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Vše pro skvělý advent a Vánoce ...

adventní věnce

oční optika

banes optik
Tř. 9. května 1989, Tábor | tel.: 730 171 267
info@banesoptik.cz | www.banesoptik.cz

MULTIFOK

vánoční stromky

vánoční hvězdy

ÁLNÍ

BRÝLOVÉ
ČOČKY

v kontejneru i řezané

bramboříky

jmelí

NOVĚ OTEVŘENÁ

STANICE

MĚŘENÍ EMISÍ

bez čekání!

OTEVÍRACÍ DOBA: PO – PÁ: 8:00 – 16:30

KOVOŠROT
HUTNÍ MATERIÁLY

PROVOZ TÁBOR

Ekologická

likvidace
autovraků
Za autovrak

*kompletní autovrak
odevzdaný v naší
provozovně

vyplatíme

2.000-10.000 Kč*
možnost odtahu

Družstevní 245, Tábor – Čekanice

LISTOPADOVÝ

... už jen jedny brýle na všechny vzdálenosti

-60%
SLEVY AŽ

A u
ta
Bechyně

VOLEJTE
technik měření: 602 837 333
kancelář - informace: 606 272 373

tel.: 778 961 492, 737 056 302
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AUTOSALON / LITINOVÉ SPORÁKY

Milé čtenářky a čtenáři,
čas nezastaví nikdo z nás. Je tu již
předposlední vydání Partnera tohoto roku.
Listopad je měsícem podzimních plískanic,
větrů na strništích a prvních mrazíků. A co
dělat během takového nevlídného počasí?
Tradičním rituálem může být třeba
návštěva příjemné restaurace a zúčastnit
se hodování během svátku svatého
Martina. Letošní svatomartinská husa
však bude spíše trhákem pro naše
peněženky. Cena kilogramu husího masa
vyšplhala tak vysoko, že běžná čtvrtka
s přílohou ve svatomartinském menu pod
pět set korun nepůjde. Uvidíme, třeba nás
restauratéři něčím překvapí. Vypadá to, že
si spíše dopřejeme svatomartinský fast
food a zapijeme ho nápojem ze
supermarketu. Podle jednoho průzkumu
známého výzkumného ústavu se ale
životní spokojenost českých občanů
v průběhu času nemění a celkově ji
považují za nadprůměrnou. Tak snad nám
tato dobrá nálada vydrží. A na závěr jedna
méně známá pranostika: "Když na
Ondřeje zasněží, sníh si dlouho poleží."
Přeji Vám všem pohodový listopad.

VYZKOUŠEJTE SI VOZY ŠKODA

ENYAQ iV
NAVLASTNÍ KŮŽI

eMOBILITNÍ

CENTRUM

S PROŠKOLENÝM PERSONÁLEM

MOŽNOST ZAŽÍT

TESTOVACÍ

JÍZDYPLNÉ ZÁŽITKŮ

Pavel Křížovský - šéfredaktor

PODPORA A ZŘÍZENÍ

NABÍJENÍ

ŘÁDKOVÁ

UVÁS DOMA

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

AUTO/MOTO
Využijte možnosti testovacích jízd. Těšíme se na vaši návštěvu.
Na radost, kterou si z jízdy odnesete. Na emoce, které s eMobilitou zažijete.

*taj1 "Ka"

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Prodám kompletní kola 4 ks, zimní
pneu, 185 / 60 R14 82.5, Barum polaris 3,
hloubka 6 mm. Cena 1.000 Kč. Tel.:
737183391.
––––––––––––––––––––––––––––––
Dobrý den, hledám ke koupi auto zn.
Renault Clio, Opel Corsa, Ford Fiesta od
soukromého pečlivého majitele v benzínu s
nájezdem do 150.000t. za rozumnou cenu.
Děkuji.Tel.: 608540743.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám větší počet kol na Avii 31.Tábor,
Choustnická ul. naproti restauraco Rohlík.
Tel.: 731755571.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 2x pneu Michelin 195 / 65 / R15.
Výška dezénu 5 mm. Dále prodám 4x
elektrony kola na Ford Fokus pneu Norion
195 / 65 / R15, výška dezénu 2 x 7 mm, 2 x 6
mm.Tábor.Tel.: 736245615.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zimní pneumatiky Barum
Polaris, rozměr 165 / 70 / 14 na Škoda
Fabia, málo jeté, dobrý vzorek. Levně, cena
dhodou.Tel.: 732332574.
––––––––––––––––––––––––––––––
Obuté 4 pneu Barum Polaris 185/60 R14
vzorek 6 mm, 800 Kč.Tel.: 737183391.
––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím Babetu i nepojízdnou, ale
kompletní do 4.000 Kč.Tel.: 774819450.
––––––––––––––––––––––––––––––
Auto Škoda fabia, krátká půjčovné je
300 Kč na den.Tel.: 608370246.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám elektrickou koloběžku Inokim
oxo. Váha 33,5 kg. Rychlost 65 km/h.
Dojezd 100 km. Hydraulické kotoučové
brzdy přední a zadní. Záruka dva roky.
Výkon 2600 W. Cena 49.000 Kč po slevě.
Tel.: 608170360.
––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím JAWA, SIMSON, MZ, ČZ či PÁV...
Stav nerozhoduje. Tel. 723 971 027 Tel.:
723971027.
––––––––––––––––––––––––––––––
Dobrý den, koupíme od pečlivého
majitele málo jetý osobní automobil.
Děkujeme.Tel.: 724132614.

BYTOVÉ VYBAVENÍ
*taj2 "ž"

Prodám konferenční stolek, vrchní
deska částečně prosklená, š. 62,5 cm, d.
123 cm, v. 57 cm. Rohovou sedací soupravu
+ 2 ks taberetů, cihl. oranžová, 285 x 245
cm, cena za sedačku 3.500 Kč, za konf.
stolek 2.400 Kč, prodej jednostlivě. Vše
pěkné. Eliptický tren. cross 2.400 Kč. Tel.:
723012210.
Pokračování na straně 5 >>>
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w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

STAVBY / KAMNA / ADVOKÁT / POTRAVINY

Pavel BÖNISCH

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

*taj3 "dý"

STAVEBNÍ PRÁCE
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
půdní vestavby a jejich rekonstrukce na klíč

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

KULTURA TÁBOR
2.11. / 16:30-18:30
RESTLICHT / ZBYTEK SVĚTLA,
HAPPENING A BESEDA
Náměstí T. G. Masaryka a Městská knihovna
Tábor. Happening a následná beseda s autorem
u plastiky Restlicht (Zbytek světla) umístěné na
Masarykově náměstí vTáboře, jímž jeWerner Mally,
německý sochař sudetského původu žijící
v Bavorsku. Dílo evokuje prvky židovské tradice
a symboliky, které propojuje se skutečností
holokaustu, a představuje tak memoriál i poselství.
Vstupné: zdarma

5.11. / 9:00-14:00
LESNÍ BĚH PINTOVKOU
Lesopark Pintovka. 72. ročník běžecké akce.
Běhat se bude ve všech věkových kategoriích,
tradičně je také zařazen běh pro rodiče s dětmi.
Pořádá TJ VS Tábor, oddíl atletiky a město Tábor –
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Vstupné:
zdarma

11.11. / 10:00
DEN VETERÁNŮ
Pomník obětem I. sv. války, park Pod
Kotnovem. Pietní akt spojený s položením věnců
uctí památku padlých ve světových válkách
a válečných veteránů. Promluví kaplan 42.
mechanizovaného praporu npor. Petr Haška.
Pořádají příslušníci vojenské posádky Tábor ve
spolupráci s městemTábor.

TEPLOVZDUŠNÁ

KRBOVÁ KAMNA
Ihned k odběru
více druhů !
*taj4 "si"

U Čápova dvora 2762, Tábor
tel: 733 747 944

R
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www.visittabor.eu

17.11. / 17:00-19:00
VZPOMÍNKA NA 17. LISTOPAD
Žižkovo náměstí. Vzpomínkový akt k listopadovým událostem /bez programu/. Přijďte zapálit
svíčku na Žižkovo náměstí v Den boje za svobodu
a demokracii. V čase 17.00–19.00 hodin bude
osvícena budova Staré radnice. 17.11 hodin zazní
Modlitba pro Martu.

23.11. od 17:00
VERNISÁŽ VÝSTAVY
VÁNOCE VE SVĚTĚ

25.11. od 17:00
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Žižkovo náměstí. Předvánoční atmosféru
zpříjemní kapela SWING BAND TÁBOR, Andělská
poštovna a zjevení andělů

PŘIPRAVUJEME:

5.11. / 13:00-14:00
KOSTÝMOVANÁ PROHLÍDKA
Stará radnice – středověké podzemí, Žižkovo
nám. 1. Oblíbená prohlídka středověkého podzemí
za svitu luceren pro celou rodinu. Rezervace na
objednavky@husitskemuzeum.cz; 774 059 263
Vstupné: 90, 70 Kč.

5.12. od 17:00
ČERTOVINY

5., 12., 19., 26. 11. / 14:30-15:00
ZA POKLADEM RYTÍŘE ROLANDA...

Galerie 140

Žižkovo náměstí. Čertovský zábavný program s
tradiční nadílkou od Mikuláše a s pekelnou show.

24.11. od 19:00
390. BAREVNÝ ČTVRTEK ANEB
OD TÁBORA AŽ NA KONEC SVĚTA
- PĚŠKY A S PÁDLEM PO ZAKARPATSKÉ UKRAJINĚ A KRYMU

10.12. 9:00 -18:00 /
11.12. 9:00 -16:00
STAROČESKÝ VÁNOČNÍ TRH

Středověké podzemí, Stará radnice, Žižkovo nám.
1. Speciální prohlídka táborského středověkého
podzemí určená pro rodiny s dětmi ve věku od 4 do
10 let. Na prohlídku je vhodné provést rezervaci tel.
774 059 263, objednavky@husitskemuzeum.cz.
Vstupné: děti 70 Kč / dospělí 90 Kč

Divadlo Oskara Nedbala, malý sál. S Kamilou
Hnykovou se vydáme do ukrajinské přírody. Čeká
nás turistika v horách, putování po hřebenovkách
a v kaňonech, po útesech i mezi bahenními
sopkami. Přejdeme poloniny Svidovec, Krasna
i Boržava a vystoupáme na Hoverlu, nejvyšší horu
Ukrajiny (2061 m n. m.). Těšit se můžeme také na
malebné a divoké řeky bez jezů (Černá Tisa,
Terebla,Teresva a Rika) i na pravěké, řecké, turecké,
tatarské a pravoslavné památky. Pořádáno ve
spolupráci s Divadlem Oskara Nedbala a Blatským
muzeem v Soběslavi.Vstupné: 50 Kč

Právní služby
v Táboře

*taj5 "př"

Žižkovo náměstí

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE
www.husitskemuzeum.cz

2.11. / 17:30-19:00
MOHOU BÝT ŽIDOVSKÉ
DĚJINY VESELÉ?
Městská knihovna Tábor, Klubovna. Přednáška Tobiáše Smolíka, spoluautora výstavy Cha cha
chá, zasmál se Mordechaj aneb Veselé putování
židovskou historií. Navazuje na besedu s autorem
plastiky RestlichtW. Mallym.Vstupné: zdarma

5.11. / 19:00-21:00
ZPĚVEM K SRDCI,
SRDCEM K VLASTI
Gotický sál, Stará radnice, Žižkovo nám. 1.
Slavností koncert k připomínce 104. výročí založení
Československé republiky v podání Pěveckého
sdružení moravských učitelů, Smetana Křížkovský
Dvořák Janáček Foerster Suchoň Gjeilo
Janczak, sbormistr Jiří Šimáček. Vstupné:
v předprodeji 140 / 100 Kč, na místě 160 / 120 Kč

10.11. / 17:30-19:00
PŘEDNÁŠKA MODERNÍ DĚJINY
RUSKÉHO ANTISEMITISMU
Přednáškový sál, nám. Mikuláše z Husi 44.
Přednáší PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. Moderní
evropský antisemitismus se zrodil v carském Rusku
a ideologicky se opíral o podvržený dokument tzv.
Protokolů siónských mudrců. Přednáška vychází ze
zkoumání těchto historických kořenů. Vstupné:
zdarma

14.11. / 18:00-19:00
PIETNÍ VZPOMÍNKA NA OBĚTI
TÁBORSKÝCH TRANSPORTŮ 1942
ZŠ Bernarda Bolzana, Školní náměstí. Před
deseti lety umístil spolek Hadasa ve spolupráci s
městemTábor a Husitským muzeem pamětní desku
ve vestibulu školní budovy, která v roce 1942
sloužila jako shromaždiště a provizorní ubytovna
Židů ze širokého okolí Tábora před nástupem do
transportů směřujících do koncentračního tábora
v Terezíně. Většina takto odvlečených obyvatel,
jichž bylo celkem 1267, zahynula v plynových
komorách v Osvětimi a jinde a genocidu a útrapy
věznění z nich přežilo jen osm desítek lidí. Za účasti
kantora Michala Foršta vzpomeneme 80. výročí
těchto smutných událostí. Po pietním aktu
následuje koncert v Divadle Oskara Nedbala.
Vstupné: zdarma

Pokračování na str. 4 >>>

Připravte se na Vánoce
s předstihem a v klidu
Připravte se na klidné Vánoce.

První schůzka zdarma

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

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

+420 723 726 258

+420 723 964 513

Vančurova 2904, 390 01 Tábor

*taj6 "e"

Objednávejte již nyní:
- bezlepkové i klasické cukroví
- ryby a jiné maso na vánoční stůl
- další vánoční pochoutky
Objednávejte do pátku 9. 12. na prodejně
nebo na e-shopu www.farmauivusky.cz
FARMA U IVUŠKY

farmauivusky

PO-PÁ 8:00-17:00
FARMA U IVUŠKY
www.farmauivusky.cz
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

STRANA 3

VRATA + BRÁNY + ROLETY / DŘEVĚNÝ NÁBYTEK

ŘÁDKOVÁ

PŘEDOKENNÍ

GARÁŽOVÁ AUTOMATICKÉ

´
ROLETY
VRATA BRANY

BYTOVÉ VYBAVENÍ
>>> pokračování ze strany 2

Naše rolety
nejen před
sluncem
ochrání, ale
v místnosti
...
i teplo zadrží

LISTOPADOVÁ

NABÍDKA

Servisujeme a opravujeme vrata a pohony vìtšiny výrobcù.

*taj7 "je"

VCHODOVÉ DVEŘE • POHONY

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

od

roku

1991

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

KULTURA TÁBOR
>>> Pokračování ze str. 3

15.11. / 16:00-18:00
MARIE MICHAELA ŠECHTLOVÁ
– PŘEDSTAVENÍ KNIHY A
MIKROVÝSTAVA
Gotický sál, Stará radnice, Žižkovo nám. 1.
Představení monogra e shrnující životní etapy
tvorby všestranné táborské malířky a gra čky . Za
příjemných tónů hudby proběhne mikrovýstava
autorčiných gra k a autogramiáda nevšední,
výtvarné publikace, vydané Husitským muzeem
vTáboře.Vstupné: zdarma

Gotický sál, Stará radnice, Žižkovo nám. 1.
Kombinovaný večer – elektronické didgeridoo
Ondřeje Smeykala v doprovodu performerka Petra
Nikla a jeho promítaných mechanicko rozpíjivých
obrazů. Vstupné: v předprodeji 230 / 190 Kč, na
místě 270 / 230 Kč

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR
www.knihovnatabor.cz
Každý čtvrtek od 18:00

Sraz 14.00 hodin park Pod Kotnovem.
U příležitosti památky zesnulých si Sobotníci
připomenou dějiny starého táborského hřbitova.
Program připravily historičky Husitského muzea
Jitka a LenkaVandrovcovy.Vstupné: zdarma

Hvězdárna, 4. patro. Táborská hvězdárna je třetí
nejstarší hvězdárna v českých zemích, hned po
Štefánikově (1922) a českobudějovické hvězdárně
(1937). Pro veřejnost je hvězdárna přístupná každý
čtvrtek od 18.00 hodin. Kromě pravidelných
čtvrtků je hvězdárna otevřena při speciálních
příležitostech, konkrétně při pozorování
nevšedních astronomických úkazů. Při příznivém
počasí je zajištěno pozorování noční oblohy
dalekohledem z kopule nebo ze střešní plošiny, v
opačném případě hvězdáři připraví náhradní
program s promítáním a výkladem. Návštěvu na
hvězdárně si prosím domluvte předem na tel. čísle
381 254 469.Vstupné: zdarma

Přednáškový sál, nám. Mikuláše z Husi 44.
Beseda s publicistou a komentátorem Alexandrem
Mitrofanovem, který je výstižným komentátorem
našeho veřejného a politického života. Svůj
hluboký vhled do českého společenského dění
propojuje se zevrubným poznáním stavu dnešního
Ruska, a tedy i příčin jeho války proti ukrajinskému
národu.Vstupné: zdarma

POZOROVÁNÍ NA HVĚZDÁRNĚ

KIKNÁBYTEK
Moderní postel SantoIa
- s úložným prostorem,
šedá látka, 180x200

Rozkládací pohovka
KEVAN BIG SOFA
- světle šedá

ONLINE

SHOP

Kombinovaná
komoda CHERIS 5
- švestka/šedý grafit

Knihovna pro dospělé, Klubovka. Srdečně
zveme nejmenší děti (1–3 roky) a jejich rodiče ke
společnému setkávání, které bude plné hraní,
tvoření, říkanek a především knížek! Svoji účast
nahlaste na tel. 775 244 883.Vstupné: zdarma

9.11. /10:00
SENIOŘI VERSUS PODVODNÍCI
ANEB NÁS NENAPÁLÍTE
Knihovna pro dospělé, Klubovka. Seznámení
seniorů s praktikami podvodníků jak v reálném, tak
virtuálním světě, kam se v současné době
kriminalita přesouvá. Návody, jak se těmto
podvodům účinně bránit, vám poskytne
preventistka Policie ČR.Vstupné: zdarma

9.11. / 14:00-16:00
DALŠÍ PLAVBA VESMÍREM
Oddělení pro děti a mládež, 1. patro.
Připravujeme pro vás ohlédnutí za letním
příměstským táborem spojené s tvořivou dílnou.
Vstupné: zdarma

15.11. / 15:30-18:00
DESKOHRANÍ S MICHALEM
Oddělení pro děti a mládež, 1. patro. Hrajeme
deskovky s Michalem Stárkem z vydavatelství
společenských her Mindok.Vstupné: zdarma

Křeslo-ušák RODEZA Rozkládací postel,
- krémová /černá
- šedá, GORETA

Sedací vak TAMPO
- světlešedá látka

22.11. / 18:15-20:00
JAK TO VIDÍ OČNÍ LÉKAŘ
ANEB CO JSTE SE POTŘEBOVALI
V ORDINACI DOZVĚDĚT,
ALE NEBYL ČAS TO PROBRAT...
Knihovna pro dospělé, přízemí. Pojďte
společně s oční lékařkou MUDr. Janou Kališovou
nahlédnout do lidského oka. Podíváte se na jeho
anatomii, oční choroby i možnosti jejich léčby.
Vstupné: 50 Kč

23.11. / 18:15-19:15
ZDENA ADAMOVÁ – KLAPKA:
ŽENA, KTERÁ ŽILA ZA OCEÁNEM /
AUTORSKÉ ČTENÍ
Knihovna pro dospělé, Klubovka. Přijďte si
poslechnout silný životní příběh, zachycený na
stránkách autobiogra ck é knihy Žena, která žila za
oceánem, v němž se snoubí láska k hudbě s melodií
života, tvořenou životními výhrami i prohrami.
Vstupné: 30 Kč

25.11. / 12:00-17:00
VÍTÁME ADVENT – DEN
PRO DĚTSKOU KNIHU
Oddělení pro děti a mládež, 1. patro. Vánoční
tvořivá dílna. Přijďte si vyrobit adventní věnce.
Vstupné: zdarma

Pokračování na str. 5 >>>

KVALITNÍ NÁBYTEK

NÁBYTEK, O KTERÝ SE NEMUSÍTE BÁT OPŘÍT!
PC stůl SAMSON NEW
- dub švestka/bílá

www.janajanu.cz
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4. a 18.11. / 9:30-10:30
BOOKSTART – ČTENÁŘSKÝ KLUB
PRO NEJMENŠÍ Ý LOJZÍK

19.11. / 14:00-16:00
SOBOTNÍCI NA STARÉM HŘBITOVĚ

21.11. / 17:30-19:00
RUSKO – UKRAJINA – A MY

Máme nový web:

www.visittabor.eu

26.11. / 18:00-19:30
ONDŘEJ SMEYKAL,
PETR NIKL: LÍHEŇ

Jídelní stůl UNO - 80x80 bílý
+ 4 židle UNO - černé

Obývací stěna Platinum
- dub wotan/bílá

V nabídce přes 11.000 produktů. Rychlé dodání. 11 let v ČR a SR.

Rostoucí otočná židle
RAIDON
- zelená/
modrá/
šedá

Kancelář. židle
houpací mech.
- šedá
+ černá látka
- plast. kříž

Relaxační křeslo LONG
- ekokůže hnedá

TV křeslo
- šedá látka, kov černá

2.890,*taj8 "dl"

nakupujte online na:

www.kiknabytek.cz
STRANA 4

tel.: 774 738 990, e-mail: info-kiktrade@volny.cz
Výdejní místo zakoupeného zboží: Zavadilská 786/3, 390 02 Tábor
- určeno pro osobní odběr a k vrácení zboží

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

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám novou vanu 100 x 70 cm se sedátkem, nepoužitá, levně.Tel.: 773759572.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám venkovní okenní sušák na
prádlo 130 x 60 cm.Tel.: 774195068.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 8 let starou, plně funkční kombinovanou lednici Siemens. Rozměry 200 x 60
x 60, objem lednice 351 l, mrazák 91 l,
energetická třída A++, barva stříbrná.
Vlastní odvoz nutný. Cena: 2.000 Kč. Tel.:
606680178.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám malý nerezový švýcarský mandl,
nový, nepoužívaný, cena dohodou. Dále
prodám nerezovou nádobu pro včelaře.Tel.:
723943035.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám hliníkové dvoukřídlé vchodové dveře s ocelovým rámem. Otvor 200 x
133 cm + světlík 33 cm. Cena 2.500 Kč.Tel.:
721027885.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zachovalou infra saunu pro 2
osoby Grand De Luxe s ionizátorem, radiem
a světelnou terapií, vel. 105 x 120 cm. Min.
příkon 0,8 kW za saun. cyklus. Snadná
montáž a demontáž. Cena: 16.000 Kč,
Tábor.Tel.: 702747874.
––––––––––––––––––––––––––––––
Daruji za odvoz péřové polštáře a deku.
Je mi líto je vyhodit, myslím, že by mohly
sloužit někomu na chatě či chalupě nebo
lidem sociálně slabým. Pražské sídliště. Tel.:
731841965.
––––––––––––––––––––––––––––––
Kompletní vybavení bytu: nábytek
a spotřebiče, 2 ks válendy, lednice, pračka,
mikrovlnka, el. sporak, foto pošlu e-mailem,
vše umístěno v přízemí rod. domu, cena do
10.000 Kč dohoda.Tel.: 602509633.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodá psací stůl - světlý dub, nový, š. 47
cm, v. 78 cm, d. 110 cm. Cena 500 Kč. Tel.:
723 520160.

DOMÁCÍ ZVÍŘECTVO
Hledám odběratele domácích vykrmených hus. České bílé.Tel.: 702908962.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám husy, doma vykrmené, bet
směsí.Tel.: 702836769.
––––––––––––––––––––––––––––––
Daruji 2 koťata, kočičku a kocourka do
dobrých rukou. Nejraději se zahrádkou.Tel.:
603331003.
––––––––––––––––––––––––––––––
Čistokrevná whiskas koťátka, pět kocourků a jedna kočička budou k odběru od
18.11. po očkování, budou odčervená,
naučená na kočičí wc, zvyklá na děti, běžný
ruch domácnosti. Cena 5.000 Kč. Tel.:
605847118.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám jehňata ovce kamerunské, stáří
7 - 10 měsíců, nutno vidět, cena dohodou.
Tel.: 774517372.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám Bažant Zlatý - letošní odrostlá
kuřata, kohout 300 Kč, slepice 400 Kč, pár
600 Kč.Táborsko.Tel.: 728163283.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám akvarijní ryby Tlamovce černoploutvého, mladé, levně.Tel.: 724514895.
––––––––––––––––––––––––––––––
Máme pejska, 7 let, černý boloňský malý
pejsek a hledáme k němu fenku, která by
s ním stála o štěňátka. Pejsek je čistokrevný
s rodokmenem.Tel.: 607548811.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám izolovanou palubkovou boudu na psa s termostatickým vytápěním,
předsíňkou a vstupní klapkou. cena 4.000
Kč. Rozměry: 140 x 80 x 86 cm. Tel.: 774
262 241.
Pokračování na straně 6 >>>

PRÁCE

KULTURA TÁBOR
>>> Pokračování ze str. 4

30.11. / 14:00-16:00
ZAHRADY V ZAHRADĚ
– ODPOLEDNE S VYHLÁŠENÍM
VÍTĚZŮ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

Knihovna pro dospělé, Klubovka. Slavnostní
vyhlášení vítězů literární soutěže, kterou připravila
Městská knihovna Tábor ve spolupráci se VOŠ
a SZeŠ Tábor a Botanickou zahradou VOŠ a SZeŠ
Tábor.Vstupné: zdarma

30.11. / 18:15-19:15
JANA TICHÁ: HVĚZDA
BETLÉMSKÁ???!!!

Knihovna pro dospělé, Klubovka. Zázračný
biblický úkaz z pohledu astronomie, astrologie,
teologie, historie, dějin umění i reklamních
kreativců. Poslední letošní přednáška z cyklu
Vesmírný Tábor! Přednáší Jana Tichá, ředitelka
Hvězdárny a planetária České Budějovice s
pobočkou na Kleti.Vstupné: 50 Kč

DOMÁCÍ HOSPIC JORDÁN O.P.S.
www.hospicjordan.cz

29.11./ 18:30-20:00
ADVENTNÍ DOBROČINNÝ
KONCERT PRO DOMÁCÍ
HOSPIC JORDÁN

Klášterní kostel Narození Panny Marie,
náměstí Mikuláše z Husi.Vystoupí Komorní vokální
soubor Ensemble Hilaris s koncertem Mirabile
mysterium. Na programu budou skladby T. L. de
Victoria, J. Galluse, G. Forbese, A. Pärta. Vstupné:
minimální doporučené 150 Kč
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JEDNOTA KAFE & KNIHY
10.11. / 18:00
PETR PLACÁK: FÍZL
Petr Placák, disident, spisovatel, historik
a vydavatel Babylonu, studentského listu pro
seniory.Akce se koná v rámci programu Spisovatelé
do škol a do Jednoty. Doporučené vstupné 100 Kč,
studenti 50 Kč

24.11. / 18:00
JAN NĚMEC: LILIPUTIN/KŘEST

27.11. / 20:00
„PIŇAKOLÁDA“ KONCERT
– ZNÁTE Z TV ŠLÁGR

Vstupné: v předprodeji 190 Kč, na místě 250 Kč

CENTRUM ŽIVOTA

www.centrumzivota.webnode.cz

11.11. / 18:00-21:00
ŽENSKÝ KRUH S MARTINOU
MAGDALENOU

Akce se koná v rámci programu Spisovatelé do škol
a do Jednoty. Doporučené vstupné 100 Kč, studenti
50 Kč

Listopad – Obejmi se se svojí temnotou.
Přihlášky a rezervace: tel. 775 869 995 // E-mail:
martyhuskova@gmail.com FB pro l: Martina
Magdalena – Magenta.Vstupné: 500 Kč

KLUB UNIVERZITA

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE KRESBY

www.univerzitatabor.cz

6.11. / 14:00-18:00
JAK VYCHOVAT ÚSPĚŠNÉHO SPORTOVCE II. – SYMPOZIUM PRO TRENÉRY,
RODIČE A SPORTOVCE S MARTINEM
ŠONKOU V UNIVERZITĚ TÁBOR
Sympozium pro sportovce rodiče a trenéry.
Vstupné: předprodej do 4. listopadu 900 Kč, na
místě 1.190 Kč, online nákup: www.univerzita
tabor.cz/vstupenky#/119

23.11. / 20:00
MICHAL PROKOP TRIO
Vstupné: v předprodeji 390 Kč, na místě 500 Kč,
vstupenky online: https://www.univerzitatabor.cz/
vstupenky#/117

Individuální lekce kresby – pastel, pastelka,
akvarel, perokresba, akryl. Kurz vede Kateřina
Krákorová.

5.11. / 9:00-14:00
KURZ ŠITÍ – TEPLÁČKY

Kurz šití je určen pro mírně pokročilé začátečníky.
Kurz vede Helena Chalupská.Vstupné: 900 Kč

GALERIE OKRAJE
www.okraje.com

VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST
Cílem kurzů je objevit vlastní osobnost a nebát se
„projevit své vlastní já“, stát se vnímavější k sobě
samému, ale i ke svému okolí. Registrace do
jednotlivých kurzů na www.okraje.com/kurzy

JIHOČESKÝ KLUB SBĚRATELŮ

6.11. / 10:00-13:00
SETKÁNÍ SBĚRATELŮ
A TÁBORSKÉ VEŘEJNOSTI
Salonek restaurace Na Svépomoci. Koupě –
prodej – výměna: pohlednice – odznaky – etikety
(pivní, zápalkové, sýrové a jiné) – kapesní
kalendáříky – tužky s logem – militárie – známky –
mince – medaile, sport, vojenské, hasičské, výročí
spolků, výročí měst – nahrávky VHS, DVD, DC –
knihy se starými pohledy a jiné sběratelské
předměty.Vstupné: zdarma

U LENOCHODA
www.ulenochoda.cz

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE ŠITÍ
Kurz pro naprosté začátečníky i pro ty z vás, co už se
s t r o j e m u m í . Te r m í n m o ž n o d o m l u v i t
podle vašich časových možností, třeba v několika
dvouhodinových blocích ve všedních dnech.

VÝSTAVY

Do 20.11.
1942 / 80. VÝROČÍ HEYDRICHIÁDY
A TRANSPORTŮ ŽIDŮ Z TÁBORSKA

Náměstí T. G. Masaryka. Exteriérová panelová
výstava přibližuje 80. výročí heydrichiády a transportů Židů z Táborska. Panely jsou umístěny na
náměstí T. G. Masaryka. Výstavu pořádá město
Tábor ve spolupráci s Husitským muzeem

CROSSCAFE GRAND TÁBOR
27.11.-24.12.
„DÍKY, ŽE JSTE...“
– VÝSTAVA CITACÍ DOPISŮ
ZA DOPROVODU VŮNĚ KÁVY

CrossCafe Grand, nám. F. Křižíka 506/22.
Výstava výňatků z dopisů od rodin pacientů
a klientů Domácího hospice Jordán, které vám
zprostředkovaně přes zkušenosti rodin přiblíží
práci domácího hospice. Výstava probíhá
v prostorách CrossCafe Grand Tábor a je spojena
s akcí „Advent s kávou aneb podpoř hospic,
dostaneš kávu zdarma.“ Akci mediálně podporuje:
Flabgee. Pro další informace sledujte web
a sociální sítě Domácího hospice Jordán

www.galerietabor.cz

GALERIE U RADNICE

Do 13.11.
RESTLICHT / ZBYTEK SVĚTLA

DANNY LIŠKA – SPEKTRUM

Náměstí T. G. Masaryka. Putovní pamětní
plastika připomínající originálním způsobem lidské
osudy, které byly zasaženy pohnutými událostmi
v letech 1938–1945.

do 13.1.2023 zimní otevírací doba:
úterý–neděle 10–12 / 13–16 hodin
Obrazy umělce pochází z různých časových období
a nabízí spektrum různých témat. Malířův
symbolismus využívá různorodost stylu od akade-

Pokračování na str. 6>>>

Partner čte

celý okres Tábor!
V okrese Tábor má Partner stále nejvyšší náklad

) 608 223 122 /602 855 804

www.inzercepartner.cz

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

Každý měsíc rozneseme 2 palety výtisků Partnera.
STRANA 5

TISK / SPORTOVNÍ VYBAVENÍ
*taj9 "ou"

DOMÁCÍ ZVÍŘECTVO

5%
1
NA MALÍŘSKÉ PLÁTNO

>>> pokračování ze strany 4

Využijte naší
VÁNOČNÍ AKCE -20%
na veškeré rozměry!
Např. 30 x 40 cm
místo 695,- nově 590,- vč. DPH!
Více info na www.norisreklama.cz

Norisreklama s.r.o.

695,-

Odolenova 944, Tábor
tel.: 381 27 41 41
e-mail: info@norisreklama.cz

590,vč. DPH

www.norisreklama.cz
KULTURA TÁBOR
>>> Pokračování ze str. 5
micky realistického malířství až po styl secese
přelomu 19. a 20. století. Výtvarné dráze se chtěl
autor věnovat již od mládí, ale rodiče rozhodli
jinak. Vystudoval VŠE v Praze, poté krátce pracoval
v bance a nakonec se rozhodl vlast opustit. Po
emigraci do Rakouska v roce 1978 začal na svém
snu stát se výtvarníkem usilovně pracovat. Postupně se prosadil užitnou exteriérovou i interiérovou
malbou a změnil si jméno z poněkud krkolomného
„Zdeňka“ na „Dannyho“. Kromě užitné tvorby se
věnuje malbě a kresbě. V roce 2019 vydal knihu
Lišákova dobrodružství, ve kterých vzpomíná na
dětství v Táboře. Dále vytvořil pro město humorný
nástěnný kalendář s husitskou tématikou pro rok
2021.

GALERIE 140

do 6.11.
V KOUŘI A PLAMENECH

Na výstavě uvidíte fotogra e Martina Petráka ze
zásahů hasičů z celého Táborska. Můžete se
také těšit na zajímavé ukázky vybavení hasičů jak
z dob minulých, tak ze současnosti.

24.11.-8.1.2023
VÁNOCE VE SVĚTĚ

HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR
do 19.3.2023
CHA CHA CHÁ, ZASMÁL SE
MORDECHAJ ANEB VESELÉ
PUTOVÁNÍ ŽIDOVSKOU HISTORIÍ
– PANELOVÁ VÝSTAVA

Gotický sál, Stará radnice, Žižkovo nám. 1.
Autoři: Klára Smolíková, Tobiáš Smolík, Vojtěch
Šeda.

Do 30.3.2023
MISTŘI CECHŮ ODĚVNÍCH

Galerie Stará radnice, Žižkovo náměstí 1.
Výstava se věnuje atraktivnímu tématu odívání
a výroby oděvů na přelomu středověku a novověku. K výstavě se připravuje katalog s bohatým
obrazovým doprovodem. Výstava vznikla ve
spolupráci se sdružením Historická řemesla Danar
a za podpory Ministerstva kultury České republiky.

otevírací doba V kouři a plamenech:
úterý–neděle 10–12 / 13–16 hodin
otevírací dobaVánoce ve světě:
pondělí–neděle 10–12 / 13–16 hodin

S letošní vánoční výstavou se podíváme, jak slaví
vánoční svátky jinde po Evropě. Dozvíte se
například, kde naděluje Befana, jakou roli ve
Švédsku zastává kozel nebo kde si vaří švestkovou
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polévku. Ve středu 23. listopadu v 17.00 hodin
zveme na vernisáž výstavy.

DIVADLO O. NEDBALA TÁBOR

Do 22.12.
VERONIKA PSOTKOVÁ |
HOLKY Z KRUHU
DON foyer. Autorka přijala výzvu jedinečného
prostoru DON Tábor a osadila ho lustrem, který
v návaznosti na její dřívější práce re ektuje úděl
ženy. Všední krása je zde transformována do
nevšedního šperku místa.

3.11.-22.12.
PROMĚNY ELEMENTŮ
DON galerie. Prezentace z kolekce sbírkového
fondu Alšovy jihočeské galerie se zaměřuje na
konkrétní období a fenomén abstraktních a geometrických tendencí z počátku a průběhu
šedesátých let 20. století. Výstava je věnována
významným představitelům – Zdeněk Sýkora, Karel
Malich, Hugo Demartini.

10.11.-22.12.
DIVADELNÍ PLAKÁT
DON foyer. Unikátní výstava divadelních plakátů
zapůjčených od Institutu umění – Divadelního
ústavu nás vrátí zpátky časem do 60. a 70. let
minulého století.

GALERIE UNIVERZITA TÁBOR

Do 30.6.2023
Pocta Oskaru Nedbalovi v podání jihokorejské
umělkyně je vizuální kompozicí tvarů, textur, čar,
bodů a barev, které ožívají v pohyblivou gra ck ou
notaci.

VELKÝ ELEKTROKOL
VÝBĚR ELEKTROKOLOBĚŽEK

Do 27.11.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z ATELIERU
ŠECHTL & VOSEČEK
„KDYŽ NOVÉ MĚSTO BYLO NOVÉ“
Vstupné: zdarma

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR

1.-30.11.
WESTERN: VÝZDOBA
PLESU ZŠ HUSOVA
Oddělení pro dospělé, přízemí. Výzdoba plesu ZŠ
Husova.Tentokrát s tematikou Divokého západu.

1.-30.11.
OPERACE ANTHROPOID
Galerie Na Schodišti. Výstava obsahuje
bohatou fotogra ck ou dokumentaci, která mapuje
životní osudy Reinharda Heydricha, operaci
Anthropoid, samotný atentát i jeho důsledky.

CAFÉ SVĚT

Do 31.12.
SPORTOVÁNÍ NA JORDÁNĚ
Výstava historických fotogra í z archivu Šechtl
a Voseček. Uvidíte, jak v minulém století lidé
na Jordáně veslovali, bruslili, plavali a rybařili.
Výstavu fotogra í doprovází noviny s výběrem
dobových článků.

COFFEE & TEE – GALERIE ŠATNA

Do 25.11.
BAREVNÉ DOTEKY
Výstava obrazů Danici Žížalové, která je lékařkou
a žákyní mistra Teodora Buzu, jenž je i kurátorem
této výstavy.Vstupné: zdarma

JÍZDNÍCH KOL

KOLOBĚŽEK
BRUSLÍ
BĚŽEK ...

Prodám el. přenosná topidla 2 ks, 0,6 /
1,2 kW a 0,6 / 1,2 / 1,8 kW. Málo používaná, při povalení se vypnou. Cena dohodou.Tel.: 381231561.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám televizní přijímač Sharp, úhlopříčka 80 cm, dobrý obraz, settobox Strong,
scart kabel.Tábor.Tel.: 736245615.
––––––––––––––––––––––––––––––
Daruji za láhev rumu kompletni satelit
BEN sat, dokoupit jen kartu. Tel.: 602 425
250.

NÁŘADÍ, NÁSTROJE
Prodám ND na Ostrovek - traktor, bagr.
Novou pístnici na podpěru a na řízení,
rozdělovač na ovládání, otoč. náhon na
čerpadlo (kardanka). Nepoužité, Táborsko.
Tel.: 728179983.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám stroj na zvlnění drátu pro výrobu
žebírkového pletiva (1500), vakuová
svářečka fólií FS828 (300), topné těleso
220 V / 2400 W (400), drtič kostí pro slepice
(300), brašna montážní kožená (200), karb
na maltu plech. 80 l (200), tlakovou nádobu
24 l (300), vavičku plech. 50 l (300). Tel.:
608946407.
––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím soustruh, frézku, stolní vrtačku
a další strojní a nástrojové vybavení pro
účely domácí dílny. Předem děkuji za
nabídky.Tel.: 732903367.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám benzínovou motorovou pilu
HECHT 58, ještě v záruce, prakticky nepoužitá, pořizovací cena 3.000 Kč, nyní za
2.200 Kč. Ze zdravotních důvodů. Rychlé
jednání možná sleva.Tel.: 725586558.

LYŽÍ, BĚŽEK, JÍZDNÍCH KOL

BROUŠENÍ
BRUSLÍ

www.cyklosportsvec.cz

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

SERVIS

STRANA 6

––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám tetrazony kus 20 Kč, kořen větší
70 cm za 200 Kč, tunel za 200 Kč. Tel.:
777981411.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám bažant zlatý - letošní kuřata
z přirozeného odchovu. Kohout 300Kč,
slepice 400 Kč, pár 600Kč. Táborsko. Tel.:
728163283.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám indické běžce, líhnuté v letě
v líhni. Matka: srnčí, otec: černý. Kachňata
v barvě hnědé, černobílé a do černa. Cena
za kus: kachnička - 270 Kč, kačírek - 190 Kč.
Dále jsou k prodeji jarní srnčí kačeři, zcela
nepříbuzní, za 300 Kč kus. Odběr možný
vTáboře. Informace na tel.Tel.: 777272317.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám doma vykrmené husy. Váha 4 5 kg, cena za 1 kg - 230 Kč. Tel.: 775 598
435.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám králíky na dokrmení do chovu
160 - 400 Kč / ks. Prodám křepelky do
chovu 60 - 80 Kč / ks.Veselsko.Tel.: 702 554
687.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám doma vykrmené husy. Váha 4 5 kg .Cena na tel.Tel.: 775598435.

ELEKTRONIKA

PRODEJ ELEKTROTŘÍKOLEK
S E R V IS

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

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

VAŠE FOTOGRAFIE

A
TIP NČNÍ
VÁNOREK
DÁ

ŘÁDKOVÁ

Koupím starší dům v Táboře, na dosah
městské dopravy. Děkuji za zavolání. Tel.:
777719495.
––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím garáž v Táboře, Na Kopečku. Platím hotově. Děkuji za zavolání. Tel.: 777
719 495.
––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím dům nebo chalupu v okrese
Tábor, nabídněte.Tel.: 381254661.
Pokračování na straně 7 >>>

REALITY / STAVEBNINY / DŘEVO / BAZÉNY

ŘÁDKOVÁ

INZERCE

FALCO

Objednávejte kupónem na str. 15.

NEMOVITOSTI

STAVEBNÍ

>>> pokračování ze strany 6

––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím menší byt v Soběslavi, platba
hotově, možno i s nájemníkem. Tel.:
776092862.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zděný byt 4+1, 80 m2, o.v.,Tábor,
k bytu přináleží balkon, sklep, sklad, garáž,
možnost využít komín. Dům a byt je zateplený. Dobrá investice.Tel.: 723 548 355.
–––––––––––––––––––––––––––––– 2
Pronajmu nebytový prostor cca 20 m
v Táboře v Palackého ul. - vhodný jako
kancelář, salon, studio. Pronájem buď full
time jednomu nájemci, nebo možnost sdílet
třeba jen pár dní v týdnu se mou. Důvod
pronájmu - nevyužití prostor. Více info na
tel.Tel.: 608223122.
––––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu byt 1+1 v Táboře na Praž.
sídlišti. Vel. 37 m2, druhé patro, orientovaný
na jih do parku, dvě parkoviště. Zateplený
dům, vyzděné jádro, plastová okna, sklep.
V dosahu MHD, nemocnice, nákup.
střediska, služby. Pěkné a klidné bydlení.
Volný od poloviny ledna 2023. Tel.:
724681718.
––––––––––––––––––––––––––––––
Dobrý den, koupím garáž na Táborsku.
Děkuji za každou nabídku, spěchá. Tel.:
728578486.
––––––––––––––––––––––––––––––
Vyměním byt v osobním vlastnictví
o ploše 33 m2 v Bechyni za podobný byt
vTáboře.Tel.: 728031107.
––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím dům nebo chalupu se zahrádkou
naTáborsku.Tel.: 776767532.
––––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu 3/1 ul. Minská v Táboře. 2x
sklep. Byt je částečně zařízen. Po domluvě
změna možná.Tel.: 723000333.
––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím garáž do 200.000 Kč na Táborsku.Tel.: 721500022.
––––––––––––––––––––––––––––––
Pronajmu garáž Na Kopečku v Táboře pouze jako sklad.Tel.: 722515463.

SPECIALISTA

NA SUCHOU VÝSTAVBU

AKCE

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

více info na eshopu www.falco-czech.cz
ONY
SÁDROKART

OSB DESKY

Pokračování na straně 10 >>>
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DHLEDY
KAZETOVÉ PO

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

www.falco-czech.cz

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

BAZÉNY

zakázková
výroba

... pro lepší požitek z koupání

1.990

akční
slevy!

Kč
pal.

Baleno na paletě
v balení 1,6 prms

Dub/

Buk

2.790

Kč
pal.
*taj12 "t,"

Nabízím stěhování, vyklízení, odvozy
do sběrných dvorů, odvozy nábytku a elektrospotř., montáž i demontáž všeho dle
vašich požadavků.Tel.: 602163082.
––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám zedníka, pokrývače, klempíře.
I důchodce.Tel.: 774495752.
––––––––––––––––––––––––––––––
Potřebujete vyklidit či vystěhovat prostor - byt, rodinný dům, půdu (například před
rekonstrukcí)? Neváhejte nás kontaktovat!
Tel.: 602808680.
––––––––––––––––––––––––––––––
Řemeslník hledá přivýdělek jako malíř,
natěrač, zedník a další práce dle dohody.
Tel.: 602824628.
––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím čalounické práce. Křesla,
sedačky, moto sedla, halabala křesla, atd.
Tel.: 728517436.

A
AV

PRÁCE

DOPR

ZDA
RM
A

LACE
TEPELNÁ IZO

ODĚVY
Prodám prošívaný pracovní kabát 2 ks,
nový - levně.Tel.: 723892262.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pěkný set oblečení pro miminko
od vel. 58 - 76, dupačky a overálky, trička,
bodýčka, košilky, mikiny, soupravičky,
tepláčky, kalhoty, svrchní oblečení, čapky,
atd. univerzální barvy. Cena 1.000 Kč. Tel.:
704877004.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zimní 3 / 4 kabát s kožíškem,
pěkný, párkrát použitý. Cena dohodou. Tel.:
381231561.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kožené pánské sako černé 2XL,
200 Kč.Tábor.Tel.: 777981411.

MATERIÁLY

*taj13 "al"

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

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

Naimpregnujeme i Vaše dřevo!

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.

Impregnované dřevo není třeba natírat.

Otevírací doba: pondělí - pátek 6.30 - 15.00 hod.
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

www.bazeny-okna.cz
STRANA 7

REKLAMNÍ BANNERY / PÉŘOVÉ VÝROBKY / TRUHLÁŘSTVÍ / PRÁCE

PÉŘOVÉ

Norisreklama s.r.o.

VÝROBKY

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

AKC
E

Banner 2 x 1 m s potiskem

450Kč

+ DPH

Případné grafické práce nejsou v ceně výroby banneru.

e-mail: info@norisreklama.cz

*taj14 "e"

www.norisreklama.cz

11.11.

15:00
STEZKA SVATÉHO MARTINA

Spektrum a areál Pohoda. Od 15 hodin si ve
Spektru budeme vyrábět lucerničky. S nimi se pak
děti samostatně vydají hravou stezkou na
koupaliště Pohoda, kde v 17:30 začne představení
svatomartinské legendy. vstupné: zdarma

18. 11.

18:00
ALBÁNIE, ZEMĚ PLNÁ KONTRASTŮ

Spektrum. Přednáška rodiny Tichých ze Sezimova
Ústí, kteří projeli téměř celou Albánii a strávili na
cestě celkem 90 dní. Inspirujte se místy, která
navštívili, vykoupejte se ve dvou mořích, navštivte
hory, kaňony, jezera a užijte si termální jezírka.
Dozvíte se, jak cestovat po Albánii autem a s malými dětmi.Vstupenky zakoupíte v infocentru nebo
na místě, platba pouze v hotovosti.

25.11.

14:30
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

nám. Tomáše Bati. Vánoční program s tržištěm,
anděly na chůdách a hudbou. Od 16:00 Pavla
Ambrožová s kapelou BejbyF a pěvecký sbor Fénix
ZUŠ Sezimovo Ústí, v 17:00 slavnostní nasvícení
a koncert Martina Chodúra. vstupné: 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!

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

SPEKTRUM SEZIMOVO ÚSTÍ
AKCE

ČIŠTĚNÍ
PEŘÍ
ZDARMA

11/22

nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí, www.kultura.sezimovo-usti.cz

DIVADLO

23. a 30.11.

11.11.

16:30

19:00
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ
A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH
DS JABLONSKÝ. Spektrum Sezimovo Ústí.
Hudební komedie o rozdílech mezi muži a ženami.
Hrají: R. Hurych Hájková / K. Heřmánková,
L. Ratajová, A. Ratajová, V. Hanuš a další. vstupné:
150 Kč

16.11.

O PYŠNÉ NOČNÍ KOŠILCE,
O MLSNÉ PRINCEZNĚ
DIVADÝLKO NA SCHODECH. LOUTKOVÝ Sál
Spektrum Sezimovo Ústí. Co se stane, když se
z bohaté košilky stane chudá? A dá se vůbec přejíst
slaďoučkých dortíků? vstupné: 30 Kč

VÝLETY

12.11.

19:00
FACHMAN

7:00

DIVADELNÍ SPOLEK FRÍDA. Spektrum Sezimovo Ústí. Zoufale romantická komedie ze
stavebního prostředí. Hrají: M. Trnavský. vstupné:
320 Kč předprodej, 350 Kč na místě

POHÁDKY

20.11.
16:00
FIDLÍK A VIOLENKA – MUZÍČEK
Spektrum Sezimovo Ústí. Populární písničky z televizní série TV Pro Děti. Fidlík s Violenkou utíkají
z bájné krajiny Tóniny před zlým Tritonem. Kdo jim
pomůže? Vstupenky pouze na www.ticketportal.
cz. vstupné: 250 Kč

VODNÍ ELEKTRÁRNA DALEŠICE,
KLÁŠTER NOVÁ ŘÍŠE
Odjezd 7.00 Spektrum, 7.15 Tábor ČD. Navštívíme
kanonii premonstrátů v Nové Říši, vodní elektrárnu
v Dalešicích a areál Dalešického pivovaru, kde se
natáčely Postřižiny. Rezervace míst v IC Sezimovo
Ústí (tel. 736 523 288). cena: 1.090 Kč

GALERIE

3.11.
18:00
ROK BATOLETE

PERGOLY

VERNISÁŽ 3. 11. od 18 hod. Galerie Spektrum Sezimovo Ústí. Výstava přístupná do 30. 11.
2022.Výstava místní výtvarnice a lékařky Michaely
Langmajerové, která se věnuje převážně abstraktní
malbě. Vernisáž hudebně doplní kapela Hello
Marcel. vstupné na vernisáž: zdarma, vstupné na
výstavu: 20 Kč

15.11.
17:00
SVĚTY
VERNISÁŽ 15.11. od 17 hod. Galerie Spektrum Sezimovo Ústí. Výstava přístupná do 31. 12.
2022. Daniel Kyncl rád maluje, čmárá a vymýšlí
nové světy. Jeho práci můžete vidět v galeriích, ale i
na ulici, třeba v podchodu vlakového nádraží ve
Veselí n/L. Ukázka živého malování proběhne
přímo na vernisáži. vstupné na vernisáž: zdarma,
vstupné na výstavu: 20 Kč

PŘIPRAVUJEME

8.12.
9:00
PRAVÝ ZÁPAD
DIVADLO VERZE. Spektrum Sezimovo Ústí. Dva
bratři, staré křivdy a potřeba dokazovat, kdo je
lepší. Hrají: I. Chmela, J. Zadražil, J. Potměšil, V.
Peterková. vstupné: 440 Kč

10.12.
6:00
ADVENTNÍ TRHY OLOMOUC,
SVATÝ KOPEČEK
Odjezd: 6:00 Spektrum, 6:15 Tábor ČD.
Olomouc je duchovní centrum Hané s nejkrásnějšími vánočními trhy u nás. Navštívíme také
poutní kostel Svatý Kopeček – barokní dominantu
na kopci za městem. Rezervace míst v IC Sezimovo
Ústí (tel. 736 523 288). cena: 1 190 Kč

14.12.
19:00
DANIEL HŮLKA A JIŘÍ ŠKORPÍK
Spektrum Sezimovo Ústí. Vánoční setkání
operního zpěváka Daniela Hůlky a hudebního
skladatele Jiřího Škorpíka, kteří mají za sebou přes
2 000 společných koncertů či muzikálových
představení. vstupné: 390 Kč

18.12.
15:00
VÁNOČNÍ DIAMANT
LIDUŠČINO DIVADLO. Spektrum Sezimovo
Ústí.Andílek ztratí kouzelný vánoční diamant, který
plní tajná přání. Kvůli němu se v hájovně maminka
s tatínkem nejspíš nedočkají vytouženého miminka. Tak to Andílek nemůže nechat a společně
s tulákem Kašparem všechno napraví.Vstup 80 Kč

ROSTEME
a vy můžete s námi
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přidejte
se k nám
na tyto pracovní pozice:

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

tel.: 607 236 390
STRANA 8

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

projektový manažer
pracovník montáží na stavbách
programátor
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

*taj16 "k"

ZAHRADNÍ TECHNIKA / FOTOVOLTAIKA / DŘEVO / PALETY

DEN ZAHRADNÍ TECHNIKY
16. 11. 2022 od 9 do 15 h.

Největší výběr sekaček, pil, křovinořezů a další techniky
HRADNÍ TECHNIKY

NEJNIŽŠÍ CENY ZA

POUZE JEDNOU

V ROCE

20.000

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY na míru

Přijmeme:

• zručné elektrikáře
• montéry fotovoltaických panelů
kontakt:

*taj17 "do"

nabídka
služeb

722 460 402 info@jihoceskaenergie.cz

KOMUNITNÍ
SLEVA

*taj18 "ne"

01 konzultace (zdarma)
02 vytvoření podkladů
03 vyřízení dotace
04 dodávka na klíč
05 záruční a pozáruční servis

Soběslavská ul. 3012, Tábor
Tel.: 381 281 654 / 381 282 765

www.bohac.cz

KULTURA VESELÍ N/L.
3., 10., 19.11.

5.11.

18.30
TANEČNÍ KURZY
PRO MLÁDEŽ 2022

Velký sál KD. Taneční kurzy vedou lektoři
Hana Stehlíková a Pavel Švanda ze
Sportovního tanečního klubu 6dance Tábor.
Lekce se uskuteční v termínech: Čt 03.11., Čt
10.11., So 19.11. –Věneček.

2.11.

19.00
ŠESTTANEČNÍCH HODIN
V ŠESTITÝDNECH

12.11.

16.00
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ
MORAVSKÝCH UČITELŮ

19.00

Kostel Povýšení sv. Kříže Veselí nad
Lužnicí. Koncert významného mužského
pěveckého sboru pod vedením sbormistra
Jiřího Šimáčka. V koncertu zazní skladby B.
Smetany, L. Janáčka, J. B. Foerstera, O. Gjeila,
M. Janczaka ad. vstupné: dobrovolné.

11.11.

Velký sál KD. Divadlo Bolka Polívky.
Strhující herecký duet o lidské opuštěnosti
a nikdy neumírající naději v lepší zítřky. Šest
týdnů tance, šest týdnů porozumění
a hledání společné řeči. Madame Lily
Harrison si najímá Michaela Minettiho, aby ji
naučil swing, tango, valčík, foxtrot, cha-chu
a moderní tanec. Oba prochází těžkým
životním obdobím a i přesto, že spolu
zdánlivě nemají nic společného nakonec
najdou společnou řeč a vzájemně si
pomůžou. Hrají: Chantal Poullain a Martin
Kraus. Režie: Zdeněk Dušek, překlad: Pavel
Dominik, autor: Richard Al eri. Délka
představení: 130 minut + přestávka, vstupné: 410 Kč.

11/22

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

19.00
SÝROVÝ RAKLETOVACÍ VEČER

Víceúčelový sál KD. Tímto velice
oblíbeným gurmánským večerem vás opět
provede odborník na sýry a předseda
Českomoravského svazu mlékárenského Jiří
Kopáček, vstupné: 480 Kč, nutná předchozí
rezervace.

12.11.

15.30
MATÝSEK A JEHO KAMARÁDI

Velký sál KD. Zábavné představení Zdeňka
Polacha pro děti. Pořádá Zdeněk Polach.
Předprodej vstupenek probíhá přes Ticketportal.

NEKOREKTNÍ HUMOR BEZ
CENZURY ANEB DĚTEM VSTUP
AKÁZÁN A DOSPĚLÍ MUSÍ VIDĚT
Velký sál KD. Jediný český břichomluvec a
nalista Československo má talent. Pořádá
Zdeněk Polach. Předprodej vstupenek
probíhá přesTicketportal.

22.11.
19.00
REJŽÁK Z PRAHY
Velký sál KD. Bechyňský divadelní spolek
Lužnice. Rejžák z Prahy je veselá komedie o
trampotách amatérského souboru z malého
města. Do letitého venkovského ochotnického souboru, zmítaného malou vnitřní krizí,
se vloudí suverénní divadelník z Prahy, který
všemu divadelnímu beze zbytku rozumí,
všude byl a každého zná. Hrají: Jaroslav
Mrzena, Míla Vybíhalová, Ela Lehmanová,
Bea Zalubelová nebo Ivi Balatá, Péťa Šulcová,
Janička Michelová, Vláďa Vybíhal nebo
Čenda Roubal, Petr Šulc nebo Jirka Beneš,

Mára Dražďák nebo Michal Korbel, Martina
Mrzenová a nápověda. Režie: Karel Votruba,
předloha: Jaromír Břehový, vstupné: 130 Kč.

23.11.
19.00
NIRVANA TRIBUTE SHOW
Velký sál KD. Největší hity legendární
kapely. Tribute show k nepoznání od
originálu kultovní grungeové kapely.
Program plný největších hitů Nirvany
s dokonalým dvojníkem Kurta Cobaina v čele
uznávaného a oceňovaného ukrajinského
revivalu M Others Kiew. Pořádá Spolek přátel
kultury a Veselských pískoven ve spolupráci s
kulturním domem, začátek koncertu od
19:30 hodin, vstupné v předprodeji: 190 Kč,
na místě: 250 Kč.

25. – 28.11.
8.00 – 17.00
ADVENTNÍ VÝSTAVA
Velký sál KD. Pořádá DDM Veselí nad
Lužnicí, vstupné – dospělí: 10 Kč, děti: 5 Kč,
školky a školy: 2 Kč/dítě.

27.11.
16.00
BAREVNÁ MĚSTA JIŘÍHO
STEJSKALA – VERNISÁŽ VÝSTAVY
Výstavní místnost KD. Výstava k nedožitým devadesátinám doc. Jiřího Stejskala
akademického malíře ze Soběslavi. Některá
díla bude možné zakoupit. Výstava poté
potrvá od 28. listopadu 2022 do 16. února
2023. O hudební doprovod vernisáže se
postará literárně hudební sdružení HAMAVE
a od 16:30 h proběhne Koncert HAMAVE
v čase adventním. Otevřeno každý čtvrtek od
13 do 17 h, vstupné: 20 Kč.

27.11.
16.30
KONCERT HAMAVE V ČASE
ADVENTNÍM
Víceúčelový sál KD. Sváteční atmosféru
Vám písněmi a vlastními zhudebněnými
básněmi naladí hudebně literární seskupení
HAMAVE ze Soběslavi ve složení Hana
Žvachtová – zpěv, Martina Pechová – klavír
aVěra Hanzalová – průvodní slovo a recitace.
Vstupné: dobrovolné.

DŘEVOPRODEJ
D rá ch o v
U NÁS
KOUPÍTE:

hranoly fošny latě terasová prkna plotovky
palubky OSB desky pelety štěpku široký
sortiment truhlářského řeziva oleje lazury
spojovací materiál .

Podrobnosti naleznete na našich internetových stránkách.
Možné další slevy: množstevní, pro podnikatele atd.

Areál pily Dráchov, Dráchov 45
Otevírací doba: Po - Pá: 7.00 - 16.30 / So: 8.00 - 11.00
e-mail: prodejna@equidomus.com

tel.: 774 13 14 46

*taj19 "ch"

www.palubky-plotovky.cz

*taj20"mo"
"ce"
*taj21

w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z
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AUTOSERVIS / DŘEVO

AUTOSALON
TÁ B O R

MÁTE

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

1.-2.11.
17:00

PRINC MAMÁNEK

Vchod od Černých mostů

V reakci na celosvětový nárůst posedlosti démony
katolická církev znovu otevírá školy exorcismu, kde
se kněží učí obřadu vymítání. Na tomto duchovním
bojišti se objeví nepravděpodobná bojovnice:
mladá jeptiška, sestra Ann. Ta se ocitá v frontové
linii se svým spolužákem otcem Dantem a svádí boj
o duši mladé dívky, která je posedlá stejným
démonem, který před lety trýznil její vlastní matku.
USA 2022, 93 min., mládeži do 15 let nepřístupný,
české titulky, vstupné 130 Kč

3.-6.11.
17:00 / 6.11. 20:00

VRAŽDA V LONDÝNĚ
V londýnském West Endu 50. let se náhle zastaví
plány na lmovou verzi divadelního hitu poté, co je
zavražděn jeden z klíčových členů štábu. Když se
případu ujmou světem unavený inspektor
Stoppard (Sam Rockwell) a snaživá začátečnice
strážnice Stalkerová (Saoirse Ronan), ocitnou se
oba v zapeklité záhadě v okázale špinavém
divadelním podsvětí a vyšetřují záhadnou smrt na
vlastní nebezpečí. USA 2022, min., doporučená
přístupnost od 12 let, české titulky, vstupné 130 Kč

3.-4.11.

PILA

RYBOVA LHOTA

Hana (Hana Vagnerová) začíná cítit, že její vztah
s Petrem (Matyáš Řezníček) se pohybuje v příliš
zajetých kolejích. Rozhodne se ho tedy osvěžit
a začne s Petrem sdílet své erotické představy
a tajné sny. Od vyprávění je pak už jen krůček
k činům. Ke zkoumání vlastní intimity, k zážitkům
s jinými partnery a ke stále intenzivnějšímu hledání
hranic, za které se dá v lásce a sexu zajít.
Experiment se svobodou se však může snadno
vymknout z rukou. ČR 2022, 95 min., mládeži do
15 let nepřístupný, český dabing, vstupné 120 Kč

5.-6.11.
5.11.20:00/6.11.17:00

nabízí:

BANGER
Příběh jedné páteční noci a zběsilá jízda plná drog
a rapu ve lmu režiséra Adama Sedláka. Adam
Mišík v něm prodává kokain, chce ale prorazit jako
muzikant a udělat BANGER. Díky své atmosféře,
nekompromisnímu a originálnímu stylu i nečekanému humoru se lm BANGER. stal jednou
z událostí festivalu v Karlových Varech, kde sklidil
nadšené ohlasy kritiků i diváků. ČR 2022, 105 min.,
mládeži do 15 let nepřístupný, český dabing,
vstupné 120 Kč

stavební
palivové

5.-6.11.
15:00

RAYA A DRAK

499

prms

krovy
*taj22 "t"

Tel.: 607 833 286
www.pilarybovalhota.cz
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Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili lidé
a draci v harmonii. Kdykoliv pak zlověstné nestvůry
nazývané Druuni ohrožovaly zemi, draci se pro
záchranu svých lidských přátel obětovali. Nyní,
o 500 let později, jsou tato monstra zpět a osamělá
válečnice Raya, se vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby vystopovala posledního draka
a hrozivé Druuny zastavila jednou provždy. USA
2021, 114 min., přístupný, český dabing, vstupné
100 Kč

7.11.
14:00

JAN ŽIŽKA
SENIOR KLUB. Film Jan Žižka vypráví o zrodu
nejslavnějšího vojevůdce českých zemí. Synopse
Film Jan Žižka vypráví o zrodu nejslavnějšího
vojevůdce českých zemí. 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. ČR 2022, 125 min., mládeži
do 15 let nepřístupný, české titulky, vstupné 60 Kč

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

ŘÁDKOVÁ

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

PRÁCE
>>> pokračování ze strany 7

SPOLU

1.-2.11.

20:00
*taj21 "bý"

17:00

GOOD OLD CZECHS

HRANICE LÁSKY

e-mail: autosalontabor@seznam.cz

7.-9.11.
Film Spolu přináší příběh matky a jejích dvou
dospělých dětí, z nichž jedno trpí autismem a potřebuje péči, zatímco druhé trpí celý život
nedostatkem pozornosti. V hlavních rolích Veronika Žilková, Štěpán Kozub a Kamila Janovičová.
Film vznikl podle úspěšné divadelní hry Fabio
Marry, jenž se objeví i v jedné z menších rolí. ČR
2022, 117 min., přístupný, vstupné 120 Kč.

ĎÁBLOVA KOŘIST

• servis vozidel Dacia, Renault a ostatních značek
• autorizované pracoviště CEBIA • VIN foto pro pojišťovny
• pískování skel • likvidace pojistných událostí
• smluvní partner pojišťoven ALLIANZ a.s.,
GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
• mechanické práce dignostika • pojištění vozidel, odtah. služba
• kontrola, čištění a doplňování klimatizací
• karosářské práce na stolici, včetně měření • pneuservis
• geometrie • lakýrnické práce • zapůjčení náhradního vozidla
• čištění a mytí interiérů vozidel • prodej ojetých vozů

11/22

Filmová pohádka Jana Budaře o princi, který musel
dospět v krále. Rozmazlený princ Ludvík se musí
vydat do světa, aby na své dobrodružné cestě zjistil,
jak vypadá opravdový svět mimo zdi jeho
přepychového zámku. V roli milující královny se
před kameru vrátila představitelka legendární
Arabely Jana Nagyová. Film je srdcovým projektem
Jana Budaře, jenž napsal knižní předlohu, scénář,
lm režíruje a sám hraje i titulní roli postaršího
prince. ČR 2022, 90 min., přístupný, vstupné 120
Kč.

20:00

?
U
M
I
Z
A
N

Kamenická 2860, Tábor
tel.: 381 281 019
mob.:724 792 287

KINO SVĚT

7.11.
20:00

KINO ART. Příběh českých letců RAF a jejich cesta
z okupovaného Československa, přes Francii, bitvu
o Británii a východní frontu zpět do osvobozené
Prahy. Příběh jedinečným způsobem vystavěný
pouze na dobových archivních záběrech skrze
osobní zkušenost a vyprávění obou letců umožňuje
divákům prožít dějinné události i chvíle válečného
života a vidět je očima obou hrdinů, jako by se
odehrávaly tady a teď. ČR, SR 2022, 83 min.,
přístupný, vstupné 110 Kč.

8.-9.11.
20:00

IL BOEMO

Historický velko lm je inspirovaný skutečným
příběhem jednoho z nejvyhledávanějších
hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století –
Josefa Myslivečka. Zavede diváka do slunné Itálie,
kde Mysliveček žil, tvořil, stal se legendou, ale také
zemřel v zapomnění. ČR, IT, SK 2022, 140 min.,
mládeži do 15 let nepřístupný, český dabing,
vstupné 110 Kč

10.-12.11./14.-15.11.
17:00

BLACK PANTHER:
WAKANDA NECHŤ ŽIJE -3D

Královna Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia
Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai
Gurira) a Dora Milaje (Ivy Haralson) bojují
o ochranu svého národa před zasahujícími
světovými mocnostmi poté, co se rozšířily zprávy
o smrti krále T'Chally. Zatímco se obyvatelé
Wakandy snaží přijmout svou další kapitolu,
hrdinové se musí spojit a s pomocí Nakii (Lupita
Nyong'o) a Everetta Rosse (Martin Freeman)
vytvořit nový svět pro království Wakanda. USA
2022, 161 min., doporučená přístupnost od 12 let,
český dabing, vstupné 150 Kč

10.-11.11.
20:00

VÁLEČNICE

Akční drama Válečnice je pozoruhodný příběh ryze
ženské válečné jednotky, která v roce 1800 chránila
africké Dahomejské království neslýchanou zuřivou
nemilosrdností. Snímek Válečnice, jenž je inspirován skutečnými událostmi, přináší emocionálně
impozantní příběh generálky Naniscy (držitelka
ceny Oscar® Viola Davis), která trénuje další
generaci rekrutů s cílem připravit je na bitvu proti
nepříteli odhodlanému zničit jejich způsob života.
USA 2022, 135 min., mládeži do 15 let nepřístupný, české titulky, vstupné 130 Kč

12.-13.11.
17:00

OBĚŤ

Irina, svobodná matka z Ukrajiny, žije se svým
synem v malém městě v Česku. Jednoho dne
chlapce brutálně napadnou a zmlátí. Celé město se
pak solidárně a s účastí postaví na Irininu stranu a
jednohlasně a hlasitě odsoudí romské pachatele,
kteří jsou údajně za útok zodpovědní. Po stupňující
se nenávisti vůči Romům se pak Irinin syn
v nemocnici rozhodne říct mámě, co se ten večer
opravdu stalo. SR, ČR, D 2022, 90 min.,
doporučená přístupnost od 12 let, český dabing,
vstupné 120 Kč

12.-13.11.
15:00

KVÍK

Devítiletou Babs čekají tyhle prázdniny hned dvě
báječné věci. Nejdříve zjistí, že ten starý pán
s velkým kufrem, který se znenadání objevil u nich
doma, je její dědeček, o kterém nikdy neslyšela.
A hlavně – děda Tuitjes jí dá k narozeninám
roztomilé malé prasátko. Jenomže Kvík, jak se
tenhle dáreček jmenuje, je přeci jenom čuník
a Babs si ho může nechat jen pod podmínkou, že
absolvuje výcvik s dalšími domácími mazlíčky. NL
2021, 72 min., přístupný, český dabing, vstupné 80
Kč

13./16.11.
20:00

BLACK PANTHER:
WAKANDA NECHŤ ŽIJE -2D

Královna Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia
Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai

Pokračování na str. 11 >>>

––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím výuku NJ pro jednotlivce i skupinky. Vystudované obory: NJ, ČJ +
dlouholetý pobyt v Rakousku. Těším se na
Vás!Tel.: 602865376.
––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím své služby - kácení stromů,
práce kolem domu, komplet zahrady,
stříhání živého plotu, sekaní trávy. Potřebujete vyklidit či vystěhovat prostor - byt,
rodinný dům, půdu například před
rekonstrukcí, přivezu odvezu od zahrady po
půdu.Tel.: 775362184.
––––––––––––––––––––––––––––––
Hledáme farmáře na biofarmu ve
Křtěnovicích. Práce v rostlinné a živočišné
výrobě. Řízení manipulátoru, péče o zvířata
a další běžné práce na farmě. Požadujeme
SŠ vzdělání, řidičský průkaz sk. B a T. Práce
na HPP. Zajištěné teplé stravování. Tel.:
777647973.
––––––––––––––––––––––––––––––
Sháním švadlenu s praxí. Šití a opravy
oděvů.Tel.: 775371110.
––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám paní na pravidelné dopolední
úklidy.Tel.: 606710085.

RŮZNÉ
Prodám desky hobra 2 x 1m - 5ks, cena
500 Kč. Analogový ruční otáčkoměr na
měření otáček a povrchové rychlosti, cena
900 Kč. Masážní přístroj Hydrotherm na
masážní perličkové koupele, cena dohodou.
El. přímotop 2 st 2000/ 100W. Termostat,
časovač, cena 600 Kč, nový. Analogový
třmenový mikrometr somet měřící rozsah
25 - 50mm. Cena 800 Kč.Tel.: 602442077.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zahradní lampy zn. Massive na
osvětlení domu a zahrady různé typy - nové.
El. přímotop Eta 2000/1000W - nový, cena
300 Kč. Ohoblovanou truhl. borovici síla 4
cm, š. 10-20 cm, dl. 1,2 - 2m. Borové fošny
síl a5 cm, š. 15-30 mm, dl 1,5 - 2 m.
Halogenový přímotop 2 st. 800/400 W.
Otočný cyklovač, cena 600 Kč, nový. Gumolcové holiny vel. 43 - nové, cena 500 Kč.
Tel.: 602442077.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám gumy na auto nové 195/55 15, 1
vanu na dřevo ke krbu s ornamenty, 4 koše
dřeva, nepoužitá kára rykša na seno trávu
bedněním zánovní čerpadlo rob prům. 150
s hadicí 30m baterie Renault Clio 74 amh
640 a zánovní levně, záruka.Tel.: 607 7647
24.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodím el. kamínka komex starší zachovalé na přitápění 2 sppirály 2 + 25 cm,
220V. Cena 600 Kč. Trubku ohebnou (husí
krk) prům. 25/20, sv. šedá v délkách 9,70 m
a 12,5 m (2 díly). 1 m á 7 Kč. Celkem 160 Kč.
El nůžky Hecht na křoví, 610 mm, 230 V,
750 W, 1700 nim. 104 dB, 3,6 kg, použité,
cena 1.000 Kč.Tel.: 604377581.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám krásná kamna Petry, šamot,
nepoškozená, jako nová. Cena 2.300 Kč.
Tel.: 602163082.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám ořechy.Tel.: 602458605.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám dříví, smrč, borovice, nařezané
na metry, lokalita Miličín, bez dopravy. Tel.:
733104483.
––––––––––––––––––––––––––––––
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 elektrické stojanové čerpadlo
na 220 V vč. kabelu. Dále prodám: el.
akumulační kamna 4 kW, betonové patky 7
ks vhodné k oplocení, kovové mřížové dveře
vhodné jako ochrana vstupu objektu. Tel.:
608617574.
Pokračování na straně 11 >>>

PÉŘOVÉ VÝROBKY / TĚSNĚNÍ DO OKEN / BRIKETY

KINO SVĚT

Objednávejte kupónem na str. 15.
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Gurira) a Dora Milaje (Ivy Haralson) bojují o ochranu svého národa před zasahujícími světovými
mocnostmi poté, co se rozšířily zprávy o smrti krále
T'Chally. Zatímco se obyvatelé Wakandy snaží
přijmout svou další kapitolu, hrdinové se musí
spojit a s pomocí Nakii (Lupita Nyong'o) a Everetta
Rosse (Martin Freeman) vytvořit nový svět pro
království Wakanda. USA 2022, 161 min., doporučená přístupnost od 12 let, český dabing,
vstupné 150 Kč

14.11.
20:00

MICHAEL KOCÁB – ROCKER
VERSUS POLITIK

Životní etapy Michaela Kocába postupují od
klíčových momentů dětství, mládí, dospělosti až ke
zralému věku, jehož perspektivou na sebe a svůj
dosavadní život nahlíží. Hlavního hrdinu režisérka
Sommerová nachází v jakémsi stavu životní
harmonie, a to ve vztahu k minulosti, přítomnosti a
proklamativně i k budoucnosti, což pozitivně
potvrzují členové jeho rodiny v intimním rodinném
prostředí. ČR 2022, 102 min., přístupný, vstupné
130 Kč.

17:00/ 20:00

SVATÝ PAVOUK

Novinářka sestupuje do temného podsvětí
íránského posvátného města Mašhad, kde
vyšetřuje sériové vraždy sexuálních pracovnic
takzvaným „Pavoučím zabijákem“, který věří, že
zbavuje ulice od hříšníků. DK, D, SWE, FR 2022,
116 min., doporučená přístupnost od 12 let, české
titulky, vstupné 120 Kč

17.-20.11.
17:00

PRINCEZNA ZAKLETÁ
V ČASE 2

Mladá alchymistka Amélie (Eliška Křenková)
získává zakázanou kouzelnou moc: dokáže
částečně ovlivňovat tok času. Zneužívání nových
schopností ji však rozštěpí v čase a Amélie ze
současnosti se tak setkává s Amélií z minulosti,
která ji od té chvíle provází na každém kroku.
Z dávno zapomenutých temnot času navíc
povstává nová hrozba, alchymista nazývaný Pán
run (Ján Jackuliak), jenž touží získat vládu nad
veškerou magií v Oberonu. Aby se mu to podařilo,
musí Amélii připravit o vládu nad časem. ČR 2022,
135 min., přístupný, vstupné 130 Kč.

17.11.
20:00

ŘEKA

FILMOVÝ KLUB. 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.
AUS 2022, 75 min., přístupný, české titulky,
vstupné 90 Kč. FK 80 Kč

18.-20.11.
20:00

GRAND PRIX

Filmová komedie režiséra Jana Prušinovského
(Most!, Okresní přebor) vypráví o dvou bratrancích
milujících auta a jednom kriminálníkovi, který je
zase rád krade. Roman (Kryštof Hádek) vede
po dérní autobazar na okraji města, má tři děti,
živelnou manželku (Anna Kameníková) a pije. Emil
(Robin Ferro), fanatický milovník pořádku, si piplá
svou autodílnu v centru, za kterou stojí jeho
největší chlouba: maketa Formule 1. Když Emil
v televizní soutěži vyhraje vstupenky na Velkou
cenu Formule 1, nezbývá mu nic jiného než požádat
bratrance Romana, aby jej tam zavezl. Neumí totiž
řídit. ČR, 2022, 107 min., doporučená přístupnost
od 12 let, vstupné 130 Kč

21.11.
14:00

INDIÁN

SENIOR KLUB. Komedie Indián vypráví o hektickém životě zaneprázdněného nančníka
Ondřeje Jonáše (Karel Roden) a jeho rodiny, do
kterého vstoupí duch umírajícího indiánského
náčelníka (Daniel Olbrychski). Ondřej je tvrdý
obchodník a arogantní workoholik. V Praze vede
velkou, úspěšnou rmu. Smyslem jeho života jsou
peníze. Ondřej právě v Nebrasce dojednal životní
obchod s bohatým investorem, který na okraji
Prahy za nancuje výstavbu luxusních rezidencí. 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. ČR 2022, 94
min., přístupný, vstupné 60 Kč.

21.-23.11.

21-22.11 17:00/
23.11. 20:00

BLACK ADAM

Téměř 5000 let poté, co byl obdařen všemocnou
mocí egyptských bohů - a stejně rychle uvězněn - je

21.-22.11.
20:00

MENU

Mladý pár (AnyaTaylor Joy a Nicholas Hoult) cestují
na odlehlý ostrov, aby se najedli v luxusní
restauraci, kde šéfkuchař (Ralph Fiennes) připravil
bohaté menu s několika šokujícími překvapeními.
USA 2022, 108 min., doporučená přístupnost od
12 let, české titulky, vstupné 130 Kč

ČISTÍRNA PEŘÍ

PÉŘOVÉ
VÝROBKY

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

24.11.

TÁBOR - Třebízského 839

BANDITÉ PRO BALADU

tel.: 777 273 834

20:00

+ delegace. První uvedení třetího celovečerního
lmu režiséra Vladimíra Morávka (Nuda v Brně).
Příběh o tom, jak moc chtěli pomoci až se všechno
nějak nešťastně zadrhlo. Literární legenda o Nikolovi Šuhajovi zpracovaná nejprve Ivanem Olbrachtem, poté Štědroněm/Uhdem se dočkává třetí
verze. Brněnská road movie z ukrajinské Koločavy.

24.-27.11.

24.11. 17:00/
25.-27.11. 20:00

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Originální snímek plný nečekaných situací, emocí,
dojemných chvil, ale i zábavy odkrývá rodinné
vztahy u Skálů, kde „vládne“ známá herečka
Skálová v podání Jiřiny Bohdalové. Její syn
ztvárněný Karlem Rodenem řeší svoji prostořekost
a přítelkyni. U Pazderků se zase probírají nezvaní
hosté a vzájemné vztahy, ale u svátečního stolu se
nakonec sejdou Jiří Lábus i Oldřich Kaiser, Jitka
Sedláčková, Pavla Beretová, Máša Málková, Albert
Čuba nebo Anna Fialová. Na horách se svátky
rozhodne oslavit rodina Hynka Čermáka, a tak si
zasněžené závěje užije i Jana Plodková, Jan Nedbal
či Sára Sandeva. ČR 2022, 118 min., přístupný,
vstupné 140 Kč.

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

Po, Út 14.30 - 18.30

SOBĚSLAV - Prádelna U Milušky
Komenského 2/1, tel.: 606 437 906
VESELÍ n/Luž. - Secondhand na náměstí
p. Hušková, tel.: 736 424 075

BUDĚJOVICKÁ
150 m

TŘEBÍZSKÉHO

30 m
OVA
HUS

15.11./16.11.

Black Adam vysvobozen ze svého pozemského
hrobu a připraven rozpoutat v moderním světě
svou jedinečnou formu spravedlnosti. USA 2022,
125 min., doporučená přístupnost od 12 let, české
titulky, vstupné 130 Kč

VA
KO

Pokračování na straně 12 >>>

>>> Pokračování ze str. 10

11/22

B ÍL

––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám věci ze staré lékárny - lahve,
lahvičky, kelímky atd. Nutno vidět. Jako
celek, velmi lacino.Tel.: 604377581.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám přenosný psací stroj Consol návod, náhradní páska, kovový stojan na
noty - skládací, nádoby na bábovku a sádlo.
Tel.: 723420992.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám vlašské ořechy celé i vyloupané,
mák modrý a brambory žluté. Tel.:
702446324.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám palivové dřevo, latě 6 x 4 cm a
prkna 5 m délka.Tel.: 702446324.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám "Pokojové květiny od A do Z".
6 svazků. Levně.Tel.: 608411708.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám loupané vlašské ořechy, cena
250 Kč / kg.Tel.: 724917301.
––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím thúje - zlatá, výška 150 cm,
pěkné. Zdarma, musíte si vykopat a odvézt.
Tel.: 774685449.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám bílé závěsy 250 x 140 cm, 2 ks,
nové, 250 Kč, povlečení nové 300 Kč, bombičku na plyn 2 kg, 200 Kč, malou sekerku
120 Kč, rámy na obrazy - různé, italskou
pánev Edelstahl prům. 24 cm, 100 Kč,
pozink. škopík 150 Kč, rozkl. gauč 2 lůžka,
d. 180 cm, 2.500 Kč.Tel.: 604614994.
––––––––––––––––––––––––––––––
Švadlenky, prodám látky na dámské
šaty, na černé kalhoty, různé kno íky.
Tapiko, houslový klíč a materiál na další
výrobek. Perlovku na háčkování, zbytky vlny
na pletení. Bílé povečení na 2 postele, nové.
Vše levně, cena dohodou.Tel.: 732917756.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám vstřikovací trysky bez držáků
na PV-3S. Dále na Zetor super 50 a na Zetor
Uni kovaná řada. Vltavotýnsko - levně,
cena dohodou. Prodám 2 ks montážní brašna nová kožená, levně.Tel.: 723892262.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám odvětrávací tašku s komínkem
Bramac, bez napojovacího svodu. Foto
zašlu na vyžádání. Cena 500 Kč. Tel.:
606680178.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám rošt Dakon dor 28 / 32, otočný
3ježek, nepoužitý, dále 2 nové klapky kotle,
hlavní litinové víko s dvířky nové a další
části kotle po vyřazení z provozu. Vše za
cenu 500 Kč a odvoz - Tábor, Staré město.
Tel.: 723831883.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám fosforbronzový drát průměr
1,9 mm, délky 450 m, 12 kg (900), měďené
lanko 120 x 0,2 mm, délky 95 m, 3,2 kg
(500), kuchyňský dvoudřez nerez 780 x 435
mm (700), schůdky 5 stupňů, železné (400).
Koupím: nábytek "UNIVERZAL", stojky
a skříňky otevřené 50 cm.Tel.: 777161148.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám trafo 220V / 24V / 200VA (400),
220 V / 24 V / 125 VA (300), autotrafo
ATP15B p: 120 V, s: 220 V / 1500 VA (300),
sluch. 4000 ohm (200), sluch. 75 ohm s
mikrofonem ARF170 (150), magnetofon
B700 (500), horské slunce SIRIUS R02
(1000), zaměř. přijímač DELFÍN (500),
mramor. desku 102 x 60 x 2 cm (1000).Tel.:
608946407.
––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím akordeon v dobrém stavu, 80
nebo 96 basový. Předem děkuji za nabídky.
Tel.: 732903367.
––––––––––––––––––––––––––––––
Přilby velikost M pro lyže i snowboard
(červená metalíza a růžovozelená). Cena
100 Kč / kus. Mohu zaslat foto. Tel.:
735711547.

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

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

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

INZERCE

25.-26.3D/27.11.2D
17:00

DINOSVĚT

Celovečerní snímek Divnosvět představuje
legendární průzkumnickou rodinu Cladových, kteří
se snaží proletět skrz neprobádaný, zrádný
a především divný svět. Doprovází je barvitá
posádka obří vzducholodi, rošťácký tvor přezdívaný
Flek a třínohý pes. Společně musí čelit nejen
neznámému prostředí, ale i mnoha prapodivným
a všežravým tvorům. USA 2021, 114 min.,
přístupný, český dabing, vstupné 150 Kč

28.-30.11.

28. a 30.11. 17:00/
29.11. 20:00

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU

Vztahová komedie režiséra Miloslava Šmídmajera
s Hana Vagnerovou,Terezou Krippnerovou, Betkou
Staňkovou, Markem Vašutem, Markem Němcem,
Zlatou Adamovskou, Danielou Kolářovou a Igorem
Orozovičem. Snímek, jehož předností jsou svěží
herecké výkony, skvělá kamera, a především
bohatý děj, vtipné situace a zábavné dialogy. ČR
2022, 105 min., doporučená přístupnost od 12 let,
vstupné 120 Kč

28.11.
20:00

DREAMING WALLS:
HOTEL CHELSEA

KINO ART. Legendární newyorský hotel Chelsea
býval v 60. letech minulého století útočištěm
nejslavnějších undergroundových umělců své
doby. Stopy tu zanechala Patti Smith, Janis Joplin,
Jim Morrison, Dylan Thomas, Allen Ginsberg, Bob
Dylan nebo Jimi Hendrix. O nich ale tento lm není.
Temně poetický lm s pohlcující atmosférou
zachycuje možná jejich stíny, především je ale
melancholickým portrétem fascinujícího, umírajícího ducha samotného hotelu, jehož udržují při
životě jeho současní obyvatelé. BE, FR, NL, SWE,
USA 2022, 80 min., mládeži do 15 let nepřístupný,
české titulky, vstupné 130 Kč

29.-30.11.

11-29.11. 17:00/
30.11. 20:00

FABELMANOVI

Nejnovější projekt Stevena Spielberga je částečně
autobiogra cký snímek o jeho dětství a dospívání,
vyprávěný optikou mladého začínajícího lmaře .
Drama o dospívání sleduje Sammyho Fabelmana,
který vyrůstá v poválečné Arizoně, kde zkoumá
a poznává, jakou moc mají lmy . Navzdory všem
nepřízním osudu a překážkám, které mu stojí
v cestě, se Sammy ponoří do své vášně a lmov ání
se mu stane životní cestou. USA 2022, 151 min.,
doporučená přístupnost od 12 let, české titulky,
vstupné 130 Kč

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

*taj23 "st"

ŘÁDKOVÁ

DŘEVĚNÉ

Y
T
E
K
I
R
B
PELETY
A

*taj24 "ar"

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
STRANA 11

OKNA / KÁCENÍ / EKONOMICKÉ SYSTÉMY / ŘEZIVO

OKNA

KINO SPEKTRUM

SLEVY až 50%
Salamander - 5 let záruka

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

Vzorková kancelář
Centrum univerzita Tábor - 1. p.
Vančurova 2904, č. dveří 202, Tábor
mobil: 773 223 355, 723 151 161
e-mail: fanovotny@atlas.cz
*taj25 "ý."

dodávky / montáž / poradenství / servis

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

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

JÁ, HROBAŘ

WEBSTEROVI VE FILMU

Černá komedie UA, 2021, 103 min., 12 let,
tit. Saša pracuje na hřbitově v Kyjevě, ale
nemá rád lidi. Problém je, že s nimi komunikovat musí. Tváří v tvář pozůstalým, kteří
truchlí nad blízkými, však nedokáže svůj
sarkasmus přemoci.Hrají: V. Salij, O. Tritenko,
V. Ždanov…

3. 11.
10:00

PLANETA PRAHA

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

3. 11.
20:00

HRANICE LÁSKY

Erotické drama ČR, 2022, 95 min., 15 let.
Hana začíná cítit, že její vztah s Petrem se
pohybuje v příliš zajetých kolejích. Rozhodne
se ho tedy osvěžit a začne s Petrem sdílet své
erotické představy a tajné sny. Od vyprávění je
pak už jen krůček k činům. Ke zkoumání
vlastní intimity, k zážitkům s jinými partnery
a ke stále intenzivnějšímu hledání hranic, za
které se dá zajít. Hrají: H. Vagnerová, M.
Řezníček, E. Křenková…

4. a 12.11.
17:30

CIRKUS MAXIMUM

Komedie ČR, 2022, 97 min., příst. Cirkusový
život není jen tvrdá práce, ale i svérázný svět
lidí, kteří mají rádi legraci a obětují se pro
úspěch v manéži. Film Cirkus Maximum chce
divákům zprostředkovat výlet do tohoto světa
s pořádnou porcí zábavy. Vhodnou jak pro
děti s rodiči, tak pro rodiče s dětmi. Hrají: J.
Přeučil,T. Matonoha, M. Šimůnek…

20:00

SYSTÉM

BLACK ADAM

Akční USA, 2022, 125 min., 12 let, tit.Téměř
5000 let poté, co byl obdařen všemocnou
mocí egyptských bohů - a stejně rychle
uvězněn - je BlackAdam vysvobozen ze svého
pozemského hrobu a připraven rozpoutat
v moderním světě svou jedinečnou formu
spravedlnosti. Hrají: D. Johnson, S. Shahi,
P. Brosnan…

A SKLAD napojený na
602 466 533

6. 11.

4. 11.

EKONOMICKÝ
• registrační pokladny
• e-shopy
• platební terminály

1. 11.
20:00

PLASTOVÁ / DŘEVĚNÁ / HLINÍKOVÁ

www.jiranek.cz

5./13./17.11.
5. a 13.11. 15:00/
17. 11. 17:30

PRINC MAMÁNEK

prkna • stavební fošny • trámy • latě

Pohádka ČR, 2022, 90 min., příst. Princ
Ludvík Otomar Karel XII. zrozený Vznešený je
princ už poněkud přerostlý, je mu 39 let.
Všeho se bojí, do ženění se nežene a většinu
života se po akuje po zámku. Král Radomil
mu proto připraví nečekaný dárek – princ se
jednoho rána probudí v lese v obyčejných
šatech a má se vydat do světa, aby konečně
dospěl. Hrají: J. Budař, O.Vetchý, M. Huba…

ŘEZÁNÍ KROVŮ NA ZAKÁZKU

5. 11.

ŘEZIVO

T M
woo

s.r.o.

KOMPLETNÍ NABÍDKA ŘEZIVA SKLADEM

TĚŽBA A VÝKUP DŘEVA
těžba a přibližování dřeva • výkup dřevní hmoty
výkup dřeva na stojato • výkup lesních pozemků

PLATBA PŘI PODPISU SMLOUVY

17:30

BUKO

Komedie ČR, 2022, 112 min., příst. Buko je
kůň. A taky je to „dar z nebes“, který vypadá
jako špatný vtip, protože jeho nová majitelka
se koní bojí. Film Alice Nellis vypráví o tom, že
štěstí přeje připraveným a taky těm, kteří se
svému strachu dokážou postavit. Hrají:
A. Cónová, P. Špalková, J. Cina, M. Krobot…

PALIVOVÉ DŘEVO

5./6./13.11.

tvrdé dřevo • měkké dřevo

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU

5. a 13.11. 20:00/
6. 11. 17:30

V DÉLKÁCH 25 – 100 cm

DOPRAVA ZAJIŠTĚNA
DO 10 KM ZDARMA
STRANA 12

Najdete nás na
Vožické ul. v Táboře

776 364 451

nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí,
www.kultura.sezimovo-usti.cz

Komedie ČR, 2022, 105 min., 12 let. Tři kamarádky, tři osudy. Krásná Alex, sympatická
Marta a svéhlavá Irena. Tři naprosto jiné
příběhy a jiný pohled na život. Přesto je mezi
nimi to nejpevnější pouto, které nic nemůže
přetrhnout. Ani muž. Hrají: H. Vagnerová, M.
Vašut,T. Rychlá, Z.Adamovská…
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

11/22

15:00

Animovaný ČR, SR, 2022, 65 min., příst.,
dab. Mohlo by se zdát, že Lili Websterová je
pavoučí holčička jako každá jiná. Spolu se
svým starším bráchou, starostlivou maminkou, chápajícím tatínkem a čipernými
prarodiči žije v kokonu nad výtahovou
šachtou, chodí do školy a ráda si hraje
s kamarády. Lili je ale neobyčejně zvídavá
a odvážná, a tak se jí občas stane pořádný
průšvih.Hrají: I. Korolová,A. Mišík, J. Lábus…

6. 11.
20:00

CIVILIZACE – DOBRÁ ZPRÁVA
O KONCI SVĚTA

Dokument ČR, 2022, 81 min., příst. Dokumentární lm vypráví o proměnách velkých
civilizací a jejich podobností s tou naší
současnou. Přináší výpravnou reality show
našeho vlastního kolapsu. Zatím všechny
předešlé společnosti zanikly.Ale proč bychom
my nemohli být první, kdo chod dějin změní?
Režie: P. Horký.

8./13./27.11.
8. a 27.11. 20:00/
13. 11. 17:30

SPOLU

Drama ČR, 2022, 117 min., příst. Film
přináší příběh matky a jejích dvou dospělých
dětí, z nichž jedno trpí autismem a potřebuje
péči, zatímco druhé trpí celý život nedostatkem pozornosti. Hrají: V. Žilková, Š.
Kozub, K. Janovičová…

9./25.11.

9. 11. 17:30 (12 let)/
25. 11. 20:00 (15 let)

JAN ŽIŽKA

Historický ČR, 2022, 125 min., 12/15 let,
dab. Evropa na konci 14. století. Vše, co
vybudoval Karel IV., císař římský a český král,
se rozpadá. Jindřich z Rožmberka pohlcuje
dvorce svobodných zemanů jeden po
druhém. Ale jeden z nich se mu vzepře. Hrají:
B. Foster, M. Caine,T. Schweiger…

10. 11.
10:00

V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM

Komedie ČR, 2022, 117 min., příst. Těsně
před Vánoci oznámí manžel Ivaně věc, která jí
zničí svátky, a o které ví jen jejich kamarádka
Adriana, rozvodová právnička. Ela, další
z party, je známá televizní moderátorka, která
vede harmonický život s překladatelem knih
Andrejem a jejich desetiletými dvojčaty. Partu
uzavírá majitel restaurace Vláďa, který se po
rozvodu s Věrou oženil s mladší Broňou. Spleť
tajemství, které mají mezi sebou nejen páry,
ale i samotní přátelé, se začne zamotávat,
když se na Adrianu obrátí manželka premiéra
a chce svého muže opustit v čase předvolební
kampaně… Hrají: T. Kostková, S. Babčáková,
O. Sokol, M. Hofmann.

10. 11.
17:30

VIZE 2000

Dokument ČR, D, 1993, 54 min., příst., tit.
Jak by mohl vypadat svět po roce 2000? Vize
Václava Havla představuje dokument režiséra
Juraje Herze.V ČR téměř neznámý lm přiveze
do Spektra herečka Tereza Herz Pokorná.
Hrají:V. Havel, M. Schell.

12. 11.
15:00

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ

Animovaný USA, 2021, 106 min., příst.,
dab. Superpes Krypto a Superman jsou
nerozluční přátelé, mají stejné schopnosti
a bok po boku bojují proti zločinu v Metropolis. Když je Superman a zbytek Ligy
spravedlnosti unesen, musí Krypto přesvědčit
ohaře Ace, břichaté prase PB, želvu Merton
a veverku Chip, aby ovládli své vlastní nově
nabyté schopnosti a pomohli mu superhrdiny
zachránit. Hrají: D. Johnson, J. Krasinski,
K. Reeves…
Pokračování na str. 13 >>>

ŘÁDKOVÁ

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

RŮZNÉ
>>> pokračování ze strany 11

––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám soudek na zelí cca 25 kg a pás
na transportér, délka 6 metrů.Tel.: 607 040
780.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nový jogurtovač Ariete 1 l,
v orig. balení + návod. Cena 300 Kč. Tel.:
704877004.
––––––––––––––––––––––––––––––
Sedací vak střední velikosti. Tvar vaku je
skvěle vymyšlený, nezabírá mnoho místa
a přesto má pohodlnou opěrku, což má za
výsledek pohodlné sezení. Může sloužit
dospělým i dětem. Obsahuje rovněž
praktické ucho pro přesun vaku. Cena 400
Kč. Mohu zaslat foto.Tel.: 723351724.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodam nitrilové rukavice, nepudrované, modré, velikosti S, M, L, XL. Levně.
Odprodej .Tel.: 723229335.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám vlašské ořechy, letošní sklizeň.
Kvalita, cena 45 Kč / kg.Tel.: 721962389.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 2 ks péřové deky, nové, nepoužité, velmi kvalitní domácí výroba. Dále
prodám nový nepoužitý koberec vlněný 4 m
x 2,8 m. Tmavší vzor, vše na tel. Tel.: 720
562 449.
––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím sporák na uhlí s komínkem vpravo nahoře, nabídněte.Tel.: 776767532.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám výherní automat na papírové
bankovky. Tábor, Choustnický ul. Tel.:
731755571.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám na domácí zabijačku velké hrnce
- malé na sádlo, pekáče, ruční mašinku na
maso. Cena dohodou.Tel.: 381231561.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pěkné vyloupané ořechy vlašské, půlky. Cena 230 Kč.Tel.: 737584606.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám levně cihly Týn 30 x 20 - 215,
betonové překlady L = 150. Tábor, Čelkovice.Tel.: 728503002.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám rybářskou loď. Délka 280 cm,
šířka 120 cm, podlážky, vesla. Cena dohodou.Tel.: +420606670868.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám propolisovou tinkturu, odborně připravenou, se 100% účinností, způsob
aplikace při prodeji, jen pro osobní potřebu,
nikoliv pro komerci, množství je omezeno,
cena přiměřená.Tel.: 725586558.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám sušené letošní houby, výborná
kvalita, směs nebo jednotlivé druhy, hříbky,
modráky. Dále prodám nové střešní šablony
20 x 20 cm červené, 600 ks. Táborsko. Tel.:
728518713.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pletací přízi v původním balení,
už nepletu, 10 dkg, 35 Kč, všechny barvy.
Tábor.Tel.: 607730958.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám levně: 2 dívčí bundy, v. 158, na
zimu, 4 dívčí košile v. S a 34, tašku na psa
(do 5 kg), 3 nové 10 W zářivky, dám. jarní
bundu v. L, dámskou sukni v. XL. Tel.:
606171775.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám pravý včelí med, 170 Kč / 1 ks,
včetně sklenice. Pastovaný 1 kg - 170 Kč,
včetně sklenice.Tel.: 737040034.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám proutěný koš na seno, nový,
cena dohodou. Dále prodám pánské jízdní
kolo, cena dohodou.Tel.: 723945035.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám levně starší vanu a umyvadlo
v pěkném stavu - béžová barva bahama.
Tel.: 737486283.
Pokračování na straně 13 >>>
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KINO SPEKTRUM
>>> Pokračování ze str. 12

>>> pokračování ze strany 12

12. a 19.11.

––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám letošní vlašské ořechy. Tel.:
721826417.
––––––––––––––––––––––––––––––
Kdo daruje za odvoz jakékoli knihy. Tel.:
778042537.
––––––––––––––––––––––––––––––
Kdo daruje za odvoz staré jízdní kolo
nebo jen části.Tel.: 777570036.
––––––––––––––––––––––––––––––
Koňský hnůj, prodám levně, volně ložený
i pytlovaný,Táborsko.Tel.: 739408633.
––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízíme vlašské ořechy papíráky, cena
90 Kč / kg.Tel.: 774250174.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám zánovní kolečkové brusle
velikost 38 - 41 (nastavitelná velikost).
Tábor. Cena 490 Kč. Kontakt prosím přes
mail, fota pošlu. muj1mail@centrum.cz
Tel.: muj1mail@centrum.cz.
––––––––––––––––––––––––––––––
Značkový Extra-M3 dámský/dívčí
lyžařský komplet velikost M. Prodyšný,
nepromokavý, proti větru. Červené provedení + šedivé a bílé prvky. Bunda délka 70
cm, rukáv od krku 74 cm, pas 52 cm.
Kalhoty délka od pasu 95 cm, od rozkroku
65 cm, pas 2 x 40 cm (nastavi-telné). Cena
650 Kč.Tel.: 723351724.
––––––––––––––––––––––––––––––
Bestway Flowclear plachta na bazén
s konstrukcí do 4,88 m. Jako nová, 1x
použitá. Mám k tomu i originální krabici.
Cena je 450 Kč. Mohu zaslat foto. Tel.:
735711547.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám po dceři zánovní dámské boty na
běžky BOTAS Intense vel. 38 s pro lem SNS.
Délka stélky 240 mm. Ježděny dvě zimní
sezony. Jsou jako nové. PC 2.000 Kč, NC
1.600 Kč. Foto zašlu mailem či na
WhatsApp. Jsem zTábora.Tel.: 776039971.
––––––––––––––––––––––––––––––
Za balíček kafe daruji mladé stromky
švestek odolné proti šárce a dále stromky
blum, ořešáku, třešní, jabloní. Tel.: 732 679
636.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám palivové dříví. Cena dohodou.
Zadní Střítež.Tel.: 602758317.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám: dvě dámské přilby - VHODNÉ
I PRO DĚTI - na kolo, značkové, velmi dobrý
stav, pomalu nové. Jedna přilba 200 Kč.Tel.:
721200240.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám kolo, velmi dobrý stav, černé
a modré barvy značky Kellys. Cena za jedno
2.500 Kč.Tel.: 721200240.
––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím tovární malotraktor české
nebo slovenské výroby VARI - TERA, AGZAT
a MT případně TK atd. Může být i nefunkční
nebo poškozený.Tel.: 604226234.
––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím věci z pozůstalosti, vyklízené
nemovitosti, garáže, půdy, sklepa apod.Tel.:
778042537.
––––––––––––––––––––––––––––––
Komfortní autosedačka 9 - 36 kg +
vložka pro menší děti, 8 měs. - 12 roků,
pětibodové bezpečnostní pásy s nastavením délky pásů, nová Evropská norma
ECE R44/04, poloh. hlavová opěrka, odním.
záda na podsedák, vložka, nová, záruka 2
roky. Zašlu i poštou. 1.890 Kč. Tel.:
776495506.
––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím jablka na uskladnění. Tel.:
602425250.

20:00

Pokračování na straně 14 >>>

BLACK PANTHER:
WAKANDA NECHŤ ŽIJE - 3D
Dobrodružný USA, 2022, 161 min., 12 let,
dab. Poté, co se rozšířily zprávy o smrti krále
T'Chally, bojují královna Ramonda, Shuri,
M'Baku, Okoye a Dora Milaje za ochranu
svého národa před zasahujícími světovými
mocnostmi. Zatímco se obyvatelé Wakandy
snaží přijmout svou další kapitolu, hrdinové
se musí spojit a s pomocí Nakii a Everetta
Rosse pro království vytvořit nový svět. Hrají:
L.Wright, L. Nyong'o,W. Duke…

15. a 30.11.
20:00

IL BOEMO
Životopisný ČR, IT, SR, 2022, 140 min., 15
let, dab. Historický velko lm inspirovaný
skutečným příběhem jednoho z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé
poloviny 18. století – Josefa Myslivečka. Hrají:
V. Dyk, B. Ronchi, L.Vlad…

17.-19.11.
17. a 18.11. 20:00/
19. 11. 17:30

GRAND PRIX
Komedie ČR, 2022, 107 min., 12 let. Roman
vede po dérní autobazar na okraji města, má
tři děti, živelnou manželku a pije. Emil,
fanatický milovník pořádku, si piplá svou
autodílnu v centru, za kterou stojí jeho
největší chlouba: maketa Formule 1. Když
Emil v televizní soutěži vyhraje vstupenky na
Velkou cenu Formule 1, nezbývá mu nic jiného
než požádat bratrance, aby jej tam zavezl.
Hrají: K. Hádek, R. Ferro, Š. Kozub…

18.11.
17:30

ADAM ONDRA:
POSUNOUT HRANICE
Dokument ČR, IT, 2022, 80 min., příst.
Adam Ondra začal s lezením ve stejném věku,
ve kterém se naučil chodit, a od té doby již
nepřestal. Sbírá medaile, rekordy a posouvá
hranice toho, co je v lezení ještě možné. Hrají:
A. Ondra.

19./26.11.
19. 11. 15:00/
26. 11. 17:30

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2
Pohádka ČR, 2022, 135 min., příst. Mladá
alchymistka Amélie získává zakázanou
kouzelnou moc: dokáže částečně ovlivňovat
tok času. Zneužívání nových schopností ji
však rozštěpí v čase a Amélie ze současnosti
se tak setkává s Amélií z minulosti. Z dávno
zapomenutých temnot času navíc povstává
nová hrozba: alchymista nazývaný Pán run.
Hrají: E. Křenková, N. Germani, M. Lambora.

20. 11.
20:00

MENU
Komedie USA, 2022, 108 min., 12 let, tit.
Mladý pár cestuje na odlehlý ostrov, aby se
najedl v luxusní restauraci, kde šéfkuchař
připravil bohaté menu s několika šokujícími
překvapeními. Hrají: A. Taylor-Joy, R. Fiennes,
N. Hoult…

22. 11.
17:30

GOOD OLD CZECHS
Dokument ČR, 2022, 83 min., příst. Příběh
českých letců RAF a jejich cesta z okupovaného Československa, přes Francii, bitvu
o Británii a východní frontu zpět do
osvobozené Prahy. Hrají: F. Fajtl, F. Jánský.

nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí,
www.kultura.sezimovo-usti.cz

11/22

23. 11.
20:00

OBĚŤ
Drama SR, ČR, D, 2022, 91 min., dab. Příběh
matky, která se po útoku na svého syna
domáhá spravedlnosti. Silné a v mnohém
aktuální drama uvedly festivaly v Torontu
a v Benátkách. Slovensko pak lm nominovalo na Oscara. Hrají: V. Smačeljuk, G., A.
Mihulová, I. Chmela…

ZÍSKEJTE SLEVU 1.000 Kè
NA VAŠE NOVÉ DVEØE

Akce platí do 30. 11. 2022
při závazné objednávce
kompletu interiérových dveří,
obložkové zárubně a kování.
Pouze pro vybrané dekory.

SLEVKAč

Stránského 2255, Tábor

1.000

24. 11.
10:00

Dokument ČR, 2022, 111 min., přístupný.
Sympatický obr celé dětství, mládí a začátek
plnoletosti nastupoval za amatérské kluby na
vesnické úrovni. Nejčastěji pak za Smetanovu
Lhotu v Jižních Čechách. Nikdo by si tenkrát
ani v tom nejodvážnějším snu nedovedl
představit, že z kluka, který dává góly ve vísce
s 300 obyvateli, bude jednou postrach všech
fotbalových obran a brankářů. Hrají: J. Koller,
Z. S. Petzold, P. Koller st. …

24. 11.
20:00

ANTIKRIST
Drama DK, 2009, 109 min., 15 let, tit. Muž a
Žena se vášnivě milují. Černobílé záběry
klouzavé kamery si vychutnávají jejich zaujetí
sexem. Zároveň sledujeme krůčky dítěte,
které se s nadšením blíží směrem k padajícím
sněhovým vločkám za otevřeným oknem.
Divák již tuší, jak tato scéna dopadne,
a tragédie, která se dala snadno odvrátit,
samozřejmě navždy změní životy Muže
a Ženy. Žena zkolabuje, Muž se snaží
zachránit jejich manželství a navrhuje
společnou terapii v odlehlém dřevěném srubu
uprostřed lesů, které, k divákovu překvapení,
jako by vystoupily z té nejhorší noční můry.
Režie: Lars vonTrier.

25.-27.11.
25. a 27.11. 17:30/
26. 11. 20:00

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Komedie ČR, 2022, 118 min., 12 let. Komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává
během Štědrého dne. Originální snímek plný
nečekaných situací, emocí, dojemných chvil,
ale i zábavy odkrývá rodinné vztahy u Skálů,
kde „vládne“ známá herečka Skálová. Její syn
řeší svoji prostořekost a přítelkyni. U Pazderků
se zase probírají nezvaní hosté a vzájemné
vztahy. Na horách se svátky rozhodne oslavit
rodina Hynka Čermáka. Hrají: K. Roden,
J. Bohdalová, J. Lábus, H. Čermák.

26.-27.11.
15:00

DIVNOSVĚT 3D
Animovaný USA, 2022, 99 min., příst., dab.
Legendární průzkumnickou rodinu Cladových, kteří se snaží proletět skrz neprobádaný,
zrádný a především divný svět, doprovází
barvitá posádka obří vzducholodi: rošťácký
tvor přezdívaný Flek a třínohý pes. Společně
musí čelit nejen neznámému prostředí, ale
i mnoha prapodivným a všežravým tvorům.
Hrají: J. Gyllenhaal,A.Tudyk, D. Quaid…

29. 11.
20:00

MELANCHOLIE
Drama DK, S, F, D, 2011, 130 min., 12 let,
tit. Dánské sci- drama se odehrává v době,
kdy se objevila smrtící hrozba srážky Země
s planetou Melancholií. Snímek ukazuje
chování jednotlivých postav ve vypjaté,
potenciálně smrtonosné atmosféře. Režie:
Lars vonTrier.
w w w. i n z e r c e p a r t n e r. c z

• kompletní legislava

ZAKÁZKOVÉ

TRUHLÁŘSTVÍ

víl
Kratoch

TÁBOR

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

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

tel.: 721 270 547

truhlarstvikratochvil@seznam.cz
www.truhlarstvikratochvil.com

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

:
INKA
NOV YLOVÉ
TIP

PRO

Jaroslav Zavadil, 391 43 Podolí 29

602 453 806

SÍTÌ

jaroslav.zavadil@email.cz

pro
odné
- vh rgiky
le
a

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

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

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

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
TOMÁŠ BALEK
stříhání živých plotů • údržba zahrad
kácení • řez ovocných stromů
tel.: 777 547 882
e-mail: tbalek@seznam.cz
Osvobození 104, Chotoviny
STRANA 13

INSTALATÉR / DŘEVO / KADEŘNICTVÍ / PRONÁJEM / OBKLADY / ODĚVY / TEPELNÁ ČERPADLA / PŮJČKY

INSTALATÉRSTVÍ
A TOPENÁŘSTVÍ

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

KADEŘNICKÝ SALON

dřevo

palivové

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

KOMERČNÍ AREÁL

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

®

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

Podnikejte u nás v areálu TOPAS!

O VSTUPENKY

SOUTĚŽ DO ZOO

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

"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

KOUPELNY
KOCANDA

áž
M ont j
e
Prod

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

w w w. k o u p e l n y k o c a n d a . c z

Obsahem listopadové tajenky je citát od anglického spisovatele Jonathana
Swifta. Všechny odpovědi zaslané do 25. 11. 2022 budou zařazeny do
slosování. Hodně úspěchů při skládání tajenkyVám přejeVaše redakce.
Výhercem minulé soutěže byl vylosován pan Jaroslav Kratoška Křičenská
z Chýnova a získal tak od redakce 2 vstupenky do ZOO Tábor. Správné znění
minulé tajenky: "Buďte laskaví vždy, když je to možné. Vždy je to možné."
Gratulujeme. Dotazy k této soutěži na 608 223 122.

Výroba

PREMIU

M

JEANS

pte si
u
k
,
e
t
ej
Nehled od výrobce!
džíny
Prodejna
Kapitána Jaroše 2392
Tábor Klokoty
OC Zlatá Svíčka

Petra Bezruče 507 / Soběslav (u pošty)

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

*taj 1 "výraz"

Nejrychlejší

půjčka

5.000 až 70.000 Kč

LOKALITA
TÁBORSKO

724 393 227

w w w. e x p r e s s c a s h . c z
STRANA 14

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

ŘÁDKOVÁ

INZERCE

Objednávejte kupónem na str. 15.

SBĚRATELSTVÍ
>>> pokračování ze strany 13

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.: 602
415 761.
––––––––––––––––––––––––––––––
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.: 602 415 761.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 20 straých kufrů - předválečné
i poválečné. Lacino.Tel.: 607256328.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 38 knih - pro milovníky sci- ,
záhad a tajemství. Spokojeni budete s kvalitou a s velmi nízkou cenou. Více info po
telefonu.Tel.: 728987522.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 150 knih - pro milovníky
humoru, vtipu a anekdot. Spokojeni budete
s kvalitou a s velmi nízkou cenou. Více info
po telefonu.Tel.: 728987522.
––––––––––––––––––––––––––––––
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 německou trilogii - Zubní
nauka - příručka z roku 1920, přes 1.200
stran. Je tam hodně fotogra í a kreseb.
V perfektním stavu.Tel.: 721206403.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 3 ks medaile, ryté ve dřevě "Krajinská výstava Českomoravské
vysočiny v Jindřichově Hradci 1925. Velice
pěkné, jako celek, lacino.Tel.: 732809614.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám 90 ks minilahviček s alkoholem.
Naše i cizí. Jako celek, lacino. Tel.: 732 809
614.
––––––––––––––––––––––––––––––
Kdo daruje známky a vše kolem latelistických potřeb začínajícímu dětskému
latelistovi? Předem děkuji. Tel.: 775 334
542.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám šelakové gramodesky "ULTRAPHON", album 9ti 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 staré lyže, bambusové lyžař.
hole, gumové lyžařské boty, brusle "šlajfky".Tel.: 381231561.
––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím mince, bankovky Československé, pamětní mince, sady mincí ČR
a ČSSR, R-U mince. Férové jednání. Koupím
i celou sbírku.Tel.: 722722108.
––––––––––––––––––––––––––––––
Fotoaparáty z období ČSSR (Flexaret,
Mikroma, Stereomikroma i jiné). Koupím
též staré housle i poškozené, nábytek,
obrazy, lustry a lampičky, šavle, bajonety,
vzduchovky, sošky a hrnečky, hodinky,
odznaky, medaile, vyznamenání, mince,
pohledy, bižuterii, vánoční ozdoby a jiné.
Tel.: 603872698.
––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím vše s motivem prodaná nevěsta hrnky, džbány, kořenky, kávomlýnky apod.
Koupím též starou tabatěrku, pudřenku,
staré vánoční ozdoby, boží požehnání,
gurky do betléma a starou bižuterii. Tel.:
603872698.
––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím staré hračky, zejména autíčka,
autodráhy, vláčky apod. Vše vyrobeno před
rokem 1989.Tel.: 777570036.
Pokračování na straně 15 >>>

VODA + TOPENÍ / RENOVACE VAN / PODLAHY / FOTBAL
Objednávejte kupónem na této straně.

SEZNAMKA
>>> pokračování ze strany 14

Muž v důchodovém věku hledá kamarádku. Volejte po 18. hodině. Tel.: 381 254
661.
––––––––––––––––––––––––––––––
Muž, 61, 172, hledá mladší přítelkyni na
pěkný intymní vztah zTábora, Sezimova Ústí
nebo Plané nad Lužnicí. Vzájemná tolerance a upřímnost. Piš SMS. Tel.: 704 156
526.
––––––––––––––––––––––––––––––
Muž, 47, fajn dívce (20 - 50 let) z Tábora
bych rád nabídl přátelství a vše, co se domnívám, že k tomu patří.Tel.: 607817968.
––––––––––––––––––––––––––––––
Rád bych se touto cestou seznámil s hodnou upřímnou a tolerantní mladší
přítelkyní, vážný vztah ze Sezimova Ústí,
Tábora nebo Plané nad Lužnicí. Piš SMS.
Samota tíží, zjdem na kávu. Já 61 / 172.Tel.:
702537851.
––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám sympatického muže od 57 let,
krásné dny ve dvou.Tel.: 702836769.
––––––––––––––––––––––––––––––
Ráda bych našla muže do 55 let na
dlouhodobý vážný vztah, založený na
vzájemném porozumění, důvěře a lásce. Já
55 let, 170 cm, štíhlé postavy.Tábor a okolí.
Tel.: 723199844.
––––––––––––––––––––––––––––––
Petr 38 let, normální kluk se smyslem pro
humor. Hledám normální holku, které se líbí
muzika a ráda se baví. Napiš, budu se těšit,
už mě nebaví být sám.Tel.: 776473345.
––––––––––––––––––––––––––––––
Bývalý fotomodel hledá kamarádku.
Ozvi se mi.Tel.: 603575896.
––––––––––––––––––––––––––––––
Pojď si hrát s klukem, co mu je 44 let.
Hledám ženu nebo dívku. Pište SMS. Tel.:
721572945.
––––––––––––––––––––––––––––––
Seniorské čtení, besedy na aktuální téma a základy ovládání počítače v klubovně
seniorů, SNL, bývalá 8. ZŠ, konečná
zastávka MHD číslo10. Přijďte se pobavit,
poučit, seznámit, pomáhat si navzájem.
Tel.: 737840607.
––––––––––––––––––––––––––––––
Důchodce z Tábora, 77 let, nekuřák, se
smyslem pro humor, by rád poznal
sympatickou ženu, pro společné chvíle.
Jaromír.Tel.: 723430103.
––––––––––––––––––––––––––––––
Muž 44 let, hledá nejraději vdanou ženu
na hezké chvíle. Na věku nezáleží. Tel.:
722469147.
––––––––––––––––––––––––––––––
Důchodce z Tábora, 77 let, nekuřák, se
smyslem pro humor, by rád poznal
sympatickou ženu, pro společné chvíle.
Jaromír.Tel.: 723430103.
––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám partnera na procházky, příjemné
povídání a kávičku, je mi 65 let, jsem veselá.
PS: Samota je zlá.Tel.: 702922520.
––––––––––––––––––––––––––––––
Prima přítele parťáka a oporu pro život,
hodného muže kolem 50 - 57 let, vyšší
postavy z okolí Litomyšle, Svitav. Ráda
pozná sympatická štíhlá brunetka, která
uvítá svou spřízněnou duši nejlépe ve
znamení raka, býka, ryb hlavně z nejbližšího
okolí a fér jednání, jen vážně. Tel.:
733645540.
––––––––––––––––––––––––––––––
Pavel 45 let, štíhlý 183/65, hledám milou
a veselou štíhlou slečnu nebo mladou paní
se smyslem pro humor na společné výlety
a na vážný vztah.Tel.: 605875011.
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Jan Hlávka
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Pracujem

v sobodtěuli

• montáže kotlů všech značek
• montáže tepelných čerpadel
• havarijní pohotovost
• průmyslové čištění odpadů
• rekonstrukce vody, odpadů a topení

i v nneebo
dle dom

Jan Hlávka

PRÁVĚ TEĎ GARANCE dodání kotle pro topení peletami a dřevem!

DO STARÉ ZNÁT

POKLÁDKA A PRODEJ

E Z TV

hlavka-jan@volny.cz

OD ZAMĚŘENÍ

Vinylové podlahy

LOUDÍN

Koberce, PVC

Tel.: 728 153 812

PO REALIZACI

PODLAHY

Dřevěné podlahy

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

Laminátové podlahy
Příprava a vyrovnání podkladu

podlahyloudin@seznam.cz

702 287 166

Luční 664/36, Soběslav

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

KUPÓN

727 819 869

luvy.

PODLAHOVÉ KRYTINY

NOVÁ VANA

PRO PODÁNÍ SOUKROMÉ
ŘÁDKOVÉ INZERCE - ZDARMA

Do příštího vydání budou zařazeny
pouze kupóny došlé do 25. 11. 2022!
Za věcný obsah řádkové inzerce neručíme.

OMEZENÍ ŘÁDKOVÉ INZERCE: DO JEDNOHO VYDÁNÍ MAXIMÁLNĚ 2 INZERÁTY NA OSOBU - (A STEJNÝ KONTAKT)!
VYPLŇTE ČITELNĚ VELKÝMI HŮLKOVÝMI PÍSMENY JEDNOTLIVÁ POLÍČKA. PIŠTE TEXT S MEZERAMI MEZI SLOVY. POUZE PRO SOUKROMÉ ÚČELY! PRO KOMERČNÍ REKLAMU SLOUŽÍ PLOŠNÁ INZERCE!

TEXT
INZERÁTU:

Auto/moto

Byt. vybavení

Domácí zvířectvo

Nářadí, stroje

Nemovitosti

Oděvy

Elektro

Práce

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.

I přes všudepřítomné

zdražování

my nezdražujeme
zatím

INZERCE

Rubrika

ŘÁDKOVÁ

Poměr cena inzerce / náklad
v novinách Partner

Než se rozhodnete pro
vhodné inzertní médium,
spočítejte si
cenu inzerátu / počet
vydaných kusů.

V okrese Tábor má Partner
stále nejvyšší náklad!

) 608 223 122 /602 855 804

STÁLE VELMI VÝHODNÁ!

ZÁPASY FC SILON TÁBORSKO

Přijďte fandit na náš stadion .

Otisknout v měsíci:

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

www.inzercepartner.cz

DOMÁCÍ

15. KOLO

HOSTÉ

FC SILON
Táborsko

6. 11. 2022
od 14.00

SK Sigma
Olomouc B

DOMÁCÍ

16. KOLO

HOSTÉ

SK Slavia
Praha B

13. 11. 2022
od 10.15

FC SILON
Táborsko

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

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

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

CENOVĚ VÝHODNÉ
ZNAČKOVÉ ZAHRADNÍ
NÁŘADÍ FISKARS

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

30 let podlahové
krytiny
akční

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

TERMÁLNÍ
LÁZNĚ
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SÁRVÁR – hotel PARK INN
2.4.-6.4.
all inclusive + vstupy / 4 noci za 3
29.5.-2.6. all inclusive + vstupy / 4 noci za 3
BÜKFÜRDÖ – hotel RÉPCE
16.4.-20.4. polopenze + vstupy / 4 noci
ZALAKAROS – hotel PARK INN
14.5.-18.5. polopenze + vstupy / 4 noci za 3
VELKÝ MEDER – hotel AQUA/THERMAL
5.5.-8.5.
polopenze / 3 noci
1.6.-4.6.
polopenze / 3 noci
PODHÁJSKA – penzion ENERGY I
5.6.-11.6. polopenze / 6 nocí

9.290,10.490,9.390,8.590,6.290,5.990,8.990,-

7000 POLOŽEK
SKLADEM

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

Navštivte

SLEVY

naší
vzorkovnu

vinyl
NOVÉ
generace

v Plané nad
Lužnicí

UNILIN click 4 V spára

dveře zárubně střešní okna fasádní okna
screenové rolety plovoucí podlahy

SPC vinyl floor

42

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

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

ODJEZDY:
Ml. Vožice, (Milevsko), Tábor, Soběslav, Veselí n./L., Č. Budějovice, Třeboň

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

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

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

w w w.atex- group.cz

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

u nádraží

VELKÝ BAZAR

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

POSTELE
vé

7.900,-

no

SMRK
dvoupostel 180 x 200 cm
www.velky-bazar.cz Volejte: 775 11 55 88

SERVIS
počítačů, notebooků,
tabletů ...

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

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

DŘEVITÁ

VLNA

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

Jordánská 574, 390 01 Tábor
Tel.: 776 258 543, e-mail: info@syspro.cz

UZÁVĚRKA REZERVACÍ
FIREMNÍ INZERCE
DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA:

23.11.
2022

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

724 307 781

SEZIMOVO
ÚSTÍ

s.r.o.

www.syspro.cz

HODINOVÝ
MANŽEL

TUROVEC
PLANÁ NAD LUŽNICÍ

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.

