosí kožené
sako nebo kabát a sukni a chtěla by
mladšího muže na hezký milenecky
přátelský vztah.Tel.: 704814204.
–––––––––––––––––––––––––––
Mladík 40 / 180 sportovní postavy,
hledá slečnu nebo dámu na hezké
chvíle. Soběslav a okolí. Tel.: 723 230
442.

ZAKÁZKOVÉ

Rubrika

ŘÁDKOVÁ

EKOLOGICKÁ

LIKVIDACE
AKCE

PRO TÁBOR

če r ve n

AUT
Bechyně

zaplatíme Vám 2.000 až
10.000 Kč + odvoz zdarma

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

HODINOVÝ
MANŽEL

podlahové
krytiny

724 307 781

vinyl
NOVÉ
generace

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

Vaše vozidlo odhlásíme
z registru

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

CENOVĚ VÝHODNÉ
ZNAČKOVÉ ZAHRADNÍ
NÁŘADÍ FISKARS

7000 POLOŽEK
SKLADEM

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

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

722 111 133 / 606 272 373
auta.bechyne@seznam.cz

E. Beneše 279/II, Soběslav
tel./fax: 381 522 621, mob.: 777 110 867, 777 330 074

www.autabechyne.cz

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

30 let

KOVOŠROT
PROVOZ TÁBOR

HUTNÍ MATERIÁLY

Ekologická
akční

Navštivte
naší
vzorkovnu
v Plané nad
Lužnicí

SLEVY

dveře zárubně střešní okna fasádní okna
screenové rolety plovoucí podlahy
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
UZÁVĚRKA REZERVACÍ
FIREMNÍ INZERCE
DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA:

28.6.
2022

likvidace
autovraků

Za autovrak

*kompletní autovrak
odevzdaný v naší
provozovně

vyplatíme

2.500-10.000 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
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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

