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RK STEJSKAL.
R E A L I T N Í K A N C E L Á Ø

CZ ÁBOR. T

Nově také v Táboře

Čsl. armády 3138, Tábor 390 03
tel.: +420 606 075 075
e-mail: info@pujcovnadodavek-cb.cz

www.pujcovnadodavek-cb.cz
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Chceme ve vašem kraji nastavit zcela nové standardy půjčování dodávek. Maximálně se soustředíme na to, abyste byli naprosto spokojení.

O své dodávky se pečlivě staráme. Jsou ve 100% technickém stavu, pravidelně servisovány a čištěny. Naše služby jsou vhodné pro řemeslníky,

soukromé osoby a �rmy.

PODLAHY PRO VÁS OD NÁS

ČSA 2243 - bývalá Družba, Tábor
tel./fax: 381 256 364, mob.: 777 559 421, 777 559 418
obchod faliko.cz, ot. doba: - pá 8 - 17 hod.@ po

ČSA 2243 - bývalá Družba, Tábor
tel./fax: 381 256 364, mob.: 777 559 421, 777 559 418
obchod faliko.cz, ot. doba: - pá 8 - 17 hod.@ po

Přejeme Vám hodně úspěchů
v novém roce 2020

Přejeme Vám hodně úspěchů
v novém roce 2020

www.faliko.czwww.faliko.cz

Dodávka a montáž podlah:
Dřevěných / vinylových / laminátových
PVC a marmoleum / koberce
renovace podlah

Dodávka a montáž podlah:
Dřevěných / vinylových / laminátových
PVC a marmoleum / koberce
renovace podlah
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–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám, 4 kusy ocelových disků na Opel
Astra H nebo Zafira. 6 1/2 JX 15H2 ET 35
Pěkný stav, málo používaný, cena 500 za
kus.Tel.:732549503.

Prodám novou, nepoužitou španělskou
helmu ASP Group-LS2, OF 599, SPITFIRE
SOLID Matt Black, vel.59-60 cm.Cena
3000,- Kč.Tábor.Tel.:607783711.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám 4 ks kompletní zimní pneu zn.
SAVA, 175/70, R13, sdisky, vzorek 8,5 mm,
cena 1200,-Kč. Prodám motor FORD 1800
m na ND,za 400,-Kč.Tel.:720150873.3

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám orig. střešní nosič na Fiata pandu
(r. v.2014) - příčníky, info na tel. Soběslav, JH.
Cena 2.500 Kč.Tel.:608966878.

–––––––––––––––––––––––––––––––
ProdámW Polo r. v. 2003, červená barva, 5
dveřové, pěkný stav, garážované, zimní pneu
po STK.Cena 42 tis.Tel.:724109825.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám přepínače, zrcátka, přední
a zadní světla na starší typy Ford Escort,
limuzína, combi i kabrio. Originál plech.
poklice, průměr 39 cm na Mercedesy -
veterány. Historické dámské jízdní kolo,
sběrateli, jezdilo v půjčovně v Belgii. Tel.:
776136531.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám Babettu, pěkná a pojízdná na
ježdění do práce.Dále prodám Škoda Superb
kombi druhé řady. Rok výroby 2011, nová
stk-me, najeto 172.000 tisíc km. Černá
barva, dvě sady alu kol, tažné, trvale
garážované vozidlo.Tel.:607724087.

Prodám zimní pneu na vůz Fiat Seicento
First stop winter 2, 165/70 R13, včetně
disků, vzorek 80%. Cena 800,- Kč za 4 ks.
Tel.:602121080.

BYTOVÉ VYBAVENÍ
Kredence z 50. let, Soběslavsko. Okna,
umyvadla, odšťavňovač AG. Tel.: 728 898
067.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám Škoda Favorit 136 L, r. v. 1990,
najeto 91803, STK 5/2020, cena 50.000 Kč,
v budoucnu lze přepsat na veteránské
značky.Tel.:723001399.

Prodám moderní světlou postel z masívu
s lamelovým systémem. Levně. Tel.:
603937636.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám Opel Corsa, garážovaný,
nebouraný, první majitel, r. v. 2002, najeto
100.000 km, závěs, velmi levně. Gumy 195 x
55 R16, zimní, zánovní, 2 ks, 145 x 70 R13, 4
ks - Matis - nové, levně.Tel.:608925517.

Prodám nové zimní pneumatiky zn.
Bridgestone Blizzak LM-30 na Opel Corsa C
včetně plechových disků! Kola jsou
vyvážená, najeto pouze 1100 km!
Garážované. Pneumatiky jsou zesílené: LM-
30. Rozměr 175/65 R14, vyrobeno ve
Španělsku. Za vše 5000 Kč, možná sleva při
rychlém jednání.Tel.:702936842.

Prodám 2 ks závěsy, výška 2,50 šíře 1,40
m, kvalitní materiál, korálová. Cena 280 Kč,
foto pošlu.Tel.:704877004.
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Objednávejte kupónem na str. 11.

AUTO / MOTO

Milé čtenářky a čtenáři,
vítám Vás v roce 2020. Letošním Novým
rokem začal velmi zajímavý letopočet,
který podle numerologů, sčítající jeho
čísla, je rokem "čisté" čtyřky. Rok pod

nadvládou čísla 4 nebude patřit
k těm jednoduchým. Čtyřka je číslem

osobní stability a jejího budování,
číslem majetku, vlastnění a často až

nesmyslného lpění na něčem či někom.
Jedním z témat čísla čtyři jsou skryté
obavy. Proto prý v nadcházejícím roce
budeme mít tendenci se více a častěji
bát. Ať už se váš strach bude týkat
zaměstnání a jeho případné ztráty,

peněz, zdraví nebo třeba partnerství, ve
všem můžeme pociťovat zvláštní pnutí.

V každém případě bude přínosné
zamyslet se nad tím, zda to, na čem
lpíme, pro nás skutečně má takový

význam. Jde ovšem jen o výklad nume-
rologie, kterou zas nemusíme brát úplně
vážně a tedy ani na jejím výkladu lpět.

Přeji úspěšný nový rok.

Pavel Křížovský - šéfredaktor

ŠKODA PLUS
MĚNÍME MINUSY
OJETÝCH VOZŮ

NA PLUSY

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

Díky programu Plus
se už nemusíte bát pořídit si
ojetý vůz.

ŠKODA

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

skodaplus.cz

Váš autorizovaný partner
programu Plus:ŠKODA

U Nádraží 602, 391 65 Bechyně, tel: 381 213 338, www.kulturnidum.cz 1/20Odbor kultury a cestovního ruchu, Žižkovo nám. 11, Tábor, tel.: 381 486 300KULTURA TÁBOR

HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR

P :ŘIPRAVUJEME

23.2. POHÁDKOVÝ
KARNEVAL

15. 2. od 19.00
VÝROČNÍ PLES MĚSTA TÁBOR
/ spolkový dům Střelnice – velký i malý sál.
Provázet večerem bude Anna Polívková a Petr
Zajíček. Vystoupí špička swingového zpěvu Jan
Smigmator, jazzová zpěvačka Eva Emingerová
a Swing Band Tábor. Malý sál bude patřit Jára
Bárta Jazz Triu se zpěvačkou Terezou Kripp-
nerovou a kapele Napříč. Představí se místní
diskžokejské legendy Luboš Faic a Milan Bílek,
které jsou sdruženy pod značkou DDT, tedy
Disko Duní Táborem. Předtančení zajistí
Sportovní taneční klub 6Dance, TŠ ATAK
a Soubor písní a tanců Lužničan. Součástí bude
také představení 12 významných osobností
města, které si veřejnost odhlasovala v podzimní
anketě. Návštěvníci také zhlédnou ukázku
z nového dokumentárního lmu Tábor – sen,
město, symbol, který přijedou představit režisér
Vít Bělohradský a herec MiroslavTáborský.

4.1. KOSTÝMOVANÁ
PROHLÍDKA
od 13.00 hodin. Zábavná výprava do středo-
věkého podzemí za svitu luceren pro celou
rodinu. Nutno objednat, kapacita je omezená,
objednavky@husitskemuzeum.cz, 774 059
263.

VARHANNÍ KONCERT
od 15.30 hodin / poutní kostel KlokotyVánoční
skladby, koledy a improvizace – Jana Wilkes –
zpěv,Ladislav Šotek – varhany.

1.1. NOVOROČNÍ

od 14.30 hodin / Klub Univerzita Tábor.
Pohádkový karneval se zábavným programem,
kde během programu mají děti možnost se
proměnit v pohádkové postavy.Nebudou chybět
soutěže, zpívání či udatní princové. Vzhledem
k omezenému počtu míst je třeba si zakoupit
lístek v předprodeji v Infocentru Město Tábor,
Žižkovo náměstí od 3.2.2020.

www.husitskemuzeum.cz

od 17.30 hodin / přednáškový sál Husitského
muzea v Táboře, nám. Mikuláše z Husi čp. 44.
ThMgr. Alois Sassmann bude přednášet
o kultuře jedné ze dvou základních skupin
evropských Židů. Přednáška se koná u pří-
ležitosti Mezinárodního dne památky obětí
holocaustu a předcházení zločinům proti
lidskosti 27. 1. Husitské muzeum v Táboře ji
pořádá ve spolupráci se spolkem Hadasa.

30.1. LUŽICE V ČESKÉ KORU-

EVROPĚ: STÁTOPRÁVNÍ,

od 14.00 hodin / Školní náměstí, ZŠ Bernarda
Bolzana Pravidelné historicko-vlastivědné
vycházky pro zájemce o historii. Vstupné:
zdarma

18.1. SOBOTNÍCI
– ŽIDÉ V TÁBOŘE III.

23.1. SEFARDŠTÍ ŽIDÉ

NĚ, V SASKU, VE STŘEDNÍ

KULTURNÍ A NÁBOŽENSKÝ

od 17.30 hodin / přednáškový sál Husitského
muzea v Táboře, nám. Mikuláše z Husi čp. 44.
Přednáší PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. Přednáška
se zaměří na charakteristiku Horní a Dolní
Lužice, jejich pozici v zemích Koruny české za
habsburské vlády, na průběh jejich předání ve
prospěch Saska a na následující vazby trvající
navzdory státní hranici.

www.knihovnatabor.cz

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA:

Pro koho je služba určena? Pro zdravotně
znevýhodněné čtenáře knihovny s bydlištěm
v Táboře a nejbližším okolí, pro které je obtížné
nebo zcela nemožné knihovnu navštívit (lidé se
zrakovým či tělesným postižením a senioři). Jak
služba funguje? Na základě domluvy s kni-
hovnicí. Sdělíte jí své jméno, adresu a o jaké
konkrétní tituly máte zájem. Domluvit se můžete
osobně, telefonicky (381 200 580) nebo po
e-mailu knihovna@mkta.cz. Dokumenty
doručujeme jednou měsíčně, zpravidla druhý
týden v měsíci.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR

KNIHY AŽ K VÁM DOMŮ

KONTEXT V 16.–18. STOLETÍ

6., 13., 20. a 27.1.

8.1. VESMÍRNÝ TÁBOR 2020:

LETY?

HRAJEME SI S DĚTMI
pobočka knihovny na Sídlišti Nad Lužnicí,
Vídeňská ulice. Máte chuť seznámit se
a potkávat s dalšími rodiči a jejich ratolestmi?
Stavte se v nově opravené pobočce knihovny na
Sojčáku. Každé pondělí v 10.00 hodin se na vás
bude těšit Danka Krejčí s dcerkou Josefínkou.
Program je neformální.

JSOU MOŽNÉ MEZIHVĚZDNÉ

od 18.00–20.00 hodin / Gymnázium Pierra de
Coubertina.V posledních letech se stále zvětšuje
počet objevených exoplanet, které by mohly být
cílem mezihvězdných letů. Zatím však lidstvo
kolonizuje Sluneční soustavu či dokonce Galaxii
pouze v dílech autorů science ction. Aby se vize
popsané v jejich dílech realizovaly i ve
skutečnosti, musí se vyřešit zdroje energie pro
pohon kosmických plavidel i zajištění životních
podmínek. Pohon by mohly zajistit zdroje
jaderné. Také je však potřeba najít způsob
ochrany lidí před vražedným prostředím
meziplanetárního a mezihvězdného prostředí.
Seminář se pokusí konfrontovat fantastické vize
s realitou a posoudit možnosti, které před sebou
lidstvo v této oblasti má. Přednáší RNDr.
VladimírWagner,CSc.

21.1. DESKOHRANÍ
S MICHALEM

23.1. BRAIN&BREAKFAST:

GOVEJ KOMUNIKÁCII?

od 16.00–18.00 hodin. Hrajeme deskové hry
pro děti i dospělé. Každý měsíc s Michalem
Stárkem.

od 8.30–10.00 hodin. Lednová snídaně
v knihovně Brain&Breakfast bude o marketingu!
Michal Pastier je fanoušek festivalu Burning
Man, spolumajitel a kreativní ředitel reklamní

19.1. POHÁDKY A MALÉ(H)RY
od 16.30–18.30 hodin | spolkový dům Střelnice
Literárně divadelní odpoledne pro děti a celou
rodinu, nad knihou Pohádky a malé(h)ry.
Projekce, čtení, vyprávění a tvoření, čaj ze
samovaru. Hrají a čtou Daniela Zbytovská,
Nikola Zbytovská, Barbora Seidlová. Pořádá
Městská knihovna Tábor ve spolupráci se spol-
kovým domem Střelnice.

ČO FUNGUJE V MARKETIN-

PRO HOSPIC JORDÁN

11.1. PŘÍSTAV

10.1. NEJSTE SAMI!

– SETKÁNÍ PRO POZŮSTALÉ

agentury Zaraguza a branding studia
GoBigname. Zaraguza se stala nejkreativnější
agenturou v SR a ČR podle YouTube, získala
zlatou Euro Ef e za nejefektivnější reklamní
kampaň v Evropě a Grand Prix za nejlepší pro l
na sociálních sítích v ČR. Michal byl zařazen
mezi Top 100 evropských inovátorů podle
Google a Financial Times. Dostal se i na titulku
magazínu Forbes.

23.1. LIDSKÉ TĚLO: TRÁVICÍM
TRAKTEM OD SHORA DOLŮ

od 16.30–18.00 hodin. Setkání pro všechny,
kdo pečují nebo se chystají pečovat o své blízké
pro vzájemnou výměnu zkušeností, povzbuzení
a načerpání sil. Účast je nutné předem nahlásit
koordinátorce setkání Evě Špallové na
eva.spallova@hospicjordan.cz, tel.: 725 414
931.

- od 10.00–11.30 hodin. Komorní setkání pro
vzájemnou podporu v čase, kdy se vyrovnáváte
se ztrátou svého blízkého. Nabízíme místo pro
sdílení smutku, vzpomínek a načerpání sil jít dál.
Účast je nutné předem nahlásit koordinátorce
setkání Evě Špallové na eva.spallova@
hospicjordan.cz, tel.:725 414 931.

www.hospicjordan.cz

5.1. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

DOMÁCÍ HOSPIC JORDÁN

– SETKÁNÍ PRO PEČUJÍCÍ

od 18.00–20.00 hodin. S cyklem přednášek
o lidském těle knihovna pokračuje, další cyklus
se bude věnovat trávicímu traktu. Trávicí systém
je (většinou) jednosměrná trať. Projedeme se
trávicím traktem od nástupní stanice na
konečnou. Zastavíme v několika důležitých
stanicích a řekneme si něco o jejich zařízení
a funkci. Přiblížíme si provádění revize těchto
stanic – tedy o vyšetřovacích metodách (včetně
obrazové dokumentace). Přednášející: MUDr.
Petr Musil.

od 16.00–18.00 hodin | klášterní kostel
Narození Panny Marie. Na rozloučení s časem
vánočním a oslavu svátku Tří králů připravil
pěvecký sbor Novita ze Soběslavi již tradiční
bene ční Tříkrálový koncert pro hospic.

Pokračování na straně 3 >>>
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Okna / Kamna / Nábytek

strana 3w w w . i n z e r c e p a r t n e r . c z

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

www.power-pilates.eu

6. 1.– 8. 6. POWERJÓGA
PRO POKROČILÉ
- tělocvična ZŠ Bernarda Bolzana. Otevřené
lekce powerjógy pro pokročilé s Jirkou
Horatlíkem.

PRO ZAČÁTEČNÍKY
A MÍRNĚ POKROČILÉ
- tělocvična gymnázia PdC v Táboře. Dynamický
styl jógy, která do vašeho těla vnese sílu,
exibilitu, probudí váš metabolismus a vnese

klid do vaší mysli. Otevřené lekce powerjógy
s Jirkou Horatlíkem.

- tělocvična Domova mládeže SPŠ Tábor.
Otevřený kurz powerjógy se Sylvou Musilovou.

9. 1.– 11. 6. POWERJÓGA

8. 1.– 10. 6. POWERJÓGA

POWER & PILATES STUDIO

DIASTÁZA – ROZESTUP
BŘIŠNÍCH SVALŮ

tělocvična ZŠ Bernarda Bolzana. Uzavřený kurz
zaměřený na zdravé a funkční chodidlo s Jirkou
Horatlíkem.

23. 1.– 21. 5.

- tělocvična ZŠ Bernarda Bolzana. Uzavřený
specializovaný kurz.

ZDRAVÉ CHODIDLO
13.1.-11.5.

HOTEL PALCÁT TÁBOR
www.hotelpalcat.cz

31.1. SUPERGROUP CZ
od 20.00–23.55 hodin. Kamil Střihavka, Michal
Pavlíček, Roman Dragoun, Vladimír „Guma“
Kulhánek, Jan Hrubý a Miloš Meier společně na
jednom pódiu jsou zárukou opravdového
hudebního zážitku a nefalšované radosti
z hudby.Předkapela a host:Náhodný výběr.

NINA CAPOUCHOVÁ
www.bodylove.cz

SKUPINOVÉ LEKCE CVIČENÍ
PILOXING S NINOU
- středa, 18.00 hodin | sál DDM Tábor, Tržní
náměstí 346. Nonstop intervalový mix Pilates,
boxu a tance naprosto dokonale spaluje tuky
a formuje vaši postavu. Více info na: https://
www.bodylove.cz/piloxing-tabor

www.mybe t.cz

SKUPINOVÁ CVIČENÍ
PILOXING®

SC VEBR-SPORT Z. S.

pondělí /18.00-19.00 hodin/ 19.00-20.00
hodin | Fitness OC Slunce Tábor středa/19.00-
20.00 hodin/ tělocvična ZŠ a MŠ HelsinskáTábor
– Sídliště Nad Lužnicí.

KONCERT NOKTURNA

– KLASICI V TÁBOŘE
od 19.00 hodin | spolkový dům StřelniceČeský
houslista Václav Hudeček vystoupí společně
s jedním z největších talentů nastupující
generace violoncellistou Petrem Nouzovským.
Za doprovodu Českých komorních symfoniků
zazní skladby A. Vivaldiho, F. Bendy a P. I.
Čajkovského. Předprodej vstupenek:Antikvariát
a galerie Bastion, kavárna Coffee & Tee na
Tržním náměstí.

5.1. VÁNOČNÍ

OSTATNÍ

od 11.00–22.00 hodin | spolkový dům Střelnice.
4. ročník festivalu naturálních vín.

KONCERTY
www.visittabor.eu

18.1. BOTTLED ALIVE

www.visittabor.eu

17.1. NOVOROČNÍ KONCERT

od 11.30 hodin | poutní kostel Klokoty. Vánoční
koncert pěveckého sboru Nokturno ze Sezimova
Ústí a dětského sboru Nokturňáček.

12/19

VÝSTAVY

KOČÁRKY ZE SBÍRKY

21.1. MILAN NAKONEČNÝ
– TŘI PROBLÉMY SOUČASNÉ

Do 5. 1. BÍLÉ VÁNOCE

od 18.00 hodin | Galerie 4MAT, Palackého 350,
Tábor. Druhá přednáška cyklu Tři problémy
současné psychologie pokračuje na téma
Rozum a cit.

MARKÉTY KUBOVÉ

Tradiční vánoční výstava plná dekorací, ozdob,
papírových betlémů a zimního překvapení.
Papírové betlémy, které u nás mají tradici již od
poloviny 19. století, se dodnes těší velké oblibě.
Návštěvníci se mohou těšit na sbírku pana
Zdeňka Zajíčka, která obsahuje papírové
a rozkládací betlémy, jež jsou instalovány ve
dřevěných šuplících a skříňkách. Mezi
nejzajímavější z nich patří betlém od Mikoláše
Alše či Jiřího Škopka. Otevírací doba: úterý –
neděle 10–12 / 13–16 hodin.

PSYCHOLOGIE

16. 1.– 6. 3. HISTORICKÉ

GALERIE 140

www.galerietabor.cz

Průřez dětskými kočárky až do sedmdesátých let
20. století. Přijďte se podívat, v čem se vozili vaše
babičky a dědečkové, maminky a tatínci. Ve
středu 15. 1. v 17.00 hodin zveme na vernisáž
výstavy.

Odbor kultury a cestovního ruchu, Žižkovo nám. 11, Tábor, tel.: 381 486 300KULTURA TÁBOR
>>> Pokračování ze strany 2

Nábytek
BOROVICEMASIV

SPECIALIZOVANÝ OBCHOD
DŘEVĚNÉHO NÁBYTKU

www.nabytek-borovicemasiv.cz
Více info na: Zavadilská 786/3, Tábor - Parkoviště u prodejny

Ot. doba: Po- Pá 8 - 11.30 / 12.15 - 16.00 / So zavřeno

Milovníci dřevěného nábytku si u nás přijdou na své

OKNA
Salamander - 5 let záruka

žaluzie, parapety,
sítì  proti hmyzu,
dveøe, zimní zahrady

dodávky-montáž-poradenství
servis oken a dveøí

PLASTOVÁ DØEVÌ NÁ-
HLINÍKOVÁ

až

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

Centrum univerzita Tábor - 5. patro
Vanèurova 2904, è. dveøí 504, Tábor
mobil:
e-mail: fanovotny@atlas.cz

Vzorková kanceláø

773 223 355, 723 151 161

Aplikace ukáže, jak kamna ovládat

U Čápova dvora 2762, Tábor

tel: 733 747 944
R

w w w . l a t o p . c z
kamna Engadin plus naleznete na:

kolik dřeva je třeba přiložit
aktuální emise
teplotu v místnosti
statistiky o spotřebě dřeva
upozorní vás na servis

nejefektivnější topení

KAMNA KOMUNIKUJÍ
PŘES MOBILNÍ APLIKACI
Aplikace v mobilu Vám ukáže:

�
*taj2"od"

*taj3"po"

*taj4"ut"

BYTOVÉ VYBAVENÍ
>>> pokračování ze strany 4
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Ř Á D K O V Á I N Z E R C E
Objednávejte kupónem na str. 11.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám stolní počítač, stará rádia a tele-
fon Element. Vše cena dohodou. Tel.: 702
605 261.

Prodám obilí - pšenici 480 Kč/q, ječmen
a oves.Soběslavsko.Tel.:728817695.

Daruji psa, je mu 7 let, přidám k tomu pytel
granulí, 10 kusů konzerv do začátku,
z důvodu stěhování.Tel.:602173743.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám starší konferenční stolek ve
tvaru slzy, částečně prosklený, světlé dřevo,
cena 100 Kč.Tel.:720048260.

Prodám mobilní telefon CPA Halo 11,
t lač í tkový, ž lu točerná barva , nový
nepoužívaný, výborná čitelnost displeje,
svítilna, fotoaparát, FM rádio, SOS tlačítko
pro rychlé přivolání pomoci s možností
okamžité lokalizace volajícího, optimální pro
seniory.Cena 800,- Kč.Tel.:733161333.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám houpací křeslo, světlé dřevo.
Cena 1500 Kč. Možno zaslat foto. Tel.:
604165704.

–––––––––––––––––––––––––––––––

DOMÁCÍ ZVÍŘECTVO

Prodám skříňový šicí stroj Lada retro,
cena dohodou.Tel.:723943035.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám nahý oves 6 Kč/kg, pohanku 17
Kč/kg v 50 kg pytlích.Tel.:602135932.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám 2 nové polštáře 70 x 90 cm, nerez
dřez + baterie.Tel.:721370927.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám sedací soupravu 2+1 ze 70. let,
menší, nebyla používána, je jako nová,
nevysezená, vhodná na chatu a podobně,
cena 1.000 Kč, konferenční stolek oválný
skleněný na třech nožičkách, 300 Kč. Tel.:
776081014.

Prodám pletenou pokrývku průměr 80
cm - barva béžová, pletenou pokrývku
průměr 100 cm - barva bílá, háčkovanou
pokrývku průměr 80 cm - barva bílá, levně.
Tel.:381232666.

Nabízím k odběru mladé králíky k chovu
i na maso - kvalitní chov. Táborsko. Tel.: 602
644 709.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám venkovní vol ieeru pro
cizokrajné ptactvo, v. 2,5 m, š. 1 m. Tel.:
723943035.

ELEKTRONIKA

Prodám klece pro kanára-andulku, bílá
hranatá velikost, šířka 220, délka 400, výška
370 mm. Cena 350 Kč. Dále kulatou klec
zlatou, průměr 370 mm, výška 500 mm.
Cena 450 Kč.Tel.:777072388.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám Indukční varnou desku zn.
Siemens EH675ME11E, zánovní, vyrobeno v
Německu z kvalitních materiálů, 100%
funkční, boost na všechny 4 indukční varné
zóny !!! F-ce: management power, timer,
dětská pojistka, ovládání touchslider. Roz:
57.0 x 602 x 520 mm. Cena 12.000 Kč.Tel.:
702936842.
–––––––––––––––––––––––––––––––
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Ř Á D K O V Á I N Z E R C E
Objednávejte kupónem na str. 11.

Prodám pilový řetěz OREGON 3/8" 1,3
mm 44 článků na motorovou pilu. Řetě je
nepoužitý.Cena 185 Kč.Tel.:737457124.

Prodám stavební parcelu 3.479 m ve
Mlýnech, klid, krásná příroda. Parcela je
oplocená, el. přípojka, vrtaná studna,
zpevněná cesta, obytná maringotka.
U hranice pozemku možné připojení na
obecni čističku, vodovod a plynovod. Tel.:
608922881.

2

Koupím garáž v Sez. Ústí - ul. Svépomoc.
Platba hotově. Děkuji za na nabídky na: E:
bedanoris@centrum.cz.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Koupím zahradu, může být se stodolou,
ve špatném stavu, Soběslavsko. Tel.:
602118972.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Pronajmu garáž s malou půdičkou v Mos-
kevské ul. v Táboře, Sídiště nad Lužnicí, bez.
el. přípojky, serioznímu zájemci. Cena 1.100
Kč/měs.Tel.:725034598.
–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Koupím garáž v táborském okrese. Tel.:
601500852.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám sadu třech lučních válů, cena
10000,- Kč, 2 ks pásových dopravníků na
podvozku, nastavitelná výška zdvihu do 6 m,
cena 4.000 Kč za kus a průtokový obraceč
řádků slámy, cena 4.000 Kč. Bechyňsko.Tel.:
602118914.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Koupím menší pozemek s chatou (i bez
chatky) v Zárybničné Lhotě. Tel.: 720 579
798.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Hledám v Táboře pronájem bytu, nejlépe
1+KK. Jsem svobodný, bezdětný. Tel.:
604757138.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Kupím zahradu nebo pole někde u zá-
stavby, lokalita nerozhoduje. Tel.: 603 442
474.

Mladá žena + 2 děti hledají pronájem bytu
1+1 nebo 2+0 vTáboře.Tel.:704123869.

NEMOVITOSTI

Koupím garáž v Sezimově Ústí 1,2 nebo
v Táboře do 110 tisíc Kč. Platím hotově, při
převodu na katastru nemovitostí. Případné
nepotřebné věci odvezu do sběrného dvora,
převod zařídím, děkuji za nabídky. Tel.:
733500400.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám ruční káru velkou 19" (2500)
a střední (600), pračku Romo R190 (500),
teplomet ETA -VIRO 2000 W (500), hřídel k
cirkulárce se sklíčidlem (700), el. pánev ETA
1000 W (500), PB vařič "Solo" (400), el.
"Párty-grill" (200), tlak. nádobu-vzdušník
24 l (300).Tel.:608946407.

Prodám stojan na el. vrtačku - upínací
průměr 43/50 mm, cena 700 Kč. Váhu
decimálku, váživost 160 kg, cena 600 Kč.
Plynovou mombu PB 2 kg s náplní, cena 300
Kč. 1 ks letní pneu Good-year 195/65 R15 -
91H, najeto 3.000 km, cena 600 Kč. 1 ks
letní pneu Debica 195/65 R15 - 91T, desén 4
mm,cena 300 Kč.Tel.:602442077.

Prodám nůžky pákové stolní, délka ostří
200 mm v dobrém stavu. Cena 1.500 Kč.
Tel.:777072388.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám el. frézu na sníh, záběr 40 cm,
téměř nepoužitá, PC 2.900 Kč, NC 1.100 Kč,
nevhodný dárek. Dále el. motor 380V, 1.400
ot., 1,5 kW, patkový, nepoužitý, průměr
hřídele 20 mm. Jednoduchý rotoped,
funkční, malý, cena 300 Kč. Tel.: 776 136
531.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím lištovou / bubnovou sekačku MF
70, VARI s příslušenstvím, to není pod-
mínkou. Mám zájem i o koupi zahradního
traktoru se sečením. Koupím i poškozené
nebo nekompletní.Děkuji.Tel.:731487850.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám halogenové topidlo 2 st.,
800/400 W, otočný cyklovač, nový, cena 700
Kč.Ak. kamna 3 kW, nabíjecí doba 8 h., cena
700 Kč. El. přímotop 2 st., 1.000/2.000 W,
termostat, časovač - nový, cena 600 Kč.
Prodlužovací kabely 3fázové 32 A, dl. 15 m -
600 Kč, 27 m - 1.000 Kč, dl. 44 m - 1.500 Kč.
El. motor patkový 320 W, 2.700 ot., nový,
cena 700 Kč.Tel.:602442077.

Koupím tovární malotraktor české nebo
slovenské výroby Vari/Tera/Agzat, MT, TK
atd. Může být i poškozený. Nabídněte
prosím,děkuji.Tel.:731487850.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám masový strojek - mašinka 10, 2x
použíaný.Tel.:774685449.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám motorovou sekačku trávy s po-
jezdem, kovové šasí, málo použitá, PC 5.600
Kč,NC 1.800 Kč.Tel.:721167677.
–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám káru se sedačkou pro 2 osoby, za
malotraktor, je brzděná, rozměr 150 x 110 x
45 cm,cena 1.500 Kč.Tel.:723072010.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám motorovou pilu Oleo-mac 351
(498 m ), málo používanou, cena 1.300 Kč
v kufru a ruční vrtačku za 190 Kč. El. ruční
pásovou brusku za 800 Kč.Tel.:721167677.

3

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

KOUPELNY
OD NÁVRHU A� PO REALIZACI

Těšíme se
na Vaši návštěvu

P
R

O
D

E
J

OBKLADŮOBKLADŮ
A DLAŽEBA DLAŽEB

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

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

Ot. doba: Po - St 10.00 - 18.00,
Èt - Pá 8.00 - 16.00

VEČERKA

TŘEBÍZSKÉHO
30 m150 m

BUDĚJOVICKÁ

LÉKÁRNA

TÁBOR - Tøebízského 839

tel.: 777 273 834tel.: 777 273 834
Po, Út 14.30 - 18.30, PØÍJEM ZAKÁZEK MIMO PRAC DOBU.

.PO TEL DOHODÌ I V SOBOTU

SOBÌSLAV, Chvalovského nábø.
tel.:p. Kadlecová 737 829 761

.ZAKÁZKY NA POÈKÁNÍ PO TEL  DOHODÌ.ZAKÁZKY NA POÈKÁNÍ PO TEL  DOHODÌ

ÈISTÍRNA

Výbìr ze 40
druhù
bavlnìných
sypkovin
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Vaše peří

do vaší peřinyVaše peří

do vaší peřiny

V ÍESEL n/Lu�., Secondhand na námìstí
p. Hušková, tel.: 736 424 075

PEØÍ
PÉØOVÉ VÝROBKYPÉØOVÉ VÝROBKY

257,-257,-
367,-

+DPH

na razítko

GREEN LINE 30

s velikostí otisku

47x18 mm / 4-5 řádek.

SLEVA 30 %

razítkarazítkae-mail: info@norisreklama.cz

www.norisreklama.czwww.norisreklama.cz

Odolenova 944, 390 01 Tábor

tel.: 381 27 41 41

Odolenova 944, 390 01 Tábor

tel.: 381 27 41 41

Norisreklama s.r.o.

AKCE

nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí, www.kulturamexus.cz 1/20

8.1. STŘEDEČNÍ HRANÍ
od 16-18 hod. Knihovna Školní náměstí.
Dovedeme ve hře Leo musí ke kadeřníkovi
zarostlého lva úspěšně do cíle, nebo chudák
zabloudí neznámo kam? Podíváme se na
chloupek Výbušným koťátkům a na závěr si
pohrajeme s písmenky v karetní hře Quiddler.

od 19 hod. hotel MAS. Ples města zahájí
mažoretky a roztleskávačky ze ZŠ Školní náměstí
Sezimovo Ústí.Těšit se můžete na latinské tance
M. Marešové a T. Balcárka či na vystoupení
Fredie Mercury Revival. K tanci a poslechu
zahraje kapelaVariant a Hudci z Kyjova.

18.1. REPREZEN. PLES MĚSTA

od 17–19 hod. Knihovna Školní náměstí.
Zveme účastníky soutěží Čtenářská výzva
a Lovci perel na slavnostní vyhlášení výsledků.
Na soutěžící Čtenářské výzvy čekají knižní
odměny, Lovci perel si budou moci na morio-
novém trhu za nasbírané moriony nakoupit
odměny.

ČTENÁŘSKÝCH SOUTĚŽÍ

od 14–15 hod. Knihovna Městský úřad.
Pomocí pohádkových příběhů si objasníme, jak

27.1. PŘEDČÍTÁNÍ

23.1. VYHLÁŠENÍ

PRO NEJMENŠÍ

DIVADLO KRAPET

od 16.30 hod. loutkový sál. Dědeček zasadil
řepu. Řepa vyrostla tak veliká, že ji nemohl sám
vytáhnout. Postupně zavolal všechny, co žili
v domě, a nakonec ten nejmenší pomohl
dědečkovi obrovskou řepu vytáhnout.

od 15 hod. sál Spektrum. Divadelní
klauniáda pro malé i velké diváky. Potulný
komediantTom a jeho vyprávění s pohádkovými,
živě zpívanými písničkami. Máte rádi legraci,
zpíváte? Pokud ano, pojďte s námi do pohádky
a přemůžeme společně ukrutného draka.

22. a 29.1. O VELIKÉ ŘEPĚ

od 9.30 hod. sál Spektrum. Tajemství
a kouzla mají rádi velcí i malí.A co teprve,když se
ocitnou v tajemné Zahradě plné překvapení.
Hlídá ji zlomyslný kocour, mluvící trpaslík,
v jezírku plave sečtělá velryba a když už je
nejhůř, tak pomůžou legrační sloni.

DO POHÁDKY HNEDLEVEDLE

23.1. ZAHRADA

je důležité slušně se chovat k ostatním –
žemáme vždy slušně zdravit, prosit i děkovat,
uklízet si po sobě, neničit věci, dělit se
s ostatními a nebýt lhostejní ke svému okolí.

POHÁDKY
12.1. Z POHÁDKY

MĚXUS SEZ ÚSTÍ.

6.1. CESTOU ČCHI– KUNG

DIVADLA

od 18 hod. sál Spektrum. Čchi–kung je
harmonizující energetické cvičení, vycházející
z tradiční čínské medicíny. Jeho cílem je
rozproudit a kultivovat životní sílu v celém těle.
Je vhodný pro každého bez rozdílu věku.
Přednáší a cviky předvádíAndrea Freiová.

13.1. DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ
VIP ART COMPANY
od 19 hod. sál Spektrum. Manželství Diany
a Huga je v krizi. O veškerý chod domácnosti se
stará on, ona vydělává.A nefunguje to. Do jejich
domácnosti vtrhne hospodyněVilemína Grunto-
rádová z agentury Domácí štěstí. Hrají:
I.Hüttnerová,M.Dolinová,D.Suchařípa.

27.1. CHLAPEC, KTERÝ VIDĚL

od 19 hod. sál Spektrum. Skutečný příběh
o tom, jaké je to vidět auru, duchy i skryté
myšlenky druhých a žít s tím uprostřed těch, kteří
nevidí. Hostem pořadu je regresní terapeutka
Míla Lukášová. Hrají: G. Filippi, M. Lukášová,
kytarový doprovod M.Karez

PRAVDU - LÉČIVÉ DIVADLO

PŘEDNÁŠKY

11.1. UMĚLECKÉ SETKÁNÍ

– SOCHY

– JANA VOLFOVÁ
od 8 hod. galerie Spektrum. Výstava je
přístupná do 30. ledna. Mandaly harmonizují
podvědomí, rozpustí chmury i zlost a navodí
dobrou náladu. Do mandal J. Volfové je vložena
láska, teplo a zářivá energie vesmíru, díky které
vše zvládnete a načerpáte novou sílu.

GALERIE

6.1. MANDALY

VERNISÁŽ od 16 hod. galerie Spektrum.
Výstava je přístupná do 7. února. Členové
a hosté Volného sdružení umělců Čech, Moravy
a Slovenska představí obrazy a fotogra e.
Nezávislé sdružení hlavně neprofesionálních
umělců různého zaměření se v galerii Spektrum
setkává pravidelně.

31.1.HELENA ŠANDOVÁ
– OBRAZY
MARCELA SVATON

VERNISÁŽ od 17 hod. galerie Spek-trum.
Výstava je přístupnádo 28. února. Výstava
obrazů malířky ze školy E. Wernerové –
Malkovské a Češky žijící ve Francii, absolventky
Accademia di BelleArti v Carraře.

*taj5"áv"

*taj6"ej"
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ODĚVY
>>> pokračování ze strany 4
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Ř Á D K O V Á I N Z E R C E
Objednávejte kupónem na str. 11.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Funkční triko PUMA vel. 8/128 cena 50,-,
modré funkční triko s dlouhým rukávem
Sports Ski - Run cena 50,-. Rozlišovák 30,,-,
štulpny NIKE 20,-, kopačky ADIDAS vel. 36
2/3 130,-. Mohu zaslat foto i více informací
po emai lu nebo Whatsapp. Emai l :
shmdk@seznam.czTel.:735711547.

Ledové království / Frozen :Krásná modrá
chlupatá mikina s Elsou 200,-, legíny Elsa +
Anna 100,-. letní čepice Elsa + Anna 50,-,
rukavice Elsa + Anna 20,-. Nebo komplet za
330,-. Vše ve velice dobrém stavu. Mohu
zaslat foto po emailu nebo whatsapp. Email:
shmdk2@seznam.cz.Tel.:723351724.

Prodám 3/4 zimní kabát vel. 38, s páskem,
kožešinový límec, nový. Foto pošlu. Tel.:
604782643.

Po 1 dítěti nabízím jako nové oblečení z
kompletní výbavičky od narození, 0-7
měsíců. Body, košilky, dupačky, trička,
overálky, kabátky, soupravič. čepič.,
tepláčky, kalhoty. mikina apod, Vhodné na
obojí pohlaví. Levně.Tel.:604782643.

Na dvojčátka miminka, nabízím hezké
praktické oblečení, vel. 0 - 6 měs. Košilky,
body, kalhotky, kombinézky, atd. krabice
věcí, vše velmi pěkné, moderní, cena po
vzájemné dohodě, levně.Tel.:607406031.

Prodám pěkné dámské kozačky, hnědé,
kožené, vel.38-39, cena 300,- Kč a nové
dámské lodičky šedo-béžové, zn. Baťa, vel.
37-38, výše podpatku 9 cm, poř. cena
1000,- Kč, prodám za 500,- Kč. Tábor. Tel.:
723160475.
–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Kožich dámský umělý semiš, vel. 50,
hnědý. Kožich dámský umělý nenošený,
hnědý, vel. 50. Sako pepito dámské, vel. 50,
málo nošené. Šaty dlouhé modré a fialové.
Tábor.Tel.:728417786.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Kožené sako pánské černé, vel. 50.
Teplákové soupravy modré. Tel.: 728 898
067.

Budoucí mamince nabízím moderní
oblečení na mimčo od narození, z výbavičky
od narození - vel. 58 do 76. Košilky, body,
trička, mikinky, kabátky, dupačky, tepláčky,
kalhoty, soupravič., overálky atd, zimní
oblečení, barvami vhodné pro obojí pohlaví.
Tel.:704877004.
–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám háčkované čepičky, dětské,
sportovní, dámské + pánské, krční
háčkované šátky, cena dohodou. Umělý
dámský kožich, vel.2XL.Tel.:723943035.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám novou koženou parku (Tunis)
nenošenou, velikost 42, za 500,- Kč. Tel.:
732282583.

Je vám více než padesát let? Stále hledáte
zajímavou práci? My vám poradíme
a pomůžeme! Pokud máte nějaký handicap,
případně nízké vzdělání, naše poradna je tu
zdarma právě pro vás. Neváhejte a volejte -
Prosperita Písek - Assessment centrum
Tábor.Tel.:778508548.

RŮZNÉ
Časopisy drážní, Praktická žena, Žena
a móda, Květen, Magnet, Šijeme a další.
Tábor.Tel.:728417786.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám ořechy 1 kg / 40 Kč.Tel.: 602 458
605.
–––––––––––––––––––––––––––––––

PRÁCE

Nabízím lavici - kombinace dřevo +
koženka /hnědá/, pod sedákem s úložným
prostorem. Rozměry: délka 70 cm, výška 82
cm, šířka 50 cm. Cena 120 Kč. Dále hnědý,
dřevěný truhlík (např. na květin)/. Rozměry:
délka 112 cm,výška 26 cm,šířka 25 cm.Cena
65 Kč.Tel.607588510.Tel.:607588510.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Nabízím kočárek /trojkombinace -
hluboký, sedačka, vajíčko. Skvělý stav po 1
dítěti. Velmi prostorný, korba má odvětrání,
nastavení dle potřeby. Široká kola,
odpružený, nastavitelné madlo. Přední kola
otočná s aretací. Včetně pláštěnky, kšírů.
Cena 3.650 Kč.Tel.:607588510.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Přenechám hrobové místo na táborském
hřbitově. Odstupné dle dohody. Tel.:
731411599.
–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Připravím z českého jazyka a literatury
k maturitě, při j ímacím či opravným
zkouškám. Tábor. Cena 200 Kč/60 minut,
v případě dojezdu (např. do Soběslavi) si
dovoluji požadovat náhradu cestovného.
Možno i SMS.Tel.:731841965.

AUTOMATICKÉ KOTLE ÚSTØEDNÍ VYTÁPÌNÍ•

•

•

TEPELNÁ ÈERPADLA SOLÁRNÍ SYSTÉMY

VODOINSTALACE REKONSTRUKCE KOUPELEN

mrknìte na

nebo volejte

www.bomamilevsko.cz
382 526 079, 777 780 688

po prohlídce doporuèíme vhodný kotel nebo tepelné èerpadlo
zpracujeme nabídku na kompletní instalaci
našim zákazníkùm vyøizujeme Kotlíkové dotace
po montá�i zpracujeme zdarma závìreèné vyúètování Kotlíkové dotace
s námi získáte na vìtšinu kotlù a tepelných èerpadel

zdarma

prodlou�enou záruku
servis námi instalovaných kotlù zajiš�uje pøímo naše servisní oddìlení

vyu�ijte našich zkušeností – v letech 2013-2018 jsme vyøídili
690 �ádostí o Kotlíkové dotace
namontovali jsme ji� více ne� 1100 automatických kotlù,
cca 800 plynových kotlù 100 tepelných èerpadela více ne�

MONTÁ�E KOTLÙ TEPELNÝCH ÈERPADELA
V RÁMCI KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ (ale i bez dotací)

OBKLADŮ
A DLAŽEB

tel.: 777 273 834

.ZAKÁZKY NA POÈKÁNÍ PO TEL  DOHODÌ

Vaše peří

do vaší peřiny

PÉØOVÉ VÝROBKY

257,-

razítkae-mail: info@norisreklama.cz

www.norisreklama.cz

Odolenova 944, 390 01 Tábor

tel.: 381 27 41 41

Norisreklama s.r.o. ROZUMÍME REALITÁM VÁMI

Andrea a Dalibor Kohoutovi

723 504 504 Cer�fikovaní
makléři

RK STEJSKAL.
R E A L I T N Í K A N C E L Á Ø

CZ ÁBORT.

najdete nás na adrese: tř. 9. května 2061 (napro�Palcátu), Tábor

s vaší důvěrou již od roku 1992RK STEJSKAL.CZ

POJÏTE SE VY STÁT NAŠIMI SPOKOJENÝMI KLIENTYI ,
V 2019 135ROCE ZREALIZOVAL NÁŠ TÝM PØES OBCHODÙ
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Stavby / Okna a bazény

Dřevo je náš svět
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• tepelná čerpadla, solární panely
• bazény plastové, foliové, skořepinové
• veškeré příslušenství

a bazénová chemie
• bazénové zastřešení

akční
slevy!

akce!Bazény zakázková
výroba

... pro lepší požitek z koupání... pro lepší požitek z koupání

Malšice 334
391 75 Malšice

tel.: 608 107 082
ladislavtomasek@seznam.cz

www.bazeny-okna.cz

• český sedmikomorový profil
• 100% jistota původu materiálu
• profil vyrobený z primárního materiálu
• třída profilu "A" revoluční technologie Deep Glass

poctivá českápoctivá česká

oknaokna

Plastová okna
a dveře

Záruka 7 let

S T A V E B N Í M A T E R I Á L Y

FALCO

FALCO PRODEJNÍ SKLAD-
Chýnovská 714, Planá nad Lužnicí,

- areál Hochtief
tel.: 381 297 216

mob.: 602 163 092, obchod falco-czech.cz@
pr. doba: - 7 -16 , 8 -12PO PÁ SO00 00 00 00

další info: www.falco-czech.cz

SPECIALISTA
NA SUCHOU VÝSTAVBU

Spustili jsme nový eshop
zaměřený na:www.falco-czech.cz

SÁDROKARTONY

OSB DESKY
KAZETOVÉ PODHLEDY

VÝHODNÉ INTERNETOVÉ CENY

TEPELNÁ IZOLACE
DOPRAVAZDARMA

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

TANEČNÍ PRO VŠECHNY
PÁ od 7. února do 27. března 2020 /
19.00–21.45 hod. / Velký sál KD / Kurzovné
1.300 Kč na osobu. Již tradičně pořádáme
taneční kurzy pro absolventy základních
tanečních a také pro ty, co již většinu zapomněli
nebo se chtějí naučit něco nového. Kurzy
povedou opět manželé Bolkovi z Milevska.
Hlaste se už nyní v kanceláři KD, na email
program@kulturnidum.cz a na telefonu 776
381 203 v párech. Počet frekventantů je
omezen. Kurzovné činí 1.300 Kč na osobu,
v případě zájmu darovat kurz jako vánoční
dárek, je možné domluvit se v kanceláři KD na
vytvoření dárkového poukazu. I. lekce zahájení
7. února / II. lekce 14. února / III. lekce 21. února
/ IV. lekce 28. února /V. lekce 6. března /VI. lekce
20.března /VII. lekce 27.března 2020.

11.1. VOKOŇOVI
Od10.00 hodin / Malý sál KD /Vstup 40 Kč.
Od 9. hodin pohádková dílnička pro děti
v Hrošíkovi.Hraje Divadlo U Plotny.

K LTURNÍ DŮMU

MĚSTA BECHYNĚ 2020
Od 20.00 hod. / Velký sál / Vstup 150 Kč.
Rezervace platné pouze 7 dní. Čeká vás bohatý
program, soutěž o ceny a hudební doprovod
skupiny Horváth Band. Přivítáme sponzorské
dary na ples, nabízíme možnost prezentace vaší

rmy během akce i bezplatnou inzerci
v únorovém čísle Městského zpravodaje
(v odpovídajícím rozsahu). Předprodej od 2.
prosince v kanceláři KD, v Městské knihovně,
Městském informačním centru a on-line na
www.kulturnidum.cz.

MAŠKARNÍ SCI-FI PÁRTY
SO 22.února 2020 / 20.00 hodin /Velký sál
KD / Vstupné 120 Kč. Předprodej od 6. ledna
v kanceláři KD, v Městské knihovně, Městském
informačním centru a on-line. Pojďte se po roce
skvěle bavit, tentokrát ve sci- kostýmech.
Přineste s sebou cokoliv do tomboly, získáte tak
možnost losovat z ostatních cen.

25. 1. XVI. PLES

Pondělky / 15.00–17.00 hodin /

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ
ODPOLEDNE
22.2.Velký sál KD.Odpoledne plné her a soutěží
potěší děti a pobaví jejich rodiče.

RC HROŠÍK

PRAVIDELNÉ HERNY

Středy / 9.00–11.00 hodin /

KINO BECHYNĚ

Od 20.00 (ČR/SR). Film se odehrává v po-
hádkově zasněžených Vysokých Tatrách, kde se
na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich
blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu má svůj
vlastní příběh. Během několika dní dovolené
bude někdo z nich čelit především trapasům, jiný
zas životním výzvám nebo změnám, někdo
bývalým a jiný naopak budoucím láskám.

8.1. ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

10.1. ZAKLETÉ PÍRKO
Od 17.00 (ČR). Aninka žije na statku se dvěma
nafoukanými sestrami, kterým musí sloužit.
Jednoho dne najde pírko, jehož pomocí si přivolá
princeVítka, zakletého do ptačí podoby.Když zlé
sestry zjistí, že se Aninka schází s pohledným
mladíkem, pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmizí.
Jedinou možností, jak zlomit prokletí, je, že ho
Aninka najde kdesi ve světě.

15.1. MŮJ PŘÍBĚH
Od 20.00 (ČR). Mladá talentovaná Elizabeth
rezignuje na úspěšnou kariéru baletky kvůli
osudové lásce. Muž jejího srdce má však dvojí
tvář, a tak Elizabeth v jediném okamžiku ztratí
úplně vše, na čem jí v životě záleželo. Co se však
zdálo být koncem, může se stát novým
začátkem. Elizabeth odjíždí na Moravu, aby se

Jednotlivé vstupné 15 Kč, zvýhodněná
permanentka 100 Kč/10 vstupů/. 6. ledna První
herna v novém roce. 11. ledna Výtvarná dílníčka
před pohádkou

pokusila poprat s nepřízní osudu i vlastními
démony. S pomocí tety Marie, která jí byla celý
život oporou, a čtyř neuvěřitelných přítelkyň
začíná hledat cestu k novému životu, ale
především víru v sebe sama.

18.1. ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
Od 17.00 (USA). Když nejlepší špión hledá
dokonalé maskování, může narazit na určité
potíže. Zejména, pokud jej dostane do parády
geniální vynálezce, který je schopen pěkných
úletů. A to někdy doslova. Bylo by téměř
nemožné najít dva tak odlišné hrdiny, jako jsou
legendární superšpión Lance Sterling a geniální
vynálezceWalter Beckett.

18.1. MIZEROVÉ NAVŽDY
Od 20.00 (USA/VB) Legendární Mizerové Mike
Lowrey (Will Smith) a Marcus Burnett (Martin
Lawrence) se znovu spojují, aby se vydali na
svou poslední společnou jízdu… První
Mizerové, v nichž za sebou policejní tandem
nechával totální spoušť, měl premiéru v roce
1995. Podruhé se nám z Miami přihlásili v roce
2003 a nyní svá dobrodružství uzavírají
snímkem, v němž se utkají s albánským
podsvětím.

24.1. DOLITTLE

MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Od 20.00 (ČR). Film využívá klišé kriminálního
žánru, a tak se děj, který divák zná už z milionu
žánrových snímků z policejního prostředí, stal
podhoubím pro slovní humor a do absurdna
gradující situace. Na scéně se objevuje major
Prubner (David Novotný), jeho nová kolegyně
Skálová (Hana Vagnerová) a detektivové Rorýs
(Martin Pechlát) s Dymákem (Lukáš Příkazký).

22.1. PŘÍPAD

Od 17.00 (USA). Skupina vědců pracujících 11
kilometrů pod hladinou oceánu v podmořské
laboratoři se snaží po ničivém zemětřesení
dostat do bezpečí. Temnota neprozkoumaného
mořského dna ale není to jediné, čeho se musí
obávat… s uvězněné pohádky se stane kořist.

1/20

24.1. P VOD ODOU

Od 20.00 (USA). Martha, Bethany a Fridge se
vracejí zpět do hry, aby našli Spencera, který
záhadně zmizel. Zjistí však, že se hra změnila,
a že přežít ve světě Jumanji bude mnohem
náročnější. Jumanji už totiž není jen džungle,
jsou to i rozpálené pouště či zasněžená pohoří
plné nových nebezpečných nástrah.

30.1. J : DUMANJI ALŠÍ LEVEL

OSOBNÍ ZNÁMOST
Od 20.00 (ČR/SR) Natálie je svobodná
třicátnice. Je šťastná, má dobrou kariéru a dlou-
holetou nejlepší kamarádku Simonu, které se
právě obrátil život vzhůru nohama. Simona je
čerstvě po rozvodu a snaží se vyrovnat s tím, že
její jedenáctiletý syn odchází žít k otci. Tuhle
pachuť zažene seznámením s výstředním
umělcem Viktorem, pro kterého se stává múzou.
Viktor je však posedlý nejen Simonou, ale
i sexem,což zpočátku vypadá jako vysněný ráj…
I Natáliin život nabírá nový směr. Když potkává
okouzlujícího podnikatele, vdovce Marka a jeho
dcerku, láska na sebe nenechá dlouho čekat.Až
na to, že jejich vztah je pod drobnohledem
Markovy tchýně Evy, která byla zvyklá pomáhat
s výchovou vnučky, je jejich společné soužití
téměř idylické. Do jejich životů však zasáhne
nečekaná krize. Markova rma zkrachuje
a zůstanou mu jen dluhy. Marek začíná hledat
útěchu v alkoholu a jeho zoufalství se mění ve
zlobu…

Od 17.00 (KAN/NOR). Odpradávna leží kdesi
v hlubokých lesích království trollů. Mimo dosah
a zájem lidí si v přítmí a stínu užívají spo-
kojeného života a veselí pod vládou krále
Gromma. Jednoho dne ovšem oblíbený král díky
zradě a nastražené pasti zkamení a na jeho syna
Tryma čeká velké dobrodružství. S pomocí přátel
musí projít zakázaným kouzelným lesem
a zachránit krále.

Od 20.00 (USA). Skupina vědců pracujících 11
kilometrů pod hladinou oceánu v podmořské
laboratoři se snaží po ničivém zemětřesení
dostat do bezpečí. Temnota neprozkoumaného
mořského dna ale není to jediné, čeho se musí
obávat… s uvězněné pohádky se stane kořist.

A KOUZELNÝ LES
30.1. TROLLOVÉ

29.1. PŘÍLIŠ

*taj9"k"

*taj10"dy"

RŮZNÉ
>>> pokračování ze strany 5

P o k r a č o v á n í   n a   s t r a n ě   9 > >

Ř Á D K O V Á I N Z E R C E
Objednávejte kupónem na str. 11.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––
Dám za odvoz starší hluboký kočár modré
barvy.Tel.:720048260.

Prodám 180 kg koksu, je napytlovaný po
20 kg, cena 1.000 Kč. Tábor Měšice. Tel.:
606071304.

Hledám někoho, kdo mne zbaví divokých
holubů. Příležitost pro chovatele dravců.
Bechyňsko.Tel.:602118914.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám palivové dřevo, měkké, délka 1
metr. CENA 800 Kč za prm. Planá nad
Lužnicí, DOPRAVA ZDARMA. Tel.: 777 748
857.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám akumulační kamna zn. URB,
výkon 4 kW, cena 800 Kč, málo použité.Tel.:
602975886.

Prodám násadu léčivé čajové houby
kombuchy včetně návodu na výrobu nápoje -
45 Kč. Prodám léčivé pokojové rostliny
Náduť madagaskarskou včetně návodu na
používání - 30 Kč/ks. Sladidlo Lipie - 30
Kč/ks.Tel.:774304090.

Prodám palivové dřevo k těžbě svépo-
mocí. Suché borovice, dobrý přístup po
zpevněné cestě . Soběs lavsko. Te l . :
728817695.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám dívčí kolo vel. 24, červenobílé,
pěkné, cena dohodou.Tel.:736685221.

Prodám rozvaděč s chráničem 1x 400
V/16 A, 2x 230 V/16 A (2000), trafo120/
220/1500 VA (400), psací stroj "CONSUL
2224" (300), sluchátka 4000 ohmů (200),
svařovací kuklu samostmívací (500), telefon
polní TP-25 (500), sud na zelí keramický 40l
(700), šatnovou skříňku plechovou (300).
Tel.:608946407.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám jádra vlašských ořechů -
papíráků, jsou bělavá, též ořechy neloupané,
včelařský propolis a vidličku, starší - novou -
nepoužitou fritézu, starší lyže Artis, lyž. dívčí
boty, kuchyňské hodiny Prim - nejdoucí, st.
tlakoměr na počasí, časopisy včel.,mysl., okr.
Tel.:381277626.

Prodám závodní lyže Völki Racetiger SC
158 cm s vázáním na kratší oblouky: točivé,
zároveň stabilní, snadno ovladatelné.
Základem upravené dřevěné jádro, zesílené
pásem dynamické oceli, přizdvihnutá špička,
tlumič nežád. vibrací (tlumí ve 3 nezávislých
rovinách). Servisované, broušené, sloužily 1
sezonu.3.500 KČ.Tel.:702936843.

Prodám dámské brusle vel.39, cena
dohodou.Tel.:736685221.

Prodám velké množství stavebnic Lego.
Možno i jednotlivě. Vše ve výborném stavu.
Krabice + návody. Ceny od 80,- do 1500,-.
Mohu zaslat foto i více informací po emailu
neboWhatsapp. Email: shmdk2@seznam.cz
Tel.:723351724.

Z pozůstalosti - kuchyňské váhy a závaží,
odšťavovač ovoce, slunečnk pro 6 osob
u stolu,dámské lyže sjezdové a běžky starší a
k tomu 2x dětské sáňky zadarmo, dále
fotoaparáty Olympus 2x, vše levně.
Keramiku, knihy, talíř do mikrovlnky, polštář
vycp.peřím.Tel.:723009601.

Prodám akumulační kamna 4 kW. Cena
dohodou.Tel.:721277421.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám bílé plátno - pěkná kvalita, 4,5 m
délka - 90 cm - šířka, 2,25 délka - 1,40 šířka,
2x 2,50 délka - 1,50 šířka. Prodám béžový
flanel ve velmi dobré kvalitě - 90 cm šíře -
3,40 dlouhý.Tel.:381232666.

Prodám aut. pračku Beko, 1.000 ot.,
velmi dobrý stav, cena 1.000 Kč. Prodám
klikovou hřídel na Praga V3S, kompletní
nová, cena dohodou.Tel.:606211847.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám damašek bílý, klasická prostě-
radla, látku na prostěradla, látku v barvě
khaki, panamu na vyšívání, staré povlečení -
kanafas.Tel.:607256328.

Anatomická taška do školy Dinosaur T-
REX + Penál i Pytlík T-REX. Vše ve velice
dobrém stavu, potisk drží perfektně.Cena
400,-. Taška do školy Princess + deštník +
lahev na pití + sada doplňků. Dobrý stav.
Cena 300,-. Více informací a foto po emailu
nebo Whatsapp. Email: shmdk@seznam.cz
Tel.:735711547.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám brambory na uskladnění, ručně
sbírané, odrůda Adéla, cena 8 Kč /kg, při
větším odběru možno sleva. Tel.: 777 232
633.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––



Tel.: 733 745 440, 603 301 424
E-mail: hodnypila@atlas.cz

P RILA ATIBOŘICE

V :yrábíme
řezivo na krovy a dřevostavby včetně montáží
dřevěné ploty palubky a podlahy
výroba zahradních staveb a nábytku

Dřevo je náš světDřevo je náš svět

D ´ŘEVOVYROBAD ´ŘEVOVYROBA
w w w . p i l a - r a t i b o r i c e . c z

4,-Kč/kg
vč. DPH

dřevěné brikety

5.175Kč/t
vč. DPH

dřevěné pelety

DO VYPRODÁNÍ!

strana 7w w w . i n z e r c e p a r t n e r . c z

Nemovitosti / Pelety a brikety / Kamna a tepelná čerpadla
UZÁVĚRKA REZERVACE FIREM
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:

.:602 855 804,608 223 122 •
•

975 Kč (75 x 43 m
m

)
24.1.2020.
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PŘEJEME VÁM V ROCE 2020 PEVNÉ ZDRAVÍ, HODNĚ ŠTĚSTÍ A POHODY!
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V , , . , , , ?ÍTE ŽE TI  KDO PRODÁVAJÍ NEMOVITOST TZV  BEZ REALITKY  SI MUSÍ SAMI ZAJIŠŤOVAT  PLATIT A ZODPOVÍDAT ZA VŠECHNY SLUŽBY  SPOJENÉ S PRODEJEM
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... pro lepší požitek z koupání

poctivá česká

okna

Velké povánoční slevy
Nový showroom peletového vytápění

Až 100 ks kamen skladem, moderní design

Nově otevřená prodejna
na Budějovické ul. 673

1/20

dobrodružný, 3D, USA, 2019, 114 min.,
přístupný, dabing

komedie, Francie, 2019, 115 min., 15 let,
titulky.

NENÁVIST

2. 1. 15.00/4. 1. 17.30/26. 1. 17.30

od 10.00  - drama, ČR, 2019, 78 min., 12 let

JUMANJI. DALŠÍ LEVEL

ZAKLETÉ PÍRKO

2. 1.
ABSTINENT

2. 1. 17.30/ 3. 1. 15.00/4. 1. 15.00/ 5. 1.
15.00/ 14. 1. 17.30 /18. 1. 15.00

pohádka, ČR, 2019, 94 min., přístupný.

2. 1. 20.00
TENKRÁT PODRUHÉ

3. 1. 17.30
ŠPINDL 2
komedie, ČR, 2019, 107 min, 12 let.

3. 1. 20.00/5. 1. 17.30

horor, USA, 2020, 95 min, 15 let, titulky.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
romantický, ČR, 2019, 90 min., 12 let.

5. 1. 20.00/ 12. 1. 17.30/ 25. 1. 20.00
STAR WARS. VZESTUP
SKYWALKERA

4. 1. 20.00/ 21. 1. 20.00/29. 1. 20.00

sci- , 3D, USA, 2019, 155 min., přístupný,
dabing.

8. 1. 20.00/24. 1. 10.00

animovaný, 3D, USA, 2019, 103 min.,
přístupný, dabing.

MŮJ PŘÍBĚH

AMUNDSEN

animovaný, ČR, 2019, 60 min., přístupný

8. 1. 17.30

životopisný, Norsko, Švédsko, ČR, 2019, 125
min., 12 let, titulky.

PAT A MAT. KUTILSKÉ TRAMPOTY

drama, ČR, 2020, 90 min., 12 let.

VLASTNÍCI
komedie, ČR, SR, 2019, 96 min., 12 let.

ŽENSKÁ NA VRCHOLU

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II

8. 1. 16.00

9. 1. 17.30/10. 1. 20.00/12. 1. 20.30

romantická komedie, ČR, SR, 2019, 105 min.,
přístupný.

9. 1. 20.00/18. 1. 20.00
NA NOŽE

7. 1. 20.00/9. 1. 10.00

drama, USA, 2019, 130 min., 12 let, titulky.

7. 1. 17.30/28. 1. 17.30

CESTA DO NEMOŽNA

POD VODOU

11. 1. 20.00/15. 1. 17.30

sci- , USA, 2020, 95 min., 12 let, titulky

MEDVÍDCI BOONIE. CESTA DO
PRAVĚKU

10. 1. 17.30/11. 1. 15.00

CATS

11. 1. 17.30/15. 1. 20.00

muzikál, VB, 2019, 106 min., 12 let, titulky.

14. 1. 20.00 – PREMIÉRA

JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA
krátké pásmo pohádek, ČR, 66 min., přístupný

komedie, ČR, SR, 2019, 110 min., přístupný.
Režie. Jiří Vejdělek.

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA

16. 1. 20.00/19. 1. 17.30

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

KAREL SVOBODA. ŠŤASTNÁ LÉTA

15. 1. 16.00

16. 1. 17.30/17. 1. 20.00/22. 1. 17.00

dokument, ČR, 2020, 90 min., přístupný

animovaný, historický, SR, ČR, 2019, 90 min.,
15 let, přístupný.

16. 1. 10.00

komedie, ČR, 2020, 95 min., přístupný.

17. 1. 17.30/19. 1. 15.00
DOLITTLE

18. 1. 17.30

dobrodružný, 3D, USA, 2020, 106 min.,
přístupný, dabing.

MIZEROVÉ NAVŽDY
akční, USA, 2020, 12 let, titulky. í

19. 1. 20.00  – PREMIÉRA
SRDCOVÁ KRÁLOVNA

opera, Rakousko, 2011, 192 min., přístupný,
titulky.

drama, Dánsko, 2019, 127 min., 15 let, titulky.

23. 1. 17.30/25. 1. 17.30/26. 1. 20.00

komedie, ČR, SR, 2020, 107 min., 15 let.

ODLOŽENÝ PŘÍPAD.
HAMMARSKJÖLD
dokument, Dánsko, Norsko, Švédsko, Belgie,
2019, 128 min., titulky.

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

DALEKO OD REYKJAVÍKU
23. 1. 20.00  – PREMIÉRA

22. 1. 19.00  – PREMIÉRA
G. DONIZETTI. ANNA
BOLEYNOVÁ

komedie, Island, 2019, 92 min., 12 let, titulky.

21. 1. 17.30  – PREMIÉRA

nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí, www.kulturamexus.czKINO SPEKTRUM

MALÉ ŽENY

28. 1. 20.00  – PREMIÉRA

31. 1. 10.00

animovaný.

drama, Francie, 2019, 119 min., přístupný,
titulky.

25. 1. 15.00  – PREMIÉRA/26. 1. 15.00

29. 1. 17.30  – PREMIÉRA

VŽDY VE STŘEHU

PORTRÉT DÍVKY V PLAMENECH

KRÁLÍČEK JOJO

VELKÉ PŘÁNÍ

30. 1. 17.30  – PREMIÉRA
TLAPKOVÁ PATROLA.

animovaný, Kanada, 2019, 70 min., přístupný,
dabing

komedie, ČR, Nový Zéland, 2019, 108 min.,
přístupný, titulky.

30. 1. 20.00  – PREMIÉRA

drama, USA, 2019, 135 min., přístupný, titulky.

dokument, Itálie, 2019, 90 min., přístupný,
titulky. Filmem provází. Toni Servillo

ERMITÁŽ – SÍLA UMĚNÍ

31. 1. 20.00  – PREMIÉRA
1917
válečný, USA, VB, 2019, 119 min., 15 let,
titulky.

PROMÍTÁME VE 3D!

*taj11"od"

*taj12"svý"

*taj13"ch"
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Cukrářství / Účetnictví / Kácení / Péřové výrobky

Brikety - Kč/Kg
Brikety - - Kč/ Kg

DUBOVÉ VÁLCE
DUBOVÉ PINI KAY

5,80
5,40

DŘEVĚNÉ
BRIKETY
A PELETY

RUF BRIKETY
Z TVRDÉHO DŘEVA

19,55
• supervýhřevné

až /Kg
• dlouhá doba hoření

MJ

• Zajišťujeme komplexní servis ve vedení účetnictví • Profesionální účetní služby
• Daňová optimalizace a zpracování daní souvisejících s podnikáním , , atd.
• – k vedení účetnictví zpracování mezd  Z D A R M A!!!

DPPO DPFO DS
B O N U S

Jeronýmova 1894, Tábor
(Za autobusovým nádražím,
budova Medi�s – 2. patro)
tel.: 603 305 354
e-mail: svatosova@naseucto.cz

ACCOUNT

ADVICE s.r.o.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
daňová evidence / účetnictví neziskových organizací

Více info na www.naseucto.cz • www.accountadvice.cz

(ČR) - drama, 9.-10.1. od 17.00, 11.-12.1.
20.00. Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje
na úspěšnou kariéru baletky kvůli osudové
lásce. Muž jejího srdce má však dvojí tvář, a tak
Elizabeth v jediném okamžiku ztratí úplně vše,
na čem jí v životě záleželo. Co se však zdálo být
koncem, může se stát novým začátkem.
Elizabeth se odjíždí na Moravu, aby se pokusila
poprat s nepřízní osudu i vlastními démony.

STARWARS:

(ČR) - komedie, 6.1. od 20.00, 7-8.1. od 17.00.
Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně našla
recept i na šťastný vztah. Renata je manželka
známého spisovatele, ve svých kurzech dodává
dalším ženám odvahu a sílu k lepšímu životu, ale
v jejím vlastním životě jeden osudový prvek
schází. Herečka a tanečnice Eliška stojí na
začátku slibně rozjeté kariéry, ale komplikuje se
jí vztah s přítelem – muzikantem…

9.-12.1.MŮJ PŘÍBĚH

(USA) - akční/drama, 9.-10.1. od 20.00, 11.-
12.1. od 17.00. Podmořská vědecká laboratoř
stojí na jednom z nejhlubších míst mořského
dna. Je obklopena naprostou temnotou, svírána
strašlivým tlakem, teplota okolní vody se blíží
nule. Výzkumný tým provádí sondážní vrty, když
přijde nečekané a ničivé zemětřesení. Do této
chvíle bezpečné prostory laboratoře se stávají
smrtelnou pastí. Jedinou šancí pro přeživší členy
posádky je evakuace pomocí hlubinných ska-
fandrů. Jenže v okamžiku, kdy se ocitnou mimo
zdevastovanou stanici, zjistí, že jejich zásahy do
mořského dna a následné zemětřesení probudily
něco, co do této chvíle zůstávalo ukryté pod
mořským dnem. Něco neznámého. Něco
děsivého.

6.-8.1.ŠPINDL 2

VZESTUP SKYWALKERA

9.-12.1.PODVODOU

(USA) - sci- , 6.1. od 17.00, 7.-8.1. od 20.00.
Lucas lm a režisér J.J.Abrams znovu spojují síly,
aby diváky vzali na epickou výpravu do
předaleké galaxie ve lmu Star Wars: Vzestup
Skywalkera. Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy
Sky-walkerů se zrodí nové legendy a odehraje se
konečný boj za svobodu galaxie.

(USA) - rodinný, od 17.00. Proč se Elsa narodila
s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá
a zároveň hrozí, že zničí její ledové království.
Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem
se královna Elsa vydává na nebezpečnou
a pozoruhodnou cestu. Ve lmu Ledové
království se Elsa obávala, že je pro svět příliš
mocná. Ve snímku Ledové království II musí
doufat, že je mocná dostatečně.

1.1.DOKONALÁ L ŽE

1.1.ZNÁTE ZTELEVIZE
(ČR) - od 15.00.Pásmo pohádek pro nejmenší –
Kosí bratři, Káťa a Škubánek, Bob a Bobek, Jája
a Pája…

1.1.2D / 2.-3.1.3D / 4.-5.1.2D
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II

2.-5.1.ZLATÉ PÍRKO
(ČR) - pohádka, od 17.00. Nová pohádka
Zdeňka Trošky vypráví příběh odvážné dívky,
která se vydá do světa vysvobodit zakletého
prince. Aninka žije na statku se dvěma
nafoukanými sestrami, kterým musí neustále
sloužit. Jednoho dne najde pírko, jehož pomocí
si přivolá prince Vítka, zakletého do ptačí
podoby. Když zlé sestry zjistí, že seAninka schází
s pohledným mladíkem, pírko jí vezmou, zničí
aVítek zmizí.

2.-5.1.NENÁVIST

6.1.S :ABSTINENTENIOR KLUB

(USA) - drama, od 20.00. Šarmantní podvodník
Roy Courtnay si v životě nadělal spoustu
problémů a stále jej pronásleduje jeho temná
minulost. Když na internetové seznamce potká
bohatou vdovu Betty McLeish, nemůže uvěřit
svému štěstí. Námluvy ale neprobíhají zcela
podle jeho představ. Postupem času Roy zjišťuje,
že city které chová k Betty, a které měly být
falešné, se stávají skutečnými a to začíná být pro
Royův tajný plán opravdovým problémem.ě.

(ČR) - drama, od 14.00. Jak rychle se lze dostat
na dno lahve i života? Jak těžké je se od něj
odrazit? V hlavní roli Josef Trojan a alkohol.
Devatenáctiletý Adam (Josef Trojan) je pacien-
tem protialkoholní léčebny. Ocitá se tak na
místě, které si většina lidí spojuje s už staršími,
profe-sionálními opilci. Jenže realita je jiná.
Alkoholově závislými se stávají čím dál častěji
i velmi mladí lidé. Stačí k tomu málo. Adam měl
život před sebou…

(USA) - dokument, od 20.00. V režii Nicolase
Pescea hrají v NENÁVISTI Andrea Rise-
boroughová, Demián Bichir, John Cho, Betty
Gilpinová, Lin Shayeová a Jacki Weaverová.
Scénář napsal Nicolas Pesce. Autory námětu
jsou Nicolas Pesce a Jeff Buhler, NENÁVIST
vychází z lmu “Ju-On: The Grudge”, který
napsal a režírovalTakashi Shimizu.

6.-7.1.3D / 8.1.2D

DÍVKY V PLAMENECH

(USA) - komedie, od 17.00. Příběh výjimečného
muže, pozoruhodného zejména tím, že si
mnohem víc než s lidmi rozuměl se zvířaty. A to
doslova. Náš doktor Dolittle ovšem není nudný
veterinář, nýbrž stoprocentní dobrodruh, po
jehož boku se nelze nudit.

ŠPIÓNIV PŘEVLEKU

20.-21.1.3D,22.1.2D

(USA) - akční/dobrodružný, od 17.00. Martha,
Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli
Spencera, který záhadně zmizel. Zjistí však, že se
hra změnila, a že přežít ve světě Jumanji bude
mnohem náročnější. Jumanji už totiž není jen
džungle, jsou to i rozpálené pouště či zasněžená
pohoří plné nových nebezpeč-ných nástrah.

20.-22.1.PŘÍPAD

(ČR) - komedie/krimi, od 17.00. Je čas udělat si
legraci z toho, jak se nám lmy a seriály
kr imižánru přemnoži ly. V té záplavě
kriminálních příběhů nastal ideální čas se všem
těm hrdinům a klišé krimižánru pořádně
vysmát…A tak nastupuje major Prubner!

KUTILSKÉTRAMPOTY

20.1.S :ENIOR KLUB

11.-12.1.PATA MAT:

13.1.K :PORTRÉTINO ART

DOLITTLE

14.-15.1.CATS

(F) - drama/historický, od 20.00. Bretaň, Francie,
rok 1760. Talentovaná malířka Marianne
dostane zadání odjet do panského domu na
izolovaném ostrově a namalovat tam svatební
portrét Héloise – mladé dívky z bohaté rodiny,
která na přání své matky právě opustila klášter,
aby se provdala do Milána.

(ČR) - animovaný, rodinný, od 15.00. Pat a Mat
se vracejí! Jak již jsme u nich zvyklí, pro malé
i velké přinášejí zábavu na ostří šroubováku
a legraci, až se hřebíky budou prohýbat. Doma
to raději ale nezkoušejte!

(USA) - 13. a 15.1. od 17.00, 14.1. od 20.00.
Satirická krimi komedie Na nože zábavným
způsobem ukazuje, jak může dopadnout
vyšetřování záhadného úmrtí autora tajemných
detektivních příběhů, když jsou všichni v jeho
blízkosti podezřelí. Svérázný detektiv Daniel
Craig pojme řešení případu po svém a vyšetřo-
vání každého člena této excentrické rodiny se
ukáže býti složitější,než se zpočátku zdálo.

(USA) - animovaný/drama,14.1.od 17.00,15.1.
od 20.00. Dnes večer dostane jedna jediná
kočka šanci prožít další život. Legendární
muzikál Cats se dočkal lmového zpracování.
Oscarový režisér Tom Hooper (Králova řeč,
Bídníci) se obklopil těmi nejlepšími herci,
zpěváky a tanečníky a slibuje nezapomenutelný
divácký zážitek.

16.-19.1.MIZEROVÉ NAVŽDY

VLASTNÍCI

13.-15.1.NA NOŽE

16.-18.1.3D / 19.1.2D

(USA) - akční/komedie,od 20.00.Mizerové Mike
Lowrey (Will Smith) a Marcus Burnett (Martin
Lawrence) jsou zpátky a před nimi poslední
společná jízda

18.1.3D,19.1.2D

(USA) - akční/animovaný, od 15.00. Když
nejlepší špión hledá dokonalé maskování, může
narazit na určité potíže. Zejména, pokud jej
dostane do parády geniální vynálezce, který je
schopen pěkných úletů.A to někdy doslova.Bylo
by téměř nemožné najít dva tak odlišné hrdiny,
jako jsou legendární superšpión Lance Sterling
a geniální vynálezceWalter Beckett.

(ČR) - komedie, od 14.00.Komedie pro ty, kdo to
nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Mnozí
majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti.
Hrdinové lmu Vlastníci jsou totiž jedněmi
z nich, patří jim byty v jednom postarším
činžovním domě a právě mají společnou schůzi,
na které se musí dohromady na mnohém
dohodnout a rozhodnout.

JUMANJI:DALŠÍ LEVEL

MRTVÉHO NEBOŽTÍKA

23.1.F :ILMOVÝ KLUB

(ČR) - drama/romantický, od 20.00. Extase
Gustava Machatého se řadí k nejvýznamnějším
českým lmovým dílům 30. let. Jednu ze
stěžejních rolí ztvárnila tehdy začínající herečka
Hedy Kiesler, která se později stala holly-
woodskou hvězdou pod jménem Hedy Lamarr.
Machatý v Extasi navázal na svá předcházející
díla Erotikon (1929) a Ze soboty na neděli
(1931) o erotických touhách a mileneckých
vztazích.

EXTÁZE

Nám. Fr. Křižíka 1291, Tábor, tel.: 381 252 200KINO SVĚT TÁBOR 1/20

(ČR) - drama, 23.-24.1. od 17.00, 25.-26.1. od
20.00.Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná,
má dobrou kariéru a dlouholetou nejlepší
kamarádku Simonu, které se pávě obrátil život
vzhůru nohama. Simona je čerstvě po rozvodu
a snaží se vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn
odchází žít k otci. Tuhle pachuť zažene
seznámením s výstředním umělcem Viktorem,
pro kterého se stává múzou. Viktor je však
posedlý nejen Simonou, ale i sexem, což
zpočátku vypadá jako vysněný ráj.

(ČR/SR) - drama/komedie, 24.1. od 20.00, 25.-
26.1. od 17.00. Rodilý Newyorčan Frank (Hynek
Čermák) získá v restituci díky svým šlechtickým
předkům dávné rodové sídlo – zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti
letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová)
a temperamentní ženou Vivien (Tatiana
Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Čerství
aristokraté jsou neznalí místních poměrů
a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast
a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění
příbuzných.

TROLLOVÉA KOUZELNÝ LES
(NOR/CAN) - animovaný,od 15.00.Odpradávna
leží kdesi v hlubokých lesích království trollů.
Mimo dosah a zájem lidí si v přítmí a stínu užívají
spokojeného života a veselí pod vládou krále
Gromma. Jednoho dne ovšem oblíbený král díky
zradě a nastražené pasti zkamení a na jeho syna
Tryma čeká velké dobrodružství. S pomocí přátel
musí projít zakázaným kouzelným lesem a za-
chránit krále.

25.-26.1.

24.-26.1.

23.-26.1.PŘÍLIŠ

27.1.K :HRAINO ART

OSOBNÍ ZNÁMOST

POSLEDNÍARISTOKRATKA

(ČR/SK) - komedie/romantický, 27.-28.1. od
17.00, 29.1. od 20.00. Film se odehrává
v pohádkově zasněženýchVysokýchTatrách, kde
se na jednom místě sejde parta kamarádek,
jejich blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu má svůj
vlastní příběh. Během několika dní dovolené
bude někdo z nich čelit především trapasům, jiný
zas životním výzvám nebo změnám, někdo
bývalým a jiný naopak budoucím láskám.

VŽDYVE STŘEHU

(USA) - drama/romantický, od 20.00. Autorka
a režisérka Greta Gerwigová (Lady Bird)
vytvořila Malé ženy, které čerpají z klasického
románu a díla Louisy May Alcottové, a zároveň
se v autorčině alter egu Jo Marchové odráží její
ktivní život. V podání Gerwigové se oblíbený

příběh sester Marchových – čtyř mladých žen,
z nichž každá je odhodlaná prožít život podle
svého – stává nadčasovým a velice aktuálním.

(CAN) - animovaný, od 15.00. Tlapková patrola
se vrací do kin a protentokrát si psí parta
záchranářů v čele s Ryderem připravila speciální
závodnický lm. V Adventure Bay se schyluje
k velkolepému automobilovému závodu,
Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma
a Skye dokonce pomáhaly postavit okruh.
Společně pak tlapky vytvořily servisní technický
tým pro svého oblíbeného šampióna a těší se, že
mu pomohou k vítězství.

27.-29.1.
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

CESTA ZA ŽIVOUVODOU

30.-31.1.MALÉ ŽENY

1.-2.2.TLAPKOVÁ PATROLA:

(ČR/ARG./KOR) - drama/thriller, od 20.00. Svět
Petra (Jiří Mádl), mladého ředitele oblastního
divadla, se začne rozpadat poté, co se rozhodne
zrealizovat svůj sen, ambiciózní adaptaci
Euripidova klasického dramatu o Faidře. Během
zkoušek přijde o dva hlavní protagonisty
a město mu vyhrožuje krácením rozpočtu kvůli
politickému obsahu jeho adaptace. Petr se
zamiluje do nově příchozí herečky Karolíny
(Elizaveta Maximová).Napětí doma se stupňuje.

28.-29.1.KRÁLÍČEK JOJO
(ČR/NZL) - drama/komedie, 28.1. od 20.00,
29.1. od 17.00. Jojo si to užívá. Jako správný
malý kluk má spoustu kamarádů v Hitlerjugend,
nejpříteleYorkiho a pak ještě jednoho kamaráda
imaginárního - Adolfa Hitlera. Prostě pohoda.
Dokud nezjistí, že jeho maminka ukrývá
židovskou dívku. Režisér Taika Waititi natočil
příběh z druhé světové války se svým osobitým
stylem humoru.

(NOR) - dobrodružný, od 17.00. Fantasy
pohádka Cesta za živou vodou volně navazuje
na předchozí snímek Cesta za králem trollů,
v němž jsme poprvé potkali dobrosrdečného
Espena, jeho dva bratry, krásnou a odvážnou
princeznu Kristin. Statečného Espena nyní čeká
ještě větší dobrodružství. Vydává se totiž hledat
živou vodu, aby zachránil své bratry i Kristininy
královské rodiče.

30.-31.1.P É Ř OV É

w w w . e - j a n o v s k y . c z

VÝROBKY

Prodejna: Nerudova 556 (býv. ), TáborESO

tel.: 739 374 920, ot. doba: - 9.00–12.00/13.00–16.00 h.PO PÁ

ODVOZ DOVOZ ZDARMA- !
NABÍDKA KVALITNÍCH SYPKOVIN
OD STANDARDU PO LUXUS

• Šití prošívaných dek, polštáøù, peøin
• Dvojitý prošev s paspulí
• Nabídka sypkovin vhodných pro alegiky
• Dì tské péøové fusaky do postýlky

POZOR UZAVØENA!  Provozovna Tábor - Èekanice !

LEDNOVÝLEDNOVÝ
VÝPRODEJVÝPRODEJ
AKCE ČIŠTĚNÍ
PEŘÍ ZDARMA
(při odběru sypkoviny)

1.100,–

• akční polštář

- nové peří
• akční polštář

- nové peří

Vladimíra Veselá - cukrářství s.r.o., Kotnovská 173, Tábor, tel.: 381 257 769
ot. doba: - 6 - 18 hod., 6 - 9 hod.ambroziatabor@seznam.cz, PO PÁ SO

Vladimíra Veselá - cukrářství s.r.o., Kotnovská 173, Tábor, tel.: 381 257 769
ot. doba: - 6 - 18 hod., 6 - 9 hod.ambroziatabor@seznam.cz, PO PÁ SO
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CUKRÁŘSKÉ POMŮCKYCUKRÁŘSKÉ POMŮCKY

Amonet s.r.o., Dvořák, tř. 9. května, Tábor, tel.: 774 701 748OD

Vám nabízí vše k pečení, zdobení a modelování

- potahové hmoty, české formičky a vykrajovátka,

zdobící sáčky, barviva, válečky, silikonové formičky

a mnoho dalšího. Při výběru Vám rádi poradíme.

Prodej zákusků přímo z výroby,
svatební cukroví, modeláž dortů na přání,
svatební dorty, dětské a slavnostní dorty.
Vyrábíme vše z másla!

Najdete nás v přízemí staré části Dvořák, tř. 9. května, TáborOD

PEKÁRNA
U BUCHTIČKY A HOUSTIČKY

CUKRÁŘSTVÍCUKRÁŘSTVÍ
U VeselýchU Veselých

Máslové vánočky, koláče a buchty, kváskový
chléb, špaldový, ječný, žitný chléb a další
kvalitní pekařské výrobky.

*taj14"sn"

*taj15"ů!"

*taj16"Kd"

*taj17"yž"



ZAHRADNÍ
ARCHITEKTURA
TÁBOR

PŘIJMEME
PRACOVNÍKY NA HPP

NA POZICI:
dělník sadových úprav       stavební dělník

P :OŽADAVKY
výhodou znalost oboru, popř. zahradnické vzdělání
řidičský průkaz sk. B podmínkou
řidičský průkaz sk. C vítáno

N :ABÍZÍME
práci ve stabilní prosperující firmě
práci v menším kolektivu     osobní hodnocení
možnost dalšího odborného vzdělání (kurzy, školení)
podíly na výsledku hospodaření
5 týdnů dovolené

zahradní
architektura
tábor s.r.o.

K :
I . Č C

ONTAKT
NG ESTMÍR EPÁK

cepak zahradytabor.cz@

Tel.: 602 200 550

Práce / Pelety a brikety / Těsnení do oken
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UZÁVĚRKA REZERVACE FIREM
N

Í IN
ZERCE DO

 PŘÍŠTÍHO
 ČÍSLA

PŘÍJEM
 FIREM

N
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ZERCE N
A

TEL
DISTRIBUCE DO

VŠECH SCHRÁN
EK O

KRESU
TÁBO

R
PLO

ŠN
Á IN

ZERCE JIŽ O
D

:
.:602 855 804,608 223 122 •

•
975 Kč (75 x 43 m

m
)

24.1.2020.

ceny jsou
vč.DPH

Brikety - Kč/Kg
Brikety - - Kč/ Kg

DUBOVÉ VÁLCE
DUBOVÉ PINI KAY

5,80
5,40

Světlé smrkové A1 Pelety
kvality - Kč/KgPRÉMIOVÉ 5,80

Brikety - Kč/Kg
Brikety - - Kč/ Kg

DUBOVÉ VÁLCE
DUBOVÉ PINI KAY

5,80
5,40

Dřevovýroba Mgr. Štěpán Staněk, tel.:
Najdete nás: (objekt bývalého kravína)
pracovní doba - : 8-18 + - po tel. domluvě

736 682 549
Přehořov u Soběslavi 87

PO PÁ SO NE

Zboží skladem / Doprava autem s hydraulickou rukou

DŘEVĚNÉDŘEVĚNÉ
BRIKETYBRIKETY

PŘI KOUPI

CELÉ PALETY

A PELETYA PELETY

ZIMNÍ AKČNÍ CENY:

RUF BRIKETY
Z TVRDÉHO DŘEVA

19,55
• supervýhřevné

až /Kg
• dlouhá doba hoření

MJ

RUF BRIKETY
Z TVRDÉHO DŘEVA

19,55
• supervýhřevné

až /Kg
• dlouhá doba hoření

MJ CENA
5,10Kč

kg

(platí do vyprodání zásob)

AKČNÍ

SLEVA!
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HLEDÁME
ELEKTRIKÁØE

Dobronice u Chýnova
391 55 Chýnov

mob.: 605 881 554
mob.: 774 177 352

milan.kadlecek@mkchynov.eu

KTEØÍ SE NEBOJÍ

PRACOVAT
PRO VÝROBU
ROZVADÌÈÙ A NA
ELEKTROMONTÁ�E

VÍCE INFORMACÍ O TÉTO POZICI ÁM RÁDI SDÌLÍMEV
A Ì . , - .N VÝŠE ZMÍN NÉM TEL  ÈÍSLE  PØÍPADNÌ E MAILU

syna. Zatím nešlo o nic
vážného, ale mám strach,
aby se to nestupňovalo.
Z ostatních rodičů situaci
nikdo neřešil, děti se bojí
něco říct, učitelé jen při-
v í ra j í o č i . Můžete mi
poradit, kde se obrátit, kdo
mi může pomoci? Děkuji.
Lenka H.

Na první dojem by někdo mohl
říct, že se jedná o šikanu.
Šikana je především nemoc
kolektivu. Ovšem u takto
malých dětí, kde se teprve
v průběhu prvních školních let
kolektiv formuje, bych byla
s tímto pojmem velmi opatrná.
Třídní kolektiv tvoří děti, které

Na dotaz odpovídá:
Mgr. et Mgr. Ludmila Kubjátová

První online psychologická poradna Mojra.cz

Jako školní psycholožce se mi
občas stává, že si i malé děti
stěžují na nepěkné vztahy
a ubližování ve třídě, ale když
se na problém podíváme
z blízka, někdy se jedná jen
o problém komunikace mezi
dětmi či potřebu dítěte za-
ujmout rodiče aj.

jsou každé jedinečné, některé
je bojácnější, některé impulsiv-
nější. S každým se však dá
pracovat tak, aby se učilo
zvládat své nedostatky a roz-
víjelo přednosti. Je důležité
děti učit, aby řekly, že jim něco
vadí, že s něčím nesouhlasí,
podpořit je, dodat odvahy
a sebevědomí.

Pokud se ptáte, kam se obrátit,

pak v první řadě na třídní

učitelku. Promluvte si o všem,

co od syna víte, ptejte se na její

pohled, jak postupuje při

řešení kon iktů mezi dětmi.

Snažte se navázat s učitelkou

spolupráci. Pokud byste měli

z jednání s třídní učitelkou

opakovaně špatný dojem,

můžete se obrátit na vedení

školy. Pokud byste s řešením

a vývojem celé situace nebyli

spokojeni, doporučila bych

zvážit možnost změnit školu.

Mgr. et Mgr. Ludmila Kubjátová

Řešíte podobný problém? Máte jakýkoliv dotaz? Neváhejte a navštivte naši stránku www.mojra.cz.
Rádi Vám na Váš dotaz odpovíme Při objednávce na použijte slevový kód „partner“ a získáte slevu 5 % z ceny objednávky.www.mojra.cz

Dobrý den, můj syn (6 let)
chodí do třídy, kde je sku-
pina agresivních dětí, které
napadají ostatní, mj. i mého

LEDNOVÝ
VÝPRODEJ

• akční polštář

- nové peří

Vladimíra Veselá - cukrářství s.r.o., Kotnovská 173, Tábor, tel.: 381 257 769
ot. doba: - 6 - 18 hod., 6 - 9 hod.ambroziatabor@seznam.cz, PO PÁ SO

CUKRÁŘSKÉ POMŮCKY

CUKRÁŘSTVÍ
U Veselých

*taj18"zm"

*taj19"iz"

*taj20"í,"

*taj21"bu"
*taj22"de"

RŮZNÉ
>>> pokračování ze strany 6
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Ř Á D K O V Á I N Z E R C E
Objednávejte kupónem na str. 11.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám vozembouch dle doh. Prodám
pánské brusle Kanady č. 9, cena 500 Kč.
Prodám větší kovovou ruhápku, cena 300
Kč.Tel.:606108010.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nový, kulatý el. ventilátor -
průměr 40 cm, do stěny, za 500 Kč. 2 chro-
mované poklice na 15 kola z veterána Škoda
Octávia, za 1.000 Kč.Tel.:607573395.

–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám nepoužitý diplomatický kufřík
45x32x10 cm, černé barvy, ještě zabalený v
ochranné folii.Kufřík má zamykání na číselný
kód.Cena 300 Kč.Tel.:702062923.

Prodám dřevěné brikety, průměr 63 mm,
balené v pytlích po 15 kg. Cena za jeden
pytel 65 Kč.Tel.:602121080.
–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––
Pěstitel prodá 100 % přírodní šťávu
z červené řepy jako doplněk stravy. Šťáva je
nepasterizovaná, neslazená, bez konzer-
vantů, bez regulátorů kyselosti, je zmražená.
Objem 250 ml v uzavíratelných PET
lahvičkách. Po rozmrazení se uchovává
v ledničce. Místo odběru: Černovice
uTábora.Tel.:602135932.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám kazety italského jazyka pro
začá te čn í k y. Cena dohodou . Te l . :
702605261.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Věnuji stan "Mamaja" vhodný pro
rybáře, za odvoz.Tel.:732282583.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Vyplétaný rámový plot + vrata. Délka
celkem 8,5 metru: 2x plotový rám 100 x 200
cm, 1x plotový rám 100 x 50 cm, dvoukřídlá
vrata kde 1 křídlo 115 x 170 cm. Dobrý stav.
Cena dohodou.Tel.:723247028.
–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím velkou tašku na kolečkách. Zn.
Second hand, ale zachovalou. Tábor. Tel.:
731841965.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Nabízím luxusní damaškové povlečení,
2 cíchy + 4 polštáře, světle žluté kvalitní
nové, možno použít na dárek, 1.300 Kč.Tel.:
737843626.

SBĚRATELSTVÍ

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám k vysavači Vorwerk VK 130/
EB350 čistič koberců, nepoužívaný, nový,
levně. Prodám 8dílný set na čokoládové
fondue, nový, nepoužitý, PC 240 Kč, NC 100
Kč.Tel.:603704802.

Prodám turistickou soupravu nádobí.
Obsahuje: Rendlík 1 (2 l), Rendlík 2 (1.6 l),
Rendlík 3 (1 l), Pánev 1 (1 l), Pánev 2 (0.8 l),
Pařák (20 cm), Poklička, Naběračka,
Kleštičky. Nepoužité, cena 300,- Kč. Tel.:
736255858.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám originál starožitný nábytek,
různé židle, jídelní bufet vyřezávaný, stolky
atd.Pro sběratele - znalce.Tel.:603937636.

Prodám 2 bílé bavlněné zavinovačky na
miminko, s krajkou, čtverec + obdélník +
vložka, cena 50 Kč/kus. Prodám vyšívací
bavlnky perlovka + leto, různé barvy, levně.
Tel.:603704802.

Prodám pravý, včelý med - květový, 110
Kč včetně sklenice.Tel.:737040034.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Koupím vše s motivem prodaná nevěsta -
hrnky, džbány, kořenky, kávomlýnky apod.
Koupím i jiné hrnečky na polici na chalupu,
staré vánoční ozdoby, boží požehnání
a starou bižuterii.Tel.:603872698.

Fotoaparáty z období ČSSR (Flexaret,
Mikroma, Stereomikroma i jiné). Koupím též
staré housle i poškozené, nábytek, obrazy,
lustry a lampičky, šavle, bajonety, vzdu-
chovky, sošky a hrnečky,hodinky, odznaky,
medaile, vyznamenání, mince, pohledy,
bižuterii, vánoční ozdoby a jiné.Tel.: 603 872
698.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Koupím hračky autíčka z 60.-80. let, od
českých výrobců. Od firem Ites, Igra, Směr,
KDN. Plast, plech, bakelit. Nabídněte
sběrateli.Tel.:724589238.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Koupím časopisy ABC v dobrém stavu,
nevytrhané. Dále komiksový časopis
Čtyřlístek vv dobrém stavu. Nabídněte
sběrateli.Tel.:724589238.

Holicí strojky, propisky firemní, telefony,
fotoaparáty.Tábor.Tel.:728898067.



Turovec

mob.: 728 106 603

e-mail: zadrazilradim55@seznam.cz

Zakázková výroba nábytku

�ALUZIE
opravy / montá�e
dále: markýzy, rolety,
venkovní �aluzie, sítì proti hmyzu

Jaroslav Zavadil, 391 43 Podolí 29

602 453 806
Jsem plátce . Záruka na montá� i opravu 36 mìsícù.DPH

jaroslav.zavadil@email.cz

Dveře / Kácení / Dřevo / Renovace van / Drůbež / Tepelná čerpadla / Truhlářství / Žaluzie / Oděvy
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TEPELNÁ ČERPADLA
prodej • montáž • servis

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

MONTUJEME TEPELNÁ ČERPADLA
I S KOTLÍKOVOU DOTACÍ
František Vrtiška

BAGRTábor

JEANS

PREMIUMVýrobaVýroba

ProdejnaProdejna
Kapitána Jaroše 2392
Tábor Klokoty
OC Zlatá Svíčka T
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NOVÁ VANA
DO STARÉ
Bez bourání, bez nástřiku, montáž 2 hodiny

záruka 5 let, zástěny, baterie, sanita

Tel.: 728 153 812

ZNÁTE TVZ

OŠETŘOVÁNÍ
A KÁCENÍ STROMŮ
• normální a rizikové kácení stromů

• odborný řez stromů
horolezeckou technikou

• posudky statického stavu stromů

Ing. Petr Fuka - tel.: 723 154 269, fuka cz, www.arbres.cz@arbres.

Stránského 2255
390 02 Tábor

Pro Váš domov
jen to nejlepší

dříví
palivovéPRODEJ ŠTÍPANÉHOPRODEJ ŠTÍPANÉHO

PALIVOVÉHO DŘEVAPALIVOVÉHO DŘEVA
(skládaný i sypaný metr), stavebního řeziva,
obkladových a podlahových palubek.
(skládaný i sypaný metr), stavebního řeziva,
obkladových a podlahových palubek.

Ceník produktů a kontakty najdete na:Ceník produktů a kontakty najdete na:
Tel. 724 021 335Tel. 724 021 335

www.wratislav.czwww.wratislav.cz

Přijímáme
objednávky na:

DRŮBEŽ ZE DVORA

Rodinná farma u Vojtů,
Hamr 18

VYKRMENÁ

KU ATAŘ̌
Objednávky na tel.:

381 582 207,
mob.: ,731 585 468

607 258 998
nebo na e-mail:

v-drubezzedvora seznam.cz@

SOUTĚŽ
O !PĚTISTOVKU

*taj 1 "výraz"
Že jde o soutěžní

výraz poznáte
v textu plošného

inzerátu
heslem *taj

Číslo "1"
znamená

pořadí
daného

slova v tajence

"výraz" je již
samotný výraz

(část slova, slovní
spojení nebo slabika)

z tajenky.

V tomto vydání Partnera jsme proVás připravili soutěž o 500,- Kč!
A co udělat, abyste vyhráli? Hledejte v plošných firemních inzerátech výrazy označené kódem
a postupně tak složte celou tajenku. Poté tajenku odešlete korespondenčním lístkem na adresu:

*taj

Na lístek nezapomeňte kromě Vaší adresy uvést ještě tel.
číslo pro rychlé oznámení Vaší výhry. Tajenku můžete zasílat klidně i elektronicky na e-mail:

Z došlých odpovědí bude vylosován jeden výherce a získá od redakce 500 Kč!

Redakce
novin Partner, Palackého 357, 390 01 Tábor.

soutez@inzercepartner.cz.

Jak poznáte soutěžní výraz v inzerátu? Jde o spojení hesla, čísla a výrazu: , kde*taj číslo "výraz"
číslo "výraz"udává pořadí části textu v tajence a je hledaná část z tajenky.Více viz schéma.

Obsahem lednové tajenky je amerického
spisovatele Marka Twaina. Všechny odpovědi
zaslané budou zařazeny do
slosování. Hodně úspěchů při skládání tajenky Vám
přejeVa e redakce.š

citát od

do 29. 1. 2020

Výhercem minulé soutěže
Jaroslava Votýpková z Tábora

byla vylosována paní
a získala tak od

redakce Správné znění minulé tajenky:500 Kč.
„Není víc lepší pro mladého muže, než společnost
inteligentní ženy.“ Gratulujeme. Dotazy k této
soutě i na 608 223 122.ž

*taj23"š"
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*taj27"to"

*taj28"vat," *taj29"ale"

PRODEJ
DŘEVĚNÝCH

BRIKET

SBĚRATELSTVÍ
>>> pokračování ze strany 9
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Ř Á D K O V Á I N Z E R C E
Objednávejte kupónem na str. 11.

Prodám staré knihy z 18. a 19. století.
Dále prodám pohlednice a další sběratelský
materiál - Milevsko, Zlín, Plzeň, Soběslav,
Domažlice a Praha.Tel.:607256328.

Koupím československé bankovky,
staré mince. Dále mám zájem o odznaky (ne
firmy), řády a medaile. Nabídněte. Tel.:
607412443.

Koupím staré pohlednice, svaté obrázky
(ne obrazy), pozvánky na ples, staré jídelní
lístky, autogramy, filmové a socialisticé
plakáty a jiný zajímavý papírový materiál.
Tel.:602415761.

Prodám léta budovanou sbírku s námě-
tem Tábor - pohlednice, knihy, fotografie,
dokumenty, tovaryšské listy, firemní doklady,
obrazy,atd.Tel.:602274152.

Prodám velkou sbírku gratulačních
dopisnic (přes 7.000 ks) - Vánoce, Veliko-
noce, růže, květiny, firemní, zvířata a další
náměty. Jsou z celého světa. Část je
v albumech. Pouze vcelku, velmi levně. Tel.:
721206403.

Ahoj, jmenuji se Jan a jsem 70letý vdovec,
který hledá sympatickou ženu (max. 70 let)
pro společné stáří ve dvou. Bydlím na vesnici
kousek od Tábora v rodinném domě s malým
hospodářstvím. Mám rád výlety a muziku.
Občas chodím vypomáhat do družstva.
Pokud by si měla zájem, ozvi se na uvedené
číslo.Tel.:728582857.

Prodám knihy Harlekýnky, Večery pod
lampou, detekt ivky, humor (Hašek,
Švandrlík, atd). Velmi levně. Dále prodám
šedé předválečné kalhoty na motocykl
(obvod pasu 90-93 cm), látkové, velmi dobrý
stav.Tel.:721206403.

Muž 54, 185 cm. Nekuřák pohodář by rád
našel příjemnou ženu nekuřačku spor-
tovního typu. Né zlatokopku. Zájmy:
motorismus,  vaření,  rybaření,  procházky,
kolo atd.Najdu tě?Tel.:604874760.

Prodám staré věci - lahve, reklamní
cedule, hračky, hole, rádia a přístroje,
vánoční ozdoby, kočárky, knihy, dále
církevní, hasičské, vojenské, železniční věci a
vše o pivu. Hlavně pak věci, které naši
předkové běžně používali.Tel.:602415761.
–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám cívkový magnetofon Philips N
4420, plně funkční, tř i rychlost i +
magnetofonové pásky.Tel.:778260896.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám pamětní album s originál.
fotografiemi (Šechtl a Voseček) z Plané nad
Lužnicí - otevření sokolovny dne 6.7. 1930
s věnováním. Valbu je 119 pohlednicových
fotografií, je to krásná památka. Tel.:
732809614.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––
Prodám velké portréty s autogramy
z doby 1. republiky - Eduard Kohout,Otomar
Korbe lá ř , Zdeněk Štěpánek, Ad ina
Mandlová, Lída Báarová, Zora Janů. Pouze
vcelku.Tel.:732809614.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám pohlednice - místopis ČR, SR, EU,
zbytek světa a náměty: psi, kočky, koně,
doprava, květiny, růže, herci, zpěváci, Lada,
vánoce, velikonoce a mnoho dalších námětů.
Levně.Tel.:602274152.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

Prodám sbírky modelů aut a letadel:
letadla slepené kity 1:72 - 35 ks po 300 Kč,
policejní a hasičská, sanitky - 27 ks po 500
Kč, auta socialistické éry - 68 ks po 500 Kč -
1:43, a malá nákladní 1:87 - 65 ks po 200
Kč,každá série jen v celku.Tel.:731373204.
–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

SEZNAMKA

Muž 53 let štíhlý společenský, hledá ženu
mazlivou, která umí erotickou masáž a ráda
nosí hezké prádlo. Sympatie rozhodnou.
Samozřejmostí je zdraví. Napiš své
představy.Tel.:776642689.

Ahoj, starší muž 44 let, hledá v Praze
mladou, temperamentní, divokou holku od
16 let a ráda by staršího na vztah. Byl bych
rád kdybys nosila něco z kůže. Tel.:
737390936.
–––––––––––––––––––––––––––––––



ÚČETNÍ SLUŽBY
Nabízíme zpracování účetnictví a daňové evidence,
přiznání k dani z příjmu FO a PO, DPH,
kontrolní hlášení k DPH,
zpracování mzdové agendy.

tel.: 606 823 155
e-mail: sluzby.ucto@seznam.cz

Pronájem / Zahradnické práce / Dříví / Zemní práce / Brikety / Stavby / Účetnictví / Půjčky / Truhlářství
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stříhání živých plotů • údržba zahrad
kácení • řez ovocných stromů

e-mail: tbalek seznam.cz@

Osvobození 104, Chotoviny

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
T BOMÁŠ ALEK

tel.: 777 547 882

KOMERČNÍ AREÁL
®

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

Podnikejte u nás v areálu T !OPAS

Josef Stoklasa
Chýnov, tel.: 606 417 954

stoklasa.josef@seznam.cz
Rekonstrukce, přestavby, výstavby

nových střech, altánů a pergol.
Včetně krytiny, montáže střešních

oken a klempířských prací.

Děkujeme všem našim zákazníkům za důvěru v roce 2019

a přejeme hodně štěstí a zdraví v roce 2020.

Provádíme výkopové a bourací práce,
terénní upravy se strojem 3cx
v Táboře a okolí

JCB

BAGRBAGR
Jaroslav Vrhel, Moraveč 2
tel.: 602 331 332
e-mail: jammee02 gmail.com@

TáborTábor

Výroba

Prodejna
Nehlede

jte, ku
pte si

džínyod
výrobc

e!

Kontakt: tel.: 777 984 361

dřívídříví
palivové
palivové • dříví

na libovolnou délku
• třísky na podpal

• pytlované dříví
•

ě

krácené

doprava
zajišt na

PRODEJ ŠTÍPANÉHO
PALIVOVÉHO DŘEVA
(skládaný i sypaný metr), stavebního řeziva,
obkladových a podlahových palubek.

Ceník produktů a kontakty najdete na:
Tel. 724 021 335

www.wratislav.cz

724 393 227
Táborsko

ˇ

Otisknout v měsíci:

Auto/moto Byt. vybavení Domácí zvířectvo Elektro

Nářadí, stroje Nemovitosti Oděvy Práce
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INZERÁTY MŮŽETE PODÁVAT
TÉŽ ELEKTRONICKY
NA WWW.INZERCEPARTNER.CZ!

Jméno
a příjmení: Tel.:

KUPÓN PRO PODÁNÍ SOUKROMÉ
- ZDARMAŘÁDKOVÉ INZERCE

Do příštího vydání budou zařazeny
pouze kupóny došlé do 24. 1. 2020!

Sběratelství
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PRODEJPRODEJ
DŘEVĚNÝCHDŘEVĚNÝCH

BRIKETBRIKET

najdete nás
ve Slapech u Tábora

775 118 170
simeksu@seznam.cz

SEZNAMKA
>>> pokračování ze strany 10

Ř Á D K O V Á I N Z E R C E
Objednávejte kupónem na str. 11.

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám dívku do 40 let, bez závazků,
modrooký blond., bezprobl. nekuřák, abst.,
52/171, mladšího zevn., prý sympat.,
přírodověd. a muzik. orient., bez příležitosti
k seznámení.Tel.:731558263.

Hledám seznámení s osamělou paní nebo
pánem na popovídání, procházky a kulturní
akce. Jsem vdova a je mi smutno.Věk kolem
70 let,pouze zTábora.Tel.:739828627.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Pojďte na Rychlé rande! Kde jinde se
můžete osobně seznámit až se 13
nezadanými protějšky během 1,5 hodiny?
Každé seznámení trvá 5 minut. Více info:
www.rychlerande.comTel.:773669982.

Muž 48/187 hledá vážný vztah. Uvítám
děti.Tel.:606456855.

Hledám život. partnera pro společný
život z města. Žena 178, 58, 92. Hodného,
slušného, čistotného, pořádného muže,
abstinenta,nekuřáka s vlastním zázemím, se
smyslem pro hezký vztah, auto vítáno. Být si
vzájemně oporou, vážit si jeden druhého. Zn:
Mi spolu.Tel.:722076071.

Hledám kamarádku z Tábora a okolí, jen
diskrétně, zajdeme na něco dobrého a pak
uvidíme. Já muž 58/190. Najdu Tě? Tel.:
776663608.

Muž z táborska 68/188/85, sportovně
založeného s kladným vztahem k přírodě,
hledá ženu přiměřeného věku a podobných
zájmů. Domluva jistá. Pište prosim SMS.Tel.:
605836969.

Silný kluk, 44 let, bez závazků s vlastním
bydlením, zaměstnaný, spolehlivý a pra-
covitý, hledá milou ženu, klidně i s dětmi, do
padesáti let, pro hezké společné žití. Pacov,
Pelhřimov,Tábor a okolí.Tel.:739294295.
–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––
Hledám dívku do 40 let, bez závazků,
modrooký blond., bezprobl. nekuřák, abst.,
52/171, mladšího zevn., prý sympat.,
přírodověd. a muzik. orient., bez příležitosti
k seznámení.Tel.:731558263.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Hledám pro občasné společné procházky
a popovídání starší paní z Pražského sídliště
nebo Klokot pro 80letou paní,Ve dvou je vše
veselejší.Tel.:604165704.

–––––––––––––––––––––––––––––––
Ahoj najde se někde v jižních Čechách
zklamaná, normální a pohodová žena,
kolem 45 let? Se zájmem pro společný život?
Co hledá též stejný protějšek a vztah jako já?
Vždyť bez důvěry a tolerance to ani jinak
nejde.... Jsem moc zklamaný 41 let, 184 v.
Muž z Tábora. Budu moc rád když se ozveš.
Tel.:607280547.
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UZÁVĚRKA REZERVACÍ

:
FIREMNÍ INZERCE
DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
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Tř. 9. května 1989, Tábor | tel.: 730 171 267
info@banesoptik.cz | www.banesoptik.cz

VELKÝ
VÝPRODEJ
BRÝLOVÝCH OBRUB SLEVY až

70%

BRÝLE NA
POČKÁNÍ

MĚŘENÍ ZRAKU
ZDARMA

již od 1.890,-

již od 2.390,-

oční OPTIKA
banes

podlahové
krytiny

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

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

PVC koberce linoleum laminát. podlahy
dřevěné podlahy vinylové podlahy
korkové podlahy vyrovnávací hmoty
podlahové lišty lepidla

NOVÉ
KOLEKCE
PODLAH

Odjezdy: Mladá Vožice, Tábor, Soběslav, Veselí nad
Lužnicí, České Budějovice, Třeboň / Písek za příplatek

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

JARNÍ MAĎARSKÉ A SLOVENSKÉ

TERMÁLNÍ LÁZNĚ
autokarem - 2020

SÁRVÁR - hotel Park Inn ****

ZALAKAROS - Hotel PARK INN****

BEŠEŇOVÁ - Hotel BEŠEŇOVÁ***

VELKÝ MEDER - Penzion GYÖRY

VELKÝ MEDER - Apartmány AQUASLEEP II.

VELKÝ MEDER - Hotel THERMÁL VARGA a AQUA

PODHÁJSKA - Penzion QUATRO II.,III.

24.5. - 27.5. 7.370,-polopenze + vstupy / 3 noci            dosp. os.

21.5. - 24.5. 6.590,-polopenze + vstupy / 3 noci            dosp. os.

10.4. - 13.4. 5.950,-snídaně + vstupy / 3 noci                dosp. os.
jiná trasa: Ml. Vožice - Tábor - Chýnov - Brno

25.4. - 2.5. 7.990,-polopenze / 7 nocí                            dosp. os.

7.6. - 10.6. 3.150,-bez stravy / 3 noci                            dosp. os.

21.6. - 24.6. 5.450,-polopenze + vstupy / 3 noci            dosp. os.

16.5. - 23.5. 5.990,-
13.6. - 20.6. 5.990,-

snídaně / 7 nocí                              dosp. os.
snídaně / 7 nocí                             dosp. os.

Velikonoce

PRODEJ
truhlář. řeziva
palubek
- obkladových
- podlahových

- fošny, prkna
- hranoly, latě

stavebního řeziva

OSB desek
dřevěných briket
krbového dřeva

S
Ú
EZIMOVO
STÍ

P
L

LANÁ
NAD UŽNICÍ

TUROVEC

P KILA ALAFUT, Turovec 78
tel.: 777 018 795

777 750 813tel.:
e-mail: kalafut volny.cz
web:

@

www.pilakalafut.cz

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

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

Kč
PRMS

AKCE:smrk štípaný
33 cm

699
smrk suchý

50 cm
Kč
PRMS499

DŘEVITÁ VLNA

Jordánská 574, 390 01 Tábor
Tel.: 381 258 541, 776258543
www.syspro.czs.r.o.

HLEDÁME
KOLEGU
na montáže TV/SAT techniky
• mladý kolektiv
• zajímavé platové podmínky
• svoje CV posílejte na info@syspro.cz

TÁBOR spol. s r.o.

tø. 9. kvì tna 736
390 02 Tábor

tel.: 603 240 110
KUPÓN NA
10% SLEVU
Platí od 2. 1. do 31. 1. 2020
pøi platbì v hotovosti.

SE ZÁRUKOU
KVALITNÍHO TISKU
SE ZÁRUKOU
KVALITNÍHO TISKUDO TISKÁRENDO TISKÁREN

levné náplnìlevné náplnì

Za autovrakZa autovrak

300Kč*300Kč*
vyplatímevyplatíme

*kompletní autovrak
odevzdaný v naší

provozovně

Ekologická
likvidace
autovraků

Ekologická
likvidace
autovraků

HUTNÍ MATERIÁLYHUTNÍ MATERIÁLY

KOVOŠROTKOVOŠROT

Družstevní 245, Tábor – Čekanice

tel.: 381 281 501, 724 883 818

PODLAHOVÉ ROŠTY BETONÁŘSKÁ OCEL

PROVOZ ÁBORT

www.ferrum-mb.cz/provozovna-taborwww.ferrum-mb.cz/provozovna-tabor

možnost odtahu

IVT AIR X nejúspornější
v kotlíkových dotacích

Nejlepší země/voda 312CIVT GEO

Infolinka 608 966 856

www.instaltherm.cz
15 let

na trhu

Kancelář Soběslavská 1604, Tábor

PRODEJ MONTÁŽ
SERVIS

TEPELNÁ
ČERPADLA
IVT

ZELENÁ ÚSPORÁM
KOTLÍKOVÉ DOTACE


