Kulturní přehledy
z Tábora a okolí
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Vyhrajte vstupen
do ZOO!
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INZERTNÍ A KULTURNÍ NOVINY

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

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

objednávky na tel.:

604 145 791

MASO A UZENINY
PŘÍMO OD FARMÁŘE A LOKÁLNÍCH VÝROBCŮ
Kamenná prodejna: Smyslov 31, Tábor - otevřeno každý pátek 11.00-18:00

i
Přijďte se s dětm
še
podívat na na
zvířata.

Jsme farma, která se zabývá rostlinnou výrobou, chovem masného plemene Galloway a prodejem hovězího masa a uzených produktů z naší farmy.

R

VÝROBA BETONOVÝCH STAVEBNÍCH
TVAROVEK A BETONU

DODÁVÁME BETON
VČETNĚ ČERPÁNÍ
I V TÁBORSKÉM
REGIONU

Sudoměřice u Bechyně 156, 391 72
email: sudomerice@betonhronek.cz
www.betonhronek.cz
tel.: 381 211 130, mob.: 606 655 969
otevírací doba: po–pá: 7–16 hod.

Otevřeno i v sobotu 7-12 hod.
Prodejny výrobce

60%

Družstevní 20
390 02 Tábor
T.: 381 253 521
M.: 724 861 880

E.: info@plazmacz.cz

Ot. doba:
PO-PÁ 7.00-15.30

Objednávejte online na www.spime.cz
Nebo na prodejně výrobce v Táboře,
Na Kopečku u mrazíren: Soběslavská 638
Akce platí do konce srpna, nebo do vyprodání.

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

CENOVĚ VÝHODNÉ
ZNAČKOVÉ ZAHRADNÍ
NÁŘADÍ FISKARS

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

PROGRAMY: TÁBOR >>> str. 6+7 • LETNÍ KINO >>> str. 9 • MĚXUS SEZ. ÚSTÍ >>> str. 10 • VESELÍ N. LUŽ. >>> str. 11 • KINO SVĚT >>> str. 12+13

7000 POLOŽEK
SKLADEM

SLEVY AŽ

6 x v ČR
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www.farmaliska.cz

Sportovní vybavení / Sporáky / Nábytek

Velký

VÝBĚR

z více než 100 ks

PRODEJ ELEKTROTŘÍKOLEK
S E R V IS

JÍZDNÍCH

KOL
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A ELEKTROKOL !

*taj1"Vd"

Dále nabízíme

ELEKTROKOLOBĚŽKY

SERVIS

KOLOBĚŽKY

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

JÍZDNÍCH KOL

www.cyklosportsvec.cz

Milé čtenářky a čtenáři,
půlka letních prázdnin je za námi
a srpnové vydání Partnera je vytištěno.
Počasí v červenci bylo velmi horké a to
většinu z nás nalákalo zajet se
vykoupat. Teplo však neprospívá čistotě
vody v rybnících a nádržích, takže
pokud nevlastníte bazén s filtrací, bude
brzy těžké najít vhodné místo
k osvěžení. Těsně před uzávěrkou
tohoto vydání provedla budějovická
laboratoř Povodí Vltavy rozbor vody
v oblíbené nádrži Jordán. Podle
vedoucího laborky Jana Potužáka
poklesla průhlednost vody kvůli nárůstu
biomasy řas a charakterizoval vodu jako
nevhodnou ke koupání. Avšak hlavní
podíl řas je podle něj tvořen nezávadnými druhy fytoplanktonu. Rizikové
sinice prý zaujímají do 10%. Chcete-li
mít jistotu nezávadné vody, vyražte asi
raději na Lipno. Tam to vypadá s vodou
stále dobře. Navíc tam bude v srpnu
probíhat velký sportovně hudební
festival nabitý hvězdami. Více se
o akci dočtete na straně 8.
Přeji Vám klidný a pohodový srpen.
Pavel Křížovský - šéfredaktor

AUTO / MOTO

*taj2"an"

Nábytek
BOROVICEMASIV
Postele s výsuvným lůžkem

Dvoulůžkové postele

SPECIALIZOVANÝ

OBCHOD

DŘEVĚNÝ NÁBYTEK
Jídelní sety - borovice masiv

Matrace od českého výrobce
s více jak 20 letou tradicí

Zahradní sety
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PRODEJNÍ PLOCHA 200 m - POUZE DŘEVĚNÝ NÁBYTEK
Relaxační křesla

Psací stoly

Komody

Šatní skříně

Polstrovaná křesla

Prodám Octavia 1. combi 1,9 Tdi, r.v.
2005, stk do 7/2023, tažné zařízení, letní
+ zimní gumy, v dobrém tech. stavu,
ověřený rodinný vůz, foto a info mailem,
jinak vše na tel.Tel.: 607766266.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kola na avii A31. Tábor. Tel.:
731755571.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám do auta Lada žiguli nové horní
a spodní svislé čepy, 8 ks brzd. destičky.
Spínací skříňku a do trabanta nový
tachometr. Cena dohodou. Tel.: 607 573
395.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám přívěsný vozík poslední
velikost 250 x 125 cm nevyužitý jednou
použity pc 25.000 Kč, nyní 17.000. Kč.
Krycí plachta perfektně vyvážený za
autem není cítit.Tel.: 736640067.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím brzdové bubny na Škoda
110/ 120 nové, nebo použité dobré. Tel.:
721373204.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 4 kusy letních pneu FULDA
165/ 65/ R14 79T, vzorek 4,8 mm na
hliníkových diskách KBA 44256. Cena
dohodou.Tel.: 723781428.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám Škoda Favorit 135LX R.V.
1993 Karburátor. Garážovaný, čísla v depozitu.Tel.: 702454839.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám řídící jednotku na HONDA
ACCORD. Motor 2.0 i. Cena 2.000 Kč.
Tel.: 777072388.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám Peugeot 5008 r. v. 2010, 2.0
tdi, najeto 123.000 km,maximální
výbava včetně nezávislého topení. Cena
dohodou.Tel.: 603838754.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám elektro skútr Racceway moped. najeto 800 km, Nepotřebujete ŘP,
max. rychlost 25, schválen pro jízdu na
silnici. Cena 19.990 Kč. Tel.: 603 325
561.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím předválečný motocykl v jakémkoli stavu. Vhodný k renovaci,
popřípadě díly na tento motocykl. Tel.:
722491746.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím babetu nepojízdnou, ale
kompletní do 4.000 Kč.Tel.: 732109722.

BYTOVÉ VYBAVENÍ
*taj3"á"

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

Zavadilská 786/3, Tábor - Parkoviště u prodejny
Ot. doba: Po- Čt 8.30 - 11.30 / 12.15 - 16.00 / Pá 8.30 - 11.30
strana 2

nakupujte online na:

w w w.nabytek-borovicemasiv.cz
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

Prodám obývák 50 léta ve dřevě,
zachovalý - i jednotlivě, keramické
umyvadlo š. 58 cm, kobereček 1,4 x 2 m
(vzor orient). Cena dohodou. Tel.:
381231561.
Pokračování na straně 5 >>

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

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

STAVEBNÍ PRÁCE

ROZVOZ SYPKÉHO MATERIÁLU

SKLÁPĚČKA
do 3,5 t

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

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

tichá a úsporná ...
prodej
montáž
ser vis
*taj4"že"

U Čápova dvora 2762, Tábor
tel: 777 729 580

R

w w w.latop.cz

*taj5"na"

NOVĚ I V TÁBOŘE

TKA
P AV E L S M Í

AUTO-MOTO
SERVIS
www.autoservis-tabor.cz

> diagnostika
> servis klimatizace
> pneuservis
> výměny olejů v aut. převodovkách

*taj6"se"

LPG A CNG
PŘESTAVBY

Měšická 1993/2, Tábor / tel.: 607 772 231 / e-mail: info@hsmoto.cz
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z
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rekonstrukce a přestavby bytových a koupelnových jader
rekonstrukce a přestavby bytů a RD domů
zednické práce
stavební práce
topenářské a instalatérské práce
elektroinstalační práce
pokládka zámkové dlažby
dodání, montáž plovoucích podlah, PVC, koberců dle výběru
výměna oken a dveří
malířské a natěračské práce

TEPELNÁ ČERPADLA

*taj7"po"
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Kultura

strana 4
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Nemovitosti / Stavebniny / Bazény
ŘÁDKOVÁ

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

ROZUMÍME REALITÁM I VÁM

BYTOVÉ VYBAVENÍ
>>> pokračování ze strany 2

DOMÁCÍ ZVÍŘECTVO

Pokračování na straně 6 >>

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

723 504 504
POJĎTE S NÁMI PRODAT I VAŠI NEMOVITOST
*taj8"z"

ZDE

MÙE BÝT I VAŠE

NEMOVITOST

V KAŽDÉ SITUACI JSME TU PRO VÁS

FALCO
SPECIALISTA
STAVEBNÍ

MATERIÁLY

NA SUCHOU VÝSTAVBU

Malšice 334
391 75 Malšice
tel.: 608 107 082
ladislavtomasek@seznam.cz

BAZÉNY

zakázková
výroba

... pro lepší požitek z koupání

AKCE

SLEVA 5 %

akční
slevy!

NA SÁDROKARTONOVÝ KOMPLET
sádrokarton +tep. izolace +profily +příslušenství

více info na eshopu www.falco-czech.cz

ONY

SÁDROKART

DOPR

ZDA
RM
A

LACE

TEPELNÁ IZO

OSB DESKY

*taj9"ná"
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Prodám domácí vajíčka z volného
chovu bez směsí, oblast Táborsko,
Benešovsko,Vlašimsko.Tel.: 702808729.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kůzle-kozlíka, stáří 3 měsíce,
hnědý, pěkný. Cena 700 Kč. Tel.:
721027885.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím kvalitní chovné králíky - uTábora.Tel.: 602644709.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám malé ancistrusy, Cena 10
Kč/kus. Email: shmdk@seznam.cz. Tel.:
735532580.
–––––––––––––––––––––––––––––
Daruji do dobrých rukou dvě nádherná
koťátka, mourovaté a černé, staří 3
měsíce.Tel.: 723429539.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám štěně Border kolie s PP. Je to
vymazlený socializovaný kluk, co hledá
moc hodného páníčka. Bude odčervený,
naočkovaný, načipovaný a bude mít do
začátku startovací balíček. Borderka je
úžasně chytrý pes co vnese do vašeho
života radost a pohyb..Tel.: 776134700.
–––––––––––––––––––––––––––––
Poslední čistokrevná whiskas kočička ihned k odběru! Kresba mramor,
koťátko je naočkované, odčervené,
naučené na kočičí wc, zvyklé na děti.
Cena 5.500 Kč.Tel.: 605847118.

ANDREA A DALIBOR KOHOUTOVI

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

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

www.bazeny-okna.cz

www.falco-czech.cz

w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z
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–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám hřeben na borůvky 90 Kč, bílé
závěsy 250 x 140 cm / nové - 250 Kč,
povlečení bavlna 300 Kč - nové, rámy na
obrazy - různé, válečky na malování,
malou sekyrku 120 Kč, bombičku na plyn
200 Kč, gramodesky malé - 33 ot. 70.
léta, rozkl. gauč 180 cm červený. Tel.:
604614994.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám novou vanu 100 x 70 cm se
sedátkem, nepoužitá, levně. Tel.:
773759572.
–––––––––––––––––––––––––––––
Pěkný modrý koberec v dobrém stavu.
Velikost 465 x 330 cm. Cena 500 Kč.
Mohu zaslat foto. Email: shmdk@
seznam.cz.Tel.: 735711547.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dřevěnou vyřezávanou
poličku, cena 100 Kč. Tábor. Tel.:
607783711.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám skříňku do koupelny, bílé
barvy, 2 šupliky a koš na prádlo. Skříňka je
dole trošku poškozená, jinak velmi dobrý
stav. Cena 900 Kč.Tel.: 606491450.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám malou ždímačku Jelínek,
příkon 95 W. Cena 500 Kč. Tel.:
608942934Tel.: 608942934.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kuchyňskou linku složenou
ze skříněk /Olše/ a myčku nádobí AEG vše
zachovalé. Cena dohodou. Tel.: 728 503
209.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zelený nábytek na chalupu příbonik, konfer. stolek, komoda na
televizi. Vše za 5.000 Kč, jako nové. Tel.:
724059860.
–––––––––––––––––––––––––––––
Přenechám starý ložnicový nábytek
vhodný k renovaci nebo revitalizaci
(1939). Dohodou.Tel.: 604748797.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám akvarel zátiší s ovocem, lahví
a vázou od malíře Gabriela r. 1926 - 41 x
33 cm vč. rámu. Obraz chaloupka na
stráni s rybníčkem-olejomalba od
Wágnera r. 1927 - 43 x 33 cm vč. rámu.
Obraz - Alej v sluneč. svitu od Frans
Courtens (1854-1943) - 83 x 71 cm vč.
rámu, orig. vystav. v Bruselu moder.
umění.Tel.: 723665221.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám starší zachovalou kuchyňskou linku Elsa Jitona cca 4,5 m. Možno
se spotřebiči i bez – vest. trouba, vest.
deska, digestoř, volně stojící lednice
a myčka. Spotřebiče i pracovní deska
novější. Přidám nádobí. Foto pošlu.
veraveravera@centrum.cz. Tel.: 776 290
989.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám postel z borovice, masiv,
rozměr 2100 x 900 mm s ortopedickým
roštem Valty a zásuvkou pod postel, š.
117,5 mm. Cena celkem 3.000 Kč.
Možno prodat i samostatně.Tel. 606 884
385Tel.: 606884385.

Stínící technika + vrata / Reklama

SVISLÉ FASÁDNÍ

GARÁŽOVÁ

SVISLÉ
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CLONY MARKÝZY VRATA

ROLETY • BALDACHÝNY DO ZIMNÍCH ZAHRAD A PERGOL
MARKÝZ Y • PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE • SÍTĚ PROTI HMYZU ...
od

roku

1991

KULTURA TÁBOR

www.husitskemuzeum.cz

6., 13., 20. a 27. 8. / nádraží ČD
LÉTO NA BECHYŇCE

12., 16. a 30. 8., 20.00–22.00
NOČNÍ PROHLÍDKY MĚSTA

Křižíkův vůz Elinka a elektrická lokomotiva
Bobinka vás zve na letní nostalgické jízdy po
naší nejstarší elektri k ované trati z Tábora do
Bechyně. Další informace na www.cdnostalgie.
cz. Pořádají České dráhy a Národní technické
muzeum Praha ve spolupráci s městy Tábor a Bechyně.

5.–7. 8.
KOMEDIANTI V ULICÍCH
Staré Město. 11. ročník mezinárodního
festivalu pouličního divadla. V ulicích Starého
Města se můžete těšit na zábavný festivalový
mix, v rámci něhož nechybí cirkusové umění,
klauni, pantomima, loutky, pohybové divadlo,
interaktivní představení, dílny a hudba. Více
informací na www.komediantivulicich.cz.
Sledujte samostatné plakáty!Vstupné: zdarma

11. 8., 19.00
VARHANNÍ KONCERT
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Klokoty.
Ladislav Šotek (varhany) a hosté.

25.–28. 8.
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Začátek promítání denně ve 21.30
(po setmění) Žižkovo náměstí.
Čtvrtek 25. 8.: BÁBOVKY,
pátek 26. 8.: KURZ MANŽELSKÉ TOUHY,
sobota 27. 8.: JEDINĚ TEREZA,
neděle 28. 8.: UBAL A ZMIZ.

BRÁNY • VCHODOVÉ DVEŘE • POHONY
Máme nový web:

www.janajanu.cz
8/22

www.visittabor.eu

www.visittabor.eu

Historické centrum Tábora. Noční prohlídky
města s muzejními historičkami Lenkou a Jitkou
Vandrovcovými. Noční prohlídka začíná ve
20.00 , sraz u Bechyňské brány. Následovat
bude téměř dvouhodinová procházka městem
za soumraku, při níž se dozvíte řadu zajímavostí.
Vstupenky zakoupíte na místě v pokladně nové
expozice „Tábor – pevnost spravedlivých i královské město" v Bechyňské bráně. Vstupné: 80,
60 Kč.

6., 13., 20. a 27. 8., 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;
tel.: 774 059 263.Vstupné: 90, 70 Kč.

11. 8., 16.00–17.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
VÝSTAVY IVAN UHLÍŘ – OBRAZY,
KRESBY, SOCHY, PLASTIKY

Galerie Stará radnice Tábor, Žižkovo
náměstí 1.Vstupné: zdarma.

19. 8., 19.00–23.00
NOČNÍ PROHLÍDKY HRADU

Bechyňská brána a vyhlídková věž Kotnov.
Komentované prohlídky hradu, prohlídka

Á

Servisujeme a opravujeme vrata a pohony vìtšiny výrobcù.

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 *taj10 "po"

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

MĚSTO TÁBOR

NEMOVITOSTI
>>> pokračování ze strany 5

NABÍDKA

Svislé markýzy jsou ideální k zastínění balkónů, lodžií, prosklených ploch. K uzavření
pergol nebo zahradních altanů.

expozice, ukázky starých řemesel a pohled na
večerní Tábor z výšky kotnovské věže. Vstupné:
80, 60 Kč, rezervace předem na tel. čísle 381
252 788.

23. 8., 18.00–19.30

TÁBORSKÝ TRIPTYCH III 2022
– SOUBOR ANMOEN – ZAPOMENUTÉ
SKVOSTY Z KROMĚŘÍŽSKÉHO
ZÁMECKÉHO ARCHIVU

Kostel Narození Panny Marie, náměstí
Mikuláše z Husi. Mužský vokální kvartet
ANMOEN se věnuje interpretaci hudby raného
baroka a je-jímu citlivému propojování se
skladbami současných autorů. Vstupné: v
předprodeji 120 / 90 Kč, na místě 150 / 120 Kč,
celek 300 / 230 Kč. Prodej vstupenek Stará
radnice – pokladna, Žižkovo nám. 1.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR
www.knihovnatabor.cz

POZOROVÁNÍ NA HVĚZDÁRNĚ

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

15.30–16.30
LETNÍ ČTENÍ
V BOTANICKÉ ZAHRADĚ

Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ v Táboře. Letní čtení pro děti spojené s poznáváním
přírody v botanické zahradě. Sraz účastníků je
před budovou zemědělské školy na náměstí T. G.
M., za deště v knihovně. Vstupné: zdarma. 3. 8.
– z knihy Petera Wohllebena VÍŠ, KDE BYDLÍ
ZVÍŘATA? čte Tereza Filínová z nakladatelství
Kazda / 10. 8. – z knihy Oksany Buly KDO

ROSTE V PARKU? čte Zdenka Jankovská / 17.
8. – z knihy Jiřího Kahouna CO SE ZDÁ
MEDVĚDŮM čte Dita Folbergerová / 24. 8. –
z knihy Michala Štěpánka KAM a RÁDI čte
Zuzana Sedláková / 31. 8. – z knih z nakladatelství Baobab čte nakladatelka, překladatelka a spisovatelkaTereza Horváthová.

17. 8., 19.00–20.00
LETNÍ ČTENÍ V BOTANICKÉ
ZAHRADĚ PRO DOSPĚLÉ /
POVÍDKY ZDEŇKA SVĚRÁKA
A IVANA KRAUSE

Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ v Táboře. Čte Miroslav Nimrichtr. Sraz účastníků je
před budovou zemědělské školy na náměstí T. G.
M., za deště v knihovně.

18. 8., 8.30–10.00
VLADO ZLATOŠ:
ZDRAVÉ TELO, DRAVÝ DUCH
A ZDRAVÉ PROSTREDIE /
CYKLUS BRAIN&BREAKFAST

Knihovna pro dospělé, Klubovka. Pravidelná streamovaná přednáška spojená se
snídaní v Městské knihovně Tábor. Prostředí, ve
kterém žijeme a pracujeme, je velmi nevhodné
pro fyzickou seberealizaci a naše těla za to platí
vysokou daň (nadváhou nebo jinou fyzickou
degenerací). Kolik potřebujeme pohybu, jaký
druh pohybu a jaké jsou minimální standardy
pohybu? O tom pohovoří Vlado Zlatoš, expert na
výživu, sportovec a trenér. Přednáška je ve
slovenštině. Vstupné: 30 Kč. www.knihovna
tabor.cz/vstupenky.

Pokračování na str. 7 >>>

AKCE

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

e-mail: info@norisreklama.cz
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INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

SRPNOV

Každé
Vaše okno
ochrání před
lá
horkem svis
fasádní
clona

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

ŘÁDKOVÁ

–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám obilí - pšenici 800 Kč/q a ječmen 600 Kč/q. Aktuální cena k 12.7.
Soběslavsko po 17 hod.Tel.: 723230444.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nutrie na dokrmeni a do
chovu. Cena od 250 - 500 Kč/ks. Veselsko.Tel.: 606632814.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kotec pro psa, nový nepoužívaný, rozměr 160 X 300 cm, cena 13000
Kč.Tel.: 606603108.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám králíky na dokrmení do chovu,
očkované, 150 - 4OO Kč/ks.Veselsko.Tel.:
702554687.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dvě klece na Andulku nebo
jiné ptactvo, je úplně nová, druhá
používaná plně vybavená. Prodám novou
za 350 Kč, používanou za 250 Kč, při
odběru obou klecí sleva sto korun. Tel.:
728562607.

ELEKTRONIKA
Prodám exibilní prodlužovací
kabel 5 x 4 50 bm včetně koncovek 32A.
Cena 3.500 Kč.Tel.: 604550116.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám televizor Sharp, úhlopříčka
80cm, dobrý obraz, digital terres-trial HD
receiver srt8541 fta strong DVBT2 scart
kabel. Cena za vše 1.000 Kč. Tel.:
736245615.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám plně funkční ruční mixér +
tyčový s příslušenstvím. Cena 300 Kč.Tel.:
605986838.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám motor s čerpadlem zn.
CALPEDA z domácí vodárny použité 3
roky, funkční. 0.5 - 2.3 m3/h, hl. 0.5 - 41
m, 2900 ot. /min., 220 v, dobré i na
zahradu. Soběslav, cena 1.000 Kč. Tel.:
724278741.

NÁŘADÍ, NÁSTROJE
Koupím kovářskou kovadlinu o váze
50 až 150 kg. Tel.: 777584133.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zánovní míchačku tovární
výroba oranž. na 2 kolečkých na 220V.
Má i doklady o zakoupení. Je na 2
kolečka malty, 190 l, silný motorek.
Dohodou.Tel.: 607764724.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám soupravu na svařování autogenem - hadice + redukční ventily - ručka
+ hořáky. Cena 2.500 Kč. Tel.: 604 550
116.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám hoblovku š. 20 cm - přídavná
k cirkulárce - příp. i motor, instalaterský
svěrák - trojnožku, el. motor 1,5 kW vč.
kabelu a přepínače chodu, dvouvařič PB
2 kg bomba vč. kufříku, nůžky na plech š.
20 cm, cena dohodou.Tel.: 381231561.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím kovářskou kovadlinu.
Děkuji za nabídky.Tel: 732 903 367
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím pojezdová kolečka s ložisky
(průměr kolečka min. 80 mm), použití pro
pojezd dílenského stolu. Děkuji za
nabídky.Tel.: 732903367.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám stroj na zvlnění drátu pro
výrobu žebírkového pletiva (1500),
vakuová svářečka fólií FS828 (300),
topné těleso 220V/ 2400W (400), drtič
kostí (300), brašna montážní kožená
(200), karb na maltu plechový 80l (200),
tlakovou nádobu 24l (300), vaničku
plechovou 50l (300).Tel.: 608946407.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám plechové kanystry 20 l á 130
Kč a PB lahve 2 kg á 200 Kč. Tel.:
606670868.

NEMOVITOSTI
Pronajmu malý domek v obci Zhoř
u Tábora. Ideálně pro rekreaci nebo
i dlouhodobě. Vhodné pro 2 dospělé
osoby. Klidná obec s krásnou přírodou
v okolí. Obchody, restaurace a historické
centrum města Tábora cca 10 km.
Koupaliště 5 km v Plané nad Lužnicí.
Cena pronájmu dohodou. Tel.: 721 230
923.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám garáž v Táboře v Klokotech.
Cena 400.000 tisíc.Tel.: 776164210.
Pokračování na straně 10 >>

ZOO / Truhlářství / Dřevo

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

27.–28. 8.
TÁBORSKÉ DVORKY
Staré Město. Objev skryté dvorky Starého
Města a jeden druhého! V řadě již pátý ročník
sousedského festivalu Táborské dvorky letos
navazuje dramaturgickou linkou plnou
koncertů, workshopů, instalací a aktivit!
www.divadlodokola.cz
Masarykův domov, Smetanova 1284
Začátek pohádek vždy od 16.00 /
14.8. – O KOUZELNÉVODĚ
21.8. – KOUZELNÁ PÍŠŤALKAA LABUTÍ PANNA
28.8. – DÁŠENKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE

DOMÁCÍ HOSPIC JORDÁN O.P.S.

27. 8., 12.00–19.00
KABELKOVÝ BAZAR
Farní zahrada, Děkanská 305/6. V rámci
akce Táborské dvorky proběhne na Farní
zahradě prodej darovaných kabelek. Kabelky za
skvělé ceny umožní nevyléčitelně nemocným být
doma! Kabelky vhodné na prodej sbíráme v
rámci Kabelkového léta až do 26. 8. v našem
Dobročinném obchodě v OD Dvořák.

GARAGE TÁBOR
www.garagetabor.cz

25. 8., 18.00–22.00
HORKÝŽE SLÍŽE A GAIA MESIAH/
OPEN-AIR
Vstupné: 450–490 Kč

U LENOCHODA
www.ulenochoda.cz / pozor změna adresy:
Pražská ulice, bývalá prodejna hraček.

1. 7. – 31. 8., 10.00–15.30
PRÁZDNINY U LENOCHODA
Přijďte s dětmi tvořit. Čas tvoření je nutné
předem domluvit na tel.: 733 226 394.
Vstupné: 45–140 Kč

STK 6DANCE
www.6dance.cz

ROZVRH CVIČENÍ
VE STUDIU GRAND
Studio Grand nabízí lekce vhodné jak pro
začátečníky, tak i pokročilé. Vždy si své místo
rezervujte info@studiogrand.cz, tel.: 381 210
119, 777 750 162.

11. 7. – 28. 8.
LETNÍ TANEČNÍ PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY VE STUDIU GRAND
V nabídce je celkem 7 termínů příměstských
táborů pro různé věkové skupiny od 4 do cca 20
let. Každý příměstský tábor zahrnuje od 4 do 6
lekcí tance denně, děti si vyzkouší různé taneční
styly, jako například disco dance, zumbu, street
dance, společenský tanec, balet a další.
Přihlášky jsou dostupné na www.6dance.cz
v sekci Taneční klub – příměstské tábory.
Vstupné: 2200 Kč

13. a 27. 8., 19.30
LETNÍ TANČÍRNY NA NÁMĚSTÍ
Žižkovo náměstí.Tančit se bude: Salsa, Bachata,
Cha-cha, Madison, Kuduro, Jerusalema, Casino
rueda a další...Vstupné: dobrovolné

OSTATNÍ
www.visittabor.eu

do 15. 10., soboty 9.30–10.30
JÓGA V PARKU

8/22

22.–26. 8., 7.30–16.00
ZÁŽITKOVĚ – POHYBOVÝ
PŘÍMĚST.TÁBOR S ANGLIČTINOU
Centrum Života a okolí. Příměstský tábor je
určen pro děti 7–12 let, které baví angličtina
hrou a mají rády pohybové aktivity ve skupině.
Více na tel.: 776 620 934.Vstupné: 2400 Kč

VÝSTAVY
www.galerietabor.cz

6. 7. – 18. září
VÝSTAVA VYBRANÝCH PRACÍ Z
VÝTVAR. SOUTĚŽE JORDÁN 530
Nábřeží Jordánu pod botanickou zahradou.

srpen – 30. září
RESTLICHT / ZBYTEK SVĚTLA
Autor: Werner Mally / náměstí T. G.
Masaryka. Ocelová střecha na čtyřech pilířích
s malými otvory. Otvory tvoří číslice osudových
letopočtů 1938 až 1945, které byly vysekány do
ocelového plechu. A ne jen tak ledajakým
způsobem, imitují totiž tetování. Jednotlivé dírky
perforace propouštějí ostré světlo dopadající na
návštěvníky, zdržující se pod ochranou stínu.

Do 20. 11.
1942 / 80. VÝROČÍ HEYDRICHIÁDY A TRANSPORTŮ ŽIDŮ
Z TÁBORSKA
Náměstí T. G. Masaryka. Exteriérová panelová výstava přibližuje 80. výročí heydrichiády
a transportů Židů z Táborska. Výstavu pořádá
městoTábor ve spolupráci s Husitským muzeem.

GALERIE U RADNICE
otevírací doba: pondělí–neděle 10–12 /
13–17.Vstupné: 20/10 Kč

28. 7. – 8. 10.
TICHÁ POŠTA+
Skupinová výstava volného spolku umělců FF
16, který vznikl na základě společné výstavy ve
Francii. Vernisáž výstavy proběhne 27. 7. v
17.00.

GALERIE 140
Otevírací doba: pondělí – neděle 10–12 /
13–17 .Vstupné: 20/10 Kč

8. 7. – 2. 9.
PŘÍBĚHY KABELEK
VÝZNAMNÝCH ŽEN
Kabelky z různých období. Každá z nich patří
nebo patřila významné ženě a ukrývá svůj
jedinečný příběh. Vernisáž výstavy proběhne 7.
7. v 17.00 . Komentované prohlídky s autorkou
výstavy Zuzanou Ilinčevovou se uskuteční 20. 7.
a 20. 8. v 17.00 .

VODÁRENSKÁ VĚŽ
3.–28. 8.
PETRA ŠULCOVÁ:
POLEDNICE NA PROCHÁZCE
Staré mýty nezmizely, jen se teď odehrávají
v odlišných kulisách.

31. 8. – 30. září
PETRA UMA KLVÁČKOVÁ,
KILIÁN KLVÁČEK: KILINY 2
Výstava matky a syna, můžete se těšit na malby,
kresby, objekty, fotogra e a koláže.

HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR
Do 9. 10.
FRANTIŠEK BÍLEK (1872–1941)
UMĚLEC, MYSTIK, VIZIONÁŘ
Galerie Ambit, augustiniánský klášter,
nám. Mikuláše z Husi 44. Výstava k 150.
výročí narození autora (plastiky, gra ky , kresby
ze sbírky Husitského muzea).Vstupné: zdarma

17. a 23. 8., 19.30–21.00
VEČERNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S HUDEB. DOPROVODEM

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

30. 7.–14. 8
JWGC2022 – MISTROVSTVÍ
SVĚTA V BEZMOTOROVÉM
LÉTÁNÍ JUNIORŮ
Letiště Tábor. JWGC 2022 je jednou z největších leteckých soutěží v ČR v roce 2022. 80
závodníků bude 14 dní usilovat o titul juniorského mistra světa. Sledujte www.JWGC2022.
PořádáAeroklubTábor.Vstupné: zdarma

A PŘÍSTŘEŠKY NA AUTA

Otevírací doba: pondělí–neděle 10–12 /
13–17.Vstupné: zdarma

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

Klášter Klokoty. Průvodkyně: Marie Janouchová, varhany: Ladislav Šotek, zpěv: Jana
Wilkes. Pořádá Římskokatolická farnost TáborKlokoty. Vstupné: 150 Kč, rezervace na:
klokotypoutni@centrum.cz nebo na tel.: 731
139 306.

PERGOLY

My Wood Kolesnáč s.r.o.

tel.: 607 236 390

www.carport.cz

PILA

RYBOVA LHOTA

palivové

499

K
prms

Galerie Stará radnice Tábor, Žižkovo
náměstí 1. Komentované prohlídky 22. 7. a 11.
8. od 16.00.Vstupné: 40, 30 Kč

Do 9. října
JIŽNÍ ČECHY OČIMA ČLENŮ HOLLARU (GRAFIKY, KRESBY, MALBY)
Stará radnice, Žižkovo nám. 1. Husitské
muzeum v Táboře ve spolupráci se Sdružením
českých umělců gra ků (SČUG) Hollar Praha
připravilo výstavu s námětem krajiny Táborska
a jižních Čech. Výstavy se zúčastní kolem třiceti
členů sdružení Hollar. Vstupné: https://www.
husitske muzeum.cz/o-muzeu/oteviraci-dobaa-vstupne/

*taj13 "to"
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DIVADLO DOKOLA
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KULTURA TÁBOR
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Festival na Lipně
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Co mají společného Emma Smetana, Jiří Ježek, Xindl X a Jaromír
Jágr? Všechny je v srpnu uvidíte na ČEZ Lipno Sport Festivalu!
otevírá své podium také ČEZ
Energy Fest. Jako první na
něm vystoupí 12. srpna
Marta Jandová a hned po ní
populární kapela Slza. Po
prvním zahřívacím dnu koncertů čeká návštěvníky další
nálož české populární hudby. 13. srpna vystoupí na
podiu ČEZ Energy Festu
Emma Smetana, několika
Anděly oceněná Aneta
Langerová, a navíc kapela
Monkey Business s neodoČEZ Lipno Sport Festival se latelným Matějem Rupperblíží mílovými kroky. Nej- tem.
větší oslava sportu na jihu
Další kolo hudebních pecek
Čech vypukne už 12. srpna.
na vás čeká o týden později.
Účast přislíbily jak sportovní
V pátek 19. srpna se objeví na
hvězdy ověnčené cennými
prknech ČEZ Energy Festikovy, tak hvězdy hudební
valu ještě jednou skupina
scény. Kdo konkrétně přiSlza a po ní vtipný a oblíbený
jede bylo prozatím tajné. Xindl X. V sobotu pak uslyDnes ale přišel čas odtajnit šíte a uvidíte ještě další tři
skrývaná jména, abyste koncerty s neméně lákavým
věděli, na koho se můžete line-upem. Těšit se můžete
těšit.
na electropopovou kapelu
Lipno Sport Festival rozjíždí
svůj nadupaný program 12.
srpna. Sportovní disciplíny
na suchu i ve vodě, tréninky
s profesionálními sportovci
a každodenní workshopy
jsou jen zlomkem připraveného programu. V rámci
této unikátní sportovní akce

Mydy , slovenskou Janu
Kirchner a skladatele a zpěváka Michala Hrůzu. Všechny čtyři ČEZ Energy Festy
jsou letos doslova přeplněné
velkými jmény populární
hudby. Letní festivalová
atmosféra pod širým nebem
a vynikající živá hudba u jihočeského moře je neobyčejná

kombinace. Kdo si tohle nechá ujít, bude rozhodně
litovat!
ČEZ Kolem Lipna s leskem
olympijských kovů
ČEZ Lipno Sport Festival je
ale především oslavou
pohybu a sportu. Během
jedenácti dnů si můžete na
workshopech na Lipně
vyzkoušet populární i méně
známé sporty pod dohledem a vedením profesionálů. Jestli nemáte tušení, co
znamená parkour, kiteboarding nebo biketrial,
rozhodně vyrazte na Lipno.
Tady uvidíte všechny tyto
sportovní specialitky najednou a můžete si je rovnou
i vyzkoušet. A kdo ví, třeba
se vám zalíbí, a budete je
chtít dělat každý den.
Vrcholem ČEZ Lipno Sport
Festivalu je letos jedinečná
cyklo vyjížďka ČEZ Kolem
Lipna ke Schwarzenberskému kanálu. Je otevřená
všem cyklistům s jakýmkoliv
kolem. Zkušení bikeři, kteří
jedou na maximální výkon,
pojedou trasu jako závod.
Rekreační cyklisti vyrazí
klidně svým vyhlídkovým
tempem a užijí si skvěle

připravenou trasu i krásu se jistě také s bývalou
šumavské přírody.
českou sportovní střelkyní
ze vzduchovky a malorážky
Ale to zdaleka není všechno, Kateřinou Emmons, při
nejdůležitější informace při- plaveckých závodech s parachází teprve teď. Pokud jste lympionikem Arny Petráčsi přáli vidět některé olym- kem a v neposlední řadě
pijské medailisty na vlastní také s veslařem Ondřejem
oči, máte mimořádnou pří- Synkem nebo cvičitelkou
ležitost právě na ČEZ Lipno Hankou Kynychovou.
Sport Festivalu.
„Oslovila jsem řadu dalších
Cyklovyjížďky se kromě vynikajících sportovců, aby
úspěšné tenistky Barbory se přijeli na ČEZ Lipno sport
Strýcové zúčastní také dva festival podívat. Jména těch,
cyklističtí matadoři – Jaro- kteří dorazí budeme postupslav Kulhavý, který získal ně oznamovat,“ doplnila
cyklistické stříbro na olym- spolupořadatelka akce Katepiádě v Riu, a Jiří Ježek, řina Neumannová. Seznam
který je nejúspěšnějším hvězdných osobností tedy
cyklistou paralympijské hi- ještě není uzavřený. Už teď
storie vůbec. A kdyby snad se ale máte rozhodně na co
někomu tohle všechno bylo těšit. Lipno Sport Festival je
stále málo, přidáme pro- připravený a čeká už jenom
zatím poslední třešničku na na vás!
festivalový dort. Nemůže jí
být nikdo jiný než hokejová Titulární partner festivalu:
ikona Jaromír Jágr. Uvidíte
SKUPINA ČEZ

prožijte léto
v pohybu
12. - 21. 8. 2022
www.lipnosportfestival.cz
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Péřové výrobky / Advokát / Moto
LETNÍ KINO

2.8.
21:00

PÁRTY HÁRDER:
SUMMER MASSACRE

3.8.
21:00

KDYBY RADŠI HOŘELO
Komedie ČR, 2022, 84 min., 12 let.
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. Hrají: M. Isteník, M. Krobot,
A. Polívková,V. Škultéty…

5.8.
21:00

TŘI TYGŘI VE FILMU:
JACKPOT
Komedie ČR, 2022, 110 min., 12 let. Na
cestu z Ostravy do Prahy se za nečekanou
výhrou vydává předposlední český akční
hrdina Milan, prokletý básník a řidič
tramvaje David, orgán městské policie
Robert a snaživý, leč průměrný herec
oblastního divadla Herbert. Stanou se
z nich přátelé, nebo rivalové? Hrají: A. Čuba,
Š. Kozub, R. Ferro,V. Polák…

6. 8.
21:00

PLANETA PRAHA
Dokument ČR, 2022, 83 min., příst.
Kolik „obyvatel" má Praha? Tvůrci lmu
Planeta Česko se tentokrát vydali na výpravu
do betonové džungle hlavního města. Vedle
lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé, jejichž
každodenní dobrodružství lmaři zaznamenali díky nejmodernějším technologiím
z výjimečné blízkosti. Hrají: J. Macháček.

9. 8.
21:00

MEN
Horor USA, 2022, 100 min., 15 let, tit.
Harper odjíždí na anglický venkov odpočinout si a srovnat si myšlenky po nedávné
tragédii v osobním životě. Okolní příroda
však působí značně zneklidňujícím dojmem
a Harper má neodbytný pocit, že ji kdosi či
cosi sleduje. Hrají: J. Buckley, R. Kinnear,
P. Essiedu, G. Rankin…

10. 8.
21:00

HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ
Komedie VB, 2022, 97 min., 15 let, tit.
O sexu není třeba mluvit. Je třeba ho
zkoušet. Nancy za celý svůj život spala jen s
vlastním mužem, který navíc v posteli nestál
za nic. Když zůstane sama, rozhodne se pro
rychlou a jednoduchou formu vzdělávání
v tomto oboru. Hrají: E. Thompson, D.
McCormack, I. Laughland…

11. 8.
21:00

PREZIDENTKA
Romantický ČR, 2022, 97 min., 12 let.
Kateřina Čechová, historicky první česká
prezidentka, má za sebou rok v úřadu. Její
program je každý den nabitý k prasknutí.
Jednou se v noci v převleku potají vytratí
z hradu. V podhradí se seznamuje se
sochařem Petrem, kvůli kterému se do města
vydává každou noc. Hrají: A. Geislerová,
O.Vetchý,V. Khek Kubařová…

12. 8.

24. 8.

BULLET TRAIN

ELVIS

21:00

Akční USA, 2022, 127 min., 15 let, tit.
Nájemný zabiják Beruška je odhodlán dělat
svou práci mírumilovně, jelikož se mu už
spousta kšeftů vymkla z rukou a smůla se mu
lepí na paty. Osud má nicméně jiné plány
a on se při své misi v nejrychlejším vlaku
světa dostane do křížku se smrtícími
protivníky. Hrají: B. Pitt, J. King,A. Koji…

20:30

Životopisný USA, 2022, 153 min., 12
let, tit. Biogra e Elvise Presleyho, jedné z
největších ikon hudebního průmyslu. Film
popisuje život a hudbu této legendy,
dlouholetý vztah s manažerem Colonelem
Tomem Parkerem i jednu z nejvýznamnějších
a nejvlivnějších osob v Elvisově životě –
Priscillu Presley. Hrají: A. Butler, T. Hanks,
O. DeJonge…

13. 8.

26. 8.

VESNIČKO MÁ STŘEDISKOVÁ

ARVÉD

20:45

Komedie ČSR, 1985, 98 min., příst. V
rámci akce u příležitosti 35. výročí otevření
letního kina v Sezimově Ústí uvedeme lm
Vesničko má středisková, historicky první
lm promítaný v Letním kině Sezimovo Ústí.

16. 8.
20:45

TOP GUN: MAVERICK

Akční USA, 2022, 131 min., 12 let, dab.
Pete „Maverick“ Mitchell, bravurní pilot
stíhaček, se stane instruktorem elitních
stíhačů z programu Top Gun, které má
připravit na úkol z kategorie Mission Impossible. Uvědomuje si, že pravděpodobnost, že
některý z pilotů plánovanou leteckou
operaci nepřežije, není vůbec malá. Hrají:
T. Cruise, M.Teller, J. Connelly...

8/22

Drama ČR, 2022, 120 min., 12 let. Jiří Arvéd
Smíchovský byl významný hermetik, okultista, vyznavač černé magie a mimořádně
vzdělaný člověk s geniální pamětí. Film
vypráví o tom, kam až jsme schopni zajít,
abychom dosáhli svého cíle. Arvéd byl
ochoten jít až k hranicím samotného pekla.
Hrají: M. Kern, S. Rašilov nejml., M. Pechlát…

20:45

Dobrodružný USA, 2022, 93 min., 15
let, tit. Otec a jeho dvě dospívající dcery
jsou pronásledováni obrovským lvem, který
jim chce dokázat, že africká savana může mít
pouze jednoho vrcholového predátora. Boj
o přežití začíná. Hrají: I. Elba, S. Copley,
I. Halley, L. Jeffries…

19. 8.
20:45

PRINCEZNA REBELKA

Animovaný F, 2021, 89 min., příst.,
dab. Mladý sirotek Pil žije ve městě Misty
Rock. Jednoho dne krutý regent Tristain
prokleje následníka trůnu Rolanda a promění jej ve stvoření, které je napůl kuřetem
a napůl kočkou. Pil se pouští do pátrání po
protijedu. Hrají: K. Chase, P. Borne, J.
Crampon…

20. 8.
20:45

CESTA DO TVOJZEMÍ

Animovaný SR, ČR, B, 2022, 86 min.,
příst., dab. Daleko za hranicemi dětských
hřišť existuje úžasný svět fantazie –
Tvojzemí. Desetiletý Riki uteče do Tvojzemí
ze svého domova, protože zachytí signál
vysílaný tajemným zářivým kamínkem.
Dobrodružná výprava za záchranou celého
světa fantazie, může začít. Hrají: J. Cina, J.
Vondráček, K. Issová…

23. 8.
20:30

STŘÍDAVKA

Komedie ČR, 2022, 100 min., 12 let. M.
Hofmann, J. Čvančarová a další postavy
představují bývalé nebo současné partnery.
Minulé páry spolu mají z předešlých vztahů
děti a střídavě se o ně starají s novými
partnery. Úkolem pro všechny pak je najít
nového chlapa Anně Polívkové, která během
partnerského střídání zůstala na ocet. Hrají:
J. Čvančarová, M. Hofmann,A. Polívková…

OPĚT PRO VÁS
OD 22. 8. JSME TU

PŘI ODBĚRU SYPKOVINY ČIŠTĚNÍ PEŘÍ ZDARMA
• šítí prošívaných dek • dvojitý prošev *taj14 "ho,"
s paspulí • šití pøikrývek z antibakteriálních
pracích sypkovin • vhodné i pro alegiky
• kvalitní sypkoviny od standardu po luxus

AFTER: POUTO

tel.: 739 374 920 w w w. e - j a n o v s k y. c z

20:30

30. 8.

BESTIE

DOVOLENÁ

27. 8.

ŘEKNI TO PSEM

18. 8.

15.– 19.8.

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!

17. 8.
Komedie ČR, 2022, 85 min., příst. Dita je
mladá holka, žije se sympatickým Filipem
a pracuje pro svou nejlepší kamarádku
Gábinu. Jenže tato idylka najednou skončí,
když od partnera místo vytouženého
miminka dostane border kolii. Filipovi nějak
uniklo, že se Dita psů bojí. Hrají: B. Kohoutová, Š. Benoni, H.Vagnerová…

VÝROBKY

20:30

Romantický USA, 2022, 114 min., 12 let, tit.
Čtvrtá a poslední kapitola fenoménu After
zastihne Tessu a Hardina na rozcestí: Bude
Tessa pokračovat ve snaze zachránit Hardina
a jejich vztah, nebo je čas zachránit sebe?
Pokud chtějí, aby jejich láska přežila, budou
muset nejprve zapracovat sami na sobě.
Hrají: H. F.Tif n, J. Langford…

20:45

PÉŘOVÉ

20:30

Právní služby
v Táboře

*taj15 "že"

HÁDKOVI

Komedie ČR, 2022, 95 min., 12 let. Dva
bratři se potkávají v bytě svého dědy, který je
v nemocnici a už to s ním vůbec nevypadá
dobře.Ve vzduchu visí dědictví po dědečkovi,
ale na schůzku dorazí i otec obou bratrů
s důležitou novinkou. Dědeček chce s nimi se
všemi jet k moři, aby ho jednou v životě viděl.
Hrají: S. Nováková, J. Prachař, J. Čvančarová,
H. Čermák…

31. 8.
20:30

LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ

Romantický ČR, SR, 2022, 90 min., 12 let.
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 ho najít. Někde přece být
musí! Hrají: A. Fialová, M. Lambora, N.
Germani...

1. 9.

První schůzka zdarma

· 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

20:30

VYŠEHRAD: FYLM

Komedie ČR, 2022, 103 min., 15 let. Od
chvíle, kdy jsme Julia Lavického viděli
naposledy, uběhl více než rok. Lavi je, jak by
řekl jeho agent, pořád stejný dement, ale
začalo se mu konečně dařit. S Vyšehradem
postoupil do druhé ligy a dokonce požádal
o ruku svou přítelkyni Lucii. Hrají: J. Štáfek,
J. Prachař,V. Khek Kubařová…

2. 9.
20:30

PRINCEZNA REBELKA

Animovaný F, 2021, 89 min., příst., dab.
Mladý sirotek Pil žije ve městě Misty Rock.
Jednoho dne krutý regent Tristain prokleje
následníka trůnu Rolanda a promění jej ve
stvoření, které je napůl kuřetem a napůl
kočkou. Pil se pouští do pátrání po protijedu.
Hrají: K. Chase, P. Borne, J. Crampon…

3. 9.
20:30

MIMONI 2:
PADOUCH PŘICHÁZÍ

Animovaný USA, 2020, 88 min., příst., dab.
V neutuchající touze najít toho největšího
padoucha všech dob, aby mu mohli věrně
sloužit, narazí Mimoni na malého nosatého
černovlasého chlapce, který vyrůstá jen se
svou německou matkou. A tohle setkání mu
zásadně změní život. Hrají: P. Cof n,
S. Carell, L. Lawless, J. C.Van Damme…
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

O
PRO KAŽDÉH
dovoz ojetých motocyklů
Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki
bazar / servis / náhradní díly / výkup moto

Košice 101

tel.: 777 564 199

aktuální nabídka: pp-moto.tipmoto.com
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Komedie ČR, 2022, 100 min., 15 let.
Parta kamarádů v létě vyráží na proslulou
Ibizu východu – na Mácháč, místo mejdanů
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? Hrají: D. Žáček, J. Bohatý,
A. Ernest, R. Neuvirt…

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

Truhlářství / Okna / Péřové výrobky / Těsnění do oken

TRUHLÁŘSKÉ
PRÁCE
zakázková výroba / renovace / rekonstrukce

ŘÁDKOVÁ

OKNA

NEMOVITOSTI
>>> pokračování ze strany 7

• lesní a zahradní servis • projekce a realizace zahrad, parků a sadů
• údržba zahrad a zeleně • zemní práce minibagrem
• práce s vysokozdvižnou plošinou Avia MP 16

607 664 324
730 938 605

608 071 093
cernymlyny@seznam.cz

jj.truhlarstvi@email.cz
*taj16 "si"

MĚXUS SEZ. ÚSTÍ
AKCE

13.8.
19:30

35 LET LETNÍHO KINA
SEZIMOVO ÚSTÍ

Letní kino Sezimovo Ústí. Retro večer s
doprovodným programem a kapelou. Promítání
lmu Vesničko má středisková, historicky
prvního představení v Letním kině Sezimovo
Ústí. Změna programu vyhrazena.Vstupné 6 Kč.

14. 8.
14:00

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
KOZÍHO HRÁDKU
A VYCHÁZKA DO SVĚTA HUB

Kozí Hrádek. Ve 14 hodin je připravena
komentovaná prohlídka Kozího hrádku a v 15
hodin nás známý mykolog Pavel Špinar provede
světem hub. Vstupné na prohlídku: 20 Kč děti,
senioři / 30 Kč dospělí (platba na místě).
Vycházka zdarma.

21. 8.
14:00

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
KOZÍHO HRÁDKU A
VYCHÁZKA

SLEVY až 50%
Salamander - 5 let záruka

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

Vzorková kancelář
Centrum univerzita Tábor - 1. p.
Vančurova 2904, č. dveří 202, Tábor
mobil: 773 223 355, 723 151 161
e-mail: fanovotny@atlas.cz *taj17 "ku"

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

ZA SRPNOVOU KVĚTENOU
A BYLINAMI

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 srpnovou
květenou a bylinami v okolí. Vstupné na
prohlídku: 20 Kč děti, senioři / 30 Kč dospělí
(platba na místě). Procházka zdarma.

28. 8.
14:00

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
KOZÍHO HRÁDKU
A POVÍDÁNÍ O LAMÁCH

Kozí Hrádek. Ve 14 hodin vás zveme na
komentovanou prohlídku Kozího hrádku. V 15
hodin následuje povídání o lamách s Jiřím
Švandou z Chýnova. S sebou přiveze i jednoho
obyvatele lamafarmy. Vstupné na prohlídku: 20
Kč děti, senioři / 30 Kč dospělí (platba na místě).
Povídání zdarma.

1. 9.
18:00

ROZTANČEME SEZIMÁK

Nám. T. Bati. Workshop po širým nebem pro
děti i dospělé pod taktovkou skvělých tanečníků
ze 6dance.

14:00

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
KOZÍHO HRÁDKU
A ORNITOLOGICKÁ PROCHÁZKA

Kozí Hrádek. Ve 14 hodin proběhne komentovaná prohlídka Kozího hrádku s Petrem
Fiedorem ml. V 15 hodin se vydáme na
ornitologickou procházku s Ing. Stanislavem
Vyhnalem ze Správy lesů města Tábor za
poslechem lesních ptačích hlasů. Vstupné na
prohlídku: 20 Kč děti, senioři / 30 Kč dospělí
(platba na místě). Procházka zdarma.

POHÁDKY

18.8.
16:00

POHÁDKY V PARKU: TRABLE
VODNÍKA TONÍKA - DOBŘE
NALADĚNÉ DIVADLO

Park před Spektrem. Toník už dávno neloví
dušičky do hrníčku. Trápí ho, že si lidé neváží
přírody, že má plný rybník odpadků a jeho
milované ryby mu všechny vyhynou nebo mu je
vyloví a prodají. Pomůžeme mu?Vstupné: 50 Kč

KONCERTY

25.8.
17:30

4. 9.

JANEK LEDECKÝ LX TOUR

ČISTÍRNA PEŘÍ

PÉŘOVÉ
VÝROBKY

Výběr ze 40 druhů
bavlněných sypkovin
TÁBOR - Třebízského 839

tel.: 777 273 834

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

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

BÍL

Po, Út 14.30 - 18.30

BUDĚJOVICKÁ
150 m

30 m

TŘEBÍZSKÉHO

OVA

*taj18 "pu"

HUS

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

Letní kino Sezimovo Ústí. Koncert J. Ledeckého, jako hosté vystoupí Ivan Hlas, Sarah & The
Adams a Cold Licks. K dispozici jsou i VIP
vstupenky, které zahrnují osobní setkání s
umělci, CD a vstup na afterparty po koncertě.
Vstupenky pouze na www.ticketportal.cz .
Vstupné: 650/750 Kč, VIP vstupenka 1.850 Kč.

VÝLETY

6.8.
7:00

VÝLET DO TŘEBONĚ
Odjezd: 7.00 Spektrum, 7.15 Tábor ČD.
Nenáročný výlet do známého lázeňského města
s prohlídkou nově otevřeného výstavního
prostoru Zámecká lékárna a s komentovanou
prohlídkou Schwarzenberské hrobky. Cena: 690
Kč.

10. 9.
6:00

LOVECKÝ ZÁMEK ÚSOV,
ARBORETUM MAKČU PIKČU,
TVARŮŽKÁRNA LOŠTICE
Spektrum. Hlavním cílem naší cesty je
arboretum Makču Pikču s širokou nabídkou
skalniček, cibulovin a kvetoucích kaktusů. Další
zastávkou bude gotický zámek, původně hrad
Úsov ze 13. století, kde je mimo jiné umístěno

–––––––––––––––––––––––––––––
Vyměním větší chalupu v JČ - Písecko,
3 zahrady + staveb. parcela za menší
chatu na celoroč. bydlení s obecní vodou
a kanalizací - oplocenou. Přednostně
Borotín, Chotoviny, Bechyňsko, Košín,
Chýnovsko. Domluva možná. Děkuji. Tel.:
733224285.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím garáž Na kopečku v Táboře.
Děkuji.Tel.: 777719444.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám panelový byt 3+1 s halou, 5.
MP, Blatské sídl. ve Veselí nad Lužnicí.
Původní stav, připraven k rekonstrukci.
RK nevolat.Tel.: 602137588.
–––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu garáž v Táboře.Tel.: 777 334
502.
–––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu parcelu v Plané nad Lužnicí.
Tel.: 728312793.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím byt 1+1, 2+kk nebo garsonku
v Soběslavi, případně v Táboře. Platba
hotově, možno i s nájemníkem. Tel.:
776092861.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám rodinný domek 5+1 v Plané
nad Lužnicí, velmi dobrý stav, sauna,
posilovna, garáž. Cena 8,6 mil. Tel.:
602733546.
–––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu jeden větší zařízený pokoj
v bytě 2+1vTáboře na praž. sídlišti osobě,
která nemá momentálně kde bydlet,
nebo dojíždí za prací. VIFI k dispozici,
ostatní prostory společné. Tel.: 702 741
006.
–––––––––––––––––––––––––––––
Dobrý den, hledáme pronájem r.
domku či bytu. Jsme pětičlenná rodina,
jsme oba pracující. Za případné nabídky
předem moc děkuji.Tel.: 730629071.

ODĚVY
Prodám pěkný set oblečení pro miminko od vel. 58 - 76, dupačky a overálky,
trička, bodýčka, košilky, mikiny,
soupravičky, tepláčky, kalhoty, svrchní
oblečení, čapky, atd., univerzální barvy.
Tel.: 704877004.

PRÁCE
Nabízím stěhování, vyklízení, odvozy
do sběrných dvorů, odvozy nábytku
a elektrospotřebičů, montáž i demontáž
dle vašich požadavků.Tel.: 602163082.
–––––––––––––––––––––––––––––
Léčení terapeutickými ladičkami,
masáže, re exní terapie... Tel.: 607 817
968.
–––––––––––––––––––––––––––––
Hledáme praktického lékaře do
ambulance praktického lékaře v Bilíně
a LitvínověTel.: 601538726.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím výuku NJ pro jednotlivce
i skupinky. Vystudované obory: NJ, ČJ +
dlouholetý pobyt v Rakousku.Těším se na
Vás!Tel.: 602865376.
–––––––––––––––––––––––––––––
50 let, zdravotní sestra, pracující na
HPP, hledá brigádně využití o víkendech.
Za případné nabídky děkuji. Bydlím v Táboře, nevlastním ŘP.Tel.: 799509268.
–––––––––––––––––––––––––––––
Provádím rekonstrukci bytových
jader, vnitřní i venkovní obkladačské
práce, demontážní a montážní podlahové
práce, celkovou úpravu interiéru, vymalování, mám 20 letou praxi, nabízím
spolehlivost a exibilitu, mohu zaslat
fotogra e z realizovaných zakázek. Tel.:
775995988.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím své služby - kácení stromů,
práce kolem domu, komplet zahrady,
stříhání živého plotu, sekaní trávy.
Potřebujete vyklidit či vystěhovat prostor
- byt, rodinný dům, půdu například před
rekonstrukcí, přivezu odvezu cokoliv.Tel.:
775362184.

RŮZNÉ
Koupím traktor Zetor 20 11, případně
25 11, nejlépe s RZ.Tel.: 606160850.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kvalitní květový med, 1 kg /
150 Kč.Tábor a okolí.Tel.: 725034598.
–––––––––––––––––––––––––––––
BENZIŇÁCI. Sraz se uskuteční 9.9. od
14 hodin u SOUDKU. Informujte se
vzájemně, ať se nás sejde co nejvíce.

ZAKÁZKY NA POČKÁNÍ PO TEL. DOHODĚ
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PLASTOVÁ / DŘEVĚNÁ / HLINÍKOVÁ

• dřevostavby (výroba, montáž, renovace) • podlahy a terasy
(pokládka, renovace) • výroba a renovace oken a dveří • obložení
(interiér a exteriér) • zakázková výroba nábytku a kuchyní
• montáž a kompletace nábytku • dětská hřiště a posezení
• ploty • ohrady • kotce • voliéry • zástěny • zpracování řeziva
(přířez, frézování, hoblování) • ostatní zakázková výroba na dotaz

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

Pokračování na straně 11 >>
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

Voda - topení / Zednictví / Pálení z ovoce / Likvidace autovraků
INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

RŮZNÉ
>>> pokračování ze strany 10

JAN HLÁVKA

ZEDNICKÉ PRÁCE
Antonín Procházka

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

KOTLE NA PELETY
Garantujeme dodání do 3 měs.
(možnost vytápet i dřevem) *taj19 "je"

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

KULTURA VESELÍ N/L.
Aktuální informace na www.kd-veseli.cz

VÝSTAVY

15.6.–30.9.
UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2022
VESELÍ N. L.

Sochařská výstava v exteriérech města.
Tématem Umění ve městě 2022 je fauna a
ór a. Ve Veselí nad Lužnicí jsou v roce 2022
instalována dvě umělecká díla. A to ocelová
plastika s názvem Lev od českého sochaře
Nikoly Mojsla a socha z pískovce s názvem
Fragment, která svým tvarem připomíná ulitu
od Jiřího Kačera. Obě díla jsou umístěna v parku
u kulturního domu. Park u KD.

30.6.–15.9.
AUTÍČKO, KAM SE PODÍVÁŠ

Výstava autíček ze soukromé sbírky
Martina Ježka. Uvidíte tisíc modelů, vybraná
autíčka je možné zakoupit a pro děti je
připravena dílnička, jak jinak než plná autíček.
Přichystali jsme pro Vás soutěž, ve které budete
moci vyhrát rodinnou vstupenku do Muzea
autíček na zámku Příseka. Výstavní místnost
KD, otevřeno každé úterý, čtvrtek a sobotu od 13 do 17 h, vstupné: 20 Kč.

6.8.
KATEŘINA PAVLÍKOVÁ
& BELLE SAX ENSEMBLE

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

*taj20 "k"

tel.: 608 938 803

e-mail: prochazkastavby123@seznam.cz
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Koncert v rámci letního cyklu koncertů
duchovní hudby Veselská ozvěna 2022.
Anna Kurzová, Erika Pavlíková – sopránový/
altový saxofon, Zdeňka Podroužková – altový
saxofon, Kateřina Valíčková – tenorový saxofon,
Kateřina Pavlíková – barytonový saxofon.
Kostel sv. Martina Bošilec od 19 hodin,
vstupné: dobrovolné.

18.8.

20.8.

KAŠPÁREK V DRAČÍ JESKYNI

DOUCE DAME JOLIE

Divadlo Gustav. Jak souvisí ukradený rybník
a starý rezavý hrnec? Dozvíte se v komorní
loutkové pohádce o Kašpárkovi, který s Honzovou pomocí vysvobodí princeznu unesenou
drakem. Hraje a loutky vodí: Martin Jurajda.

13.8.

KONCERTÍKY V PARKU U KD

POEZIE PRO
DVA AKORDEONY

11.8.

Vstupné na koncerty je dobrovolné

26.8.
ZÁJEZD NA OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ DO ČESKÉHO KRUMLOVA
MUŽ DVOJHVĚZDY

19:00

Koncert v rámci letního cyklu koncertů
duchovní hudby Veselská ozvěna 2022.
Sourozenecké akordeonové duo Andrea
a Martin Šulcovi. Kostel Nejsvětější Trojice
Hamr od 19 hodin, vstupné: dobrovolné.

ČTVRTEČNÍ POHÁDKY
Letní divadelní představení pro děti pod širým
nebem v parku u KD vždy od 16:30 h

CIHELNA A SPOL.
Koncert kapely od Lužnice.

18.8.
19:00

H – BAND

Hudební podvečer s rodinnou kapelou Kratochvílových.

11.8.

14.8.

ZVĚŘINEC PANA EZOPA

INDIÁNSKÁ POHÁDKA

Divadlo NAVĚTVI. Kdysi jeden starý otrok
procestoval svět. A tenhle pan Ezop si vymyslel
svět svůj, o kterém vypravoval příběhy, kde se
zvířátka chovají a mluví úplně stejně jako my.
Moudrost sbalená na cesty pro nejmenší, menší
i ty větší. Hrají: Matěj Kroupa a Jakub Baran.

Koncert v rámci letního cyklu koncertů
duchovní hudby Veselská ozvěna 2022.
Londýnský étnový kvartet i Flautisti – Jitka
Konečná, Ilona Veselovská, Doris Kitzmantel,
Clara Guldberg Ravn.Kostel Nanebevzetí
Panny Marie Drahov od 19 hodin,
vstupné: dobrovolné.

Činoherní příběh plný divadelních
zázraků. Tajemný muž, zázračně kráčející
vzduchem, nás vybízí, abychom se nikdy
nevzdávali svých tužeb a snů, protože pak už
bychom nežili. Scénář: Ivan Arsenjev a Petr
Forman podle románu Alexandra Grina Zářivý
svět, režie: Petr Forman. Cena vstupenky
včetně dopravy: 1.360 Kč, odjezd
z autobusové zastávky od Hotelu Lucia
v 18:45 hodin.

27.8.

Divadlo eMILLIon. Po celém světě si lidé
vyprávějí pohádky. Přijďte si poslechnout jednu
indiánskou. Poví Vám ji indiánský náčelník
a půjde o příběh, který se stal jeho dceři
Červenému líčku.Akce při příležitostiVeselského
jarmarku. Park u KD od 10:30 hodin,
vstupné: dobrovolné.

HUDBA SEFARDSKÝCH ŽIDŮ

Koncert v rámci letního cyklu koncertů
duchovní hudby Veselská ozvěna 2022.
Kytarové Duo Manera – Soňa Vimrová a Miroslav Žára a Karolína Cingrošová Žmolíková –
zpěv. Kostel sv. Václava Dráchov od 19
hodin, vstupné: dobrovolné.

KOVOŠROT
PROVOZ TÁBOR

HUTNÍ MATERIÁLY

Ekologická likvidace

autovraků

Za autovrak vyplatíme

2.000-10.000 Kč*
*kompletní autovrak
odevzdaný v naší
provozovně

možnost odtahu

tel.: 778 961 492, 737 056 302

Pokračování na straně 12 >>
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

Družstevní 245, Tábor – Čekanice

PODLAHOVÉ ROŠTY

www.ferrum-mb.cz

BETONÁŘSKÁ OCEL
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–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám mák modrý, ručně loupaný,
není hořký.Tel.: 702808729.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám suché palivové dříví. Tel.:
702836769.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám levně cihly týn 30 x 20,
betonové překlady.Tábor - Čelkovice.Tel.:
728503002.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dívčí jízdní kolo vel. 24" (8 13 let) barva oranžová, 18 převodů
bezchybný technický stav. Sezimovo Ústí.
Cena 800 Kč.Tel.: 721159776.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám odvodňovací žlab stora drain
200 zatížení D400 E600, spádové dno
litinová mříž 4bm 1bm 1 ks. Cena 1 bm
4.000 Kč.Tel.: 604550116.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dětský akordeon 60 basů, el.
psací stroj a retro vysavač v originálním
obalu 60 léta minulého století, levně.
Cena dohodou.Tel.: 606344965.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám desky hobra 2 x 1m - 5 ks,
cena 500 Kč. Ohoblovanou truhlářskou
borovici síla 4 cm, š. 10 - 20 cm, dl. 1,2 - 2
m. Borové fošny síla 5 cm, š. 15 - 30 cm,
dl. 1,5 - 2 m - cena dohodou. Zahradní
lampy zn. massive na osvětlení domu
a zahrady, nové, cena dohodou. Dřevěný
sadařský žebřík dl. 7 m. Zachovalý, cena
700 Kč.Tel.: 602442077.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám masážní přístroj hydrotherm
na masážní perličkové koupele s příslušenstvím - cena dohodou. Autochladničku 12/220 V - 15 l, cena 400 Kč.
Kemping. skládací stolek 75 x 55 x 65 cm,
cena 250 Kč. Kosu na trávu, cena 300 Kč.
Chladící box 18 l + gelová vložka, cena
300 Kč. Sadu na opravu pneu pro OA t.j.
vzduchový kompresor 12V, těsnící náplň
700 ml - nové, cena 800 Kč. Tel.:
602442077.
–––––––––––––––––––––––––––––
Ruční postřikovač na stromy, přenosný psací stroj, zavařovací hrnec
s teploměry, cementové obdélníky, knihy,
paroží atd.Tel.: 723420992.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zabíjecí zařízení i s náboji
a další řeznické nástroje k domácí
zabijačce, seznam sdělím ústně, cena
dohodou.Tel.: 721001779.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kancelářskou židli. Tmavohnědé čalounění, výškově nastavitelná,
pojízdná s područkami. Perfektní stav.
Levně, dohodou.Tel.: 723331382.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám šlehač. lahev 220 Kč,
pozinkovaný škopík 120 Kč, visací zámky,
sykovky, ploché - klíče - sada 80 Kč,
skleněné misky na nožkách prům. 22 cm
2 ks á 45 Kč, pánev prům. 24 cm
Edelstahl italská 100 Kč, menší sekerku
120 Kč.Tel.: 604614994.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám různé zemědělské stroje (za
koně) a nářadí, prkna, fošny, trámy,
kulatinu (ne po kůrovci). Cena dohodou.
Tel.: 381231561.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám šicí stroj Singer 82 - 80. Tel.:
728386794.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím 2 vyšívané obrazy vlnou,
nezarámované: zámek Hluboká 30 x 40
cm, květiny ve váze 50 x 35 cm. Levně.
Tel.: 603704802.
–––––––––––––––––––––––––––––
Anglický příměstský tábor. Nabízím
volná místa na příměstský tábor
s angličtinou pro děti ve věku 8 - 13 let.
Termín od 8. do 12. 8.2022(7:45 - 16:15
hod.) Bližší informace ráda sdělím po
telefonu. Místo konání Slapy u Tábora.
Tel.: 774699519.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám thuje smaragd 100 - 120 cm
za 130 Kč/ks, spirális 60 - 180 cm, zlaté
plicata a západní, cypřišky 5 druhů,
thujopsis, čarověníky smrku, pieris atd.
Dále 800 nádob na množení lesních
a okrasných stromů 2 - 10 Kč/ks. Tel.:
606527218.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím kamna sporák Rekreant,
pravý vývod.Tel.: 776203456.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím gavůnky lososovité i větší
množství. Cenu respektuji. Prodám kořen
70 cm, neplave, pěkný do akvárka, nebo
terárka za 300 Kč. Tábor. Tel.: 777 981
411.

VODA-TOPENÍ

*taj21 "vě"

ŘÁDKOVÁ

Tepelná čerpadla / Potraviny / Kácení / Oděvy / Účetní systémy / Zahradní práce

TEPELNÁ ČERPADLA
prodej • montáž • servis

1.-3.8.
17:00

LIGA SUPERMAZLÍČKŮ

MONTUJEME TEPELNÁ ČERPADLA
I S VYŘÍZENÍM DOTACE

Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční
nejlepší přátelé, mají stejné superschopnosti a
bok po boku bojují proti zločinu v Metropolis.
Když je Superman a zbytek Ligy spravedlnosti
unesen, musí Krypto přesvědčit roztrhanou
smečku z útulku-ohaře Ace, břichaté prase PB,
želvu Merton a veverku Chip, aby ovládli své
vlastní nově nabyté schopnosti a pomohli mu
superhrdiny zachránit. USA 2022, 106 min.,
přístupný, český dabing, vstupné 130 Kč

František Vrtiška

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

1.-3.8.
20:00

Mezinárodní testování
63, 390 02 Tábor
Tel. prodejna: 725 947 531
drůbeže Ústrašice
E-mail: info@mtd-ustrasice.cz
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www.mtd-ustrasice.cz

Nabízí z vlastní produkce:
DENNĚ ČERSTVÁ KONZUMNÍ VEJCE

CHLAZENÉ DRŮBEŽÍ MASO (na objednávku)

VELKÁ PREMIÉRA

Pro herce Šnajdra (Pavel Šimčík) je život jedna
velká hra. Málokdo pozná, kdy věci myslí vážně.
Jeho žena Markéta (Klára Melíšková) je už na něj
alergická a manželskou krizi se snaží řešit u
psychologa (Jakub Žáček). Šnajdr raději mizí do
Olomouce, kde se chytá své první režijní
příležitosti, ve které chce zazářit se svou
babičkou (Iva Janžurová). Oba totiž milují
improvizaci. ČR 2022, 90 min., doporučená
přístupnost od 12 let, vstupné 130 Kč

4.-7.8.

MRAŽENÉ DRŮBEŽÍ MASO

17:00

*taj22 "ti"

Prodejna Ústrašice 62

STŘÍDAVKA

Otevírací doba: PONDĚLÍ až PÁTEK 8 - 12 hod., STŘEDA 8 – 18 hod.

OŠETŘOVÁNÍ
A KÁCENÍ STROMŮ

Komedie režiséra Petra Nikolaeva plná
rodinných a partnerských zmatků. Její hrdinové
si uvědomí, že když se ze tří rodin stane jedna
velká, budou potřebovat pořádný plán. Plán, jak
přežít současné i minulé partnery, všechny děti v
rodině, ať už jsou jejich nebo ne, plán, jak se v
tom všem neztratit a udržet si zdravý rozum.
Život si ale většinou dělá, co chce a co nečekáte.
ČR 2022, 90 min., doporučená přístupnost od
12 let, vstupné 130 Kč

4.-7.8.
20:00

• nor mální a rizikové kácení stromů
• odborný řez stromů
horolezeckou technikou
• posudky statického stavu stromů
Ing. Petr Fuka - tel.: 723 154 269, fuka@arbres.cz, www.arbres.cz
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Prodejna
Kapitána Jaroše 2392
Tábor Klokoty
OC Zlatá Svíčka

Tel.: 731 512 460
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• registrační pokladny
• e-shopy
• platební terminály

602 466 533

Brad Pitt hraje ve lmu Bullet Train nájemného
zabijáka Ladybuga, který je odhodlán vykonávat
svou práci mírumilovně, jelikož se mu spousta
předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se
mu lepí na paty. Osud má nicméně jiné plány,
protože Ladybug se při své nejnovější misi v
nejrychlejším vlaku světa dostane do křížku se
smrtícími protivníky. Jejich cíle jsou vzájemně
propojené, a zároveň protichůdné. USA 2022,
127 min., mládeži do 15 let nepřístupný, české
titulky, vstupné 130 Kč

8.8.
17:00

TYGŘI

Martin je jedním z nejslibnějších fotbalových
talentů, jaké kdy Švédsko vidělo. V šestnácti se
mu splní jeho celoživotní sen, když ho koupí
jeden z nejprestižnějších italských klubů. Tento
sen však přichází za velmi vysokou cenu, co se
týče obětí, oddanosti, tlaku a – především –
osamělosti. Martin se začíná ptát, zda je to
vlastně život, po kterém toužil. SWE, IT, DE 2022,
116 min., doporučená přístupnost od 12 let,
české titulky, vstupné 110 Kč.

9.-10.8.
17:00

ŘEKNI TO PSEM

Dita místo vytouženého miminka dostane od
svého přítele Filipa mladou border kolii, přestože
nikdy žádného psa nechtěla a navíc ji pejskařská
komunita připadá směšná. Celý příběh začíná
tím, že šlápne do psího…no, víte čeho….
Opravdu je to štěstí? Zatím to vypadá, že se jí na
paty lepí jen smůla. Autorkou scénáře je
spisovatelka Irena Obermannová. ČR 2022, 85
min., přístupný, vstupné 130 Kč

8.8.
20:00

ERUPCE LÁSKY

www.jiranek.cz

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
TOMÁŠ BALEK
stříhání živých plotů • údržba zahrad
kácení • řez ovocných stromů
tel.: 777 547 882
e-mail: tbalek@seznam.cz
Osvobození 104, Chotoviny
strana 12

BULLET TRAIN

KINO ART. Katia a Maurice Krafftovi měli v
životě dvě vášně – sebe navzájem a sopky. On
přímočarý a odvážný, ona klidná a opatrná, ale
vždy spolu. Po celé dvě dekády se tito
vulkanologové nechali svádět krásou a
nebezpečím bublajících obrů a při své cestě za
poznáním zachránili desítky tisíc životů. CAN,
USA 2022, 93 min., přístupný, české titulky,
vstupné 100 Kč

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

11.8.
14:00

ZLOUNI

Málokteří hrdinové mají tak špatnou pověst jako
Vlk, Had, Tarantule, Piraňa a Žralok. Tihle psanci
se tak dlouho hledali, až se našli a dali
dohromady tým, pro který je spáchání
dokonalého zločinu stejná brnkačka jako vyrazit
si v neděli odpoledne na zmrzlinu. Hlavou party
je Vlk, Had má na starosti otevírání sejfů,
Tarantule je zkušená hackerka, Žralok se umí
skvěle maskovat a Piraňa je vztekloun, který pro
ránu nejde daleko. Za léta strávená loupežemi
všeho druhu získali dojem, že jsou nepolapitelní,
jenže … USA 2022, 100 min., přístupný, český
dabing, vstupné 60 Kč

11.-14.8.
17:00

CESTA DO TVOJZEMÍ

Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje
úžasný svět fantazie – Tvojzemí, kde opice a
krkavci mluví lidskou řečí. Desetiletý Riki uteče
do Tvojzemí ze svého domova ve skutečném
světě, protože zachytí signál vysílaný tajemným
zářivým kamínkem. Tento kamenný zdroj velké
síly, který chce každý získat, se ukryje v Rikiho
srdci. A Rikiho dobrodružná výprava za
záchranou světa fantazie, může začít. ČR, SLO,
BG 2022, 86 min., přístupný, český dabing,
vstupné 120 Kč

11.-12.8.
20:00

SIROTEK: PRVNÍ OBĚŤ

Pokračování oceňovaného hororu Sirotek z roku
2009. V něm se krvavým a šokujícím způsobem
ukázalo, že malá nevinná holčička Esther je ve
skutečnosti šílená a zlá dospělá žena v těle
dítěte. Film „Sirotek: První oběť“ přinese
události, které příběhu prvního dílu předcházely.
Esther si najde svou úplně první rodinu a jako
psychopatický zabiják zažije své „poprvé“. V
hlavní roli se vrací její představitelka z prvního
dílu Isabelle Fuhrman, dokonalého protivníka
pak najde v Julii Stiles. USA 2022, 90 min.,
doporučená přístupnost od 12 let, české titulky,
vstupné 120 Kč

13.-14.8.
20:00

BESTIE

Vyvézt rodinu na Safari vypadá na první pohled
jako báječný nápad. Snadno se ale může stát, že
to bude poslední nápad, který budete v životě
mít. Stačí zkřížit cestu naštvanému lvu, jak se to
povedlo Idrisi Elbovi v thrilleru Bestie. USA 2022,
93 min., mládeži do 15 let nepřístupný, české
titulky, vstupné 140 Kč

15.-17.8.
17:00

MIMONI 2:
PADOUCH PŘICHÁZÍ

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, což je Mimoň
s rovnátky a akutní potřebou obejmutí). 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. USA 2022, 87 min., přístupný,
český dabing, vstupné 140 Kč

15.-17.8.
20:00

JAN KOLLER: PŘÍBĚH
OBYČEJNÉHO KLUKA

Příběh Jana Kollera se řadí mezi světový unikát.
Spousty prestižních zahraničních serverů se mu v
minulosti věnovalo a shodli se na tom, že story
“Českého Honzy“ je skutečnou pohádkou, která
je asi už navždy nenapodobitelná. Sympatický
obr totiž celé dětství, mládí a začátek plnoletosti
nastupoval za amatérské kluby na vesnické
úrovni. Nejčastěji pak za Smetanovu Lhotu v
Jižních Čechách. ČR 2022, 111 min., přístupný,
vstupné 130 Kč

17.8.

ARTHUR: PROKLETÍ

ENCANTO 2D

V průběhu let navštěvovali nadšení fanoušci
místo natáčení trilogie Arthur a Minimojové v
rámci moderního trendu objevování opuštěných
domů. To se pro Luca Bessona stalo inspirací k
novému lmu. Alex je už od dětství velkým
fanouškem lmu Arthur a Minimojové. K 18.
narozeninám mu jeho nejlepší přátele připraví
ten nejlepší dárek. Překvapení v podobě
společného výletu do domu, kde se lm natáčel,
je pro Alexe splněným snem. Nikdo z nich netuší,
že se vydávají do smrtící pasti. FRA 2022, 87
min., doporučená přístupnost od 12 let, české
titulky, vstupné 130 Kč
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

NEMOVITOSTI
>>> pokračování ze strany 11

8.-9.8.
20:00

ÁDKOVÁ INZERCE
8/22 ŘObjednávejte
kupónem na str. 15.

14:00

Film Encanto z dílny Walt Disney Animation
Studios vypráví příběh neobyčejné rodiny
Madrigalových. Madrigalovi žijí ukryti v
kouzelném domě v pulzujícím městečku v
kolumbijských horách, na podivuhodném a
očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo
Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině má
jedinečný dar, od nadlidské síly až po schopnost
léčit. Obdařeno je každé dítě kromě jediné dívky
jménem Mirabel. USA 2021, 91 min., přístupný,
český dabing, vstupné 60 Kč

Pokračování na str. 13 >>>

–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám levně 2 dívčí podzimní bundy
v. 158, koženkovou bundu, 4 dív. košile v.
S a 34.Taška na malého psíka (do 5 kg). 3
nové 10W zářivky (změna osvětlení).
Dám. jarní bunda nová v. L, nová dámská
sukně (patentky) vel. XL. Tel.: 606 171
775.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodáme piano zn. Koch & Korselt,
barva černá š. 154 cm, v. 134 cm. Cena
dohodou. Mladovožicko. Tel.: 607 166
346.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nepoužitý vlněný koberec
tmavší vzor 4 m x 2,8 m nový, dále
prodám velmi kvalitní vyhašené vápno
v betonové jímce, 30 let staré, asi 5 m3,
zaizolované vatou.Tel.: 720562449.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pánský dlouhý kožený kabát
vel. 44, lehká patina. Vyrobeno v roce
1943, starožitnost.Tel.: 723898001.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám heligonku v ladění C-F s pouzdrem, nepoškozené. Cena 5.200 Kč Tel.:
724157961.
–––––––––––––––––––––––––––––
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.Tel.: 720 180
167.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám bílé ubrusy do baru nebo
restaurace 85 x 85 cm, 100 % BA, nové
v orig. balení, 7 ks. za 80 Kč/kus. Tel.:
721342317.
–––––––––––––––––––––––––––––
Čtyři lístky do Aquaparku Babylon v Liberci. Pro děti i dospělé nad 140 cm.
Cena 1000 Kč za všechny. Při prodeji po
jednotlivých vstupenkách je cena 300
Kč/kus. Email: shmdk2@seznam.cz. Tel.:
723351724.
–––––––––––––––––––––––––––––
Žluté kopačky puma vel. 41. Kopačky
jsou použité dvě sezony. Původní cena
1.700 Kč, nyní 400 Kč. Mohu zaslat foto.
Email: shmdk2@seznam.cz. Tel.: 723
351 724.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dámské kolo Favorit, cena
300 Kč.Tábor.Tel.: 607783711.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kvalitní dětské kolo ROCK
Machine Surge US XCE vel. 20" lehká Alu
konstrukce, přehazovačka,+ helma a rukavice.Tel.: 737379125.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám vestavěnou pečící troubu
Electrolux. Funkce: horký vzduch,
grilování, celoplošné, infračervené,
turbogril, režim PIZZA, vrchní a spodní
ohřev. Cena 1.200 Kč.Tel.: 737379125.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám fosforbronzový drát průměr
1,9 mm, délky 450 m, 12 kg (900),
měďené lanko 120 x 0,2 mm, délky 95 m,
3,5 kg (500), kuchyňský dvoudřez nerez
780 x 435 mm (700). Koupím: nábytek
UNIVERZAL, stojky a skříňky otevřené 50
cm.Tel.: 777161148.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám trafo 220V/ 24 V/ 200 VA
(400), 220 V/ 24 V/ 125 VA (300),
autotrafo ATP15B 120 V/ 220 V/ 1500 VA
(300), sluch. 4000 ohmů (200), sluch. 75
ohmů s mikrofonem ARF170 (150),
magnetofon B700 (500), horské slunce
SIRIUS R02 (1000), zaměř. přijímač
DELFÍN (500), mramor. desku 102 x 60 x
2 cm (1000).Tel.: 608946407.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám hrnec GoChef. Málo používaný, jako nový. Cena 600 Kč. Dále
prodám jogurtovač, nepoužívaný. Cena
400 Kč. I jednotlivě, osobní odběr. Tel.:
737457124.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím obrazy různých motivů a stáří
do mé soukromé sbírky. Platba výhradně
v hotovosti, rychlé a slušné jednání. Tel.:
704787323.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám thuje a cypřišky na živé ploty,
výška 80 - 200 cm.Tel.: 602106805.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám hasící přístroj nepoužitý Co 2,
hmotnost 6 kg. Cena za zmíněný hasičák
750 Kč.Tel.: 777072388.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koňský hnůj, čistý, bez slámy, volně
ložený i pytlovaný, levně prodám,
Táborsko.Tel.: 739408633.
Pokračování na straně 13 >>
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18.8.
17:00

JEŽEK SONIC 2

Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším
videoherním legendám. A protože před dvěma
lety zazářil i na lmovém plátně, vrací se do kin s
dalším dobrodružstvím. V patách má znovu
svého neúnavného pronásledovatele, Doktora
Robotnika, ale také věčně naštvaného ježuru
Knucklese. USA 2022, 122 min., přístupný,
český dabing, vstupné 60 Kč

18.-21.8.
17:00

PRINCEZNA REBELKA

Animované dobrodružství z jednoho království,
kde se malá uličnice a rebelka začne vydávat za
princeznu. Přepych na hradě si ale dlouho
neužívá, protože vyráží na dobrodružnou cestu
za záchranou korunního prince. Pro lmové
dobrodružství a lumpárny princezny rebelky jsou
prázdniny tou nejlepší dobou. FRA 2022, 89
min., přístupný, český dabing, vstupné 120 Kč

18.-19.8.
20:00

PÁRTY HARDER: SUMMER
MASSACRE

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? ČR 2022, 100 min.,
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 120 Kč

20.-21.8.
20:00

NENE

Malá koňská farma uprostřed kalifornské
pouště a na ní dva sourozenci, kteří zažívají věci,
nad nimiž byste jen nevěřícně kroutili hlavou a
říkali „Nene“. Mistr hororových překvapení a
držitel Oscara za lm Uteč Jordan Peele natočil
další lm, který vás spolehlivě překvapí, šokuje a
vyděsí. USA 2022, 130 min., mládeži do 15 let
nepřístupný, české titulky, vstupné 140 Kč

22.8.
14:00

PROMLČENO

SENIORKLUB. Karel Roden se v roli záhadného
muže vrací po dvaceti letech na pár hodin do
Prahy, aby zde nalezl jistou mladou ženu, odhalil
dávný zločin a vypořádal se s minulostí.V pátrání
mu pomáhá rozhlasová moderátorka, která jeho
příběh dostane do svého živě vysílaného
pořadu. Film otevírá téma promlčených zločinů.
ČR 2022, 95 min., doporučená přístupnost od
12 let, vstupné 60 Kč

22.8.
20:00

PLANETA PRAHA

KINO ART / Kolik „obyvatel" má Praha? Tvůrci
oceňovaného lmu se tentokrát vydali na
výpravu do betonové džungle hlavního města.
Vedle nás lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé,
jejichž každodenní dobrodružství lmaři
zaznamenali díky nejmodernějším technologiím
z výjimečné blízkosti. ČR 2022, 83 min.,
přístupný, vstupné 100 Kč

22.-24.8.
17:00

HÁDKOVI

Když se sejde rodina, je to vždycky radost. Dva
bratři se svými ženami se potkávají v bytě svého
dědy, který je v nemocnici a už to s ním vůbec
nevypadá dobře. Bráchové jsou každý úplně jiný,
ale mají se svým způsobem rádi. Zato jejich
manželky se nemohou vystát a vzájemné
pomlouvání je pro ně nezbytnou součástí života.
Společně se musí domluvit na dědictví po
dědečkovi, ale na schůzku dorazí i táta obou
bratrů s důležitou novinkou. Dědeček se cítí
dobře a chce s nimi se všemi jet k moři, aby ho
jednou v životě viděl. ČR 2022, 110 min.,
doporučená přístupnost od 12 let, vstupné 130
Kč

23.-24.8.
20:00

TOP GUN: MAVERICK

Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete
„Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. Do kin s
ním přilétá pokračování jednoho z nejoblíbenějších lmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat
kopilota Tomu Cruiseovi a akčním dramatu Top
Gun: Maverick? USA 2022, 131 min.,
doporučená přístupnost od 12 let, český dabing,
vstupné 140 Kč

25.8.
14:00

SEAL TEAM: PÁR
SPRÁVNÝCH TULEŇŮ

Statečný mladý tuleň Quinn už má plné zuby
žraločích nájezdů na svou vesnici. Rozhodne se
proto sestavit speciální tulení jednotku, která
tyto žraločí teroristy vyžene z jejich území
nadobro! Má to však jeden háček: tahle
“speciální jednotka” se skládá z veselých
tuleňů, kteří nikdy nebojovali a do formy je
nedokáže dostat ani zkušený velitel Claggart.
ZAF 2021, 88 min., přístupný, český dabing,
vstupné 60 Kč

RIZIKOVÉ KÁCENÍ
STROMŮ
A VÝŠKOVÉ PRÁCE

Jan Šilhavý
Zabývám se kácením a prořezem všech druhů
stromů a dřevin. Rizikové kácení stromů provádím
horolezeckou technikou. Veškeré tyto práce provadím
po celém Táborsku a okolí, neváhejte mě tedy oslovit.

info@vyskoveprace-silhavy.cz

+420 725 391 428

25.8.
20:00

ŽERT

FILMOVÝ KLUB. Univerzitní posluchač Ludvík
Jahn pošle z jakéhosi školení své dívce a zároveň
kolegyni pohlednici, na níž mimo jiné napsal:
Optimismus je opium lidstva! Zdravý duch
páchne blbostí. Ať žije Trockij! A protože se píší
léta padesátá, následky na sebe nenechají
dlouho čekat. ČSSR 1968, 82 min., přístupný,
vstupné 90 Kč FK sleva na 80 Kč

25.-28.8.

• kompletní legislava

17:00/20:00

ARVÉD

25.-27.8. od 17:00 / 28.8. od 20:00
Život a smrt Jiřího Arvéda Smíchovského (Michal
Kern) jsou dodnes obestřeny mnoha tajemstvími. Za války jako nacistický kon dent zachránil
před koncentračním táborem Štěpána Plačka
(Saša Rašilov). Po válce se jejich role otáčí,
Plaček splácí dluh a zařídí, že soud za spolupráci
s nacisty nepožaduje pro Arvéda smrt, ale
odsuzuje jej pouze na doživotí. Tím však
vzájemné služby nekončí. ČR 2022, 120 min.,
doporučená přístupnost od 12 let, vstupné 130
Kč

Pro Váš domov
jen to nejlepší

26.-28.8.
20:00/17:00

AFTER: POUTO

26.-27.8. od 20:00 / 28.8. od 17:00.
Čtvrtá kapitola lmového a knižního fenoménu
After zavede Hardina a Tessu na životní
křižovatku, ze které se vydávají každý jinou
cestou. Byli si souzeni, ale Hardinovy běsy jsou
příliš divoké a Tessa prahne po svém osobním
štěstí. Bude mít jejich žhavá, nespoutaná
a nekonečná láska z minulosti také někdy
budoucnost? Oba se změnili, kdysi nesmělá
Tessa je teď sebevědomá mladá žena a Hardin
už ne. USA 2022, 95 min., doporučená přístupnost od 12 let, české titulky, vstupné 130 Kč

29.-30.8.

Stránského 2255
390 02 Tábor

COBRA!

ZEDNICTVÍ PĚKNICE

17:00

THOR: LÁSKA JAKO HROM 3D

Thor (Chris Hemsworth) se nachází na své
nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního míru.
Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher (Christian
Bale), který usliuje o zánik bohů. Thor požádá
Valkýru (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi)
a svou ex-přítelkyni Jane Foster (Natalie
Portman), která – kThorovu překvapení – ovládá
mocné kladivo Mjolnir stejně jako mocný Thor.
Společně se vydávají na vesmírné dobrodružství,
aby odhalili tajemství Gorra a zastavili ho dříve
než bude pozdě. USA 2022, 119 min.,
doporučená přístupnost od 12 let, český dabing,
vstupné 140 Kč

SKLADEM

VÁNÍ
TYPY KO
NĚKTERÉ

*taj24 "sa"

*taj25 "ma."

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

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

31.8.
17:00

THOR: LÁSKA
JAKO HROM 2D

Thor (Chris Hemsworth) se nachází na své
nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního míru.
Jeho cestu za odpočinkem však přeruší
galaktický zabiják Gorr the God Butcher
(Christian Bale), který usliuje o zánik bohů. Thor
požádá Valkýru (Tessa Thompson), Korga (Taika
Waititi) a svou ex-přítelkyni Jane Foster (Natalie
Portman), která – kThorovu překvapení – ovládá
mocné kladivo Mjolnir stejně jako mocný Thor.
Společně se vydávají na vesmírné dobrodružství,
aby odhalili tajemství Gorra a zastavili ho dříve
než bude pozdě. USA 2022, 119 min.,
doporučená přístupnost od 12 let, české titulky,
vstupné 120 Kč

29.-31.8.
20:00

POZVÁNKA DO PEKLA

Po smrti své matky a bez příbuzných podstoupí
Evie (Nathalie Emmanuel) test DNA… a objeví
dlouho ztraceného bratrance, o jehož existenci
neměla tušení. Její nově nalezená rodina ji pozve
na okázalou svatbu na anglickém venkově, kde
se nejprve se nechá svést svůdným aristokratickým hostitelem. Když však odhalí zvrácená
tajemství v historii své rodiny a znepokojivé
úmysly skrývající se za jejich hříšnou štědrostí,
promění se její návštěva v noční můru a boj
o přežití. USA 2022, min., mládeži do 15 let
nepřístupný, české titulky, vstupné 130 Kč
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

PRÁCE MINIBAGREM
• VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE
• HRUBÁ REKULTIVACE A ÚPRAVA TERÉNU
• ČIŠTĚNÍ STOK, TRHÁNÍ PAŘEZŮ
• VRTÁNÍ DO ZEMĚ (sloupky, výsadba atd.)

Minibagr Takeuchi TB016 vybaven roztahovacím podvozkem
s gumovými pásy. Podkopové líce 30, 40 a 60 cm, naklápìcí
svahová líce, rozrývací hrábì, hydraulický vrták. Hloubka
podkopu 2 m, Šíøka a výška bagru 1 x 2,4 m Hmotnost 1,6 t

více info
na telefonu:

721 040 562
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–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám houpací otočné čalouněné
křeslo, nový mikroplyš, toaletku s prosklenou skřínkou a zrcadlem, koňské
chomouty, kravské chomoutky, krumpolce, rozporku, starou pilu, starož. váhu
decimálku stř. velká se závažím. Tel.:
723665221.
–––––––––––––––––––––––––––––
Pomohu se závislostí na alkoholu Vám
nebo někomu blízkému. Zdarma.
Táborsko. Sám abstinuji přes 22 let. Tel.:
602126685.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nové, nepoužité, moderní,
čtyřkolové choditko skládací, pro méně
pohyblivé seniory. Barva šampaň. Cena
1.500,- Kč.Tel.: 725032591.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodej přímo z pole v Černovicích vedle
benzinové pumpy dle vlastního výběru:
Brambory, cibule, cukety, ředkev, červená
řepa, rajčata, papriky, mrkev, celer.
Později Hokkaido, petržel, dýně na
vyřezávání.Tel.: 602135932.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kamna SUSLER skoro nepoužité, šicí stroj MINERVA šlapací
v dřevěné skříni a pračku vířivou
v dřevěné skříni. Šicí stroj a pračka jsou
funkční, retro. Cena dohodou. Tel.:
606373256.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodáme kočárek KinderKraft VEO 2
v 1, možno vidět v Táboře, preferujeme
osobní odběr. Ke kočárku mohu přidat
vajíčko, houpátko, oblečení na holčičku
0 - 12 měsíců. Cena dohodou. Tel.: 604
403 718.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám motor s čerpadlem zn. Calpeda z domácí vodárny, 3 roky st., funkční.
Hloubka 5 - 41 m, 2.3 m3/h, 2900
ot./min, 220 V. Dobré i na zahradu.
Soběslav.Tel.: 724278741.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím dětské jízdní prostředky:
koloběžka pro nejmenší se 3 kolečky pro
větší stabiltu dítěte. Cena 99 Kč. Plastové
odrážedlo motorka, cena 120 Kč. Odrážedlo s nastavitelnou výškou sedátka
a řídítek, brzda. Cena 300 Kč. Foto možné
zaslat.Tel.: 607588510.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dohodou čalouněné dvojlůžko s úložným prostorem v zelené
barvě. Dále prodám, také dohodou,
funkční bílou laminátovou vanu s masážními tryskami. Málo využitou. Tel.:
724005301.
–––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím 2 motory 1,5 kW v chodu /1 i
k vodárně /, dále kompletní kotevní
systém na stožár - třeba na špatný příjem
různých signálů, masivní Al /hliník/
pásovina a kabel AYKYZ 4 x 16 /závěs
nebo možno i do země/. Vše levně dohoda. Podrobnosti na tel.Tel.: 724 079
518.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám plaňky 120 cm, 900 ks a trámky na plot 60 ks, délka 4 m. Vše pěkně
složené na vozíku v balíkách, mohu
dovést. Cena 25.000 Kč. Tel.: 605 847
118.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám palivové dřevo k těžbě
3
svépomocí. Poškozené smrky cca 10 m /
650 Kč. Výborný přístup ze silnice, plac
bez strouhy, pro auto s vlekem.
Soběslavsko po 17 hod.Tel.: 381523359.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nový jogurtovač Ariete 1 l,
v orig. balení + návod. Cena 300 Kč. Tel.:
704877004.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám palivové dříví. Zadní Střítež.
Tel.: 602758317.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pumpu na studni stojatou
jednočinnou, použitá 6 let, plně funkční s
táhlem a pístem, nevyužitá. Cena 2.500
Kč. Klenovice.Tel.: 724278741.
–––––––––––––––––––––––––––––
PRODÁM litěné radiátory 20 x 110
cm - 3 ks a 20 x 70 cm - 3 ks. Cena
dohodou.Tel.: 606603108.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dětské boty velikost 30 a 31,
3 páry, dívčí, cena 50 Kč za jeden pár.Tel.:
605986838.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kolo, velmi dobrý stav, černé a
modré barvy, značky Kellys. Ke kolu přilba
zdarma. Cena za jedno 2.500 Kč. Tel.:
728562607.

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

Instalatér / Vrata / Kadeřnictví / Palivové dřevo / Renovace van / Pronájem / Pedikúra

AKCE VRATA HÖRMANN

INSTALATÉRSTVÍ
A TOPENÁŘSTVÍ

Vrata

s pohonem

od

AT
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VR

KADEŘNICKÝ SALON

23.990 Kč *

*Cena je včetně montáže a 15% DPH.

www.vrata-svatek.cz 775 252 922

dřevo

palivové

Pracujeme s vlasovou kosmetikou MATRIX

pěstební činnost
těžba dřeva
obchod se dřevem

• 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

K

TE
VA
AS

Tel.: 720 968 789

Michal Říha - tel.: 604 458 867

O VSTUPENKY

SOUTĚŽ DO ZOO

V tomto vydání Partnera jsme pro Vás připravili soutěž o vstupenky do ZOO
v Táboře. A co udělat, abyste vyhráli? Hledejte v plošných firemních inzerátech výrazy označené
kódem *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 oznámeníVaší výhry.Tajenku můžete zasílat klidně i elektronicky na email: soutez@inzercepartner.cz. Z došlých odpovědí bude vylosován jeden výherce a získá od redakce
dvě jednorázové vstupenky pro dospělého doTáborské ZOO s roční platností!
Jak poznáte soutěžní výraz v inzerátu? Jde o spojení hesla, čísla a výrazu: *taj číslo "výraz", kde číslo
udává pořadí části textu v tajence a "výraz" je hledaná část z tajenky.Více viz schéma.

*taj 1 "výraz"
Že jde o soutěžní
výraz poznáte
v textu plošného
inzerátu
heslem *taj

Číslo "1"
znamená
pořadí
daného
slova v tajence

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

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

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

Přístrojová pedikúra
• Máte problémy s nehtovou plísní - viz obrázek?
• Nestyďte se za své nehty
• Ošetření kuřích ok a zarostlých nehtů
• Lakování, relaxační masáž, poradenství
• Přijedu i k Vám domů, pokud nemáte možnost
dopravit se k nám
• Rychlé objednací lhůty

Pavlína Černohorská
rezervace na tel.: 770 779 550
strana 14

U Komory 814, Sezimovo Ústí I.
sídliště nad Lužnicí
naproti zdravotnímu středisku

Obsahem srpnové tajenky je citát od francouzské spisovatelky
a dramatičky Françoise Saganové. Všechny odpovědi zaslané do
25. 8. 2022 budou zařazeny do slosování. Hodně úspěchů při skládání
tajenkyVám přejeVaše redakce.
Výhercem minulé soutěže byla vylosována paní Alena Koutníková
z Horek u Tábora a získala tak od redakce 500 Kč. Správné znění minulé
tajenky: „Lidé na vás nebudou mít čas, pokud jste vždy naštvaný nebo si
stěžujete. " Gratulujeme. Dotazy k této soutěži na 608 223 122.

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)

I přes všudepřítomné

zdražování

my nezdražujeme
Poměr cena inzerce/náklad v novinách Partner

STÁLE VÝHODNÁ!
Než se rozhodnete pro vhodné inzertní médium,
spočítejte si cenu inzerátu / počet vydaných kusů.
V okrese Tábor má Partner stále nejvyšší náklad!

) 608 223 122 /602 855 804
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

SBĚRATELSTVÍ
>>> pokračování ze strany 13

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

ŘÁDKOVÁ

www.inzercepartner.cz

Koupím české granáty a jiné podobné
šperky i poškozené.Tel.: 774121121.
–––––––––––––––––––––––––––––
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.: 607064577.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám knihu Podkovářské zrcadlo,
autor J. Horn, z roku 1929, ve velmi
dobrém stavu.Tel.: 732809614.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám saně za koně (pro 4 osoby)
i s ojí. Jsou v dobrém stavu, staré 80 - 100
let. Nízká cena, dobrá investice. Dále
přenechám za odvoz okna se sklem
s původními kličkami (mosaz, hliník).Tel.:
732809614.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 150 knih - pro milovníky
humoru, vtipu a anekdot. Spokojeni
budete s kvalitou a s velmi nízkou cenou.
Více info po telefonu. Dále prodám 13
knih s originál podpisy autorů. Více info
po telefonu.Tel.: 728987522.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 38 knih - pro milovníky sci- ,
záhad a tajemství. Spokojeni budete
s kvalitou a s nízkou cenou. Více info po
telefonu. Dále prodám 3 rozkládací
leporela malíře Vojtěcha Kubašty. Tel.:
728987522.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám z veliké knihovny tyto knihy:
Verne, May, Kod, dobrodružné, válečné,
politika, poesie, detektivky, technické,
malíři, umění, staré vázané časopisy,
staré německé knihy a celé řady pěkných
vazeb klasiků. Vše levně. Tel.: 721 206
403.
–––––––––––––––––––––––––––––
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 dobrá
investice.Tel.: 721206403.
–––––––––––––––––––––––––––––
Koupím staré pohlednice, i alba na
ně, svaté obrázky (ne obrazy), pozvánky
na ples, staré jídelní lístky, autogramy,
lmové a socialistické plakáty a jiný
zajímavý 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.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám svaté obrázky - velmi staré,
veliké množství, 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.
–––––––––––––––––––––––––––––
Kdo daruje známky a vše kolem
latelistických potřeb pro začínajícího
dětského latelistu? Předem děkuji. Tel.:
775334542.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám šelakové gramodesky
ULTRAPHON, album 9 desek "Slovanské
tance" A. Dvořák (Symfonický orchestr
českého rozhlasu diriguje Otakar
Jeremiáš). Stav 100%. Cena dohodou.
Dále prodám broušené sklo: Váza velká,
váza malá, popelník, mísa velká, misky
malé (6 kusů). Cena dohodou. Tel.:
777161148.
–––––––––––––––––––––––––––––
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.
Pokračování na straně 15 >>

Půjčky / Truhlářství / Úklid / Koupelny / Fotbal
ŘÁDKOVÁ

INZERCE

Objednávejte kupónem na této straně.

SBĚRATELSTVÍ

Nejrychlejší

půjčka

>>> pokračování ze strany 14

5.000 až 70.000 Kč

lokalita
Táborsko

724 393 227

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

TRUHLÁŘSTVÍ

víl

Kratoch

TÁBOR

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

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

tel.: 721 270 547

truhlarstvikratochvil@seznam.cz
www.truhlarstvikratochvil.com

SEZNAMKA

KOMERČNÍ AREÁL
®

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

Podnikejte u nás v areálu TOPAS!

KUPÓN

PRO PODÁNÍ SOUKROMÉ
ŘÁDKOVÉ INZERCE - ZDARMA

Do příštího vydání budou zařazeny
pouze kupóny došlé do 26. 8. 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:

Rubrika

Muž 55 181 hledá empatickou, spíše
citlivou ženu pro vztah. Mám rád přírodu,
zvířata, zajímá mě alternativní medicína.
Těším se na možnou odpověď. Tel.:
606160850.
–––––––––––––––––––––––––––––
Hledám hodného sympatického
muže od 55 let, který chce prožít vše
krásné, oblast Táborsko a okolí. Pouze
SMS!Tel.: 702446324.
–––––––––––––––––––––––––––––
Symp. vdovec sp. postava, ml. vzhled
168 / 69 / 69, vitál, šikula, vtip, s dobrým
srdíčkem hledá symp. vtip rozved. ženu
k seznámení, sp postava do 59 l, která má
ráda výlety, bowling, koupadlo a jiné
srandy a jiné skotačení. Řidič uvítám,
změna je život a léčí js zaj. Tábor. Tel.:
605088476.
–––––––––––––––––––––––––––––
61 172 hledá přítelkyni na vážný trvalý
vztah, která by se chtěla přistěhovat do
nového bytu, chodit spolu na procházky,
kina, kávu, ze Sezimova Ústí,Tábora nebo
Plané nad Lužnicí. Může být i Ukrajinka či
Polka. Piš SMS.Tel.: 704156526.
–––––––––––––––––––––––––––––
Vdovec 69 let 185 / 85 kg rybář,
zahrádkář, hledá ženu přiměřeného věku.
Procházky přírodou, kamarádství a možná i víc. Táborsko a okolí. Tel.: 721 313
401.
–––––––––––––––––––––––––––––
Ahoj. Citlivou slečnu se vztahem k přírodě (do 40 let, bez z.), se tímto snaží
oslovit osamělý bezprobl. nekuřák 55/
171, modrooký, delší blond vl.. Praha 3.
Tel.: 731558263.
–––––––––––––––––––––––––––––
Muž 46 let... rád bych nabídl fajn ženě,
dívce, holce, paní, slečně...(18 až 50 let) z Tábora a okolí - přátelství... masáž...
objetí...Tel.: 607817968.
–––––––––––––––––––––––––––––
Ahoj 50 sympaťák hleda Mamku
34/46 s dcerou Decim a okolí. Tel.: 724
179 892.
–––––––––––––––––––––––––––––
Věřím, že najdu, malou a hodnou ženu
60+ na výlety a hezké přátelství.
Společně prožít klidný zbytek života. Muž
63 let zTábora.Tel.: 734787930.
–––––––––––––––––––––––––––––
Ahoj. Pohodový sympaťák mladšího
vzhledu 49/ 183/ 95, bydlící v Táboře,
hledá kamarádku na trávení volného
času.Tábor a okolí.Tel.: 607731422.
–––––––––––––––––––––––––––––
Ahoj, hledám štíhlou, příjemnou a veselou slečnu do 40 let na společné výlety,
a pro rodinný život. Jmenuji se Pavel, je mi
44 let, štíhlý a jsem ze Soběslavi. Tel.:
605875011.
–––––––––––––––––––––––––––––
Muž 45 let, sportovní postavy, hledá
ženu na hezké milování. Tel.: 722 469
147.
–––––––––––––––––––––––––––––
Muž 56 letý hledá ženu na trávení
volného času ve dvou. Najdu Tě??
Pelhřimovsko. Neváhej a napiš. Tel.:
722483111.
–––––––––––––––––––––––––––––
Důchodce z Tábora, 77 let, nekuřák, se
smyslem pro humor, by rád poznal
sympatickou ženu, pro společné chvíle.
Jaromír.Tel.: 723430103.
–––––––––––––––––––––––––––––
Ahojky, hledám mladou holku z Tábora na irt, piš SMS.Tel.: 728855764.
–––––––––––––––––––––––––––––
65r /182 hledá vážný pohodový vztah
se ženou do 66 r.Tel.: 602555275.
–––––––––––––––––––––––––––––
Ahoj. Hledám slečnu, ženu na
diskrétní schůzky. Mě 49 let, sympaťák,
pohodový, mladšího vzhledu. Tabor
a okolí.Tel.: 607731422.

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.

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

ZÁPASY FC SILON TÁBORSKO
srpen / září 2022

dit
Přijďte fan tadion .
na náš s
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

domácí

3. kolo

hosté

MFK
Vyškov

FC SILON
Táborsko

domácí

13. 8. 2022
10.15
4. kolo

FC SILON
Táborsko

21. 8. 2022
17.00

MFK
Chrudim

hosté

domácí

5. kolo

hosté

FC
Jihlava

26. 8. 2022
18.00

FC SILON
Táborsko

domácí

6. kolo

hosté

MFK
Karviná

31. 8. 2022
17.30

FC SILON
Táborsko

domácí

7. kolo

hosté

FC SILON
Táborsko

4. 9. 2022
17.00

Sparta
Praha B

Změna termínů zápasů vyhrazena, sledujte náš web www.fctaborsko.cz
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–––––––––––––––––––––––––––––
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.: 603872698.
–––––––––––––––––––––––––––––
Prodám staré pečetidlo maltézských
rytířů, bližší info na tel.Tel.: 604824654.

ZAKÁZKOVÉ

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

TERMÁLNÍ
LÁZNĚ

DŘEVITÁ

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

VLNA

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

!
kuchyně v novém
polední menu - rozvoz jídel
výběr z hotových jídel
minutková kuchyně
steaky, saláty
srazy, večírky, pohřby / 3 salonky / až 50 míst
tankové pivo Gambrinus, Pilsner Uquell, Kozel

) 608 224 599

SEZIMOVO
ÚSTÍ

r e s ta u r a c e

TUROVEC

) 775 638 170
kuchyně

Svépomoc 680 / Sezimovo Ústí

w w w. r e s ta u r a c e l i pa .c z

PLANÁ NAD LUŽNICÍ

HODINOVÝ
MANŽEL

6.690,-

VELKÝ MEDER – Hotel AQUA
25.9.–28.9. polopenze / 3 noci

5.690,-

VELKÝ MEDER – Penzion GYORY
1.10. – 5.10. polopenze / 4 noci

5.990,-

Z DŮVODU NAVÝŠENÍ CEN POHONNÝCH HMOT JSME NUCENI
ÚČTOVAT PALIVOVÝ PŘÍPLATEK 180 KČ NA OSOBU A POBYT.
Odjezdy: Ml. Vožice, Tábor, Soběslav, Veselí n./L., Č. Budějovice, Třeboň.

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

VELKÝ BAZAR
6.900,-

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

akční

Navštivte

SLEVY

naší
vzorkovnu
v Plané nad
Lužnicí

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

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

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

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

w w w.atex- group.cz

24.8.
2022

PODHÁJSKA – Penzion QUATRO
12.9.–18.9. snídaně / 6 nocí

SMRK
dvoupostel 180 x 200 cm

42

UZÁVĚRKA REZERVACÍ
FIREMNÍ INZERCE
DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA:

SÁRVÁR – Hotel PARK INN
16.10.–20.10. all inclusive +vstupy / 4 noci za 3 8.990,-

nové

30 let

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

ZALAKAROS – Hotel PARK INN
2.10. – 6.10. polopenze+ vstupy / 4 noci za 3 7.790,-

POSTELE

podlahové
krytiny

UNILIN click 4 V spára

rem
autoka ra
z Tábo

Šafaøíkova 1791, Tábor, tel.: 381 254 736, PO-PÁ 9-12/13-17, SO 9-11

724 307 781

SPC vinyl ﬂoor

Maďarsko
Slovensko

u nádraží

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

vinyl
NOVÉ
generace

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

OČNÍ OPTIKA

banesoptik

měření zraku zdarma / brýle na počkání

SLUNEČNÍ
DIOPTRICKÁ
ČOČKA
od

290,-

SAMO
CÍ
ZABARVOVA
ČOČKA
od

690,-

BANES OPTIK
tel.: 730 171 267
Otevírací doba:
Tř. 9. května 1989, Tábor info@banesoptik.cz Po-Pá 8:30 - 18:00
naproti České spořitelně www.banesoptik.cz
So 8:30 - 12:00

Adresa redakce: PARTNER - P. KŘÍŽOVSKÝ, K. TŮMOVÁ, Palackého 357 (budova GE Money Bank), 390 01 TÁBOR, e-mail: info@inzercepartner.cz, Web: www.inzercepartner.cz; Tisk: SAMAB PRESS GROUP a.s
Cyrilská 357/14, 602 00, Brno – Trnitá ; Distribuce: První novinová společnost a.s., Paceřická 1/2773 | 193 00 Praha 9; Vydavatel: PAVEL KŘÍŽOVSKÝ - KREDIT, Malšice 277, 391 75 MALŠICE, IČO: 67177140;
Za věcný obsah inzerátů neručíme. Veškerá práva vlast. graf. návrhů vyhrazena. Zveřejňování v jiných médiích jen se souhlasem redakce. Zapsáno do evidence period. tisku pod zn. MK ČR E 22598.
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PRODEJ:

RESTAURACE U LÍPY

