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

www.farmaliska.cz

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
na
na
t
podíva
zvířata.

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

KOVOŠROT
PROVOZ TÁBOR

HUTNÍ MATERIÁLY

Ekologická

likvidace
autovraků
Za autovrak

*kompletní autovrak
odevzdaný v naší
provozovně

vyplatíme

2.000-10.000 Kč*
možnost odtahu

Družstevní 245, Tábor – Čekanice

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

PODLAHOVÉ ROŠTY

BETONÁŘSKÁ OCEL

AUTOSALON / SPORÁKY / SÁDROKARTONY

S Šekovou knížkou ušetříte
až 20 % za servis, díly
i příslušenství.
Pokud máte vůz ŠKODA starý 4 nebo
více let a chcete ušetřit peníze za opravy
nebo výměnu opotřebovaných dílů, pak
je Šeková knížka plná slev určena právě
vám. Šeková knížka obsahuje kupony
s až 20% slevou na materiál i práci u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod
pro vás. Dopřejte svému vozu opravdu
profesionální péči v autorizovaném
servisu ŠKODA.

Milé čtenářky a čtenáři,
Po velmi horkém létě zakončeném
deštivým počasím je tu již devátý měsíc
letošního roku a s ním i zářijové vydání
Partnera. Letní prázdniny skončily a všem
školou povinným začal nový školní rok.
A co nás, kromě zahájení výuky, čeká
v tomto měsíci v Táboře a okolí?
Za zmínku jistě stojí tradiční Táborská
setkání, která mají letos pořadové číslo
31. Zatím to vypadá, že avizovaný
program proběhne podle plánu
a nemusíme se bát žádných hygienických
opatření. V rámci festivalu proběhne již
10. září na Odpočinkové zóně Komora 24.
ročník soutěže v požárním útoku pro děti
nazvaný O pohár starosty města Tábor.
Nejen děti, ale i dospělí si tak mohou
připomenout záslužnost práce hasičů.
Letošní sucho způsobilo nejeden požár,
všichni si pamatujeme, jak náročné bylo
zkrotit ohnivý živel v Českém Švýcarsku.
Klobouk dolů, páni hasiči. Kompletní
program Táborských setkání i další
kulturní přehledy najdete uvnitř tohoto
vydání. Přeji Vám pohodové babí léto.

Využijte až 20% slevy
z Šokové knížky.

Pokud Šekovou knížku ještě nemáte,
je pro vás zdarma připravena v našem
servisu.

Pavel Křížovský - šéfredaktor

ŘÁDKOVÁ

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

AUTO/MOTO

Váš autorizovaný servisní
partner ŠKODA:

AUTOSERVIS NOVOTNÝ
Táborská 568, 375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: 385 731 513
www.autoservisnovotny.cz

*taj1 "Op"

SÁDROKARTONOVÉ

KONSTRUKCE Tábor
PŮDNÍ VESTAVBY, PŘÍČKY, STROPNÍ PODHLEDY,
POŽÁRNĚ ODOLNÉ KONSTRUKCE S KOMPLETNÍ
CERTIFIKACÍ, MINERÁLNÍ STROPNÍ PODHLEDY
tel.: 733 644 522 - Roman Cais, 733 644 524 - Miloš Schejbal
e-mail: info@csmont.cz

www.csmont.cz

STRANA 2
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*taj2 "ra"

Prodám VW Golf IV oceán, r.v. 2003, 1,4 l,
55W. Najeto 121.000 km. STK do 7/2023.
1. majitel, garážovaný. Barva modrostříbrná
metalíza/šedá. Výbava: odnimatelné tažné
zařízení, zimní komplet kola (205/55 R16).
Defeld - lock. Cena dohodou. Foto a info na
telefonu.Tel.: 604377581.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám novou nápravu na vlek za OA.
Cena 2.000 Kč. Bechyňsko. Tel.: 723 236
894.
––––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu garáž 15 m2 u Penny marketu.
Nabídky zasílejte prosím na mail:
mpbonus@seznam.czTel.: 608906460.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám Renault Laguna, 1,6 benzín,
tmavě modrá barva, r.v. 2000, najeto
162.870 km, STK do 24.3.2023. Cena
20.000 Kč.Tel.: 606912691.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám Škodu Octávii combi TDI 81KW,
r. v. 2016, bílé barvy, najeto 127 tis. km,
serviska, slušná výbava, udržovaná
v pěkném stavu, garážovaná, sada zimních
pneu. Cena 300 tisíc Kč.Tel.: 732549503.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám na traktor Zetor Crystal nepoužité náhr. díly: spojka, lamela spojky,
vstřikovač paliva, čerpadlo posilovač řízení.
Bližší info na telefonu.Tel.: 776060170.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám Trabantt 601L., sedan, šedý.
Modrá střecha. RV. 1974, nová kasle 1989.
Najeto 25.000 km. TP. a EM. do r. 5 / 2024.
Otvír. zad. oken, vinuté pružiny. garážov.,
tažné zařízení. 12V. Platím ekodaň. Praha 5,
Motol. Cena: 100.000 Kč.Tel.: 602192808.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám Ford Focus combi 1.5 TDCi,
automatická převodovka, r. v. 11/2019,
najeto 78.000 km, stříbrná metalíza, klima,
el. okna, vyhřívaná sedadla a čelní okno,
navigace, senzor deště a světel, tažné
zařízení, parkovací čidla a hlídání jízdního
pruhu, alu kola, cena 418.000 Kč, dohoda
na místě možná.Tel.: 773470001.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zimní pneu Kormorán 205 / 65
R16 najeto pouhých Cca 400 km, původně
6.500 Kč, prodám za 5.000 Kč dohoda
možná. Zn. nutno vidět, jako nové. Tel.:
604256444.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám králíky na dokrmení a do chovu,
očkované, 150 - 4OO Kč / ks. Veselsko. Tel.:
702554687.
Pokračování na straně 4 >>>

STAVBY / KOTLE / PRÁCE / POTRAVINY / MATRACE

Pavel BÖNISCH

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

R

t

STAVEBNÍ PRÁCE

e
30 l

*taj3 "vd"

KO M F O R T N Í

VYTÁPĚNÍ
PELETAMI

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

ROZVOZ SYPKÉHO MATERIÁLU

SKLÁPĚČKA
do 3,5 t

MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ
sádrokartonové systémy
kazetové minerální podhledy
suché podlahy
strešní okna
*taj4 "ov"
půdní vestavby a jejich rekonstrukce na klíč

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

U Čápova dvora 2762, Tábor / tel: 777 729 580

www.latop.cz

*taj5 "ý"

PŘÍPRAVA NA CHLADNĚJŠÍ
POČASÍ V PLNÉM PROUDU
Léto pomalu za námi, podzimní dny před námi.
Posilněte své tělo Himalyo goji šťávou, rakytníkovou
šťávou, či si připijte Žufánkovou pálenkou.
Pomalu a jistě můžete objednávat
dobroty na svatomarnské hody.
Objednejte na
našem eshopu:
www.farmauivusky.cz
FARMA U IVUŠKY

*taj6 "př"

farmauivusky

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

ŘÁDKOVÁ

GARÁŽOVÁ

PŘEDOKENNÍ

MARKÝZY VRATA

BYTOVÉ VYBAVENÍ
>>> pokračování ze strany 2
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NABÍDKA

Servisujeme a opravujeme vrata a pohony vìtšiny výrobcù.

VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ ROLETY • BALDACHÝNY DO ZIMNÍCH ZAHRAD A PERGOL
VODOROVNÉ I SVISLÉ MARKÝZY • FASÁDNÍ CLONY • SÍTĚ PROTI HMYZU ...

od

roku

1991

BRÁNY • VCHODOVÉ DVEŘE • POHONY

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),
*taj7 "ít"
Telefonické konzultace: PO-PÁ 8.30 - 16.00

Máme nový web:

www.janajanu.cz

Neubauer

ZAHRADNICTVÍ
Tuèapy 54
velký výbì r chryzantém multiﬂora,
vøesy, hebe a další podzimní kvì tiny
v nabídce od 2. týdne mì síce záøí
dušièková vazba
vazby je možné objednat i na zakázku

Nakupujte levnì ji pøímo v zahradnictví v Tuèapech
o
Otevøením
i o státnu
svátk
28. 9.

Veškeré aktuální informace:
Zahradnictví Neubauer Tuèapy

v ZÁØÍ po-pá otevøeno pouze odpoledne! ! !

zahradnictvi.neubauer@seznam.cz

723 864 118

Nábytek
BOROVICEMASIV
Dětská patrová postel BM155
140x200 cm s rozšířeným lůžkem

*taj8 "el"

Prodejní doba doba:
Po-Pá 8.00 - 11.00 / 14.30 - 17.30
So-Ne 8.00 - 11.00 / 15.00 - 17.00

SPECIALIZOVANÝ

www.zahradnictvineubauer.cz

DŘEVĚNÝ NÁBYTEK

OBCHOD

Patrová postel s přistýlkou
PPV001 200x90 přírodní

Dřevěné jednolůžko stohovací
90x200 cm borovice masiv
BM138-přírodní

Masivní dřevěná postel s přistýlkou
BM137 borovice masiv 90x200 cm
přírodní

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

Rostoucí židle SANDY - M07
natur/bílá s ergonomickým sedákem

Prodám dvě čalouněná lůžka s úložným
prostorem, možno sestavit i jako dvojlůžko.
Cena 1.300 Kč za 1 ks. I jednotlivě. Tel.:
737379125.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám novou vanu, 100 x 70 cm, se
sedátkem, nepoužitá, levně. Tel.: 773 759
572.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nábytek 50. léta - sekretář,
knihovna (3 ks - i jednotlivě), keramické
umyvadlo, š. - 58 cm, kobereček 1,4 x 2 m
(orient vzor).Vše zachovalé, cena dohodou.
Tel.: 381231561.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám starší obývákovou stěnu: d. 298 cm, v. - 240 cm, h. - 42 cm. Hnědá
barva, část prosklená. Cena dohodou. Tel.:
733104483.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám metrace, vrchní povrch ovčí
vlna, rozměry: 200 x 90 x 14 cm, nové,
nepoužité, 2 ks. Cena dohodou. Možno
volat a psát SMS. Děkuji.Tel.: 702692307.
––––––––––––––––––––––––––––––
Nový PC stůl, světlý dub, délka 110 cm,
cena 500 Kč, za odvoz jednotlivé stříňky 74
x 42 x 60 - 6 kusů, spojovací rampy - 110 x
42 x 12, kaštan, vhodné na chatu. Tel.:
723520160.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám vnitřní dveře, plné, 80 cm,
pravé, velmi levně.Tel.: 702692307.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám bílou keramickou nohu k umyvadlu, výška 67 cm.V případě zájmu přidám
zdarma starší umyvadlo. Cena 170 Kč. Tel.:
608857884.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám houpací křeslo, značkové,
starší, pro starší lidi za 1.500 Kč. Tel.: 603
336 520.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 3 ks nábytku zelené barvy,
imitace dřeva. Skříň (vitrína) Š - 80, H - 37,V
- 200. TV stolek Š - 72 H - 46, V - 75.
Konferenční stůl Š - 120, H - 63,V - 55.Více
info teleofnicky. Děkuji.Tel.: 724059860.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám vestavnou horkovzdušnou
troubu zn. Mora, nefunguje spodní ohřev,
cena 1.000 Kč.Tel.: 606826169.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám TV stolek, šedý, prosklená
dvířka, otočná horní deska,V - 57 cm, Š - 80
cm, H - 57 cm. Velmi zachovalý. Cena 400
Kč.Tel.: 606739304.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám židle (6 ks) tm. hnědé, podsedák
a opěrka plostrované, velmi zachovalé.
Cena 400 Kč za kus.Tel.: 606739304.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám palubky smrkové, různé délky,
včetně malé skříňky (botník) - také z palubek.Vhodné na chatu či chalupu. Cena za
vše 1.500 Kč.Tel.: 724509088.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám použitou skříň do koupelny
s košem na prádlo, bílá barva, 2 šuplíky,
skříňka na ručníky, ve velmi dobrém stavu.
Rozměry: v - 188 cm, d - 50 cm, h - 32 cm.
Cena: 900 Kč.Tel.: 606491450.
––––––––––––––––––––––––––––––
Satelitní parabola 85 cm z hliníku. Mega
SAT Twin LNB Diavolo, frekvence 10,7 12,75 GHz. FULL HD satelitní přijímač
SkyTec HD 110, Irdeto, MPEG4 / MPEG2 –
HD / SD. Blind Scan, PVR, simultáně až 3
programy, HDTV (H.264 / MPEG4 HD),
Linux, Time Shift, PP, dva porty USB,
rozšířený EPG, MKV, Xvid, DivX, MP 3, JPEG,
Ethernet.Tel.: 702936842.

DOMÁCÍ ZVÍŘECTVO
*taj9 "je"
2

PRODEJNÍ PLOCHA 200 m - POUZE DŘEVĚNÝ NÁBYTEK
Kombinovaná komoda BM150
borovice masiv 165x92x42 cm

Dřevěná truhla BM105
borovice masiv

Vitrína borovice masiv BM101

Šatní skříň BM KLASIK 78 š. 160 cm

Příborník Torino borovice masiv

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 4

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

Nabízím k odběru králíky, i chovné,
kvalitní.Tel.: 602644709.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám domácí vejce, travnatý výběh,
krmené zrnem.Tel.: 702957329.
––––––––––––––––––––––––––––––
Kachny, zabité a opracované, prodám od
září do prosince. Cena je 150 Kč / kg. Dále
prodám kohouty do chodvu (letošní),
nabízím berana do klobás (3 roky stáří),
cena 800 Kč. Radenín, okr. Tábor. Tel.:
722768583.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám vykrmené domácí husy, husy
možno živé nebo opracované. Přijímám
objednávky na podzim.Tel.: 702860233.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám selátka gotingenského miniprasátka, 3 kluci a 3 holky. Cena za kanečka
700 Kč, za sviňku 800 Kč. Odběr konec
srpna, začátek záři. Veselsko. Tel.: 720 284
377.
Pokračování na straně 6 >>>

REALITY / KOMERČNÍ PROSTORY

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

723 504 504
POJĎTE S NÁMI PRODAT I VAŠI NEMOVITOST

ZDE

MÙE BÝT I VAŠE

*taj10 "te"

NEMOVITOST

V KAŽDÉ SITUACI JSME TU PRO VÁS

Cek jendanání

NOVÁ

130

HALA

Kč2
m

měsíčně

K PRONÁJMU

Výstavba byla zahájena v srpnu 2021 na vlastních pozemcích v k.ú. Čekanice u Tábora – Družstevní 245,
celková zastavěná plocha 2.600 m2. Součás výstavby je zhotovení nových komunikací a inženýrských sí.
Polyfunkční hala může sloužit pro skladování, lehkou výrobu, obchodní prostor nebo kombinaci zmíněných.
Zastavěná plocha je rozdělena na dva oddělené prostory 2x 1.300 m2.
Vytápění objektu zajišťují sálavé teplovodní panely zavěšené pod stropem haly.

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

K dispozici

2

1.300 m

Tapros Tábor a.s., Družstevní 245, 390 02 Tábor - Čekanice
mob.: 731 401 522, e-mail: vita.rejlek@tapros.cz, web: www.tapros.cz
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

*taj11 "n,"

STAVEBNÍ SPECIFIKACE:
2
- světlá výška 7 m - nosnost podlahy 5 t/m - přímé vjezdy
- vrata průmyslová sekční 4,5 x 4,25 m (š. x v.)
- 1x vstup pro zaměstnance THP a 1x vstup do skladu
- prefabrikovaná železobetonová konstrukce a PUR opláštění
- denní osvětlení je zajištěno vestavěným světlíkem ve střeše
- možnost využi venkovních manipulačních a parkovacích ploch

STRANA 5

REKLAMNÍ STOJANY / SPORTOVNÍ VYBAVENÍ

ŘÁDKOVÁ

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

DOMÁCÍ ZVÍŘECTVO
>>> pokračování ze strany 4

AKCE

Norisreklama s.r.o.

––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kozlíka hnědé barvy, stáří 3
měsíce. Cena 700 Kč.Tel.: 721027885.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám včely i s úly. Cena 5.600 Kč. Při
rychlém jednání sleva 5.400 Kč. Tel.:
734439185.

ELEKTRONIKA

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

e-mail: info@norisreklama.cz

AKČNÍ CENA VČETNĚ
REKLAMNÍHO POLEPU

STNÍ

VLA

BA
O
R
Ý
V

1.990,-

*taj12 "kt"

bez DPH

www.norisreklama.cz
MĚXUS SEZ. ÚSTÍ
AKCE

Kozí hrádek. Uzavření turistické sezóny na Kozím
hrádku, tentokrát v podobě oživlých kostýmovaných prohlídek hradu v podání šermířského
spolkuTáborských kupců.Vstupné: zdarma.

11.9.

14:00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
KOZÍHO HRÁDKU A VYCHÁZKA
DO SVĚTA HUB

26.9.

Kozí hrádek. Ve 14 hodin je připravena komentovaná prohlídka Kozího hrádku a v 15 hodin se
s mykologem Pavlem Špinarem vydáme na jezerní
hráze za houbami. Vstupné na prohlídku: 20 Kč
děti, senioři / 30 Kč dospělí (platba na místě).
Vycházka zdarma.

18.9.

15:00
HURÁ NA HRAD – UZAMYKÁNÍ
KOZÍHO HRÁDKU NKP

Velký

improvizační talk show se sebevědomým názvem
„Všechno nejlepší“. Mluvit budou hlavně ony
- s vámi, zvídavými diváky, prostřednictvím vašich
otázek. Iva a Adéla se nebojí ničeho, takže se
můžete ptát opravdu na všechno. Těšte se na
tématicky laděné večery plné improvizace, standupů a smíchu. Přijďte, bude to nejlepší!

16.10.

Knihovna Školní nám. Zářijové hravé odpoledne
bude ryze knihovnické. Předvedeme si, jak se
vyhledává v katalogu na počítači, čím jsou
označeny naše knížky a zkusíme si obalit knihu.

DIVADLO

19:00
MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
Spektrum. Zábavná talk show baviče,
moderátora a textaře Karla Šípa na motivy
televizního pořadu Všechnopárty. Prostor
dostanou také dotazy diváků. Délka akce: 100
minut.

VÝLETY

19:00
DÁMSKÁ ČTYŘHRA

Kozí hrádek. Ve 14 hodin je připravena komentovaná prohlídka Kozího hrádku a v 15 hodin se
s mykologem Pav-lem Špinarem vydáme na jezerní
hráze za houbami. Vstupné na prohlídku: 20 Kč
děti, senioři / 30 Kč dospělí (platba na místě).
Vycházka zdarma.

24.9.

13:00
HRAVÉ ODPOLEDNE

20.9.

14:00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
KOZÍHO HRÁDKU A MALÁ
OUTDOOROVÁ AKADEMIE III

9/22

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

Spolek Kašpar. Spektrum Sezimovo Ústí.
Čtyři ženy a osmnáct jamek. Láska, děti, kariéra a
zjištění, že každý není tím, kým se zdá být –
opravdu znáte svou nejlepší kamarádku? Hrají: I.
Svobodová, E. Elsnerová, M. Zoubková, J.
Nerudová.Vstupné: 380 Kč.

11.10.
19:00
VŠECHNO NEJLEPŠÍ
Spektrum - předprodej. Přední české komičky
Iva Pazderková a Adéla Elbel přináší novou

z více než 100 ks

VÝBĚR JÍZDNÍCH

10.9.
6:00
ZÁMEK ÚSOV, ARBORETUM
MAKČU PIKČU
A TVARŮŽKÁRNA LOŠTICE
Odjezd: 6:00 Spektrum, 6:15 Tábor ČD. S Ing.
Ivanem Dvořákem navštívíme arboretum Makču
Pikču s širokou nabídkou skalniček, cibulovin a
kvetoucích kaktusů. Další zastávkou bude gotický
zámek Úsov s lovecko-lesnickým muzeem. Výlet
zakončíme v Lošticích, které jsou známé především
díky místní tvarůžkárně. Cena: 1 490 Kč, rezervace
v IC Sezimovo Ústí.

24.9.

6:00
ZA KRÁSAMI BAVORSKÉHO
NÁRODNÍHO PARKU

Odjezd: 6:00 Spektrum, 6:15 Tábor ČD. První
zastávka nás zavede do české sklárny v Mauthu,
pak už nás čeká národní park Bavorský les, stezka
korunami stromů a Třístoličník (1 311 m). Cena:
990 Kč (vstupné na stezku korunami stromů není
zahrnuto), rezervace v IC Sezimovo Ústí.

GALERIE

7.9.

17:00
S EINSTEINEM NA PLÁŽI

Vernisáž od 17:00. Galerie Spektrum
Sezimovo Ústí. Výstava je přístupná do 31. října.
Matematické principy i hledání souvislostí mezi
hudbou, výtvarným uměním, přírodou, vesmírem a
vědou. To vše se objevuje v tvorbě malířky Hany
Masopustové.Vstupné na vernisáž: zdarma.

15.9.
17:00

OBJEKTIVEM A ŠTĚTCEM

Vernisáž od 17:00. Galerie Spektrum
Sezimovo Ústí. Výstava je přístupná do 31. října.
Fotografa Petra Mareše a malíře Jaroslava Mareše
spojuje láska k přírodě, kterou zachycují každý po
svém. Jejich kombinací vznikla vskutku jedinečná
výstava.Vstupné na vernisáž: zdarma.

PRODEJ ELEKTROTŘÍKOLEK
S E R V IS

KOL

A ELEKTROKOL !

Dále nabízíme

ELEKTROKOLOBĚŽKY

KOLOBĚŽKY

Na Ohradě 368, Soběslav, tel.: 381 211 481, 603 836 119
STRANA 6

SERVIS
*taj13 "er"

JÍZDNÍCH KOL

www.cyklosportsvec.cz

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

Prodám exibilní prodlužovací kabel 5
x 4 cv, délka 50 bm, včetně koncovek 32A.
Cena 3.500 Kč.Tel.: 604550116.
Prodám nový hotdogovač a vařič vajec
na 14 párků / 6 vajec. Cena 700 Kč. Tel.:
604178723.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám sadu šlehač + tyčový mixér, plně
funkční, cena 300 Kč.Tel.: 605986838.
––––––––––––––––––––––––––––––
2,5" HDD disk WD Scorpio Blue
WD6400BPVT 640GB (SATA II). Cena 300
Kč a 3,5" Seagate Desktop HDD 500GB
(SATA 3.0). Cena 200 Kč. Mohu zaslat foto.
Tel.: 735711547.

NÁŘADÍ, NÁSTROJE
Prodám stroj na zvlnění drátu pro výrobu
žebírkového pletiva (1500), vakuová
svářečka fólií FS828 (300), topné tělěso
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 pilu Homelite 55 cm, hřídel 3
cm, cena 1.000 Kč. Dále kotouče od vel. 30
cm do 60 cm, ceny od 250 Kč do 600 Kč.
Bechyňsko.Tel.: 723236894.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám hoblovku, š. - 20 cm, přídavná
k cirkulárce, instalatárský svěrák
(trojnožku), pákové nůžky na plech, š. - 20
cm, dvouvařič PB (bomba 2 kg), vč. kufříku,
el. motor 1,5 kW vč. kabelu a přepínače
chodu. Cena dohodou.Tel.: 381231561.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám jednoplotýnkový vařič na PB
+ dvě naplněné 2 kg tlakové lahve, vše za
1.000 Kč.Tel.: 727811980.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám cirkulárku komplet - vč. kabelu
380V, podavače, kotoučů.Tel.: 608617574.

NEMOVITOSTI
Pronajmu pilu - katr - řez do délky 12 m,
tloušťka kmene do 50 cm. Velké skladovací
prostory zastřešené 15 x 30m. Lesy do
100m vzdálenost. Pronajmu statek 73 ha,
vše kolem do 200 m, silnice kolem.
U Strakonic 20 km.Tel.: 776011366.
––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím byt 1+1, 2+kk nebo garsonku
v Soběslavi, případně v Táboře. Platba
hotově, možno i s nájemníkem. Tel.:
776092862.
––––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu garáž v Táboře. Tel.: 777 334
502.
––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím dům nebo chalupu v dobrém
stavu na Táborsku, volejte po 18. hod. Tel.:
381254661.
––––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu RD 5+1 v Plané nad Lužnicí.
Tel.: 602733546.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám RD v Plané nad Lužnicí,
5+1,
2
velmi dobrý stav, cca 211 m , sauna,
posilovna, garáž. Cena 8.600.000 Kč. Tel.:
602733546.
––––––––––––––––––––––––––––––
Dobrý den, koupím garáž v Táboře, ale
není podmínkou, může být i v okolí do 20
km (Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí,
Soběslav, Veselí nad Lužnicí. Děkuji za
všechny nabídky.Tel.: 739166641.
––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím garáž, děkuji za každou
nabídku, spěchá.Tel.: 728578486.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zděný byt v osobním vlastnictví
3+1 s lodžií v Soběslavi, byt je po kompletní
rekonstrukci, k bytu přináleží 3 sklepy, cena
3,3 mil. Kč.Tel.: 776092861.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám rekreační pozemek u řeky2
v Plané nad Lužnicí - Na Černé, 444 m
s chatkou 3 x 4,2 m, 220 / 380 V. Přístup
k řece. Možnost přístavby a připojení na
veřejný vodovod. RK nevolat. Cena
dohodou.Tel.: 777690490.
––––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu garáž Na Kopečku - pouze jako
sklad.Tel.: 722515463.
Pokračování na straně 7 >>>

BAZÉNY / PRÁCE / STAVEBNINY / DŘEVO

ŘÁDKOVÁ

INZERCE

Malšice 334
391 75 Malšice
tel.: 608 107 082

Objednávejte kupónem na str. 15.

ODĚVY

ladislavtomasek@seznam.cz

>>> pokračování ze strany 6

––––––––––––––––––––––––––––––
Nastávající mamince prodám kvalitní
oblečení na miminko od novorozeneckých
velikostí do 8 měsíců, vše po jednom dítěti,
spíše neutrální barvy. Cena levně, dohodou.
Tel.: 604782643.
––––––––––––––––––––––––––––––
Oblečení a boty pro kluka a holku.
Velikost 134 - 158. Jsou tam i značkové
kousky. Levně. Napište co sháníte nebo
mohu poslat seznam i s fotkami. Tel.:
723351724.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám za rozumnou cenu po jednom
dítěti celoroční oblečení od narození, vel.
58 - 76, body, dupačky, košilky, trička,
oberaly, soupr., apod., větší krabice. Vše
pěkné a připravené ihned k použití. Tel.:
602880764.

BAZÉNY

zakázková
výroba

Zvolte si dobrou
práci v Malšicích
ve společnosti Zeelandia spol. s r.o.

... pro lepší požitek z koupání

akční
slevy!

Hledáme:
● Operátora výroby
● Přípraváře

PRÁCE
Nabízím stěhování, vyklízení, odvozy
do sběrných dvorů, odvozy nábytku
a elektrospotř., montáž i demontáž dle
vašich požadavků.Tel.: 602163082.
––––––––––––––––––––––––––––––
Jsem nevidomá s dalšími handicapy
a sháním pomoc s rozšířením inzerátů.
Podrobnosti a text řeknu po telefonu.
Děkuji Žílová.Tel.: 720180167.
––––––––––––––––––––––––––––––
Hledáme šikovnou a spolehlivou pani na
úklid prodejny a adm. budovy v lokalitě
u Stop Shopu. Úklid probíhá 2x v týdnu od
16.30 - 18.30 hod. Plat 2.500 Kč čistého.
Tel.: 777569089.
––––––––––––––––––––––––––––––
Masáže (klasická, shia-tsu), léčení terapeutickými ladičkami (+ re exní terapie).
Tel.: 607817968.
––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám opraváře elektrických lapačů
hmyzu.Tel.: 728417786.
––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám soukromého lékaře k pohovoru ohledně zdraví a pomoci léčit. Dále
hledám poradce v právní věci a pomoc
v této oblasti.Tel.: 728 898067.
––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám pečovatelku o starší lidi se
zájmy o přírodu a kulturu. Mladšího věku.
Tel.: 728417786.
––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím výuku NJ pro jednotlivce i skupinky. Vystudované obory: NJ, ČJ +
dlouholetý pobyt v Rakousku. Těším se na
Vás!Tel.: 602865376.
––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím pravidelný i jednorázový úklid
domácností. Pokud se nemůžete postarat
o domácnost ze zdravotních či jiných
důvodů, tak jsem tu právě pro Vás. Umyji
okna, podlahu, koupelnu, kuchyni, vyluxuji,
vyžehlím atd., co budete potřebovat. Pokud
budete mít zájem, volejte.Tel.: 774250174.

RŮZNÉ

Pokračování na straně 9 >>>

Nabízíme:
Práci bez víkendových
a nočních směn.
• fóliové, sklolaminátové bazény • tepelná čerpadla
• solární panely • bazénové zastřešení
• veškeré příslušenství a bazénová chemie

Práci, kde potřebuješ jen trochu
zručnosti a síly. Ostatní tě naučíme.

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.
*taj14 "ý"

Nástupní mzda 24.000 Kč*, po roce
klidně 31.000 Kč* (*hrubá mzda vč. odměn)
Zvol si dobrou práci a ozvi se nám:

www.bazeny-okna.cz

prace@zeelandia.cz

FALCO
STAVEBNÍ

381 791 824

PILA

MATERIÁLY

SPECIALISTA

NA SUCHOU VÝSTAVBU

AKCE

RYBOVA LHOTA
nabízí:

stavební

SLEVA 5 %

*taj17 "í"

palivové

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

více info na eshopu www.falco-czech.cz

499

ONY
SÁDROKART
DOPR

ZDA
RM
A

LACE
TEPELNÁ IZO

OSB DESKY

*taj16 "vn"

A
AV

Prodám fosforbronzový drát průměr
1,9 mm, délky 450 m, 12 kg (900 Kč),
měděné lanko 120 x 0,2 mm, délky 95 m,
3,2 kg (500 Kč), kuchyňský dvoudřez nerez
780 x 435 mm (700 Kč), schůdky 5 stupňů,
železné (400 Kč). Koupím: nábytek
UNIVERZAL, stojky a skříňky otevřené 50
cm.Tel.: 777161148.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám el. přímotop 2 st. 2000 /
1000W.Termostat, časovač, nový, cena 600
Kč. Infrazářič do koupelny - 3 x 600W,
nadstandard - nový, cena 700 Kč. El. stříkací
pistole ever spray 250, 60W, 230V, nádržka
800 ml + sada náhr. trysek - nová, 700 Kč.
Halogenové infra topidlo, 2 st. 800 / 400W,
otočné, cyklovač - nové, cena 600 Kč.
Gumo lcové holiny vel. 43, nepoužité, cena
500 Kč.Tel.: 602442077.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám el. motor patkový 380/ 220V 320W, 2700 ot. - nový, cena 600 Kč. Sadu
na opravu pneu pro OA, t.j. vzduchový
kompresor 12V, těsnící náplň 700 ml - nové,
cena 800 Kč. 1 ks letní pneu Good Year
195/65 R15 91H, najeto 3000 km, cena
500 Kč. Desky hobra 2 x 1m - 5 ks, cena 500
Kč. Dřevěný sadařský žebřík dl. 7m,
zachovalý, cena 700 Kč. Kosu na trávu - 300
Kč.Tel.: 602442077.
––––––––––––––––––––––––––––––
Vyměním prodám ledničku Zanussi za
mikrovlnku. Rozměr lednice švh 55 x 105 x
57, vše funkční i jednotlivě. Popřípadě koupím mikrovlnku do 300 Kč. Prodám starou
kosu 100 let funkční.Tel.: 775447768.

*taj15 "pr"

DHLEDY
KAZETOVÉ PO

prms

krovy

na míru

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

www.falco-czech.cz

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

Tel.: 607 833 286
www.pilarybovalhota.cz
STRANA 7

ZAHRADNÍ TECHNIKA / TRUHLÁŘSTVÍ / PALETY

VÝPRODEJ

zahradní techniky za snížené

KINO SPEKTRUM

17.9. od 17:30 HÁDKOVI

8.9. v10:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

Komedie ČR, 2022, 95 min., 12 let. Dva bratři
se potkávají v bytě svého dědy. 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 je jednou v životě
viděl.

Komedie ČR, 2022, 95 min., příst. Psycholožka
Irena neprožívá zrovna dobré období. Nejlepším
lékem na životní trable je vyrazit na víno. Kroky
opilé Ireny následně vedou do stanu vědmy
Zoltany, kde vysloví osudové přání: Chci bejt chlap!

8.9.od 17:30 /9.9., 10.9.,25.9.
od 20:00 / 30. 9. v 17:30
JAN ŽIŽKA

*taj18 "př"

Historický ČR, 2022, 125 min., 12 let, dab.
Evropa na konci 14. století.Vše, co vybudoval Karel
IV., císař římský a zároveň český král, se rozpadá.
Přední magnát v zemi, pan Jindřich z Rožmberka,
pohlcuje dvorce svobodných zemanů jeden po
druhém.Ale jeden z nich se mu postaví, jeho jméno
je Jan Žižka.

Platí do 30. 9. 2022.

9.9. od 17:30 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.

10.9.od 15:00 RAKEŤÁK

Animovaný USA, 2022, 105 min., příst., dab.
Příběh Buzze Rakeťáka a jeho dobrodružství do
nekonečna a ještě dál. Mladý astronaut Buzz
Rakeťák se poté, co se svým velitelem a posádkou
ztroskotá na nepřátelské planetě, snaží najít cestu
domů skrze prostor a čas. H

PERGOLY

10.9. od 17:30 AFTER: POUTO

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?

11.9. od 15:00
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.A tohle setkání mu zásadně změní život.

11.9. od17:30 MINAMATA

*taj19 "ij"

Drama USA, 2020, 115 min., 12 let, tit.
William Eugene Smith se proslavil jako jeden
z nejuznávanějších fotoreportérů druhé světové
války. Nyní ale žije samotářsky, rezignujíc na svou
kariéru. Změna nastane, když jej redaktor časopisu
Life tajně vyšle do japonského rybářského města
Minamata.

11.9., 20:00 POZVÁNKA DO PEKLA

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

tel.: 607 236 390

www.carport.cz

Horor USA, 2022, 105 min., 15 let, tit. Po smrti
své matky a bez příbuzných podstoupí Evie test
DNA… a objeví dlouho ztraceného bratrance,
o jehož existenci neměla tušení. Její nově nalezená
rodina ji pozve na okázalou svatbu. Když však
odhalí zvrácená tajemství v historii své rodiny,
promění se její návštěva v noční můru a boj o
přežití.

13.9. od 20:00 STŘÍDAVKA

Komedie ČR, 2022, 90 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 chlapaAnně Polívkové.

14.9. od 20:00 FAMU V KINĚ 03

Rodinný ČR, 2022, 101 min., příst. Další ročník
cyklu FAMU v kině přináší novou kolekci krátkých
lmů z dílen studentů a studentek pražské FAMU.

15.9. od 10:00
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.

15.9. od 20:00
VSTUPENKA DO RÁJE

Romantický USA, 2022, 104, min., 12 let, tit.
Když vám dcera, která tráví prázdniny na Bali,
oznámí, že se tam zamilovala a bude se vdávat,
pravděpodobně skočíte na první letadlo a poletíte jí
to rozmluvit.

PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA

Dokument ČR, 2022, 111 min., příst. Spousta
prestižních zahraničních serverů se shodla na tom,
že story “Českého Honzy“ je skutečnou pohádkou,
která je asi už navždy nenapodobitelná.

16.9. od 20:00 ŘEKNI TO PSEM

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.

17.9. v 15:00 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.
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7. 9. od 20:00 ARVÉD

Drama ČR, 2022, 120 min., 12 let. Film vypráví
o tom, kam až jsme schopni zajít, abychom dosáhli
svého cíle. Arvéd byl ochoten jít až k hranicím
samotného pekla.

ceny!

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

17.9. od 20:00
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.

18.9. v 15:00 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.

18.9. od 17:30 NENE
Horor USA, 2022, 130 min., 15 let, tit. Ten den
by proběhl jako každý jiný, kdyby se na nebi
neobjevilo „cosi“, co sourozencům Haywoodovým
zabilo otce. Bylo to UFO? Zatímco oči senzacechtivých amatérských ufologů a záhadologů se
upírají k nebi, Haywoodovi klopí zraky k zemi. Kdo
se na ně nedívá, toho přece neunesou.

18.9. v 20:00 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
Imposssible.

21. 9. od19:00 ELVIS
Životopisný USA, 2022, 153 min., 12 let, tit.
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.

22. 9. od10:00 PÁNSKÝ KLUB
Komedie ČR, 2022, 89 min., 12 let. Terapie pro
„eroticky závislé“ svede dohromady naprosto
nesourodou pětici. Sezení výstředních účastníků
probíhají pod taktovkou atraktivní, ale nepříliš
zkušené psycholožky Lindy, které se terapie brzy
vymkne z rukou.

22. 9., 24. 9. a 28. 9. od 19:00
AVATAR 3D
Dobrodružný USA, 2022, 161 min., příst.,
dab. Pandora je mírumilovná planeta s obyvatelstvem žijícím v souladu s divukrásnou vegetací.
Posádka vyslaná ze Země na průzkumnou misi jí je
zcela ohromena. H

23.9. od 17:30
GHOST DOG – CESTA SAMURAJE
Akční USA, F, J, 1999, 116 min., 15 let, tit.
Ghost Dog je nájemný vrah řídící se kodexem
japonských samurajů. Svůj ledový klid ztratí
v okamžiku, kdy mu ma áni jako varování zahubí
jeho milované holuby. A to nelze nechat bez
pomsty...

23.9. od 20:00 / 25.9. od 17:30 /
30.9. od 20:00 INDIÁN
Komedie ČR, SR, PL, 2022, 94 min., příst.
Ondřej v Nebrasce dojednal životní obchod
s bohatým investorem. Na cestě z Ameriky letadlo
přelétá nad rezervací, kde právě probíhá pohřeb
indiánského náčelníka. Duch indiána stoupající k
nebi narazí do letadla a nedopatřením se vtělí do
Ondřeje.

24.9. od 15:00 ZAKLETÁ JESKYNĚ
Pohádka ČR, SR, H, 2022, 102 min., příst.
Příběh je inspirován dávnou legendou o zázračné
jeskyni, v níž jsou uložené vzácné poklady. Je mezi
nimi i „obyčejná“ sůl, kterou lidé potřebují pro
sebe i pro svá zvířata.

25.9. od 15:00 NÁMĚSÍČNÍCI
Animovaný D, 2021, 85 min., příst., dab. Když
starší brácha Petr jedné noci zjistí, že jeho sestra
Anna zmizela, uvědomí si, že její bláznivý příběh o
mluvícím broukovi nebyl vymyšlený.

27.9. od 20:00 BANGER
drama ČR, 2022, 105 min., 15 let. Alex má
nejlepší kokain v Praze, rozhodne se ale s
dealováním seknout. Jako začínající raper touží po
úspěchu a slávě. Na obzoru se navíc rýsuje slibná
příležitost natočit hit s uznávaným interpretem.

29.9. od 10:00 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.

29. 9. od 20:00
ÚSMĚV
horor USA, 2022, 117 min., 15 let, tit.
Psychiatrička Rose vyšetřuje mladou pacientku na
pokraji nervového zhroucení. Žena trpí
halucinacemi, pronásledují ji velmi znepokojivé
vize, ovšem není to nic, co by zkušená terapeutka
nezvládla.

PÉŘOVÉ VÝROBKY / ADVOKÁT / PRÁCE / BRIKETY

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

RŮZNÉ
>>> pokračování ze strany 7

––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím malý kufříkový psací stroj,
nejlépe až z doby totality. Táborsko. Tel.:
724925855.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám svářecí souprau na autogen hadice, redukční ventily, ručka, hořáky.
Cena 2.500 Kč. Dále prodám odvodňovací
žlab Stora drain, šíře 200 mm, spádové dno,
litinová mříž, zatížení D400, E600, 4 ks, á 1
m. Cena 4.000 Kč / ks.Tel.: 604550116.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám trafo 220V/ 24V/ 200VA (400),
220V/ 24V/ 125VA (300), autotrafo
ATP15B 120V/ 220V/ 1500VA (300), sluch.
4000 ohmů (200), sluch. 75 ohmů s
mikrfonem 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 nový nepoužitý jogurtovač
Ariete 1 l, včetně příslušenství a návodu,
originál balení. 300 Kč.Tel.: 604782643.
––––––––––––––––––––––––––––––
Jsem nevidomá s dalšími hendikepy
a sháním korálky, klubíčka a jiné výtvarné
potřeby. Spěchá, prosím rozšiřte tento
inzerát mezi další osoby. Kontaktujte mě
prosím na čísle 720180167.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 30 ks zavařovacích sklenic
i s víčky, šroubovací, běžné, za 3 Kč. Tel.:
777022804.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám čisté 3 / 4 l sklenice, šroubovací i
s víčky. Jsou od kupovaných džemů, okuerk,
zeleniny. Jednou otevřené. Sušičku na ovoe
1 x použitou. Perlovku přízi na háčkování,
vyšívání. Tapiko a materiál na něho, nové.
Cena dohodou, vše levně.Tel.: 732917756.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám domácí vajíčka z volného
chovu,Tábor Měšice.Tel.: 732649894.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kancelářskou židli, tmavě
hnědé čalounění, výškově nastavitelná,
pojízdná s područkami. V perfektním stavu.
Cena 500 Kč.Tel.: 723331382.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám různé zemědělské stroje (za
koně) a nářadí, prkna, fošny, támy, kulatinu
- z chalupy, nepoužité. Cena dohodou. Tel.:
381231561.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nepoužité plastové dvoukřídlové okno, rozměry: d. - 118 cm, v. - 125
cm, p.c. 7.500 Kč, nyní 5.000 Kč. Dále
prodám starší funkční cirkulárku za 1.500
Kč.Tábor.Tel.: 704722822.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nová kovová vrata + dvířka
k parcele, šíře vrat - 4 m, dvířka - 1 m, dále
prodám roxor prům. 12 mm. Vše na
telefonu.Tel.: 720562449.
––––––––––––––––––––––––––––––
Lehátko, dřevěná kostra, nové plátno,
je rozkládací. Přenechám za láhev rumu.
Tel.: 702692307.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám skleněné demižony, opletené
i holé, čističku vzduchu Ionic care, nepoužívanou, nevhodný dar, původně 3.500 Kč,
nyní 2.000 Kč, dětské crossové kolo na cca
10 - 15, téměř nejeté, převody, metalíza,
odpružená přední a zadní vidlice, 1.000 Kč.
Tel.: 776136531.
––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím zdarma starší střešní tašky,
cementovky, 300 ks. Prodám mašinku na
maso + náhradní díly. Cena dohodou. Tel.:
774685449.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dřevěné garnýže 116 cm a 326
cm, dále ledničku Calex 40 l, malou pračku
a ždímačku, menší stolek, sáně, pánské lyže
běžky a hole, dámské jízdní kolo, vše staré,
stěhování.Tel.: 776767532.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám páranou i novou pletací přízi za
500 Kč, větší množství vyšívacích bavlnek
za 500 Kč, nový damašek, 13 m, růžový se
vzorem za 2.500 Kč, rohový stolek pod
počítač, světlý za 500 Kč.Tel.: 604792851.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám: 2 dívčí podzimní bundy vel. 158,
koženkovou bundu, 4 dívčí košile vel. S
a 34, taška na malého psíka (do 5 kg), 3
nové 10W zářivky, dámskou jarní bundu
vel. L, novou dámskou sukni vel. XL. Vše
levně.Tel.: 606171775.
––––––––––––––––––––––––––––––
Přenechám za odvoz okna se sklem
s původními kličkami (mosaz, hliník). Tel.:
732809614.
Pokračování na straně 12 >>>

PÉŘOVÉ

Právní služby

VÝROBKY

v Táboře

ČIŠTĚNÍ
PEŘÍ
ZDARMA

První schůzka zdarma

PŘI ODBĚRU SYPKOVINY
• šítí prošívaných dek • dvojitý prošev
s paspulí • šití pøikrývek z antibakteriálních
pracích sypkovin • vhodné i pro alegiky
• kvalitní sypkoviny od standardu po luxus
Najdete nás: Nad Dolinami 227, Tábor - Čekanice
Otevřeno: PO 8–12 / ÚT 8–12/13–17 / ČT 13–17
Dále otevřeno dle předchozí tel. dohody!
*taj20 "de,"

tel.: 739 374 920 w w w. e - j a n o v s k y. c z
KULTURA VESELÍ N/L.

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

Park u KD. 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 u kulturního domu.

30.6. – 15.9.

13:00 - 17:00
AUTÍČKO, KAM SE PODÍVÁŠ

Výstavní místnost KD, otevřeno každé úterý,
čtvrtek a sobotu od 13 do 17 h, vstupné: 20 Kč.
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 proVás soutěž, ve
které budete moci vyhrát rodinnou vstupenku do
Muzea autíček na zámku Příseka.

3.9.

19:00
VESELSKÁ OZVĚNA 2022 – RAJSKÁ
ZAHRADA V ZRCADLE KOMORNÍ
HUDBY

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Modrá
Hůrka, vstupné: dobrovolné. Komorní těleso
Piacere Musicale a jeho hosté.

· 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
9/22

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

13.9.

18:45
LISTOVÁNÍ – ROGER KROWIAK

– kolektiv autorů. Víceúčelový sál KD, vstupné:
120 Kč. Slovenská bondovka, psaná stylem
druhořadého zámořského autora, ve které agent
Roger Krowiak, bratr slavného Jamese, muž s
ocelovými svaly, nebesky vysokou inteligencí a
neodolatelným šarmem, připlouvá do stověžaté
Bratislavy, hlavního města Polska. Zaplétá se do
složité hry a stihne přitom poznat čtyři nejkrásnější
ženy světa.

15.9.

18:30
ZAHÁJENÍ TANEČNÍCH KURZŮ
PRO MLÁDEŽ 2022

Přihlásit se je možné do 6. září 2022. Velký sál KD
od 18:30 hodin. Taneční kurzy povedou lektoři
Hana Stehlíková a Jiří Těhník ze Sportovního
tanečního klubu 6dance Tábor. Přihlášky do
tanečních kurzů přijímá kancelář KD osobně,
telefonicky (381 581 155, 603 495 985) nebo emailem info@kd-veseli.cz. Další lekce v září se
uskuteční 22. a 29. září 2022.

17.9.

9:00-12:00
BURZA

Velký sál KD, prodejní doba od 9 do 12 hodin,
sraz pro prodávající v 8 hodin, rezervace stolů

a další informace na info@kd-veseli.cz nebo 603
495 985, 381 581 155. Přijďte si prodat oblečení,
které se Vám již nelíbí, ale někomu jinému třeba
udělá radost. Stoly Vám půjčíme a poplatek za
prodejní prostor bude 100 Kč.

20.9.

19:00
PREZIDENTKA

Víceúčelový sál KD, vstupné: 120 Kč. Česká
romantická komedie Rudolfa Havlíka v hlavních
rolích sAňou Geislerovou a OndřejemVetchým.

23.9.

19:00
CABARET ŠULIN RŮŽ

Velký sál KD. Nejúspěšnější česká travesti
skupina – Techtle Mechtle a Kočky v pořadu
Cabaret Šulin Růž míří do Veselí nad Lužnicí. Na své
si přijdou nejen milovníci tance, ale také dobré
zábavy a legrace. Těšit se na Vás budou oblíbené
tváře – Dolores, Cathrin, Gina, Saša a Naira.
Vstupné v předprodeji: 350 Kč, na místě: 380 Kč.

30.9.

19:00
ALPSKÝ VEČER PROVONĚNÝ SÝRY

Sál KD, vstupné: 480 Kč, nutná předchozí
rezervace. V tomto komponovaném večeru vám
mnohé výborné horské sýry pocházející z oblasti
Alp představí opět Jiří Kopáček a při ochutnávce

těchto specialit je jako tradičně budete zapíjet také
skvělými víny z navštívených zemí.

4.0.
19:00
NA KUS ŘEČI S MICHALEM
VIEWEGHEM
Velký sál KD. Michal Viewegh je český spisovatel
a publicista, držitel prestižní Ceny Jiřího Ortena
z roku 1993 a je nejprodávanějším českým
spisovatelem s více než milionem výtisků.
V letošním roce oslavil významné životní jubileum
a při té příležitosti vydal knihu Děravé paměti –
Šedesát báječných let pod psa. Michala Viewegha
vyzpovídá moderátor Jiří Vaníček a prostor bude
i pro dotazy diváků. Na závěr proběhne prodej knih
a autogramiáda.Velký sál KD od 19 hodin, vstupné:
150 Kč.

6.0.
13:00
SENIOR BEZ NEHOD 2022
Malý sál KD. Zábava, poučení a fakta v originálním
představení. Divadelní přednáška nejen pro
seniory, dozvíte se mnoho zajímavých a užitečných
informací, které se týkají bezpečnosti chodců,
řidičů, cyklistů a cestujících hromadnou dopravou.
Kromě moderátora a herců Vás určitě pobaví i
poučí předtočené scény s Jaroslavou Obermaierovou a Jiřím Štědroněm. Senior bez nehod je
celosvětově ojedinělý projekt na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravním provozu.

DŘEVĚNÉ

Y
T
E
K
I
R
ROSTEME B A PELETY
a vy můžete s námi

přidejte
se k nám
na tyto pracovní pozice:

technická podpora prodeje
typových výrobků
projektový manažer
montážní pracovník na stavbách
pracovníci ve výrobě
Místo pracoviště: Soběslav, okr. Tábor. Bližší
informace k nabízeným pozicím na tel. čísle:
731 629 772 nebo na www.envi-pur.cz
v sekci kariéra. V případě zájmu zašlete
životopis v elektronické podobě na e-mail:
sekretariat@envi-pur.cz
*taj21 "kd"
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Dřevěné pelety A1 světlé smrkové
Brikety RUF směsná pilina
při odběru palety

Doprava autem s hydraulickou rukou

DŘEVOVÝROBA STANĚK

Přehořov u Soběslavi 87 (objekt bývalého kravína)

tel.: 736 682 549

pracovní doba

PO-PÁ: 8-17

*taj22 "yž"

ŘÁDKOVÁ
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OKNA

T ÁBORSKÁ SETKÁNÍ 2022
HUSITSKÝ KALICH

- 24. ročník soutěže v požárním útoku pro děti.
Pořádá: JSDHTábor
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

CESTA ZA OKEM JANA ŽIŽKY

ODPOČINKOVÁ ZÓNA KOMORA
8.00–12.30
*taj23 "ce"

PLASTOVÁ / DŘEVĚNÁ / HLINÍKOVÁ

ÚTERÝ 13.9.

ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ
BĚH STARÝM MĚSTEM

SLEVY až 50%

- 23. ročník netradičního běhu spojený s pozv á nkou na T á borsk á setk á n í. 16.00–17.00
PREZENCE ÚČASTNÍKŮ. START běhu předškoláků, žáků 1. tříd a nejmladších školáků okolo
náměstí. 17.10–17.50 START běhu na 800 m
ulicemi Starého Města kategorií kadeti, mladší
žactvo, starší žactvo. 18.00 START hlavního
závodu na 3600 m pro muže a 1800 m pro ženy
v kategoriích: 16–40 let, 41–50 let, 51–60 let,
61–70 let, 71–80 let a nad 80 let.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Salamander - 5 let záruka

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

SOBOTA 10.9.

PÁTEK 16.9.

ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ
19.00 DELORAINE

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

- brněnská fantasy/pagan folková kapela

20.20 ZAHÁJENÍ FESTIVALU
TÁBORSKÁ SETKÁNÍ 2022
STAROSTOU MĚSTA
20.30 HLAHOL

– pásmo středověkých písní a husitskýchorál
v podání táborského pěveckého sboru

dodávky / montáž / poradenství / servis

PŘÍCHOD POCHODŇOVÉHO
PRŮVODU

w w w. p l a s t o v a o k n a - t a b o r. c z

Průvod vychází ve 20.45 hod. z náměstí T. G.
Masaryka po trase: 9. května, náměstí Fr. Křižíka,
Palackého ulice a Pražská ulice. SLAVNOSTNÍ
CEREMONIÁL

21.30VIDEOMAPPING
„Z HLUBIN JORDÁNU“

TRUHLÁŘSKÉ
PRÁCE
zakázková výroba / renovace / rekonstrukce

- k 530. výročí založení údolní nádrže Jordán

22.30 SPIRITUAL SEASONS

(Ukrajina) - středověká hudba, keltské melodie a
severské balady doplněné o vystoupení plné
energie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

TRŽNÍ NÁMĚSTÍ
18.00–23.00 STŘEDOVĚKÉ TRŽIŠTĚ

- trh s prodejem tradičních řemeslných výrobků,
atmosféru trhu dokreslí dobový program

• 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

18.00 OTEVŘENÍ TRŽIŠTĚ ZA ZVUKU
BUBNŮ A ŠUMU PRAPORŮ

( Š erm íř sk ý spolek T á bor – T á bor š t í Kupci
aTáborská garda DDMTábor)
19.30 TORTURA – divadeln í p ř edstaven í
(Šermířský spolekTábor –Táborští Kupci)

22.00 a 23.00 BLACKOUT
PARADOX: OHNIVÉ KEJKLE

- ohňová show v podání skupiny Blackout Paradox

18.00–23.00 STŘEDOVĚKÉ LEŽENÍ

Uvidíte dobový život, středověkou kuchyni, výstavu
zbraní, zbrojí a ražbu mincí. (Šermířský spolek
Tábor –Táborští Kupci)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

• 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
• kontejnerová doprava 5 t Avia D 90

607 664 324
730 938 605

cernymlyny@seznam.cz

jj.truhlarstvi@email.cz

*taj24 "lý"

608 071 093

LESOPARK PINTOVKA
21.30 PESHATA A SWING
BANDTÁBOR

ČISTÍRNA PEŘÍ

VA
KO

BUDĚJOVICKÁ
150 m

TŘEBÍZSKÉHO

30 m
OVA
HUS

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

BÍ L

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

u,
Kupte si teplou peřin
zima bude bez plynu ...

*taj25 "sv"

STRANA 10

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

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

Po, Út 14.30 - 18.30

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE
– STARÁ RADNICE | ŽIŽK. NÁMĚSTÍ
POZNEJ MĚSTO
S RYTÍŘEM ROLANDEM PRÁČETEM
VE MĚSTĚ TÁBOR

ZOO TÁBOR | VĚTROVY 10
09.00–18.00 PASOVÁNÍ
RYTÍŘŮ TÁBORSKÉ ZOO

• výběr ze 40 druhů bavlněných sypkovin
• zakázky na počkání po tel. dohodě

tel.: 777 273 834

PÁTEČNÍ DOPROVOD. PROGRAM

pracovní listy pro děti, informace na pokladně
Husitského muzea. Pořádá: Husitské muzeum
vTáboře
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

PÉŘOVÉ
VÝROBKY
TÁBOR - Třebízského 839

- legendární zoopunková legenda z Tábora slaví 25
let od svého založení jedinečným spojením punku
a bigbandu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Staň se rytířem táborské zoo! Projdi řadou nástrah
a splň všechny záludné úkoly. Cesta to však nebude
vůbec jednoduchá! Rytířem táborské zoo se
stanou jen ti nejlepší. Troufneš si na to? Pořádá:
ZOOTábor
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ŠTIČÍ LÍHEŇ – ESOX, SPOL. S R.O.
13.00–17.00 PROHLÍDKA ŠTIČÍ LÍHNĚ
A NAHLÉDNUTÍ DOTAJŮ VODOVĚDY,
PŘEDSTAVENÍ RYBÁŘSKÉHO ŘEMESLA,
EXPOZICE SLADKOVODNÍCH
AAKVARIJNÍCH DRUHŮ RYB

Expozice živých ryb a raků, zkoumání vodního
mikrosvěta a modely vodních ekosystémů. Mnoho
zábavy, poznání a her pro děti i dospělé. Prohlídka
expozice sladkovodních a akvarijních ryb, které
bude možné si na místě zakoupit.Vstupné zdarma

11.00–18.00 RYBÍ ŽRANICE

Thir ve spolupráci s restauracemi ze Spolku Jíme Jih
pořádají malý rybí festival. Těšit se můžete na ryby
smažené, vařené, pečené, uzené, nakládané či
marinované. Nenechte si ujít rybí žranici přímo na
sádkách pod Jordánem. Pořádá: Štičí líheň – ESOX,
spol. s r.o., Fakulta rybářství a ochrany vod
Jihočeské univerzity, RestauraceThir
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

U ČERVENÉHO KONĚ | KŘÍŽKOVA 31
ÚNIKOVÉ HRY - HUSOVA KAZATELNA

Vstupte do nedávno objevené tajné podzemní
kaple mistra Jana Husa a vyřešte řadu nápaditých
úkolů a rébusů.

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

Vstupte do stroje času a vydejte se na cestu do
minulosti. Získejte mocný kalich, který ukryl
vojev ů dce Prokop Hol ý hluboko v labyrintu
táborského historického podzemí.
Vyřešte rébusy, splňte úkoly a pomozte získat
vojevůdci Janu Žižkovi zpět oko, o které přišel.
Vstupné a otevírací doba dle registrací na hry na
webu www.redwool.cz. Pořádá: RedwoolTábor
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

NÁMĚSTÍ FR. KŘIŽÍKA – U BRÁNY
ČASU / NÁMĚSTÍ FR. KŘIŽÍKA U GYMNÁZIA PIERRA DE COUBERTINA
09.00–22.00 PREZENTACEVOZŮ
ŠKODAAVW - Pořádá: CBAuto, a.s.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

SOBOTA 17.9.

ULIČKY STARÉHO MĚSTA
10.00–17.00 ŽIVÉ ULICE

- animace na chůdách v ulicích Starého Města
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ
10.00 GRODZISKA ORKIESTRA DĘTA

(Grodzisk Wielkopolski) – dechový orchestr pod
taktovkou Stanisława Słowińského

11.15 AKORDEONOVÝ
SOUBOR MICHAELLE

(Nové Zámky) - malé hudební těleso Základní
umělecké školy v Nových Zámcích vede Mária
Poláčeková

12.30 KERAMIČKA
13.30 SLAVNOSTNÍ PŘEHLÍDKA
KOSTÝMOVANÉHO PRŮVODU

- průvod vychází ve 13.10 hod. z nám. T. G.
Masaryka po trase: 9. května, náměstí Fr. Křižíka,
Palackého ulice a Pražská ulice.

14.30 SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ
CENY MĚSTA ZA ROK 2022
16.00 MESTNI PIHALNI
ORKESTER ŠKOFJA LOKA

- dechový orchestr pod taktovkouAlojze Kompana

18.00 MICHAL HRŮZAA KAPELA HRŮZY
20.00 DAVID KOLLER S KAPELOU
22.30 KAREL KAHOVEC
ATHE BEATLES REVIVAL

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

JORDÁNSKÁ HRÁZ
22.00 OHŇOSTROJ NAD JORDÁNEM

- k 530. výročí založení vodní nádrže Jordán
Ohňostroj bude odpálený z bývalé Sokolské
plovárny a z pontonů na hladině Jordánu a nabídne
tak nečekané světelné efekty a úžasnou show.
Upozornění: Prostor Jodánské pláže nebude
přístupný veřejnosti dne 17. 9. 2022 v čase
6.00–24.00 hod.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

DĚKANSKÁ ULICE (ZA KOSTELEM)
10.00–17.00 ULIČKA HŘÍCHŮ

Vítejte v době, kde stále pobývají žebráci, potulní
muzikanti i kejklíři. V místní krčmě ochutnáte
pokrmy dle starých receptur, cikánka Vám poodhalí
budoucnost a středověký felčar každého seznámí
s l éč ebn ý mi postupy, procedurami a d á vno
zapomenutými lektvary. Na pořádek v uličce dohlíží
stráž. (agentura Merlet)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ŠPITÁLSKÉ NÁMĚSTÍ
10.00–17.00 STŘEDOVĚKÝ ŠPITÁL

Aneb lékařské učení husitského kazatele, lékaře
a astronoma Mistra Křišťana z Prachatic. Uvidíte
např. chirurga, apatykáře a jeho výrobu medikamentů, astrologa, lazebníka a jeho výrobu mastí,
ranhojiče, babu kořenářku. (agentura Berounští
měšťané)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

TRŽNÍ NÁMĚSTÍ
10.00–23.00 STŘEDOVĚKÉ TRŽIŠTĚ

trh s prodejem tradičních řemeslných výrobků
a dobovým programem

10.00 ELTHIN

– středověká skupina

11.00 KANCIONETA

– skupina dobových tanců

12.00 KEJKLÍŘ VOJTA

– kejklířsko-žonglérské výstupy

13.00 KEJKLÍŘ VOJTA
14.00 ELTHIN
15.00 KANCIONETA
16.00 KEJKLÍŘ VOJTA
17.00 ELTHIN
18.00 KANCIONETA
10.00–23.00 STŘEDOVĚKÉ LEŽENÍ

Uvidíte dobový život, středověkou kuchyni, výstavu
zbraní, zbrojí a ražbu mincí. (Šermířský spolek
Tábor –Táborští Kupci)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

NÁM. MIKULÁŠE Z HUSI
10.00–18.00 STAROČESKÝ JARMARK

trh s prodejem tradi č n í ch lidov ý ch v ý robk ů ,
uk á zkami lidov ý ch ř emesel a doprovodn ý m
programem

10.00 POULIČNÍCI

– staropražské, pouťové a kramářské písně

10.45 DUDLAJDA

– aneb čert aby vzal muzikanty – jihočeská lidová
muzika

11.30 KAPELA NA CHŮDÁCH
– jarmareční lidové písničky

12.15 POULIČNÍCI
14.00 DUDLAJDA

– aneb čert aby vzal muzikanty

14.45 KAPELA NA CHŮDÁCH
15.30 POULIČNÍCI
16.15 DUDLAJDA

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

HOLEČKOVY SADY
10.00–17.00 DĚTSKÝ RÁJ

soutěže, hry, pohádky, tvořivé dílničky a pořady pro
děti a celou rodinu

10.00 VĚTRNÁ POHÁDKA
(Teátr Pavla Šmída)

11.30 VYPRÁVĚNÍ STARÉHOVLKA
ANEB PRAVDA O KARKULCE
(divadlo Koňmo)

14.00 VODNICKÁ POHÁDKA
(divadlo Koňmo)

15.00 ZAPOMENUTÁ POHÁDKA
(Teátr Pavla Šmída)

16.00 VODNICKÁ POHÁDKA

(divadlo Koňmo) - Al Rašíd – historické zábavné
atrakce * žonglér PUPA * středověká řemesla –
ražba mincí * kolotoč na navlékání korálků *
výtvarný ateliér * žonglérský ateliér * trenažér na
jednokolce * výuka na chůdách * horolezecká
stěna * ukázky dravců * tvořivé dílničky
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ANTIKVARIÁT & GALERIE BASTION
10.30 a 15.00 RUMPELSTOLZ

- středověká hudba z německého města Bernau
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

PŘED STŘELNICÍ
10.00–13.00 VÝSTAVA POŽÁRNÍ TECHNIKY PROFESIONÁLNÍCH HASIČŮ TÁBOR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

STŘELNICE – ZAHRADA
15.00 SVIŠTIV ORCHESTŘIŠTI
17.00 POCTA ZUZANĚ NAVAROVÉ
19.00 NÁHODNÝ VÝBĚR

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

VELKÝ ŠANC
18.00 ŠERMÍŘSKÉ VYSTOUPENÍ
19.30 ŠERMÍŘSKÉ VYSTOUPENÍ
22.30 NOČNÍ OHŇOVÁ SHOW

(agenturaAURUM)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

KOSTEL SV. FILIPA A JAKUBA
15.00 HUDEBNÍ MOST:
KOSTNICEATÁBOR

Ve spole č n ě sestaven é m programu úč inkuj í
smy č cov ý orchestr Hudebn í š koly v Kostnici
Constantia Classica Konstanz pod veden í m
dirigenta Sorina Dumitru, který provede koncertní
serenádu W. A. Mozarta, Malá noční hudba, a Pěvecký sbor Domino Tábor, který pod vedením Evy
Křížové, Josefa Čechtického a Jakuba Smrčky
představí pestrý sborový program z populárních
písní.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

LESOPARK PINTOVKA – SINGLTREK
14.00–18.00 TEEN ZÓNA program pro mladé
nejen věkem
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

LOUKA POD HOLEČKOVÝMI SADY
16.00 RYTÍŘSKÝ TURNAJ NA KONÍCH

Královský rytířský turnaj. Rytířské dovednosti na
koních. Přijďte si vybrat svého šampióna.Vstup od
areálu Housova mlýna a od Klokotské ulice od
15.30 hodin. (Plzeňský Landfrýd z.s.)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

MĚŠICE
10.00VYSAZENÍ LÍPY
SLOVINSKO–ČESKÉHO PŘÁTELSTVÍ

- před zámkem Měšice a následná vernisáž
fotografií foto klubu Antona Ažbe v měšickém
Špýcharu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

SOBOTNÍ DOPROVOD. PROGRAM
HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE
– STARÁ RADNICE | ŽIŽK. NÁMĚSTÍ
9.00–17.00 POZNEJ MĚSTO
S RYTÍŘEM ROLANDEM PRÁČETEM
VE MĚSTĚ TÁBOR

pracovní listy pro děti, informace na pokladně
Husitského muzea. Pořádá: Husitské muzeum v
Táboře
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

BECHYŇSKÁ BRÁNA A VĚŽ KOTNOV |
KLOKOTSKÁ ULICE
9.00–17.00TÁBORSKÁ MINCOVNA

ukázka ražby husitských flútků a jiných drobných
mincí. Pořádá: Husitské muzeum vTáboře
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ZOO TÁBOR | TÁBOR – VĚTROVY 10
9.00–18.00 PASOVÁNÍ
RYTÍŘŮ TÁBORSKÉ ZOO

Staň se rytířem táborské zoo! Projdi řadou nástrah
a splň všechny záludné úkoly. Cesta to však nebude
vůbec jednoduchá! Rytířem táborské zoo se
stanou jen ti nejlepší. Troufneš si na to? Pořádá:
ZOOTábor
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ŠTIČÍ LÍHEŇ – ESOX, SPOL. S R.O.
09.00–17.00 PROHLÍDKA ŠTIČÍ LÍHNĚ
A NAHLÉDNUTÍ DOTAJŮ VODOVĚDY,
PŘEDSTAVENÍ RYBÁŘSKÉHO ŘEMESLA,
EXPOZICE SLADKOVODNÍCH
AAKVARIJNÍCH DRUHŮ RYB

Expozice živých ryb a raků, zkoumání vodního
mikrosvěta a modely vodních ekosystémů. Mnoho
zábavy, poznání a her pro děti i dospělé. Prohlídka
expozice sladkovodních a akvarijních ryb, které
bude možné si na místě zakoupit.Vstupné zdarma

11.00–18.00 RYBÍ ŽRANICE

- Thir ve spolupráci s restauracemi ze Spolku Jíme
Jih pořádají malý rybí festival. Těšit se můžete na
ryby smažené, vařené, pečené, uzené, nakládané či
marinované. Nenechte si ujít rybí žranici přímo na
sádkách pod Jordánem. Pořádá: Štičí líheň – ESOX,
spol. s r.o., Fakulta rybářství a ochrany vod
Jihočeské univerzity, RestauraceThir

aneb čert aby vzal muzikanty

17.00 KAPELA NA CHŮDÁCH

Pokračovnání na str. 11 >>>

DŘEVO / ZEDNICTVÍ / PRÁCE

T ÁBORSKÁ SETKÁNÍ 2022
>>> Pokračování ze str. 12
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

HARRACHOVKA
9.00–17.00 „O ŠTÍT MĚSTATÁBORA“

53. ročník závodů ve vodním slalomu v kategoriích:
kajaky K1 muži, K1 ženy, kánoe C1 muži, C1 ženy,
dvojice C2 muži. Pořádá: TJ VS Tábor – oddíl
kanoistiky
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

SBOR BOŽÍCH BOJOVNÍKŮ CČSH |
FARSKÉHO 1960/7
16.00 KONCERT KOMORNÍHO
SOUBORU MATOŠKA

Repertoár souboru zasahuje do všech oblastí
hlavních slohových období i světové hudební
kultury, včetně skladeb současných autorů a tvorby
vlastní. Vstupné: dobrovolné. Pořádá: Sbor Církve
československé husitské Tábor
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

U ČERVENÉHO KONĚ | KŘÍŽKOVA 31
ÚNIKOVÉ HRY - HUSOVA KAZATELNA

Vstupte do nedávno objevené tajné podzemní
kaple mistra Jana Husa a vyřešte řadu nápaditých
úkolů a rébusů.

HUSITSKÝ KALICH

Vstupte do stroje času a vydejte se na cestu do
minulosti. Získejte mocný kalich, který ukryl
vojev ů dce Prokop Hol ý hluboko v labyrintu
táborského historického podzemí.

CESTA ZA OKEM JANA ŽIŽKY

Vyřešte rébusy, splňte úkoly a pomozte získat
vojevůdci Janu Žižkovi zpět oko, o které přišel.
Vstupné a otevírací doba dle registrací na hry na
webu www.redwool.cz. Pořádá: RedwoolTábor
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

NÁM. FR. KŘIŽÍKA – U BRÁNY ČASU
NÁM. FR. KŘIŽÍKA – U GYMNÁZIA
PIERRA DE COUBERTINA
9.00–22.00 PREZENTACE
VOZŮ ŠKODA
AVW

Pořádá: CBAuto, a.s.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

NEDĚLE18.9.

TRŽNÍ NÁMĚSTÍ
10.00–15.00 STŘEDOVĚKÉ TRŽIŠTĚ

TÁBORSKÁ MINCOVNA - ukázka ražby

husitských flútků a jiných drobných mincí
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER | NÁM.
MIKULÁŠE Z HUSI 44
GALERIE AMBIT, RAJSKÝ DVŮR
9.00–17.00 "FRANTIŠEK BÍLEK –
UMĚLEC, MYSTIK,VIZIONÁŘ" (výstava)
10.00–17.00 KNIHORÁJ
– miniveletrh muzejních a galerijních publikací

14.00 "NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY
ROKU 2021" – vernisáž výstavy
14.30–16.00 MNIŠI JSOUTIŠÍ

– hra pro děti od 10 do 14 let (registrace)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

NEDĚLNÍ DOPROVOD. PROGRAM
BOTANICKÁ ZAHRADA | TOMKOVA UL.
8.00–18.00VÝSTAVA HUB

Výstava se bude konat v Botanické zahradě při VOŠ
a SZeŠ Tábor ve spolupráci s Jihočeským muzeem
v Českých Budějovicích. Základem výstavy budou
č erstv é plodnice hub nasb í ran é v r ů zn ý ch
lokalitách jižních Čech. Součástí výstavy je také
odborné poradenství profesionálních mykologů.
Pro školní mládež je připravena znalostní soutěž.
Vstupné: 40 Kč dospělí, 10 Kč děti. Pořádá:
Botanická zahrada přiVOŠ a SZeŠ Tábor
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

KOSTEL SV. FILIPA A JAKUBA |
PARK POD KOTNOVEM
9.00 STAROKATOLICKÁ BOHOSLUŽBA

ZA MĚSTOTÁBOR
Pořádá: Starokatolická farnostTábor
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

HUSITSKÉ MUZEUM – STARÁ
RADNICE | ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ
9.00–17.00 POZNEJ MĚSTO
S RYTÍŘEM ROLANDEM PRÁČETEM
VE MĚSTĚ TÁBOR

- pracovní listy pro děti, informace na pokladně
Husitského muzea. Pořádá: Husitské muzeum
vTáboře
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

10.00–15.00 STŘEDOVĚKÉ LEŽENÍ

BECHYŇSKÁ BRÁNA A VĚŽ KOTNOV |
KLOKOTSKÁ ULICE
9.00–17.00 TÁBORSKÁ MINCOVNA

ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ
14.00 JIŘÍ SCHELINGERTRIBUTE
MLADEN DJELMO
16.00 CORAZÓN

AUGUSTINIÁN. KLÁŠTER | NÁM. M.
Z HUSI 44, GALERIE AMBIT, RAJ DVŮR
9.00–17.00 "FRANTIŠEK BÍLEK
- UMĚLEC, MYSTIK,VIZIONÁŘ" (výstava)
10.00–17.00 KNIHORÁJ

Bez programu

Uvid í te dobov ý ž ivot, st ř edov ě kou kuchyni
a výstavu zbraní, zbrojí a ražbu mincí. (Šermířský
spolekTábor –Táborští Kupci)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

- latin rock, hudební projekt táborských muzikantů
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

DĚKAN. KOSTEL PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
NA HOŘE TÁBOR / ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ
11.00 BOLECH – DUCHOVNÍ DÍLO
ANTONÍNA DVOŘÁKA

- unikátní hudební projekt připomínající dílo
světově proslulého českého autora v podání
T á borsk é ho symfonick é ho orchestru Bolech
a táborských pěveckých sborů pod taktovkou Jiřího
Sychy
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ Národní téma:
Udržitelné památky / vstup zdarma
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

PAMÁTNÍK NACISTICKÉ POPRAVIŠTĚ
A POMNÍK OBĚTEM OKUPACE
10.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

pam á tn í ku s histori č kami Jitkou a Lenkou
Vandrovcovými, sraz u památníku odboje na Kpt.
Jaroše (naproti Zubatce)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

JORDÁN
14.00 NEPŘIVEDEŠ VODY NATÁBOR

komentovaná prohlídka o Jordánu a táborských
kašnách s architektem Milošem Roháčkem Sraz
před spolkovým domem Střelnice, procházka bude
trvat max. 1,5 hodiny.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

DĚKAN. KOSTEL PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
NA HOŘE TÁBOR, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ
11.00 BOLECH – DUCHOVNÍ
DÍLOANTONÍNA DVOŘÁKA
13.00–17.00 samostatné prohlídky kostela

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

GALERIE U RADNICE | M. HÚSKY 54
10.00–17.00TICHÁ POŠTA (výstava)
13.00 komentovaná prohlídka výstavy

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

GALERIE 140 | KOŽELUŽSKÁ 140
10.00–17.00V KOUŘIA PLAMENECH
(výstava)

15.30 KOMENTOV. PROHLÍDKA VÝSTAVY
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

VODÁRENSKÁ VĚŽ | ŽIŽKOVA ULICE
10.00–17.00 PETRA UMA KLVÁČKOVÁ
A KILIÁN KLVÁČEK – KILINY 2 (výstava)
10.00–17.00 fotokoutek předVodárenskou věží
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE
– STARÁ RADNICE | ŽIŽKOVO NÁM.
9.00–17.00 EXPOZICE HUSITÉ, GOTICKÝ
SÁL A VÝSTAVA „TÁBOR A JIŽNÍ ČECHY
OD HOLLARŮ“ Vstup zdarma
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
KROVUAVĚŽE STARÉ RADNICE
Vstup zdarma, rezervace nutná předem na tel. 774
059 263
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

BECHYŇSKÁ BRÁNA A VĚŽ KOTNOV |
KLOKOTSKÁ ULICE
9.00–17.00 EXPOZICETÁBOR, PEVNOST
SPRAVEDLIVÝCH I KRÁLOVSKÉ MĚSTO

- v stup zdarma, nutno vyzvednout č asovou
vstupenku

- ukázka ražby husitských flútků a jiných drobných
mincí. Pořádá: Husitské muzeum vTáboře
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vyřešte rébusy, splňte úkoly a pomozte získat
vojevůdci Janu Žižkovi zpět oko, o které přišel.
Vstupné a otevírací doba dle registrací na hry na
webu www.redwool.cz. Pořádá: RedwoolTábor
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

NÁM. FR. KŘIŽÍKA – U BRÁNY ČASU /
NÁM. FR. KŘIŽÍKA – U GYMNÁZIA
PIERRA DE COUBERTINA
09.00–12.00 PREZENTACEVOZŮ
ŠKODAAVW - Pořádá: CBAuto, a.s.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

VÝSTAVY

HUSITSKÉ MUZEUM - STARÁ RADNICE
| GALERIE | GOT. SÁL – ŽIŽK. NÁM.
TÁBORA JIŽNÍ ČECHY OD HOLLARŮ
- výstava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER |
GALERIE AMBIT NÁM. M. Z HUSI
FRANTIŠEK BÍLEK – UMĚLEC, MYSTIK,
VIZIONÁŘ - výstava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

GALERIE U RADNICE | M. HÚSKY 54

Standardní bohoslužbou s živou hudbou, aktuálním biblickým poselstvím a modlitbami nejen za
město Tábor provede Ing. Pavel Kvasnička a kázáním poslouží Mgr. Jiří Vaněk. Během bohoslužby
bude zajištěn samostatný program pro děti.
V případě nepříznivého počasí bude bohoslužba
přesunuta do vnitřních prostor. Vstupné: zdarma,
zván je opravdu každý. Pořádá: Církev bratrská
Tábor
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

NÁBŘEŽÍ JORDÁNU POD BOTANICKOU
ZAHRADOU S CÍLEM POD TRAFAČKOU
V DOBROVSKÉHO ULICI
10.00–15.00TÁBORSKÁ REGATA

veslařská regata, III. kolo Jihočeského poháru
dráha: měřený úsek 500 metrů (100 metrů dojezd),
cíl pod Trafačkou v Dobrovského ulici, slavnostní
křest nové párové čtyřky věnované městem Tábor.
Pořádá:TJVSTábor –Veslařský klub Jordán
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

HARRACHOVKA
9.00–17.00 „O ŠTÍT MĚSTATÁBORA“

53. ročník závodů ve vodním slalomu v kategoriích:
kajaky K1 muži, K1 ženy, kánoe C1 muži, C1 ženy,
dvojice C2 muži. Pořádá: TJ VS Tábor – oddíl
kanoistiky
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

SBOR BOŽÍCH BOJOVNÍKŮ CČSH |
FARSKÉHO 1960/7
17.00 DĚKOVNÁ BOHOSLUŽBA CČSH

s liturgií Karla Farského a požehnáním městu
Tábor, organizátorům a účastníkům Táborských
setkání 2022. Pořádá: Sbor Církve československé
husitské Tábor
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

U ČERVENÉHO KONĚ | KŘÍŽKOVA 31
ÚNIKOVÉ HRY: HUSOVA KAZATELNA

Vstupte do nedávno objevené tajné podzemní
kaple mistra Jana Husa a vyřešte řadu nápaditých
úkolů a rébusů.

HUSITSKÝ KALICH

Vstupte do stroje času a vydejte se na cestu do
minulosti. Získejte mocný kalich, který ukryl
vojevůdce Prokop Holý hluboko
v labyrintu táborského historického podzemí.

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

SEZIMOVO
ÚSTÍ

TUROVEC

GALERIE 140 | KOŽELUŽSKÁ 140

www.galerietabor.cz
Otevírací doba: pondělí–neděle 10–12 / 13–17
hodin, vstupné: dospělí 20 Kč; děti od 6 do 15 let,
studenti do 26 let, senioři a ZTP 10 Kč, děti do 6 let
a ZTP/P zdarma.

V KOUŘIA PLAMENECH

Fotografie ze zásahů Hasičského záchranného
sboru Jihočeského kraje. Autor fotografií je nprap.
Mgr. Martin Petrák.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

VODÁRENSKÁ VĚŽ | ŽIŽKOVA

www.galerietabor.cz
Otevírací doba: pondělí–neděle 10–12 / 13–17
hodin, vstupné: zdarma

PLANÁ NAD LUŽNICÍ

ZEDNICKÉ PRÁCE
Antonín Procházka

PETRA UMA KLVÁČKOVÁ,
KILIÁN KLVÁČEK: KILINY 2

Výstava matky a syna, můžete se těšit na malby,
kresby, objekty, fotografie a koláže.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

MUZEUM LEGA | ŠPITÁL. NÁM. 275,
STÁLÁ EXPOZICE STAVEBNICE LEGO

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

CÍRKEV BRATRSKÁ – BECH. 1636/2
9.30 BOHOSLUŽBA POD ŠIRÝM NEBEM

DŘEVITÁ VLNA

"ět"
*taj26

Skupinová výstava volného spolku umělců FF 16,
který vznikl na základě společné výstavy ve Francii.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

– hra pro děti od 10 do 14 let (registrace). Pořádá:
Husitské muzeum vTáboře
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Staň se rytířem táborské zoo! Projdi řadou nástrah
a splň všechny záludné úkoly. Cesta to však nebude
vůbec jednoduchá! Rytířem táborské zoo se
stanou jen ti nejlepší. Troufneš si na to? Pořádá:
ZOOTábor
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

TICHÁ POŠTA + NĚCO NAVÍC

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ZOO TÁBOR | TÁBOR – VĚTROVY 10
9.00–18.00 PASOVÁNÍ
RYTÍŘŮ TÁBORSKÉ ZOO

PRODEJ:

www.galerietabor.cz
Otevírací doba: pondělí–neděle 10–12 / 13–17
hodin, vstupné: dospělí 20 Kč; děti od 6 do 15 let,
studenti do 26 let, senioři a ZTP 10 Kč, děti do 6 let
a ZTP/P zdarma

– miniveletrh muzejních a galerijních publikací

14.00 "NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ
KNIHY ROKU 2021" – vernisáž výstavy
14.30–16.00 MNIŠI JSOUTIŠÍ

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

CESTA ZA OKEM JANA ŽIŽKY

MUZEUM PIVOVARNICTVÍ | ŽIŽKOVO
NÁM. 5,
STÁLÁ EXPOZICE PŘIBLIŽUJÍCÍ
HISTORICKÉ I MODERNÍ PIVOVARNICTVÍ
KAFE & KNIHY JEDNOTA | KOSTNICKÁ
VÝSTAVA SOUČASNÉ ČESKÉ
ILUSTRACE A GRAFIKY
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

GALERIE ZA VRÁTKY | PRAŽSKÁ 225

Galerie za vrátky vystavuje a prodává současnou
českou výtvarnou tvorbu a umělecké řemeslo.
Průběžně celý rok vybírá a vystavuje autorské práce
k představení i prodeji od desítek českých
výtvarníků a řemeslníků.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ANTIKVARIÁT & GALERIE BASTION |
ŽIŽKOVA 236/2
JAN MIKULÁŠ – RELIÉFY

Výstava představuje autorskou tvorbu řezbáře Jana
Mikuláše. Převážně reliéfy odhalují krásu
neobyčejného dřeva.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

DIVADLO O. NEDBALA | DIVADELNÍ
218 - PŘED DIVADLEM
ADAMVELÍŠEK –TORZO PSA

Adam Velíšek rád kombinuje klasické technologie
s vlastními modifikacemi. Zabývá se zachycením
pohybu, množením objektů a jejich řazením v prostoru.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

DON GALERIE
ANEŽKA HOŠKOVÁ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

DON FOYER
DAVID DOLENSKÝ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

DON FOYER | ZÁVĚSNÝ OBJEKT
VERONIKA PSOTKOVÁ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ATELIÉR GRAŽYNA | PALACKÉHO 355
GALERIE SOUČASNÉHO UMĚNÍ

Výstava obrazů Gražyny P. Kaletové, autorka tvoří
pod pseudonymem Job D. Grash. Prodej uměleckých děl jiných autorů.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAFÉ SVĚT | NÁM. F. KŘIŽÍKA 1291
OD 15. 9. SPORTOVÁNÍ NA JORDÁNU

- výstava historických fotografií z archivu Šechtl
a Voseček. 14. září v 16 hod. proběhne vernisáž
výstavy.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

MĚST. KNIHOVNA | JIRÁSKOVA 1775
KNIHOVNA PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
ČTVRTSTOLETÍ CHEIRONU OČIMA DĚTÍ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

GALERIE NA SCHODIŠTI
KLÁRA SMOLÍKOVÁAVOJTĚCH ŠEDA
– ROKVE ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Výstava vycházející z knihy Devět malých
zahradníků

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

• Vyměřování a zakládání staveb
• Kompletní novostavby
• Úprava terénu • Zateplování fasád
• Kompletní rekonstrukce bytů
• Pokládka zámkové dlažby
*taj27 "od"
• Vyzdívka štípaných plotů
• Stavební přípojky • Přeprava materiálů

tel.: 608 938 803

e-mail: prochazkastavby123@seznam.cz

Hledáme

mechaniky
pneuservisu,
servisu motocyklů
a motorových vozidel

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

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

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

w w w. p n e u k a z d a . c z
STRANA 11

REKONSTRUKCE / MOTORKY / TĚSNĚNÍ / PODLAHY

ŘÁDKOVÁ

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

RŮZNÉ
>>> pokračování ze strany 9

Kompletní rekonstrukce bytů
Rekonstrukce koupelen včetně obkladů,
dlažeb a sanitární keramiky
Elektroinstalace
Instalatérské a topenářské práce

Mob.: 601 508 614 / 602 234 735
KINO SVĚT TÁBOR
1.9. – 4.9.
MINAMATA

USA 2020, 1.9. – 3.9. od 20:00, 4.9. od 17:00.
William Eugene Smith (Johnny Depp) se proslavil
jako jeden z nejuznávanějších fotoreportérů druhé
světové války. Na začátku sedmdesátých let ale žije
samotářsky, odloučený od společnosti a rezignující
na svou kariéru. Změna nastane, když jej redaktor
slavného časopisu Life Robert Hayes (Bill Nighy)
tajně vyšle do japonského rybářského města
Minamata.

1.9. – 2.9. od 17:00
JEDNA SEKUNDA

Čína během kulturní revoluce. Vězeň uteče z pracovního tábora. Při pátrání po ukradeném
lmovém kotouči, ve kterém se objeví jeho dávno
ztracená dcera, riskuje vše – pro jednu sekundu.
CH 2022, 105 min.,

3.9. – 4.9.
ELVIS

USA 2022, 3.9. od 17:00, 4.9. od 19:30. Film
Baze Luhrmanna "Elvis" o životě a hudbě Elvise
Presleyho (Austin Butler) z pohledu jeho komplikovaného vztahu s tajemným manažerem,
plukovníkemTomem Parkerem (Tom Hanks).

3.9. – 4.9. od 15:00
LIGA SUPERMAZLÍČKŮ

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

O
PRO KAŽDÉH

dovoz ojetých motocyklů
Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki
bazar / servis / náhradní díly / výkup moto
půjčovna motocyklů - Yamaha MT-09

Košice 101

tel.: 777 564 199

aktuální nabídka: pp-moto.tipmoto.com
9/22

Nám. Fr. Křižíka 1291, Tábor, tel.: 381 252 200
a veverku Chip, aby ovládli své vlastní nově nabyté
schopnosti a pomohli mu superhrdiny zachránit.

5.9. od 14:00
SENIOR KLUB: PÁNSKÝ KLUB

Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady
naprosto nesourodou pětici. Sezení výstředních
účastníků probíhají pod taktovkou atraktivní, ale
nepříliš zkušené psycholožky Lindy (Kristýna
Hrušínská), které se terapie brzy vymkne z rukou.

5.9. – 7.9. od17:00
STŘÍDAVKA

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.

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?

8.9. – 11.9.
BULLET TRAIN
8.9. – 9.9. od 17:00, 10.9. – 11.9. od 20:00.
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.

10.9. – 11.9. od 15:00
MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ

Snímek je oslňující analýzou naší posedlosti
horami. Ještě před 300 lety byly snahy zdolat
horské vrcholy považovány za něco velmi blízkého
šílenství. Nikdo tehdy nepředpokládal, že by divoká
a opuštěná horská krajina mohla někoho zajímat.
Vrcholy hor byly považovány za místa, kde sídlí
nebezpečí, nikdo je nevnímal jako místa plná krásy.

Padoucha Grua všichni znají jako mistra zločinu.
Teď se ovšem píšou sedmdesátá léta a Gru je
zakomplexovaný dvanáctiletý kluk, který o takové
kariéře zatím jen sní ve svém pokojíčku. Šťastnou
náhodou jednoho krásného dne narazí na čtveřici
naprostých Mimoňů (staří známí Kevin, Stuart, Bob
a nováček Otto). I když je to k neuvěření, rychle s
nimi najde společnou řeč, postaví s jejich pomocí
první padoušské doupě, zkonstruuje první zbraň a
naplánuje první tajnou misi.

6.9. – 7.9. od 20:00
AFTER: POUTO

8.9. – 14.9.
JAN ŽIŽKA

5.9. od 20:00
KINO ART - HORA

Čtvrtá kapitola lmového a knižního fenoménu
After zavede Hardina a Tessu na životní křižovatku,

8. – 9.9. a 12. – 14.9. od 20:00, 10.-.11.9. od
17:00. Na konci 14. století jsou Země Koruny

české zmítány tyranií a násilím. Jan Žižka a skupina
jeho žoldnéřů jsou najati na ochranu králova
zástupce. Jan prokáže skvělé strategické a bojové
schopnosti. Následně je pověřen službou pro
samotného krále, Václava IV. Zemi ale ve
skutečnosti ovládá Jindřich z Rožmberka,
nejbohatší velmož království. Jan dostává další
delikátní úkol: unést Rožmberkovu snoubenku
Kateřinu.

12.9. – 14.9. od 17:00
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.

15.9. – 18.9.
SLOVO
15.9. od 17:00, 16. – 18.9. od 20:00. Dobový
lm režisérky Beaty Parkanové sleduje příběh dvou
manželů, kteří si vzájemně dali slovo, že budou stát
při sobě v dobrém i zlém. Okolí a složitá doba
v Československu na konci 60. let je ale vystavuje
těžkým společenským i osobním zkouškám.
V hlavních rolích excelují Martin Finger a Gabriela
Mikulková.

Pokračování na str. 13 >>>

PODLAHY

*taj28 "ej"

A-Z BYTY TÁBOR

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

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

• v našem sortimentu naleznete i koberce a další.

www.tepold.cz
STRANA 12
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––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám palivové dřevo, borovice, smrk
v metrech, suché a prkna (síla 27mm, délka
5m).Večer po 20 hod.Tel.: 774495752.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prosím pána, který si na začátku léta vzal
v Chýnově návod na obsluhu generátoru el.
proudu, typ Power GG950DC, aby brzy
zavolal nebo napsal SMS. Generátor bude
připraven již k odkoupení. Ztratil jsem na
vás kontakt. Děkuji.Tel.: 702692307.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám závěsy bílé 250 x 140 cm - nové,
250 Kč, povlečení bavlna - nové, 300 Kč,
bombičku na plyn - 200 Kč, malou sekerku 120 Kč, rámy na obrazy, italskou pánev
Edelstahl, prům. 24 cm - 100 Kč, šlehač.
lahev - 220 Kč, pozinkovaný škopík, rozkl.
gauč, 180 cm, červený.Tel.: 604614994.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám mák modrý, ručně vyloupaný,
není hořký.Tel.: 702957329.
––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím velké hrnce na zabijačku a velké
umělohmotné kýble od barev. Tel.:
774495752.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám vyloupaná jádra vl. ořechů
papír. v dobrém stavu, včelařskou nerez.
vidličku, pánské košile - nové, zabalené,
větší vel., pánské sandály sv. hnědé - vel. 10
- 11, teplé prac. vatýr. pánské, khaki kalhoty
na vyšší postavu, porcelánovou malovanou
lampu. Bydlím v okolí Tábora. Tel.: 381 277
626.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám jablka, hrušky, švestky a ořechy
- vše v bio kvalitě.Tel.: 732679636.
––––––––––––––––––––––––––––––
Brambory, cukety, rajčata, papriky,
mrkev, celer, hokkaido, petržel, dýně na
vyřezávání. Prodej přímo z pole v
Černovicích vedle benzinové pumpy dle
vlastního výběru.Tel.: 602135932.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám bobule rakytníku řešetlákového. Rakytník je pěstován v bio kvalitě,
ruční sběr, předávám mražené bobule
v sáčcích po 1 kg / 150 Kč. Odběr možný
v průběhu měsíce září, podle dozrávání. Pro
maloodběratele. Do rozumné vzdálenosti
mohu dovést. Malšice.Tel.: 731473741.
––––––––––––––––––––––––––––––
V zahradním jezírku se přemnožili
podvodní rostliny, nechci je vyhazovat,
pokud je někdo využije tak zavolejte,
prosím.Tel.: 603325561.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám palivové dříví. Tel.: 606 030
313.
––––––––––––––––––––––––––––––
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. Dále 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.
––––––––––––––––––––––––––––––
Provádím pomocné práce a úklid na
zahradách, štípání a úklid dříví, sekání trávy
s křovinořezem, pomocný přidavač, úklid po
malování, úklid uhlí, výkopové práce na
zahradách. Jen Doksy a okolí. Neváhejte mě
kontaktovat.Tel.: 735244307.
––––––––––––––––––––––––––––––
Daruji mladé stromky švestek, blum,
ořešáku, třešní za balíček kafe. Stromky
švestek jsou odolné proti šárce. Tel.: 732
679 636.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám čistý koňský hnůj, pytlovaný i
volně ložený, levně, Táborsko. Tel.: 739 408
633.
––––––––––––––––––––––––––––––
Nová stínící tkanina, zastínění 90%,
výška 150 cm, délka 5 m, barva písková,
s připravenými oky pro uchycení, kvalitní
provedení. Cena 320 Kč. Mohu zaslat foto.
Tel.: 735711547.
––––––––––––––––––––––––––––––
Žluté kopačky puma vel. 41. Kopačky
jsou použité dvě sezony. Původní cena
1.700 Kč, nyní 375 Kč. Mohu zaslat foto.
Tel.: 723351724.
Pokračování na straně 13 >>>
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>>> pokračování ze strany 12

––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám: odrážedlo (typ motorka), koloběžku (3 kolečka pro stabilitu dítěte) - obojí
pro věk 2 - 3,5 roku. Kolo s přeha-zovačkou
zn. MAXBIKE, pro věk 7 - 13 let, juniorskou
tenisovou raketu zn. HEAD. Mix dívčího
značk. oblečení, velikost 164, XS. Překapávač na kávu zn. MOULINEX. Ceny
dohodou.Tel.: 607588510.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dětské kolo SPECILIZED vel. 24,
pro výšku dítěte 115 - 155 cm. Foto na
Bazoš.cz inz. č. 155715610. Tel.:
603789124.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám elektrické mačkadlo na brambory, RC kamion, knížku pro děti 100
kapek, satelitní přijímač KAON KSC
SA276IR, redukci pro napájení starších
mobilů z USB, trojramenný lustr, mobily
Nokia C2, 1600, 2310, 3120, boxerské
rukavice 12oz, relé TM10 nebo RP701,
pracovní boty, pevné tašky od notebooků.
Tel.: 605358712.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám starší zavařovací hrnec, pro
zavařování sklenic ve dvou vrstvách,
s teploměrem, objem 20 l. Vyrobeno
z pozinkovaného kovu. Cena 100 Kč. Tel.:
723079281.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám běžecký pás Master F-11, málo
používaný, jako nový. cena 7.000 Kč. Pouze
osobní odběr. Foto a popis na požádání
vážným zájemcům zašlu e-mailem. Tel.:
737457124.
––––––––––––––––––––––––––––––
Daruji sklenice, lahve, různé - od
přesnídávky, jogurtu, kečupu, šroubovací
od vína, sklenice na Omnia víčka 720 ml i
menší.Tel.: 604479373.
––––––––––––––––––––––––––––––
Daruji ze zahrádky keřík černého rybízu,
zimolez, zimostráz, juku, o xy. Tábor. Tel.:
774195068.
––––––––––––––––––––––––––––––
Přijímám objednávky na konzumní
brambory na uskladnění, odrůda Adéla.
Odběr cca konec září. Cena 12 Kč / kg. Tel.:
606560826.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám krabici plyšových hraček - od
malých po velké, chrastítka, kroužky, dále
plyšové kuřátko, lze použít i jako polštářek.
Vše pěkné. 350 Kč.Tel.: 602880764.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám květový a pastový med. Cena
180 Kč. Dále prodám včelí oddělky, 10
rámkové na míře 39 x 24. Cena 3.000 Kč.
Vyšetření na mor samozřejmostí. Tel.:
722565116.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám tepelně izolovanou akumulační nádrž 1000 l vhodnou k ústřednímu
topení apod. Cena 7.000 Kč. Zn. Pěkná.Tel.:
604256444.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prosím pána, který měl zájem o koupi
generátoru el. proudu na začátku letošních
prázdnin a byl v Chýnově, ať mi zavolá nebo
pošle SMS. Bohužel jsem Vaše číslo ztratil
a generátor je již k prodeji. Děkuji. Tel.:
702692307.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám stojanové čerpadlo na 230 V
vč. kabelu. Dále akum. kamna 4 kW,
betonovou skruž prům. 115 cm - venkovní.
Tel.: 608617574.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dětské kolo pionýr 11", nové
pláště, zcela funkční.Tel.: 702936843.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám étnu, sopránovou zobcovou,
bílé barvy, používaná minimálně, cena 100
Kč.Tel.: 721200240.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kazety do kazetového přehrávače, různé žánry, též prodám CD různého
žánru originály i nahrané, různých žánrů,
vše velmi levně.Tel.: 721200240.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám psací stroj, elektrický, značky
Consulta 110, funkční, nutno doplnit barvu,
cena 300 Kč.Tel.: 728562607.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kolo, velmi dobrý stav, černé a
modré barvy značky Kellys. Cena za jedno
2.500 Kč.Tel.: 728562607.
Pokračování na straně 14 >>>
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• montáže kotlů všech značek
• montáže tepelných čerpadel
• havarijní pohotovost
• průmyslové čištění odpadů
• rekonstrukce vody, odpadů a topení
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PRÁVĚ TEĎ GARANCE dodání kotle pro topení peletami a dřevem!
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Nehled od výrobce!
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Prodejna
Kapitána Jaroše 2392
Tábor Klokoty
OC Zlatá Svíčka

KINO SVĚT TÁBOR
>>> Pokračování ze str. 12

15.9. od 20:00
FILMOVÝ KLUB: ŘEKA

Řeky jako úžasný sochař vytvarovaly Zemi do
podoby, jakou známe. Ohladily hory, vyhloubily
údolí a vytvořily úrodné pláně, které pak ozdobily
svými meandry. Mnohde jsou řeky vnímány jako
zdroj naděje a předmět uctívání, jinde léčí, žehnají,
smývají hříchy a očišťují mrtvé.

16.9. – 18.9. od 17:00
VSTUPENKA DO RÁJE

Že se vzali, považují oba za svou největší životní
chybu. Teď však musí společnými silami udělat vše
proto, aby stejnou chybu neudělala jejich dcera.
George Clooney a Julia Roberts v romantické
komedii Vstupenka do ráje dokazují, že i podruhé
se dá vstoupit do stejné řeky, i když je to to
poslední, co byste chtěli udělat.

17.9. – 18.9. od 15:00
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.

19.9. od 14:00
SENIOR KLUB: PREZIDENTKA

Kateřina Čechová (Anna Geislerová), historicky
první česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu.
Je zahlcená prací: její program je každý den nabitý
k prasknutí. Občas by si chtěla v klidu odpočinout

výpravu do života jednoho z nejoriginálnějších
a nejvýznamnějších muzikantů všech dob – Davida
Bowieho.

19.9. od 17:00
JÁ JSEM ZLATAN

22.9. – 25.9.
INDIÁN

Zlatan Ibrahimović se narodil ve Švédsku a pochází
z rodiny balkánských přistěhovalců. Přestože jeho
dětství bylo velmi těžké, stal se jedním z nejúspěšnějších švédských fotbalistů.Aby dosáhl vysněných
úspěchů, musel ale Zlatan čelit mnohým výzvám
jak na fotbalovém hřišti, tak v osobním životě.

19.9. od 20:00
KINO ART: KRÁSNÉ BYTOSTI

Čtrnáctiletý Balli je bytostný outsider z rozvrácené
rodiny. Marně hledá oporu doma i ve škole, kde je
obětí šikany. Vše se mění ve chvíli, kdy potkává
skupinku tří problematických teenagerů, kteří ho
nečekaně vezmou mezi sebe. Parta, ve které
dominuje násilnický Konni a inteligentní Addi,
nabídne Ballimu chybějící domov.

20.9. – 21.9.
TICHÁ ZEMĚ

20.9. od 17:00, 21.9. od 20:00. Mladý polský
pár si pronajímá prázdninový dům na slunném
italském ostrově. Rozbitý bazén u jejich prázdninového domu je zdrojem jejich nespokojenosti.
Ignorují však fakt, že ostrov čelí nedostatku vody a
žádají majitele o opravu. Najatý cizinec u nich
vzbudí nedůvěru a pocit nebezpečí.

20.9. – 21.9.
MOONAGE DAYDREAM

20.9. od 20:00, 21.9. od 17:00. S hudebním
lmem Moonage Daydream se vydáte na vzrušující

PODLAHOVÉ KRYTINY
Vinylové podlahy
Dřevěné podlahy
Koberce, PVC

22.9. – 25.9.
AVATAR 3D

22. – 23.9. od 17:00 a 24. – 25.9. od 19:30.
Obnovená premiéra. Cesta do fantastického světa
planety Pandora čekala na svou lmovou premiéru
téměř 10 let!Avatar před námi otevírá neuvěřitelný
svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou
naprosto odlišných civilizací.

24.9. – 25.9. od 15:00
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.

26.9. – 28.9.
ARVÉD

26. a 28.9. od 17:00, 27.9. od 20:00. Život

26.9. – 28.9.
TO NIC DRAHÁ

26. a 28.9. od 20:00, 27.9. od 17:00. Americký
psychologický thriller režisérky Olivie Wilde
pojednává o Alici, ženě v domácnosti z 50. let, žijící
se svým manželem v naoko dokonalém vztahu.
Záhy se všakAlice začne obávat, že jeho okouzlující
společnost možná skrývá znepokojivá tajemství.

29.9. – 2.10. od 17:00
KDE ZPÍVAJÍ RACI

Úchvatný, tajemný příběh vypráví o Kye, opuštěné
dívce, která až do dospělosti vyrůstala sama
v nebezpečných mokřinách Severní Karoliny. Když
se v Kyině životě objeví dva přitažliví mladíci
z města, začne se novému, neznámému světu
otevírat. Jenže ve chvíli, kdy jednoho z nich najdou
mrtvého, ji komunita bez váhání označí za hlavní
podezřelou.

29.9. – 2.10. od 20:00
TŘI TISÍCE LET TOUHY

Doktorka Alithea Binnie vede svůj život osaměle se
striktně racionálním přístupem. Na svých cestách
se ale v Istanbulu střetne s kouzelným džinem
z lahve, kterého hraje Idris Elba. Výměnou za svou
svobodu jí džin nabídne splnit tři přání. Neodolatelná nabídka má ale háček.

dřevo

www.jiranek.cz

OD ZAMĚŘENÍ

22. – 23.9. od 20:00, 24. – 25.9. od 17:00.
Komedie Indián vypráví o hektickém životě zaneprázdněného nančníka Ondřeje Jonáše (Karel
Roden) a jeho rodiny, do kterého vstoupí duch
umírajícího indiánského náčelníka (Daniel Olbrychski). Na cestě z Ameriky letadlo přelétána nad
rezervací, kde právě probíhá pohřeb indiánského
náčelníka. Duch indiána stoupající k nebi narazí do
letadla a nedopatřením se vtělí do Ondřeje.

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.

palivové

A SKLAD napojený na

POKLÁDKA A PRODEJ

hlavka-jan@volny.cz

9/22

bez pozornosti celé republiky. Jednoho dne se
odhodlá k riskantnímu kousku.Vezme si paruku a v
dokonalém převleku se v noci potají vytratí z Hradu.

SYSTÉM
602 466 533

727 819 869

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

EKONOMICKÝ
• registrační pokladny
• e-shopy
• platební terminály

Jan Hlávka

luvy.

PO REALIZACI

LOUDÍN

PODLAHY

Laminátové podlahy
Příprava a vyrovnání podkladu

podlahyloudin@seznam.cz

702 287 166

Luční 664/36, Soběslav
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

pěstební činnost
těžba dřeva
obchod se dřevem
Michal Říha - tel.: 604 458 867

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

*taj29 "de."

INZERCE

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

ŘÁDKOVÁ

:
INKA
NOV YLOVÉ
TIP

PRO

Jaroslav Zavadil, 391 43 Podolí 29

602 453 806

SÍTÌ

jaroslav.zavadil@email.cz

pro
odné
- vh rgiky
ale

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

TRUHLÁŘSTVÍ

víl

Kratoch

TÁBOR

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

tel.: 721 270 547

KOUPELNY

truhlarstvikratochvil@seznam.cz
www.truhlarstvikratochvil.com

ˇ
SBERNÉ
SUROVINY

áž
M ont j
e
Prod

KOCANDA

mob.: 602 469 908 • tel.: 381 521 228

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

PRO VÁŠ DOMOV
JEN TO NEJLEPŠÍ

a.s.

VÝKUP

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

Mì šická 2933
(Na Kopeèku), Tábor

Stránského 2255
390 02 Tábor

NĚKTERÉ
SKLADEM

VÁNÍ
TYPY KO

COBRA!

tel.: 702 467 012

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

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 kroměVaší adresy uvést ještě tel. číslo pro rychlé oznámeníVaší výhry.Tajenku
můžete zasílat klidně i elektronicky na e-mail: soutez@inzercepartner.cz. Z došlých odpovědí bude vylosován
jeden výherce a získá od redakce dvě jednorázové vstupenky 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"
"výraz" je již samotný
Číslo "1"
Že jde o soutěžní
výraz (část slova,
znamená
výraz poznáte v textu
plošného inzerátu pořadí daného slovní spojení nebo slabika)
z tajenky.
slova v tajence
heslem *taj

Obsahem zářijové tajenky je citát od neznámého autora.
Všechny odpovědi zaslané do 23. 9. 2022 budou zařazeny do slosování. Hodně
úspěchů při skládání tajenkyVám přejeVaše redakce.
Výhercem minulé soutěže byla vylosována paní Milena Švecová ze
Soběslavi a získala tak od redakce 2 vstupenky do ZOO Tábor. Správné znění
minulé tajenky: "Vdaná žena se pozná podle toho, že si kupuje květiny sama."
Gratulujeme. Dotazy k této soutěži na 608 223 122.

KADEŘNICKÝ SALON NOVÁ VANA
Pracujeme s vlasovou kosmetikou MATRIX
• dámské, pánské a dětské stříhání • melíry
• kombinace barev • prosvětlení celých vlasů
• dobarvení • podbarvení • melírování více
barvami současně • akční styling • společenské
a svatební účesy • masáže hlavy • vlasová
terapie a regenerace - biolage • poradenství
HAIRSTYLING

Veronika Váňová, Křížíkovo nám. 496, Tábor

Tel.: 720 968 789

DO STARÉ ZNÁTE 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

• kompletní legislava

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

REKONSTRUKCE KOUPELEN
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽEB

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

ŘÁDKOVÁ

SBĚRATELSTVÍ
>>> pokračování ze strany 13

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.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 4 veliká alba - Pokojové květiny
od "A" do "Z". Jsou to karty s obrázky
a popisem. Je jich 501 ks, za velmi nízkou
cenu. Krásná sbírka, nutno vidět. Tel.: 607
256 328.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 20 starých kufrů - předválečné i
poválečné, vcelku, lacino.Tel.: 607256328.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám vojenský dalekohled Trieder
ČSL armády DI-6 z roku 1961 v pevném
koženém pouzdru a bajonet k SA 58 ze
stejného období. Cena dohodou. Tel.: 607
573 395.
––––––––––––––––––––––––––––––
Kdo daruje známky a vše kolem latelistických potřeb pro začínajícího latelistu?
Předem děkuji.Tel.: 775334542.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám německou trilogii Zubní nauka
- příručka z roku 1920, přes 1.200 starn. Je
tam hodně fotogra í a kreseb.V perfektním
stavu.Tel.: 607064577.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám staré plechové cedule - hasičské, banky a další.Tel.: 607064577.
––––––––––––––––––––––––––––––
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.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám lacino z veliké knihovny tyto knihy: Verne, May, Foglar, Kod, dobrodružné,
válečné, politika, poesie, detektivky, technické, malíři, umění, staré svázané časopisy,
staré německé knihy a celé řady pěkných
vazeb klasiků.Tel.: 721206403.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám knihu Podkovářské zrcadlo,
autor J. Horn, z roku 1929, ve velmi dobrém
stavu. Je jich přes 60 ks.Tel.: 732809614.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 38 knih - pro milovníky sci- ,
záhad a tajemství. Spokojeni budete s kvalitou a s velmi nízkou cenou. Více info po
telefonu. Dále prodám 3 rozkládací
leporela malíře Vojtěcha Kubašty. Tel.:
728987522.
––––––––––––––––––––––––––––––
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.
––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím staré věci: lahve, reklamní cedule, hračky, hole, přístroje, vánoční ozdoby,
knihy. Dále církevní, hasičské, vojenské,
železniční věci a vše o pivu. Do malého
soukromého muzea.Tel.: 602415761.
––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím staré pohlednice i alba na ně,
svaté obrázky (ne obrazy), pozvánky na
ples, staré jídelní lístky, autogramy, lmové
a socialistické plakáty a jiný zajímavý
materiál do soukromého muzea. Tel.:
602415761.
––––––––––––––––––––––––––––––
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.
––––––––––––––––––––––––––––––
Fotoaparáty z období ČSSR (Flexaret,
Mikroma, Stereomikroma i jiné). Koupím
též staré housle i poškozené, nábytek,
obrazy, lustry a lampičky, šavle, bajonety,
vzduchovky, sošky a hrnečky, hodinky,
odznaky, medaile, vyznamenání, mince,
pohledy, bižuterii, vánoční ozdoby a jiné.
Tel.: 603872698.
––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím časopisy ABC v dobrém stavu,
nevytrhané. Dále komiksový časopis
Čtyřlístek v dobrém stavu. Nabídněte
přijedu.Tel.: 724589238.
––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím hračky, autíčka z 60 až 80 let od
českých výrobců, plast, plech, bakelit. Od
rem Ites, Igra, Směr a KDN. Nabídněte
sběrateli.Tel.: 724589238.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám hasičské helmy, fotoaparáty
a další věci z pozůstalosti.Tel.: 608004241.
––––––––––––––––––––––––––––––
Solventní sběratel koupí větší sbírku
poštovních známek a latelie . Férové jednání a okamžitá platba.Tel.: 777097050.
Pokračování na straně 15 >>>

STRANA 14
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PRONÁJEM / ZAHRADNÍK / ODPOČINEK / INSTALATÉR / KÁCENÍ / ZEDNICTVÍ / PŮJČKY / FOTBAL

ŘÁDKOVÁ

INZERCE

Objednávejte kupónem na této straně.

SEZNAMKA

KOMERČNÍ AREÁL

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
TOMÁŠ BALEK

>>> pokračování ze strany 14

Nejrychlejší

®

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

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

Podnikejte u nás v areálu TOPAS!

TÝDENNÍ POBYTY
PRO ČERSTVÉ I NASTÁVAJÍCÍ
MAMINKY A MIMINKA
pobyty s plnou penzí a péčí
volitelné semináře na mateřská témata a cvičení
odpočinek díky možnosti hlídání dětí
seznámení a nová přátelství

INSTALATÉRSTVÍ
A TOPENÁŘSTVÍ

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

To vše v jihočeském statku v Dobešicích u Písku.

Termíny a další info: www.friendlybaby.cz tel.: 724 234 963

KUPÓN

PRO PODÁNÍ SOUKROMÉ
ŘÁDKOVÉ INZERCE - ZDARMA

Do příštího vydání budou zařazeny
pouze kupóny došlé do 23. 9. 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

Pohodový, bez závazků, 68 let, měřim
178 cm, váha 102 kg, bydlim v podnájmu
v Klecanech, auto mám, hledám hodnou,
osamělou ženu pro stálý, hezký vztah
z Prahy a blízkého okolí. Věk, ani váha,
nejsou rozhodující, povaha a charakter, ano,
Jenda.Tel.: 604514859.
––––––––––––––––––––––––––––––
Důchodce z Tábora, 77 let, nekuřák, se
smyslem pro humor, by rád poznal
sympatickou ženu, pro společné chvíle.
Jaromír.Tel.: 723430103.
––––––––––––––––––––––––––––––
Ahoj, sympaťák, pohoda 50, hledám
mamku s dcerou. Víc v SMS. Tel.: 724 179
892.
––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám ženu na občasné něžné schůzky,
Pelhřimovsko. Zázemí mám. Pouze sms.Tel.:
722483111.
––––––––––––––––––––––––––––––
Hodného kamaráda hledá vdova, 68 /
160 / 64. Najdu tě? Tábor a okolí, přiměřený
věk.Tel.: 737640674.
––––––––––––––––––––––––––––––
Rád se seznámím se ženou od 55 let, zn.
cestování.Tel.: 776767532.
––––––––––––––––––––––––––––––
Jsemv důchodovém věku a sháním
spolubydlící do termálních lázní. Tel.:
776767532.
––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám seznámení se ženou kolem 60
let, všechno oststní mám, volejte po 18.
hod.Tel.: 381254661.
––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám důchodkyni střední postavy,
která umí vařit, vést domácnost, má dobré
srdce a měla by pochopení pro staršího
muže, vdovce citlivé duše. Žití v malém
městečku v domku se zahrádkou. Milá
a vstřícná.Tel.: 776011366.
––––––––––––––––––––––––––––––
Najdu sympatického muže pro vše
krásné, věk 57 - 65 let. Akční Věra. Tel.:
702836769.
––––––––––––––––––––––––––––––
Muž, 58 / 188 / 90, hledá ženu, 55+ na
pěkný intimní vzah - rozvedený, vl. byt, auto.
Tábor a okolí.Tel.: 728386971.
––––––––––––––––––––––––––––––
Muž, 46 let, rád bych nabídl fajn ženě,
dívce, paní, slečně (18 až 50 let), z Tábora
a okolí, přátelství, společnost, volný čas.
Tel.: 607817968.
––––––––––––––––––––––––––––––
Jsem lidová ženská 50 let, 55 kg a 158
cm z okresu Tábor. Ráda bych konečně
poznala muž, kterému se dá věřit a jenž
také hledá vážné seznámení. Mám
normálně lidské nároky, na pozlátka dnešní
doby si nepotrpím. Nehledám úlet, irt ap.,
ale rovnocenný, pohodový vztah s prima
mužským.Tel.: 703542844.
––––––––––––––––––––––––––––––
Štíhlý 31 letý vesnický muž, by se rád
seznámil se ženou, kterou nebaví sedět
doma a ráda by se někam podívala a poznávala okolí. Samotného mě to už nebaví.
Pokud jsem tě zaujal a chtěla by ses
seznámit, ozvi se. Budu se těšit. Tel.: 723
023 217.
––––––––––––––––––––––––––––––
Pohodový kluk, 38 let, se smyslem pro
humor, hledá fajn ukecanou holku co má
ráda muziku. Věk ani postava nerozhodují.
Napiš, budu se těšit.Tel.: 776473345.
––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám muže ve věku 70 - 85 let. Krásné
stáří ve dvou.Tel.: 731270204.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prý sympatický mladík 42 / 180,
sportovní postavy, hledá slečnu nebo dámu
18 - 45 let na příjemný sex. Tel.:
723230442.
––––––––––––––––––––––––––––––
Ahoj, jsem pohodář, je mi 50 let, hledám
mamku, 37 - 48 let, s dcerou. Ústecký kraj.
Tel.: 724179892.
––––––––––––––––––––––––––––––
Rád bych našel v Praze nebo na trase
Praha Újezd nad Lesy, Úvaly, Český Brod,
Tuchoraz, Přehvozdí, zralou ženu se
zázemím, která má radši mladší muže a nosí
kožené sako nebo kabát a sukni. Jsem muž
47 let.Tel.: 704814204.

Auto/moto

Byt. vybavení

Domácí zvířectvo

Nářadí, stroje

Nemovitosti

Oděvy

Práce

Elektro

Jméno
a příjmení:

Tel.:

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 01 Tábor. 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.

OŠETŘOVÁNÍ
A KÁCENÍ STROMŮ

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

• 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

Otisknout v měsíci:

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

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

8. kolo

hosté

1. SK
Prostějov

10. 9. 2022
17.00

FC SILON
Táborsko

domácí

9. kolo

hosté

5.000 až 70.000 Kč

FC SILON
Táborsko

18. 9. 2022
16.30

SK Líšeň
2019

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

domácí

10. kolo

hosté

Slezský
FC Opava

30. 9. 2022
18.00

FC SILON
Táborsko

půjčka
724 393 227

ZÁPASY FC SILON TÁBORSKO

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

ZMĚNA TERMÍNŮ ZÁPASŮ VYHRAZENA, SLEDUJTE NÁŠ WEB WWW.FCTABORSKO.CZ

STRANA 15

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

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

RESTAURACE

!
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
r e s ta u r a c e

) 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

30 let
akční

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

U LÍPY

TERMÁLNÍ
LÁZNĚ

) 608 224 599

CENOVĚ VÝHODNÉ
ZNAČKOVÉ ZAHRADNÍ
NÁŘADÍ FISKARS

Maďarsko
Slovensko

rem
autoka ra
z Tábo

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

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,-

ZALAKAROS – Hotel PARK INN
2.10. – 6.10. polopenze+ vstupy / 4 noci za 3 7.790,SÁRVÁR – Hotel PARK INN
16.10.–20.10. all inclusive +vstupy / 4 noci za 3 8.990,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

Navštivte

v Plané nad
Lužnicí

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

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

w w w.atex- group.cz
OČNÍ OPTIKA

banesoptik

měření zraku zdarma / brýle na počkání

SLUNEČNÍ
DIOPTRICKÁ
ČOČKA

42

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

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

e-mail: zotepo@volny.cz, www.zotepo.cz
UZÁVĚRKA REZERVACÍ
FIREMNÍ INZERCE
DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA:

od

SPC vinyl ﬂoor

UNILIN click 4 V spára

22.9.
2022

SLEVY

naší
vzorkovnu

podlahové
krytiny
vinyl
NOVÉ
generace

7000 POLOŽEK
SKLADEM

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

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

724 307 781

290,-

SAMO
CÍ
ZABARVOVA
ČOČKA
od
BANES OPTIK
Tř. 9. května 1989, Tábor
naproti České spořitelně

690,-

tel.: 730 171 267
info@banesoptik.cz
www.banesoptik.cz

Otevírací doba:
Po-Pá 8:30 - 18:00
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: SEVEROTISK s.r.o, Mezní 3312/7,
400 11 Ústí nad Labem; 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.

