
Dačice, Jemnice, M. Budějovice, 
Slavonice, Studená, Telč, 

Želetava a okolí

1/13

jarmark
R E K L A M N Í  A  I N F O R M A Č N Í  N O V I N Y   –   L E D E N  2 O 13  –   Č Í S L O  I /2013  –   R O Č N Í K  X I X

roznášeno 
do domácností  
ve 180 obcích 

jihozápadní Moravy

19.200 ks 
výtisků

CENACENA 
 již od 20 588 Kč20 588 Kč

vč. 14% DPH

cech@tamznojmo.cz

Zakázková 

DAČICE
kancelář: 

Tel: 728 312 403Tel: 728 312 403

www.obkladacstvi-kriz.cz MNOŽSTEVNÍ SLEVY

KOUPELNOVÉ STUDIO NIVY 

KOUPELNOVÉ STUDIO KŘÍŽ - DAČICE

KOUPELNY NA KLÍČ S 14% DPH 

- p. Kříž 723 073 621

PROFESIONÁLNÍ PORADENSTVÍ

GRAFICKÉ 3D NÁVRHY

ROZVOZ ZBOŽÍ

směr J. Hradec naproti Benzině

tel.: 384 420 384

e-mail: kratka@obkladacstvi-kriz.cz

PO – PÁ   7:00 – 18:00 

SO   8:00 – 11:00
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ul. Krátká 159

P ejeme Vám p íjemné prožití váno ních svátk ,
 hodn  zdraví, št stí a spokojenosti 

v novém roce 2013.

n
P ee

e-mail: zahradnitechnikafucik@seznam.cz           www.zahradnitechnika.prodejce.cz

ZAHRADNÍ TECHNIKA 
Václav Fučík 

Na Podolí 130

675 31 Jemnice 
Tel./fax: 568 443 059

Mobil: 607 279 706

PRODEJ A OPRAVY

Příjemné prožití vánočních 
svát ků a šťast ný 
nový rok 
našim milým 
zá kaz ní kům 
přeje fi rma 

      Václav Fučíkčíkíkk

www.kb-uhli.cz Tel.:  515 258 157 
  603 524 066

Rozvoz i v sobotu

KVALITNÍ 
SUCHÉ UHLÍ

Možnost úklidu pásem
Nad 40q množstevní sleva 

A K C E
d o  3 1 .  3 .  2 0 1 2

Uvidíte v soukromém 
„Muzeu zem d lství Slup – Oleksovi ky“, 
které bude slavnostn  otev eno o ned li velikono ní 

dne 8. 4. 2012  ve 14 hodin 
v Oleksovi kách p. 190.

P IJMEME

Nástup možný ihned.

VYUŽIJTE POSLEDNÍ ŠANCI!
VĚRNOST až 60.000 Kč

H L E D Á M

 
606 120 440.

Skladujeme 
pod st echounakoupíte u K&B, s.r.o.

Děkujeme našim zákazníkům za projevenou důvěru 
a přejeme Vám všem příjemné prožití 
vánočních svátků, hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti
v novém roce 2013
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Kontakt: 
Josef Tkáč, Hříšice 75 
tel.: 384 423 209 
 606 515 084 

rekonstrukce koupelen 
 kamenné dlažby
stavby rodinných domů

 zateplování fasád

ZEDNICTVÍ

Josef Tkáč 

Provádíme veškeré 
zednické 

a obkladačské práce

OBKLADAČSTVÍHYDROIZOLACE 
KLEMPÍŘSTVÍ
POKRÝVAČSTVÍ

Radek NOVOTNÝ
Dolní Němčice 93, 380 01 Dačice
Tel.: 608 122 332
klempirstvi. novotny@seznam.cz

veškeré rovné střechy, balkóny, terasy, 
 jezírka, bazény, rybníčky, spodní stavby, 
 proti radonu a tlakové vodě z měkč. PVC

veškeré plechové střechy, vč. trapézů 
 a taškových plechů

bitumen mod. pásy, asfaltové šindele

STŘECHY - IZOLACESTŘECHY - IZOLACE

ČALOUNICTVÍ
DačiceDačice

opravy nábytku
opravy autosedaček
výroba autoplachet a veškeré opravy

mob.: 776 303 341 Göthova 112 

Krivenský Ondřej

e-mail: calounictvikrivensky@seznam.cz

Výkup zboží za hotové peníze
Zprostředkování prodeje
Prodej zboží

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ, AUTA
Tel.: 602 810 459, L. Kasalá

BAZAR – ZASTAVÁRNA U AMOSE
Komenského 12/V, DAČICE

Tel.: 776 125 653
kopírování

ZEDNICTVÍ
Dokoupil Milan

Knínice 66, 588 56

Tel: 776 196 111 

SETO, spol. s r.o.
Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice
tel/fax: 384 420 227, email: seto@seto.cz www.seto.cz

Všem našim zákazníkům a přátelům 
přejeme plno radostných 
a úspěšných dnů 
v nadcházejícím roce 
a příjemné prožití 
svátků vánočních  
 
 
kolektiv fi rmy
SETO Dačice

h dnů 
ejícím roce 
prožití 

nočních  

firmy
čice

 

Drogerie Jemnice, Havlíčkovo nám. - prodejna v síti TETA 

Děkujeme Všem 
svým zákazníkům 
za důvěru a přejeme Vám všem 
krásné a pohodové svátky.
V novém roce hodně pracovních 
i osobních úspěchů

Zdeňka Svobodová 
s kolektivem prodavaček

JEMNICE

 

Vážení zákazníci, d kujeme Vám za p íze  
a p ejeme Vám radostné svátky váno ní, 

hodn  zdraví, št stí a spokojenosti 
v novém roce 2013

Kolektiv firmy stavebnin STELA Jemnice.

ZEDNICTVÍ

Vejmělek Milan      728 267 845

OBKLADY
DLAŽBY

Nejkrásnější 
vánoční svátky 
plné pohody 
a v novém roce 
vše nejlepší přeje 

Papírnictví Slabá 
s kolektivem prodavaček
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Tel. 603 232 884

PRODEJ MĚKKÉHO 

A TVRDÉHO PALIVOVÉHO 

ŠTÍPANÉHO DŘEVA

MAREK RAKUŠAN
Mladoňovice

e-mail: wood.rakusan@volny.cz

PRODEJ SUŠENÉHO 

TRUHLÁŘSKÉHO ŘEZIVA

smrk, borovice, dub, buk, olše aj.

Doležal František, tel.: 777 807 077

e-mail: freedolezal@seznam.cz

Pracovní doba:
Po - Pá  
900 - 1200  1330 - 1700

So      900 - 1100

Doležalová Jana  tel.: 775 226 219, e-mail: anaj.dol@seznam.cz
provozovna Göthova 149/I, 380 01 Dačice
pod kostelem - naproti bufetu POD HRUŠKOU 

ZDRAVÝ SPÁNEK
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vestavné vestavné SKŘÍNĚ 
na míru

Zaměření a kalkulace zdarmaZaměření a kalkulace zdarma

V NEDĚLI 16. a 23. 

prosince OTEVŘENO

SKŘÍNĚ SKŘÍNĚ 

SE ZÁRUKOUSE ZÁRUKOU 5-TI LET 5-TI LET

Děkujeme našim zákazníkům 
i obchodním partnerům 

za projevenou přízeň a důvěru.
 

Všem přejeme příjemné 
prožití vánočních svátků, 
zdraví, štěstí a úspěšný

celý rok 2013

Jana a František Doležalovi

RENOVACE ROZESCHLÝCH NEBO POVRCHOVĚ POŠKOZENÝCH 
DŘE VĚ NÝCH A PARKETOVÝCH PODLAH

 POKLÁDKA LAMINÁTOVÝCH, DŘEVĚNÝCH A KOR KO VÝCH PLO VOU CÍCH PODLAH
 POKLÁDKA A PRODEJ  PVC A KOBERCŮ  
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ŽALUZIE

KOŽENKOVÉ, PLASTOVÉ 
 SHRNOVACÍ DVEŘE A STĚNY

TAPETY

PLOVOUCÍ PODLAHY

extra dlouhá, široká prkna s drážkami
proužky - inline, mozaiky
postaršené podlahy - prkna
vinylové podlahy

SPECIÁLNĚ UPRAVENÉ   
 ŽALUZIE PRO PLASTOVÁ 
 A EURO OKNA 

NA VYBRANÉ DRUHY KOBERCŮ, PVC A LAMINÁTOVÝCH PODLAH SLEVA AŽ 30%

MODERNÍ TRENDY PODLAH

Miloš Novotný, Dlouhá 455/V, Dačice     tel.: 384 423 043, 602 372 931

MONTÁŽ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ - DESIGNOVÉ, STANDARDNÍ A SKLENĚNÉ
- široká nabídka lakovaných, dýhovaných povrchů, skel i kování 

DODÁVKA A MONTÁŽ KUCHYNÍ - vč. návrhu a elek tro spo tře bi čů 

Záruka 3 - 5 let, do pra va zdarma

 TEXTILNÍ ROLETY, MARKÝZY 

VENKOVNÍ ROLETY 
 PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ

GARÁŽOVÁ VRATA

  

Děkujeme našim zákazníkům i obchodním partnerům 
za projevenou přízeň a důvěru. 

Všem přejeme krásné vánoční svátky 
a do novéhoroku 2013 hodně zdraví, 

úspěchů a spokojenosti

ům 

PRODEJNA ZDRAVOTNÍCH POTŘEB
DAČICE, Havlíčkovo nám. 84 

po, út, čt  800 – 1200  1300 – 1600

st + pá  800 – 1200  1300 – 1700 

so 800 – 1100

vedle zámku
vedle zámku Tel.: 777 94 31 74

OTEVŘENO MÁME I V NEDĚLI 
16. a 23.12. od 9 do 12 hodin.

Mnoho krásných chvil 
v příjemné atmosféře Vánoc 

a hodně pracovních i osobních úspěchů 
v novém roce Vám přeje 

30. 12. 2012 - 6. 1. 2013 – ZAVŘENO – inventura

Irena Kněžínková

Akce
28. 12. 2012

SLEVASLEVA  20%20% na veškeré zboží

JEMNICE 
Palackého 771

Otev eno: Po - Pá 8.30 - 11.30   13.00 - 17.00 hod.   So 8.30 - 11.30 hod.

Módní od
vy

Tel.: 568 450 508
www.sluzby.cz/odevy

08Tel.: 568 450 50
Krásné svátky plné pohody a lásky a úsp šný rok 2013

Mgr. Ing. Ludmila Rajdlová

Kontaktní adresa: 

Krátká 6, 588 56 Telč
Nonstop tel.: 602 189 733

Izolace proti vodě 
a ra do nu

MĚŘENÍ RA DO NU

DVEŘE SAPELI  
SLEVA  30%

Jiří Šenigl , tel. 775 219 361 
jsenigl@volny.cz

- zaměření, dodání a montáž. 

AKCE
AKCE
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SERVIS ELEK TRO MO TO RŮ
JIŘÍ ŠIMEK, Vystrčenovice 20, tel./fax: 567 318 126, mobil: 606 525 140

převodových
brzdových
elektrobubnů
víceobrátkových
kalových čerpadel Sigma
motory pro domácí vodárny - výměnný způ sob
havarijní opravy do 24 hodin

ELEK TRO MO TO RY 

PRODEJ NOVÝCH A RE PA SO VA NÝCH ELEKTROMOTORŮ
PRODEJ KALOVÝCH ČERPADEL           PRODEJ ČERPADEL PRO ÚT

e-mail: dvo rak @kamenictvi-dvorak.cz

e-mail: dvorakzprac.kamene@quick.cz

www.kamenictvi-dvorak.cz

Tel./fax: 567 223 845, mobil: 602 559 853

Myslibořská 460, 588 56 TELČ
(směr Brno, Mysliboř, před železničním přejezdem doleva)

Dvořák & syn, Telč
Na zakázku vyrábí

ŠIROKÝ VÝBĚR TUZEMSKÝCH I ZAHRANIČNÍCH ŽUL

více než 1000 tun materiálu skladem

pomníky, krycí desky a rámy, vše z přírodního i umělého kamene, 

  včetně dopravy a montáže

  betonové urnové sklípky

nápisy, erby, obrázkové motivy a portréty do kamene, pískované   

  nebo gravírované 

dlažby, schody, obklady - vnitřní i venkovní

kuchyňské pracovní desky, koupelnové desky, parapetní desky

krbové desky, stolní desky, zahradní stolky 

grilovací (pečící) kameny

Dále nabízí

čištění a přebrušování pomníků i na hřbitově

rovnání a opravy pomníků

přípisy a obnovy nápisů

čištění kamenných ostění, schodů, apod.

prodej náhrobních doplňků

Dluhové centrum 
Pohoda 

poradí zdarma
(i podnikatelům).

Každý dluh má řešeníKaždý dluh má řešení

tel.: 739 316 057tel.: 739 316 057

dluzite@seznam.czdluzite@seznam.cz

Zastavte dluhy včas, 
stačí SMS, zavoláme

Aplikace hydroizolačních 
mPVC fólií

tel.: 608 272 585
 I. MORAVEC, Sedlejov 34 

HYDROIZOLACE

588 62 Urbanov

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ IZOLACÍ  
 PLO CHÝCH STŘECH   

 IZOLACE BALKONŮ, TERAS 
 Pokládka pochůzné fólie na nové 

 i starší předchozí povrchy - UV fi ltr
 Izolace spodních staveb 
 Izolace proti vlhkosti, tlakové vodě 
 IZOLACE PROTI RADONU
 Jezírka - bazény

Mnoho krásných chvil 
v příjemné 

atmosféře Vánoc 
a hodně pracovních 
i osobních úspěchů 

v novém roce 
Vám přeje

Ivan Moravec

Mno

a
h

 

Opravy a rekonstrukce domů a bytů
Stavby rodinných domů na klíč
Rekonstrukce bytových jader
Vnitřní a vnější omítky
Zateplení fasád
Sádrokartonové konstrukce
Půdní vestavby
Obklady a dlažby
Zámkové dlažby

Provádíme veškeré zednické práce:

Jsme plátci DPH
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SKLENÁŘSTVÍ - TRUHLÁŘSTÍ 
Velká brána 558, JEMNICE 

Info. na tel: 539 03 03 93, mobil: 603 81 83 46

TRUHLÁŘSKÁ VÝROBA
POŘEZ KULATINY - PRODEJ STAVEBNÍHO ŘEZIVA
VEŠKERÉ SKLENÁŘSKÉ VÝROBKY DLE POŽADAVKŮ
PRODEJ A MONTÁŽ POLYKARBONÁTU

POZOR! MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKEN, DVEŘÍ, 
SÍTÍ DO OKEN, ŽALUZIÍ, DVEŘNÍCH 
SAMOZAVÍRATELNÝCH SÍTÍ Otevřeno: 

po, út, čt, pá 6 - 1430 hod.
st 6 - 16 hod.

Mnoho štěstí a radosti ve dnech vánočních.  
Zdraví, osobní i pracovní úspěchy 
v novém roce 2013
           Vám přeje fi rma  PAVEL POKORNÝ

POŘEZ DŘEVA U VÁS

Tel.: 602 486 096

mobilní pásovou pilou 
PŘÍMO U VAŠEHO DOMU NAŘEŽEME 
prkna, latě, trámy 
max. délka 6 m, průměr 80 cm
nutná přípojka 380V

Pavel Kadlec

Přeji Vám radostné 
prožití vánočních svátků 
a úspěšné vykročení 
do nového roku.

uzávěrka únorového 

23. ledna 2013
ve 12 hod.

vydání Jarmarku 

TRUHLÁŘSTVÍ
Bohumír Nix

Březinova 273, NOVÁ ŘÍŠE

truhlarstvi.nix@seznam.cz

Tel.: 723 500 023, 722 293 551

STVÍ
nyní nyní 10 % 10 % SLEVASLEVA  

          na veškeré výrobky

          na veškeré výrobky

www.jarmark-noviny.cz
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ČALOUNICTVÍ
Krivenský Josef, Polní 740

 opravy nábytku

 opravy autosedaček

 výroba autoplachet a veškeré opra vy

JemniceJemnice mob.: 776 00 92 39

ODVOZ 

a DOVOZ do 50 km ZDARMA

e-mail: pepa.krivensky@seznam.cz

www.mazdablanne.blog.cz

náhradní díly

Blanné 8 (u Moravských Budějovic)

MAZDA 
nákup a prodej

Tel.: 777 235 654, 774 496 886
 NEJLEVNĚJŠÍ NOVÉ VÝFUKY

ŘEMSTAVO – PSV
s.r.o.

KOMPLETNĚ STŘECHY
ZÁMEČNICKÉ PRÁCEpr

ov
ád

í

V Kaštanech 36/II
380 01 Da ice

Tel.: 384 425 337
e-mail:remstavopsv@seznam.cz 

VÝKUP VOZIDEL 
VŠECH ZNAČEK 

Tel.: 777 235 654, 774 496 886
Blanné 8 (u Moravských Budějovic)

www.mazdablanne.blog.cz

NEHAVAROVANÝCH, HAVAROVA-

NÝCH ČI JINAK POŠKOZENÝCH

Vlastní doprava, regiony 
Da icko, Jemnicko 

o  P ípravné práce pro stavby
o  Vodohospodá ské stavby
o  Provád ní staveb

ZEMNÍ PRÁCE Ladislav Krej í
Nabízíme služby traktorbagry     JCB 3CX 
               a pásovým rypadlem CAT312CL

739 416 925   mot.lad@seznam.cz
ULOŽÍME 

STAVEBNÍ SUŤ

PRODEJ SPOLEČENSKÝCH A PLESOVÝCH ŠATŮ

 výběr ve všech velikostech a délkách

PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ 

 nejnovější metodou (PU pásky) – cena již od 2 699 Kč

VIZÁŽISTA – SLAVNOSTNÍ ÚČESY A LÍČENÍ 

 (lze i u Vás doma)

www.salonanabell           salonanabell@seznam.cz           728 559 881

Karlovo nám. 17/11
(průchod do Židosvského města)

674  01 Třebíč

Zveme Vás do nově 
otevřeného obchodu

Akční a zaváděcí ceny!

účesy  350 Kč  250 Kč

líčení  350 Kč  250 Kč

účes + líčení   od 450 Kč

Výroba interiérových krbů

ALENA KLOIBEROVÁ, Dačice 98/IV
tel.: 384 420 323, 725 230 060

KAMENOSOCHAØSTVÍ
BULI KA

Pr
o 

Da
či

ck
o:

 

Veškeré přípisy do kamene, zlacení 

a stříbření, krátké dodací lhůty

VÝROBA PO MNÍ KŮ Z PŘÍ ROD NÍ HO KAMENE

mob..602 517 950
Dílny a pro dej na: Chotěbudice č.53     

 www.bulicka.cz

950

Přejeme Vám 
radostné Vánoce, 

štěstí a stálé zdraví 
v novém roce 

2013 

Přejeme Všem, příjemně prožité Vánoce,
hodně lásky, pohody a zdraví

v novém roce 2013

           kolektiv fi rmy HRON Dačice s.r.o. 

Tel.:  603 590 837
www.pila-dyjice.cz

PILA DYJICE
Jaromír Pavlí ek

PI
JaDY J I C

E

Veselé Vánoce, 
zdraví, štěstí, 
spokojenost 
v roce 2013

Vám přeje 

Jaromír Pavlíček

Hradecká 7, Dačice
721 883 154
384 423 554 
            - večer po 16. hod.

Ing. Kelbler Jiří 
PODLAHYPřeji Vám i všem Vašim blízkým 

příjemné prožití vánočních svátků 
a v novém roce 2013 
pevné zdraví, mnoho štěstí 
a spokojenosti.

                        Jiří Kelbler

svátků 

www.montazsadrokartonu.eu
jsme plátci DPHe-mail: montsad@seznam.cz

kontakt: 608 951 850, 608 242 980

montáž sádrokartonu,
izolací a plovoucích podlah
malířské práce
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Přejeme vám spokojené, 
láskou a porozuměním naplněné 
vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí 
a úspěchů v novém roce 2013. 

é 
těstí 
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PROPROFACHMANYFACHMANY

tel.: 774 812 915, e-mail: jiri.fedra@restako

KOUPELNOVÉ STUDIOKOUPELNOVÉ STUDIO

Ji
í F

ed
ra

JEMNICE, Velká brána 503 

množstevní slevy             doprava do 10 km zdarma

Jiří Fedra
TÓNOVACÍ CENTRUM

                      SLEVY AŽ 50%
              NA VYBRANÝ SORTIMENT 

Zam ení a zpracování cenové nabídky zdarma !!!

nevztahuje se na zboží které je již v akci

15 % sleva 
na všechny 

skladové 
zásoby

v prosinci

nevztahuje se na zboží, nevztahuje se na zboží, 

které je již v akcikteré je již v akci

tel.: 774 812 918, e-mail: koupelny@restako.cz

Rozdáváme 

jen samé TRUMFY

z našeho centrálního katalogu

Děkujeme zákazníkům i partnerům 
za přízeň a spolupráci a přejeme 
všem klidné a spokojené
svátky vánoční, štěstí 
a pohodu 
v nastávajícím 
roce 2013

TÓNOVAAAAAAAACCCCCCCCCCCÍÍÍÍÍÍÍÍÍ CCCCCCCCCENTRUUM
Fasádní omítky, Omítkové směsi

Interiérové i exteriérové barvy

NAMÍCHÁME NA PO KÁNÍ 

tel.: 608 225 815, e-mail: tonovacka@restako.cz

w
w

w
.r

e
st

a
k

o
.c

z

KOMPLET ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI SKLADEM

AKCE NA SKLADOVÝ POLYSTYREN,

100 mm, 1m2 za 116 Kč vč. DPH 

       SLEVY 
NA VYBRANÝ

profachm
any

chm
annyyNOVÁ letáková akce 

Dešov 131
Tel.: +420 728 426 470
e-mail: soukup@interierysoukup.cz

www.interierysoukup.cz

Zakázková 
truhlá ská výroba

INTERIÉRY 
              SOUKUP

VÝROBA A MONTÁŽ 

KUCHY SKÝCH LINEK
vestavné spotřebiče a kuchyňské doplňky
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návrhy ve 3D

Příjemné prožití svátků 
vánočních a úspěšné 
vykročení do roku 
2013.

nnáááááávvvvrrrhhhhhhhyyyy vvvveeee 3333333DDDDDD

VÝROBA 
DÝHOVANÝCH A  
MASIVNÍCH DVE Í 
V ETN  ZÁRUBNÍ

Děkujeme za spolupráci v roce 2012.oce 0 .
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pojištění     půjčky     úvěry     hypotéky     stavební spoření     penzijní připojištění   zajištěné daně

         Adresa fi rmy: TELČ

Křížova 65, tel. 567 243 522 
PO, STŘ - 8.00 - 18.00 hod. 
ÚT, ČTVR - 8.00 - 16.00 hod.

Váš přítel v pojištění.

www . kkmakler . cz

VÝROČÍ DVACET ROKŮ PRÁCE V OBORUVÝROČÍ DVACET ROKŮ PRÁCE V OBORU

Potřebujete pojistit vozidlo, dům, rodinu, sebe, fi rmu…...?
Připadá Vám, že platíte příliš vysoké pojistné ?

Vaše pojišťovna Vám zdražila ?
Nejste spokojeni se službami pojišťovny nebo poradce ?

Jsme nezávislá makléřská fi rma
Pod „jednou střechou“ sjednáváme produkty DVACETI společností !

SPRÁVNÝ ČAS NAVŠTÍVIT NÁS A ZAČÍT VYUŽÍVAT NAŠE SLUŽBY !

TESAŘSTVÍ
Rekonstrukce střech

Dřevostavby

Zahradní stavby

Střechy na klíč

Dřevěné ploty

Chaty na klíč SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKA: 
HOBLOVÁNÍ, VYKRACOVÁNÍ A NATÍRÁNÍ MATERIÁLŮ

Tel.: 776 330 482

Dřevoprodej u SvazarmuDřevoprodej u Svazarmu
www.tesarstviklimes.cz bývalý Baumatbývalý Baumat

DAČICE, Berky z Dubé OD LISTOPADU 

OTEVŘENÁ NOVÁ 

PROVOZOVNA 

U BENZÍNOVÉ 

PUMPY SMĚR 

J. HRADEC

           BEZKONKURENČNÍ C
VY!                

                 
                          

   BEZKONKURENČNÍ CENY - ZAJÍMAVÉ SLEVY!

LAMINO DESKY od 99 Kč m2

akce

K přání příjemného prožití vánočních svátků 
a mnoha úspěchů v novém roce 2013 připojujeme 

i poděkování za Vaši důvěru.

HOBLOVÁNÍ

PRODEJ 

PROPANBUTANOVÝCH 

LAHVÍ
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DESKY DURÉLIST   – výrazné slevy– výrazné slevy

Chelčického 260

Moravské Budějovice

www.ferrum-mb.cz

tel.: 568 422 712, mobil: 602 723 721, 606 638 589
e-mail: ferrum@ferrum-mb.cz

Váš autovrak si vyzvedneme u Vás doma ZDARMA.
Doklad o ekologické likvidaci vystavíme obratem.

Vlastníme povolení krajského úřadu kraje Vysočina

Ekologická likvidace autovrak

Jsme připraveni 

Vaše auto vykoupit 

na náhradní díly 

až za 20.000 Kč

Mob: 606 638 589, 725 870 061

tel.: 773 079 300               www.hydapress.cz

Mnoho osobních i podnikatelských úspěchů přejeme našim stávajícím 
i budoucím zákazníkům v novém roce 2013.

Adresa provozovny: Pražská 1337, 676 02 Moravské Budějovice

HYDAPRESS CZ

SPOJOVACÍ MATERIÁL A KOTEVNÍ TECHNIKA 

SLEVY PRO PODNIKATELE

- ZAVÁDĚCÍ CENY 
- DO KONCE LEDNA 2013 - SLEVA 20%

m

NIIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

S.R.O.
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Zamìøení a rozpoèet ZDARMA

Provádíme práce:

 •pokrývaèské

 •tesaøské

 •klempíøské

 •zednické
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Info a objednávky na tel.: 607 124 511

CUKRÁRNA EZNICTVÍ
Petr KARÁSEKSo a KARÁSKOVÁ  

nám. Svobody 36

JEMNICE

nám. Svobody 73

JEMNICE

P ejeme Všem, p íjemn  strávené Vánoce,
hodn  lásky, pohody a zdraví

v novém roce 

2013

Á 

STA VEB NI NY

Sádrokartony - včetně pří slu šen ství
 Taška Bramac + KM Beta
 Střešní okna FINESTRA, VELUX

Tel./fax: 568 450 745
602 780 385 p. Buliček
602 780 466 p. Bastl

Pokrýva ské a klempí ské práce

PRODEJ PÍSKU, DRTI, BETONOVÉ SMĚSI  
včetně dopravy na místo (multicar, mix)

DOPRAVA A ZEMNÍ PRÁCE - UMC-750, Liaz 18.33 + HR

Prodejní doba: 
po - pá  7:00 - 16:00 hod.
so  7:00 - 10:30 hod.

Doprava a složení materiálu zajišt na, samoz ejmostí je bezplatný cenový návrh!

U erného mostu 773, JEMNICE

 a.s. 

 Polystyrény, tepelné izolace
 Betonové výrobky 

 - dlažby, skruže, ob rub ní ky

ŠIROKÝ SORTIMENT ZDÍCÍCH MATERIÁL

Jemnická Jemnická STAVBASTAVBA,,  a. s.a. s.

:

Děkujeme našim zákazníkům 
za projevenou důvěru a přejeme 
Vám všem příjemné prožití 
vánočních svátků, 
hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti
 v novém roce 

ům 
ejeme 

telefonem: 
602 767 954 
e-mailem: 
jarmark.noviny@centrum.cz
v redakci: 
Palackého nám. 28/II, Dačice
(budova České pojišťovny)

www.jarmark-noviny.cz
facebook/jarmark reklamní noviny

o podmínkách 
a cenách inzerce  

se informujte
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PROJEDE  DVEŘMI 80 cm !!! 

PRÁCE  UVNITŘ  V BUDOVÁCH… 

ŠETRNÝ K STÁVAJÍCÍM TRÁVNÍKŮM ... 

PŘÍPOJKY, KANÁLY, ZÁKLADY RD, 

PLOTŮ, OBKOPÁNÍ DOMŮ

Krajířova 22, 380 01 Dačice

ZEMNÍ PRÁCE MIKROBAGREM JCB
MALÝ POSTAVOU , VELKÝ VÝKONEM

DAČICEDAČICEKORINT KORINT ®
Korint stavební spol. s r.o.
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PROVÁDÍME STAVBY: 
– novostavby a opravy domů

– rekonstrukce staveb

– zateplování budov ZELENÁ ÚSPORÁM

– půdní vestavby bytů

– fasády klasické i štukové

– snižování vlhkosti starých domů

tel. 602 122 995, 602 459 002

e- mail: korint@iol.cz

OPRAVY PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH STAVEB:
– dílčí rekonstrukce nebo na klíč

– včetně plotů a parkové úpravy

www.korint.cz KLÍČ KE STAVBĚ

PLASTOVÁ OKNA 

5; 6; 8 komor 

PŘESVĚDČTE SE, ŽE JSME NEJLEVNĚJŠÍ

150 m od Palackého náměstí - první parkoviště pro 4 auta po pravé straně - směr nemocnice

EUROOKNA, HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE, GARÁŽOVÁ VRATA 

ZIMNÍ ZAHRADY

DOPRAVA A MONTÁŽ  PŘÍMO OD VÝROBCE 

ZDENĚK DVOŘÁK      Středisko Dačice, Antonínská 55

Každý rok desítky realizací -  Dačice, Telč, M. Budějovice, Jemnice, Slavonice,  

Studená, Kunžak, Třešť, Želetava, Třebíč, Jihlava, J. Hradec, Pelhřimov, Praha ...

Fotogalerii najdete na www.plastova-okna.org
EXTRA VELKÉ ZIMNÍ SLEVY AŽ 62 % dle zakázky

Zavolejte si o bezplatnou a nezávaznou návštěvu u Vás doma

mobil: 606 212 000, e-mail: dvorak.zd@seznam.cz

Hradišťko 26
380 01 DAČICE

SERVISNÍ SLUŽBY O VÍKENDECH 
I SVÁTCÍCH

tel./fax.: 384 423 619
mobil: 602 526 735

 záruční a pozáruční servis
 prodej, montáž a dodávky chla dí cí ho zařízení

Gymnázium a Střední odborná škola
Moravské Budějovice, Tyršova 365

Kontakty:  e-mail: skola@gymsosmb.cz, internet: www.gymsosmb.cz

Gymnázium:  Vých. poradce: RNDr. Věra Pánková 568 408 076

SOŠ:  Vých. poradce: Mgr. František Dubský 568 421 034

Pro školní rok 2013/2014 přijímáme do denního studia:
  79-41-K/61 GYMNÁZIUM – 1 třída (30 žáků) 

 Šestiletý studijní obor je určen pro absolventy 7. ročníků ZŠ se studijními předpoklady a nadáním.

  79-41-K/41 GYMNÁZIUM  – 1 třída (30 žáků) 
 Čtyřletý studijní obor je určen pro absolventy 9. ročníků ZŠ.

  68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST – 1 třída (30 žáků) 
 Čtyřletý studijní obor je určen pro absolventy 9. ročníků ZŠ.  Stěžejními odbornými předměty jsou právo,  

 veřejná správa, veřejné fi nance a technika administrativy a výpočetní technika.

  75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST – 1 třída (30 žáků) 
 Čtyřletý studijní obor je určen pro absolventy 9. ročníků ZŠ. Hlavními odbornými předměty jsou sociální  

 péče, psychologie, speciální pedagogika, právo a sociální poradenství.

Pro zájemce o studium při zaměstnání otevíráme obory Sociální činnost a Veřejnosprávní činnost i v dálkové formě studia.

Informace o podmínkách přijímacího řízení budou zveřejněny na www.gymsosmb.cz do 31. 1. 2013.

Jemnice, Široká 1007 tel.: 607 762 274

VODA - TOPENÍ - PLYN

Děkuji našim zákazníkům 
za projevenou důvěru 

a přeji Vám všem 
krásné svátky, 

pohodu a štěstí v novém 
roce 2013.

Miroslav Wojtyla



10 1/13tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz

okna - dveře 
Firma Bastl, DAČICE, Antonínská 15/II

tel.: 776 697 180

          602 781 336

e-mail.:  info@oknabastl.cz

 bastl.dacice@quick.cz

tel./fax:  384 420 140

DAČICE Antonínská 15/II (obch. centrum - směr nemocnice) www.oknabastl.czwww.oknabastl.cz

solidnost rodinné fi rmy

GARÁŽOVÁ VRATA

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ ...

VNITŘNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ 

STŘEŠNÍ OKNA Ceny jsou bez DPH
1650,- Kč 790,- Kč790,- Kč

                       N
OVINKA 

                       N
OVINKA 

DVEŘE V DEKORU 
DVEŘE V DEKORU  bílá, buk a jabloň

 bílá, buk a jabloň

P ejeme Vám krásné Vánoce P ejeme Vám krásné Vánoce 
a mnoho úsp ch  a mnoho úsp ch  
v novém roce 2013v novém roce 2013

1611111116666666555501650,

NiKi MB, s.r.o. 

Ú ETNICTVÍ – DAN  – PORADENSTVÍÚ ETNICTVÍ – DAN  – PORADENSTVÍ  

provozovna: 

Pivovarská 67, Moravské Budějovice

Tel.: 561 019 022, 777 854 343

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti v novém roce PF 2013

Přednáší a na dotazy odpovídá:

Ing. Antonín Bartušek, daňový poradce, daňový a účetní expert

Cena semináře: 1.200 Kč

Přihlášky na výše uvedenou adresu nebo e-mailem: niki@nikimb.eu

NOVELA ZÁKONA O DPH K 1. 1. 2013
Datum a čas konání semináře: 8. 1. 2013, 8.30-13.00

Problematika DPH včetně změn platných od 1.1.2013

DA  Z P ÍJM  FYZICKÝCH OSOB  
Datum a čas konání semináře: 28. 1. 2013, 8.30-13.00

Novinky pro rok 2013

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2012

Silniční daň 2012

Vyúčtování zálohové a srážkové daně z příjmů

DA OVÉ SEMINÁ EDA OVÉ SEMINÁ E

Místa konání semináře: Pivovarská 67, Moravské Budějovice

Roční zúčtování daně ze závislé činnosti

Roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob

Roční zúčtování daně z příjmů právnických osob

uzávěrka únorového vydání Jarmarku 

23. ledna 2013 ve 12 hod.
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Vánoce na Starém bělidle
Byl to zvyk jak ve mlýně, tak v myslivně 

a na Starém bělidle, že kdokoli přišel na 

Štědrý den a Boží hod, jíst a pít dostal do 

sytosti, a kdyby nikdo byl nepřišel, babička 

byla by šla hledat hosta na rozcestí. Jakou 

radost měla ale tenkráte, když znenadání 

přišel před Štědrým dnem syn Kašpara bra-

trův syn z Olešnice. Celého půl dne radostí 

plakala a přes chvíli od pečení vánoček 

odběhovala do sednice, kde příchozí mezi 

dětmi seděli, aby se na syna podívala, aby 

se bratrovce zeptala, co dělá ten neb ta 

v Olešnici, a dětem opakovala nejednou: 

„Jak tuhle vidíte strejčka, tak byl v tváři také 

váš dědeček, jenže vzrůst po něm nemá.“ 

Děti prohlížely strejčky ze všech stran a veli-

ce se jim líbili, zvláště to, že mile na každou 

jejich otázku odpovídali.

Každý rok chtěly se děti postit, aby viděly 

zlaté prasátko, ale nikdy k tomu nedošlo, 

vůle byla dobrá, ale tělo slabé. Na Štědrý 

den štědře podělen byl kdekdo, a drůbež 

a dobytek dostaly vánočky, a po večeři vza-

la babička ode všeho, co k večeři bylo, po 

kousku, hodila polovičku do potoka, polo-

vic zahrabala do sadu pod strom, aby voda 

čistá a zdravá zůstala a země úrodná byla, 

všecky pak drobty sesbírajíc hodila „ohni“, 

aby „neškodil. Za chlívem třásla Bětka be-

VÁNOČNÍ STRÁNKA JARMARKU
Všichni ji znají a málokdo ji četl. Jednu z nejznámějších knih české litera-

tury Babička od Boženy Němcové. Nedávno někdo prohlásil o spisovatel-

kách starší doby, že „všechny světové literatury mají svoji Němcovou, ale 

žádná tak dobrou“. A tak je možná škoda, že její nejpopulárnější knihu dnes 

známe většinou přinejlepším z filmového zpracování. Tak aspoň kousek 

vánočního textu na konci roku.

zem volajíc: „Třesu, třesu bez, pověz ty mi, 

pes, kde můj milý dnes;“ a v světnici slívaly 

děvčata olovo a vosk a děti spouštěly sví-

čičky v ořechových skořepinách na vodu. 

Jan tajně postrkoval mísu, v níž voda byla, 

aby se hnula a skořápky, představujíce 

loďky života, od kraje ke středu se houpaly; 

pak volal radostně: „Dívejte se, já se daleko, 

daleko dostanu do světa!“

„Ach milý hochu, až se dostaneš do 

proudu života, mezi víry a úskaliny, až 

budou vlny loďkou tvého života smejkat, 

pak budeš vzpomínat toužebně na tichý 

přístav, z něhož jsi vyplul,“ řekla si tiše mat-

ka, rozkrajujíc jablko chlapcovo „na štěstí“ 

ve příční polovice. Jádra tvořily hvězdu, tři 

čisté paprsky, dva pak byly neúplné, od 

červa sežrané. Odložíc je s povzdechem 

stranou, rozkrojila druhé pro Barunku, 

a vidouc opět hvězdu zatemnělou,“Tedy 

ani jeden, ani druhý nebude úplně šťasten!“ 

povídala si. Rozkrojila ještě pro Vilímka 

a Adélku, a v těch byly zdravé hvězdičky 

o čtyřech paprscích. „Ty snad,“ myslila mat-

ka, a Adélka vytrhla ji z myšlení, stěžujíc si 

právě, že její lodička nechce plout od kraje 

a svíčička že už dohořívá.

„Však moje také zhasíná a nepřišla da-

leko,“ pravil Vilím. Vtom trkl zase někdo do 

nádoby voda se rychle rozhoupala a lo-

dičky uprostřed plující se potopily. „Hečte, 

hečte, vy dříve umřete než my!“ zvolala 

Adélka s Vilímkem.

„Co je víc, jen když jsme byli daleko,“ od-

pověděla Barunka a Jan přisvědčil, matka 

ale smutně dívala se na ta zhaslá světla 

a předtucha zmocnila se její duše, není-li 

přece ta nevinná dětská hra věštbou jejich 

budoucnosti.

„Přinese nám Jezulátko něco?“ ptaly 

se děti babičky potajmo, když se začalo 

uklízet ze stolu.

„To já nemohu vědět, uslyšíte, jestli za-

zvoní,“ řekla babička. Děti menší postavily 

se k oknu míníce, že Jezulátko musí jít Což 

nevíte, že není Jezulátko vidět ani slyšet.

okolo oken a že je uslyší.

„Což nevíte, že není Jezulátko vidět ani 

slyšet?“ pravila babička. „Jezulátko sedí 

v nebi na světlém trůnu a posílá dárky 

hodným dětem po andělích, kteří je přiná-

šejí na zlatých oblacích. Neslyšíte nic než 

zvonků hraní.“

Děti se dívaly do oken, nábožně babičku 

poslouchajíce. Vtom kmitla okolo Adélka 

pak šeptala tiše: „Babičko, to světlo bylo Je-

zulátko, viďte?““ Babička přisvědčila, vtom 

také matka do dveří vcházela, oznamujíc 

dětem, že v babiččině světnici Jezulátko jim 

nadělilo. To byl shon, to bylo radosti, když 

viděly okrášlený strom a pod ním krásných 

darůl osvětlený. Babička sice neznala ten 

způsob, mezi lidem se to nedělalo, ale líbil 

se jí; dlouho před vánocemi vždy už sama 

pamatovala na strom a dceři okrašlovat 

ho pomohla. „V Nise a v Kladsku panuje 

vesměs ten způsob; víš-li pak se pamato-

vat, Kašpare, byl jsi tenkráte, když jsme 

tam byli, už hodný hoch,“ pravila babička 

synovi, nechajíc děti těšit se s dary a used-

nouc vedle něho ke kamnům.

„Jak bych se nepamatoval; hezký to zvyk 

a dobře, Terezko, děláš, žes ho zavedla; 

budou to někdy dětem krásné vzpomínky, 

až se octnou v trudech života. Na ten den 

si člověk dokonce v cizině nejraději vzpo-

míná, já to zkusil po kolik let, co jsem ve 

světě byl. Dost dobře jsem se mnohdy měl 

u mistra, ale vždy jsem si myslil: Kýž bych 

seděl raději u matky a měl kaši s medem, 

buchtičky s makovou odvárkou a hrách 

se zelím, všecka ta dobrá jídla bych vám 

za to dal.“

„Naše jídla,“ usmála se babička a přikýv-

la hlavou;“ ale ještě jsi zapomněl sušenou 

míchaninu (ovoce).“

„To víte,  o to jsem nehrubě dbal ; 

v Dobrušce říkají tomu muzika. Na něco 

jiného jsem ale vzpomínával, co jsme 

všickni rádi poslouchávali.“

„Však já vím, co myslíš: pastýřskou 

koledu, to je zde také, počkej, uslyšíš to 

zanedlouho,“ pravila babička, a sotva to 

dořekla, ozvala se zvenčí u okna pastýřská 

trouba. Nejdřív odtroubil melodii pastýřské 

písně kolední, pak začal zpívat:Vzhůru 

vstaňte, pastýřkové, hlasná novina, Spasi-

tel se nám narodil v Betlémě v chlívě“

„Máš pravdu, Kašpare, kdybych neslyše-

la tu píseň, ani by mi Boží hod nepřicházel 

tak veselý,“ pravila babička, poslouchajíc 

s potěšením. Pak ale šla ven a naložila 

pastýřovi do mošny výsluhu.

Text Boženy Němcové

Obrázek Adolfa Kašpara

O vánocích a zejména o Štědrém dnu 

se od nepaměti věří, že má tajemnou moc, 

s jejímž přispěním se dá budoucnost nejen 

předvídat, ale může se i ovlivnit.

� Rozkrajování jablka - komu tvoří jader-

ník hezkou pravidelnou hvězdičku, bude 

dlouho živ a šťasten. Kdo má křížek, brzy 

zemře.

�� Barborky - na svátek sv. Barbory (4.12.) 

se utrhnou třešňové větvičky, kterými 

se vyzdobí pokoje. Dříve dívky dávaly 

větvičkám jména chlapců a věřily, že se 

vdají za toho, čí větvička rozkvete.

� Patky od vánoček - která dívka sebere 

o vánocích devět patek od vánoček, do 

roka se vdá.

� Házení střevícem - dívka se zády otočí ke 

dveřím a hodí střevíc přes rameno. Po-

kud dopadne špičkou ke dveřím, dívka 

se vdá.

� Lichý host - nikdy se nedávejte zvát do 

rodiny, kde byste o Štědrém večeru byli 

lichými. Nevěstí to nic dobrého.

�� Louskání ořechů - když začínáte u stolu 

louskat ořechy, první čtyři prozradí, jaké 

je vaše zdraví. Jsou-li jádra pěkná bílá, 

je všechno v nejlepším pořádku. Jsou-li 

načernalá, znamená to nemoc a všech-

na čtyři jádra černá znamenají smrt.

� Šupiny z kapra - dávají se pod talíř, nebo 

do peněženky, aby se tě držely v příštím 

roce peníze. Někde dávají i koruny.

� Čočka - večeří se čočka, aby se člověka 

držely peníze.

� Lití olova - ze vzniklého obrazce se hádá, 

jaká bude budoucnost.

�� Sedm hrnečků - pod každý hrneček se 

vloží jeden symbol. Peníz znamená 

bohatství, uhlí signalizuje nemoc, prs-

ten svatbu nebo aspoň lásku, hřebínek 

varuje před nedostatkem, šáteček věští 

cestu, chléb štěstí a dudlík miminko. Pak 

stačí, když si zavážeme oči, zamícháme 

hrnečky a jeden si zvolíme. Tímto zvy-

kem se hádala budoucnost.

� Pouštění svíček - svíčky se pouští v oře-

chových skořápkách po vodě v nádobě. 

Komu odepluje svíčka ode všech nejdál, 

tak se dostane také od rodiny nejdále...

� Zapalování františků a purpury.

� Věšení jablek, mrkví, oříšků na stromy 

v lese pro zvířata.

� Zlaté prasátko - pokud se drží celý den 

půst, uvidí člověk večer zlaté prasátko.

� Věšení adventních věnců – adventní 

věnce mají čtyři svíčky, které symbolizují 

čtyři neděle před vánocemi.

�� Ovazování vánočního stolu – nohy vá-

nočního stolu se ovazovaly provazem 

nebo řetězem, aby rodina zůstala při 

sobě.

� Líbání pod vánočním jmelím.

NOVÝ ROK
�� Na Nový rok se nemá jíst maso opeřenců 

– aby s ním neuletělo štěstí.

SV. TŘÍ KRÁLŮ
Tímto svátkem – 6. ledna – končil čas 

Vánoc. Tento den se koná mše, kterou se 

otvírá další roční epocha. Tři králové jsou 

patroni poutníků a hříšníků. Byli to mudrci 

z východu, kteří následovali betlémskou 

hvězdu a poklonili se Ježíškovi. Tři krále z

nich udělal až věhlasný italský malíř Gi-

otto. Na jedné fresce je ztvárnil s korunami 

a od té doby jsou z nich králové. V pozděj-

ších legendách (patrně až v 7. století) do-

stali i jména – Kašpar, Melichar a Baltazar 

– a každému z nich byly připsány i dary, 

které měli Ježíškovi přinést: Kašpar zlato 

(znak královské důstojnosti), Melichar ka-

didlo (užívané při obětech a modlitbách) 

a Baltazar myrhu (rovněž vonnou prysky-

řici jako znak Ježíšova člověčenství).

Obchůzka - tři chlapci převlečeni do 

královských převleků, na hlavě mají krá-

lovskou čepici z papíru. V rukou nesli papí-

rovou hvězdu - kometa a doma vyrobenou 

kadidelnici, kterou vykuřovali navštěvo-

vaná stavení a čerstvě posvěcenou křídu, 

kterou psali nade dveře datum obchůzky 

a své žehnající iniciály - K + M + B (Kašpar, 

Melichar, Baltazar).

Pavlína Kurečková

Z vánočních a novoročních zvyků a pověr
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cena za běžný rozměr vrat:

pouze 21.000,- Kč 
včetně el. pohonu

dálkového ovládání, montáže

a DPH 14%

www. hormann.czwww. hormann.cz

VYUŽIJTE ZIMNÍ SLEVY
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VÝROBA BROŽUR A KNIHVÝROBA BBRRROOŽŽUR A KNIH

Pro výrobu vašich publikací vám zajistíme:

-  grafi cké řešení sazby i obálky

-  scanování obrazového materiálu 

-  přepis textu do elektronické podoby

-  sazbu textu

-  výrobu a zajištění tisku brožur a knih

Výroba broožuuurr aa knih:
Jaroslav KALÁB

Slavíkovice 54, 675 31 Jemnice

tel.: 739 077 985

e-mail: jarmark.tisk@centrum.cz

-  černobílé i barevné publikace

-  několikastránkové brožury 

-  vázané knihy

Náklady brožur od 300 ks

Pro Vaše publikace nabízíme možnost vazeb: 

V1 (skoba) 

V2 (lepená brožura) 

V4 (lepená a šitá vazba)

V8 (šitá vazba s pevnými deskami)

Informační a reklamní měsíčník 

                                      pro jihozápadní Moravu

Reklamní a informační noviny distribuované zdarma do poštovních schránek domácností a fi rem 

jihozápadní Moravy. 

Kromě komerční fi remní inzerce přinášejí každý měsíc podrobný přehled kulturních akcí a bezplatnou 

soukromou inzerci, které zajišťují vysokou čtenost novin.

Distribuce: Dačice, Jemnice, Moravské Budějovice, Slavonice, Studená, Telč, Želetava 

a dalších 173 obcí jihozápadní Moravy

JARMARRKKK - nnoviny 

jarmark

Hana KALÁBOVÁ 

Slavíkovice 54, 675 31 Jemnice

Palackého nám. 28/I , 380 01 Dačice

tel.: 602 767 954

e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz

www.jarmark-noviny.cz                                     facebook/jarmark reklamní noviny

Nákladd 
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Svatební 
fotograf
Petr Žižka

tel.: 737 527 578
e-mail: info@fotozizka.cz
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Společnost Gaudlitz Precision s.r.o. je dceřinou společností mezinárodního kon-
cernu Gaudlitz, který v  současnosti zaměstnává ve svých výrobních závodech 
v Evropě a Asii přibližně 600 zaměstnanců. Gaudlitz se zabývá  výrobou vysoce 
přesných plastových dílů, vývojem a výrobou  vysoce kvalitních vstřikovacích fo-
rem a dále také návrhem ostatních výrobních zařízení.

Pracovní náplň:

  provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly 

 (včetně zadávání příslušných dat)

  provádění výrobkových auditů

  dohled nad dodržováním interních, normativních a legislativních požadavků

Požadujeme:

  praxe v oboru výrobní/operativní kvality min. 2 roky 

 (praxe v „automotive“ velkou výhodou)

  znalost práce s kontrolními a měřícími zařízeními (měření na 3D výhodou)

  znalost práce na PC (MS Offi  ce, IE, některý z CAQ systémů výhodou)

  základní znalost německého nebo anglického jazyka

  základní znalosti nástrojů kvality

  orientace ve výkresové a výrobní dokumentaci

  školení kontrolora kvality od ČSJ velkou výhodou

Zaujala-li Vás tato pracovní pozice, zašlete elektronicky Váš strukturovaný životo-

pis spolu s průvodním dopisem a označením této pracovní pozice na naše per-

sonální oddělení, k rukám paní Renaty Hronové (renata.hronova@gaudlitz.cz, tel. 

+420 602 696 577).

K posílení našeho týmu ve výrobním závodě v Dačicích 

hledáme kandidáty na pozici:

KONTROLOR KVALITY

Gaudlitz Precision s.r.o.

Dělnická 413

380 01 Dačice
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Čas ubíhá a nevrací, 

co vzal,

ale láska, úcta 

a vzpomínky

v srdcích žijí dál.

Dne 13. prosince 
2012 uplynulo 

12 roků, co nás na-

vždy opustil můj 

tatínek, pan

Antonín Janák z Dačic.

S láskou vzpomíná 

dcera Alena s rodinou.

Odešel jsi, jak si to 

osud přál,

poslední sbohem jsi 

nestačil dát.

Očima se už nepo-

díváš,

teď klidným spán-

kem odpočíváš.

Ten, kdo Tě miloval, 

vzpomíná dál.

Dne 8. ledna 2013 uplyne 13 smutných 
let, co nás navždy opustil náš milovaný 

syn, bratr, strýc, kamarád, pan

Josef Švejda z Jemnice.

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají 

rodiče, sourozenci a ostatní příbuzní.

Tvůj hlas se ztratil, 

úsměv vítr vzal,

jen vzpomínku 

na Tebe, maminko, 

zanechal.

Dne 12. ledna 
2013 vzpomínáme 

30. výročí 
úmrtí paní

Vlasty Čurdové ze Slavíkovic. 

Vzpomínají 

synové s rodinami.

Dne 27. prosince 2012 to bude 
20 roků, co nás opustila naše teta, paní

Julie Rakušanová z Dešova.

S láskou vzpomíná 

rodina Rakušanova.

Kdo znal, vzpomene, 

kdo měl rád, nezapomene.

Dne 24. prosince 2012 uplyne 15 let, 

co nás navždy opustil náš drahý tatínek 

a dědeček, pan

Štefan Borza z Urbanče.

Stále vzpomínají 

synové a dcery s rodinami. 

Kdo jste ho znali a vzpomenete s námi.

Děkuje dcera Hana s dětmi.

Těžko se s Tebou 

loučilo, těžko je bez 

Tebe žít, 

láska však smrtí ne-

končí, v srdci Tě na-

vždy budeme mít.

D n e  2 3 .  l e d n a 
2013 uplyne 

5 smutných let, 

co nás navždy 

opustil náš drahý manžel, tatínek 

a dědeček, pan

Ladislav Neuvirt 
z Dolních Němčic.

S láskou vzpomínají 

manželka a synové s rodinami.

Těžko se s Tebou 

loučilo, 

těžké je bez Tebe 

žít.

Smrtí však láska 

nekončí, 

v srdci Tě navždy 

budeme mít.

Dne 27. prosince 
2012 vzpomene-

me 1. smutné výročí, kdy nás navždy 

opustila paní

Helena Krejčí z Dačic.

S láskou a úctou vzpomínají 

manžel, děti s rodinami, bratr a ostatní 

příbuzní a známí.

Kdo znal, 

vzpomene, 

kdo měl rád, 

nezapomene. 

Dne 31. prosince 
2012 uplyne de-
set roků od chvíle, 

kdy nás navždy po-

pustila naše drahá 

manželka, maminka a babička, paní 

Zdeňka Kasáčková z Dačic.

S láskou vzpomínají 

manžel Vlastimil, 

dcery Alena a Vlasta s rodinami.

Vzpomínky
Každý z nás byl jistě během 

svého života už postaven do 

situace, kdy si řekl, že je dobře, 

že má uzavřenou tu či onu 

pojistnou sm louvu . Nebo , 

že je třeba takovou smlouvu 

uzavřít. Ale v dnešní době, kdy 

se na finančním trhu pohybuje 

velké množství pojišťovacích 

společností , nastává velký 

problém. S jakou z těchto spo-

lečností uzavřít pojistnou smlouvu? A právě 

s tím by Vám měl poradit zkušený, vzdělaný 

a zodpovědný finanční poradce. Každý 

klient by měl být při uzavírání pojistné 

smlouvy upozorněn nejen na výhody pro 

něj plynoucí z uzavření pojistné smlouvy, 

ale i na možné situace, při kterých pojišťov-

ny své závazky plnit nebudou. 

Čekací doba
Každá pojistná smlouva životního pojištění 

je poskládaná z rizik, na která se chce klient 

zajistit, ať je to pojištění smrti z jakýchko-

liv příčin, invalidita, vážná onemocnění, 

pojištění denního odškodného úrazem, 

pojištění trvalých následků úrazu, hospita-

lizace atd. Některá sjednaná rizika (zejména 

ta, která se týkají nemoci) podléhají čekací 

době. Co je čekací doba? Je to doba sjedna-

ná v pojistné smlouvě, po kterou nevzniká 

pojišťovně povinnost poskytnout pojistné 

plnění, a to od počátku sjednání pojištění. 

Pojišťovna poskytuje plnění v případě, že 

událost vznikne po uplynutí této doby. 

Tyto čekací doby jsou v různých pojišťov-

nách a podle sjednaných rizik odlišné. 

Abychom uvedli konkrétní příklady, čekací 

doba se například u pracovní neschopnosti 

následkem nemoci pohybuje kolem dvou 

měsíců, v případě smrti to mohou být až 

dva roky. Pokud se klientovi stane úraz, je 

denní dávka vyplácena automaticky bez 

čekací lhůty. 

Karenční doba
Další důvod, proč pojišťovny neplní, je ne-

splnění tzv. karenční doby. Karenční doba 

Kdy pojišťovny neplní: záludnosti v pojistných podmínkách
nebo také karenční lhůta je 

pevně stanovená doba, která 

díky právní úpravě musí uply-

nout, aby nastala určitá právní 

skutečnost, jež by jinak nasta-

la dříve.  Například sjednání 

pojištění pracovní neschop-

nosti úrazem i nemocí od 15. 

dne, kdy pojišťovny do 15. dne 

trvání pracovní neschopnosti 

riziko neplní. Pojišťovny toto 

riziko pracovní neschopnosti plní, pokud 

karenční doba trvá déle jak 15. dní. Tyto 

limity plnění rizik má každá pojišťovna jiné. 

Nejčastěji se setkáváme s limity dvou týd-

nů, měsíce, měsíce a půl či dvou měsíců.

Výluky 
Často se stává, že klienti sjednají pojistné 

produkty, ale neví, jaké jsou jejich nároky, 

co vše mají pojištěno a zejména nejsou 

seznámeni s výlukami pojištění. Výluky 

pojištění (případy, kdy pojišťovny neplní) 

jsou uvedeny v každé pojistné smlouvě ve 

všeobecných pojistných podmínkách, které 

vysvětlují terminologie, práva a povinnosti. 

K nim pak mohou být připojeny různé přílo-

hy s propočty a limity. Jako příklady omeze-

ní pojistného plnění můžeme uvést přípa-

dy, kdy pojistná událost vznikla v důsledku 

spáchání trestného činu pojištěným, pokud 

se stala pod vlivem alkoholu či návykových 

látek a nebo pokud k ní došlo při válečných 

událostech a v rámci nepokojů. 

Těchto důvodů, proč pojišťovny neplní 

je celá řada. Právě proto je vhodné, před 

sjednáním jakékoliv pojistné smlouvy, 

konzultovat vaše potřeby s odborníkem. 

V případě jakýchkoli otázek neváhejte mě 

kontaktovat.

 

Vít Chalupský, Ekoma Finanční poradna, 

Tel. 720 478 703

E-mail: vit.chalupsky@ekomafp.cz, 

Web: www.ekoma.cz

Pořádají Českomoravská myslivecká jednota okresní 

myslivecký spolek v Jindřichově Hradci – střelecká sekce 

Dačice a město Dačice dne 5. ledna 2013 od 9:00 hodin 

na střelnici Dačice v Zahrádeckém lese.

Časový pořad soutěže: 

09:00 – 10:00 prodej položek, zápis, kontrola dokla-

dů

10:00 – 10:10 slavnostní zahájení

10:20 – 12:00 střelby

12:00 – 12:30 polední přestávka

12:30 – 13:30 střelby

13:45 vyhlášení výsledků, 

 předání cen

Cena položky = 350 Kč

Organizační výbor:

ředitel:  Bohuslav Ferdan

hlavní rozhodčí: Jaromír Beneš

rozhodčí: Jan Láník st., Jan Láník ml., Karel Štibich, 

Bohuslav Ferdan, Ladislav Říha, Miroslav 

Ferdan

jednatel: Ing. František Burian

zbrojíř: Jiří Vaverka

lékař: MUDr. Břetislav Čermák

Podmínky soutěže a organizace:

– Závod je vypsán na 45 terčů: 25 automatický 

trap; 20 lovecké kolo. Střílí se za každého poča-

sí dle střeleckého řádu ČMMJ z roku 2006,  jeho 

doplňků a technických pravidel ISSF.

Maximální velikost broku je povolena do 

2,5 mm. V případě zjištění nepovoleného 

střeliva odstupuje střelec z položky s vý-

sledkem 0.

Při shodnosti celkového počtu zásahů, bude rozho-

dovat lepší položka na loveckém kole. Při shodnosti i 

této disciplíny, bude proveden rozstřel do první chyby v 

disciplíně LK stanoviště číslo 4 a to do třetího místa.

Při střelbě je povinná ochrana sluchu, na LK i 

ochrana očí.

Po celou dobu soutěže zajištěno občerstvení. Par-

kování vozidel v areálu střelnice

Členství v ČMMJ (doklad o pojištění), platný zbrojní 

průkaz, průkaz zbraně.

Závod je dotován hodnotnými cenami.

Na Vaši účast na střelnici v Zahrádeckém lese 

v Dačicích se těší členové střelecké sekce Dačice a OMS 

ČMMJ J. Hradec.

Bohuslav Ferdan – ředitel závodu

Dr. Ing. Jan Bártů – předseda OMS ČMMJ J. 

Hradec
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Pro informace o našich novinách můžete navštívit naše 

webové stránky na adrese:

www.jarmark-noviny.cz
V záložce  noviny najdete informace o rozsahu distribuce 

V záložce  komerční inzerce aktuální ceny plošné inzerce

V záložce  řádková inzerce pravidla pro otištění 

 soukromého inzerátu zdarma

V záložkách reklamní agentura a vydavatelství informace o našich 

dalších službách

Starší čísla novin od počátku roku 2011 Jarmarku si můžete prohlédnout v 

elektronické podobě ve formátu pdf. Najdete je v záložce archív. 

Aktuální číslo novin do archivu umísťujeme cca 6.–8. den příslušného 

měsíce.

Aktuální informace o uzávěrkách, roznášení novin a další aktuality sle-

dujte na naší facebookové stránce:

http://www.facebook.com/jarmark-reklamní-noviny 
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MĚSTO JEMNICE NADĚLUJE
Dárky většinou nosí Ježíšek, 

případně maminka či tatínek, 

neda leko  od  nás  pak  Děda 

Mráz, daleko za mořem Santa 

Klaus.

Důkazem, že nadělovat dárky 

může i město, je příklad Jemni-

ce, která návštěvníkům svých 

internetových stránek (www.
mesto-jemnice.cz) nebo strá-

nek Turistického informačního 

centra v Jemnici (www.tic.

jemnice.cz) darovala zajíma-

vou virtuální prohlídku města. 

Jedná se o sestavu panorama-

tických či gigapixelových sním-

ků, kterými můžete procházet, 

přib l ižovat až neuvěřite lné 

detaily, navštívit nádherné in-

teriéry kostelů sv. Stanislava a 

sv. Jakuba, vychutnat si pohledy 

z výšin i jednotlivé fotografie 

památek nádherného historic-

kého města na Želetavce. 

A proto navštivte naše strán-

ky, nechte se inspirovat virtuální 

prohlídkou k případné osobní 

návštěvě královského věnného 

města.

Příjemné prožití vánočních 

svátků i celého nového roku 

Vám za vedení města Jemnice 

přeje:

Ing. Petr Novotný 

– místostarosta města 

Jemnice

VII. VÁNOČNÍ JARMARK V DAČICÍCH
Co říci o letošním sedmém dačickém vánočním jarmarku? 

Že mu přálo krásné slunečné, i když mrazivé počasí a že byl 

rekordní. Přišlo se zatím podívat nejvíce návštěvníků. Za 

odpoledne od 13 do 16 hodin celkem 1250 osob. 

O druhé nedě l i adventní 

se na jarmark dostavil také 

rekordní počet prodávajících 

a předvádějících, plných čtyři-

cet. Proto také nalezli zázemí 

nejen na nádvoří státního zám-

ku a v prostorách za zámeckou 

pokladnou, v I. patře muzea, ale 

letos poprvé i ve II. patře v his-

torické expozici. 

A tak se prodávaly perníčky, 

keramika, šperky, vánoční oz-

doby, svíčky, vánoční dekorace, 

drátovené zboží, textilie, vlněné 

výrobky, pletené zboží, hračky, 

med, oříšky, čaje, klobásy a jiné. 

Děti si tradičně malovaly perní-

ky, ale i hrály s hračkami, zho-

tovovaly korálkové hvězdičky. 

Tradičně se předvádělo zdobení 

perníků, drátování, ale i pletení 

z proutí, výroba vinutých perel, 

šperků, vyřezávání a stříhání 

betlému, spřádání vlny na ko-

lovrátku.

Na nádvoří nechyběla zvířát-

ka v ohrádce – ovečky a kozlík, 

hned za nimi stál Josef s Marií 

a starali se o děťátko v jeslič-

kách. Ze Svaté rodiny jsme 

měli velikou radost. Pro vánoč-

ní jarmark nám ji z lípy vyře-

zal dačický řezbář pan Rudolf 

Procházka, který se zasloužil 

o vznik již tradiční Dačické řež-

by v Dačicích. Takže jemu velké 

poděkování. 

 Velikánský sněhulák tento-

kráte nestál na trávě jako vloni, 

ale konečně na sněhu, který 

vytváře l pěknou atmosféru 

celému jarmarku. Ve dvou vy-

stoupeních zazněly v podání 

mladších členů Hudby z Marsu 

Revajvl vánoční koledy. Nechy-

běly ani teplé nápoje pro zahřá-

tí. Snad si každý z návštěvníků 

něco z jarmarku  odnesl, buď 

malý dárek, nebo alespoň pěk-

nou předvánoční náladu, a to 

bychom si moc přáli.

A na závěr ještě velké podě-

kování všem, kteří nám s orga-

nizací pomáhali, mým kolegy-

ním v muzeu, našim rodinným 

přís lušníkům ,  kamarádkám 

a známým a správě zámku . 

Jarmark se rozrůstá a příprava 

je náročná.

Z dačického zámku a muzea 

přejeme všem krásné předvá-

noční období i samotné Vá-

noce.

O druhé neděli adventní 

9. prosince 2012

Marie Kučerová  

Moravskobudějovický rodák 
JAROMÍR HERLE

V poměrně krátké době, v rozmezí jednoho roku, vydal letos 

na podzim Muzejní spolek v Moravských Budějovicích již druhou 

knihu hudebního historika Vladimíra Spousty. Ta první byla před 

rokem věnována žijícímu významnému moravskému skladateli 

s vazbou na M. Budějovice Pavlu Blatnému, letos vychází druhá, 

již autor věnoval zdejšímu ro-

dákovi, hudebnímu skladateli 

a sbormistru Jaromíru Herlovi. 

V publikaci Spousta rekapi-

tuluje jeho životní a zejména 

profesní dráhu umělce, který 

byl mj. sbormistrem vídeňské-

ho českého pěveckého sboru 

Lumír, pražského pěveckého 

sboru Hlahol a pěveckoho sbo-

ru Národního divadla v Praze. 

Najdete zde také soupis jeho 

skladatelského díla, jednak ve 

jmenných soupisech a také 

v četných faksimile autorových 

notových zápisů. 

Kniha je autorsky velmi pečli-

vě připravena, četné informace 

najde čtenář kromě hlavního 

textu ve vysvětlujících a doplňujících poznámkách, samozřejmos-

tí jsou informace o předchozí literatuře a souhrn pramenného 

materiálu.

Publikace s názvem Hudební skladatel a sbormistr Jaromír Her-

lem slavnostně představí v Muzeu řemesel v Moravských Budějo-

vicích v pondělí 17. prosince v 17. hod. a 12 minut. Společně s ní se 

budou moci zájemci seznámit i s publikacemi Moravskobudějovic-

ký uličník, o které píšeme na jiném místě Jarmarku, a Moravské Bu-

dějovice – Historické pohlednice (ze sbírke F. Vlka a M. Procházky), 

o níž jsme na stránkách našich novin už psali.                 –jk–

Autogramiáda publikací
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE  STARÉ POHLEDNICE

František Vlk

HUDEBNÍ SKLADATEL A SBORMISTR JAROMÍR HERLE

(moravskobudějovický rodák)

Vladimír Spousta

MORAVSKOBUDĚJOVICKÝ ULIČNÍK

František Vlk

17. prosince 2012 v 17.12 hod.

Muzeum řemesel Moravské Budějovice

O svátku svatého Štěpána 

– ve středu 26. prosince 2012 
ve 14:30 hod. jsou zváni do 
kostela sv. Linharta v Lidé-
řovicích všichni, kteří si chtějí 

aktivně zazpívat koledy. Provět-

Vánoce s koledami v Lidéřovicích
rá se nejen kostel a varhany, ale i 

plíce návštěvníků. Vedle zpívání 

koled dojde i na povídání o ko-

ledách. Všechny zájemce zve 

karmelitán P. Gorazd se svými 

přáteli.
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Kam za kulturou?

DAČICE

JAKUBOV
16. prosince v 15.00 hod.

BESÍDKA 

dětí z mateřské a základní školy

23. prosince v 16:00 hod. 

VÁNOČNÍ KONCERT 

Jakubovského hudebního 

souboru

24. prosince v 21:00 hod.

ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ 

na návsi 

1. ledna 2013 ve 13:00 hod. 

NOVOROČNÍ VÝŠLAP 

CIZKRAJOV

15. prosince ve 14.00 h

VÁNOČNÍ DÍLNA

kulturní dům 

23. prosince v 17.00 h

ZPÍVÁNÍ 

u vánočního stromečku na návsi

15. prosince

VÁNOČNÍ KONCERT 

kapely Vysočanka 

v KD Budkov začátek od 17.0 - vstupné dob-

rovolné

20. prosince

VÁNOČNÍ KONCERT 

v Dětském domově od 16.30 h

A ZPÍVÁNÍ U BETLÉMA 

od 17.30 – vystoupí Schola Velký 

Újezd + místní děti

23. prosince

POUŤ K FARÁŘOVĚ 

KAPLIČCE 

začátek ve 13:00

BUDKOV

ČESKÝ RUDOLEC
29. prosince ve 20.00 hod.

SILVESTŘÍČEK

Hudba Preston

V kulturní domě v Č. Rudolci

AKCE VE MĚSTĚ

 19. prosince 

VÁNOČNÍ KONCERT

Dačický pěvecký sbor

Kostel sv. Vavřince, od 18:00 h

22.–23. prosince

ŽIVÝ BETLÉM

Účinkují: Divadelní spolek Tyl + 

Tyláček

Palackého náměstí 

LEDEN 2013

5. ledna od 9.00 h

NOVOROČNÍ POHÁR 2013

XIV. ROČNÍK

09.00–10.00 prodej položek , 

zápis, kontrola dokladů

10.00–10.10 slavnostní zahájení

10.20–12.00 střelby

12.00–12.30 polední přestávka

12.30–13.30 střelby

13.45 vyhlášení výsledků, pře-

dání cen

Střelnice Dačice – Zahrádecký les

Pořádají Českomoravská myslivecká jednota, 

okresní myslivecký spolek v Jindřichově Hradci, 

střelecká sekce Dačice a město Dačice.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ 

STŘEDISKO

neděle 16. prosince

VÁNOČNÍ POŘAD SBORŮ 

ZUŠ 

hlavní sál MěKS, začátek v 17:00 hodin

29. prosince

DYMYTRY

( Psycore-Metal Band Praha)

předkapela Sorrow – křest no-

vého CD

hlavní sál MěKS, začátek ve 21:00 hodin,

sobota 12. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

hlavní sál MěKS, 

DEŠOV
25. prosince

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA

Hraje Genetic

9. února

MASOPUSTNÍ ZÁBAVA

Hraje skupina Rookies

BLÍŽKOVICE

3. prosince – 30. ledna

VÝSTAVA 

vánočních grafik a novoročenek 

Michaela a Metoděje Floriano-

JAROMĚŘICE N. R.

HŘÍŠICE

17. prosince

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Koledy + betlémské světlo 

do Vašich domovů v KD Hodice

23. prosince od 15.00 h

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

Tradiční  turnaj  ve stolním teni-

se  pro amatérské hráče ve více 

kategoriích

25. prosince od 8.30 h

VÁNOČNÍ TURNAJ 

VE FLORBALU

Tradiční turnaj amatérských druž-

stev v KD Hodice.

26. prosince od 10.00 hod.

II.SILVESTROVSKÝ VÝSTUP 

NA JELENICI

Výstup na nejvyšší kopec v Ho-

dicích poslední den roku. Okolní 

obce jsou zvány.

HODICE

28. prosince ve 20.00 hod.

POSLEDNÍ LEČ

K poslechu a tanci hraje PRAGA 

75. Bohatá tombola, myslivecká 

kuchyně. Svoz zajištěn.

Pořádá Myslivecké sdružení „Vápovka“ Červený 

Hrádek.

MĚSTSKÉ MUZEUM 

A GALERIE DAČICE

2.–30. prosince

KOUZLO KRAJKY

Vánoční výstava

KLUB KOSTKA

15. prosince 

kapela LOS PERDIDOS

21. prosince

Stew Cross – Christmas red party

22. prosince

Dj Hamerský – nej hity především 

z 90.let

25. prosince

Boží hodová zábava- Speedři a 

Backspace

28. prosince

Jarda & KOKO - KISS PÁRTY

29. prosince

Dj Míra - oldies hity na přání

31. prosince

Dj Stiffy & Dj Adas - SILVESTROV-

SKÁ SHOW

www.klubkostka.cz

Druhý silvestrovský výšlap na Modrácký kopec
Oddíl žen při TJ Sokol Jem-

nice zve veřejnost na „Druhý 

silvestrovský výšlap na Mod-

rácký kopec“. Sraz účastní-

ků, kteří se s námi vydají na 

„silvestrovský výšlap“, bude 

ve 12.30 hodin u kostela sv. 

Víta. Společně se vydáme ces-

tou přes druhý šraňk na vrchol 

Modráku, kde si připijeme na 

štěstí a zdraví v roce 2013. Vracet 

se budeme po asfaltové cestě 

kolem hájenky.

Délka trasy je 7,5 km, je tedy 

vhodná pro rodiče s dětmi i pro 

prarodiče s vnoučaty. V případě 

hezkého počasí možnost ope-

čení buřtů na vrcholu kopce! 

Přípitek – pro děti čaj a pro do-

spělé na co mají chuť- si každý 

účastník přinese s sebou!

V minulém roce se uvedené-

ho výšlapu zúčastnilo celkem 

103 dospělých a dětí.

Za pořadatele 

Zdeňka Mikulová 

a Jana Jánská

Adventní putování: Farářova kaplička 2012

Každoročně se na konci ad-

ventu mladí i starší z okolí se-

tkávají na místě, kde 22. 12. 1927 

tragicky zmrznul O. František 

Maňoušek. 

Odchod z Jemnice:
Sraz pro „pěšáky“ je v neděli 

23.12.2012 u sv. Víta ve 11.30 

hodin. (Cesta trvá 130 hod., jde 

se lesem asi 7 km.)

Neděle 23. 12. 2012 – u lesa nad Budkovem ve 13.15 hodin
Odjezd autobusem z Jem-

nice od kostela sv. Stanislava 

ve 12.45 h

Odchod z Budkova:
Pobožnost navazuje na ne-

dělní bohoslužbu v kostele sv. 

Martina v Budkově, která začí-

ná v 11.15 hodin. (Cesta trvá 30 

min., jde se po silnici.)

Poutníci k Farářově kapličce 

se nejprve zahřejí u vatry za-

pálené Betlémským světlem 

a po pobožnosti Růžence svět-

la se občerství horkým čajem 

a koláčky.

Nezapomeňte lampy na svět-

lo z Betléma!

Mons. Josef Brychta,

jemnický farář

KONCERT v Telči – Hudba královen
23. ledna v 19.00 h, sál NPÚ – Lannerův dům, Hradecká ul.

Soubor MUSICA DOLCE VITA 

se věnuje interpretaci skladeb 

pro flétnu a harfu všech sty-

lových období v podání sólové 

flétnistk y  Žofie  Vok á lkové 

a harfenistky Zbyňky Šolcové 

ve spojení s písněmi a áriemi 

pro mezzosoprán Daniely De-

muthové.  Program  HUDBA 

KRÁLOVEN je pokračováním 

projektu žen skladatelek („Žena 

nejen múzou muže“).

Program provází hudbou 

žen skladatelek od nejstarší 

sv. H i ldegardy von Bingen , 

přes  krá lovnu Marii  Antoi -

nette, mapuje období roman-

tismu (Clara Schumann či se-

stra F. Mendehlsonna Fanny) 

a pokračuje do impresionismu 

k Cecile Chaminade, či písním 

Pauline Viardote. Nezapomen-

eme ani na Almu Mahler nebo 

současnou českou skladatelku 

Sy lv i i  Bodorovou .  Vět š ina 

skladeb pochází z archivů Uni-

versit v New Yorku a Princetonu, 

takže nebyly nikdy dříve v České 

republice interpretovány.

Muzeum Vysočiny Třebíč –Muzeum řemesel Moravské Budějovice Vás srdečně zvou na výstavu

Podhorácké Vánoce v proměnách času – Půjdem spolu do betléma
ve dnech

 18. 12. 1000–1200 1400–1600

 19.12. 1000–1200 1400–1600

 20.12. 1000–1200 1400–1600

 24.12. 1000–1200

 25.12.  1400–1600

 26.12.  1400–1600

Výstava se uskuteční ve výstavních prostorách 

muzea. Vstupné 20/10 Kč. 

Kurátorka výstavy: Vítězslava Strnadová

Vernisáž je spojena s autogramiádou tří publi-

kací – pondělí 17. 12. 2012 v 17.12 hod.
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MLADOŇOVICE

MOR. BUDĚJOVICE

15. prosince

ADVENTNÍ KONCERT

Účinkují:CHRÁMOVÝ SBOR PŘI 

KOSTELE SV. STANISLAVA V JEMNI-

CI, JEMNICKÉ DIVERTIMENTO.

Začátek ve 14.00 v KD, pořádá ČČK Mlado-

ňovice 

24. prosince

ŠTĚDROVEČERNÍ PRŮVOD 

OBCÍ

31. prosince

SILVESTROVSKÝ 

OHŇOSTROJ

LITOHOŘ
Neděle 16. prosince 

PŘEDVÁNOČNĚ LADĚNÉ 

VYSTOUPENÍ

Připravily děti ze základní a ma-

teřské školy.

Zároveň máte možnost nechat se 

inspirovat vánoční dekorací nebo 

si ji i zakoupit. 

v 15.00 v kulturním domě.

LUKOV u M. BUDĚJOVIC
9. prosince–6. ledna 2013

VÝSTAVA BETLÉMŮ 

kterou pořádá Marie Klinerová 

z Lukova v kostele sv. Jiljí v Mo-
ravských Budějovicích.  

Betlémy jsou ke zhlédnutí každou neděli od 

14.30 do 16.30 hodin. Na Štědrý den od 10.00 

hodin do 12.00 hodin. Dne  25. a 26. 12.  od 

14.30 do 16.30 hodin. Skupiny zájemců se 

mohou dohodnout telefonicky 568 421 349 

– fara, na jiných termínech.

Divadlo pro děti. Co se všechno 

děje na zámku, ve kterém žijí tři vda-

vekchtivé princezny?  Sluha Mračno 

a komorná Čmuchalka se spojí s 

Belzebubem a čerty, aby se zmocnili 

vlády nad královstvím. Jejich intriky 

překazí zakletý princ Neposlucha. 

Začátek v 8.30, MKS Beseda – velký sál

20. prosince

VÁNOČNÍ KONCERT 

ZŠ HAVLÍČKOVA 

Koncert žáků ZŠ Havlíčkova pod 

vedením Jiřího Tržila ml. 

Začátek v 18 hodin, MKS Beseda – sál Budivoj

21. prosince

KUMPÁNOVI MUZIKANTI 

a sourozenci Baťkovi 

Vánoční koncert špičkové decho-

vé hudby. 

Začátek v 18 hodin, MKS Beseda – velký sál 

23. prosince

IV. ADVENTNÍ KONCERT 

Jihlavský smíšený pěvecký sbor 

Melodie, dětský pěvecký sbor 

TELČísla při ZUŠ Telč, smyčcový 

orchestr ZUŠ Jihlava. Dirigent: 

Pavel Salák (celkem se představí 

víc jak 80 účinkujících). 

Začátek v 17 hodin, Kostel sv. Jiljí

23. prosince 14.00–16.00 h

ZA ÚSMĚV KYTIČKU JMELÍ 

Společně se jmelím si můžete 

rovněž domů odnést Betlémské 

světlo, pro které skauti z našich 

oddílů pojedou do Vídně.

Srdečně zve středisko Junáka Mor.Budějovice, 

akce se koná poblíž vchodu do Moravskobudě-

jovického muzea. 

25. prosince

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA 

Hraje skupina NO JOKE, jako před-

kapela vystoupí Jack-off. 

Začátek ve 20 hodin, MKS Beseda – velký sál 

26. prosince 

Větrání kostela sv. Linharta

VÁNOCE S KOLEDAMI 

Kostel sv. Linharta 

LIDÉŘOVICE

KDOUSOVSKÁ SCHOLA

KNIHKUPECTVÍ HEJL

OD 1. PROSINCE DO VÁNOC 
OTEVŘENO DENNĚ

VÝPRODEJ STARŠÍCH TITULŮ
(Inzerci do Jarmarku mimo otevírací dobu můžete zane-
chat v poštovní schránce knihkupectví v průjezdu.)

JEMNICE

Pondělí
až  900–1200  1330–1630

Pátek
Sobota a neděle 900–1100

pokračování na str. 20

25. prosinec

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA

Hráje skupina Family.

5. leden 2013

PĚŠÍ TÚRA NA MAŘENKU

MARTÍNKOV

16. prosince 

ADVENTNÍ KONCERT

Hraje Hudba z Marsu Revajvl 

z Dačic. 

Pořádají Červený kříž a Obecní úřad Kostníky

Začátek koncertu je v 15.30 hodin.

ADVENTNÍ NEDĚLE

Společné adventní zpívání a za-

pálení svíce na věnci u betlému u 

Obecního úřadu se bude konat:

16. 12. – neděle od 18.00 hodin

23. 12. – neděle od 18.00 hodin

KOSTNÍKY

16. prosince

III. ADVENTNÍ KONCERT

Základní umělecká škola Morav-

ské Budějovice. 

Začátek v 17 hodin, kostel sv. Jiljí

17. prosince

VĚRA MARTINOVÁ

Vánoční koncert populární zpě-

vačky s kapelou Jamie Marshall 

a spol. Jako hosté vystoupí Pav-

lína Jíšová a její dcera Adélka 

Jonášová. 

Začátek v 19 hodin, MKS Beseda – velký sál 

17. –25. prosince

PODHORÁCKÉ VÁNOCE 

V PROMĚNÁCH ČASU

Půjdem spolu do Betléma...

Kurátorka výstavy Vítězslava Str-

nadováv letošním roce obohatí 

výstavu vlastnoručně vyrobeným 

moravskobudějovickým betlé -

mem s figurkami, které se ne ná-

hodou podobají některým našim 

spoluobčanům, pečivo s vánoční 

tematikou vyrobila paní Věra Nová-

ková. Návštěvníci si mohou osvěžit 

starodávné vánoční zvyky a obyčeje 

jednotlivých společenských vrstev.

Muzeum Vysočiny Třebíč – Muzeum řemesel 

Moravské Budějovice

Otevřeno: 17.–20. 12., 10.00–12.00 hod.

a 14.00–16.00 hod.; 24. 12. 2012 od 10.00–

12.00 hod.; 25. a 26. 12. 2012 od 14.00–16.00 

hod.

19. prosince

VÁNOČNÍ KONCERT 

Pavla Szabó a jeho hostů 

Schola Velký Újezd a kytarová 

škola Drahy Urbánkové. 

Začátek ve 20 hodin. MKS Beseda – velký sál

20. prosince

TAJUPLNÝ ZÁMEK

Hezké svátky všem.
Ladislav Hejl

Od Nového roku otevřeno pouze ve čtvrtek, pátek 
a sobotu.                Děkuji za pochopení.

STUDENÁ

MRÁKOTÍN

Silvestrovský výstup na Javořici
15. ročník

Místo a čas startu: 31. 12. 2012 Studená, Nám. sv. Jana Nepo-

muckého č. 25 v 10°° hodin

U ostatních tras čas startu libovolný

TRASY:

31. prosince 2012 

NOVOROČNÍ PŘÍPITEK
Na vrcholu Javořice ve 12,30 hodin

Studená – Javořice a zpět (15 km) 

po žluté tur.zn, dále od rozcestí Za Vrškem po zelené

Řásná – Javořice a zpět (15 km ) 

po červené tur.zn., dále od rozcestí Javořický potok po zelené

Mrákotín – Javořice a zpět ( 10 km) 

Startovné: Na vrcholu Javořice 10,- Kč za Studenský knoflík, dobrovolný příspěvek 

20,- Kč na akci Novoroční čtyřlístek. Malé občerstvení na vrcholu zajištěno.

Akce je pořádána k 33. výročí úmrtí spisovatelky Vlasty Javořické, vlastním jménem 

Marie Zezulkové, rozená Barešové. 

Silvestrovský výstup na Javořici je již tradičně součástí akcí o „Novoroční čtyřlístek“, 

při které bude finanční částka 20 Kč od každého účastníka předána na podporu pro 

handicapované spoluobčany.

Pořadateli jsou Obec Studená, KČT Telč a Městys Mrákotín.

Zakladatelem akce je Antonín Fučík.

VÁNOČNÍ 

A ADVENTNÍ KONCERTY

22. prosince
Uherčice (zámek) v 17.00 h

23. prosince
Zissersdorf v 15.00 h

25. prosince
Jemnice (kostel sv. Stanislava) 

v 17.00

26. prosince
Kdousov (koste l sv. Linharta) 

v 17.00

27. prosince
Znojmo (kostel sv. Jana Křtitele) 

v 17.00

www.kdousovskaschola.cz

JEMNICE

25. prosince

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ

Vystoupí: děti pod vedením Blaže-

ny Bastlové, žáci ZŠ pod vedením 

Bedřicha Bulína, 4K pod vedením 

Renaty Kimové a v 17.00 bude 

v kostele sv. Stanislava koncert 

Kdousovské scholy. Soutěž o nej-

chutnější vánoční punč a cukroví, 

o nejkrásnější vánoční ozdobu, 

doprovodný program. Živá zvířa-

ta, živý oheň, u kterého si můžete 

opéct buřty nebo se jen tak ohřát 

– občerstvení – něco k zakousnutí, 

něco na zahřátí. 

od 15.00 hodin, náměstí Svobody v Jemnici, 

25. prosince

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA

Hraje skupina Secret 

20.30 hodin, KD Jemnice, pořadatel TJ Jemnice, 

tenisový oddíl

31. prosince

2. SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP 

NA MODRÁCKÝ KOPEC

Dé lka trasy 7,5 km – vhodná 

pro rodiče s dětmi či prarodiče 

s vnoučaty.

Sraz účastníků ve 12.30 h u kostela sv. Víta

31. prosince

SILVESTROVSKÝ 

OHŇOSTROJ

Rozloučení s rokem 2012

19.00 hodin, areál jemnického zámku

LEDEN 2013

5. ledna 2013

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

Žáci ZUŠ, Komorní ženský sbor při 

ZŠ v Jemnici, Chrámový sbor při 

kostele sv. Stanislava v Jemnici, 

Kdousovská schola

16.00 hodin, společenský sál KD v Jemnici

16. ledna

BESEDA O DOBÝVÁNÍ 

STŘÍBRA V JEMNICI

JUDr. Petr Vedra a Richard David

16.30 hodin, zasedací místnost MěÚ Jemnice, 

pořadatel Muzejní spolek v Jemnici

vých ze sbírky Josefa Hrůza

28. prosince 2012 

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ 

KONCERT 

Chrámového pěveckého sboru 

Jaroměřice nad Rokytnou. Vá-

noční koledy, Česká mše vánoční 

J. J. Ryby. Spoluúčinkuje malý 

smyčcový orchestr. 

zač. 17.00 hodin, chrám sv. Markéty. 

31. prosince 2012

SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ 

na náměstí

 zač. 23.00 hodin, náměstí Míru;

1. ledna 2013

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

zač. 17.00 hodin, náměstí Míru;

6. ledna 2013

VÁNOČNÍ KONCERT

Koledy, vánoční písně a české pas-

torely Milčinský, Michalička, Linek 

a Koutník, Jiří Pavlica: Missa Brevis. 

Účinkují: Serafín – chrámový sbor 

farnosti Jejkov, Ensemble InCanto 

Třebíč, Smíšený pěvecký sbor 

Musica Animata, Malý smyčcový 

orchestr ZUŠ Třebíč

zač. 16.00 hodin, chrám sv. Markéty

16.–21. prosince

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Práce dětí a spoluobčanů města 

Jemnice

9.00-16.00 (po–pá)

9.00-14.00 (so–ne)

- vestibul KD Jemnice

19. prosince

VÁNOČNÍ KONCERT 

žáků ZUŠ v Jemnici

18.00 hodin, koncertní sálek ZUŠ v Jemnici

22. prosince 

VÁNOČNÍ VOLEJBALOVÝ 

TURNAJ 

smíšených dvojic

8.30–8.45, – prezence, tělocvičny ZŠ v Jemnici, 

přihláška do 13. prosince na iivanch@seznam.

cz, startovné 30,- Kč



18 1/13tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz

Osahuje soupis všech ulic 

města s jejich názvy a informa-

cemi o osobnostech a skuteč-

nostech, podle nichž dostaly svá 

jména. Nechybějí ani historické 

názvy těch, které v minulosti 

změnily – a některé i několikrát 

– svoje pojmenování. Jak příklad 

lze uvést např. ulici Sokolská, 

která původně nesla německý 

název Burgstrasse, na počátku 

20. století byla přejmenována na 

Špatinkovu, od roku 1952 nesla 

název ulice Františka Husáka po 

zdejším odbojáři a příslušníku 

KSČ a od konce 90. let má dnešní 

název Sokolská. 

Uvedeny jsou  i významnější 

instituce a budovy, jež se na 

jednotlivých ulicích nacházejí, 

u některých je stručně popsána 

jejich poloha ve městě, u všech 

jsou i souřadnice, podle nichž je 

najdete na mapě. Mapa města 

je další součástí knihy: jednou ji 

najdete – rozdělenou na části – 

přímo mezi stránkami knihy jako 

barevnou přílohu, jedna mapa 

ve velkém formátu je přiložena 

samostatně na přídeští knihy.

Nechybějí ani souhrnné ta-

bulky: rejstřík všech popisných 

čísel podle jednotlivých ulic 

města, rejstřík ulic a náměstí s je-

jich délkou v metrech a rejstřík 

historických názvů ulic. 

Text knihy je dílem Františka 

Vlka, fotografie některých ulic 

doplnili J. Čurda, F. Fixa, F. Lustig, 

J. Nekula, V. Smetana a F. Vlk, 

redakčně knihu připravili Jan 

Nekula za pomoci V. Kováře, a P. 

Valíčka. Mapová část byla zho-

tovena ve spolupráci s MěÚ v M. 

Budějovicích a R. Komínkovou. 

Grafickou úpravu, sazbu a vý-

robu jsme zajistili ve vydavatel-

ství JARMARK Slavíkovice, knihu 

vytiskli a pevnou vazbou opatřili 

v Tiskárnách Havlíčkův Brod. 

Její slavnostní uvedení do ži-

vota je nachystáno na pondělí 17. 

prosince v 17 hod. 12. min., kdy 

ji představí veřejnosti za účasti 

autorů knihy v Muzeu řemesel 

v Moravských Budějovicích. 

-jk-

Moravskobudějovický uličník
Pod tímto názvem vydává Muzejní spolek v Morav-

ských Budějovicích těsně před koncem roku knihu, v níž 
si Budějovští mohou doplnit svoje znalosti o historii i 
současnosti města. 

František Vlk

Moravsko budějovický 
uličník

— 8 —

MORAVSKOBUDĚJOVICKÝ ULIČNÍK  )

6.
Bří Čapků F5,G5

Josef Čapek (23. 3. 1887–duben 1945), malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a spisovatel, který 
zahynul v koncentračním táboře v Bergen-Belsen. Karel Čapek (9. 1. 1890–25. 12. 1938), 
prozaik, dramatik, novinář, filmový libretista, básník a překladatel. Od roku 1917 byl re-
daktorem Národních listů, od roku 1921 Lidových novin. Od roku 1925 se přátelsky stýkal 
s T. G. Masarykem. Od 22. 12. 1939 měla ulice, která spojuje Šafaříkovu a Myslbekovu,  
název Na Vyhlídce. Po obou bratrech byla 27. 4. 1948 pojmenována Bří Čapků.

7.
Ciolkovského.  C3–4

Konstantin Eduardovič Ciolkovskij (17. 9. 1875–19. 9. 1935), ruský vědec a vynálezce v obo-
ru aerodynamiky, raketodynamiky a konstrukce letadel. Roku 1903 teoreticky zdůvodnil 
možnost použití raketových motorů k meziplanetárním letům. Roku 1929 zformuloval te-
orii vícestupňových raket. Ciolkovského je jednou ze spojovacích ulic mezi ulicemi K Ho-
ře a Gagarinovou v části Mexiko.

8.
Čechova G4,H4

Leander Čech (27. 2. 1854–27. 7. 1911), literární teoretik, kritik a historik. Vůdčí představitel 
literárního hnutí Mladá Morava. Ulice začíná u Šafratova domu u ulice Urbánkovy a končí 
v Paloukách u železniční trati Znojmo–Okříšky. Byla pojmenována 29. ledna 1934 Čecho-
va.

9.
Dobrovského E4

Josef Dobrovský (17. 8. 1753–6. 1. 1829), jazykovědec, zakladatel slavistiky a historik. Nej-
větší osobnost českého osvícenectví. Po studiích vstoupil roku 1772 do jezuitského řádu, 
knězem byl vysvěcen až po zrušení řádu roku 1786. Tato spojovací ulice mezi nám. Míru 
a Tovačovského sady byla pojmenována 25. 2. 1907 na ulici Dobrovského a za Protekto-
rátu na Komenského sady, od 4. 9. 1945 na Voronovovu a poté 27. 4. 1948 opět na ulici 
Dobrovského. Ulici vytváří z jedné strany průčelní fronta základní školy a z druhé trakt 
Střední odborné školy řemesel a služeb.

Bří Čapků Čechova

K tanci a poslechu hraje hudební skupina 

STONOŽKA

26. ledna 2013 v sále kulturního domu

VSTUPNÉ 

v předprodeji 60 Kč 
- v Jednotě

na místě 70 Kč

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

začátek ve 20.00 hod.

Bohatá tombola

obec SLAVÍKOVICE zve na 3. obecní plesbecní plees

Kouzlo krajky

,  

Městské muzeum a galerie Dačice
Vás zve na 
VÁNOČNÍ VÝSTAVU 

KOUZLO KRAJKY
Otevřeno do 30. prosince 2012
út–pá 9–12, 13–16
neděle a svátky 25. a 26. 12   13–16
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BUDKOV
5. ledna

III. ŠKOLNÍ PLES 

ZŠ A MŠ BUDKOV

hraje Rookies, bohatá tombola

2. února

BABSKÝ BÁL

 tradiční vítaní nových „bab“ do 

obce, bohatá tombola

ČESKÝ RUDOLEC
2. února

PLES SDH

Kulturní dům Č. Rudolec

DAČICE
sobota 12. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

hlavní sál MěKS, pořádá Myslivecké sdružení 

„Háj“ Dolní Němčice

pátek 8. února

MATURITNÍ PLES

Hraje skupina Rookies

hlavní sál MěKS, pořádá Oktáva Gymnásia 

Dačice

sobota 16. února

HASIČSKÝ BÁL

Hraje Fontána

hlavní sál MěKS, pořádá Sbor dobrovolných 

hasičů Dačice

DEŠNÁ
1. února

MYSLIVECKÝ PLES 

Hraje skupina Rookies

DEŠOV
12. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

hraje Klaxon

22. února

HASIČSKÝ PLES

hraje Credit

HODICE
16. února

OBECNÍ PLES

Hraje Genetic

25. ledna 

MATURITNÍ PLES 

SOŠ SOCIÁLNÍ

Hraje Kalybr

Kulturní dům Hodice

9. března

TRADIČNÍ ROCKOVÝ PLES 

Hraje Premier + host

Kulturní dům ve 20.00

HORNÍ SLATINA
26. ledna

PLES

Hraje skupina Family

HŘÍŠICE
11. ledna 

MATURITNÍ PLES

25. ledna 

MATURITNÍ PLES ISŠ DAČICE

1. února 

MATURITNÍ PLES

10. února

DĚTSKÝ KARNEVAL

JAKUBOV
1. března

VIII. ŽELEZNIČÁŘSKÝ PLES

Hudba Sabrin Znojmo

Začátek ve 20.00 hod.

JAROMĚŘICE N/R.
18. ledna

HASIČSKÝ PLES

Hraje skupina Credit

Hotel Opera 

23. února 

PLES HOTELU OPERA

Hrají Star band  a Family

Hotel Opera

JEMNICE
1. února

MĚSTSKÝ PLES

Hraje Genetic

9. února

HASIČSKÝ PLES 

Hraje Fontána

16. února

PLES KRÁLOVNY ELIŠKY

23. února

PLES MOTORPALU

Hraje skupina Rookies

KOROLUPY
16. února

HASIČSKÝ PLES

Hraje skupina Family

LAŽÍNKY
2. února

HASIČSKÝ PLES 

Hraje skupina Rookies

LESŮŇKY
2. února

PLES

Hraje skupina Family

LITOHOŘ
9. února

HASIČSKÝ PLES

Hraje Genetic

2. března

OBECNÍ PLES

Hraje Genetic

MARTÍNKOV
2. února

SPORTOVNÍ PLES

Hraje Genetic

MLADOŇOVICE 
5. ledna

HASIČSKÝ PLES

Hraje skupina Credit

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
19. ledna 2013

XIX. MATURITNÍ PLES SOŠ 

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

hraje hudební skupina Genetic

Místo konání: sokolovna v Moravských 

Budějovicích, vstupné: 100 Kč. Občerstvení 

a bohatá tombola zajištěna. Pořádá Sdružení 

přátel SOŠ Moravské Budějovice .

26. ledna

GYMNAZIJNÍ PLES

Hrají Karel Caha band, DJ Adas.

Sokolovna, začátek ve 20 hodin.

3. února

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

Diskotéka, soutěže, tombola. Za-

čátek v 15 hodin. Vstupné 20,- Kč 

(děti), 40,- Kč (dospělí).

MKS Beseda - velký sál

9. února

LIDOVÝ PLES

Hraje skupina Credit

MěKS Beseda

22. února

KYNOLOGICKÝ PLES

Hraje skupina Family
23. února

PLES SŠŘS

Sokolovna, začátek ve 20 hodin.
2. března

ŠIBŘINKY

Sokolovna, začátek ve 20 hodin.

NOVÉ SYROVICE
11. ledna

OBECNÍ PLES

Hraje skupina Credit
8. února 

Nové Syrovice 
BABSKÝ MAŠKARNÍ PLES

Hraje skupina Credit

POLICE
19. ledna

PLES

Hraje skupina Family
9. února

DRUŽSTEVNÍ BÁL

Hrají Kalíšci

RADOTICE 
2. března

FOTBALOVÝ PLES

Hraje skupina Credit

SLAVÍKOVICE
26. ledna 2013

3. OBECNÍ PLES

Hraje hudební skupina 
Stonožka
Začátek ve 20.00 hod. 
v sále kulturního domu

SLAVONICE
26. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

velký sál MěKS
16. února 

HASIČSKÝ PLES

Hrají Kalíšci.
velký sál MěKS

STARÉ HOBZÍ
15. února

FOTBALOVÝ PLES

Hraje skupina Credit

STUDENÁ
22. února 

SPORTOVNÍ PLES

Pořádá TJ STUDENÁ. Všichni jsou 

srdečně zváni

v sále v Jilmu

TELČ
25. ledna ve 20.00 h

PLES MĚSTA TELČE 

A MIKROREGIONU TELČSKO

Hraje Marathon Live Band

Předtančení. Nekuřácký ples. 

Bohatá tombola zajištěna.

sokolovna

Předprodej vstupenek v Informačním středisku 

Městského úřadu v Telči

1. února

MATURITNÍ PLES

Hraje Kalybr

Armagedon – sokolovna Telč

TŘEBELOVICE
5. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

hudba Klaxon

12. ledna

HASIČSKÝ PLES

hudba Rookies

2. února

OBECNÍ PLES

hudba Sileta

16. února

SPORTOVNÍ PLES

hudba Credit

TŘEBĚTICE
12. leden 2013  

MYSLIVECKÝ PLES 

Hrají Kalíšci 

Začátek ve 20.00 v kulturním domě

26. LEDEN 2013

 HASIČSKÝ PLES 

v kulturním domě

TŘEŠŤ
5. ledna ve 20.00 hod.

3. HASIČSKÝ PLES

K tanci a poslechu hraje PRE-

STON

11. ledna ve 20.00 h

PLES MĚSTA A ZUŠ TŘEŠŤ

K tanci a poslechu hraje ka-

pela FONTÁNA & Jazzband ZUŠ 

Třešť. 

Předprodej vstupenek v TIC Třešť v ceně 100,- 

Kč, rezervace na tel. 567 234 567, nebo na 

www.vstupenky.trest.cz

UHERČICE
1. února

OBECNÍ PLES

Hraje skupina Credit

VRATĚNÍN
18. ledna 

23. SPOLEČENSKÝ PLES OBCE 

VRATĚNÍN 

začátek ve 20.00 hod.

ŽELETAVA
12. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

Hraje Genetic

19. ledna

PLES SPORTOVCŮ

Hraje skupina Credit

PLESY S KAPELOU 
KALÍŠCI

5. ledna VNOROVICE

 Myslivecký ples

12. ledna TŘEBĚTICE

 Myslivceký ples

18. ledna MRÁKOTÍN

 Myslivecký ples

19. ledna PUTIMOV

 Hasičský ples

25. ledna KRAHULČÍ

  Myslivecký ples

26. ledna TŘEBENICE

 Babský ples

1. února MYSLETICE

 myslivecký ples

2. února BUDEČ

 Hasičský ples

8. února KRAHULČÍ

 Horácký bál

9. února POLICE

 Družstevní bál

15. února KOJATICE

 Hasičský ples

16. února SLAVONICE

 Hasičský ples

22. února Kdousov

 Obecní ples

23. února Častohostice

 Hasičský ples

2. března Chotýčany

 Maškarní bál

9. března Jilem (U Studené) 

 ples

16. března Kunžak

 Hasičský ples

www.kalisci.com

PLESOVÁ SEZÓNA NA JIHOZÁPADNÍ MORAVĚ
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pokračování ze str. 17

TELČ

s folklorním souborem

Podjavořičan a Kvítek

Komponovaný pořad telčských 

folklorních souborů

nádvoří Státního zámku Telč

16. prosince v 14.00 hod.

SETKÁNÍ ČLENŮ A PŘÁTEL 

Klubu důchodců 

u adventního stolu

Klub důchodců

16. prosince v 17.00 hod.

3. ADVENTNÍ KONCERT

Tradice adventní hudby 

v baroku a dnes

Zazní díla J. Laburdy, J. C. Vod-

ňanského, J. Strejce, A. Michny 

z Otradovic, P. Šandery (premié-

ra), V. Kopecké, F. Biebla, L. Mátla, 

F. X. Thuriho

Účinkují: Jihlavský smíšený pě-

vecký sbor Melodie, dětský pě-

vecký, sbor TELČísla při ZUŠ Telč, 

smyčcový orchestr ZUŠ Jihlava

Dirigent Pavel Salák

kostel Jména Ježíš

18. prosince v 17.00 hod.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ TELČSKÉ 

ZUŠKY

Účinkují: dětský pěvecký sbor TE-

LÈísla pod vedením Pavla Saláka

a žáci sólového zpěvu ze tříd Jitky 

Jacobsové a Evy Pavlíkové

Dům s pečovatelskou službou

19. prosince v 16.00 hod.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 

Střední uměleckoprůmyslové 

školy Jihlava-Helenín

Zastoupeny budou společenské 

modely jako inspirace pro nad-

cházející svátky a společenskou 

sezonu

Konírna Státního zámku Telč

20. prosince v 17.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ

Základní umělecké školy Telč

sál Základní umělecké školy

23. prosince v 17.00 hod.

4. ADVENTNÍ KONCERT

Hle, přijde Pán, Spasitel náš

Zazní Staročeské kantilény, Tiš-

tínský kancionál, skladba z ba-

rokního kancionálu, Šteyerův 

Kancionál český, díla P. Ebena, E. 

Elgara, A. Michny z Otradovic

Účinkují: Pěvecký sbor Smetana 

Telč, Triodam a Telčský kvintet

kostel Jména Ježíš

27. 12.–30. prosince v 18.00 h

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 

V TELČI

nejen folkové koncerty, ale i ho-

kejový zápas Prázdnin a Divadla 

Sklep

www.prazdninyvtelci.cz

27. 12.

Anička a letadýlko 

a Nezmaři

28. 12. 

Druhá tráva a Garcia

29. 12. 

Žalman a spol.

30. 12. 

MY3.avi a Jarret

Konírna Státního zámku Telč

30. prosince v 15.00 h

VÁNOČNÍ KONCERT 

PS SANTINI TELČ

Vánoční skladby české i světové 

sborové literatury. J. E . Kypta 

Česká pastorální mše A dur. Účin-

kuje smíšený pěvecký sbor Santini 

Telč a komorní orchestr Ad hoc 

quartet Třebíč

kostel Jména Ježíš

31. 12. 2012, 24.00 hod.

TRADIČNÍ SILVESTROVSKÁ 

POLÉVKA

náměstí Zachariáše z Hradce

LEDEN 2013

1. ledna v 16.30 hod.

SPOLEČNÝ NOVOROČNÍ 

přípitek a ohňostroj

Dechový kvintet Jaroslava Čajky

náměstí Zachariáše z Hradce

4.–6. ledna 2013

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

13. ledna 2013 v 15.00 hod.

ROZLOUČENÍ 

S VÁNOČNÍM ČASEM

Účinkují: Pěvecký sbor Smetana 

Telč a hosté

kostel Jména Ježíš

VÝSTAVY

3. 12. 2012–6. 1. 2013

TELČ  SCÉNA PRO POHÁDKU 

A ZAPOMENUTÝ 

STŘEVÍČEK

Adventní výstava Základní umě-

lecké školy Telč. Vernisáž v pon-

dělí 3. 12. v 16 hod. s hudebním 

vystoupením žáků ZUŠ

vstupní síň radnice

14. –16. prosince

v pá 14.00–17.00 hod.,

so, ne 8.00–17.00 hod.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA 

ZAHRÁDKÁŘŮ

Vánoční výzdoba, tradiční pečivo

Dům zahrádkářů

25.–30. prosince 

od 10.00–15.00 hod.

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, 

v areálu Státního zámku Telč

PŮJDEM SPOLU 

DO BETLÉMA...

Vánoce s telčským betlémem, 

prohlídka unikátního betlému 

manželů Vostrých 

po domluvě 

na tel. 736 734 324

TECHNICKÉ PAMÁTKY 

z konce 19. a začátku 20. století

Muzeum techniky, ul. Na Sádkách

www.muzeumtechnikytelc.cz

ZASTÁVKA TELČ

Nízkoprahový klub pro děti a mládež od 12 do 

19 let, Na Posvátné 29

Po 14–18, Út–Čt 15–19 hod. klub

17. 12.,18–20 h Večerní klub

18. 12. Uneseš to? – zkus být 

číšníkem

KRTEČEK

Rodinné centrum je volně otevřené pro rodiče 

i prarodiče s dětmi od 0 do 6 let každé úterý a 

čtvrtek od 9.00 do 11.30 hod. na Domě dětí 

a mládeže

KLUB DŮCHODCŮ

v budově polikliniky

Kroužek šikovných rukou a vy-

šívání horáckého kroje – první 

pondělí v měsíci od 15 hod.

Kroužek ručních prací – každé 

úterý ve 14 hod.

Biblický kroužek – první středa 

v měsíci ve 14 hod.

Trénink paměti – druhá, třetí 

a čtvrtá středa v měsíci od 14 

hod.

Rehabilitační kroužek – každý 

čtvrtek v 9 hod.

Pěvecko-dramatický kroužek 

– každý čtvrtek v 14 hod.

Turistický kroužek – v pátek 

podle dohody s vedoucí kroužku 

M. Zapletalovou

CHOVATELÉ

9. prosince od 7–11 h

VÝMĚNNÉ TRHY DROBNÉHO 

ZVÍŘECTVA

Výkup kožek

areál ZO ČSCH

VÁNOČNÍ SPORTOVNÍ 

TURNAJE SPORTOVNÍ 

VÍKENDY

18. prosince v 15.00 hod.

VÁNOČNÍ TURNAJ 

ve stolním tenise mladších a star-

ších žáků

herna stolního tenisu

26. prosince v 8.00 hod.

VÁNOČNÍ TURNAJ 

v malé kopané (20. ročník)

sportovní hala Masarykova

29. prosince v 10.00–16.00 h

TURNAJ PŘÍPRAVKY 

a žáků v ledním hokeji

zimní stadion

29. prosince v 17.00 hod.

PŘÁTELSKÝ ZÁPAS MUŽŮ 

v ledním hokeji

zimní stadion

29. prosince v 13.00 hod.

O PŘEBORNÍKA MĚSTA 

TELČE

Vánoční turnaj ve stolním tenise 

neregistrovaných hráčů

herna stolního tenisu

30. prosince v 13.00 hod.

herna stolního tenisu

VÁNOČNÍ TURNAJ 

ve stolním tenise

LEDEN 2013

AKCE

25. ledna ve 20.00 h

PLES MĚSTA TELČE 

A MIKROREGIONU TELČSKO

Hraje Marathon Live Band

KONCERTY

23. ledna v 19.00 h

HUDBA KRÁLOVEN

Soubor MUSICA DOLCE V ITA. 

S k l a d b y  p r o  fl é t n u a  h a r f u 

v podání Ž. Vokálkové a harf-

enistky Z. Šolcové s písněmi a 

áriemi pro mezzosoprán D. De-

muthové.

sál NPÚ – Lannerův dům, Hradecká ul.

ZASTÁVKA TELČ

Nízkoprahový klub pro děti a mládež od 12 do 

19 let, Na Posvátné 29

Po 14–18, Út–Čt 15–19 hod. klub

KRTEČEK

úterý, čtvrtek

9.00–11.30 h

Rodinné  centrum  pro  rodiče 

i prarodiče s dětmi od 0 do 6 let

Dům dětí a mládeže

KLUB DŮCHODCŮ

v budově polikliniky

K roužek  š ikovných  rukou 

a vyšívání horáckého kroje 

– první pondělí v měsíci od 15 

hod.

Kroužek ručních prací – každé 

úterý ve 14 hod.

Biblický kroužek – první středa 

v měsíci ve 14 hod.

Trénink paměti – druhá, třetí 

a čtvrtá středa v měsíci od 14 

hod.

Rehabilitační kroužek – každý 

čtvrtek v 9 hod.

Pěvecko-dramatický kroužek 

– každý čtvrtek v 14 hod.

Turistický kroužek – v pátek 

podle dohody s vedoucí kroužku 

M. Zapletalovou

CHOVATELÉ

13. ledna od 7–11 h

VÝMĚNNÉ TRHY DROBNÉHO 

ZVÍŘECTVA

a výkup kožek

areál ZO ČSCH

SLAVONICE

STUDENÁ

21. prosince

ZVONKOVÝ PRŮVOD

Zpívání pod vánočním stromem

Vernisáž výstavy výtvarných prací 

žáků slavonických škol

Od 16 hodin, náměstí Míru

22. 12.–31. prosince 

VÝSTAVA 

výtvarných prací žáků slavonic-

kých škol

Denně 14 – 16 hodin, sál městského muzea

23. prosince 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 

Od 19 hodin, náměstí Míru

31. prosince 

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP 

NA UHLIŠTĚ

(hláska u Stálkova)

Trasy pochodu jsou: Ze Slavonic 

v 9.30 na náměstí u kašny (6km), 

ze Starého Města v 10.30 od ob-

chodu (4km), ze Stálkova v 11.00 

u zastávky autobusu (2km). 

Ve 12.00 bude na kopci silvestrov-

ský přípitek. Občerstvení zajistí 

pan Kšír z hotelu Arkáda. Šam-

paňské,dobrou náladu a hudební 

nástroje vezměte sebou.

prosinec 2012 

VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA

Soutěž pro malé čtenáře

Městská knihovna Slavonice

1.–30. prosince

ČESKÉ 

A RAKOUSKÉ BETLÉMY

Výstava, Stadtmuseum Waidhofen an der 

Thaya, vždy 10–12 a 14–17 hod.

31. prosince

SILVESTR V MAŘÍŽI

písničky ze 60., 70. a 80. let 

LEDEN

6. ledna

TŘÍKRÁLOVÉ OTEVÍRÁNÍ 

LYŽAŘSKÉ SEZONY 

(Slavonice–Matějovec–Stoječín)

Start v 10.00 u Špringerů

26. ledna

MYSLIVECKÝ PLES

velký sál MěKS 

 14. prosince v 17.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT

Vystoupení žáků ZŠ a saxofonové-

ho kvarteta ZUŠ J. Hradec.

Školní jídelna ZŠ - Základní a Mateřská škola 

Studená - Komenského 446, Studená

26. prosince v 16.00 hod.

ŽIVÝ BETLÉM

Studená - Náměstí sv. J. Nepomuckého

 31. prosince

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP 

NA JAVOŘICI

Místo a čas startu: 31. 12. 2012, Studená, Nám. 

sv. Jana Nepomuckého č. 25 v 10°° hodin. 

U ostatních tras čas startu libovolný. Novoroční 

přípitek Na vrcholu Javořice ve 12,30 hodin.

Trasy:

Hlavní trasa Studená–Javořice 

a zpět (15 km)

Mrákot í n – Javoř ice  a  z p ě t 

(10 km) 

POLICE

NOVÉ SYROVICE
20. prosince

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

v ÚSP NOVÉ SYROVICE u příle-

žitosti výročí 50 let od založení 

domova důchodců.

Program:

– krátké vystoupení klientů ÚSP

– výstava fotografií z historie 

domova

– výstava výrobků klientů ÚSP

– prohlídka zařízení

od 16.00 do 17.30 hodin 

15. prosince

NOČNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU, 

1. prohlídka v 17.00 hod., 2. prohlídka v 18:30 

hod., vstupné 35,-

16. prosince

ZPĚV KOLED 

u vánočního stromu v 18 hodin

23. prosince

ZPĚV KOLED

u vánočního stromu v 18 hodin

24. prosince

ŠTĚDROVEČERNÍ PRŮVOD

OVCÍ 

v 19 hodin od staré hospody

31. prosince

SILVESTROVSKÝ 

OHŇOSTROJ

0.30 hodin u vánočního stromu

31. prosince

ROZLOUČENÍ S ROKEM 2012 

Příjďte se s námi rozloučit s rokem 

2012 a přivítat nový rok. 

Začátek ve 23.45 hodin, nám. Míru

LEDEN

6. ledna

MUSICA ANIMATA

VÁNOČNÍ KONCERT

Koledy, vánoční písně a české pas-

torely Milčinský, Michalička, Linek, 

Koutník, Jiří Pavlica a Missa Brevis 

v podání chrám. sboru Serafin, 

Ensemble InCanto Třebíč a smíš. 

pěveckého sboru Musica animata 

(80 účinkujících). 

Začátek v 19 hodin,kostel sv. Jiljí

17. ledna

KYRGYZSTÁN  MONGOLSKO 

S RUSKOU TVÁŘÍ

Přednáška, projekce – Pavel  Svo-

boda.  

V 16 hodin. Vstupné 30,- Kč 

19. ledna

PLES SOŠ

Sokolovna, začátek ve 20 hodin.

26. ledna

GYMNAZIJNÍ PLES

Sokolovna, začátek ve 20 hodin.

3. února

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

Diskotéka, soutěže, tombola. 

Začátek v 15 hodin. Vstupné 20,- Kč (děti), 40,- 

Kč (dospělí). MKS Beseda - velký sál

12. února

POCHOVÁVÁNÍ BASY

Zemřela basa do hrobo daná, sirote 

po ní zůstale. Pořádá Klub důchod-

ců při MKS Beseda a Muzeum 

řemesel. Začátek ve 14 hodin, 

hudba a občerstvení zajištěno, 

masky vítány. Vstupné 30,- Kč.

MKS Beseda - velký sál

27. prosince

VÁNOČNÍ TURNAJ 

ve stolním tenise, 

KD od 10.00 hodin

RADOTICE

15. prosince v 12.15, 13.00, 

13.45, 14.30, 15.15, 16.00 hod.

VÁNOCE U PODSTATSKÝCH

Adventní kostýmové prohlídky zám-

ku s atmosférou svátečních dnů.

Státní zámek Telč

15. prosince v 17.00 a 18.15 h

16. prosince v 14.00 a 15.00 h

ŽIVÝ BETLÉM 
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PRODEJ
ELEKTRONIKA
Přehrávač DVD Samsung, 

v bezvadném stavu s dálkovým 

ovládáním, předvedu v chodu, 

cena 350 Kč. Tel.: 608 061 164.

Satelitní přijímač německé 

výr. GI – S770GR pracuje s kartou 

Skylink, dál. ovladač, propoj. ka-

bel, návod, cena levně, doh. Tel.: 

737 417 413.

KOČÁRKY 
A VĚCI PRO DĚTI
Kočár sporťák CAM Flip, 

nový, záruka 2 roky, poloh.  zad 

a nožiček, nánožník, pláštěnka, 

foto mailem. Cena 1.999 Kč. Tel.: 

723 300 781.

Kočár trojkombinace, 

pro holky barvou. PC 7.500, nyní za 

1.000 Kč. Možno i oblečení na hol-

ku, levně, i boty. Tel.: 721 184 058.

Kočárek trojkombinaci, 

X-lander, zachovalý. nánožník, 2x 

pláštěnka,  moskytiéra, adaptéry 

na autosed. Telč. Cena 1.200 Kč. 

MMS. Tel.: 608 204 744.

Kočárek 4 kombinaci 

Bambino Lucka, vč. pláštěnky, 

modro-modrý, velmi prostorný, 

500 Kč. Zimní fusak modrošedý, 

velký – 300 Kč. Tel.: 728 760 590.

Levně věci na kluka 5–8 let, 

bundy, mikiny, boty – brusle, vel. 

40 – 42, dámské brusle, vel. 37. 

Tel.: 721 184 058.

Elektrickou odsávačku 

mléka zn. Farlin, cena 690 Kč. 

Původní cena 1.500 Kč. Tel.: 602 

302 404.

Autosedačku vajíčko, 

2 ks - CAM – po 2 dětech, velmi 

dobrý stav a Tommy – úplně 

nová, nepoužitá. 100 Kč/ ks. Foto 

na mail. Tel.: 724 342 236. 

OBLEČENÍ
Kožich z nutrií – dámský, 

silnější postava. Cena dohodou. 
Tel.: 602 462 024.
Dámský černý kožich, 

menší, plnošt. postava, vel. 54 – 
56. Pěkný dárek. Tel.: 604 871 189.

Kožešinové paleto – hnědý 
králík – velikost 48, délka 95 cm, 
zánovní, cena 3.000 Kč. Tel.: 722 
900 337.
Nové krásné dámské zimní 

kabáty. Šedý, velikost L 400 Kč 
a černý, velikost XXL 500 Kč. Je-
nom vyzkoušené, pište SMS. Tel.: 

607 603 300.

NÁBYTEK
Televiz. stěnu stř. lamino, 

slož. ze 2 ks, pozadí pískové sklo, 
lze nasvítit. V. 200, š. 128, h. 45, 
stáří 1 rok, cena 2.000 Kč. Tel.: 
731 168 924.
Rohovou kuchyňskou linku. 

Tel.: 605 446 685.
Pružinová matrace 

200 x 90 x 14. PC 2.500, nyní 1.100 

Kč. Stěhování. Tel.: 604 675 433.

PŘÍSTROJE 
PRO DOMÁCNOST
Zásuvkový mrazák 

– čistý objem 100 l, zachovalý, 

cena 3.000 Zanussi. Tel.: 722 900 

337.

Těhotenské kalhoty litex 

černé. vel. L. Těhot. pás stahova-

cí po porodu, vše levně. Tel.: 721 

716 092.

SPORÁKY
Dvouplotýnkový indukční 

vařič zn. Montiss, nepoužívaný. 3. 

300 Kč. Tel.: 728 126 158.

Plynový sporák 

s elektrickou troubou, velmi za-

chovalý. Mrákotín. Cena 500 Kč. 

Tel.: 606 672 767.

Starší sporák na tuhá 

paliva, odtah spalin na levé stra-

ně. Tel.: 774 839 861.

NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE
Stolařskou pásovou brusku 

na hrany, rámovu pilu na želez, 

secí mašinu na obilí, volejte po 

18.00 hod. Vozík na palety. Tel.: 

721 161 805.

Brusku, stojan, králíky, 

kapotáž Zetor 56-7011, parapety 

venkov. Hliník. dveře 60, 80, 70, 

fošny, smrk, stůl star. Tel.: 605 

379 247.

Motor patkový 5,5 kW 

1.420 otáček, motor patkový 3,5 

kW 2.800 otáček, 2 sudy na naftu, 

cena dohodou. Tel.: 731 319 356.

El. motory otevřené 

i uzavřené do 0,75 kW, dále 1x 

0,75 míchací.Ocelová deska 23 

mm silná 100 cm x 200 cm, 400 

kg. Tel.: 722 826 078.

STAVEBNINY
Tašky bobrovky, 

větší množství. Mohu i dovézt. 

Cena 4 Kč. A betonové žlabovky 

nové. Tel.: 607 592 352.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ 
POTŘEBY
Starší prázdné úly 39 x 24, 

39 x 30 včetně celého příslušen-

ství včelína, váhy medometu a 

voští. Pro stáří končím. Tel.: 384 

497 090.

Dřevěná okna na pařeniště 

dělané na zakázku 5 ks, rozměry 

142 x 79 cm, cena dohodou. Tel.: 

737 734 180.

Nepoužitou králíkárnu 

se šesti kotci, po dohodě mož-

nost odvozu, cena dohodou. Tel.: 

602 723 916.

OSTATNÍ
Invalidní elektrický vozík. 

Tel.: 737 252 609.

Motorové kolo. Nemusí být 

řidičský průkaz, cena dohodou. 

Prosím, kdo daruje za odvoz i ne-

pojízdné auto. Prodám pilu. Tel.: 

604 555 107.

Perličkovou koupel do vany 

– dálkové ovládání – nevhodný 

dárek. PC 2.500, nyní 1.100 Kč. 

Tel.: 604 675 433.

Zánovní WC kombi 

– odpad dozadu. Pánské kolo Fa-

vorit. Decimálku. Ventilátorky a 

jiné k ak. kamnům Elka. Tel.: 737 

609 245.

Dřevěnou garáž 5 x 3 metry, 

nová. Tel.: 737 024 352. 

Růžová, odlehčená aktovka 

pro 1 tř. Plyn. kotel Modratherm, 

starší plechová futra, krbová 

kamna zn. Jotul. Tel.: 774 309 

020.

KOUPĚ
Golfové hole pro dvojčata. 

Tel.: 602 594 548.

Svářečku VTU 315 

i poškozenou nebo jen trafo. SMS 

na tel.: 723 087 587.

Včelí vosk.  Lze volat 

384 496 080 i 776 122 844.

Polévanou litinovou kotlinu 

asi 80 l na škvaření sádla v bez-

vadném stavu. A hliníkové lišty na 

Wartburga 353. Tel.: 602 834 465.

AUTOMOTO
PRODEJ
Pionýr bez SPZ kompletní 

dvojsed. Dále motor na pionýra 

celý a nový vybroušený válec na 

pionýra. Tel.: 723 280 882.

Audi 80 B3 r. v. 1987 benzín, 

plně pojízdná, bez TP, SPZ na ND. 

Tel.: 606 944 778.

Š 1000 MB s SPZ, IT 

do 11/ 2014, ekolog. daň vyřeše-

na, 74.000 km. Dále prodl před-

válečné francouzské kolo. Nabíd-

něte cenu. Tel.: 777 824 331.

NEKOMERČNÍ 
IN ZER CE

Programy kin

DAČICE

SLAVONICE

FILMOVÝ KLUB 

17. prosince 

OBCHOD PRO SEBEVRAHY

Animovaný film pro dospělé

19.30 h, Institut Slavonice

3D KINO DAČICE

Vás srdečně zve

!! NA PROSINCOVÁ ZKUŠEBNÍ 

PROMÍTÁNÍ !!

28. prosince v 17.00 hod.

MONSTRA OCEÁNŮ

ve 3D projekci

Malý sál MěKS

30. prosince v 17.00 hod.

MODRÝ TYGR

Film pro děti a jejich rodiče.

Malý sál MěKS

TŘEBĚTICE

TŘEŠŤ

TANEČNÍ ZÁBAVY
ZÁBAVY 

SE SKUPINOU KALÍŠCI:

8. prosince Lomy

 Poslední leč

15. prosince Cizkrajov

 Poslední leč

29. prosince Lomy

 taneční zábava

31. prosince Hotel Antoň Telč 

 Silvestrovská 

 zábava

VOLFÍŘOV
Sobota 29. prosince 2012

SILVESTR NA NEČISTO

Taneční zábava. Hraje FREE-BAND 

ze Znojma

Začátek ve 20 hod.

VELKÁ LHOTA
15. prosince v 18.00 hod.

ADVENTNÍ KONCERT

Účinkují: Malý smyčcový orchestr 

Třebíč, Festivia Chorus se sbormis-

tryní J. Čudlou, Martin Jakubíček 

– varhany, Karel Plocek – viola

V programu zazní české a mo-

ravské koledy v úpravách M. Ja-

kubíčka. 

Evangelický toleranční areál – horní kostel

1. prosince –2.února 2013

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

BETLÉMŮ

Tradiční výstava v domě

J. A. Schumpetera

do 20. prosince

JEŽÍŠKOVA POŠTA

příjem vánočních přání malých 

i velkých pro Ježíška, TIC Třešť

8.00 h–12.00 h a 13.00 h–17.00 h hod.

15. prosince v 17.00 h

VÁNOČNÍ KONCERT 

ZPĚVY BETLÉMSKÉ

Scénář a režie: Anna Fencíková

Hudební spolupráce: Luboš Von-

ka, Martin Vašata

Bývalá židovská synagoga v Třešti

16. prosince v 16.00a 18.00 h

17. prosince v 18.00 h

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ 

TŘEŠŤ

Koncertní sál ZUŠ Třešť

20. prosince  v 17.00 h

Přednáška 

EXISTUJE ŽIVOT PO ŽIVOTĚ?

Na přednášku zvou Občanské 

sdružení Život a zdraví a Městská 

knihovna Třešť.

Městská knihovna Třešť

21. prosince 19.00 h

22. prosince 15.00 a 17.00 h

KONCERT SBORU CANTARE 

VÁNOČNÍ OHLÉDNUTÍ

Vánoční koncert ženského pě-

veckého sboru, který se po letech 

vrací...

Bývalá židovská synagoga v Třešti

24. prosince ve 13.00 h

ŽIVÝ BETLÉM

 NA ŠTĚDRÝ DEN

Součástí programu benefiční 

prodej výrobků dětí ze ZŠ a DDM, 

prodávat se bude i svařené víno.

Domů si můžete odnést i betlém-

ské světlo.

Začátek živého betlému ve 13,00 h a 14,00 h, 

areál před Kulturním domem v Třešti

24. prosince ve 22.30 h

RYBOVKA V TŘEŠTI

Rybovka je zkrácený název pro 

„Českou mši vánoční“, kterou 

napsal Jakub Jan Ryba. Zpívá sbor 

složený z třešťských muzikantů...

26. prosince v 16.00 h

LABYRINT 

ZPÍVÁ SVĚTOVÉ KOLEDY

Česky, německy, anglicky, maďar-

sky, francouzsky, italsky, sloven-

sky, rusky, polsky, ....

kostel sv. Kateřiny Sienské v Třešti

LEDEN

1. ledna v 15.30 h

NOVÝ ROK V TŘEŠTI

Novoroční koncert v kostele sv. 

Kateřina, zahájení nového roku 

s ohňostrojem, novoroční mše 

svatá. 

15.30 h Novoroční koncert s Mu-

sicou Dolce vita.

Kostel sv. Kateřiny Sienské. 

14. prosince 

5. PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT 

v koste le sv. Jakuba Většího, 

účinkuje Dómský smíšený sbor při 

katedrále sv. Petra a Pavla v Brně

začátek v 18.00 hod.

24. prosince

ŠTĚDROVEČERNÍ PRŮVOD 

OBCÍ

od 20.00 hod.

1. ledna

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

od 17. 00 hod.

18. ledna

SPOLEČENSKÝ PLES 

OBCE VRATĚNÍN

začátek ve 20.00 hod.

VRATĚNÍN

17.00 h Zahájení nového roku s 

ohňostrojem na náměstí T.G. Ma-

saryka. Novoroční projev starosty 

města, ohňostroj.

17.30 h Novoroční mše svatá 

v kostele sv. Kateřiny.

15.prosinec

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ JEDNO

HUBKU

Hospoda U Fida od 18.00 hod.

23.prosince

KOLEDY U BETLÉMA

27.–28. prosince

VÁNOČNÍ TURNAJ 

VE STOLNÍM TENISE:

27. prosinec 13°° – děti

28. prosinec 10°° – dospělí

v KD občerstvení zajištěno

FOFR PŮJČKY 
VŠEM 

Registr neřešíme. 
Tel.: 777-149 150

OKAMŽITĚ 
KOUPÍME ZA 

HOTOVÉ VÁŠ DŮM, 
CHALUPU, BYT! 

Vyplatíme i Vaše dluhy, 
exekuce či hypotéku!

volejte ZDARMA

800 100 576

Prodej štípaného 
palivového dříví

út - pá 10 - 12 hod.

777 47 80 86
 TK Podcestný Mlýn

PRODÁM RD 5+2 

v M. BUDĚJOVICÍCH, 

469 m2 pozemek, garáž, zahra-

da, velmi hezký, 1.790.000,-Kč. 

Tel.: 777 587 965

Hledám spolupracovníky 
do kanceláře v Dačicích

-poradenská a konzultační 
činnost.

723 859 912

PŘIJMEME 

PRODAVAČKU 

prodejna FLOP

- v Jemnici Na Podolí

Nástup 1. března 2013

Prosím o zaslání životopisu 

na adresu 

nevrkla.m@centrum.cz

do úseku uzenin 
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GRAFICKÉ NÁVRHY VÝROBA A PRODEJ 

lamino s ABS 
vysoký lesk 
foliované 
masivní
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JEMNICE 

Budějovická 1014 

(objekt bývalého autoparku) 

tel.: 568 451 704, fax: 568 451 787

mobil: 777 591 459

e-mail: vyroba.jemnice@kuchyne-karasek.cz

www.kuchyne-karasek.cz

Prodejní doba:

Po – Pá  9 – 17

ZNOJMO 

Jarošova 1344C /12

tel: 515 222 406; 777 591 451

e-mail: znojmo@kuchyne-karasek.cz

Prodejní doba:

Po – Pá  9– 17 

So  8  – 12

JIHLAVA 

Dr. Jiřího Procházky 5281 

(naproti nové nemocnici)

tel.: 777 591 455, 567 211 860

e-mail: jihlava@kuchyne-karasek.cz

Prodejní doba:

Po – Pá 9 – 17

So  8  – 12

BRNO 

Turgeněvova 1245/30 

Brno-Černovice

tel.: 777 591 457

e-mail: brno@kuchyne-karasek.cz

Prodejní doba:

Po – Pá 9  – 17

KUCHYŇSKÁ STUDIA

Karásek Luboš – výroba nábytku
provozovna: Budějovická 1014
(objekt bývalého autoparku) Jemnice
tel.: 568 451 704, fax: 568 451 787
mobil: 777 591 459
e-mail: vyroba.jemnice@kuchyne-karasek.cz
www.kuchyne-karasek.cz

dětské pokoje

VESTAVNÉ SKŘÍNĚ

obývací pokoje 

jídelny 

kuchyně 

yy

VÝROBA KUCHYNÍ 
- dodáme vč. spotřebičů 

Prodejní doba:  po - pá  9 - 17 hod.

Děkujeme našim zákazníkům za projevenou 
důvěru a přejeme Vám všem příjemné prožití 

vánočních svátků, hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti

 v novém roce  v novééééééééééééémmmmmmmmmmm roce 

ve 3D pro Vás 
navrhneme 

a zpracujeme 
ZDARMA

fóliovaných dvířek
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Redakce novin Jarmark neodpovídá za pravdivost informací uvedených v soukromé ani v komerční inzerci.

Uzávěrka únorového JAR MAR KU pro plošnou i řádkovou in zer ci je 23. ledna ve 12.00 hod.

DAČICE: Knih ku pec tví L. Hejla, Elektro Bubeník 

JEMNICE:  Knihkupectví Hejl, nám. Svobody  čp. 36. 

TELČ: Nostalgie, nám. Zachariáše z Hrad ce, 

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE: realit. kancelář, nám. ČSA 55 (1. patro) 

SLAVONICE: Cyklo sport servis u Čápů, Jana Žižky 51

Uveřejnění VZPOMÍNKY, BLAHOPŘÁNÍ a SEZNÁMENÍ POD ZNAČ

KOU stojí 120 Kč 
VZPOMÍNKA a BLAHOPŘÁNÍ S FOTOGRAFIÍ stojí 240 Kč 
Text (příp. foto) zašlete s kopií ústřižku zaplacené složenky na adresu:

HANA KALÁBOVÁ, SLAVÍKOVICE 54, 675 31 JEMNICE

VZPOMÍNKY, BLAHOPŘÁNÍ A SEZNÁMENÍ POD ZNAČKOU 

SBĚRNÁ MÍSTA ŘÁDKOVÉ INZERCE

NEVYŽADUJTE prosím informace a po dá ní in ze rá tu te le fo nic ky ve sběr ných 

mís tech! Obracejte se přímo na JAR MARK!

POŠTOU zasílejte inzerci na ad re su: 
HANA KALÁBOVÁ, Sla ví ko vi ce 54, 675 31 Jemnice

DŮLEŽITÁ 
TELEFONNÍ ČÍSLA

Čísla integrovaného 
záchranného systému

Ministerstvo vnitra (garant systému) 
112

Hasičské záchranné sbory(HZS) 
150

Zdravotnické záchranné služby (ZZS)
155

Policie ČR 
158

OSTATNÍ ČÍSLA

Nemocnice Dačice
384 422 301

Nemocnice Třebíč
568 809 111

Nemocnice Jihlava
567 157 111
Nemocnice J. Hradec

384 376 111

Adresu uvedenou pod textem inzerátu nezveřejňujeme. 
INZERÁTY, U NICHŽ NENÍ UVEDENA ADRESA, NEOTISKUJEME!

zde odstřihněte

zde odstřihněte

Označte 
rubriku: 

� Prodej

� Koupě

� Auto-moto

� Byty nemovitosti
� Zvířectvo

� Za měst ná ní 
� Různé  

� Seznámení(jen  „hledám práci“)

02/2013
únor

NEKOMERČNÍ INZERÁT ZDARMA 

JMÉNO A ADRESA

(adresa uvedená zde se netiskne)

TEXT VAŠEHO 
INZERÁTU :

tel.:

ti
št
ě

n
é

 ú
d
a

 je

VÁŽENÍ INZERENTI,
upozorňujeme Vás, že v bezplat-
né inzerci netiskneme nabídky na 
prodej čistokrevných psů (možnost 
prodeje kříženců a nabídky na 
darování psů jakékoli rasy zů-
stává zachována), dále na prodej 
prasat, selat, jalovic, krav a koní. 
Tyto inzeráty je možné zadávat 
formou placené inzerce (od veli-
kosti 1/64 strany za 228 Kč vč. 
DPH). Možnost nabízet prodej 
koz, ovcí a drobného zvířectva 
zůstává.
Bližší informace na tel.: 602 767 954 
(pouze v prac. dny).

Š Octavia Combi, 

benzín r. v. 2004, zelená metalíza, 

v bezvadném stavu. Dvě pneu na 

traktor 8,3 – 24 jeté. Tel.: 602 421 460. 

Čelní skla na Š 1023, 

W brouk P125, na starší BMW, po 

100 korunách kus. Tel.: 606 224 177.

Na škodovku 120 motor 

v dobrém stavu a plno náhrad-

ních dílů. Tel.: 602 854 726.

Nové nepoužité plastové 

kryty kol 13“ 4 ks za 120 Kč v Jem-

nici. Tel.: 724 705 375.

KOUPÍM
Motor na Jawa 350, 

může být i nefunkční, příp i s vra-

kem motocyklu. Tel.: 731 874 818.

BYTY &
NEMOVITOSTI
PRODEJ
Byt 2+1 v OV 

v Moravských Budějovicích, 

ihned volný. Tel.: 568 422 459.

Byt 2+1 v M. Budějovicích, 

jádro po rekonstrukci. Zahradní 

pozeme s chatou v Mor. Budějo-

vicích. Tel.: 724 897 456.

RD 4+1 v Jemnici, cena 

dohodou. Velká zahrada, stodola, 

bývalé  hosp. stavení, klidnémís-

to, vhodné i k podnikání a chovu 

zvířat. Tel.: 723 755 702.

RD 5+1 v Jemnici Podolí 

pro bydlení i podnikání. Plyn, za-

hrádka. Garážové místo, výhod-

ná cena. Tel.: 602 493 802.

Garáž ve Vlčicích 4 km 

od Strmilova, cena 65.000 Kč. 

Tel.: 725 811 795.

KOUPĚ
1+1 nebo garsonku 

v Třeboni nebo J. Hradci apod. 

Prodám 1+1 v Telči 560 tis., mož-

no i výměna. Volejte večer 21 h. 

Tel.: 567 213 090.

PODNÁJMY 
A PRONÁJMY
Nabízíme pronájem bytu 

3+1 v Dačicích. Tel.: 602 618 156.

Garáž v Jemnici u Víta. 

Tel.: 724 287 697.¨

ZVÍŘECTVO
DARUJI
Psí štěňátka – 2 hnědé, 

1 černé – odběr možný po očko-

vání v polovině ledna. Horky u 

Želetavy. Tel: 720 400 292.

PRODEJ
Letošní pár  krůty 

naragánské, lesnické pletivo 

v. 160 cm – 100 m. Daruji 2 koťata 

– bílý koucourek a čb kočka – roš-

ťáci. Tel.: 608 871 622.

RŮZNÉ
Hledám k občasnému 

přepisu na mém notebooku 

studentku. Přepis vl. povídek ve 

stylu B. Hrabal, Bukowski. Od. dle 

dohody. Tel.: 720 690 840.

SEZNÁMENÍ
Jen kvůli tobě jsem si 

podal tento inzerát, pojď se ba-

vit, pojď si hrát, s klukem, co je 

mu 31 let. Čekám na tebe. SMS. 

Tel.: 774 123 412.

Patrik 25 let, 179 cm, 

80 kg, hnědé vlasy, krátký se-

střih, bývalý pornoherec, hledá 

roštěnku do pelíšku. SMS na 775 

321 411.

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ ŘÁDKOVÉHO INZERÁTU

– Řádková inzerce není ur če na pro inzeráty, kte ré jak ko li souvisejí 
s pod ni ka tel skou čin nos tí: ná ku pem, pro de jem před mětů v rám ci 
pod ni ká ní, či pro ná jmem pro stor pro ko merč ní úče ly (na bíd ka i po ptáv-
ka) atp. V řádkové inzerci ne o tis ku je me ani sběratelské in ze rá ty, na bíd ky 
pracovních pří le ži tos tí, na bíd ky slu žeb, prodej zví řec tva z chov ných stanic 
a ze měděl ských fi rem, včetně prasat, čistokrevných psů a koček, dále pro-
dej ze mě děl ských přebytků a vý pěst ků, nákup zemědělské půdy apod.

– Použijte výhradně aktuální originální kupón z tohoto čísla! Inze-
ráty podané jiným způsobem (bez kupónu, na starém či zkopírovaném 
kupónu) budou vyřazeny!

– Nepřijímáme řádkovou inzerci faxem, e-mailem ani telefonicky. 
– Pouze 1 řádkový inzerát na 1 domácnost, jméno a telefonní číslo!
– Jeden kupon platí pouze pro jed no otištění.
Pro zápis telefonního čís la uží vej te prosím for mát xxx  xxx  xxx. Omezíte 
tím riziko chyby v tel. čísle.
Otištění bezplatného in ze rá tu není právně vymahatelné. Redakce si 
vyhrazuje prá vo v pří pa dě po chyb nos tí o ne ko merč ním charakteru in zer-
ce podaný in ze rát vyřadit. Vyřazeny budou také inzeráty, které by mohly 
jakýmkoli způ so bem po ško dit dobré jméno no vin.
Pokud si nejste jisti, raději Váš in ze rát konzultujte s re dak cí Jar mar ku. 
O vy řa ze ní Vás ne bu de me in for mo vat!
Vyřazeny budou rovněž in ze rá ty, k nimž nebude při po je no jméno 
a adresa in ze ru jí cí ho.

Zubní pohotovost 
na období 

od 22. 12. do 3. 2. 2013 

v obvodu nemocnice Třebíč
vždy sobota, neděle, svátek: 

9.00–12.00 h
prosinec 2012
22.12.2012 sobota, MDDr. Rolincová Mo-
nika, ESTHES s.r.o., Sokolská 3, Třebíč, tel.: 
568 840 820
23.12.2012 neděle, MUDr. Řepová Jitka, 
Vltavínská 1346, Třebíč, 732 873 041
24. 12. 2012 pondělí, MUDr. Sedláček Milan, 
Zákostelní 9, Hrotovice, tel.: 568 860 256
25. 12. 2012 úterý, MUDr. Sedláček Milan ml., 
Zákostelní 9, Hrotovice, tel.: 568 860 256
26. 12. 2012 středa, MUDr. Machová Eva, 
Husova 898, Náměšť n. Oslavou, tel.: 568 
620 248
29. 12. 2012 sobota, MUDr. Machová Eva, 
Husova 898, Náměšť n. Oslavou, tel.: 568 
620 248
30. 12. 2012 neděle, MUDr. Svobodová 
Jana, manž. Curieových 657, Třebíč, tel. : 
568 826 049
leden 2013
1. 1. 2013 úterý, MUDr. Šabrňák Petr, Jung-
mannova 116/18,  Třebíč, tel.: 568 844 350
5. 1. 2013 sobota, MUDr. Šmídová Irena, 
Vltavínská 1346, Třebíč, tel.: 568 840 736
6. 1. 2013 neděle, MUDr. Špalek Bohumil, Sv. 
Čecha 39, Třebíč, tel.: 568 844 002
12. 1. 2013 sobota, MDDr. Špinarová Kate-
řina, DentSmile s.r.o, Martinské nám. 149/3, 
Třebíč, tel.: 568 841 188
13. 1. 2013 neděle, MUDr. Machová Eva, 
Husova 898, Náměšť n. Oslavou, tel.: 568 
620 248
19. 1. 2013 sobota, MUDr. Machová Eva, 
Husova 898, Náměšť n. Oslavou, tel.: 568 
620 248
20. 1. 2013 neděle, MUDr. Machová Eva, 
Husova 898, Náměšť n. Oslavou, tel.: 568 
620 248
26. 1. 2013 sobota, MUDr. Blažek Ivan, 
Komenského nám. 30, Jaroměřice, tel.: 568 
440 495
27. 1. 2013 neděle, MUDr. Tomková Alena, 
Vltavínská 1346, Třebíč, tel.: 568 844 296

únor 2013
2. 2. 2013 sobota, MUDr. Vlková Ivana, 
Jihlavská 48, Okříšky, tel.: 568 870 142
3. 2. 2013 neděle, MDDr. Vodička Petr, Na 

Potoce 78,  Třebíč, tel.: 568 844 102
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Naše společnost je zapsána v programu Zelená úsporám

Bártů Karel 
  606 690 034

karelbartu@seznam.cz 

Bitala Václav 
  721 863 809

v.b.tesarstvi@seznam.cz

Kučera Stanislav
  723 313 021

samboro@seznam.cz

Máca Martin 
  720 649 466

Špička Pavel 
  728 881 727

truhlarstvispicka@seznam.cz

NAVŠTIVTE NAŠE NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY 
na adrese www.strechykomplet.cz

K p ání mnoha úsp ch
v novém roce 2013

p ipojujeme
pod kování za Vaši d v ru

a úsp šnou spolupráci.

PF 2013

Akce:

Navštivtenašivzorkovnu(vedle prodejny Praktik)

Martin Mareček
prodejna Praktik 
Svatoanenská 125, TELČ
tel./fax: 56 724 31 98 
mobil 602 760 545 
e-mail: praktikmarecek@seznam.cz
www.praktikM.cz

)

Vylad ná garážová vrata...

SUPER AKCE:
VRATA V ŠESTI BARVÁCH 

- plně zateplená, s motorem a ovladačem  

za cenu 21.990,-  (s montáží, bez DPH 14%)

Přejeme Vám radostné Vánoce, Přejeme Vám radostné Vánoce, 
štěstí a stálé zdraví v novém roce 2013013013

VENKOVNÍ ROLETY 
  ŽALUZIE 
    MARKÝZY

PLOTY A BRÁNY
 (posuvné, křídlové)

Ak ní cena:

4.490 K
B žná cena: 4.990 K

QHUSQVARNA 236
Vhhodná pro domácí práce.
Výýkonný motor X-Torq.
Air Injection snižuje intervaly pot ebné pro išt ní  ltru.

Výkoon 1,4 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a et zu 4,7 kg.

Ak ní cena:

5.490 K
B žná cena: 5.990 K

HHUSQVAARNA 1335
Nová llehká výkonná pila.N l hkk k l
Snadnoo se startuje a ovládá.
Výkonnný motor X-Torq.

Výkon 1,44 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a et 4 kg.zu 4,4

KANOVINKA

JACKWERTH TEL

tel.:  567 243 759
 736 641 244

Otevřeno: 

po - pá  7.30 - 12.00   13.00 - 17.00

so  8.00 - 11.00

Masarykova 99, Tel  

 

Přejeme Všem, příjemně strávené Vánoce,
 hodně lásky, pohody a zdraví 

v novém roce 2013

                         Přejeme Vám 
                příjemné a spokojené                          
  svátky vánoční, 
                                 zdraví, štěstí 
                        a pohodu v roce 2013

á bídk

                         
                          příjem
    
                                                             
                               


