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roznášeno 
do domácností  
ve 180 obcích 

jihozápadní Moravy

19.200 ks 
výtisků

Tel.: 607 279 706
E-mail: zahradnitechnikafucik@seznam.cz
www.zahradnitechnika.prodejce.cz 

ZAHRADNÍ TECHNIKA FUČÍKZAHRADNÍ TECHNIKA FUČÍK  

Veškeré informace na mobilu. Nonstop.

Po - Pá 8-12  13-17 h.;  So  9-12 h. 

14. a 15. listopadu 
BROUŠENÍ ET Z  

za  10 K /ks

SEZÓNNÍ PŘÍPRAVA

Na Podolí 310, Jemnice

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

Rozvoz i v sobotu

Kvalitní 
suché uhlí

Uklízíme pásem až do sklepa
Nad 40q množstevní sleva 

nakoupíte u K&B, s.r.o.
Skladujeme 

pod střechou

Budíškovice 8, Ing. Zbyněk Daňhel 
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Motorová pila STIHL MS 261 ( malý Mercedes ) za  vynikající cenu 15 100,-Kč 

(v ceně této pily je ještě navíc originální prohrnovač sněhu FISKARS).

Více informací na  www.stihl.cz , 

nebo na  telefonu 384 495 128, případně  e-mail: danhel.z@seznam.cz
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Budíškovice 8, Ing. Zbyněk Daňhel 
Omrzela vás už běžná konfekce? 

Chtěli byste překvapit ve vlastnoručně ušitých modelech? Anebo potřebujete 

pozašívat starší oblečení, taťkovy montérky, ušít ubrus nebo závěsy? Za dlouhých 

zimních večerů k tomu budete mít jedinečnou příležitost s našimi šicími stroji.

Přijměte pozvání a při malém pohoštění si přijďte zašít.

KE KAŽDÉMU ZAKOUPENÉMU NEBO OBJEDNANÉMU STROJI ZÁROVEŇ 

OBDRŽÍTE PRAKTICKÝ DÁREK.

PRO VĚTŠÍ INSPIRACI JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI

DNY ŠICÍCH STROJ  

tel.: 384 495 128

www.elsun.cz, www.stihl.cz 

V úterý 12. a ve středu 13. listopadu 
bychom vás rádi pozvali do naší prodejny fi rmy ELSUN, kde si budete moci 

prohlédnout a vyzkoušet široký sortiment šicích strojů značky

BROTHER     ELNA    A     VERONICA

Švýcarská 

ELNA

www.obkladacstvi-kriz.cz MNOŽSTEVNÍ SLEVY

KOUPELNOVÉ STUDIO  DAČICEKOUPELNOVÉ STUDIO  DAČICE
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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

ul. Krátká 159

KOUPELNOVÉ STUDIO NIVY 

KOUPELNY NA KLÍČ S 15% DPH 

- p. Kříž 723 073 621

PROFESIONÁLNÍ PORADENSTVÍ

GRAFICKÉ 3D NÁVRHY

ROZVOZ ZBOŽÍ

NA ZAKÁZKU VLASTNÍ MOTIVY

různých materiálů a vzorů 

obklady a dlažby obklady a dlažby 

od 120,- Kč 

SKLADEMSKLADEM
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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

OBKLADAČSTVÍ

HYDROIZOLACE 
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
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

náhradní díly

MAZDA 

 NEJLEVNĚJŠÍ NOVÉ VÝFUKY

VÝKUP VOZIDEL 
VŠECH ZNAČEK 

NEHAVAROVANÝCH, 

HAVAROVANÝCH 

ČI JINAK POŠKOZENÝCH

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ 

S NEJVYŠŠÍ MOŽNOU 
VÝKUPNÍ CENOU

Tel.: 777 235 654, 774 496 886

www.mazdablanne.blog.cz

Blanné 8 (u Mor. Budějovic)

nákup a prodej

AUTOOPRAVNA
VŠECH ZNAČEK

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

DVEŘE SAPELI  
SLEVA  30%

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

- zaměření, dodání a montáž. 

AKCE
AKCEIŠT NÍ

M. Křivánková , I. Zelinková
DAČICE, Nové Dvory 22,  

Tel.:  384 497 108
Mob.:  736 280 095

KOBERCŮ
ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU

DOPRAVA A SKLÁDÁNÍ MATERIÁLU ZAJIŠTĚNY 

fax: 0042 568 450 356f 0042 568 450 33566

stavebniny

VELKÝ VÝBĚR FASÁDNÍCH BAREV A PROBARVENÝCH OMÍTEK
Nacenění zdarma                  Rozvoz po Jemnici zdarma otevřeno:

Po - Pá 7.00 - 16.00 hod.  
So  7.00 - 11.00 hod.

STŘEŠNÍ KRYTINY - TAŠKY 
(Beta, Bramac, Tondach, Eternit, Gutta)
LEPENKY
BETONÁŘSKÉ ŽELEZO 
(tyče Roxor, be to nář ské sítě)

VEŠKERÉ BETONOVÉ VÝROBKY 
skruže - poklopy - plotové tvarovky - dlažby - teraso 
obrubníky - překlady -stropní desky

SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY 

  tel.: 731 610 305

TAŠKY, ZDÍCÍ BLOKY, VATA + POLYSTYREN
OMÍTKY

Miroslav STEJSKAL - STELA, JEMNICE, ÚVOZ 956

DOPRAVA A SKLÁDÁNÍ MATERIÁLU ZAJIŠTĚNY 
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e-mail: stela.jemnice@seznam.cz

e-mail: stela2.jemnice@seznam.cz

JEMNICE

 

Od listopadu
zm na pracovní 

doby:

Po-Pá 7-16 hod.
So 7-11 hod.

dluzite@seznam.cz 

odborné sepsání návrhu 
 na povolení oddlužení

Vy máte dluhy
my řešení

tel: 606 079 420

stačí prozvonit nebo SMS

zavoláme Vám

snížení dluhů o dvě třetiny!!

konsolidace půjček

vše legálně, poradenství 
 zdarma

 PRODEJ ŘEZIVA
 - hranoly, fošny, prkna, střešní latě

 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
 - řezivo na objednávku, krovy aj.

 VÝKUP KULATINY

BROUŠENÍ PIL

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

PALUBKY a OSB desky
LAZURY na dřevo

PILA DYJICE
Jaromír Pavlí ek
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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  VINYLOVÝCH PODLAH, PVC A KOBERCŮ  
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ŽALUZIE

KOŽENKOVÉ, PLASTOVÉ 
 SHRNOVACÍ DVEŘE A STĚNY

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

SPECIÁLNĚ UPRAVENÉ   
 ŽALUZIE PRO PLASTOVÁ 
 A EURO OKNA 

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

MODERNÍ TRENDY 
PODLAH

T
A

P
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T
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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

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

  lepení, prodej tapet všeho druhu

  klasické, vzorované, s reliéfem, 

 moderní, dětské motivy

  velké množství ilustračních fotografi í   

 interiérů, které pomohou při výběru

v listopadu

v listopadu

  

PODLAHÁŘSTVÍ

  klempířských prvků a parapetů

okapových systémů

trapézů a taškových krytin

tabulí plechů různých barev

PROZAM Jaroslav Zamazal

Hříšice 26

tel.: 606 893 133

VŠE PRO KVALITNÍ ST ECHU

TAŠKOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA

VÝROBA          MONTÁŽ          PRODEJ

 KALKULACE A ROZPOČET ZDARMA

výběr z široké palety barev a odstínů

možnost dopravy až k vám

IŠT NÍ PE Í PÁROUIŠT NÍ PE Í PÁROU
UV-C ZÁ ENÍM A IMPREGNACEUV-C ZÁ ENÍM A IMPREGNACE

BURDOVÁ - NOVÁ ÍŠEBURDOVÁ - NOVÁ ÍŠE

www.luzkoviny-burdova.blog.cz

DEKA OD 900,
POLŠTÁŘ OD 250,POLŠTÁŘ OD 250,

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ ČIŠTĚNÍ PEŘÍ 
K ZAKÁZCE ZDARMA!K ZAKÁZCE ZDARMA!

90000900

ZÁRUKA 5
ZÁRUKA 5 let let

 šití prošívaných dek a polštářů šití prošívaných dek a polštářů
velký výběr sypkovinvelký výběr sypkovin
čištění UV-C ničení bakteriíčištění UV-C ničení bakterií

zakázky nad 2500,-zakázky nad 2500,- DÁREK DÁREK

PRODEJ 
ČESKÉ 

BALENÉ KÁVY 
OD FROLÍKATel.: 721 277 347

Otevřeno: PO 9-17 h.Otevřeno: PO 9-17 h.

LUCIE BURDOVÁLUCIE BURDOVÁ
Nová Říše 239Nová Říše 239

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.

SITĚ PROTI HMYZU 
 PODZIMNÍ SLEVA 15%

Šaty a obleky do tane ních, 
na prodlouženou, na promoci ...

JEMNICE, Palackého 771
Tel.: 568 450 508

www.sluzby.cz/odevy

alackého 771

devy

Módní od
vy

Tobolková

Otevřeno: Po - Pá 8.30 - 11.30   13.00 - 17.00 hod.   So 8.30 - 11.30 hod.

     NOVÁ KOLEKCE 

               ZIMNÍHO  ZBOŽÍ

 ŠÁLY, ŠÁTKY, EPICE PÁNSKÉ KOŠILE A KRAVATY

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 

Doležal František, tel.: 777 807 077, e-mail: freedolezal@seznam.cz

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

So      900 - 1100

ZDRAVÝ SPÁNEK

PRODÁVÁME POUZE 

ČESKÉ VÝROBKY

Zaměření a kalkulace zdarma

vestavné SKŘÍNĚ 

na míru

Z ěěřř íí k

SKŘÍNĚ SKŘÍNĚ 

SE ZÁRUKOUSE ZÁRUKOU 5-TI LET 5-TI LET

Linda
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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

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:

Zaměření a zpracování 

cenové nabídky 

ZDARMA

Jsme plátci DPH
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Aplikace 
hydroizolačních 

mPVC fólií

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

HYDROIZOLACE

588 62 Urbanov

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ IZOLACÍ  
 PLO CHÝCH STŘECH   
 včetně klempířských prací (kra-  
 jové plechy, okapnice, záv. liš ty,  
 případně za tep le ní)

 IZOLACE BALKONŮ, TERAS 
 vč. klempířských prací

 Pokládka pochůzné fólie na nové 
 i starší předchozí povrchy - UV fi ltr

 Izolace spodních staveb 
 - základní desky, šachty - jímky,   
 RD

 Izolace proti vlhkosti, tlakové vodě 
 IZOLACE PROTI RADONU
 Jezírka - bazény

 

POŘEZ DŘEVA U VÁS

kontakt: 
Pavel Kadlec, Dačice
Tel.: 602 486 096 
www. porezdreva-kadlec.ic.cz

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

DÁLE NABÍZÍME 
 pořez pro stavební a truhlářské fi rmy
prodej stavebního řeziva
prodej palivového dřeva

P
lá

tc
e 

D
P

H

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

kučera

KUČERA DAČICE s.r.o.

tel.:  724 796 764

 604 638 198

VÝROBA VŠECH DRU HŮ 
TRUH LÁŘ SKÝCH 

VÝ ROB KŮ NA ZA KÁZ KU

Ostojkovice 63 
DA ČI CE

TRUHLÁŘSTVÍ

e-mail: info@truhlarstvikucera.cz

www.truhlarstvikucera.cz

SKLENÁŘSTVÍ - TRUHLÁŘSTÍ 

Info. na tel: 539 03 03 93

Pavel Pokorný

TRUHLÁŘSKÁ VÝROBA - veškeré truhlářské výrobky - výroba na zakázku 

POŘEZ KULATINY - PRODEJ STAVEBNÍHO ŘEZIVA

VEŠKERÉ SKLENÁŘSKÉ VÝROBKY DLE POŽADAVKŮ
- zasklívání - rámování - pasparty
PRODEJ A MONTÁŽ POLYKARBONÁTU

POZOR! MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKEN, DVEŘÍ
po, út, čt, pá 6 - 1430 hod.

st 6 - 16 hod.

Slavonická 324 
JEMNICE

 PROVOZOVNA P EST HOVANÁ NA ULICI 

- SLAVONICKÁ 324 (bývalá D evona)

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

PROVÁDÍME PODŘEZÁNÍ 

VLHKÉHO ZDIVA LANOVOU 

PILOU S VLOŽENÍM 

IZOLACE Z PVC

DLABAJA s.r.o.

tel.: 725 484 760, 724 274 646

uzávěrka 

prosincového 

vydání Jarmarku 

22. listopadu 2013

ve 12 hod.
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KOMPLETNĚ STŘECHY
ZÁMEČNICKÉ PRÁCEpr

ov
ád

í
Tel.: 384 425 337, mob.: 606 64 84 10

e-mail:remstavopsv@seznam.cz 

V Kaštanech 36/II
380 01 Dačice
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Zabezpečení objektů

Montáž a servis:
elektronických zabezpečovacích

a kamerových systémů

Instalace okenních fólií

Vole
jte

: 7
28416874

zafo
s@

seznam
.c

z

Zabezpečte
 chatu

,
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pu p

ře
d 
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ou

Automatizace

- Bezpečnostní
- Protisluneční
- Termoizolační

Fa M - Stav

PROVÁDÍME ZEDNICKÉ, MALÍŘSKÉ 

A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Bytová jádra, obklady, dlažby, 

fasády, zateplení domů, 

sádrokartony, montáž oken, 

výkopové práce a bourací práce.

V případě zájmu volejte: 604 719 478

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

Ludvík Žák
obchodní zástupce

Nové Dvory 5, 380 01 Dačice, telefon: 384 497 059

mobil: 606 167 957ÈESKÁ POD NI KA TEL SKÁ 
POJIŠ OVNA, A.S.

VIENNA INSURANCE GROUP

Zamìøení a rozpoèet ZDARMA

Provádíme práce:

 •pokrývaèské

 •tesaøské

 •klempíøské

 •zednické

Js
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i 
D
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H

.

Info a objednávky na tel.: 607 124 511
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Rozdáváme 
jen samé TRUMFY

z našeho centrálního katalogu

  veškeré zednické práce
  nové stavby - rekonstrukce 
  obklady - dlažby 
  sádrokartony - zateplování 
  samonivela ní sádrové podlahy 
  strojní omítky

 v etn  materiálu

tel.: 774 812 915, e-mail: jiri.fedra@restakotel.: 774 812 918, e-mail: koupelny@restako.cz tel.: 608 225 815, e-mail: tonovacka@restako.cz

JEMNICE, Velká brána 503

       Doprava do 10 km zdarma

Jiří FedraTÓNOVACÍ CENTRUM

                      SLEVY AŽ 50%
              NA VYBRANÝ SORTIMENT 

Zam ení a zpracování cenové nabídky zdarma !!!

nevztahuje se na zboží které je již v akci

   OBKLADY, DLAŽBY 

   LEPÍCÍ A SPÁROVACÍ HMOTY

   INTERIÉROVÉ DVEŘE

   PVC, VINYL, PLOVOUCÍ PODLAHY

   VEŠKERÉ VYBAVENÍ KOUPELEN

Fasádní omítky, Omítkové směsi

Interiérové i exteriérové barvy

NAMÍCHÁME NA PO KÁNÍNAMÍCHÁME NA PO KÁNÍ  

KOMPLET ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI SKLADEM

AKCE NA SKLADOVÝ POLYSTYREN,
100 mm, 1m2 za 116 Kč vč. DPH množstevní slevymnožstevní slevy

       SLEVY 
NA VYBRANÝ

profachm
any

chm
anyyNOVÁ letáková akce 

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

www.interierysoukup.cz

KANCELÁ SKÝ NÁBYTEK

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

D TSKÉ POKOJE

Marek Soukup
VESTAVNÉ SK ÍN

INTERIÉRY 
              SOUKUP

návrhy ve 3D

Zakázkové truhlá ství

KUCHY SKÉ LINKY

VNIT NÍ DÝHOVANÉ A MASIVNÍ DVE E NA MÍRU

OBÝVACÍ POKOJE

SCHODY, BALKONY, TERASY, PERGOLY, VCHODOVÉ DVE E

opravy mechanických souèástí hydraulických ruk, nástaveb
Opravy zemìdìlských a lesnických strojù

Opravy stavebních strojù 
provádíme pøeèepování ramen, výložníkù,  opravy a renovace podvozkù
pásových strojù (mobilní hydraulický lis na èepy øetìzù), opravy a renovace
šponovákù øetìzù, opravy a renovace lžic a lopat (svahovací, podkopové,
tìžební), opravy reduktorù  

      
celkové repase pístnic, pøetìsnìní a výmìny rozvadìèù, opravy a výmìna 
propojovacích hadic, hydromotory, èerpadla a pøevodníky 

Opravy hydraulických systémù

  
nápravy a reduktory, kardany, listové pera a uložení, spojky, pøevodovky, 
motory, brzdy

Opravy nákladních automobilù

DÍLNY MARKVAREC
DÍLNY MARKVAREC

CHCETE OPRAVOVAT LEVNÌ - ZKUSTE TO U NÁS. MY DÍLY NEVYMÌÒUJEME, ALE RENOVUJEME.

 Kompletní servisy (kromì diagnostiky)
nákladních automobilù, stavebních strojù, zemìdìlských a lesnických strojù,
pravidelný servis, výmìny olejù a filtrù, výmìny svislých èepù, tlumièù, 
výmìny brzdových destièek, kotouèù, obložení vèetnì nanýtování a stáèení

zásahové vozidlo pro opravy a servisy pøímo v terénu u zákazníka
Mobilní servis a opravy

 
mobilní soustruh: rychlé a úsporné øešení oprav pøímo v terénu u zákazníka 
Renovace otvorù pro èepy, pouzdra

Pneuservis
pro osobní, nákladní automobily a traktory, mytí kol osobních automobilù,
prodej pneumatik po celé ÈR

Mycí box
ruèní mytí teplou vodou

Soustružna a svaøovna

 
zajistíme pro vás výhodné ceny náhradních dílù 
Nabídka náhradních dílù

 
lávky, zábradlí, èesla do požerákù, schodištì … (dle dohody)
Zámeènické práce všeho druhu

opravy mechanických souèástí hydraulických ruk, nástaveb, speciálních nosièù náøadí, koreb, boènic
Opravy zemìdìlských a lesnických strojù

      
celkové repase pístnic, pøetìsnìní a výmìny rozvadìèù, opravy a výmìna  propojovacích hadic, hydromotory, 
èerpadla a pøevodníky 

Opravy hydraulických systémù

      
celkové repase pístnic, pøetìsnìní a výmìny rozvadìèù, opravy a výmìna  propojovacích hadic, hydromotory, 
èerpadla a pøevodníky 

Opravy hydraulických systémù

zásahové vozidlo pro opravy a servisy pøímo v terénu u zákazníka
Mobilní servis a opravy

 
mobilní soustruh: rychlé a úsporné øešení oprav pøímo v terénu u zákazníka 
Renovace otvorù pro èepy, pouzdra

Mycí box
ruèní mytí teplou vodou osobních nákladních automobilù a strojù

Soustružna a svaøovna

 
zajistíme pro vás výhodné ceny náhradních dílù 
Nabídka náhradních dílù

 
lávky, zábradlí, èesla do požerákù, schodištì … (dle dohody)
Zámeènické práce všeho druhu

      
celkové repase pístnic, pøetìsnìní a výmìny rozvadìèù, opravy a výmìna  propojovacích hadic, hydromotory, 
èerpadla a pøevodníky, výmìny olejù a filtrù 

Opravy hydraulických systémù

Opravy stavebních strojù 
provádíme pøeèepování ramen, výložníkù,  opravy a renovace podvozkù pásových strojù (mobilní hydraulický lis na 
èepy øetìzù), opravy a renovace šponovákù øetìzù, opravy a renovace lžic a lopat (svahovací, podkopové, tìžební),
opravy reduktorù  

 Kompletní servisy (kromì diagnostiky)
nákladních automobilù, stavebních strojù, zemìdìlských a lesnických strojù, pravidelný servis, výmìny olejù a filtrù,
výmìny svislých èepù, tlumièù, výmìny brzdových destièek, kotouèù, obložení vèetnì nanýtování, stáèení

  
nápravy a reduktory, kardany, listové pera a uložení, spojky, pøevodovky, motory, brzdy, nástavby, hevery
Opravy nákladních automobilù

Pneuservis
pro osobní, nákladní automobily a traktory, mytí kol osobních automobilù, prodej pneumatik po celé ÈR
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pojištění „od A do Z“    vklad s garancí zisku     zajištěné daně     úvěry    pomoc poškozeným po nehodě

V OBORU PRACUJEME 
VÍCE NEŽ 20 ROKŮ !

SPRÁVNÝ ČAS NAVŠTÍVIT NÁS A ZAČÍT VYUŽÍVAT NAŠE SLUŽBY !

KANCELÁŘE - CENTRÁLA: TELČ,  Křížova 65, tel. 567 243 522; PO, ST 8 - 18 hod; ÚT, ČT - 8 - 16 hod.

POBOČKY: JIHLAVA, Žižkova 15 (Dělňák) TŘEŠŤ, Fritzova 273/18 tel: 606 237 655, 723 072 914

TIŠNOV, n. Miru 22. tel: 608 532 567

MOBILNÍ ZÁSTUPCI: J. HRADEC, tel: 608 378 737; V. MEZIŘÍČÍ, tel:608 532 567; 

ŽĎÁR N. SÁZAVOU, tel:607 973 315; SLANÝ, tel:605 251 379;

SLAVONICE, tel:702 477 588; JIHLAVA, tel:702 573 557; KAMENICE N. LIPOU, tel:728 077 929

Jsme nezávislá makléřská fi rma. Podrobné info. na www.kkmakler.cz
Pod „jednou střechou“ sjednáváme produkty těchto společností !

Pojišťovna Vám zdražila? Připadá Vám, že platíte vysoké pojistné? Nejste spokojeni se služba-

mi pojišťovny nebo poradce? Potřebujete pojistit vozidlo, dům, rodinu, sebe, fi rmu,…...?

www.autotomex.cz
tomex@autotomex.cz

náhradní díly 
příslušenství
autokosmetika
doplňky

příprava STK
opravy karosérií
výměny olejů

pneuservis

Göthova 66, Dačice      384 423 605384 420 252

384 422 127Göthova 66, Dačice    

syntetické             vodou ředitelné            interiérové
fasádní           míchání autolaků

  ODBORNÁ KONZULTACE PŘI VÝSTAVBĚ 

 A REKONSTRUKCI SPALINOVÝCH CEST

STAVBY, OPRAVY A VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ

KOMINICTVÍ
KONTROLA A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST 

VŠECH SPOTŘEBIČŮ

MICHAEL MAŘÍK
KOMINICTVÍ 

e-mail: michael.marik@volny.cz 

tel.: +420 605 334 840

Rychle, spolehlivě a zároveň levně
 -  to nejde

Truhlářství ČURDA 

Mladoňovice 80

prodej a výroba 

Tel.: 603 444 382

DŘEVĚNÝCH BRIKET

E   F   T  (Emotional  Freedom  Techniques)
E F T  je jemná relaxa ní  technika, uznávaná všude ve sv t .

Milena  Kamanová       tel.: 722 187 339

Na jaké záležitosti je možné  E F T  aplikovat:
- fóbie,  - strach , - stres, - pocity viny, - žal, - hněv, - reakce dětí, - nízké sebevědomí

- problémy ve vztazích, - ztráta motivace……… a mnoho dalších oblastí.
Vyzkoušejte za zaváděcí cenu: do konce prosince 2013 sleva -50%

Koneč ně  jsou tu TECHNIKY  EMOČNÍ  SVOBODY

NABÍZÍME:
  Služby v oblasti BOZP a PO

  Koordinátor BOZP na staveništi

  Prodej hasicích přístrojů

  Kontroly hasicích přístrojů a požárních hydrantů

  Montáž a revize požárních ucpávek

KONTAKT:
Jan Plucar

Tel.: 602 584 606

E-mail: janplucar@centrum.cz

BOZP – PO servis s.r.o.
Bezpečnost práce – Požární ochrana

V Kaštanech 36/II, 380 01 Dačice

P
O

B
K
O Z

P O
O

po, út, čt 800 – 1200  1300 – 1600

st, pá  800 – 1200  1300 – 1700 

so 800 – 1100

OPRAVNA OBUVI - SBĚRNÉ MÍSTO

za velmi příznivé ceny, ceník k nahlédnutí v prodejně

PRODEJNA  ZDRAVOTNÍCH  POTŘEB
DAČICE, Havlíčkovo nám. 84 – vedle zámkuvedle zámku Tel.: 777 94 31 74

ZIMNÍ OBUVZIMNÍ OBUV - dětská, dámská i pánská

PŘEMÝŠLÍTE O VHODNÉM DÁRKU NA VÁNOCE 
PRO SVÉ BLÍZKÉ?PRO SVÉ BLÍZKÉ? Připravíme Vám dárkové 

balíčky podle Vašich 

představ!TIPY NA DÁRKY: 
bederní pásy, tlakoměry, glukoměry, 

kosmetika pro děti, maminky i babičky, stahovací prádlo,  

hřejivé ponožky, matrace či polštáře z líné pěny

DÁRKOVÉ POUKAZY
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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

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.

PRÁCE AUTOJE ÁBEM AD 20

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.

zku
šen

ost,

odb
orn

ost,
 řád

, 

trad
ice,

 po
rad

ens
tví, 

refe
ren

ce

21 
letá

PROVÁDÍME STAVBY: 
- základové desky rodinných domů

-  dílčí práce - hrubé stavby 

-  novostavby na klíč

- opravy a rekonstrukce

- zateplování budov vč. programu 

 Zelená úsporám

- půdní vestavby 

-  fasády klasické i štukové

-  snižování vlhkosti starých domů

tel. 602 122 995, 602 459 002

e- mail: korint@iol.cz

SPECIALIZACE NA OPRAVY HISTORICKÝ STAVEB
-  dílčí rekonstrukce nebo na klíč

www.korint.cz KLÍČ KE STAVBĚ

Pracovní náplň:
  Aktivní i pasivní  komunikace s klienty (telefon, email, fax)

  Přerozdělování úkolů, koordinace procesů

  Podílení se na zlepšení procesů vlastními návrhy

  Zabezpečení potřebné dokumentace (urgence a kontrola dodání 

 plných mocí, potvrzení, dokladů apod. od klientů)

  Zadávání dat a práce v systému Navision

 

Požadujeme: 
  Min. SŠ vzdělání 

  Obecné ekonomické povědomí 

  Zkušenosti v oblasti jednání se zákazníky výhodou 

  Proaktivní přístup k práci, zodpovědnost, pečlivost, samostatnost

  Schopnost hledat optimální řešení, rozhodnost 

  Komunikativní  znalost AJ+ PL/HU či RO, další jazyky výhodou např. NJ

  Ochotu učit se novým věcem, rychlou adaptaci

  Dobrou uživatelskou znalost práce na PC 

Nabízíme: 
  Samostatnou a odpovědnou práci v nově vytvořeném kolektivu

  Odpovídající platové ohodnocení (od 18.000 Kč)

  Možnost kariérního postupu

  Odborné zaškolení 

  Týden dovolené navíc, občerstvení na pracovišti

Pro naše nově zakládané středisko v Dačicích hledáme vhodné kandidáty 
na pozici 

„Asistentka/Koordinátorka“ 

Kontakt: hroudova@eurowag.com ; tel. 777650260

Předpokládaný termín nástupu: 1/2014

v oblasti zpracování administrativní agendy přednostně se znalostí maďarštiny, 

polštiny a rumunštiny a dalších evr. jazyků. Středisko je součástí nadnárodní 

dynamicky se rozvíjející společnosti. Disponujeme vlastní databází klientů.

POZOR

změna 
pracovní 

doby
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Krajířova 15 - v bývalém průmyslovém kom bi ná tu 

většího i menšího množství železa

Provozovna v Dačicích otevřena po - pá 9 - 17 hod.

www: sbernadacice.net

železa 
a barevných kovů 

MOŽNOST ODVOZU 

V DAČICÍCH

Mobil: 721 117 274 - O2

SBĚR NA 

REHABILITAČNÍ  ODDĚLENÍ   NEMOCNICE  DAČICE, a.s. 

NABÍZÍ HOSPITALIZACI PRO PACIENTY 

  po operacích pohybového aparátu  (náhrady kolenního a kyčelního 

 kloubu, operace páteře, poúrazové stavy, pacienty po amputacích 

 dolních končetin a další)

V RÁMCI HOSPITALIZACE PROVÁDÍME

  individuální fyzioterapii přímo na oddělení (sms cvičení páteře, měkké   

 techniky, mobilizace páteře, kondiční cvičení a další)

POBYT NA REHABILITAČNÍM ODDĚLENÍ VČETNĚ KOMPLETNÍ  

REHABILITACE A NABÍZENÝCH PROCEDUR JE HRAZEN  

Z PROSTŘEDKŮ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

  pacienti mohou využívat moderně vybavenou tělocvičnu, fyzikální 

 terapie (elektroléčba, magnetoterapie, diathermie), vodoléčbu 

 (perličkové a vířivé koupele)

  pacienti mohou ke zlepšení zdravotního stavu využít i placených 

 procedur z nabídky ambulantní rehabilitace

  s chronickým onemocněním pohybového aparátu (bolesti páteře verte-  

 brogenního původu, revmatoidní onemocnění a další)

  s neurologickým onemocněním (po centrální mozkové příhodě, 

 S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU)

tel.: 384 358 286 – paní Horáková Testovací provoz WebTV!

INTERNET
cena pro nové zákazníky 250,- Kč měsíčně
rychlost připojení až 100 Mb/s

www.d1net.cz, tel.: 380 123 295
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VYDAVATELSKÉ PRÁCE:

Jaroslav KALÁB
Slavíkovice 54, 675 31 Jemnice

tel.: 739 077 985

e-mail: jarmark.tisk@centrum.cz

Výroba brožur a knih

-  ČERNOBÍLÉ I BAREVNÉ PUBLIKACE

-  NĚKOLIKASTRÁNKOVÉ BROŽURY 

-  VÁZANÉ KNIHY

Ukázky našich nejnovějších prací

JEMNICKÝ MIKROREGION 

2013kkalendář na rokalendář na rok   

Moravské Budějovice 

foto Pavel Zemánek

NN I K II K I   MM BB , s. r. o.

2013

ZAPOMENUTÉ POKLADY

VÝTVARNÉ UMĚNÍ NA DAČICKU V 17.–19. STOLETÍ

obálka.indd   2-3 9.6.2013   22:02:53

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

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

Povìsti z Jemnicka

Kamenná 
panna
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Staré pohlednice
Alte Postkarten
Old Postcards

Dějiny
Malého Pěčína

Vítězslav Jindra

   
   

Bohumír Smutný

PO STOPÁCH KOSTKY CUKRU 
V DAČICÍCH
[ O JEDNOM SVĚTOVÉM PRVENSTVÍ ]BO
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brozura_obalka_tisk.indd   1 10.6.2013   22:06:31

POZNEJTE 
MIKROREGION DA ICKO

Bá ovice, Bude , Budíškovice, Cizkrajov, ervený Hrádek, eský Rudolec, Da ice, 
Dobrohoš , He mane , Horní Mezi í ko, Horní N m ice, Horní Slatina, H íšice, Jilem, 

Kostelní Vyd í, Pe , Píse né, Slavonice, Staré Hobzí, Studená, 
T eb tice, Volfí ov, Županovice

Vydavatelství Jarmark
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Marně Tě naše oči 

hledají, 

marně po tváři slzy 

stékají.

Dík za to, čím jsi pro 

nás byl,

dík za každý den, 

který jsi pro nás žil.

Život byl krásný, 

Ty jsi ho měl rád,

proč osud tak krutý byl a musel Ti ho brát.

Dne 1. listopadu 2013 uplynou dva 

smutné roky, co nás tragicky 
opustil pan 
Jan Kubeš z Českého Rudolce. 
S láskou úctou a bolestí v srdci 
stále vzpomínají 
dcera Lucinka, maminka, sestry Věra 

a Marcela s rodinami, Olda a kamarádi.

V letošním roce uplynulo 30 let ode dne, 
kdy odešli na věčnost 
Růžena a Antonín Habrovi z Louky.
Maminka zemřela 3. července 1983 
ve věku 52 let a tatínek 10. listopadu 

1983 ve věku 57 let.
Kdo jste je znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkují děti s rodinami.

Kdo znal, vzpomene,

kdo měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 1. listopadu 2013 uplynul 
1. smutný rok od chvíle, kdy nás náhle 
opustil náš drahý bratr 
a milovaný tatínek, pan
Miroslav Krupil.
S láskou a úctou v srdci 
stále vzpomínají
Milada s rodinou 

a dcera Simona s přítelem.

Večer, když slunce 

zemi opustilo,

Tvé srdce se navždy 

zastavilo.

Dne 12. listopadu 

2013  uplyne 10 

let, kdy nás navždy 
opustil náš manžel, 

tatínek a dědeček, pan
Arnošt Wojtyla ze Slavíkovic.
Stále vzpomínají 
manželka, syn s rodinou, dcera s rodinou 

a ostatní příbuzní.

Těžko se s Tebou 

loučilo, těžko je 

bez Tebe žít,

láska však smrtí 

nekončí, 

navždy Tě v srdci 

budeme mít.

Dne 11. listopadu 

2013 vzpomínáme 
2. smutné výročí, co nás navždy opustil 
náš drahý manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček
Stanislav Nevěčný z Písečné.
S láskou a úctou stále vzpomínají 
manželka Marie, dcery Hana, Stáňa 

a Jaruš s rodinami a syn Martin.

Byl jsi plný života, 

Tvá mysl plná snění

a nikdo z nás 

se nenadál, 

jak rychle 

se vše změní.

Utichly kroky, 

Tvůj hlas, 

vzpomínky na Tebe 

zůstávají v nás.

Dne 13. listopadu 2013 tomu bude 
rok, co nás navždy opustil syn, 
manžel a tatínek 
Libor Slabý z Kojatic.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají 
maminka, manželka Ivana, 

synové Václav a Tomáš, dcera Lucie 

a sourozenci s rodinami. 

Odešlas, maminko, 

neznámo kam,

jen vzpomínka 

na Tebe

zůstala nám.

Dne 21. listopadu 
uplyne 5 let, 
co nás navždy 
opustila naše milá 

maminka, babička a prababička, paní
Milena Mrkvová z Jemnice.
S láskou vzpomínají 
syn Pavel a dcera Milena s rodinami.

Večer, když slunce 

zemi opustilo,

Tvé srdce se 

navždy zastavilo,

Tvá ústa už nikdy 

nepromluví,

Tebe nám, drahý 

tatínku, nikdo 

nenahradí.

Poslední sbohem jsi nám nestačil dát

a my Tobě za všechno poděkovat.

Ta rána stále bolí 

a zapomenout nedovolí.

Dne 21. listopadu 2013 uplyne 1 rok, 
co nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek, dědeček a bratr, pan 
Karel Kovařík ze Lhotic

a zároveň by 25. září 2013 oslavil 
80. narozeniny.
S láskou a úctou v srdci 
stále vzpomínají
manželka Marie, dcera Marie s rodinou, 

syn Karel s přítelkyní, bratr Josef s rodinou 

a na dědečka nikdy nezapomenou 

Nikolka s přítelem, Honzík, Pavlík, Adámek 

a Terezka Ella. 

Odešly jste z domu, již 2 roky jsou tomu.

Nemůžeme uvěřit, 

že nikdy už se nevrátíte domů.

Vaše přání bylo tolik žít, 

proč jen jste musely od nás odejít.

Kam oči pohlédnou, všude vás hledají 

a ústa marně volají.

Prázdný je domov, smutno je v něm, 

chybíte nám, chybíte nám moc všem.

Vzpomeňme 2. smutné výročí, 
kdy pouhé 2 měsíce po sobě odešly 
dne 31. října 
Ludmila Zamazalová

a dne 31. 12. 
Věra Přívětivá, 
maminka s dcerou. 
S láskou vzpomíná celá rodina. 

Těžko se s Tebou, 

maminko, loučilo, 

těžko je bez Tebe 

žít, 

láska však smrtí 

nekončí, 

v srdci Tě navždy 

budeme mít.

Dne 28. září 2013 uplynulo 6 let, 
kdy nás navždy opustila paní
Ivana Tesařová ze Slavíkovic.
S láskou vzpomínají 
manžel Vlastimil, dcery Lucie, Michaela 

a syn Tomáš, maminka, sourozenci Dáša 

a Luboš s rodinami, rodiny Jurkova 

ze Slavíkovic, Tesařova z Dobré Vody 

a ostatní příbuzní.

Vzpomínky

Blahopř ání najdete 
na str. 14

Volné pracovní místo na pozici:  APLIKAČNÍ TECHNIK

NEZÁVISLÝ TECHNOLOGICKÝ PARTNER 

V OBLASTI OBRÁBĚNÍ

TCM International Tool Consulting & Management GmbH, o.s.

Strojírenská 160, 38017 Dačice

Kontaktní osoba: Bc. Norbert Gašparík

Tel.: 00420 734 155 057; E-mail: ngasparik@tcm-international.com

Pracovní oblast: Strojírenství

Místo práce: Dačice

Nabízený plat:  Výška nabízeného platu je závislá od zkušeností a znalostí

Termín nástupu: 1. 12. 2013 a nebo dohodou

Druh pracovního poměru: Plný úvazek

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti: 

Řešení technických problémů u nářadí

Sledování a kontrola nákladu výroby na nářadí

Provádění optimalizace řezného nářadí a tím zároveň snižování nákladu na nářadí

Jiné výhody:

Příspěvek k stravováni. 13. a 14. plat, fi remní akce, systém fi remního vzdělávaní, 

fi remní mobil, příspěvek na penzijní připojištění

Požadavky na zaměstnance:

Požadované vzdělání min. středoškolské s maturitou

Zaměření, obor: Strojírenství, obrábění

Znalosti:

Informace o výběrovém řízení:

Předpokládaný termín ukončení výběrového řízení: 30. 11. 2013

Životopis posílat v NJ a ČJ.

Jazykové znalosti: Němčina - mírně pokročilý

Počítačové znalosti - uživatel:  Microsoft Excel - pokročilý

 Microsoft Word - pokročilý

Požadovaná praxe: Počet let praxe: 1

Osobnostní předpoklady a dovednosti: 

Analytické myšlení, fl exibilita, samostatnost, zodpovědnost

Hlavní oblast působení společnosti: Strojírenský průmysl

NAVRKALOVÁ Miluše

725 027 932

dozrotka@seznam.cz

www.facebook.com/studioorifl amedacice

ZVU VÁS DO NOVĚ OTEVŘENÉHO STUDIA ORIFLAME DAČICE
Kapetova 49 (za vlakovou zastávkou)  

  poradím vám v péči o pleť

  objednáte a vyzvednete kosmetiku

  vždy aktuální katalog

  a navíc získejte výhody členství

úterý 14 - 17 

čtvrtek 11 - 15 

Aktuální přehled kulturních akcí najdete na našich stránkách:

cs-cz.facebook.com/pages/ 

jarmark-reklamní-noviny



12 11/13tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz

POZVÁNKA NA VÝSTAVU 

BOJOVAL VÁŠ DĚD ČI PRADĚD 
VE VELKÉ VÁLCE 1914–1918?

20. století několikrát převratně zasáhlo do života milionů lidí. Světová válka 1914–1918 byla prvním 
v řadě těchto zásahů. Svědčí o tom dodnes památníky se jmény padlých, které najdete snad v kaž-
dém našem městě či vesnici. Kromě pomníků se však do dnešních dob v mnoha rodinách dochovaly 
památky na tuto dobu, obsahující další, na pohled drobná, ale o to možná důležitější svědectví. 

Zachovala se ve vaší rodině nějaká připomínka na 1. světovou válku? 
Např. deníky, dopisy vojáků z fronty, fotografi e, povolávací rozkazy, potravino-

vé lístky, vyznamenání a další památky na dobu světové války?
Pokud ano a chcete, aby zůstaly zachovány pro budoucí generace, 

zapůjčte je prosím pro připravovaný projekt

1. světová válka na jihozápadní Moravě.

Zajímají nás jak obce bývalých soudních okresů Dačice, Jemnice, Moravské Budějovice, Slavonice, 
Telč, tak jejich okolí. (Hlavním – ale jak doufáme, ne jediným – výstupem bude kniha, do níž do-
kumenty zahrneme).

Napište nám prosím na mail: jarmark.tisk@centrum.cz, zavolejte na tel.: 
739 077 985 nebo pošlete dopis na adresu: 

Jaroslav Kaláb, JARMARK – vydavatelství, 675 31 Slavíkovice 54. 

Větrání s orchestrem Musica Academica

Veronika Harcsa v Moravských Budějovicích

Burza Klubu sběratelů baleného cukru u nás v Dačicích!!!
V sobotu 16. listopadu 2013 

proběhne v Dačicích, městě 
první kostky cukru na světě, jak 
s oblibou uvádíme, burza sbě-
ratelů baleného cukru. Bude to 
další akce z té letošní nepřeber-
né řady, která byla připravena ke 
170. výročí udělení privilegia na 
výrobu kostkového cukru.

Dostaveníčko si dají v Dači-
cích naši sběratelé hygienicky 
balených cukrů, obalů, homolí, 
kostiček a všeho, co se cukru 
týká. Již řadu let se sdružují 
v Klubu sběratelů baleného cuk-
ru (KSBC, občanské sdružení) 
a v současné době mají kolem 
osmdesáti členů. Vydávají svůj 

časopis: „Cukřenka“, mají své 
webové stránky: www.ksbc.
cz a pořádají řadu akcí. První 
výměnný den se uskutečnil již 
v roce 1997.

U nás v Dačicích budou mít 
jednak svou výroční členskou 
schůzi a poté nastane v sále 
městského kulturního stře-
diska hemžení, vyměňování, 
smlouvání, obdivování, prostě 
burza sběratelů cukříků. Výmě-
na bude probíhat do 15 hodin, 
ale jen poslední půlhodina, tedy 
od 14,30 do 15,00 hod. bude 
přístupna veřejnosti. Takže 
kdybyste se chtěli podívat, co 
lze u sběratelů všechno vidět, 

můžete této možnosti využít. 
Pravda půlhodinka pouhá, ale 
určitě bude stát za to. 

Po zkušenostech z burzy 
(tehdy dokonce mezinárodní) 
před deseti lety mohu říci, že se 
bylo na co dívat. Nabídneme jim 
samozřejmě prohlídku muzea a 
expozice ke kostce cukru, naše 
cukrové suvenýry, novou knihu 
o kostce cukru, fotografování u 
pomníků kostky a pamětních 
kamenů. Není bez zajímavosti, 
že jejich setkání bude probí-
hat v domě, kde se kdysi první 
kostky cukru vyrobily. Tak ať se 
sběratelům u nás líbí!  

– mk –

Výstava Štafířství a intarzie na jaroměřickém zámku
Základní pracovní postupy štafířství a intarzie pro-

střednictvím dobové ikonografi e a názorných ukázek mů-
žete zhlédnout na výstavě, kterou připravili pro podzimní 
dny ve Státním zámku v Jaroměricích.

Zatímco intarzie využí-
vá barevných rozdílů dřev, 
které skládá do ornamentů 
a obrazců, štafířství upravuje 
jakýkoli povrch (dřevo, sádra, 
kov) barvou a pokovováním.

V zařízení současných 
obydlí i veřejných interiérů 
nás obklopují materiály pří-
rodní, ale mnohem více jejich 
rozmanité náhražky. V histo-
rickém prostředí se můžeme 
rovněž setkat s rozmanitými 
úpravami povrchů mobiliáře, 

které měly zakrýt nedoko-
nalost materiálu a dodat mu 
exkluzivnější vzhled. Některé 
z těchto technologií se po-
stupně rozvinuly v samostat-
né řemeslné kategorie, které 
vyžadují nejenom zručnost 
a cit pro materiál, ale také 
notnou dávku výtvarného 
nadání. .

Detailní seznámení s těmi-
to starými řemeslnými tech-
nikami přináší výstava Šta-
fířství a intarzie s podtitulem 

Kouzlo a taje zapomenutých 
řemesel, kterou je možné 
shlédnout na Státním zámku 
v Jaroměřicích nad Rokytnou 
v měsíci listopadu. Může-
te zde obdivovat i příklady 
cenného intarzovaného ná-
bytku, kterými je expozice 
doplněna. 

Výstavu, která se koná 
do 29. listopadu, je možné 
navštívit po předběžné do-
mluvě se správou zámku. 
Návštěvníci se dozvědí zají-
mavosti o obou technikách 
a dokonce si budou moci ně-
které trojrozměrné exponáty 
doslova osahat.

Beseda s fotografem Antonínem Kratochvílem ve Slavonicích
Antonín Kratochvíl, československý rodák, respektovaný foto-

graf působící v USA. Jeho fotografi e můžeme nalézt v nejpres-
tižnějších novinách a časopisech po celém světě, jeho práce je 
vystavena ve sbírce Bibliotheque Nationale v Paříži a v Muzeu mo-
derního umění v San Francisku, dočkal se též řady výstav mimo 
jiné v Milánu, Mnichově, Kolíně nad Rýnem, Praze, Houstonu, New 
Yorku, nebo Perpignanu. Za své reportážní fotografi e získal řadu 
ocenění, mimo jiné cenu Novinář roku udělovanou Mezinárod-
ním střediskem fotografi e v New Yorku a cenu Leica za vynikající 
úspěch v reportážní fotografi i. V roce 1999 ho časopis American 

photo  zařadil mezi sto nejvýznamnějších osobností světové fotografi e.
Beseda se koná 22. listopadu od 18.00 hod. v Institutu Slavonice

V neděli 10. listopadu 2013 od 14.30 hod. vystoupí v kos-
tele sv. Linharta v Lidéřovicích při větrání kostela pražský 
orchestr Musica Academica. Tento neprofesionální komorní 
soubor, který byl založen v roce 1970, diriguje Jan Popelka.

V Lidéřovicích soubor vystoupil poprvé v roce 2011. Tehdy 
jeho interpretační umění velmi příjemně překvapilo všechny 
přítomné. Listopadový koncert slibuje opět mimořádný kul-
turní zážitek.

Hudební vystoupení budou proložena četbou z dopisů Etty 
Hillesum, židovské dívky z Holandska, která za II. světové války 
zahynula v koncentračním táboře v Osvětimi.

Zájemce srdečně zve P. Gorazd a orchestr Musica Academica.

Dačické muzeum přineslo od 19. října další zajímavou nabídku 
obrazů návštěvníkům městského muzea a galerie, tentokráte z díl-
ny výtvarnice Olgy Volfové, která se představí cyklem s názvem 
Poemila.

Cyklus olejomaleb pod názvem Poemila byl tvořen v průběhu 
roku 2007. Velkou inspirací pro tyto malby se stala především hudba. 
Hudba skladatele, klavírního improvizátora Jiřího Pazoura a baskla-
rinetisty Petra Valáška, kteří společně nahráli spontánní hudební 
imprese a vyšla tak CD nahrávka nazvaná „Veršování“. Při poslechu 
těchto hudebních impresí, nálad, jak by se také dalo říci, vzniklo za-
jímavé spojení dvou uměleckých oborů, hudebního a výtvarného. 
Dva principy, které odedávna patří k sobě. 

Vzácná harmonie impresivních skladeb napomohla pootevřít 
brány niterných barevných kompozic u jednotlivých obrazů. Každý 
obraz nabízí pohled do imaginárního poetického světa. Každý je 
svým způsobem originál, i když se ve skutečnosti vzájemně doplňují 
a vytvářejí jeden celek. 

Výstava bude v muzeu otevřena do 24. listopadu.

Veronika Harcsa vystudovala Lisztovu hudební akademii v Bu-
dapešti. Svou první vlastní jazzovou kapelu založila v roce 2005. 
Na debutovém albu Speak Low se představila jako jedinečná inter-
pretka jazzových standardů. Album zaznamenalo velký úspěch v 
Japonsku, na několik týdnů se ocitlo v první desítce hitparády Tower 
Records. Druhé album You Don’t Know It’s You z roku 2008  bylo už 
plně autorské - obsahuje vlastní písně Veroniky Harcsa.

Vedle pokračující-
ho úspěchu v Japon-
sku se s ním zpěvačka 
prosadila i doma. V 
Maďarsku se z něj sta-
lo platinové jazzové 
album, které získalo i 
prestižní ocenění Ma-
ďarské jazzové album 
roku. Veronika vystu-
puje na festivalech a 
klubech po celém světě. Často je zvána k účasti v renomovaných 
projektech, například pravidelně spolupracuje s italským produ-
centem Nicolou Contem. Třetím albem Red Baggage potvrdila 
úspěchy v Maďarsku i v Japonsku. 

Její koncerty jsou neopakovatelným zážitkem nejen pro čistě 
jazzové fanoušky (např. cover verze Nirvany byla na koncertě v Bra-
tislavě naprosto famózní). Jejím zatím posledním albem je studiová 
nahrávka Lámpafény (2011). Kromě svého dua a kvarteta zpívá ještě 
v elektronickém triu Bin-Jip. 

Přijměte, prosím, pozvání na koncert Veroniky Harcsa do 
MKS Beseda 2. 12. 2013 a dopřejte si neopakovatelný hudební 
zážitek. 

Obrazy Olgy Volfové v dačickém muzeu
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Život v Černíčském mlýně

Vychází sedmé číslo Dačického vlastivědného sborníku
V druhé polovině listopadu vyjde další, již sedmé číslo Dačického vlastivědného sborníku. Periodi-

kum, které již od roku 2001 vydávají Spolek přátel muzea v Dačicích a Městské muzeum a galerie v Da-
čicích za fi nanční podpory města Dačic, vychází pravidelně v závěru každého lichého roku. Za dobu své 
existence přineslo řadu zajímavých a objevných studií a článků o historii Dačic a okolí a ani letošní číslo 
není výjimkou. 

Sborník zahajují vzpomínky a zejména 
poutavý fotografi cký materiál z rodin-
ného alba rodiny dačického rodáka 
Miroslava Pelikána. Album přináší ze-
jména fotografi e z první světové války, 
jak dobové snímky z Dačic, tak zajímavé 
záběry přímo z blízkosti fronty. Ve stej-
ném duchu navazuje další článek, který 
krátkým textem a množstvím zajímavých 
fotografi í přibližuje život dačického skla-
datele Rudolfa Urbance.
Všechny, které zaujal v posledních 
třech číslech seriál příspěvků Miloslavy 
Slavíkové a (dnes již bohužel zesnulé) 
Jiřiny Maňasové o křížích a kapličkách 
v okolí Dačic, jistě potěší i závěrečná 
část, již zpracovala prvně jmenovaná 
autorka a věnuje se v ní těmto památkám 
na severním kraji Dačic, dále v Kostelním 
a Prostředním Vydří, Velkém a Malém 
Pěčíně. 
Historií dačických zvonů se v nejno-
vějším čísle sborníku zabývají Jitka 
a Zdeněk Vavruškovi, historička Státního 
oblastního archivu v Jindřichově Hradci 
a dačická rodačka Michaela Körnerová 
Chládková přibližuje písemnou pozůsta-
lost P. Anselma Spálenky, který působil 
jako představený dačického františ-
kánského kláštera v letech 1875–1910 
a zanechal písemné záznamy a kresby 
dokreslující zajímavým způsobem da-
čickou historii.
Osudy dačické lékárny popisuje ve 
svém příspěvku historička, pracovnice 
Moravského zemského archivu v Brně 
a rodačka z Hradišťka, Miroslava Kučero-
vá. Pro příznivce historie techniky bude 
určitě v mnohém objevná stať Mariána 
Bocána o dačické valše, která stávala na 
Dyji v blízkosti splavu pod dačickou ne-
mocnicí. Čtenáři si současně budou moci 
oživit svoje znalosti slovenštiny, protože 
autor pochází ze Slovenska a příspěvek ve 
sborníku vychází v jeho rodném jazyce.
O historii mlýna v Černíči se dozvíte v ob-
sáhlém příspěvku Karla Svobody, syna 
tamního posledního mlynáře. Kromě 
podrobného líčení historie mlýna při-
pojil i vyprávění o kořenech svého rodu, 
vlastním životě i o nejnovějších osudech 
černíčského mlýna.
Historik Bohumír Smutný píše v nejno-
vějším čísle sborníku o podnikatelích 
19. století pocházejících z jihozápadní 
Moravy, kteří působili v Brně, Petr Vedra 
přibližuje osudy jemnického dolování 
v 16. století a zkrátka ani tentokrát nezů-
stanou příznivci zdejší přírody, kteří zde 
najdou stať čtyř autorů o výskytu vydry 
říční na Dyji.
Pravidelnou součástí dačického sborníku 
bývá i oddíl, který přináší přepisy někte-
rých pramenů k historii zdejšího regionu. 
Ani v letošním čísle tomu není jinak 
a příznivci historie zde najdou listinu 
horních svobod Jindřicha Meziříčského 
pro Jemnici z roku 1537, přeloženou 
a okomentovanou K. Mrkvovou a P. Ve-
drou a také přepisy několika svatebních 
smluv z přelomu 16. a 17. století, které 
autor M.  Tůma opatřil bohatým poznám-
kovým aparátem.
Závěrečná část sborníku patří drobněj-

ším statím, v nichž se dozvíte o nezná-
mé listině k dějinám Jemnice z pera 
S. Novákové, M. Körnerová Chládková 
objevila dosud neznámé listiny cechu 
krejčích z Jemnice, okolnosti odeslání 
pohlednice Dačic z r. 1932 přibližuje 
J. Bisová a o mlýnském zámečku v Maříži 
krátce píše R. David. V oddílu kronika si 
přečtete o výročích jemnické slavnosti 
Barchan, katastrálního úřadu v Dačicích 
a dačických staveb zemědělské školy 
a sokolovny.
Ze společenského života připomíná 
letošní číslo sborníku odchod dačic-
kého výtvarníka, autora knihy obrázků 
z Turecka s názvem Se skicákem k mo-
hamedánům a dlouholetého výtvarníka 
firmy Centropen, Jiřího Chládka, dále 
symbolický posmrtný návrat výtvarní-
ka a rodáka z Toužína Pavla Svobody, 
jehož obrazy jsou od loňského roku 
vystaveny v obřadní síni dačické radnice. 
Krátce jsou shrnuty životní osudy letce, 
generála Františka Skokana, jemuž byla 
letos v říjnu odhalena na rodném domě 

v Dolních Němčicích pamětní 
deska, připomenuto je úmrtí 
posledního majitele dačického 
zámku, letošní výročí vynálezu 
kostky cukru, delimitace církev-
ních fondů v okresním archívu či 
letošní obnovení areálu Tří křížů 
v Dačicích. Příspěvky uzavírají 
tradičně shrnutí činnosti Spol-
ku přátel muzea v Dačicích za 
poslední dva roky a informace 
o vydané regionální literatuře.
Kromě autorů a jejich příspěvků 
je samozřejmě potřeba při-
pomenout i „ženy v pozadí“, 
které zajišťují redakci sborníku, 
zejména Janu Bisovovou, díky 
jejíž pečlivé mravenčí práci při 
korekturách vycházejí dačické 
sborníky s minimem chyb, M. Körnerovou 
Chládkovou, Janu Lacinovou a ředitelku 
dačického muzea Marii Kučerovou. 
Dačický vlastivědný sborník číslo 7/ 
2013 vyjde v druhé polovině listopadu 
a bude uveden do života za účasti 

některých autorů v rámci muzejního 
čtvrtku dne 28. listopadu od 17.30 h, 
kde si budete moci ještě čerstvé vydání 
sborníku zakoupit, případně nechat si 
ho podepsat. 
– jk – 

Ukázka  z nového čísla Dačického vlastivědného sborníku:
„aktivistou okresní ovocnářské komise“. V 

okolních obcích přednášel s praktickými 

ukázkami ošetřování ovocných stromů 

a chovu včelstev. Byl členem kulturní 

komise MNV Černíč, podílel se na stavbě 

kulturního domu a promítal s panem 

Josefem Valou fi lmy. Vše začalo promítá-

ním 12políčkových pohádek pro děti, kdy 

maminka dělala vypravěčku. Dobrovolné 

vstupné vydělalo peníze na opravu kultu-

ráku, s dalším příspěvkem odboru kultury 

se zakoupila 16 mm promítačka a promíta-

ly se celovečerní fi lmy. Dospělí nám, žákům 

dojíždějícím do telčské školy, donesli fi lm 

k vlaku na zastávku. V Telči v nádražní 

pokladně jsme vyřídili spěšninový list 

na odeslání fi lmu dle rozpisu na určené 

místo. V pátek jsme zase jiný fi lm vyzvedli 

a stejnou cestou dopravili do vsi.

Mládí se sestrou Alenkou jsme měli pěkné. 

Otec se staral o provoz, opravy a vylep-

šení mlýna, maminka pečovala o chod 

domácnosti. Pokud měl otec ve mlýně 

dělníka, jeho strava a ubytování bylo sa-

mozřejmostí. Oba rodiče vše vykonávali 

s pracovitostí a pečlivostí jim vlastní. Tímto 

způsobem nás oba se sestrou vychovávali. 

Prvně povinnosti a potom zábava, říkával 

vždy otec! Když jsme chtěli jít běhat do 

vsi, muselo být vše hotovo, udělat domácí 

úkoly do školy, obrat brambory apod. 

Nejčastěji jsme lítali u Lovětínských v sou-

sedních stodolách. Děti Lovětínských byly 

starší než my se sestrou a naši vrstevníci ze 

vsi. Usměrňovaly nás při hrátkách, a tím 

i hlídaly. Ten obrovský prostor propojený 

temnými zákoutími s nějakou tou pa-

vučinkou, prolézačkami a všemožnou 

domácí a zemědělskou technikou nás 

všechny strašně lákal, všechny hrátky 

kolem řeky nakonec skončily u sousedů ve 

stodole. Bašta, kamenný svědek minulosti 

s malými zamřížovanými okénky a ohořelé 

trámy, šero pod střechou v nás vyvolávaly 

tajemné představy o nepopsaném životě 

zdejších lidí. Těch hejblátek na pile, nebo 

třeba samovaz, a sednout si na plechovou 

sedačku, nedosáhnout pořádně na nožní 

páky pro ovládání. Když se stodola naplnila 

slámou a všechny půdy voňavým senem, 

bylo pěkné si tam i chvíli odpočinout. A po 

chvíli jsme už zase lítali po žebříku nahoru 

a sjížděli vyvrtaným tunelem ve slámě dolů. 

Jen jednou se stalo, že dole byly vidle! Zra-

nění nebylo vážné, vidle jsme dali stranou 

a jezdilo se dál. Potom už jsme raději dávali 

trochu pozor. Hry v potoku na rybníčky 

a chytání běliček pod kameny. Koupání 

v potoce Myslůvka vystlaném dlouhými 

rostlinami, vlnícími se v průzračné vodě – 

kam se hrabou všechny dnešní vířivky. Když 

nás větší kluci přenesli přes proud na písek 

proti stavidlům, s fajnovým pískem jako 

na pláži, narostlo nám sebevědomí, ale jen 

do té chvíle, než nás zase přepravili zpět. 

Když jsme vyrostli, pomáhali jsme zase 

těm mladším. To bylo běžné pravidlo ves-

nického života, které se nezištně předávalo. 

Odvážnější se snažili chytit v díře do břehu 

nějakého raka, kteří zde běžně žili do 70. let 

minulého století. Mně jednou rak klepetem 

sevřel a víc jsem se neodvážil. Dnes se raci 

opět v potoce objevují.(...)

Úravek z článku K. Svobody o historii 
mlýna v Černíči (kráceno v redakci 
Jarmarku)

(...) Po měšťanské škole absolvoval otec 

dvouletou veřejnou obchodní školu ve 

Znojmě. Prezenční vojenskou službu 

vykonal v letech 1931–1933 v Brně a ve 

Vysokém Mýtě jako poddůstojník 304. dě-

lostřeleckého pluku. U svého otce se vyučil 

v roce 1934 mlynářem a v roce 1942 složil 

mistrovskou mlynářskou zkoušku před 

komisí Zemského ústavu pro zvelebování 

živností v Brně. 

Při hledání vhodného mlýna na Dačicku 

v létě 1935 jezdili s otcem na předválečném 

motocyklu ČZ 250. Nemohl si nevšimnout 

v novém Novoříšském mlýně dvou dcer 

Romana Pachra, Marie a Ludmily. Starší 

Marii si vzal v roce 1942 za ženu. Otec začal 

provozovat mlýn v Černíči nejprve se svým 

bratrem Stanislavem, později zaměstnával 

vlastní pracovníky. Jako nový a mladý 

občan Černíče byl v roce 1938 zvolen před-

stavenstvem obce starostou Černíče. Úřad 

vykonával přímo v bytě. 

V době heydrichiády byl gestapem odveden 

jako rukojmí pro případ výskytu nepokojů 

v obci. S dalšími starosty byli drženi několik 

dní v hostinci v Radkově, v nejistotě, co se 

stane. Naštěstí vše dobře dopadlo a po čase 

byli propuštěni. V otcových poznámkách 

jsem objevil popis obranné akce u Černíče 

směrem k Velkému Pěčínu po konci války, 

kdy došlo k přestřelce s utíkajícími němec-

kými vojáky.

Osobní úhradou 1752,90 Kč se podílel na 

splacení 6 % dluhu obce Černíč Rolnicko-

občanské záložně v Hříšici. Tím mohla 

pokračovat stavba spojovací silnice do 

Slaviboře a dál do Telče. Též přispěl 1000 

Kč na připravovanou stavbu nemocnice 

v Dačicích.

Mlynáři vždy měli vztah k přírodě, proto 

stejně jako jeho otec měl na zahradě včelín. 

Včelař a ovocnář byl velmi zdatný, v roce 

1958 byl jmenován Odborem zemědělství 

a lesního hospodářství rady ONV Dačice Povozy mlečů před mlýnem v r. 1939
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BUDKOV

DAČICE

16. listopadu
MARTINSKOU POSVÍCENSKÁ 
ZÁBAVA 

Hrají Kalíšci
v kulturním domě

1. prosince od 14.00 h
8. PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK 
NA ZÁMKU V BUDKOVĚ 

(Dětský domov)
1. prosince
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

a betlému v obci 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
pá 8. listopadu
PETR SPÁLENÝ 
a Apollo Band – koncert

Legendární zpěvák po delší době opět 
v Dačicích
hlavní sál MěKS, začátek v 19.00 hodin

středa 20. listopadu
TŘI NA LAVIČCE

Divadlo, trochu veselé, trochu smutné jako 
v životě a k tomu skvělý herecký koncert, 
účinkují K. Fialová, P. Nárožný, L.  Trojan
hlavní sál MěKS, začátek v 19.30 h

sobota 23. listopadu
TANEČNÍ ZÁBAVA

Hraje skupina SECRET.
hlavní sál MěKS, začátek ve 21.00 h

středa 27. listopadu
DIVOKÉ KOČKY 

Exelent Travesti show,  zcela nový program 
„koček“
hlavní sál MěKS, začátek v 19.hodin

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE 
DAČICE
do 24. listopadu
OLGA VOLFOVÁ
POEMILA

Výstava obrazů (prodejní)
Do 24. 11. 2013 ut–pá 9–12, 13–19 a neděle 13–16 hod.

so 16. listopadu
BURZA KLUBU SBĚRATELŮ 
BALENÉHO CUKRU
(ke 170. výročí kostky cukru)

v hlavním sále MěKS Dačice

Pro veřejnost pouze prohlídka od 14,30 do 15,00 hod.

čt 28. listopadu v 17.30 hod.
MUZEJNÍ ČTVRTEK
PREZENTACE A KŘEST 

nového VII. čísla Dačického vlastivědného 
sborníku za účasti autorů, spojeno s au-
togramiádou. Možnost zakoupení knihy 
přímo na místě.

1.–30. prosince
VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Slavnostní zahájení v neděli 1. prosince 
2013 ve 14 hod. 

Informační a reklamní měsíčník pro jihozápadní Moravu
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Blahopřání

Dne 16. listopadu 1963 se vydali na 
společnou životní cestu naši nejbližší:
Marie a Josef Fučíkovi a Ludmila 
a Josef Bulíčkovi.
Dnes, po 50 letech, za vše děkují a hod-
ně zdraví božího požehnání přejí 
děti s rodinami.

Dne 1. prosince 2013 oslaví 55 let
společného života manželé 
Marie a Jaroslav Laučíkovi 
z Jemnice. 
Vše nejlepší do dalších let, hodně zdraví 
a spokojenosi ze srdce přejí 
syn Jaroslav a dcera Dana s rodinami.

K přání se připojuje i bratr Stanislav 

s rodinou. 

14. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT 
s kapelou Vysočanka

Kam za kulturou?

Zástupci dačické radnice, zleva ing. Barto-

šek, ing. Macků a ing. Štěpán s oceněním 

Úřad  úsměvem.

GALAVEČER V DAČICÍCH
Galavečer v Dačicích dne 17. října se opravdu vydařil. Vyprodaný sál měst-
ského kulturního střediska byl uchvácen výkony dačického pěveckého 
sboru Kvítek a vystoupením hudebního tělesa Hradišťan. 

Městskému úřadu v Dačicích k získanému 
ocenění, které je dokladem, že veřejná 
správa může být k občanům přívětivá. Poté 
místostarosta Jan Bartošek velmi pěkně ro-
zebral slovní spojení úřad s úsměvem, když 
řekl: „Na první pohled se jedná o protimluv. 
Úřad je symbolem řádu a pořádku, naopak 
úsměv vzbuzuje dojem radosti. Cena Úřad 
s úsměvem pak vystihuje, že i řád může být 
realizován odborně a s radostí. A pokud 
se toto poslání daří městskému úřadu 
naplňovat, je to dobrá zpráva pro všechny 
občany našeho města“. Na závěr tajemník 
Karel Macků poděkoval všem pracovníkům 
městského úřadu slovy: „Dnešní ocenění 
je výsledkem práce úředníků Městského 
úřadu Dačice a především těm patří dík. 
Jsem hrdý na to, že mohu pracovat s lidmi, 
kteří ví, že úřad je zde pro občany, a proto 
se tak i chovají“.
Celý galavečer pak zakončilo společné 
vystoupení dětského sboru Kvítek a Hra-
dišťanu.
Text a foto MěÚ v Dačicích

V příjemné atmosféře předal starosta Vlas-
timil Štěpán a místostarosta Jan Bartošek 
Cenu města Dačice dvěma občanům Dačic, 
kteří byli vybráni zastupitelstvem města. 
Starosta Vlastimil Štěpán oběma oceně-
ným poděkoval a řekl na jejich adresu: 
„Jsem rád, že se Dačice mohou chlubit 
takovými lidmi, jako jste Vy, kteří svými činy 
reprezentujete Dačice ať už v rámci města, 
nebo po celém světě“.
První oceněná Eliška Marková se v roce 2012 
stala historicky první vítězkou mistrovství 
ČR v otevírání ústřic, čímž se nominovala 
na mistrovství Evropy v otevírání ústřic, 
které se konalo ve Švédsku, a rovněž si jako 
jediná vybojovala postup na mistrovství 
světa v Irsku, kde skončila na pěkném 14. 
místě. Úspěch je o to cennější, že Eliška je 
jedinou ženou, která kdy na mistrovství ČR 
nejen soutěžila, ale i zvítězila a rovněž jako 
jediná žena bojovala ve společné kategorii 
s muži o titul mistra světa. 
Druhým oceněným je starosta Sboru 
dobrovolných hasičů Dačice Jiří Stýblo, 
který vychoval generace mladých hasičů a 
velel u nesčetně mimořádných událostí na 
Dačicku. Organizoval řadu kulturních akcí 
v Dačicích například Noční soutěže v po-
žárním útoku. Jiří Stýblo dodnes předává 
své bohaté zkušenosti mladším hasičům ať 
dobrovolným či profesionálním.
Pak se role obrátila a z oceňujících se 
stali oceňovaní, to když jim poté co byl 
na pódium přizván tajemník Karel Macků, 
předal senátor Miloš Vystrčil nejvyšší stupeň 
certifi kace pro městský úřad za vstřícný pří-
stup k zákazníkům, cenu Úřad s úsměvem. 
Jak řekl senátor Miloš Vystrčil: Blahopřeji 

 pokračování na str. 15

 1511/13 tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz

pokračování na str. 16

30. listopadu od 10.00 h
MIKULÁŠ POD PAROU

Jízda na parním vláčku pro děti i do-

spělé s mikulášskou nadílkou. K vi-

dění též úzkorozchodná železnice, 

výstava stabilních motorů a dalších 

drážních předmětů, prodej kerami-

ky z chráněných dílen Nazaret.

Antonínská čp. 75 Dačice, od 10.00 h do 

setmění

7. prosince od 14.00 h
MIKULÁŠ 
v hotelu Stadion

Pořádá Svaz tělesně postižených.

vždy ve středu cca od 18 h
COUNTRY MUSIC 

Pravidelné country večery s živou 

muzikou v hospodě U Kořena Na 

Peráčku v Dačicích.

JEMNICE
2. listopadu ve 20.00 h
VEČER S IVO ŠMOLDASEM 
A RADIMEM UZLEM

kino Jemnice

2. listopadu od 21.00–5.00 h
DISKOTÉKA

Lemond party, hraje DJ Kitt

Cool dance club Jemnice

6. listopadu v 16.00 h
BESEDA S PHDR. MARTINOU 
VESELOU

Téma: Dětský svět – dozvíte se 

mnoho zajímavostí o výchově dětí 

od středověku. Přednáška bude 

doplněna četnými obrázky

zasedací místnost MěÚ v Jemnici, pořadatel 

Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s měs-

tem Jemnice

9. listopadu od 21.00–5.00 h
DISKOTÉKA

Amundsen night, hraje DJ Ha-

logen

Cool dance club Jemnice

15. listopadu v 18.00 h
ZA DEVATERO HORAMI

Vernisáž výstavy kreseb Moniky 

Holíkové

vestibul KD Jemnice

16.–22. listopadu
ZA DEVATERO HORAMI

Výstava kreseb Moniky Holíkové

vestibul KD Jemnice

16. listopadu, 21.00–5.00 h
DISKOTÉKA

Jagermeister party, hraje DJ Ru-

dys

Cool dance club Jemnice

17. listopadu v 15.00 hodin
O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI

Divadelní pohádka pro děti i do-

spělé

kino Jemnice

23. listopadu v 21.00–5.00 h
DISKOTÉKA

Cool dance club Jemnice

Noc s Red Bullem, hraje DJ Adas

29. listopadu ve 20.00 h
KONCERT JAKUBA SMOLÍKA

kino Jemnice

30. listopadu od 9.00–15.00 h
PRODEJNÍ VÝSTAVA 
všech včelích produktů

kulturní dům v Jemnici

30. listopadu od 21.00–5.00 h
DISKOTÉKA

Jameson party, hraje DJ Kitt

Cool dance club Jemnice

1. prosince v 15.00 hodin
ADVENTNÍ KONCERT

kostel sv. Stanislava v Jemnici

4. prosince v 16.00 hodin
PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ

pana Vladimíra Hrbka. Husova 

hřbitově v Dačicích.

Učinkují Ritornello: Hana Ko-

pečková – soprán, Richard Šeda, 

Miroslav Kůzl – cinky, Tomáš Mátl 

– kontrabas, Michal Pospíšil – bas, 

přenosné varhany a žáci ZUŠ 
Dačice ze třídy R. Šedy

Kaple sv. Rocha

so 2. listopadu v 18.00 h
DUŠIČKOVÉ CONVIVIUM

K dobrému pokrmu i truňku za-

znějí skladby dušičkového období 

z českých barokních kancionálů. 

Učinkují Ritornello: Hana Ko-

pečková – soprán, Richard Šeda, 

Miroslav Kůzl – cinky, Tomáš Mátl 

– kontrabas, Michal Pospíšil – bas, 

přenosné varhany a žáci ZUŠ 
Dačice ze třídy R. Šedy

společenský sál fi rmy Pokorný

8. listopadu
30 LET MATEŘSKÉ ŠKOLY 
ZA LÁVKAMI

15.00 h přivítání, 

15.15 h kulturní program - vystou-

pení dětí MŠ, hudební vystoupení 

bývalých žáků školy, 

15.30–18.00 h prohlídka MŠ, vý-

stava fotografi í z akcí MŠ během 

30 let, výstava hraček z historie 

školy, seznámení s novými hrač-

kami, občerstvení, pamětní list 

pro každého návštěvníka

MŠ Za Lávkami - Za Lávkami

9. listopadu
DEN VETERÁNŮ

Uctění památky obětí válek

Palackéh nám. Dačice

9. listopadu od 14.00 h
TANEČNÍ ODPOLEDNE 
v hotelu Stadion

Pořádá Svaz tělěsně postižených

9. listopadu od 19.00 h
Svatomartinská husa a 
CIMBÁLOVÁ MUZIKA 
RATHAN

Sportcentrum Rockhill - Dačice

9. listopadu od 9.00 h
VÝCHOVA A VZTAHY 
V RODINĚ

Kostelní Vydří – dům sv. Josefa

Středa 27. 11. v 16 hodin
ČTENÍ ZE STARÝCH POVĚSTÍ

Znáte pověsti z Dačic a okolí? 

Víte, kterému místu v Dačicích se 

říká Býkovna? Které silnici se říká 

kramářská? Co to byly erbanunky? 

Přijďte se zaposlouchat do starých 

pověstí …

Pondělí 2. 12. v 17 hodin 
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 
 Divadlo KAKÁ

Příběh se odehrává v jednom 

domě, kde žije velká rodina. Čtyři 

okna, čtyři příběhy. Poetická 

pohádka plná koled se opírá o 

původní české tradice.

Pondělí 11. listopadu
NAROZENINOVÝ DEN

11. 11. (1893) byla založena na 

valné hromadě Měšťanské besedy 

veřejná knihovna pro lid v Dači-

cích. Po celý narozeninový den 

odpouštíme upomínky.

KLUB KOSTKA
1. 11. dj BART- dance, disco

2. 11. djs JAHRIDER 

 – raggajungle, dubstep,  

 dnb

8. 11. dj ADAS- dance disco

9. 11. dj HAMERSKÝ- oldies 

 80.-90. léta

15. 11. dj ATTACK- dance, disco

16. 11. dj KASTL- taneční 

 zábavové hity

22. 11. dj HALOGEN- dance, 

 disco

23. 11. kapela PUB ANIMALS, 

 dj Kastl

29. 11. dj ADAS- dance, disco

30. 11. dj JANTAČ- písničky 

 na přání

OSTATNÍ AKCE
so 2. listopadu v 16.00 h
PÍSNIČKY PRO DUŠIČKY
aneb kam tak rychle jdeme?

Václav Karel Hollan Rovenský: 

Requiem. Barokní zpívané ordiná-

rium za zemřelé. Akce k otevření 

obnové kaple sv. Rocha na starém 

středa 13. 11. 
BÁSNIČKY NA TŘI SLOVA 

a ilustrace vybraných básniček 

(Měsíc poezie). 

Čtvrtek 14. 11. v 17 hod. 
AUTORSKÉ ČTENÍ 
KATEŘINY TUČKOVÉ

Za román Vyhnání Gerty Schnirch  

získala řadu literárních cen. Román 

Žítkovské bohyně je fascinujícím 

příběhem o ženské duši.

Středa 20. 11. od 13–17 h)
ANDĚLSKÁ DÍLNA

Vytvořte si svého anděla: Lektorka 

Hanka Kulíková. Dílna pro děti i ro-

diče. Andělé různými technikami, 

jako dárek i na památku.

Otevřeno do 30. 12. 2012: út-pá 9-12, 13-16 

hod., neděle a svátky 25. a 26. 12. 13-16 hod. 

Zavřeno: 24. a 31. 12.

ne 1. prosince 2013
ZVONKOVÝ PRŮVOD

Zahájení adventního období 

spojené s rozsvícením vánočního 

stromu na Palackého náměstí 

v Dačicích a se společným zpívá-

ním u vánočního stromu

Sraz na Havlíčkově nám. u zámku od 16,30 hod. 

Zvonky a světýlka s sebou!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
DAČICE
říjen–prosinec 2013
120 LET KNIHOVNY 
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TELČ
2. listopadu od 9–15 h
MIMOŘÁDNÝ FARMÁŘSKÝ 
TRH

Farmářské trhy nabízí kvalitní 

české potraviny a výrobky od pěs-

titelů a malovýrobců. Pořadatelé 

pro vás připravili: uzeniny, kozí 

sýry, kravské sýry, masné výrobky, 

pečivo, těstoviny, med a medovi-

nu, koření, oříšky, výrobky z rakyt-

níku, zeleninu, produkty zdravé 

výživy, přírodní kosmetiku...

náměstí

25.–28. listopadu v 9.00 h
ČERTOVÁNÍ V DOMĚ DĚTÍ

Pohádka, čertoviny, výroba čer-

tovského dárečku.

Dům dětí a mládeže

29. listopadu
MIKULÁŠ
13.00–17.00 h

VÁNOČNÍ TRH NA NÁMĚSTÍ

13.30–17.00 h
ŠMIDLA, MATĚJ A LUKÁŠ SI KO-

LEDUJÍ

Koledování u ohně a kouzelný 

nápoj z pohádkového kotle

VÁNOČNÍ KOLEDY, ZPÍVÁNÍ DĚTÍ 

U STROMEČKU

15.00–17.00 h
ČERTOVÁNÍ A PEKLO V DOMĚ 

DĚTÍ

návštěva Lucifera v pekle, pekelný 

dáreček

16.30 h
PŘÍCHOD MIKULÁŠE S DRUŽINOU 

a rozsvícení vánočního stromu 

a vánočního osvětlení města. An-

dílci a čertíci, čekáme vás v 16 hod. 

u vánočního stromu, nejhezčí an-

dílci a čertíci budou odměněni!

Ozdobené vánoční stromky dětí 

z telčských škol

náměstí

VÝSTAVY
4.–26. listopadu
FOTOPRŮSVITY MIROSLAVA 
KOVALA

Putovní v ýstava po městech 

České inspirace. Vernisáž výstavy 

STUDENÁ
27. listopadu v 17.00 h
BESEDA

o osobnostech klasické české 

hudby s p. Mgr. Karlem Plockem, 

rodákem za Studené a členem 

Stamicova kvarteta.

Knihovna Vl. Javořické ve Studené

29. listopadu od 14.30 h
VÁNOČNÍ TRHY

V 17.00 h rozsvícení vánočního 

stromu s programem

náměstí

SLAVONICE
8. listopadu od 18 hodin
SNOW FILM FEST

fi lmový festival zimních sportů 

v Institutu Slavonice

pořádá MěKS Slavonice a Centrum pro bu-

doucnost, o.p.s.

9.–10. listopadu
VÝSTAVA HOLUBŮ

velký sál kulturního domu, sobota 12–19 hodin, 

neděle 8–13 h

pořádá Český svaz chovatelů

16. listopadu od 14 hodin
OZVĚNY JIHLAVSKÉHO 
DOKUMENTÁRNÍHO 
FESTIVALU 2013

4 hodinové pásmo fi lmů se zimní 

sportovní tématikou. Sníh, adre-

nalin, snowboard, kiting, freeride 

a extrémní lyžování.

v Institutu ve Slavonicích

pořádá Centrum pro budoucnost, o.p.s.

16. listopadu
DR. LIVING DEAD (SWE)
BRUTALLY DECEASED (CZE)
+ MARCH OF THE HORDES

Miniturné švédské kapely DR. 

LIVING DEAD (old school thrash), 

která se od 14.–17. listopadu po-

stupně představí v Praze, Plzni, 

Slavonicích a Ostravě. Doprovod 

jí budou dělat čeští zástupci 

BRUTALLY DECEASED

Kawarna Slavonice

22. listopadu od 18 hodin
BESEDA 
S fotografem Antonínem 
Kratochvílem

Antonín Kratochvíl, českosloven-

ský rodák, respektovaný fotograf 

působící v USA. Jeho fotografi e 

můžeme nalézt v nejprestižněj-

ších novinách a časopisech po 

celém světě, jeho práce je vy-

stavena ve sbírce Bibliotheque 

Nationale v Paříži a v Muzeu mo-

derního umění v San Francisku, 

dočkal se též řady výstav mimo 

jiné v Milánu, Mnichově, Kolíně 

nad Rýnem, Praze, Houstonu, New 

Yorku, nebo Perpignanu. Za své 

reportážní fotografi e získal řadu 

ocenění, mimo jiné cenu Novinář 

roku udělovanou Mezinárodním 

střediskem fotografi e v New Yorku 

a cenu Leica za vynikající úspěch 

v reportážní fotografii. V roce 

1999 ho časopis American photo  

zařadil mezi sto nejvýznamnějších 

osobností světové fotografi e. 

Institut Slavonice

pořádá Centrum pro budoucnost o.p.s.

23. listopadu od 17 hodin
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 

spolkového domu ve Slavonicích

pořádá Slavonická renesanční o.p.s.

1. prosince od 13 hodin
ADVENTNÍ JARMARK

pořádá Slavonická renesanční společnost o.s.

MUTIŠOV
29. listopadu v 19.30 h
VLADIMÍR VÁCLAVEK

koncert se čtením

v Mutišově 23

POLICE

24. listopadu
ADVENTNÍ VÝSTAVA

na zámku Police

1. prosince
PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE

koncert Kdousovské scholy, za-

čátek v 17 hodin, poté zpěv u 

vánočního stromu a slavnostní 

rozsvěcení stromu

8. prosince
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT 
VYSOČANKY, 

15 hodin, budova ZD, pořádá ZD Police a 

Obec Police

NOVÉ SYROVICE

23. listopadu od 9–17 hod.
24. listopadu do 13–16 hod.

Nabízíme adventní věnce a svícny, 

vánoční květiny, svíčky, keramika, 

textilní dekorace, věnečky z jeh-

ličí, papíru,proutí, šišek, těstovin 

aj. Pouze v sobotu šperky a do-

plňky ze skla, perníčky s ukázkou 

zdobení.

od 13.00 do 17.00 hodin. 

Budějovic a okolí. Paradox, Slyz 

Band, Kúrovec, Aralyon, Indica

MKS Beseda – sál Budivoj. Začátek v 19 hodin. 

út 5. listopadu
DAČICE

Pořádá Klub důchodců při MKS 

Beseda. Prohlídka města, ná-

vštěva KS spojená s promítáním 

filmu Šmejdi (pozor na některé 

předváděcí akce). 

Odjezd v 9 hod. od ZŠ TGM. Přihlášky přijímá p. 

Němcová dne 21. 10. v Zámeckých konírnách 

9–10 hodin. Doprava zdarma.

út 5. listopadu v 19 h
!VIVA MEXICO! - YUCATAN, 
BAJA CALIFORNIA A TACOS

Nejnovější fotograficko-filmová 

diashow Kateřiny a Miloše MOTA-

NI napříč celým Mexikem – zemí 

nesmírně pestrou, různorodou a 

energickou. Cesta zemí, kde se 

stará kultura mísí s novou a kde 

na každém rohu prodávají tacos. 

Začátek v 19 hodin. Vstupné 

100,- Kč.

MKS Beseda – sál Budivoj

st 6. listopadu ve 20 h
BÍLEJ KŮŇ, ŽLUTEJ DRAK

Scénické čtení se koná v rámci 

projektu spolupráce českých a 

rakouských příhraničních regionů 

s názvem Porta culturae. Hrají: 

Pavel Oubram, Jan Cempírek, 

Věra Holá. 

Pořádá Měst. knihovna ve spolupráci s MKS 

Beseda. MKS Beseda – sál Budivoj

8.–20. listopadu
VÝSTAVA FOTOFANDŮ

Sedmý ročník výstavy místních 

fotonadšenců. 

Otevřeno po–pá 10–12 a 14–16 

hodin, so–ne 14–16 hodin. Verni-

sáž 8. 11. v 17 hodin. Vystoupí Petr 

Hos. Vstupné dobrovolné.

Zámecké konírny

so 9. listopadu
POCHOD ZA SVATOMARTIN-
SKOU HUSOU NA SÁDEK

Trasa: po značené turistické cestě 

přes Horu, Babice a Loukovice na 

Sádek. Po občerstvení v cca 17.00 

odjíždí autobus s těmi, kdo zdolali 

celou trasu, zpět do Moravských 

Budějovic. Trasa cca 17 km. 

Info: Odvárka, Hrabovský, mail: 

mirekhrabovsky@centrum.cz, 

mob.: 737 456 429

Start: 9.11 v10.00 na vlakovém nádraží, 

Moravské Budějovice

so 9. listopadu od 9.00 h
FREE AEROBIC 2013

Soutěž v komerčním aerobiku v 6 

kategoriích. Přihlášky do 3. 11. 

2013 (darina.veverkova@seznam.

cz; www.mbaerobic.tym.cz).

Prezentace 8.15–9.30 h, zahájení 

v 9.00 h. 

Hala TJ Sokol M. Budějovice

čt 14. listopadu ve 20 h
Michal Horáček
MEZI NÁMI

Recitál jedné z nejvýraznějších 

osobností české hudební scény 

se vám osobně představí spolu se 

svými hosty v hudebním pořadu 

MOR. BUDĚJOVICE

s vyprávěním o své tvorbě a s pís-

němi, které spoluvytvářel. Hosté: 

O. Ruml, F. Segrado, L. Nová a 

orchestr vedený M. Benkem. 

MKS Beseda – velký sál

ne 17. listopadu od 18 h
DEN BOJE ZA SVOBODU 
A DEMOKRACII 

Lampionový průvod v 18 hodin od 

Penny marketu, program na nám. 

Míru od 18.15 hodin, (lampiony 

možno zakoupit v TIC – MKS Be-

seda, nebo na parkovišti u Penny 

marketu 30 min před průvodem.

nám. Míru

út 19. listopadu v 16. h
INDICKÝ LADAKH –
MALÝ TIBET

Pořádá Klub důchodců při MKS 

Beseda. Přednáška Pavla Svobody 

s promítáním fotografi í o severo-

indickém Ladakhu. 

MKS Beseda – sál Budivoj

pá 22. listopadu ve 20 h
KAMELOT

Koncert Romana Horkého a Pozd-

ního sběru plus Kamelot v legen-

dární sestavě. Křest CD Na trati.  

MKS Beseda – velký sál

26.–28. listopadu
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ 
VÝSTAVA

Alena Mejzlíková (suchá vazba, 

dekorace) Zuzka Morkusová (ke-

ramika). 

Otevřeno 9–17 hodin. Zámecké konírny

čt 28. listopadu ve 20.00 h
MICHAL PAVLÍČEK & MICHAL 
NEJTEK - HARMONY TOUR 

Nový koncertní program, který 

zachycuje Michalovu tvorbu od 

minulosti až po současnost a záro-

veň v něm zazní i úpravy několika 

světových hitů. 

MKS Beseda - velký sál

čt 28. listopadu v 17.00 h
KONCERT ZUŠ

Koncert Základní umělecké školy 

k 85. výročí založení školy. Účin-

kují učitelé a žáci ZUŠ. 

MKS Beseda - sál Budivoj

čt 28. listopadu
Horácké divadlo
SHAKESPEARE – HAMLET

Pořádá Klub důchodců při MKS 

Beseda. 

Odjezd od ZŠ TGM v 15 hodin. Přihlášky 

přijímá p. Němcová 18. 11. od 9 do 10 hodin 

v zámeckých konírnách. Vstupné 135,- Kč. 

Doprava zdarma.

so 30. listopadu od 17 h
VĚNEČEK

Slavnostní zakončení tanečního 

kurzu, hraje skupina CREDIT Jiřího 

Tržila ml.

MKS Beseda – velký sál

ne 1. prosince v 17 h
I. ADVENTNÍ KONCERT

Vystupuje 40členný znojemský 

pěvecký sbor GOSPEL PORT.

MKS Beseda – velký sál

po 2. prosince v 19 h
VERONIKA HARCSA

Koncert úspěšné maďarské jazzo-

vé zpěvačky, držitelky platinové-

ho jazzového alba, které získalo 

i prestižní ocenění Maďarské 

jazzové album roku. 

sál Budivoj

MLADOŇOVICE
14. listopadu
BESEDA NAD KRONIKOU

MLK – začátek 19.00 hod.

23. listopadu
DISCO

kulturní dům – začátek 21.00 hod.

29. listopadu
STAVĚNÍ BETLÉMU 

(ČČK) začátek 15.00 hod.

1. prosince
ADVENTNÍ KONCERT

kulturní dům – ČČK – začátek 14.00 hod.

5. prosince
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

začátek 17.00 hod.

LITOHOŘ

LIDÉŘOVICE

pá 29. listopadu
VÝROBA ADVENTNÍCH 
VĚNEČKŮ 

v kulturním domě od 16 hodin.

neděle 27. listopadu
VÁNOČNÍ BESÍDKA 

ZŠ a MŠ v KD. Vánoční výstava 

v KD. Rozsvícení stromu u školy 

v 17 hodin.

ulice od papírnictví po dům p. 

Štrobla

zasedací místnost MěÚ v Jemnici, pořadatel 

Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s měs-

tem Jemnice

5. prosince v 16.00 hodin
ČERTOVSKÝ REJ 

Sraz Mikulášů, andělů a čertů

Nadílka od Mikuláše, pro nepo-

slušné děti peklo, hry a soutěže

areál zámku, pořadatel DDM Jemnice a město 

Jemnice  

7. prosince od 21.00 h
MIKULÁŠSKÁ TANEČNÍ 
ZÁBAVA

Hraje skupina Spektrum

KD Jemnice

12. prosince v 19.00 h
Divadelní představení 
3+3=5

Hraje DS Tyl Dačice

kino Jemnice

14. prosince od 11 hodin
VÁNOČNÍ KULTURNÍ TRHY

Letní kino Jemnice, pořádá AlterNaiva o.s.

10. listopadu od 14.30 hod.
VĚTRÁNÍ KOSTELA
 s orchestrem 
Musica Academica

Hudební vystoupení a četba z do-

pisů Etty Hillesum, židovské dívky 

z Holandska, která za II. světové 

války zahynula v koncentračním 

táboře v Osvětimi.

22.–24. listopadu
2. PRODEJNÍ ADVENTNÍ 
JARMARK
22. pátek v 16.00 hod.

Slavnostní zahájení s prodejem

pokračování ze str. 15

so 2. listopadu
BESEDA NARUBY

Vystoupení kapel z Moravských 
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1. pátek v 19.00 h.
Hudební fi lm

ONE DIRECTION: THIS IS US
3D projekce:  Nov ý hudební 

film o mladé popové hudební 

skupině ONE DIRECTION. Film, 

který natočil Morgan Spurlock 

- tvůrce kultovního dokumentu 

Super Size Me, zavede fanoušky a 

hlavně fanynky této britské kapely 

nejen na koncertní pódia, ale i do 

zákulisí. České titulky.

neděle

3. neděle v 19.00 H
DONŠAJNI

Další repríza nové české lehce 

erotické komedie Jiřího Menzela 

Donšajni, v  hlavních rolích s Ja-

nem Hartlem, Libuší Šafránkovou 

nebo Ivanou Chýlkovou, nás 

tentokrát v páteční projekci znovu 

zavede do zákulisí ochotnického 

operního souboru na malém 

městě…

6. středa v 19.00 h
RIVALOVÉ

Filmový klub – kino náročného di-

váka. Nejslavnější souboj Formule 

1 se dostal na plátna kin v novém 

akčním dramatu. Niki Lauda a 

James Hunt… věční rivalové… 

Dokonalý profesionál versus ne-

odolatelný playboy. Jedno však 

mají společné: nezkrotnou touhu 

po vítězství v závodech plných 

zvratů, nebezpečí a blízkosti smr-

ti. Ron Howard natočil velkofi lm 

z prostředí Formule 1 plný napětí, 

akce a lásky. České titulky.

8. pátek 19.00 h
10. neděle v 19.00 h
KAMEŇÁK 4

Komediální série Kameňák se 

10 let od uvedení prvního dílu 

vrací do českých kin. A v Dačicích 

ho můžete vidět hned ve dvou 

víkendových projekcích.

Pepanovi (V.Vydra) odjela žena 

Vilma do Austrálie za jejich dcerou 

a Pepan se synem Pepíkem tak žijí 

v ryze mužské domácnosti, kde 

není navařeno a vyžehleno a kde 

vybuchují vajíčka v mikrovlnné 

troubě...

13. středa v 10:00 h
MARTIN A VENUŠE

Kino nejen pro seniory. Česká ro-

mantická komedie o jedné blázni-

vé sázce – o tom, jak to dopadne, 

když táta hlídá děti. Příběh fi lmu 

začíná před 10 lety na vernisáži 

obrazů, kdy se mladá a nadějná 

výtvarnice Vendula seznámí se 

svým budoucím partnerem a 

manželem Martinem. V hlavních 

rolích Kristýna Boková a Marek 

Taclík.

DAČICE

Programy kin

TANEČNÍ ZÁBAVY

9. listopadu Kdousov

 posvícenská zábava

16. listopadu Budkov

 posvícenská zábava

23. listopadu Malý Pěčín

 poslední leč

30. listopadu Horní Slatina

 Posleční leč

7. prosince  Lomy

 poslední leč

ZÁBAVY SE SKUPINOU
KALÍŠCI 

8. listopadu Cizkrajov 

 posvícenská zábava

29. listopadu 14.00–18.00 h
VÝTVARNÁ DÍLNA
vazba adventního věnce

Tentokrát bude výtvarná dílna pa-

třit vyrábění adventních věnců.

Dům dětí a mládeže v Třešti

1.12.2013 17:00
ZAHÁJENÍ ADVENTU

Rozsvícení vánočního stromu a 

vánoční výzdoby města s krátkým 

kulturním programem. Účinkují: 

DS Jana Lišky, o. s.; ZUŠ Třešť

Náměstí T. G. Masaryka v Třešti

5. prosince v 16.00 h
ČERT A KÁČA

Loutková pohádka pro děti na Mi-

kuláše se sladkým překvapením.

Kulturní dům v Třešti

do 15. listopadu
VÝSTAVA „Z MUZEJNÍCH 
DEPOSITÁŘŮ“

Výstava k 80. výročí založení mu-

zejního spolku v Třešti. Výstava 

nabízí zajímavé, méně obvyklé 

a v mnoha případech poprvé vy-

stavené předměty ze sbírkového 

fondu třešťského muzea.

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť - 

Schumpeterův dům

15. října – 13. prosince
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ: 
VÝCHOD A ZÁPAD SLUNCE

Fotoklub Sokol Třešť vyhlašuje 

fotografickou soutěž na téma: 

Východ a západ slunce.  Vyfoťte 

první jarní paprsky, mlhy a vše, 

co se děje za svítání, poslední 

chvíle dne, červánky apod. Foto-

grafi e odevzdejte v Turistickém 

informačním centru v Třešti nebo 

zašlete na adresu: Turistické infor-

mační centrum Třešť, Roosewel-

tova 462, 589 01 Třešť. Obálku 

označte heslem: FOTOSOUTĚŽ. 

Výstava přihlášených fotografi í a 

vyhlášení vítězů fotosoutěže pro-

běhne v Sokolském domě v Třešti 

v termínu 21.–29. 12. 2013.

2.–18. prosince
JEŽÍŠKOVA POŠTA

V turistickém informačním cen-

tru bude připravena poštovní 

schránka na dopisy pro Ježíška. 

Dopisy pro Ježíška budou oraženy 

speciálním razítkem. Dopisy, které 

budete chtít tímto speciálním 

razítkem, orazit zasílejte nebo 

přineste na adresu:  Ježíškova 

poštovní kancelář, Turistické in-

formační centrum, Rooseweltova 

462/6, 589 01 Třešť

Turistické informační centrum v Třešti

7.–8. prosince
MIKULÁŠSKÉ JÍZDY 
HISTORICKÝM 
VLAKEM
na trati Kostelec u Jihlavy - 

Slavonice
sobota 7. prosince

Telč–Dačice 9,30 - 10,02

Dačice–Slavonice 10,15 - 11,02

Slavonice–Dačice 12,09 - 12,58

Dačice–Telč 14,30 - 15,04

neděle 8. 12.
Telč - Třešť 9,30 - 10,12

Třešť - Kostelec 10,35 - 10,54

Kostelec - Třešť 11,10 - 11,31

Třešť - Telč 12,32 - 13,12

trať Kostelec u Jihlavy - Slavonice

TŘEŠŤ
2. listopadu ve 20.00 h
TANČÍRNA „PÁNSKÁ“

Dívčí BIGBAND Neratovice Petra 

Svobody a jeho SAXY GIRLS LINE 

a nedívčí Zatrestband.

Kulturní dům v Třešti

3. listopadu ve 14.00 h
HRY PRO DOSPĚLÉ

 - Herna Máj

Ponořte se s námi do světa her a 

objevte zapomenuté... Vzpomíná-

te na časy, kdy jste se s rodiči smáli 

u hry člověče nezlob se?

Přijďte si se svými dětmi připo-

menout tyto chvíle a vyzkoušet 

i nové hry...

1. patro budovy kina Máj naproti Městské 

knihovně v Třešti (Revoluční 1298)

6. listopadu v 19.00 h
NOCTURNO

S kytarovým virtuosem Doc. Mgr. 

Vladislavem Bláhou, ArtD.

Sál ZUŠ v Třešti

7. listopadu v 17.00 h
ARNOŠT VAŠÍČEK: 
ZÁHADY ORIENTU

Záhadolog, cestovatel, autor a 

scénárista Arnošt Vašíček, který 

vytvořil s Českou televizí napří-

klad úspěšný dokumentární seriál 

Planeta záhad, cyklus detektivek 

Strážce duší či mysteriozní trilogie 

Ďáblova lest a Ztracená brána 

vyráží na podzimní turné s novou 

přednáškou Záhady Orientu.

Městská knihovna v Třešti

9. listopadu
POSVÍCENSKÉ POSEZENÍ

Kulturní dům Čenkov

10. listopadu
MARTINSKÁ POUŤ

Atrakce a stánkový prodej na 

náměstí T. G. Masaryka.

Bohoslužba v kostele sv. Martina 

v 10,00 a 18,00 hod.

Náměstí T. G. Masaryka v Třešti

10. listopadu 16.00 h
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD

Historický průvod sv. Martina – 

vychází v 16,00 hod. od kostela sv. 

Martina a projde ulicemi Na Hrázi, 

Rooseweltova, Nám. Svobody, K. 

H. Máchy, Barvířská, Nerudova, 

Jungmannova a skončí na zimním 

stadionu. Účinkují: DS K. Čapka, 

SHŠ Hebrix, Klub Agility, Jezdecký 

klub, dobovou hudbu obstará 

seskupení Musica Illuminata. 

Vezměte si lampióny a přijďte do 

průvodu, budou sněžit dukáty! 

od kostela sv. Martina směrem k zimnímu 

stadionu v Třešti

12. listopadu 17:30
CESTA NA DALEKÝ SEVER
do země polárních Inuitů

Vydáme se na sever ve společ-

nosti Hivshu, potomka prvního 

dobyvatele Severního pólu Ro-

berta Peary. Na místo daleko za 

polárním kruhem, kde polární noc 

právě začala a bude trvat ještě 4 

měsíce. Budou promítány au-

tentické fotografi e i krátké fi lmy. 

Večerem Vás bude provázet i zvuk 

tradičního inuitského bubnu ze 

sobích parůžků a kůže tuleně.

Městská knihovna v Třešti

15. listopadu v 17.00 h
14. MUZEJNÍ PÁTEK

Prezentace starých pohlednic 

Třeště s komentářem členů mu-

zejního spolku.

Kino Máj v Třešti

Pořadatel akce: Muzejní spolek Třešť ve spolu-

práci s Městem Třešť

16. listopadu v 9.00 h
TURNAJ V BADMINTONU

Pro neregistrované hráče.

Kategorie děti od 10ti let, muži, 

ženy.

Sokolský dům v Třešti

20. listopadu 18.00 h
KONCERT RODIN 

a předávání ocenění HVĚZDA 

ROKU

Vystoupení žáků ZUŠ a jejich 

rodinných příslušníků. Během 

večera bude předáno ocenění 

Hvězda roku 2013.

Sál ZUŠ Třešť

21. listopadu v 17.00 h
Přednáška: 
VELKÉ DRAMA VĚKŮ

Přednáší Petr Tržil.

Městská knihovna v Třešti

23. listopadu 10.00–16.00 h
PŘEDADVENTNÍ 
SVĚTÉLKOVÁNÍ

Trh, ukázky výroby vánočních de-

korací, tvořivé dílny, doprovodný 

program...

Představení pro děti od Divadla 

Pohádka:

13.00
O dvou chroustech

14.00
O zmrzlem králi

15.00
O poštovském panáčkovi

Bazárek pro africké děti ze Zim-

babwe:

Přijďte si koupit výrobek vytvo-

řený žáky ZŠ a pomozte dětem 

ze Zimbabwe.

Kulturní dům v Třešti (vnitřní i venkovní 

prostory)

26. listopadu 19.30 h
PAN KAPLAN MÁ TŘÍDU RÁD

Po roce do Třeště opět zavítají 

bývalí a současní studenti kon-

zervatoře Jaroslava Ježka Roman 

Mikeš, Tomáš Savka a další. Příběh 

o zdolávání neuvěřitelných zákrut 

cizího jazyka ve třídě plné lidí, 

kteří už dávno překročili školní 

léta...

Kulturní dům v Třešti

v pondělí 4. 11. v 15.00 hod.

vstupní síň radnice

27. listopadu – 6. ledna 2014
LABYRINTY

Výstava Základní umělecké školy 

Telč. Vernisáž výstavy ve středu 27. 

11. v 16 hod. s hudebním vystou-

pením žáků ZUŠ Telč

vstupní síň radnice

28. listopadu – 30. prosince
TŘPYTIVÁ KRÁSA

Výstava společnosti Brokis Jan-

štejn je doplněná o autorizovanou 

výstavu skleněných vánočních 

ozdob. Vernisáž výstavy ve čtvr-

tek 28. 11. v 16.00 hod. Výstava 

je přístupná od pátku do neděle 

10.00–12.00 h, 13.00–16.00 h

Městská galerie Hasičský dům

PŘEDNÁŠKY
6. listopadu od 18.00 h
2X ZACHRÁNĚNÉ DÍTĚ 
Tomáš Graumann

Jeden z posledních 669 dětí za-

chráněných Nicolasem Wintonem 

v roce 1939 vypráví svůj příběh 

o holocaustu. Přístupno široké 

veřejnosti, vstup zdarma

ZASTÁVka, Slavíčkova ul.

14. listopadu v 17.30 h
BOLÍVIE

Cestopisná beseda Radky Seka-

ninové. Na besedu zve Městská 

knihovna Telč.

radnice

20. listopadu od 18.00 h
HISTORIE ODÍVÁNÍ VI.
SECESE

Přednáší Ing. Lucie Bláhová. Před-

náškový cyklus NPÚ Telč – Rodin-

né stříbro – Památky kolem nás

sál Univerzitního centra

ZASTÁVKA TELČ
Nízkoprahový klub pro děti a mládež, Sla-

víčkova 387

Po 14–18, Út–Čt 15–19 hod. klub, 

Téma na listopad Jak dál?

6. listopadu v 18.00 h
Pokec s hostem na téma „holo-

caust“, i pro širokou veřejnost

12. listopadu v 16.00 h
Promítačka fi lmu „Dokaž to“

18. listopadu v 16.00 h
Nevíš, kam dál po škole? Přijď to 

zjistit …

22. listopadu v 16.00 h
Jak zaujmout? (Kámoše, ve škole, 

v práci …) Vytvoř si vlastní koláž

28. listopadu v 16.00 h
Workshop Curriculum vitae. Co 

to je???

KLUB DŮCHODCŮ
v budově polikliniky

1. – 4. prosince
MIKULÁŠSKÁ VÝSTAVA

Zdobené perníčky, ručně vyro-

bené vánoční ozdoby. Výstava je 

otevřena od 9 do 16 hod.

Klub nabízí: Vzdělávací kroužek 

– Kroužek šikovných rukou– Krou-

žek ručních prací – Biblický krou-

žek – Trénink paměti – Rekondiční 

cvičení – Pěvecko-dramatický 

kroužek – Turistický kroužek. Více 

informací v klubu

CHOVATELÉ
10. listopadu od 7–11 h
VÝMĚNNÉ TRHY 

drobného zvířectva a výkup ko-

žek

areál ZO ČSCH

TURISTIKA
2. a 3. listopadu
TURISTICKÉ POCHODY

Klubu českých turistů v Telči, www.kcttelc.cz

Konají se za každého počasí. Pre-

zence a start – sobota a neděle 

v sokolovně od 6.30 do 10.00 h.

2. listopadu
VYSOČINOU K TELČI 
aneb K pstruhovým vodám, 

trasy 51, 40, 27, 17 km

3. listopadu
CESTOU JANA HVĚZDY 
Z VÍCEMILIC 
aneb Po stopách husitských 
bojovníků

trasy s cílem u Boru končí na ČD 

Jihlávka 29, 28, 24, 21, 20 a 10 km

trasy s cílem v Telči 50 a 37 km

TŘEBĚTICE
so 9. listopad
VEPŘOVÉ HODY

v Hospodě U Fida, pořádají třebětičtí dobro-

volní hasiči

so 16.listopad
SETKÁNÍ DŮCHODCŮ

Na harmoniku zahraje Láďa Vla-

sák. 

na obecním úřadě

7. prosinec od 13.30 hod.
MIKULÁŠ 

v hospodě U Fida

dokončení na str. 20
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NAVŠTIVTE NÁS NA VZORKOVÉ PRODEJN  
DA ICE, Antonínská 15/II 
(obch. centrum - sm r nemocnice)

Ceny jsou bez DPH1650,- Kč1650,- Kč 790,- Kč790,- Kč

      NOVINKA 
      NOVINKA 

DVEŘE V DEKORU 
DVEŘE V DEKORU  bílá, buk a jabloň

 bílá, buk a jabloň

NOVÝ DEKOR OŘECHNOVÝ DEKOR OŘECH  

VNITŘNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ 

GARÁŽOVÁ VRATA

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ ...

STŘEŠNÍ OKNA

STAVEBNÍ POUZDRA

tel.:  776 697 180
 602 781 336

e-mail.:  info@oknabastl.cz
 bastl.dacice@quick.cz 
tel./fax:  384 420 140 www.oknabastl.cz

VYUŽIJTE 

PODZIMNÍ 

SLEVY 

NA OKNA !
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plech. vana; pletací stroj Dople-

ta. Tel.: 605 028 572.

Pokojovou stěnu, světla 
6 ks skříní, š. 440 cm, v. 215 cm, 

zánovní. Cena dohodou. Tel.: 

603 232 961.

Obývací stěnu, dekor 
medová olše, stáří 10 let, vyni-

kající stav, cena dohodou. Tel.: 

602 147 377.

Velmi zachovalou stěnu 
šedo černou. Moderní, cena 

2.000 Kč. Tel.: 777 898 796.

Velmi levně skříně, 
manželské postele, gauč, menší 

ledničku. Tel.: 602 332 984.

Starožitnou skříň a váhu 
decimálku. Tel.: 702 305 412.

Šatní plechovou skříň – 
vhodná i na zbraně, použité mod-

řínové fošny – 15 m2, křovinořez 

Stihl, chatku 7 x 5 m – levně. Tel.: 

602 421 241.

Novou sedací rozkládací 
soupravu – pohovka 170 šíře 

a dvě křesla a zvlášť dvě nová 

moderní křesla po 18. hodině. 

Tel.: 568 420 622.

Sedačku Emanuela 3+ 2+ 1, 
hnědá, cena 4.500 Kč. Tel.: 

380 123 020. 

Sedací soupravu 3+2 
eko kůže bílá, 2x křeslo Jysk, dře-

věné područky, skoro nové, ceny 

dohodou. Tel.: 602 541 609.

2 ks lehká křesla ala Ikea 
z ohýbaného dřeva, látka béžo-

vá, 550 Kč/ ks, foto pošlu. Tel.: 

604 675 433.

2 rozkládací křesla na lůžko, 
barva skořicová, cena dohodou. 

Tel.: 775 373 883.

3 bukové židle, nově 
čalouněné sedáky – béžovo – 

hnědé. Cena 500 Kč/ ks. Možno 

i jednotlivě. Dětskou zábranu na 

válendu 500 Kč. Te.: 606 729 714.

Kuchyňskou linku, mořeno, 
barva kaštan. Ještě zabalená. 

Cena 5.000 Kč. Tel.: 731 001 475.

PŘÍSTROJE 
PRO DOMÁCNOST
Mikrovlnnou troubu, 

digestoř Mora, starší umyvadlo, 
dětská vanička, autosedačka 0 až 
13 kg. Tel.: 721 649 806.

Mrazák 300 l pultový 
zn. Liebher, GTS 316120, starý 
3 roky, ve velmi dobrém stavu. 
Nevyužitý. Cena dohodou. Tel.: 
721 912 209.

Mrazničku o obsahu 85 l, 
1 rok v provozu, cena 4.000 Kč. 
Záruční doba ještě 1 rok, přední 
otevírání dveří, se 4 zásuvkami. 
Tel.: 722 606 292.

Klasickou pračku Romo 
R 190. Cena 1.200 Kč. Tel.: 732 
634 368.

Automatickou pračku, 
ledničku větší, mikrovlnku, roh. 
sedací soupravu, ceny dohodou. 
Tel.: 722 114 695.

Starší elektrický mandl, 
nožní ovládání, válec 60 cm. Cena 

200 Kč. Tel.: 606 936 432.

SPORÁKY A TOPIDLA
Kombinovaný sporák 

Indesit, ledničku 50 l, mrazák 120 

l, kolo skládací, vše starší. Cena 

dohodou. Tel.: 723 182 234.

Komb. sporák Mora 
s horkovzdušnou troubou. Cena 

600 Kč, rozkl. dvojkřeslo, cena 

800 Kč. Tel.: 607 772 661.

Stáložárná kamna, 
elektro kolo v záruce, zánov-

ní. Nový telefon Samsung. Tel.: 

702 642 816.

Velký překlopný pařák 
na 120 l. Tel.: 723 274 693.

Bojler 80 l zn. Tesy. 
V provozu 3 sezóny. Výborný stav. 

Cena 1.100 Kč. Tel.: 732 634 368.

Plynový průtok. ohřívač 
vody 110 l, jídelní servis zelený 

a modrý, znojemská keramika, 

vojenské kufry dřevěné, vše lev-

ně. Tel.: 774 033 252.

Kombinovaný bojler Dražice 
180 l, výměník 1,08 m3, použitý 3 

roky. Tel.: 606 740 410.

Plynovou malou karmu 
průtokovou. Tel.: 606 224 177.

Elektr. bojler Tatramat 
120 l. 1.500 Kč, plyn. karmu Pro-

therm 19. POG 2.000 Kč., pův. 

cena 6.550. Hodinu použitá, v zár. 

Tel.: 733 766 811.

Na stavbu kamen 
2 x troubu, pláty, popelník, dvíř-

ka. Pneu zim. 165 x 13, 4 ks, 5 mm, 

400 Kč. Lyžáky č. 8 a menší. St. mi-

xér Eta 010. Tel.: 721 601 127.

PB bomby 10 kg, 2 kg – 
navíječ příze. Keram. ozdob. pás-

ky 15 x 7. Listery modré. Ventilá-

tor. Šnek 380 V. Hever panenku. 

Tel.: 721 601 127.

NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE
Brusku; pilu; el. motor 

s převodovkou; svěrák; hever; 

ruční káru; kolečka; kapotáž 5611; 

drát měď; zvedák 120; akumulá-

tor; elektrony. Tel.: 775 221 618.

Modelářská fréza 
+ pásovka litina secí mašina pěk-

ná kola ST 8,25 x 15 volejte po 

18.00 na tel.: 721 161 805.
Velký stolní svěrák 150, 

délka 54 cm. Váha 25 kg. Volněj-
ší šroub. Cena 600 Kč. Tel.: 606 
217 230.

Hoblovací válec 3 nožový, 
tovární výroby s domečky. Délka 
35 cm. Cena 2.000 Kč. Tel.: 724 
861 469.

Čalounické spony 
do cvikačky Beta a jiné čalounic-
ké potřebné věci všeho druhu. 
Jutové pytle za 15 Kč, po 18. hod. 
Tel.: 568 420 622.

Kotlové čerpadlo Grundfos, 
keramické vložky nové, nepou-
žité, původní cena 2.800 Kč za 
2.200 Kč. Tel.: 606 209 847.

Domácí vodárnu; dámské 
jízdní kolo; benz. sekačku; cih-
ly plné; hřídel na okr. pilu; skla 
na skleník; motor 1,5 kW. Tel.: 

605 166 867.

STAVEBNÍ MATERIÁL 
A ŘEZIVO
Dveře vnitřní 80 x 200, 

dřevěné, domácí výroba, sklo, 

zámek, cena 1.000 Kč. Tel.: 739 

228 545.

4 okna dřevěná. 
Rozměr 170 x 100 cm, cena doho-

dou. Tel.: 728 250 444.

Ocelové zárubně 90 L, P 
levně a 2x dveře 80 L, 2/3 pro-

sklené, typové do interiéru. Tel.: 

774 999 355.

5 ks plastových oken 
s roletami – starší, 1 ks za 1.000 

Kč. Tel.: 776 025 058.

300 ks tašek Beta, 
barva višeň za 10 Kč/ ks. 20 ks 

levých a 20 ks pravých krajových 

tašek za 25 Kč. Jsou starší. Tel.: 

776 025 058.

Extrudovaný polystyren 
XPS, síla 50 mm, sněhové háky. 

Tel.: 725 046 942.

Betonové cihly 
30 x14 x 6,5 cm, 32 ks á 6 Kč. Ko-

vové zárubně L 80 a P 60 a 350 Kč. 

Tel.: 606 825 010.

Ploché kameny asi 23 ks, 
Dačice. Cena 3.000 Kč. Vhodné 

na chodník. Tel.: 775 240 713.

Jekl 80 80 3 mm natřený 
základem 4 ks 300 cm 2 ks 279 

cm 2 ks 296 cm. Přírubový mo-

tor s brzdou 0,75 kW 685 ot. Tel.: 

721 965 294.

Smrková a lipová prkna, 
šroťák, 100 m, pletivo pogumo-

vané, výška 125 cm – nové. Cena 

dohodou. Tel.: 606 350 652.

Fošny: 5,4 m – 1 ks, 
4,4 m – 1 ks, 2,7 m – 2 ks, 3 m – 

1 ks – použité. Stroj průmyslový, 

380 V, kvalitní, ceny dohodou. 

Tel.: 606 398 186.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ & 
ZEMĚDĚLSKÉ POTŘEBY
Myrtu na svatbu 1 kus 

za 4 Kč. Tel.: 728 945 817.

Drátěné klece pro chov 
králíků, celkem 80 míst, i jed-

notlivě. 1 místo 100 Kč. Tel.: 

736 188 083.

Rotačku ŽTR 165, 
výborný stav, postřikovač 550 l, 

pneu 12,4 – 368,3 – 24 a disky na 

auta, rozteč 114,3 japonské a ko-

rej. Tel.: 602 421 460.

Závěsný štěpkovač 
na traktor. Tel.: 728 922 768.

Traktor RS – 09, 
půdní frézu PF – 60, sekačku MF 

– 70, Citroen 1,4 diesel bez SPZ, 

kotel na vodu k vaření masa ne-

rez. Tel.: 723 731 053.

OSTATNÍ
Navigaci XL2 TomTom, 

cena dohodou. Tel.: 728 049 823.

Obrazy v masiv. rámech, 
krajiny, pěkné, od neakademiků, 

zátiší. Nutno vidět. Tel.: 728 545 

728.

200 l, plechový sud 
od oleje. Nový, cena 200 Kč/ ks. 

Tel.: 607 602 756.

KOUPĚ

PRODEJ

NEKOMERČNÍ 
IN ZER CE

i s návodem k použití. Tel.: 776 

268 228.

Fotoaparát Olympus Super 
zoom 115, pouzdro se šňůrou, 

perfektní stav, baterie, levně, 

cena dohodou. Tel.: 605 562 986.

SPORTOVNÍ POTŘEBY
Dětské carvingové lyže 

délky 110 a 107 cm. Lyž. boty vel. 

33, 34 a 45. Tel.: 731 089 642.

Dětské kolo Olpran demon 
16“, ještě rok v záruce. Jako nové, 

téměř nepoužité. Cena 1.500 Kč. 

Tel.: 728 087 393.

Stroj na posilování břicha 
– total gym – 500 Kč. Tel.: 774 500 

021.

KOČÁRKY A VĚCI 
PRO DĚTI
Kočárek Hoco – Zaphir 

– trojkombinaci, barva béžová, 

pův. cena 13.000, nyní 2.500 Kč 

a autosedačku vajíčko 1.000 Kč. 

Tel.: 777 845 563.

Kočár trojkombinaci 800 Kč, 
skleněný stůl ovál, 1,20 dlouhý – 

60 široký. Bundy zimní na kluka 

7–11 let pěkné 80–100: Tel.: 721 

184 058.

Soupravu do postýlky: 
nebesa, mantinel, držák, moc 

pěkné, nové. Polohovatelné, zá-

věsné lůžko do cestovní postýlky, 

dohoda, levně. Tel.: 736 117 267.

Oblečky na panenky Barbie. 
Tel.: 732 770 655.

Dětskou jídelní židličku, 
modrá, plastová, rám. kov, 

top stav, pův. cena 1.500, nyní 

400. Foto zašlu mailem. Tel.: 

607 579 507.

Dětskou rostoucí židli 
i pro dítě od dvou let. Materiál 

buk, přírodní barva. Velmi pěkná 

a praktická. Tel.: 606 913 424.

Sáně dřevěné větší 
s dětskou opěrkou 500 Kč. Tel.: 

604 675 433.

OBLEČENÍ
Oblečení na holčičku 

0–9 měsíců, 88 ks za 800 Kč, 
autosedačku s isofi xem 0–9 kg, 
cena 3.500 Kč. Foto e-mailem. 
Tel.: 774 925 855.

Oblečení pro holku 0–4 roky, 
oblečení pro kluka 0–1 rok, levně. 
Foto + ceny e-mailem, chodítko 
Ikea nové. Tel.: 724 766 090.

Dětské oblečení 
vel. 68 až 116, tepláčky, overaly, 
body, mikiny, bundičky, dupačky, 
punčošky, zimní novou soupra-
vu, levně. Tel.: 736 117 267.

Zimní dětské bundy, 
vel. 92, 80 Kč. Fusak do kočárku, 
málo používaný, 90 Kč. Zimní 
boty zn. Peddy, vel. 25, pěkné 150 
Kč. Tel.: 721 210 606.

Dívčí oblečení 5–9 let, 
mikiny, tepláky, rifl e, trika, pyža-
ma, boty. Tel.: 723 233 699.

Těhotenské značkové rifl e, 
lacláče, těhotenskou sukni, těh. 
kraťasy, vše nové, pěkné, dám-
skou koženou sukni. Levně, do-
hodou. Tel.: 736 117 267.

Plesové šaty světle modré 
– korzet a sukně, vel. 36–38, cena 
1.000 Kč, Dačice. Tel.: 777 643 

399.

NÁBYTEK
Různý starší nábytek; 

kotel pod brutar; demižony; 

8. listopadu od 18 hodin
SNOW FILM FEST

filmový festival zimních sportů 

v Institutu Slavonice

pořádá MěKS Slavonice a Centrum pro bu-

doucnost, o.p.s.

16. listopadu od 14 hodin
OZVĚNY JIHLAVSKÉHO 
DOKUMENTÁRNÍHO 
FESTIVALU 2013

4 hodiny dokumentů v Institutu 

ve Slavonicích.

Pořádá Centrum pro budoucnost, o.p.s.

SLAVONICE

17. neděle v 19.00 h
GRAVITACE

3D projekce. Sci-fi  Sandra Bul-

locková ve fi lmu hraje doktorku 

Ryan Stone, skvělou lékařku-inže-

nýrku na její první vesmírné misi. 

George Clooney ztvárnil vesmír-

ného veterána Matta Kowalskyho, 

který velí svému poslednímu letu 

před odchodem do důchodu.  

České titulky.

22. pátek v 19.00 h
PŘÍBĚH KMOTRA

Kriminální drama. Příběh kmotra 

je nový film od režiséra filmu 

Lidice podle scénáře publicisty 

Jaroslava Kmenty, který se za-

bývá českým podsvětím. Scénář 

popisuje vzestup a konec mafi ána 

Františka Mrázka, jeho posun od 

kšeftaře s hodinkami po šedou 

eminenci české politiky operující 

a tahající za nitky v těch nejvyšších 

patrech společnosti...

24. neděle v 17.00 h
OGGY A ŠKODÍCI

Odpolední projekce pro děti a ro-

diče. Animovaná komedie. Již od 

stvoření světa jsou kocour Oggy 

a švábi Joey, Marky a Deedee 

zamotaní do věčné bitvy. Jejich 

boj je tak hustý, že nějaká šarvátka 

mezi dobrem a zlem je proti tomu 

úplné „nic“. Český dabing.

29. pátek v 19.00 h
MILEROVI NA TRIPU

Komedie. David Burke (Sudeikis) 

je drobný obchodník s nádobím, 

jehož zákazníci jsou kuchaři v re-

stauracích i matky v domácnos-

tech. Teoreticky by ho tak nemě-

lo potkat nic špatného. Přestože 

je David opatrný a z evidentních 

důvodů se nechce pouštět do 

podnikání ve velkém, nakonec se 

stane obětí hesla, že každý dobrý 

skutek je po zásluze potrestán... 

České titulky. 

POČÍTAČE
Kompl. funkční počítač 

s monitorem – Intel P4 2,8 GHz, 

super stav, stáří 3 roky. Cena 

3.500 Kč. Tel.: 721 770 378.

ELEKTRONIKA A FOTO
Set top box zn. Sencor, 

PX 690 Kč, záruka 2 roky, nyní 500 

Kč. Tel.: 721 102 223.

Promítačku Meoclub 16 AS 3 
v perfektním stavu na zvukový 

16 mm fi lm i s příslušenstvím, 

Staré kytary Resonet 
Grazioso, Neoton, Futurama, 

Jolana, i poškozené. Jolanu RK 

120, 130, 140, děkuji. Tel.: 606 

121 346. 

Staré jízdní kolo do roku 
výroby 1950 a jednotlivé díly 

– rám, sedlo, světlo, brašnu 

na nářadí aj. Nabídněte. Tel.: 

733 291 939.

Staré kolo. 
Tel.: 702 305 412.

Odšťavňovač rybízu, 
ruční zn. Atlantic na výrobu mar-

melád. Tel.: 777 569 299.

Kuchyňský sporák 
nebo jiná kamna na dřevo a dále 

vařák vosku. Tel.: 736 188 083.

Pařák na brambory 80–100 l, 
nabídněte. Tel.: 607 602 756.

Motorovou pilu McCulloch, 

dokončení ze str. 15
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195 65 R 15 disky kryty zimní. Tel.: 

607 593 875.

Sadu zimních pneu Pireli, 
195/ 65/ 15 na plech. discích na Š 

Octavia I. Rozteč 100 mm. Vzorek 

cca 4 mm. Levně. Tel.: 602 827 

413.

Kompletní zimní kola 
na Š Fabia a dále sazečku bram-

bor české výroby postřikovač 400 

l záběr 12 m. Tel.: 776 567 146.

Zimní pneu 4 x 7 mm Pirelli 
dunlop. cena 1.700 Kč, rozt. 185 

55 r 14, tel.: 723 266 674.

Na Renault Thalia 4 plechové 
a do nich 4 nové ozdobné plasto-

vé disky a sněhové řetězy 175/ 65 

R 14 za 2.000 Kč. Tel.: 775 327 868.

1x zimní pneu nepoužitou 
155 80 R 14 a čelní masku na ži-

gulík a pánské kolo Favorit. Tel.: 

722 826 078.

Zimní pneu Barum Polaris 3, 
rozměr 195/ 65/ 15. 2 ks nové a 2 

ks jeté 1 rok. vhodné na Octavii. 

Cena dohodou. Tel.: 702 305 412.

Přívěsný vozík za osobní 
automobil, cena dohodou. Tel.: 

604 719 478.

Přívěsný vozík sport jacht. 
Levně. Tel.: 728 349 861.

KOUPĚ
2 ks pneu 6,40 – 15. 

Tel.: 607 592 089.

Š Felicia nebo jiné auto 
v dobrém stavu za rozumnou 

cenu, pouze s platnou technic-

kou kontrolou. Tel.: 604 470 816.

Zetor 25 s SPZ 
nebo jen samotné přepsatelné 

doklady. Měl bych zájem i o kou-

pi Zetoru 15. Prosím nabídněte. 

Tel.: 737 735 682.

Š Felicie 13 v dobrém tech. 
stavu s platnou technickou kon-

trolou za rozumnou cenu. Tel.: 

776 074 033.

Koupím motor v dobrém 
stavu na Škodu MB1000, Š100, 

Š105 nebo Š110. Tel.: 776 206 051.

Motor na Jawu 350 
i nefunkční – na díly a sajdkáru. 

Tel.: 731 874 818.

RD 3+1 v Litohoři 
se zahradou. Ihned k nastěhová-

ní. Tel.: 731 582 075.

RD 4+1 Jemnice-Podolí. 
Pro bydlení i podnikání. Plyn, za-

hrádka, garážové místo. Výhodná 

cena. Tel.: 602 493 802.

Rodinný dům, možná 
výměna za byt. Tel.: 728 435 590.

Řadovou garáž v Jemnici 
u Otavanu. Tel.: 723 260 616.

Zahradu v zahrádkářské 
kolonii za PKD Dačice. Cena do-

hodou. Tel.: 776 602 128. 

Zahradu v Jemnici. 
Brančina. S chatkou. Tel.: 724 524 

004.

KOUPĚ
Menší RD 2+1 před. cihlový 

po rekonstr. Na vesnici. Zahrádka 

– dvorek. Nabídněte. Ne RK. Do-

hoda. Tel.: 607 261 928

Garáž v ulici U Stadionu 
v Dačicích. Tel.: 737 274 502.

VÝMĚNA
Byt 1+1 s balkónem 

po revitalizaci za 1+1 nebo gar-

sonku v Třeboni, J. Hradci, Třešti 

nebo Dačicích. Tel. po 21.30 h.: 

567 213 090.

PODNÁJMY 
A PRONÁJMY
HLEDÁM
Podnájem v Telči 1+1, 2+1, 

1+ kk či 2+kk. Za nabídky děkuji. 

Tel.: 603 509 617.

Hledám podnájem 
v Dačicích 2+1. Do 6.000 Kč. Tel.: 

601 357 061.

Hledám podnájem 1+1 
v Dačicích. Spěchá. Tel.: 728 

511 885.

Hledám pronájem garáže 
nebo místnosti v Dačicích a oko-

lí. Spěchá. Dohoda jistá. Tel.: 

722 742 533.

PRONAJMU
Malou zařízenou garsonku 

v Mor. Budějovicích. Ihned vol-

ná. 3 vratné kauce předem. Tel.: 

607 906 338.

Pronajmu byt na vesnici. 
Tel.: 567 376 762.

Pronajmu zrekonstruovaný 
byt 2+1 v Telči. Měsíční nájem 

5.000 + energie. Volný od ledna 

2014. Tel.: 604 621 818.

Pronajmu byt v Telči 2+1. 
Sídliště pod poštou. Pěkný vý-

hled. Nájemné 4.000 Kč za měsíc. 

Tel.: 724 046 424.

Pronajmu byt 2+1 v Dačicích. 
Tel.: 721 124 296.

Byt 1+1 v Dačicích. 
Tel.: 721 124 296.

Pronajmu nový luxusní 
4 + kk 135 m2 v centru Dačic. 2 

koupelny, klima, parking za vraty 

na DO a internet v ceně. 15 tis. 

měs. Tel.: 608 420 234.

Pronajmu byt 2+1 v Dačicích, 
volný od 11/201š. Tel.: 724 774 

292.

větší, typ MAC – 55, lehčí závady 

nevadí, cena nerozhoduje, na-

bídněte. Tel.: 776 348 309.

Soustruh na kov, toč. délka 
asi 500 mm, závity. Tel.: 605 194 

360.

Stará dřevěná dělená okna 
s menšími tabulkami (i jednotlivá 

křídla v horším stavu) a dřevěnou 

lopatu na chleba. Tel.: 776 206 051.

1 kostku haki lešení 
a 2 stavební kozy. Tel.: 722 062 

800.

Vosk od včel. Nabídněte. 
Stačí SMS, zavolám. Tel.: 776 122 

844.

Obrazy od ak. malíře 
prof. Fr. Šindeláře, nejraději moře, 

akt, ale i jiné. Cenu respektuji. 

Přijedu, případně ocením. Tel.: 

604 795 113.

Hledám brašnu po řezníkovi 
s vybavením na zabíjačku. Volej-

te tel.: 776 086 975.

AUTO MOTO
PRODEJ
MOTOCYKLY
Skútr Peugeot 125, r. v. 2010, 

najeto 5.500 km, modrostříbrný, 

super stav, cena 29.000 Kč. Tel.: 

724 971 306.

AUTOMOBILY
Citroen Saxo 15 D zel. met. 

třídveř., tažné, pojistka, eko za-

placeno. Nové zimní pneu, r. v. 

27.000 Kč. Tel.: 731 160 038.

Dacia Logan MCV 1,5 DCi, 
rok výroby 2007, najeto 60 tis. km, 

cena 114 tis. Kč. Tel.: 736 773 926.

Os. automob. Lada Žiguli, 
r. v. 80, jako nový, naj. 80.000 km, 

eko zapl., taž. zař., STK 2015, cena 

18.000 Kč. Tel.: 606 330 080.

Opel Astra G bez dokladu 
na náhradní díly, vada čerpa-

dla, jen vážný zájemce, cena 

10.000 Kč. Možná sleva. Tel.: 722 

472 163.

Peugeot 206, 1,5, r. v. 2001, 
najeto 112.000 km, 3 dveř., STK 

6/2014, cena 35.000 Kč. Tel.: 721 

226 637.

Peugeot 406, r. v. 1998, 1,8, 
81 kW, tažné zařízení, sada zim-

ních kol, LPG, benzín, spolehlivý. 

Tel.: 728 152 957.

Renault Laguna 6R at tor 
19 DCi stř. met. po STK 8x airbag 

vel. xenony zimní pneu r. v. 2001 

cena 45.000 Kč. Tel.: 739 228 545.

Renault Modus, 1,5 DCi, 
86 PS, zlatá met., 05, 30.000 km, 

1. maj., nehav., st. volant, gar, 

ot, pal. Poč., n. aku, DO, tapec. 

béž., var. kufr, prav. serv., n. vůz., 

128.000 Kč. Tel.: 776 196 735.

R Scénic, r. v. 2000, diesel, 
stříbrná met. Spolehlivý. Bez ko-

roze. El. mot. nový, 1400 ot, 2,2 

kW. Nože do hobl. 3 ks, 20 cm. 

Tel.: 723 643 438.

Š Felicia kombi r. v. 96 
STK 1 14 modrá met. taž. zař. let-

ní i zimní pneu dobrý tech. stav 

cena 8.000 Kč. Tel.: 728 198 359.

Microcar, cena dohodou. 
Tel.: 603 303 602.

NÁHRADNÍ DÍLY
Přední masku na starou 

Jawu kejvačku. Tel.: 702 305 412.

Pneu 2 ks 195 65 16, zimní 
2 ks 165 70 14 + disky zimní 4 ks 

DARUJI
Milá přítulná koťátka 

(Nová Říše). Tel.: 702 073 990.

Koťátko do dobrých rukou, 
odběr možný ihned. Tel.: 723 132 

974.

PRODEJ
Berana charollais, 

duben 2013, k chovu nebo na 

maso, 50 Kč/ 1 kg. tel.: 384 490 628.

Japonské koi kapry různé 
barvy do jezírka. 20–25 cm. Odol-

né, dobře živené. Možnost vlast-

ního výběru. Velmi levně. Tel.: 

777 610 261.

Chov. králíky bílé barvy, 
černé znaky, obojího pohlaví. 

Ihned k zapuštění, cena doho-

dou. Zdravý chov. Volejte po 

18.00 večer. Tel.: 384 490 048.

Letošní kohouty modrých 
pávů nebo vyměním za slepice 

téhož. Tel.: 567 243 774.

ZVÍŘECTVO

BYTY & 
NEMOVITOSTI
PRODEJ
Byt 4+1 s garáží, 

vl. kotlem, 2 lodžie s výhl. na les. 

Vedle farma na poz. 3.600 m2, bu-

dova 220 m2, i jednotl. Č. Kanada. 

Tel.: 723 965 367.

DB 3+1 zateplený, 
nová plastová okna, prosklené 

lodžie. V Jemnici, cena dohodou. 

Tel.: 732 949 329.

3+1 po celkové rekonstrukci, 
stačí vymalovat. 72 mě, sklep, 

nové jádro, kuch. linka, vestavě-

né skříně, plastová okna, hodní 

sousedé. Tel.: 773 685 711.

Byt 3+1 J. Hradec Vajgar, 
os. vl., pův. stav, 3. p., výtah, pěk-

ný, světlý, cena 760.000 Kč. R. k. 

nevolejte! Tel.: 724 202 669.

Byt 2+1 v OV, 1 NP s garáží 
v Telči. Garáž je v domě – tem-

perovaná. Byt se nachází v klid-

ném příjemném prostředí. Tel.: 

724 523 861.

Byt 2+1 v Jemnici u Víta 
a po kompletní rekonstrukci. Více 

na jemnice2.webnode.cz nebo 

na telefonu. Tel.: 607 507 641.

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

REKVALIFIKA NÍ KURZ

- STRÁŽNÝ
vhodný pro osoby evidova-
né na Ú adu práce i se ZTP.

Za ur itých podmínek 
ZDARMA

Zakon ený zkouškou 
odborné zp sobilosti.

Tel.: 777 320 057
rekvalifikace-strazny@seznam.cz
www.rekvalifikace-strazny.cz

NABÍZÍM K PRONÁJMU 

NOVOU 
RESTAURACI

80 m2 a 280 m2 

V CENTRU DAČIC 
u obchodu Lidl. 

Tel: 602 218 886 Tel: 602 218 886  

V HISTORICKÉM OBJEKTU 
V CENTRU DAČIC 
vedle prodejny Lidl

http://Dacice.wix.com/Pronajem http://Dacice.wix.com/Pronajem

NABÍZÍM K PRONÁJMU 

DVĚ 
PRODEJNY

PRONAJMU NOVOU 
ZATEPLENOU HALU 

V DAČICÍCH 
s parkovací a skladovou 

plochou, uzavřený oplocený 
areál, sjezd ze silnice, el.vrata, 
hala 150 m2, zpevněná park.

plocha cca 250 m2, 
pozemek 5000 m2

MT 602 459 000

PRODÁM! 
SENO - balíky, OVES - nahý, 

PŠENICI, JEČMEN, 
BRAMBORY.

Tel.: 605 379 247

PRODÁM 
KONZUMNÍ BRAMBORY 

odrůdy Adéla, Colette, Laura, 
Rosara. Cena 9,- Kč. 
Tel.: 737 267 353

VÝKUP SYROVÝCH 
HOVĚZÍCH KŮŽÍ

D. Němčice - 606 612 722

PRODEJ ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ
Nabízím k prodeji zemědělské pozemky: 
V k. ú. Červený Hrádek, okr. J. Hradec, 
o celkové výměře 11923 m2.
V k. ú. Dolní Vilímeč, okr. Jihlava, 
o celkové výměře 12683 m2.
Způsob prodeje: obálkovou metodou, 
formou nejvyšší nabídky. Potenciál-
ním zájemcům zašlu bližší informace 
a podmínky prodeje písemně. 
Adolf Švejda, Podmolí 62, 669 02 Zno-
jmo, tel. 737 852 183

RŮZNÉ
Kdo ušije pánský kožíšek 

z vydělaných králičích kožek. 

Okolí Dačic. Tel.: 702 533 092.

Přenechám hrobové místo 
jednohrobu v Dačicích na nov. 

hřbitově s pomníkem a deskou. 

Možno opravit. Tel.: 728 995 901.

ZAMĚSTNÁNÍ
Hledám práci i na zkrácený 

úvazek – výpomoc v domácnos-

ti, vychovatel, hlídání dětí. TR, 

MB. Tel.: 604 515 440.
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ADRESA PRO KORESPONDENCI A SÍDLO FIRMY: Hana Kalábová, Slavíkovice 54, 675 31 Jemnice. 

Tel.: 602 767 954. E-mail: jarmark.noviny@centrum.cz. Webové stránky: www.jarmark-noviny.cz

JARMARK®. Informační a reklamní noviny. Vychází jednou měsíčně. Vydává Hana Kalábová, Slavíkovice. Registrační číslo R113 
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vyšlo 1. listopadu 2013. 

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

Uzávěrka prosincového JAR MAR KU pro plošnou i řádkovou in zer ci je 22. listopadu ve 12.00 hod.

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

JEMNICE: Knihkupectví Hejl, nám. Svobody čp. 36. (schránka na dveřích 

knihkupectví v průjezdu – nevhazujte prosím do schránek nájemníků domu)

TELČ: Nostalgie, nám. Zachariáše z Hrad ce, 

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

Zveřejnění VZPOMÍNKY, BLAHOPŘÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ 

bez fotografi e stojí 120 Kč. 
VZPOMÍNKA a BLAHOPŘÁNÍ S 1 FOTOGRAFIÍ stojí 240 Kč, 
ZA KAŽDOU DALŠÍ FOTOGRAFII účtujeme 100 Kč
Text (příp. foto) zašlete s kopií ústřižku zaplacené složenky na adresu:

HANA KALÁBOVÁ, SLAVÍKOVICE 54, 675 31 JEMNICE
Lze podat také po předchozí telefonické domluvě osobně 

v kancelářích v Dačicích či Slavíkovicích 

VZPOMÍNKA, BLAHOPŘÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ 

SBĚRNÁ MÍSTA ŘÁDKOVÉ INZERCE

SLAVONICE: Cyklo sport servis u Čápů, Jana Žižky 51

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“)

12/2013
prosinec

NEKOMERČNÍ INZERÁT ZDARMA 

JMÉNO A ADRESA

(adresa uvedená zde se netiskne)

TEXT VAŠEHO 
INZERÁTU :

tel.:

ti
št

ěn
é 

úd
a j

e

VÁŽENÍ INZERENTI,
upozorňujeme Vás, že v bezplat-
né inzerci NETISKNEME nabíd-
ky NA PRODEJ ČISTOKREVNÝCH PSŮ 
(možnost prodeje kříženců a na-
bídky na darování psů jakékoli 
rasy zůstává 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 230 Kč vč. 
DPH). Možnost nabízet prodej 
koz, ovcí a drobného zvířectva 
zůstává.
Bližší informace na tel.: 
602 767 954 
(POUZE V PRACOVNÍ DNY).

Daruji veliké aloe za stejně 
veliký umělý květináč, průměr 30 

cm. Prodám vrchní plášť na brut-

ar, nový. Tel.: 607 111 146.

Tel.: 721 183 537.

Muž 49/ 175 hledá ženu 
štíhlé postavy do 50 let k trvalé-

mu bydlení. Děti nejsou překáž-

kou. Tel.: 723 034 427.

Rozv. 45 let hledá ženu, 
mamku k trvalému vztahu, spo-

lečné zájmy, procházky přírodou. 

SMS na tel.: 728 974 378.

Muž 71 173. Vyměním 
samotu za věrné přátelství 

a upřímné partnerství. Jen vážně. 

Tel.: 732 257 919.

Ahoj, jsem prý sympat., 
zajišť. muž, sport. postavy (34) 

a rád bych z nedost. příl. poznal 

symp. a hodnou dívku pro po-

hod. vztah. Tel.: 731 307 052.

Jen kvůli tobě jsem si podal 
tento inzerát, pojď se bavit, pojď 

si hrát s klukem, co je mu 32 let. 

Čekám na tebe. SMS. Tel.: 774 

123 412.

Patrik 26 let, 179 cm, 80 kg, 
hnědé vlasy – krátký sestřih, bý-

valý pornoherec, hledá roštěn-

ku do pelíšku. SMS na tel.: 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! Inzeráty 
podané jiným způsobem (bez kupónu, na starém či zkopírovaném 
kupónu) budou vyřazeny!

Řádkovou inzerci NEPŘIJÍMÁME 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 vy-
hrazuje 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 
v obvodu nemocnice Třebíč
vždy sobota, neděle, svá-

tek: 9.00–12.00 h

Rozpisy služeb jsou vyvěšeny 

před vstupy do zubních am-

bulancí, v informačním centru 

Nemocnice Třebíč (tel. 568 809 

111), na webu stomatologické 

komory, krajského úřadu, Ne-

mocnice Třebíč a všech obcí 

v regionu.

V pracovní dny 15–19 h:
Jihlava, Vrchlického 57, 

vstup z ulice U Cvičiště 

(tel. 567 574 585)

Nepřetržitě v sobotu, neděli, 
o svátcích, ve všední dny 
17–7 h:
Úrazová nemocnice v Brně, 

Ponávka 6 

(tel. 545 538 421)

DAČICE
pohotovostní služby – zubní 

ordinace Dačice

(So,Ne,svátky 8–10 hodin )

LISTOPAD:
2.–3.
MUDr.Lacinová

9.–10. 

MUDr.Soukupová (CENTROPEN )

16.–17.
 MUDr.Lovětínský (NIVY)

23.–24. 
 MUDr.Wlodková

30.–1.12.
 MUDr.Musilová (NA PŘÍKOPECH)

PROSINEC: 
7.–8. 
MUDr.Skokanová (DAS - TRW

KNIHKUPECTVÍ HEJL JEMNICE
MIMO PROVOZNÍ DOBU VHAZUJTE

řádkovou inzerci do schránky 

na dveřích knihkupectví

v průjezdu domu čp. 36

(nevhazujte prosím do schránek nájemníků domu)

Na podzim je otevřeno: 

PO–ČT 9–11.30  PÁ 9–11.30 a 14–16.30 SO 9–11

SEZNÁMENÍ
Moje srdíčko je samo… 

Chceš to změnit? Já 33/164/ 78 

a malá 4. Budeme se těšit. Tel.: 

723 911 928.

Rozv. 58/ 163 hledá 
fajn přítele a trochu domácího 

kutila. Budu se na Vás těšit i s ká-

vou. Tel.: 737 857 176.

Rozv. 66 letá žena 
mírně plnoštíhl. hledá hodn. ne-

zad. kutila na trvalý vztah. Spo-

lečné zájmy. ŘP vítán. Tel.: 734 

456 313.

58 letá vdova hledá 
upřímného, hodného, veselého 

kamaráda na kávu, čas ukáže 

více. Samota není dobrá. Tel.: 

723 968 660.

Hl. ženu štíhlé postavy 
50–60 let, co už nechce být sama. 

Nabízím hezké přátelství a vztah. 

Jsem také štíhlý, trvalejší vztah. 
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NÁBYTEK

DVEŘE, SCHODY, OKNA

KUCHYNĚ NA MÍRU

A DALŠÍ

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

           cenová nabídka zdarma                                                   jsme plátci DPH

Ak ní podzim 
s výrobky Husqvarna

Ak ní cena:

4.490 K
B žná cena: 4.990 K

Ak ní cena:

15.990 K
B žná cena: 17.490 K

Ak ní cena:

8.890 K  / 11.190 K
B žná cena: 9.290 K  / 11.690 K

Ak ní cena:

18.490 K  / 19.390 K
B žná cena: 20.490 K  / 21.490 K

HUSQVARNA 236 
 Vhodná pro domácí práce.
 Výkonný motor X-Torq snižuje spot ebu paliva a emise.
 Prvek LowVib tlumí vibrace.

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

HUSQVARNA 440 / 450
 Lehké pily pro všestranné využití.
 Výkonný motor X-Torq snižuje spot ebu paliva a emise.
 Lehké a rychlé startování s minimální námahou.

Výkon 1,8 / 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty 
a et zu 4,2 / 4,9 kg.

HUSQVARNA 555
 Pila vyvinuta pro nejnáro n jší pracovní úkoly.
 Výkonný motor X-Torq a systém AutoTune™ snižují spot ebu paliva.
 Prvek LowVib tlumí vibrace.

Výkon 3,1 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 5,6 kg.

HUSQVARNA 372 XP® / 372 XP®G X-TORQ
 Profesionální výkonná pila pro velmi náro né práce.
 Motor X-Torq s rychlou akcelerací.
 Velmi pevná kliková sk í  z magnézia.
 Model XP®G navíc vybaven vyh íváním rukojetí a karburátoru.

Výkon 4,1 kW, délka lišty 18" / 42 cm, hmotnost bez lišty a et zu 6,4 / 6,6 kg.

NOVINKA

JACKWERTH TEL

Otevřeno: 
po - pá  7.30 - 12.00   13.00 - 17.00
so  8.00 - 11.00

Masarykova 99, Tel  

tel.:  567 243 759
 736 641 244

  

AKCE PODZIM 2013

VELKÉ PODZIMNÍ SLEVY

!
LIKV

IDAC
E

LIKV
IDAC

E
skladových zásob

50 – 90%50 – 90%
POZOR! Pouze do vyprodání zásob

Oděvy Krejcar Dačice
Palackého nám. 60

DAČICE

Od 20. do 23. listopadu 2013

Po – Pá  9 – 12     1330 – 17 hod.

So  9 – 11 hod.

Otevřeno:


