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VŠUDE DOBŘE - DOMA NEJLÍP!
PŘIJĎTE SI UŽÍT LÉTO POD NAŠÍ 

ZASTŘEŠENOU TERASU. 
PROŽIJTE PŘÍJEMNÉ CHVILKY 

PŘI LETNÍM GRILOVÁNÍ, 
ZAHRAJTE SI BOWLING

NEBO OCHUTNEJTE NAŠÍ PIZZU.

TÁBOR PRAŽSKÉ SÍDLIŠTĚ

LÉTO NA GRILU
BOWLING SVÍČKA

AKCELE
TN

Í

BOWLINGSVICKA.CZ | +420 381 215 073

bowlingsvickatabor



Otevřeli jsme pro vás pro-
stor krámku, kde najdete 
výhradně české potraviny, 
farmářské výrobky a zdravý 
sortiment. Těšit se můžete 
na uzeniny, kvalitní maso, 
čerstvé sýry, paštiky, domácí 
pečivo i těstoviny. Najdete 
tu i bio a bezlepkový koutek.

„zdraví, české potraviny, 
lokální výrobci“

Dodavatelé:
Farma Liška, Rancherské speciality  
z Jestřebic, Beydyzka, Fajna pasta, 
Soyka, Pražírna Drahonice, Cipro CZ 
s.r.o., Nemléko, NatureNoTea, Bio 
Vavřinec, Big Boy, Rybízák a další….

Soběslavská 2090
(u baru Garage Tábor)
390 02 Tábor
Tel.: 734 312 755

Mimo jiné budou v nabídce  
i kvalitní vína z Moravy. Přijď-
te si vybrat dle vašich chutí  
a dozvědět se zároveň něco 
o produktech, které nabí-
zíme. Snažíme se o osobní 
přístup a spokojenost na-
šich zákazníků. Kvalita je pro 
nás na prvním místě.

Po-Pá:  7:00-18:00
So, Ne:  7:00-12:00

Začátky akcí: od 19 hod. / bar od 16 hod.
Cena vstupenek
na konecrty: 350 Kč předprodej 
     400 Kč na místě
Předprodej:   v baru Garage Tábor
     na www.footfest.cz/obchod

www.garagetabor.cz

Letní program 
Garage Tábor

Vzhledem k současné situaci, která zasáhla pořadatele i interprety, jsme 
pro vás společně s vybranými kapelami připravili projekt letní sériiOpen 
Air koncertů pod záštitou Garage Tábor. Každý čtvrtek je malý pátek, a 
proto si pojďme společně užít koncerty známých kapel a nastartovat 
znovu kulturní život v Táboře.

Doga

Mňága a Žďorp

BIG PUB QUIZ – open air

Vladimír Mišík & ETC

One Man Show Lukáše Pavláska – Planeta slepic

Horkýže Slíže

Jaroslav Uhlíř s kapelou

Vandráci Vagamundos

2.7. 

9.7. 

15.7. 

16.7. 

18.7. 

23.7. 

30.7. 

31.7. 
Program na srpen v jednání.

LETNÍ OPEN AIR KULTURNÍ AKCE
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PROCHÁZKA ČESKOU KNIHOU REKORDŮ

Výlet do kraje rekordů

O tom, že je na Vysočině město rekordů - Pel-
hřimov - mnozí vědí. Ale věděli jste, kolik dalších 
českých NEJ... je v tomto regionu k navštívení? Ale 
začněme místem, které je středobodem pozor-
nosti příznivců kuriozit a superlativů: V Pelhřimově 
sídlí Muzeum rekordů - jediné ve střední Evropě. 
Mimochodem tam můžete spatřit funkční hudební 
nástroje slepené ze sirek (7168 jich bylo potřeba  
k výrobě historické mandolíny a podobně pozoru-
hodných předmětů je zde vystaveno na 5 stovek).

Jenže to není zdaleka všechno. V budově, kde 
sídlí rodinami s dětmi vyhledávané Pelhřimovské 
Peklo a filmové Muzeum Lipských, najdete třeba 
největší bublifuk na světě, na pohádkovém Masa-
rykově náměstí s téměř všemi stavebními slohy zas 
nenápadně stojí nejvyšší turistický rozcestník na 
světě (8m), o 50 metrů dál sídlí Muzeum Vysočiny  
s Městskou šatlavou, avšak můžete se zde pozeptat 
také na nejstarší dort v ČR. Na nedalekém poutním 
vrchu Křemešník s hotelem, lanovým centrem, kří-
žovou cestou a rozhlednou, je umístěna největší 
cykloturistická značka na světě a kostel Nejsvětější 
Trojice je zapsán v České knize rekordů jako jediný 
svatostánek u nás s trojbokým oltářem. Svého času 
se zde o velkých poutích sloužily souběžně 3 mše 
u 3 oltářů, a to ve 3 jazycích. Zkrátka Pelhřimovsko? 
Česká NEJ… jak na dlani a ještě něco navíc.

Muzeum strašidel

Pelhřimovské peklo

www.dobryden.cz

Miroslav Marek
prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:  
Kolik kilometrů spletitých uliček 

se sčítá v labyrintu?
 Své odpovědi se jménem  

a adresou zasílejte do 15.7.2020 
na adresu  ZIP Inzert s.r.o., Tyršova 
65/5, 39701 Písek nebo na e-mail:  

hrebejkova@zipinzert.cz.
Pět vylosovaných výherců získá po 
dvou vstupenkách do Obludiště  

v Dolní Pěně u Jindřichova Hradce.  
Výherce vyrozumíme e-mailem 

nebo telefonem.

SOUTĚŽ
O VSTUPENKY



Hledáte námět na prázdninový výlet či nápad, 
kde strávit deštivou červencovou sobotu? Nevíte, 
jak efektivně zabavit své ratolesti a u toho ještě 
zrelaxovat u dobré kávy či sklenky výborné domácí 
limonády? Pak existuje skvělé řešení – Jump&Kids 
Aréna v Sezimově Ústí II. u Tábora je místo přesně 
pro Vás. Toto zábavní a trampolínové centrum na-
bízí na 1 200 m2 vyžití pro celou rodinu – od těch 
nejmenších až po dospěláky.

Jump&Kids Aréna otevřela vůbec poprvé své brány 
22. 6. 2019. Nápad na vybudování takového centra se 
zrodil v květnu roku 2018 v hlavě jednoho ze součas-
ných majitelů, který si při návštěvě podobného centra 
řekl, že by bylo super nemuset jezdit s dcerou za zá-
bavou tak daleko. Oslovil s touto myšlenkou své dva 
dobré kamarády, a protože měli k dispozici i vhodný 
prostor, slovo dalo slovo a pustili se do díla.

Cesta k současné podobě Jump&Kids Arény byla 
velmi trnitá, obnášela spoustu cest po celé ČR i na Slo-
vensko, spoustu času se sbíječkou či malířským váleč-
kem v ruce, tisíce hodin plánování a diskutování, ale 
nakonec se vše podařilo a toto centrum se dnes může 
pyšnit jako jedno z mála i certifikovaným hřištěm spo-
lečnosti TUV.

Celý prostor Jump&Kids Arény je rozdělen na dvě 
části –Jump arénu, která je určena pro děti od 5ti let  
a dospělé a Kids Arénu, kde si přijdou na své ti nej-
menší, klidně již od jednoho roku. Jump aréna je tram-
polínové centrum, které zahrnuje parkourové hřiště, 
klasické trampolíny i atrakce typu Ninja faktor, pěnové 
moře či horolezeckou stěnu. Kids Arénu si  lze předsta-
vit jako třípatrový labyrint ve stylu džungle, kde na děti 
čeká spousta dobrodružství, prolézačky, klouzačky, 
kanónová střelnice a mnoho dalšího. Samozřejmostí je 
i kompletní zázemí včetně šaten, sprch a plně zásobe-
ného baru a odpočinková chill out zóna s PS4 volně  
k dispozici všem návštěvníkům.

Jump&Kids Aréna v Sezimově Ústí otevřela znovu svoje brány a s ještě lepšími atrakcemi.

Celý tým Jump&Kids Arény pracuje na maximum  
a snaží se pro své návštěvníky pořádat i řadu různých 
akcí. Základním kamenem jsou parkourové kurzy, kte-
ré vede hlavní trenér, jeden z nejlepších parkouristů  
v ČR a účastník známe show Československo má ta-
lent Sebastian „Sebo“ Hlava. Pravidelně každý měsíc 
se zde pořádají i tzv. přespávačky, které vede také tre-
nér Sebo a vždy je zde přítomen i nějaký host, zná-
mý parkourista. Děti na této akci zažijí dobrodružství  
v podobě přespání přímo na trampolínách, zaskáčí si 
s hvězdami parkourunatáčí videaa vybijí energii efek-
tivním způsobem.

Každoročně se zde pořádají i příměstské tábory, kte-
ré měly v loňském roce velký úspěch a rodiče zde mo-
hou v klidu svěřit své děti do rukou skvělých trenérů  
v rámci Jump arény a do rukou pečlivých animátorek  
v rámci Kids arény. Děti čeká na těchto táborech 
spousta zábavy, zážitků, skákání, tvoření, nových do-
vedností a také dva výlety. Obrovskou oblibu si získali 
i tematické narozeninové oslavy, opět možné pořádat 
jak v rámci Jump arény, tak v rámci Kids arény. Pro 
děti i rodiče je zde nachystaná soukromá party room 
se zvolenou výzdobou, slavností gratulace oslavenci  
i program vedený animátorkou či trenérem. Každý mě-
síc se pořádají i různé akce pro děti, např. Dětský den, 
Karneval, Halloweenská párty a podobně. Veškeré in-
formace lze nalézt na stránkách www.jumpandkids.cz.

Na závěr chceme poděkovat všem návštěvníkům, 
kteří se zúčastnili velké narozeninové párty Jump&Kids 
Arény, kde bylo přichystáno spousta překvapení, pra-
videlná vystoupení čtyř velkých hvězd parkouru Seba, 
Vovy, Mária a Doma, autogramiáda a mega přespávač-
ka. Byl to skvělý den a obrovský impulz dál pracovat na 
vylepšování a zatraktivnění celé Arény.

www.jumpandkids.cz

Soutěžní otázka:  Kdo je hlavní tváří a hlavním 
                                           trenérem Jump&Kids Arény?

a) Brouk Pytlík   b) Sebastian „Sebo“ Hlava   c) Jan Novák

Správnou odpověď se jménem a adresou zasílejte do 
15.7.2020 na adresu  ZIP Inzert s.r.o., Tyršova 65/5, 39701 
Písek nebo na e-mail: hrebejkova@zipinzert.cz. 
Tři vylosovaní výherci získají: 
1. vylosovaný - 10ti vstupová permanentka do Jump arény
2. vylosovaný - 3 volné vouchery  na vstup do Jump arény
3. vylosovaný - 1 volný voucher na vstup do Jump arény
Výherce vyrozumíme e-mailem nebo telefonem.

nám. Tomáše Bati 423/4
Sezimovo Ústí II (naproti hotelu MAS)

SOUTĚŽ



TIP NA RODINNÝ VÝLET
VÝLETNÍ LODNÍ DOPRAVA PO ŘECE VLTAVĚ A LUŽNICI 

Lodě výletní lodní dopravy Jihočeské plavební společnosti 
s. r. o. provozují plavby po Vltavě a Lužnici z Týna nad Vlta-
vou. Plavby z Týna nad Vltavou probíhají od května do září. 
Z Týna nad Vltavou se vyplouvá na plavbu k soutoku Vltavy 
s Lužnicí a zpět (cca 30 min.), delší trasa je přes soutok Vl-
tavy a Lužnice až k vodnímu dílu Kořensko (cca 60 min). 
Dále v měsíci červenec a srpen je možné zvolit plavbu z 
Týna přes soutok Vltavy s Lužnicí a dále po Lužnici do Ko-
lodějí nad Lužnicí a zpět. Zde je možné vystoupit u zámku 
Mitrowicz a využít k prohlídce a relaxaci v zámeckém areá-
lu anebo vydat se po některé z turistických stezek podél 
řeky Lužnice zpět do Týna (cca 2hod.). Jedinečným zážitkem 
je plavba z Týna nad Vltavou s proplutím plavební komorou 
(120 min), a to dle stavu vody buď přes  přehradu Kořensko 
s krátkou plavbou po VN Orlík anebo na opačnou stranu 
přes plavební komoru jez Hněvkovice pod VD Hněvkovice.

Pro návštěvníky si o prázdninách Jihočeská plavební spol. 
připravila pravidelnou lodní linku z Týna nad Vltavou přes vo-
rařskou obec Purkarec a soutěsku Vltavy až k vyhlídce Baba. 
Pluje se přes dvě plavební komory a nádhernou skalnatou pří-
rodní rezervací Karvanice mezi Hlubockými oborami. Na tuto 
plavbu je nasazena historická výletní osobní loď Pálava. Loď 
vyplouvá v červenci a srpnu každé pondělí.

Přístaviště v Týně nad Vltavou naleznete v těsné blízkosti 
centrálního parkoviště pod kostelem cca 150 m od náměstí. 
Provoz lodí začíná dle počasí 1. května a končí 31. září.

V Hluboké nad Vltavou dále zajišťují provoz vyhlídkové-
ho přívozu po Munickém rybníce do ZOO Hluboká / zámek 
Ohrada. Přívoz jezdí v pravidelných intervalech od června 
do přelomu září / října. Spojuje městskou část Hluboké nad 
Vltavou s loveckým zámek Ohrada a přilehlou, velmi oblíbe-
nou, ZOO Hluboká. Přístaviště přívozu se nachází poblíž kru-
hového objezdu u Penny Marketu a centrálního parkoviště. 

Jihočeská plavební 
společnost s.r.o. 
Rezervace a informace 
Týn n. Vltavou - tel.: 777 834 710
Informace přívoz 
ZOO Ohrada - tel.: 704 796 066

david.machart@email.cz
jihoceskaplavebni@gmail.com

www.jihoceskaplavebni.cz





Z TÁBORSKÉ HVĚZDÁRNY

Táborská hvězdárna, které je třetí nejstarší svého 
druhu na území Československa, se znovu probudila  
k životu. Do budovy městské knihovny v Jiráskově ulici  
(v blízkosti náměstí T.G.M.), na jejímž vrcholu hvězdárna 
sídlí, jsou srdečně zváni i její návštěvníci.

Už od 4. června znovu otevřela dveře čtvrtečním ve-
čerům pro veřejnost. Při nich se mohou hosté sezná-
mit s historií hvězdárny a jejím osobitým interiérem 
a za příznivého počasí se nechají unést pozorováním 
noční oblohy dalekohledem s výkladem hvězdáře.  
V období od dubna do října je táborská hvězdárna ve-
řejnosti zpřístupněná od 20 hodin. 

Připravena jsou i prázdninová speciální pozorování 
okouzlujících úkazů na obloze. V hlavní roli budou pla-
nety Jupiter a Saturn, které se ocitnou nedaleko od sebe 
poblíž Mléčné dráhy. Záležet samozřejmě bude na pod-
mínkách pro pozorování, nicméně právě jim budou vy-
hrazeny dva večery: neděle 5. a pondělí 6. července. Čas 
akce bude teprve upřesněn a zájemci ho včas najdou na 
stránkách hvězdárny v Táboře (www.hvezdarnatabor.cz). 
Pozorování obou planet – navíc vyšperkované blízkostí 
Měsíce – si návštěvníci hvězdárny užijí v sobotu 1. a v ne-
děli 2. srpna, a také v jeho závěru, konkrétně v pátek 28.  
a v sobotu 29. srpna.

Ve středu 12. srpna se o pozornost přihlásí všeobecně 
neznámější meteorický roj Perseidy známé i jako Slzy 
svatého Vavřince. Také v tomto případě ještě hvězdárna 
stanoví přesný čas zahájení programu.

Hvězdárna v Táboře znovu láká návštěvníky

Více informací najdete na
www.hvezdarnatabor.cz

Foto: Pavel Šácha                                  Foto: Tomáš Danko

1 .  července -  2.  září

Mahlerovy sady

PRAHA 3

Pro naše diváky možnost ubytování se snídaní ve 4* hotelu NH Prague City 

za pouhých 1.537Kč. Info na www.hvezdneleto.cz

      u násnezmoknetezastřešené 
hledištěhvězdné LÉTO

POD ŽIŽKOVSKOU VĚŽÍ

divadlo kalich ê  komoRnÍ divadlo kalich ê  divadlo Palace ê  dva nahatý chlaPi 
caRmen Y caRmen ê  talk show Jana kRause ê  FedeReR -  nadal ê  caveman 
velká zebRa ê  satuRnin ê  zločin v Posázavském PaciFiku ê  daniel landa 

michal hRŮza ê  melodY makeRs ê  FRantišek nedvěd  a další hosté

HiTRÁDi
... které hraje

PoPulární lETní SCÉnA

HL_inzerce_Mesicnik.indd   1 22.06.2020   19:03:19



ZÁMEK MITROWICZ
VÁS OČEKÁVÁ

Červenec a srpen: úterý - neděle 10:00 - 17:00 
Vstupné: dospělí 140 Kč, děti 6-15 let, ZTP a senioři 100 Kč, rodina (2+2) 440 Kč, zámecký park 65 Kč. 
Některé dny bude areál uzavřen z důvodu konání svateb, nutné kontrolovat aktuální dostupnost 
na webových stránkách!

Komentované prohlídky zámku, stylové občerstvení, zámecký park, bylinková 
zahrádka, odpočinková zóna u jezírka, dětské hřiště, výlety lodí

+420 601 601 136, Koloděje nad Lužnicí

www.zamekmitrowicz.cz @zamek_mitrowicz

ZÁMEK MITROWICZ
VÁS OČEKÁVÁ

Červenec a srpen: úterý - neděle 10:00 - 17:00 
Vstupné: dospělí 140 Kč, děti 6-15 let, ZTP a senioři 100 Kč, rodina (2+2) 440 Kč, zámecký park 65 Kč. 
Některé dny bude areál uzavřen z důvodu konání svateb, nutné kontrolovat aktuální dostupnost 
na webových stránkách!

Komentované prohlídky zámku, stylové občerstvení, zámecký park, bylinková 
zahrádka, odpočinková zóna u jezírka, dětské hřiště, výlety lodí

+420 601 601 136, Koloděje nad Lužnicí

www.zamekmitrowicz.cz @zamek_mitrowicz

SOUTĚŽ
Otázka: Na jakém břehu řeky se nachází Zámek Mitrowicz?
Odpovědi zasílejte na e-mail: hrebejkova@zipinzert.cz do 15.7.2020.
5 vylosovaných výherců obdrží vstupenky pro 2 osoby.



Jump aréna Tábor oslavila Den 
Dětí a 1. narozeniny,  na léto 
vypsala sportovní parkour 
kroužek, ale také letní příměst-
ské tábory. Na otázky nám od-
povídal Vojtěch Daňhel.

Byly to vážně skvělé akce, na 
Den Dětí k nám dorazil ob-
líbený dětský youtuber Tary, 
společně se o program staral 
náš domácí šéftrenér a vyni-
kající parkourista Jay Fox, na  
1. narozeniny přijal pozvání 
zase influencer Adam Kajumi, 
český reprezentant v parkouru 
Matěj Srovnal a další skvělí hos-
té. Z obou akcí najdete parádní 
videa na youtube, nebo na na-
šem facebooku.

JUMP aréna Tábor 
POZVÁNKA DO JUMP ARÉNY

Co příměstský tábor o letních 
prázdninách?

Děti si užijí celé dny s našimi 
trenéry, skákání, hry, soutěže, 
zlepší své dovednosti, poznají 
nové kamarády. V jedné partě si 
užijí celý týden. „Příměšťák“ je 
včetně obědů, svačin a pitného 
režimu. Na letní prázdniny na-
bízíme 5 týdnů ve 2 variantách. 
V té sportovnější se mohou tě-
šit každý den na trénink s Jay 
Foxem. Obě varianty obsahují 
jednodenní výlet do všespor-
tovního areálu Komora.

Prý chystáte parkour kroužky 
s Jay Foxem i na prázdniny, je 
to tak?

Chodí k nám hodně dětí přes 
celý školní rok, chceme to zku-
sit. Jsou 2 varianty, začátečníci 
(každé úterý) a pokročilí (každý 
čtvrtek), 1 trénink týdně, vždy 
od 18:00 hod. 14 hodin par-
kouru o prázdninách, originální 
dres pro každého zúčastněné-
ho, zakončeno přespávačkou  
s 50% slevou, cena kurzu je 
2.900 Kč!

www.jumparenatabor.cz

Jak je to s otevírací dobou  
o prázdninách?

Otevřeno denně 8:45 - 20:00, 
rezervaci si každý může udělat 
jednoduše  online na našich 
webových stránkách, bez regis-
trace, bez přihlášení a bez nut-
nosti následného tisku. 

Čekají nás také nabité přespá-
vačky, je to tak?

Noční tréninky pro děti jsou u 
nás hodně populární. 11.7. Jay 
Fox + speciální host, 1.8. Tary + 
Jay Fox, na našich stránkách již 
brzy spustíme registraci.

Nově si u Vás dáme i pizzu, je 
to tak?

Ano je, nejen zákusky z Mu-
zea Čokolády, ale také pizzu ve  
4 příchutích, ta je ideálním do-
plňkem třeba narozeninové 
oslavy.



www.nasezviratkaputim.cz 

Navštivte farmu Naše zvířátka Putim 
s více jak sto druhů zvířat.
otevřeno denně od 9 do 19 hodin
Vstupné dobrovolné.

Putim 125, okr. Písek, tel.: 731 176 090

Zviratka Putim

TIP
NA

VÝLET

MINI FARMA
V PUTIMI



KULTURA

KULTURNÍ DŮM VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Program KD - červenec 2020
• Až do září 2020
UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2020
Umění je blíže lidem a je nedílnou součástí veřejného prostoru.
• Úterý 16. června – úterý 22. září 
MEDVĚD, MÉĎA, MEDVÍDEK 
Výstava medvídků ze soukromé sbírky Drahomíry Venclíkové.
• Pátek 10. července od 17 hod. (Park KD)
ČARODĚJNICE Z KUMBÁLU A DVA KLÍČE   
Pohádkový pátek - Téměř divadelní společnost České Budějovice.
• Sobota 18. – úterý 21. července vždy od 21.30 hod. (Náměstí TGM)
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ 
18.07. – Poslední aristokratka 
19.07. – Hodinářův učeň 
20.07. – Na střeše
21.07. – Afrikou na pionýru
• Sobota 18. července od 19 hod. (Kostel sv. Štěpána Horní Bukovsko)
HUMORESKA - koncert v rámci cyklu Veselská ozvěna 2020
Účinkují: Kristina Fialová – viola, Petr Nouzovský– violoncello.

• Pátek 24. července od  17 hod. (Park KD) 
BRÉMŠTÍ MUZIKANTI – Divadlo NAVĚTVI
Pohádka Brémští muzikanti aneb po dobrém do Brém 
podle klasické pohádky bratří Grimmů.
• Sobota 25. července od 19. hod. (Kostel sv. Václava Dráchov)
ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO - koncert v rámci cyklu 
Veselská ozvěna 2020
Účinkují: Roman Fojtíček, Radim Kvasnica, Otakar Martinovský 
a Michal Koštiuk. 
• Pátek 31. července od 21.20 hod. (Park KD) 
KINO NA KOLEČKÁCH – MODELÁŘ 
Modelář je české drama v hlavních 
rolích s Kryštofem Hádkem a Jiřím 
Mádlem, kteří v Praze provozují 
prosperující půjčovnu dronů. 

Kompletní informace
o programu najdete na: 

w w w.kd-vesel i .cz
Telefon: 381 581 155, 603 495 985

Vážení návštěvníci,

Před návštěvou 
doporučujeme zakoupit 
online vstupenku 
a přečíst informace 
na www.sladovna.cz

Pozor! Nově otevřeno 
ve stanovených časech 
a s omezenou kapacitou

Velké náměstí 113, 397 01 Písek - tel.: 387 999 997 - e-mail: recepce@sladovna.cz 

NOVÁ
VÝSTAVA

LEŤME VYSOKO
OD 1. 7.



FARMA U IVUŠKY
Husovo nám. 531/12, Tábor
(u autobusového nádraží)

www.farmauivusky.cz PO - PÁ 8:00 - 17:30
SO    8:30 - 12:00email: farma@uivusky.cz

tel:   602 771 490

Léto patří Česku

FARMA U IVUŠKY farmauivusky

Cestujte v létě po Čechách a objevujte jejich krásu.
K tomu můžete podpořit malé farmáře a výrobce nákupem
jejich kvalitních výrobků:
- kváskový chléb ze Zlivic
- tvarohové koláče z Písku
- kvalitní zeleninu z Ovčár a Olešné
- - šťávy a mošty
- masa a uzeniny od řezníků
a mnoho dalšího

ČESKÁ

Půjčte si, 
vyhrajte a užijte 
    si ještě víc české 

radosti 

ČESKÁ

Půjčte si, 
vyhrajte a užijte 

Půjčte si, 
vyhrajte a užijte 

Půjčte si, 

    si ještě víc české     si ještě víc české 
vyhrajte a užijte 
    si ještě víc české 
vyhrajte a užijte 

radosti 
    si ještě víc české 

radosti 
    si ještě víc české 

ČESKÁČESKÁ

Sjednejte si v termínu od 21. 5. do 15. 7. 2020 
Fajn půjčku a zapojte se do hry o hodnotné ceny. Díky nim si můžete užít české léto opravdu naplno, 

ať už se chystáte odpočívat v kempu, sjíždět řeky nebo se kochat krajinou ze sedla kola.  

AŽ NA KOST 

137x97mm.indd   1 21/05/2020   15:04
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před těžbou i vyrobené
dle našich požadavků
platba ihned nebo dle dohody
rychlé platby za nejvyšší možné ceny
v případě zájmu koupíme i Váš les
za vysokou cenu
preferujeme výkup
smrkové kulatiny 
v délkách 5 a 10 metrů

Nemusíte již nikdy malovat
Není nutné vyklidit nábytek

Bez vybourání stávajícího podhledu
Hodí se do každé místnosti

Jednička na renovace v Evropě

Zavolejte nám: tel. 602 11 77 30

Familia NOVÁK & NOVÁK s.r.o.

www.renovace-novak.cz 
Více informací a produktů na: 

Výhradní zástupce pro okresy:
Tábor, Písek, Příbram, Strakonice, Prachatice, České Budějovice 

Starý strop v místnosti?
Opět nový za 1 den!

Napínaný stropní podhled:

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



Familia NOVÁK & NOVÁK s.r.o.
Více informací a produktù na: 

Výhradní zástupce pro okresy:

Jednička na renovace v Evropě

Bez vybourání, špíny a hluku
Dveře nemusíte již nikdy natírat
Vhodné pro každé dveře a zárubně
Výběr z více než 1 000 modelů

dříve

Tábor, Písek, Strakonice, Prachatice, Příbram, České Budějovice

Staré dveře?
Nové za pouhý 1 den!

www.renovace-novak.cz

Zavolejte nám: tel. 602 11 77 30

Máte vlhkost
ve zdech?

•  Dlouholetou zkušeností 
s vysoušením zdiva

•  Objednejte si nezávazně odbornou 
prohlídku, analýzu škody 
a předběžný odhad nákladů

•  Speciálne vyvinutá metoda 
nízkotlaké injektáže

• Suché zdivo jednou provždy

• Neohrožuje statiku zdiva

•  Aplikace zvenku 
nebo z místnosti

•  Pevná cena 
bez skrytých 
vícenákladů

Zavolejte nám na
703 123 191 nebo napište

na e-mail: info@sanacezdi.cz

•  V suterénu nebo v obytných 
místnostech?

• Odlupuje se vám omítka?

•  Degradují vám nátěry 
na vlhkém zdivu?

• Ničí vlhko vaše tapety?

• Dochází ke vniku plísní a hub?

•  Máte v místnostech vysokou 
vlhkost vzduchu?

•  Nemůžete ve vlhkém sklepě 
nic skladovat?

•  Jsou vaše náklady na vytápění 
příliš vysoké kvůli vlhkým zdem?

Pomůžeme
vám

Zavolejte nám na
703 123 191 nebo napište

na e-mail: info@sanacezdi.cz

NYNÍ
VELKÉ
SLEVY



Narodila se v Roudnici nad Labem. Do svých třinácti 
let vyrůstala v Minneapolis (USA), kde její otec, filmový 
dokumentarista Václav Kučera, studoval audiovizuální 
tvorbu. Maminka pracovala jako zdravotní sestra. 

Po návratu do ČR vystudovala všeobecné lékařství na 
1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Třináct let praco-
vala na Pediatrické klinice Fakultní nemocnice v Motole. 
Složila atestace z dětského lékařství a dětské pneumono-
logie. Od roku 2017 působí jako dětská pneumonoložka 
v Nemocnici Hořovice. 

V březnu 2020, kdy pomalu vrcholila covidová krize, 
se na svém Facebooku pozastavila nad tím, že na ulicích 
potkává lidi s respirátory nejvyšší ochrany, zatímco zdra-
votníci mají jen základní vybavení. Její příspěvek se začal 
velmi rychle šířit a inspiroval velké možství lidí, kteří po-
mocí Facebooku nabízeli zdarma zdravotníkům po celé 
ČR vlastní respirátory. 

S kamarádkami Věrou Vlčkovou a Evou Kalhausovou 
založily online iniciativu Daruj zdravotníkovi respirátor, 
která zpočátku zprostředkovávala kontakt mezi zdravot-
níky a potenciálními dárci. V krátkém čase vznikla veřej-
ná sbírka s transparentním účtem. Darované peníze byly 
použity na nákup ochranného vybavení pro konkrétní 
zdravotníky a nemocnice. 

Za několik týdnů se jim podařilo získat přes dvě stě ti-
síc korun a nakoupit zhruba sedm set roušek s nano filtry 
a sto padesát ochranných štítů. 

Po zklidnění situace a rozvolňování pravidel, ke které-
mu došlo po Velikonocích 2020, se iniciativa přeměnila 
v informační platformu. Ve spolupráci s komunikač-
ní agenturou Boomerang Communication, reklamní 
agenturou VERmedia s.r.o. a obsahovým studiem Fun-
damentCreative, začala MUDr. Tereza Jeník mapovat 
aktuální situaci vybavenosti zdravotníků adekvátními 
ochrannými pomůckami a také komunikaci mezi paci-
enty a systémem. Informace získává pomocí dotazníků 
rozesílaných lékařům po celé České republice a osobním 
(telefonním) kontaktem s lidmi pozitivně testovanými na 
onemocnění Covid – 19. 

Cílem Mudr. Terezy Jeník a jejího týmu je vytvořit 
online portál, který by pomohl zlepšit kvalitu informací  
o onemocnění Covid-19 a zjednodušit komunikaci mezi 
pacienty a lékaři. 

Transparentní účet: 

123-1574120217/0100

DARUJ
RESPIRÁTOR
MUDr. Tereza Jeník

Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách 
Akreditace MPSV - Zřetel, s.r.o. 

Absolventi kurzu získají odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách. 

Místo konání: Tábor 
Termín: 4. 9. - 23. 10. 2020 
Výuka: pátek odpoledne a v sobotu celý den 
Cena: 7 200 Kč (lze platit na splátky)
Je možné proplatit úřadem práce 
jako tzv. zvolenou rekvalifikaci. 

Přihlaste se na tel.: 734 839 966, e-mail: info@zretel.cz, www.zretel.cz
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ČESKÉ BUDĚJOVICE UVÁDÍ
 

10:00 – 15 :00

RIEGROVA 1756/51
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VSTUP ZDARMA

5. 7. 2020

122 Kč



WOODCOTE CZ, a.s.
Chýnovská 2989, 390 02 Tábor
tel.: 381 251 503
mobil: 775 121 102, 727 966 603
tabor@woodcote.cz

www.woodcote.cz

CHYSTÁTE SE STAVĚT, REKONSTRUOVAT, POTŘEBUJETE PORADIT? 
S důvěrou se obraťte na nás. Poradíme, připravíme kalkulace, zajistíme dopravu. 

Těšíme se na návštěvu.

Pondělí: 6:30-16:00 
Úterý:  6:30-16:00 
Středa:  6:30-16:00 
 

Čtvrtek: 6:30-16:00
Pátek:  6:30-16:00
Sobota: 7:00-11:00

OTEVÍRACÍ
DOBA 
 

PŘIJĎTE SI VYBRAT PŘÍMO DO NAŠÍ PRODEJNY

WOODCOTE CZ, a.s.
Chýnovská 2989, 390 02 Tábor
tel.: 381 251 503
mobil: 775 121 102, 727 966 603
tabor@woodcote.cz

www.woodcote.cz

CHYSTÁTE SE STAVĚT, REKONSTRUOVAT, POTŘEBUJETE PORADIT? 
S důvěrou se obraťte na nás. Poradíme, připravíme kalkulace, zajistíme dopravu. 

Těšíme se na návštěvu.

Pondělí: 6:30-16:00 
Úterý:  6:30-16:00 
Středa:  6:30-16:00 
 

Čtvrtek: 6:30-16:00
Pátek:  6:30-16:00
Sobota: 7:00-11:00

OTEVÍRACÍ
DOBA 
 

PŘIJĎTE SI VYBRAT PŘÍMO DO NAŠÍ PRODEJNY



Letnígrilovačky

Hovězí přední bez kosti 1kg
Grilovací klobása (polotovar)1kg
Mleté maso mix (polotovar) 1kg
Špekáček masový 1kg
Turista 100g
Šunkový salám 100g

BUFET - Pečené koleno 100g
LAHŮDKY - Bageta střední 1ks

189,00
199,00
129,00
139,00

16,50
16,50

23,50
39,00

169,00
175,00
109,00
125,00

15,50
15,90

21,90
35,00

Hovězí přední s kostí 1kg
Masový karbanátek (polotovar) 1kg
Kuřecí steak na gril 1kg
Játrová zavářka (polotovar) 1kg
Maďarská grilovací klobása 1kg
Šunka od kosti 100g

BUFET - Uzenářský karb.100g
LAHŮDKY - Bageta velká 1ks

115,00
125,00
169,00

95,00
179,00

22,90

13,90
49,00

99,00
109,00
149,00

85,00
165,00

20,90

11,90
45,00

Falešná svíčková 1kg
Marinovaná krkovice na gril 1kg
Vepřová žebírka na gril 1kg
Špekáček masový
Anglická slanina 100g
Šunka nejvyšší jakosti 100g

BUFET - Řeznický karb.100g
LAHŮDKY - Kuřecí řízek 100g

239,00
189,00
109,00
139,00

19,90
22,90

15,90
23,50

209,00
169,00

99,00
125,00

18,50
20,90

13,90
21,50

Hovězí přední s kostí 1kg
Masový karbanátek (polotovar)1kg
Kuřecí steak na gril (polotovar)1kg
Šunková klobása na gril 1kg
Gothaj 100g
Vysočina 100g

BUFET - Pečený bok 100g
LAHŮDKY - Vepřový řízek 100g

115,00
125,00
169,00
149,00

9,90
16,5

21,90
23,50

99,00
109,00
149,00
135,00

8,90
15,50

19,90
21,50

Od 6. 7. 2020 do 11. 7. 2020 Od 13. 7. 2020 do 18. 7. 2020

Od 20. 7. 2020 do 25. 7. 2020 Od 27. 7. 2020 do 1. 8. 2020

Stará cena Nová cena

Stará cena Nová cena Stará cena Nová cena

Stará cena Nová cena

OD MAGA PLANÁ NAD LUŽNICÍ, tel.: 773 600 230, 
Po – Čt 6.30 – 17.00, Pá 6.30 – 17.30, So 7.00 – 11.00
MILEVSKO, Náměstí E. Beneše 8/9 

(bývalá prodejna Příbramské masny), tel.: 776 883 158, 
Po – Pá 6.30 – 17.00, So 7.00 – 11.30

Vyplněný kupon odevzdejte v některé z našich prodejen 
a budete zařazeni do slosování.

Jméno: ..............................................................................     Telefon: .........................................
Výherce za měsíc červen je Pelich Josef, Slapy.

SOUTĚŽ

HALA AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V TÁBOŘE 
Tel.: 773 669 916, LAHŮDKY, tel.: 775 568 252, 
Po – Pá 5.30 – 19.00, So 6.00 – 12.00

Akční ceny do vyprodání zásob Veškeré hovězí maso na našich prodejnách, pochází z České republiky!!!

NAJDETE NÁS V PRODEJNÁCH:



Hledáme nové tváře
do našeho týmu ve výrobním závodě 
Veselí nad Lužnicí:

• KONTROLOR KVALITY

• ELEKTRIKÁŘ/ 
ELEKTROMECHANIK

• ŘIDIČ VZV

• DĚLNÍK VE VÝROBĚ

Chceš více informací? Kontaktuj nás:
nabor@ppfeurope.com, tel.: +420 702 265 410
Jateční 470, Veselí nad Lužnicí, 391 81

JHK INFORMUJE

Informace o jednotlivých seminářích a akcích 
naleznete na stránkách www.jhk.cz.

e-mail: kuznikova@jhk.cz
tel.: 381 218 006, mobil: 608 572 260  

Jihočeská hospodářská komora, 
Oblastní kancelář Tábor 
a Jihočeská hospodářská komora, 
Oblastní kancelář Milevsko, 
pro Vás připravily:

Online Ranní káva na téma: 
O DPH pro (ne)plátce

Lektor: Ing. Lenka Cásková - 
daňová poradkyně, SMART Daně s.r.o.

Termín: středa 08. 07. 2020, od 9:00 hod., 
online aplikace TEAMS

Akce je pouze pro členy Jhk, registrujte se na 
stránkách www.jhk.cz.

Nezapomeňte, že rovněž nabízíme 
služby Czech POINT, kde provádíme:

• OVĚŘOVÁNÍ SHODY OPISU NEBO  
• KOPIE S LISTINOU
• OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU
• VYDÁVÁNÍ VÝPISŮ Z ISVS

 
Přijďte si k nám v klidu a pohodlí vyřídit 
vše potřebné.

Ověřovatelskou kancelář Jhk najdete  
v Táboře, v budově centra Univerzity  
ve 2. patře, kancelář č. A 201.



MADETA, a. s., závod Planá nad Lužnicí
hledá zaměstnance pro 

NOVÝ PROVOZ SÝRÁRNY 
Aktuálně nabízíme následující volné pracovní pozice:

OBSLUHY VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ
Požadavky: min.středoškolské vzdělání (obor potravinářský nebo strojírenský),  
dobrá znalost práce na PC, ochota pracovat v nepřetržitém pracovním řežimu  

(12-ti hodinové směny)

OBSLUHY VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ
Požadavky: střední odborné učiliště, schopnost obsluhovat VZV, ochota pracovat  

v třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu

Nabízíme: 
• Práci na hlavní pracovní poměr 

• Možnost kariérního růstu
• Měsíční a roční motivační odměny

• Příplatky za práci v nepřetržitém pracovním režimu
• Náborový příspěvek

• Další benefity ve formě finančních odměn a cafeterií
• Závodní stravování, stravenky

• 5 týdnů dovolené
• Možnost nákupu výrobků Madeta za výhodné ceny

Bližší informace získáte na tel. č.: 381 675 513 
nebo na emailové adrese: martina.pibilova@madeta.cz

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Uplatnění v mateřské škole, mateřském centru, dětské skupině 
a také v domácnostech. Absolvent zkoušky si může zřídit vázanou 
živnost Péče o dítě do tří let věku.

Místo konání: Tábor
Termín: 4. 9. - 3. 10. 2020
Výuka pátek odpoledne a v sobotu celý den
Cena: 11 900 Kč včetně profesní zkoušky. Lze platit na splátky.
Lze proplatit z úřadu práce jako tzv. zvolenou rekvalifikaci.

Informujte se na tel.: 734 839 966, info@zretel.cz, www.zretel.cz

Rekvalifikační kurz



Mezinárodní testování drůbeže, 
státní podnik 

přijme kolegy na pozici:

• Brigádník/ce na porážce drůbeže
• Pracovník údržby
• Pracovník v zemědělství
• Ošetřovatel/ka drůbeže
• Líhňař/ka 

Nabízíme: 
• Stabilní zázemí státního podniku
• Jednosměnný provoz
• 5 týdnů dovolené
• 3 dny zdravotního volna (sick day)
• Zaměstnanecké benefity 
  (kulturní, podnikové akce, …)
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Příspěvek na závodní stravování

Požadujeme:
• Kladný vztah ke zvířatům
• Spolehlivost, pečlivost, samostatnost
• Trestní bezúhonnost
• Řidičský průkaz sk. B

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ NEVHODNÉ 
PRO ASTMATIKY!

Pro více informací nás kontaktujte 
na tel.: 381 200 314, 723 079 294

Životopisy zasílejte na e-mail: 
michaela.krulcova@mtd-ustrasice.cz

www.mtd-ustrasice.cz

Pro zákazníky aktuálně  
sháníme ke koupi byt 
v Táboře a chatu/chalupu  
v okr. Tábor a okolí 
- cenu nabídněte.

+420 724 131 747

Jakub Zeman
Realitní makléř
oblast Tábor a okolí

www.mmreality.cz/makler/jzeman/   e-mail: jzeman@mmreality.cz

www.husse.cz I tel.: 605 964 104

Švédská superprémiová krmiva pro psy a kočky na míru!
Kpt. Nálepky 2396, Praž. sídliště, Tábor, e-mail: chalupska@husse.cz

GRANULE
POCHOUTKY
KONZERVY
DOPLŇKY
STRAVY
KOSMETIKA

Dovoz v Táboře zdarma až k vám domů

Společnost ENVI-PUR, s.r.o. hledá
do svého pracovního kolektivu nové

pracovníky, a to v níže uvedených pozicích:

Bližší informace k nabízeným pozicím
naleznete na www.envi-pur.cz

V případě zájmu zašlete životopis
v elektronické podobě

na e-mail: sekretariat@envi-pur.cz

konstruktér
pracovník montáží 
na stavbách
asistentka oddělení 
nákupu a zásobování

•
•

• 



Co Vám můžeme nabídnout?
•   Výplatu vždy včas, pravidelné přehodnocování výše mzdy
•   Stabilní zaměstnání – jíst je potřeba v době krize i v době, kdy se daří, a 
     Zeelandia je společnost s 30-ti letou tradicí na českém trhu
•   Zaměstnanecké bene ty
     - stravenky v hodnotě 125,- Kč (zaměstnavatel hradí 55 %)
     - 5 dnů dovolené navíc
     - možnost nákupu  remních produktů za zvýhodněnou cenu
     - zaměstnanecký servis (nápoje, praní pracovních oděvů)
     -  remní akce

Pro získání bližších informací kontaktujte personální oddělení:

•  tel.: 381 791 824
•  e-mail: prace@zeelandia.cz 
Informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete na našich webových stránkách www.zeelandia.cz.

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ
V POTRAVINÁŘSKÉ
VÝROBĚ V MALŠICÍCH U TÁBORA.



Obsluhu linky
Řidiče VZV

Údržbáře - elektrikáře

Dělnice/dělníky do výroby

Zajímavé odměny formou 13. a 14. mzdy
Čtvrtletní odměny
Stravenky nebo obědy v jídelně
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