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Tel.: 515 258 157, 603 524 066
Kvalitní suché uhlí a špi kové d ev né 
Ekobrikety nakoupíte u K&B, s.r.o.

Uklízíme pásem až do sklepa  Skladujeme pod st echou
P esné vážení na digitální cejchované váze je u nás smoz ejmostí
Ú ast zákazníka u vážení - na p ání tel. oznámíme hodinu nakládky
Slušné služby, p íznivé ceny
Možnost platit kartou - nutno hlásit p edem 

Skladujeme 

pod střechou

UHLÍUHLÍ  
ZÍSKEJTE DOTACI 

na Bílinské uhlí po 2 roky 

v celkové výši 6000,-Kč 

Více informací na www.kb-uhli.cz

Nový bytový d m Nový bytový d m 
Na P edlískách Na P edlískách 
JEMNICE
Dokončení výstavby 

10/2018

tel:725 361 532 www.bytyjemnice.cz

32 byt32 byt

SKLADOVÁNO V ZASTŘEŠENÉ HALE                           SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍKEM

UHELNÉ SKLADY  DAČICE

PRODEJ LPG

telefon:  384 420 257  384 420 258

BRIKETY  HNĚDÉ UHLÍ SD BÍLINSKÉ - Ledvice            ČERNÉ UHLÍ
Rekord 4“  10–11 cm

Rekord 2“  5–6 cm

Union 3“  7–8 cm

kostka  4–10 cm

ořech I  2–4 cm

ořech II  1–2 cm

ořech I  3–6 cm

kovářské balení 25 kg

Učňovská 534/V 
PROVOZNÍ DOBA: 

po–pá  7.00–11.30   12.00–16.00

so  7.30–12.00

Brikety uhelné R 7‘‘  25 kg - svazek

Brikety uhelné Rekord 7‘‘ 10 kg - folie

Brikety dřevěné Prémium, Gold 25 kg

ROZVOZ          UHLÍ          PÍSKU             ŠTĚRKU            OBLÁZKŮ           BETONU

PÍSEK MALTOVÝ  0–2 mm BETONOVÝ  0–4 mm
OBLÁZKY MALÉ  8–16 mm VELKÉ  16–32 mm

BÍLKOV 51, DAČICE 380 01

tel. 728 451 312

Nabízíme: 

DŘEVĚNÉ PELETY DIN +   (15 kg/bal.)  (6,00 Kč/kg)

DŘEVĚNÉ BRIKETY RUF   (15 kg/bal.)  (5,60 Kč/kg)

DŘEVĚNÉ BRIKETY VÁLEC   (10 kg/bal.)  (5,30 Kč/kg)

Ceny platí při odběru 2 a více palet.

PODPALOVACÍ ŠTÍPÁNKY - balení 5 kg (55 Kč/bal)

VLAŽÍNKAVLAŽÍNKA
VELIKONOČNÍCH  RYB

tel.: 733 542 091
Těšíme se na Vaši návštěvuTěšíme se na Vaši návštěvu

VVELIKO

PRODEJPRODEJ    
PRODEJ ZAHÁJEN 

od čtvrtka 29. 3. – 13 hod. 

do soboty 31. 3. – 12 hod.Kapr výběr  75 Kč/kg
Kapr 1. tř.  65 Kč/kg
Amur  85 Kč/kg

Kde? Trasa Dačice – Jemnice

PILA BUDÍŠKOVICE         Karel  Daňhel, tel.: 723 404 318

Ing. Zbyněk Daňhel, Budíškovice 8 
tel.: 384 495 128

VÍCE INFORMACÍ na WWW.ELSUN.CZ nebo WWW.STIHL.CZ

VÝKUP A KVALITNÍ POŘEZ VAŠÍ KULATINY 
ŘEZIVO, TRÁMKY, PODBÍJECÍ PRKNA, 

PALIVOVÉ DŘEVO NAŘEZANÉ NA 40 cm.

MS 181
Moderní, lehká pila 

s benzinovým motorem 1,5 kW

Akční cena 5.990,- Kč
Běžná cena 7.190,- Kč

MS 261
Legendární motorová pila 

s benzinovým motorem 3,0 kW

Akční cena 16.790,- Kč
Běžná cena 18.790,- Kč

Akce na BŘEZEN
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HOSPODÁŘSKÉ A ZA HRAD NIC KÉ PO TŘE BYHOSPODÁŘSKÉ A ZA HRAD NIC KÉ PO TŘE BY

zahradnické nářadí vč. Fiskars
osiva, semena, hnojiva vč. balení 25 kg a 50 kg
kv tiná e, truhlíky, obaly na kv tiná e
zahradnické substráty, mulčovací kůra
chemické přípravky na ochranu rostlin
svíčky, umělé květiny, dekorace
krmiva a vitamíny pro zvířata, krmné směsi
pot eby pro chovatele
potøeby pro domácnost a drogerie
dárkové poukazy

Zveme Vás do prodejny v Mo rav ských Bu dě jo vi cích

PORADENSKÁ ČINNOST PRO ZAHRÁDKÁŘE

spol. s r.o.

Dopravní ul. 1582
676 01 Moravské Bu dě jo vi ce

Provozní doba: 
po - pá  8.00 - 17.00 hod.
so  8.00 - 11.00 hod.

tel./fax: 568 421 575
tel.:  568 423 576
e-mail:  sorin.prodejna@post.cz

KOUPELNOVÉ STUDIOKOUPELNOVÉ STUDIO

PO – PÁ  7– 17;     SO  8 – 11 hod.

OBKLADAČSTVÍ KŘÍŽ
Krátká 159, směr J. Hradec naproti Benzině 

tel.: 384 420 384, 720 995 494
e-mail: kratka@obkladacstvi-kriz.cz
www.obkladacstvi-kriz.cz 

PROFESIONÁLNÍ PORADENSTVÍ

GRAFICKÉ 3D NÁVRHY

DOPRODEJ ZBYTKŮ 
OBKLADŮ A DLAŽEB 

OD 50,- Kč
MNOŽSTEVNÍ SLEVY

KOUPELNY NA KLÍČ S 15% DPH 
- p. Kříž 723 073 621

OBKLADY A DLAŽBY od 135,- Kč  SKLADEM

ROZVOZ ZBOŽÍ

NEKONČÍCÍ INSPIRACE PRO REKONSTRUKCE, 
RENOVACE A NOVÉ KOUPELNY

D
A

Č
IC

E
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E

Na Podolí 310, JEMNICE 
Tel.: 607 279 706
E-mail: zahradnitechnikafucik@seznam.cz
www.zahradnitechnika.prodejce.cz

ZAHRADNÍ TECHNIKA FUČÍKZAHRADNÍ TECHNIKA FUČÍK  

Po - Pá 8-12  13-17 h.;  So  9-12 h. 

PŘEDSEZÓNNÍ PŘÍPRAVA

ECHO CS-501SX

Původní cena: 

12.995,- Kč

10.995,- Kč

Obsah motoru: 50,2 cm3

Výkon (kW/HP): 2,57/3,45

Lišta: 40 cm

Hmotnost: 4,7 kg

  Jednorychlostní pojezd

Podvozek z odolné ocele s antikorozní úpravou

Nastavení výšky sekání pro každou nápravu zvlášť 

Řízení toku vzduchu pod sekačkou

Speciální žací nůž pro perfektní střih

Mulčovací zařízení

Twin Blade pro lepší rozmělnění trávy

Automatický sytič pro snadné ovládání

Motor s technikou OHC – silný, úsporný

integrovaný mulčovací systém

HRG 466 SKEP

Původní cena:

16.460 Kč 

nyní 13.990 Kč

NOVINKA

JAPONSKÉ MOTOROVÉ PILY  

již od 4.995 Kč

PRODEJ    SERVIS
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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

PODLAHÁŘSTVÍ
POKLÁDKA A PRODEJ  VINYLOVÝCH 
PODLAH, PVC A KOBERCŮ

POKLÁDKA LAMINÁTOVÝCH, DŘEVĚNÝCH 

A KOR KO VÝCH PLO VOU CÍCH PODLAH

RENOVACE ROZESCHLÝCH NEBO POVRCHOVĚ 
POŠKOZENÝCH DŘE VĚ NÝCH A PARKETOVÝCH PODLAH

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

ŽALUZIE
DO VŠECH TYPŮ OKEN
PLISSÉ A STŘEŠNÍ ROLETKY

VELMI ODOLNÉ, 

     TVAROVĚ STÁLÉ A VYSOCE 

VODĚODOLNÉ VINYLOVÉ PODLAHY.

NOVÁ TECHNOLOGIE VÝROBY 

s ještě vyšší odolností proti skvrnám 

a  poškrábání.

- záruka až 25 let.

VELKÉ MNOŽSTVÍ DEKORŮ

     TVAR
Nově:Nově:

DO PRA VA ZDARMA

VENKOVNÍ MARKÝZY
GARÁŽOVÁ VRATA

VENKOVNÍ ROLETY
PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ

SÍTĚ PROTI HMYZU

Na vybrané 

druhy koberců, 

PVC a laminátových 

podlah sleva 

až 20%.20%.
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ČISTÍRNA PEŘÍ ČISTÍRNA PEŘÍ 
PÁROU A UVCPÁROU A UVC

Lucie BurdováLucie Burdová
  šití prošívaných dek a polštářů
  velký výběr sypkovin
  čištění UV-C ničení bakterií

PO a ST   8 - 15,30;   PÁ   8–17

www.luzkoviny-burdova.blog.cz

Tel. 721 277 347

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ ZDARMA akceakce
DAČICE, Komenského 12 (za kostelem směr Vydří) 

AKTUALNÍ INFORMACE

ESHOP www.perilucie.cz

PŘÍJEMNÉ 
SPANÍ

MATRACE
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

- MOŽNOST VYZKOUŠET A VYBRAT Z VÍCE  DRUHŮ MATRACÍ

- ZAPŮJČENÍ MATRACE NA VYZKOUŠENÍ DOMŮ

- CHRÁNIČE MATRACÍ

- ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE

povlečení Matějovský

PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE

KE KAŽDÉ MATRACI ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ

POSTELE: jednolůžka i dvoulůžka

Nové Syrovice 104 (za restaurací)

www.prijemnespani.cz

TELEFON 736 631 532, 736 631 533

Tel. 603 232 884MAREK RAKUŠAN
Mladoňovice e-mail: wood.rakusan@volny.cz

 MĚKKÉHO 

A TVRDÉHO 

PALIVOVÉHO 

ŠTÍPANÉHO DŘEVA

SUŠENÉHO 
TRUHLÁŘSKÉHO 

ŘEZIVA
smrk, borovice, dub, 

buk, olše aj.

PALUBEK 

TERASOVÝCH 

A PLOTOVÝCH 

PRKENP
R

O
D

E
J

JEMNICE 
Palackého 771

Tel.: 607 910 648

Tobolkováová
TobolkoMódní o
d vy

NABÍZÍME DÁRKOVÉ POUKÁZKY

Nová kolekce 
      na jaro 2018

Dámské bundy 

Svetříky, halenky...

ŠATY na každodenní nošení i slavnostní příležitosti 

(plesy, svatby, promoce, maturity...)

Pánské bundy, trika ...

Po–Pá   9.00–11.30  13.00–17.00;     So   9.00–11.30
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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

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.mazdavrakoviste.cz
Blanné 8 (u Mor. Budějovic)

nákup a prodej

AUTOOPRAVNA
VŠECH ZNAČEK

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

Opravy a rekonstrukce domů a bytů
Stavby rodinných domů na klíč
Rekonstrukce bytových jader
Vnitřní a vnější omítky
Strojní 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

 

Pavel Pokorný
SKLENÁŘSTVÍ - TRUHLÁŘSTÍ 

Info. na tel: 539 03 03 93

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.

JEMNICEJEMNICE- SLAVONICKÁ 324
TRUHLÁŘSKÁ VÝROBA 

- veškeré truhlářské výrobky - výroba na zakázku 

POŘEZ DŘEVA U VÁS

kontakt: 
Pavel Kadlec, Dačice
Tel.: 602 486 096 
www.porezdrevauvas.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
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Interiérové DVEŘE 

a zárubně SAPELI, 
JAVAB aj.

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

- ZAMĚŘENÍ, DODÁNÍ A MONTÁŽ

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

KOMPLETNĚ STŘECHY
ZÁMEČNICKÉ PRÁCEpr

ov
ád

í
Tel.: 606 750 865; 721 731 092

e-mail: info@strecharemstavo.cz

V Kaštanech 36/II
380 01 Dačice

KOUPELNOVÉ STUDIO HRON DA ICEKOUPELNOVÉ STUDIO HRON DA ICE
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PROVÁDÍME ZEDNICKÉ, 

MALÍŘSKÉ 

A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Bytová jádra, rekonstrukce koupelen, 

obklady, dlažby, fasády, zateplení 

domů, sádrokartony, montáž oken, 

výkopové práce a bourací práce.

V případě zájmu volejte: 604 719 478

NEBANKOVNÍ PŮJČKA, KTERÁ VRACÍ PENÍZE
ZA ŘÁDNÉ SPLÁCENÍ, PENÍZE NAZPĚT

pro zaměstnance, důchodce, podnikatele

tel.: 605 255 868

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 

ke spolupráci při uzavírání smlouvy o revolvingovém úvěru 

a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

Stačí poslat SMS, zavoláme

www.potrebuji-penize.cz
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do RD a novostaveb.do RD a novostaveb.

PROVÁDÍME STROJNĚ HLAZENÉ BETONOVÉ PROVÁDÍME STROJNĚ HLAZENÉ BETONOVÉ 
                                                          POTĚRY                                                          POTĚRY

Doprava betonové směsi do vzdálenosti 100 m

tel.: 773 555 518
Jiří CHALUPA 

V Raji 155, JEMNICE

www. betonyodjezka.cz
e-mail: jirichalupa76@seznam.cz

restako.cz

JEMNICE, Velká brána 503,      po–pá 7–17 hod.,   so 8–11 hod.

KOMPLET ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI SKLADEM
tel.: 774 812 914, e-mail: vendula.fedrova@restako.cz

Doprava do 10 km zdarma

FASÁDNÍ  BARVY, PROBARVENÉ OMÍTKY, SUCHÉ SMĚSI FASÁDNÍ  BARVY, PROBARVENÉ OMÍTKY, SUCHÉ SMĚSI 
MK1, MK2, SANAČNÍ SYSTÉMYMK1, MK2, SANAČNÍ SYSTÉMY  - VŠE SKLADEM

od.

CENTRUM

  VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE
  NOVÉ STAVBY 

 - REKONSTRUKCE 
  OBKLADY - DLAŽBY 
  SÁDROKARTONY 

 - ZATEPLOVÁNÍ 
  STROJNÍ OMÍTKY

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

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

JEMNICE, Velká brána 503,      po pá 7 1po pá 7

10 let s vámi

KE KAŽDÉMU KE KAŽDÉMU 
NÁKUPUNÁKUPU  

nad 1000 Kč – PLECHOVKA PIVA
nad 5000 Kč – SLEVOVÝ KUPON NA DALŠÍ NÁKUP

ZÁMEČNICKÁ VÝROBA
plotů, branek, pojízdných 
bran, přístřešků...ZEMNÍ PRÁCE

provádíme

Minibagr Kubota K008-3- 980 kg Rypadlonakladač Venieri 1.33 B- 3300 kg

www.restako.czwww.restako.cz

telefon: 721 883 154, 724 704 254    
jkelbler@centrum.cz    DAČICE, Hradecká 7

DOVOZ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ DO 10 KM ZDARMA

KOBERCE, PVC, 
VINYLOVÉ, PLOVOUCÍ 

A D EV NÉ PODLAHY  atd.

•  PRODEJ VŠECH 
 PODLAHOVÝCH KRYTIN
•  Kompletní dodávka a montáž 

 všech druhů podlah
•  Renovace stávajících podlah 

•  Lité epoxidové podlahy 

•  Půjčování brusek a nářadí 

•  Renovace brusných válců 

•  Vyrovnání betonové podlahy 

•  Prodej tmelů, lepidel, laků, stěrek, 

 stavební chemie

•  Prodej pryžových dlažeb 

 (komerční využití) 

DÁLE NABÍZÍME:

Akční slevy některých vybraných druhů podlahovin

Akční nabídka 

         sl
eva od 23% 

Kvalitní nádobí od českého 
výrobce 

K O L I M A XK O L I M A X
PRODEJ PRODEJ 

ZA INTERNETOVÉ ZA INTERNETOVÉ 
CENYCENY
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NABÍZÍME KOMPLETNÍ A PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY V DOTAČNÍM OBORU 
VODNÍ DÍLA, RYBNÍKY, NÁDRŽE – OBNOVA, REKONSTRUKCE, VÝSTAVBA

 – vyřídíme Vám dotaci na klíč

ZAJISTÍME VŠE POTŘEBNÉ PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 

 – projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí, stavební povolení,…

Dotace do výše 80 %Dotace do výše 80 %
Obce, rybáři, právnické osoby, fyzické osobyObce, rybáři, právnické osoby, fyzické osoby

PROVEDEME VÁS DOTAČNÍMI KLIČKAMIPROVEDEME VÁS DOTAČNÍMI KLIČKAMI

PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY V DOTA

AQUA-REGIO 
 

Telefon: 606 046 999 

E-mail: info@aqua-regio.cz

Kancelář: 

nám. Palackého 39/1 Dačice

Petra PROSROVÁ

certifi kovaná realitní makléřka

Více o mé práci najdete na www.petraprosrova.cz

NABÍZÍME K PRODEJI
Rod. patrový dům 4+1 se zahrádkou v obci Písečné (JH)

Obec Písečné se rozkládá v krásné krajině jen několik kilometrů 

od hranic s Rakouskem. Cena:1 200 000,-Kč.

Na vaše dotazy ráda odpovím na tel.: 775 108 808

FOTOGRAFUJI: děti, rodiny, svatby, školy, srazy, přijímání aj.

PRŮKAZKOVÉ FOTO

EXPRESNÍ FOTOGRAFIE 10x15 cm, 13x18 cm z paměťové karty, fl ash, CD

DO TÝDNE VELKÉ FORMÁTY (fotografi e, fotoplátna) 

Fotoateliér
Tel.: 773 692 587, e-mail: sestakovah@seznam.cz

www.fotografsestakova.cz

Jemnice

Helena Šestáková

facebook/jarmark reklamní noviny

aktuální informace 
najdete také na
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 Sádrokartony - včetně pří slu šen ství

 Taška Bramac + KM Beta

 Střešní okna FINESTRA, VELUX

 Polystyrény, tepelné izolace

 Betonové výrobky - dlažby, skruže, ob rub ní ky

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

U erného mostu 773

JEMNICE  a.s. 

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

PRÁCE 
AUTOJE ÁBEM 
AD 20

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

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

Pokrýva ské a klempí ské práce

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

tel.: 602 517 334 p. Tesař

Provádíme práce 
plošinou DAEWOO AVIA 20

po - pá  7:00 - 16:00 hod.
so  7:00 - 11:00 hod.

STA VEB NI NYSTA VEB NI NY
ŠIROKÝ SORTIMENT ZDÍCÍCH MATERIÁL

OD PONDĚLÍ DO SOBOTY 

JSME VÁM K DISPOZICI 

I PO PRACOVNÍ DOBĚ 

na tel. 602 780 385

VÝPRODEJ STŘEŠNÍCH TAŠEK
KM Beta 
- HNĚDÁ, ČERVENÁ, ČERNÁ

Brněnka
- ENGOBA, REŽNÁ

Zamìøení a rozpoèet ZDARMA

Provádíme práce:

 •pokrývaèské

 •tesaøské

 •klempíøské

 •zednické

Js
m

e
 p

lá
tc

i 
D

P
H

.

Info a objednávky na tel.: 607 124 511

otevřeno:

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

 PRODEJ ŘEZIVA
 - hranoly, fošny, prkna, střešní latě, komplet krovy, broušení pil, 

 výkup kulatiny

PALUBKY  OSB desky  BARVY  LAKY

 PARKETOVÉ VOSKY A OLEJE

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

PILA DYJICE
Jaromír Pavlí ek

DY J I C
E

PERGOLY  TERASY ALTÁNY

TRUHLÁŘSKÉ A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
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EXTERNÍ ÚČETNÍ
Ing. Kateřina Podhrázská, MBA

- vedení účetnictví pro fi rmy, nezisk. a příspěv. org.

- daňové evidence pro drobné živnostníky

- mzdy, daňová přiznání

tel. 777 335 509 

mail:katerina.podhrazska@seznam.cz

www.ucetnictvi-podhrazska.cz

Autoservis Obůrka Jihlava

PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU 

AUTOMECHANIKA, 

AUTOELEKTRIKÁŘE. 
Nadstandartní platové podmínky. 

Info. na tel. 774 530 825

  látkové rolety
venkovní rolety
sítě proti hmyzu
čalounění dveří
markýzy

Jaroslav ŠEDA 

nám. Republiky 30, DAČICE

Tel.: 723 926 573

Jaroslav.seda@Quick.cz

do všech typů oken

Žaluzie

www.zaluzie-seda.cz tel.: 777 864 581

Nosek Oldřich Červený Hrádek 59

opravy  údržba  překládání
 montáž střešních oken
 montáž střešních systémů KM BETA, BRAMAC, TON DACH
montáž protisněhových zábran

velké slevy střešních tašek Terran

KLEMPÍŘSTVÍ

prodej kompletních střech

tel.: 7

Veškeré pokrývačské a tesařské práce

Zaměření a kalkulace zdarmaZaměření a kalkulace zdarma

DODRŽÍME ROZPOČET

Dačice 89/II, Tel./fax: 384 420 123, Mob.: 777 618 585-6
e-mail: zahradnictvi.dacice@seznam.cz, www.zahradnictvi-dacice.cz

s.r.o.

Dačice

Změna pracovní doby: DUBEN - ČERVEN
V sobotu otevřeno:     8.00 – 12.00      12.30 – 17.00 hod.

Dačice 89/II Tel /fax: 384 42

s

ZAHRADNICKÉ POTŘEBY - prodejna v areálu zahradnictví

R ŽE: ESKÉ, KORDES 

mnohokvěté, velkokvěté, pnoucí, pokryvné, stromkové

ZELENINOVÉ SADBY

MACEŠKY 

OVOCNÉ STROMY A KEŘE 

BALKONOVÉ KVĚTINY A LETNIČKY
BYLINKY
OKRASNÉ DŘEVINY, SKALNIČKY, TRVALKY
ČAROVĚNÍKY
KONTEJNEROVÉ SOLITÉRNÍ ROSTLINY

SAZENICE JAHOD - prodej od poloviny března

    JIŽ 

V PRODEJI

Od 1. ledna 2018 máme v prodejně polední pauzu od 12.00 do  12.30 hod.

(PODLE POČASÍ)

 

 Výběr různobarevných zahr. žul

 Prodej náhrobních doplňků

 Obnovy přípisů a nápisů

KAMENOSOCHAØSTVÍ
BULI KA

Veškeré přípisy do kamene, zlacení 
a stříbření, krátké dodací lhůty

mob.: 721 733 827; 724 243 833
Dílny a pro dej na: Chotěbudice č.53     

 www.bulicka.cz

Broušení a rovnání pomníku bez rozebrání na místě 
Opravy nebo zhotovení nových podezdívek
Výroba skleněných nápisových desek a přípisů 

 na skla a pomníky pískováním 
Výroba kamenných parapetů, schodnic 

 - zahradních krbů a zahradních dekorací

Výroba interiérových krbů
VÝROBA PO MNÍ KŮ Z PŘÍ ROD NÍ HO KAMENE

Stanislav Šenkypl, Hornice, tel. 728 229 516

PŘIJEDU AŽ K VÁM DOMŮ A NAŘEŽU:
vazby, pergoly, altánky, prkna, latě, fošny aj. dle vašeho přání.
MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ KULATINY BEZ NÁKLADŮ NA DOPRAVU.

Max. ø kmene 90 cm a délka 7,5 m (po domluvě 9 m).
Ceny od 500 Kč/m3, nutná el. přípojka 380 V.

Okres TOkres TR, ZN, JI, JHR, ZN, JI, JH

Po ez kulatinyPo ez kulatiny  
mobilním katremmobilním katrem
Wood-Mizer

Koncem března prodám 

NÁSADU AMURA, 
dále AMURY okolo 1 kg 

a PLŮDEK KAPRA

Tel.: 720 527 893

NABÍZÍM BROUŠENÍ 
KUCHYŇSKÝCH A ŘEZNICKÝCH NOŽŮ 
na profi  brusce Dick 

(brusy jsou chlazené vodou)

Ivo Jeřábek

Červený Vrch 261/V, DAČICE

Tel.: 606 137 408

UZÁVĚRKA 
dubnového vydání Jarmarku 

23. března 2018

ve 12 hod.

DAČICE, Havlíčkovo nám. 102/I
tel.: 384 420 361, tel./fax: 384 420 292
cestovka@stefl -tour.cz
J. HRADEC, Nádražní 97/II (Oděva)
telefon: 384 362 696www.stefl -tour.cz

CHORVATSKO 2018 V PRODEJI! 
Sleva za včasný nákup 6% na vybrané apartmány. 

Krk, Vrbnik, Biograd na Moru, Vodice, Primošten, Trogir, Čiovo, Baška Voda, Tučepi, 

Podpora, Igrane, Živogošče, Zaostrog, Drvenik, Gradac, Pelječac

Možnost dokoupení autobusové dopravy (nástupní místa: Dačice, J. Hradec, 

Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Znojmo aj.), 

stravy, pojištění do zahraničí. 

SLOVENSKO 2018 – PRODLOUŽENÝ VÍKEND - PODHÁJSKA
30.8. – 2.9. 2018 – 4 DENNÍ POBYTOVÝ ZÁJEZD AUTOKAREM  Z DAČIC A J. HRADCE 

DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ S POLOPENZÍ – 3 800 Kč (dítě do 10ti let zvýhodněné)

Zájezdy 2018 

MUMIE SVĚTA V PRAZE – VÝSTAVA!!!              14.4. 2018      v ceně: doprava 500 Kč
Osvětim + Krakow – pozn. zájezd s českým průvodcem, Polsko  5. 5. 2018  1190 Kč
Velký Meder – jednodenní koupání v termálech, Slovensko  8. 5. 2018  650 Kč 
Hobby – Výstaviště České Budějovice  9. 5. 2018 200 Kč
Májový Salzburg – poznávací zájezd, Rakousko  12. 5. 2018 800 Kč
Praha + Národní divadlo (prohlídka) + loď - jedn. zájezd 19. 5. 2018 550 Kč
Bratislava, lodí na hrad Děvín – pozn. zájezd s průvodcem  16. 6. 2018 700 Kč
Ratibořice + Kuks – jednodenní zájezd s technickým průvodcem   23. 6. 2018   600 Kč

Vídeň trochu jinak – jednodenní zájezd s průvodcem  30. 6. 2018 500 Kč

Kulturní představení  2018 (v ceně doprava + vstupenka)
Perfect Days - divadlo Palace Praha - (Lenka Vlasáková hlavní role) 
                                                                                                      14.4. 2018  NOVINKA! 990 Kč
Shrek - muzikál - DRFG Brno  12. 5. 2018  1200 Kč
Robinson - námořník Yorku - divadlo Hybernia Praha  26. 5. 2018  1200 Kč
IAGO - Othello - muzikál - divadlo Hybernia Praha  16. 6. 2018  1100 Kč
Muž se železnou maskou - divadlo Broadway Praha  24. 6. 2018  1100 Kč
Rusalka - Otáčivé hlediště Č. Krumlov - opera  14. 7. 2018  1290 Kč
Trubadúr - Otáčivé hlediště Č. Krumlov - operní drama  28. 7. 2018  1290 Kč
Ztracený svět - Otáčivé hlediště Č. Krumlov - podívaná pro celou rodinu   8. 9. 2018  850 Kč

NABÍZÍME ZÁJEZDY K MOŘI LETECKY I AUTOKAREM: Španělsko, Bulharsko, 
Egypt, Tunis, Řecko, Slovinsko, Itálie, Turecko, Černá hora…od partnerských CK 
jako Blue Style, Alexandria, Eximtours, Kovotour – LAST MINUTE !!!
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lecko-průmyslového muzea a  ocenil 

práci Národopisného odboru. Muzeum 

nemělo vlastní budovu na  své sbírky, 

po  založení bylo umístěno ve  dvou 

zadních místnostech Městské spořitel-

ny v  domě č. 3 na  Palackého náměstí, 

později ve  dvou místnostech radnice, 

která sídlila od  r. 1892 také v  budově 

spořitelny. 

První etapa sběratelské práce Národo-

pisného odboru, vedeného starostou 

města Josefem Příhodou, vyvrcholila 

v  r. 1895 obesláním pražské národo-

pisné výstavy. Jednalo se celkem asi 

o  300 exponátů, mezi nimiž byly por-

celánové talíře, mísy, lidové džbánky, 

klíče, razítka, formy na  cukroví, na  bá-

bovky, talíře cínové, praporec svatební, 

sekerky, ostruhy, čepce, vyšívané bílé 

pleny, sošky, malovaná truhla, malova-

ná postel, obrázky na  skle, kancionály, 

kraslice, pergamenové listiny. Dodnes 

jsou na  některých sbírkových předmě-

tech dačického muzea zachovány štítky 

s označením Národopisné výstavy čes-

koslovanské v Praze. 

V  letošním roce vám představíme i  ně-

které zajímavé exponáty z muzejních sbí-

rek, abyste se dozvěděli více o některých 

zajímavých a cenných sbírkách muzea. 

Přírodní vzdělávací zahrada v dačické 
Mateřské škole Za Lávkami 

Cechovní truhlice 

kožešníků
Listujeme ve sbírkách dačického mu-

zea a představujeme památku, která 

v sobě skrývá zajímavou historii.

Malovaná cechovní truhlice kožešníků 

z roku 1740. Patří mezi vzácné cechovní 

památky ve  sbírkách muzea, které do-

kumentují bohatou historii dačických 

cechů. Truhlici darovala do  sbírek mu-

zea paní A. Dvořáková z  Dačic v  roce 

1965. 

Je známo, že prvním cechem, kterému 

byly uděleny v  Dačicích cechovní sta-

novy, byl cech řeznický. Jindřich Krajíř 

z  Krajku udělil dačickým řezníkům 10. 

října 1526 na hradě Cornštejně artikule, 

aby se jimi řídili, mohli se v Dačicích usa-

zovat a provozovat své řemeslo. 

Cech kožešníků v  Dačicích získal své 

cechovní artikule o něco později, v roce 

1585, a  patřil k  hojně zastoupeným ře-

meslům ve městě. Základy kožešnické-

ho řemesla jsou všeobecně velmi staré, 

vždyť kožešina je nejstarším materiá-

lem pro zhotovení oděvů. Dačický cech 

se řídil obdobnými pravidly jako kožeš-

níci v Třebíči. V těch bylo mimo jiné sta-

noveno, že každý tovaryš, který se chtěl 

stát mistrem kožešnického řemesla, 

musel nejdříve v Dačicích pracovat nej-

méně jeden rok u  některého z  mistrů. 

Poté mohl předstoupit před cechmis-

try a mistry s ukázkou svého díla a vý-

učním listem a  musel slíbit poslušnost 

cechu. V  té době musel být již ženatý. 

Když chtěl do cechu vstoupit syn někte-

rého z  mistrů, musel dát do  cechovní 

pokladny 1 zlatý a  postupně poplatky 

přibývaly dle dalších pravidel. Právě ce-

chovní pokladna sloužila k uložení těch-

to poplatků a také k uložení důležitých 

cechovních listin. Při založení kožešnic-

kého cechu byl založen i rejstřík, do kte-

rého se měli zapisovat všichni učedníci, 

zejména u kterého mistra se učili a vyu-

V únoru prošly vesnicemi jizozápadní Moravy masopustní průvody. Obnovenou tradici 

nyní už několik let opět udržují také ve Slavíkovicích.

Dačické muzeum má stodvacáté páté narozeniny
Právě před 125 lety bychom se mohli v dobovém tisku – Oznamovateli pro 
politický okres dačický - dočíst, že 16. dubna roku 1893 založilo 60 nadšen-
ců z Dačic a okolí v místnostech Měšťanské besedy v Dačicích národopisný 
odbor, který shromažďoval sbírky pro národopisnou výstavu v Praze a zá-
roveň i pro městské muzeum. 

Národopisný odbor měl celkem čty-

ři sekce, nad nimiž převzala patronát 

městská rada. První sekce byla zřízena 

pro písemné památky, pro nářečí lidu, 

pověsti a  pořekadla. Druhá pro nářadí 

a náčiní všeho druhu, pro stavbu a prů-

mysl. Třetí pro místopis, statistiku a de-

mografi i. Čtvrtá pro zpěv, tance a  hry. 

Na  ustavující schůzi Národopisného 

odboru byl zvolen předsedou starosta 

Josef Příhoda, místopředsedy dr.  Vik-

tor Faber a  Bedřich Kancnýř, jednate-

lem Karel Kamenář (správce měšťanské 

školy), pokladníkem Emanuel Elterlein, 

tajemník spořitelny. 

Sbíralo se vše, co dokumentovalo ži-

vot lidu, jako pracovní nářadí, součásti 

oděvů, zařízení domácností, předměty 

vážící se ke zvykům. Zapisovaly se pís-

ně i  s  nápěvy, překreslovaly se motivy 

z  lidové výtvarné tvořivosti, sepisovala 

se jména pozemkových tratí, zazname-

návaly se demografi cké údaje, velikosti 

usedlostí, počty řemeslníků v  obcích, 

fotografoval se lidový kroj, který se teh-

dy ještě nosil ve Velké Lhotě, pracovalo 

se na dějinách škol, kreslily se půdory-

sy kostelů v  okrese. Vedle důstojného 

obeslání pražské výstavy měli nadšení 

pracovníci na  mysli především zřízení 

trvalého muzea ve  městě. V  tom měli 

podporu městské rady, která měla za-

jistit muzejní vitríny. Finanční prostřed-

ky na činnost se získávaly dobrovolný-

mi příspěvky a dary místních peněžních 

ústavů. Na muzejní vitríny již v počátku 

přispěla místní Městská spořitelna část-

kou 50 zl., fi nančně přispívaly i  okolní 

obce.

V prostorách městské radnice si poprvé 

mohli Dačičtí získaný materiál prohléd-

nout na výstavě 8. června 1893. V zase-

dací síni městské radnice byly na  šesti 

stolech vyloženy různé předměty, jako 

staré listiny, části krojů, výšivky, nářadí 

a nádobí, mince, pečeti, psané modlit-

by, zpěvníky. V  srpnu r. 1893 navštívil 

muzeum dr.  Chytil z  pražského Umě-

Nález mincí z Dačic
Dačický nález mincí z roku 1961 – groše, 

haléře, krejcary. .. Ražby mincí pochá-

zejí z let 1514–1620. Nádoba s mincemi 

čili. V roce 1585 měl cech celkem 9 mi-

strů. Noví cechmistři byli voleni jednou 

za dva roky a při té příležitosti byla také 

předávána cechovní pokladna. Na listi-

ně s výpisem cechovních artikulů z roku 

1585 je přitištěna i pečeť kožešnického 

cechu. Jedná se o dělený štít s cechov-

ním znamením – dolní část je potažená 

kožešinou a  v  horní části je holubice, 

která drží v  zobáčku ratolest. Znak 

v této podobě je možno vidět i na víku 

cechovní truhlice kožešníků z roku 1740.

Ve druhé poloviny 16. století došlo k ne-

bývalému rozkvětu města jak po strán-

ce stavební, tak i  po  stránce rozvoje 

řemesel. Dačice byly sídelním místem 

Krajířů z Krajku a to významně pomohlo 

jejich rozvoji. Vedle řezníků, kožešníků 

byli ve  městě nejvíce zastoupeni tkalci 

(artikule 1588), soukeníci (1592), ševci, 

barvíři (1562), koželuhové, krejčí, pekaři 

s mlynáři, kováři, koláři, bednáři, zámeč-

níci, hrnčíři, ale i  kloboučníci, mydláři, 

cihláři, sedláři, pasíři, mečíři, provazníci, 

řemenáři, krumplíři, punčocháři a další. 

Použitá literatura: 

Dějiny Dačic. 

Dačice 2016, str. 100-106.

Foto: S. Pecha

byla ukryta na počátku třicetileté války. 

Mince byly nalezeny 22. června 1961 při 

zemních pracích v zahradě domu č. 91/I 

v Dačicích. Celkem bylo nalezeno v roz-

bité nádobě 355 mincí, které byly pře-

dány do dačického muzea. Zpracoval je 

a popsal PhDr. František Křížek, tehdejší 

ředitel muzea, výborný numismatik 

a archeolog.

Foto nádoby a části nálezu 

pořídil Vojtěch Lojka.

Ve  středu 7. února 2018 projednala 

na svém zasedání dačická rada podání 

žádosti o dotaci v rámci výzvy Národní-

ho programu Životního prostředí na vy-

budování nové přírodní vzdělávací za-

hrady v Mateřské škole Za Lávkami.

„V  současné době probíhá výstavba 

nové Mateřské školy Za Lávkami, v rámci 

které se řeší částečná úprava a  výstavba 

dětského hřiště. Vybudováním přírodní 

vzdělávací zahrady získá Mateřská škola 

Za  Lávkami, která dlouhodobě působí 

v  oblasti environmentálního vzdělávání, 

technické a  didaktické zázemí pro výuku 

a výchovu ve venkovním prostředí. Tímto 

projektem dojde k doplnění hřiště o envi-

ronmentální prvky, které umožní dětem 

v  mateřské škole další environmentální 

vzdělávání,“ sdělil starosta Karel Macků. 

Samotná realizace projektu je stano-

vena na červen až srpen letošního roku. 

Celkové předpokládané náklady na vy-

budování této přírodní vzdělávací za-

hrady činí zhruba 620 tisíc korun, poža-

dovaná dotace necelých 500 tisíc korun. 

Realizace tohoto projektu se uskuteční 

i za předpokladu neobdržení dotace.

Tisková zpráva MěÚ Dačice
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O krok blíž dětskému dopravnímu hřišti v Dačicích

Soutěž Vesnice roku 2018 odstartovala

Jihlavská záchytka bude mít na podzim novou adresu

V  úterý 20. února 2018 byl 

na konferenci Den malých obcí 

zahájen už 24. ročník soutěže 

Vesnice roku v  Programu ob-

novy venkova. Soutěžní klání 

bude stejně jako každý rok 

probíhat ve dvou kolech – kraj-

ském a  celostátním. Vítězná 

obec získá fi nanční odměnu 

dva miliony korun a nově také 

osobní automobil na dva roky, 

který zapůjčí partner soutěže 

ŠKODA AUTO.

„Cílem soutěže Vesnice roku 

v  Programu obnovy venkova 

je snaha povzbudit obyvatele 

venkova k  aktivní účasti na  roz-

voji svého domova, zveřejnit 

rozmanitost a  pestrost uskuteč-

ňování programů obnovy vesnic 

a  upozornit širokou veřejnost 

na  význam venkova,“ upřesnil 

náměstek hejtmana Kraje Vy-

sočina pro oblast regionálního 

rozvoje Pavel Pacal.

Od 20. února 2018 mohou obce 

podávat přihlášky do  soutě-

že (formulář přihlášky je na 

adrese: www.vesniceroku.cz/

prihlaska). Přihláška do  soutě-

že, se všemi přílohami, musí 

být odeslána nejpozději do 30. 

dubna 2018 (to je poslední 

den, kdy může být přihláška 

doručena) na  adresu Minister-

stva pro místní rozvoj, k rukám 

Ing. Miroslavy Tiché, tajemnice 

soutěže.

Více informací o soutěži nalez-

nete na: www.vesniceroku.cz

Luděk Hrůza, 

odbor regionálního rozvoje

Krajský úřad Kraje Vysočina

Na přelomu října a listopadu 

chce mít Kraj Vysočina k dispo-

zici novou vlastní záchytnou 

protialkoholní stanici. Vyroste 

v  areálu Nemocnice Jihlava, 

na pozemcích kraje, jen několik 

desítek metrů od současné zá-

chytky, která funguje v prona-

jatých prostorách Zdravotního 

ústavu. „Jsme na  začátku pro-

jektování. S  ohledem na  novou 

úpravu vyhlášky potřebujeme 

více místa, specifi cké zařízení. 

Zvážili jsme všechny možnosti 

a shodli se na využití modulární 

sestavy předvyrobených buněk 

s  napojením na  inženýrské sítě 

nemocnice,“ informoval dnes 

náměstek hejtmana Kraje Vy-

sočina pro oblast zdravotnictví 

Vladimír Novotný.

 Podle náměstka hejtmana 

Kraje Vysočina pro oblast ma-

jetku a  fi nancí Martina Kukly 

vyroste unikátní dvoupodlažní 

sestava na připravených zákla-

dech během několika týdnů, 

delší čas zabere montáž inte-

riérů a  povinného vybavení. 

„Odhadované náklady na poří-

zení této stavebnice včetně je-

jího zprovoznění odhadujeme 

okolo šesti miliónů korun s tím, 

že defi nitivní cenu ukáže po-

ptávka,“ říká Martin Kukla.

„Při stanovení kapacit jsme 

vycházeli z dlouhodobých statis-

tik vytíženosti stávajících prostor 

záchytky se zohledněním přimě-

řené rezervy. V  novém zařízení 

bude k dispozici deset samostat-

ných pokojů, přijímací místnost, 

vyšetřovna, izolace, sociální 

zázemí dle platných standardů, 

zázemí a  pracoviště pro perso-

nál a sklady,“ popisuje Vladimír 

Novotný. Nový objekt pro úče-

ly zdravotnictví bude sestaven 

na  míru dle požadavků Kraje 

Vysočina, kdy základním sta-

vebním modulovým prvkem 

budou obytné kontejnery.

Na hledání budoucího řeše-

ní lokace a  fungování krajské 

záchytky spolupracuje Kraj 

Vysočina velice úzce s vedením 

města Jihlava a Službami měs-

ta Jihlava, které jsou dosavad-

ními zkušenými provozovateli 

záchytky.

Podobné řešení pro přístav-

bu zvolila například nemocni-

ce v  Novém Jičíně, specifi cká 

a  praktická kontejnerová ar-

chitektura se osvědčila i  při 

budování zahraničních huma-

nitárních a  zdravotních celků 

zajišťujících vysoký standard 

pracovních podmínek. Dnes 

jsou modulární systémy běž-

ně využívány pro stavby pře-

chodné občanské vybavenosti 

– školky, komunitní zařízení 

nebo ubytovny.

Eduard Jozífek, 

odbor majetkový

Krajský úřad Kraje Vysočina

Ve  čtvrtek 22. února projed-

nala Rada města Dačice na  své 

sté druhé schůzi mimo jiné 

účast v grantových řízeních Na-

dace ČEZ na podporu výstavby 

dětského dopravního hřiště 

v Dačicích. 

Dle bližších informací sta-

rosty města Karla Macků byly 

podány dvě žádosti o  nadační 

příspěvek z  Nadace ČEZ, a  to 

konkrétně do grantového řízení 

Oranžové hřiště, ze kterého by 

mohla být uhrazena část dět-

ského dopravního hřiště, likvi-

dace dešťových vod, oplocení 

a  osvětlení hřiště a  chodníky 

pro veřejnost, a dále do granto-

vého řízení Podpora regionů, ze 

kterého by mohla být uhraze-

na část nákladů na  zázemí pro 

plánované dopravní hřiště, jako 

je sklad, dílna, klubovna a  WC, 

dále přístupový chodník z  are-

álu škol a  přístupový chodník 

z ulice Antonína Dvořáka.

Předpokládá se, že vlastní re-

alizace stavby by mohla být za-

hájena na přelomu června a čer-

vence a celá realizace by potom 

měla být ukončena v únoru roku 

2019. Celkové předpokládané 

náklady na  výstavbu dětského 

dopravního hřiště činí zhruba 

4,9 milionů korun, přičemž re-

alizace akce je závislá na  výši 

schválené dotace.

Na  závěr starosta doplnil, 

že město Dačice disponuje 

kompletní projektovou doku-

mentací na  výstavbu dětského 

dopravního hřiště, která řeší 

výstavbu dětského dopravního 

hřiště včetně zázemí, přístupo-

vých komunikací a  osvětlení. 

Výsledkem projektu potom 

bude možnost výuky doprav-

ní výchovy na  dráze dětského 

dopravního hřiště, uložení kol 

ve skladu a zázemí v klubovně.

Tisková zpráva MěÚ Dačice
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Vzpomínky

Hvězdy Ti nesvítí, 

sluníčko nehřeje, už 

se k  nám nevrátíš, 

už není naděje. 

Jen kytičku květů 

Ti na hrob můžeme 

dát a s láskou na 

Tebe vzpomínat.

Dne 28. března 2018 uplyne 12 let, 

co nás navždy tragicky opustila paní

Jana Dunklerová ze Lhotic. 
S láskou stále vzpomínají manžel 

Pavel, děti Pavel a Míša, vnučka Janička, 

rodiče, sestry s rodinami a ostatní příbuzní.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina. 

Tak, jak Ti z očí 

zářila láska 

a dobrota,

tak nám budeš 

chybět 

do konce života.

Odešel jsi tiše 

s bolestí v srdci, 

jak si osud přál, 

ale v našich srdcích žiješ, náš dědečku, dál.

Dne 24. března 2018 vzpomeneme 

7. výročí, co nás navždy opustil pan

Alois Lacina ze Sumrakova.
S láskou a úctou stále vzpomínají 

dcera a syn s rodinami.

Jen kytičku květů 

na hrob 

ti můžeme dát

svíčku zapálit,

modlitbu 

tiše zašeptat

a s láskou na tebe 

vzpomínat.

Dne 30. března 2018 uplyne 20 roků

od chvíle, kdy nás navždy opustil pan 

Ladislav Pejčoch z Dačic. 
Stále vzpomínají 

manželka a děti s rodinami.

Odešlas, maminko, 

neznámo kam,

vzpomínky po tobě 

zůstanou nám.

Vzpomínky krásné, 

maminko milá,

ty že jsi vždycky 

pro nás jen žila.

Dne 6. března 2018

to budou 4 roky, co nás navždy opustila 

naše drahá maminka, manželka 

a babička,

Marie Antoňová z Lidéřovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají 

manžel Josef, syn Radek 

a dcera Dana s rodinami.

Dne 

7. března 2018 

uplyne 1 rok 

od chvíle, kdy nás 

navždy opustila 

paní 

Božena Švejdová 
z Moravských Budějovic. 
S láskou stále vzpomínají 

manžel a dcery s rodinami. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 

s námi. Děkujeme.

Jen kytičku na hrob 

ti můžeme dát

a s láskou na tebe 

vzpomínat.

Dne 

9. března 2018 

uplyne 5 let, 

co nás opustil pan

Vladimír Bartoň ze Studené
S láskou vzpomínají 

manželka, děti, vnuci a ostatní příbuzní.

Dne 

12. března 2018 

uplyne 

1 smutný rok, 

kdy nás navždy 

opustil náš milova-

ný manžel, tatínek, 

dědeček, praděde-

ček a bratr, pan 

Jan Kalina, listonoš ze Slavonic.
Se smutkem v srdcích na něj stále 

vzpomínají 

manželka a děti s rodinami.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 15. března 2018 

uplyne 18 let od úmrtí pana 

Jana Fukse ze Lhotic. 
Dne 30. dubna 2018 uplyne 5 let, 

co nás opustila paní

Marie Fuksová
a 20. listopadu 2018 tomu bude 

10 let od úmrtí jejich syna

Jana Fukse.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 

17. března 2018 

uplyne 1 rok 

od úmrtí naší 

maminky, paní 

Marie Trojanové z Hříšice.
S láskou stále vzpomínají 

synové s rodinami.

Odešel jsi cestou, 

kam chodí každý 

sám,

jen dveře 

vzpomínek zůstaly 

dokořán.

Roky plynou 

a Ty tiše spíš,

k nám domů 

se nikdy nevrátíš.

Dne 23. ledna 2018 jsme vzpomněli 

nedožitých 80 let našeho drahého 

manžela, tatínka a dědečka, pana

Antonína Kopečka z Lomů u Jemnice
a dne 18. března 2018 uplynou 4 roky, 

co nás navždy opustil.

S láskou vzpomínají 

manželka Marie a děti s rodinami.

Čas nikdy neběží 

tak rychle, 

aby se dalo 

zapomenout.

Dne 

23. března 2018 

vzpomeneme 

12. výročí, 
kdy nás navždy opustil pan

Bohumil Tesař ze Slavíkovic.
S láskou stále vzpomínají

manželka, dcery a syn s rodinami, 

6 vnoučat a ostatní příbuzní.

Za tichou vzpomínku děkujeme.Těžko se s Tebou 

loučilo, 

těžké je bez 

Tebe žití.

Smrtí však láska 

nekončí, 

v srdci Tě navždy 

budeme mít.

Dne 23. března 2018 vzpomeneme 

10. smutné výročí, kdy nás opustil náš 

milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

Miroslav Pelant z Bílkova.
S láskou vzpomínají

manželka, dcera Jana s rodinou, 

syn Miroslav s rodinou a syn Radek 

s přítelkyní.

Jen kytičku na hrob 

ti můžeme dát 

a s láskou na tebe 

vzpomínat.

Dne 

24. března 2018 

uplynuly 4 roky, 

co nás opustila 

naše milovaná 

manželka, maminka, babička a sestra, 

paní 

Marie Křivánková ze Lhotic.
S láskou vzpomínají 

manžel a děti s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 

27. března 2018 

uplyne 10 let, 

kdy nás navždy 

opustil pan 

Bohumil Chalupa 
z Jackova.

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou 

manželka Anna a dcery Vladimíra, Ivana 

a Alena s rodinami.

Těžko se s tebou 

loučilo, 

těžké je bez tebe žití.

Smrtí láska nekončí, 

v srdci Tě navždy 

budeme mít.

Dne 

29. března 2018 

si připomeneme 

5. smutné výročí, kdy  nás navždy 

opustila paní 

Marie Petráková z Dačic.
Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Pečovatelská Resident 2000 
v Dačicích se přestěhovala
Pečovatelská služba RESIDENT 2000 

oznamuje, že se přestěhovala do no-

vých prostor na adrese Antonínská 
15, Dačice (OC Antonínská-přízemí). 

V  lidéřovickém kostele sv. Linharta 

bude první letošní větrání kostela a var-

han v neděli 11. března 2018 v tradičním 

čase od 14.30 hod.

V  katolickém církevním kalendáři 

bude tato neděle čtvrtou postní nedělí, 

uprostřed doby přípravy na Velikonoce.

Program svým námětem naváže na 

větrání, které proběhlo v  postní době 

v  minulém roce. Také tehdy jsme v  Li-

déřovicích rozjímali o Ježíšově utrpení 

a posloužily k tomu obrazy z původního 

gotického oltáře lidéřovického kostela 

(z konce 15. století), světoznámé Tu-

rínské plátno a texty i hudba barokní 

hudební skladby Membra Iesu nostri, 

kterou zkomponoval Dietrich Buxte-

hude v roce 1680. Protože celá skladba 

je poměrně dlouhá, došlo vloni jen na 

její první půlku a letos se můžeme těšit 

na poslech zbývající části. Fotografi e 

pašijových výjevů z  oltáře i turínského 

plátna si promítneme a pozorně pro-

hlédneme.

Kostel není vytápěn, neopomeňte se 

teple obléci. 

Všechny zájemce srdečně zve 

P. Gorazd s přáteli.

Větrání v Lidéřovicích s námětem utrpení Krista

GDPR a  rubrika blahopřání
Od  25. května 2018 vstoupí v  platnost 

evropská norma na  ochranu osobních 

údajů GDPR (General Data Protection 

Regulation). Nařízení by mělo přinést 

větší ochranu osobních dat obyvatel EU 

i občanů České republiky tak, aby s nimi 

nikdo nemohl nakládat bez jejich vědo-

mí. Osobní údaje jsou jakékoli informa-

ce týkající se určitého nebo určitelného 

subjektu údajů. Mezi obecné osobní 

údaje řadíme jméno, pohlaví, věk 

a  datum narození, osobní stav, ale 

také IP adresu a fotografi cký záznam.

To ovšem trochu zkomplikuje život 

všem, kdo chtějí v rubrice blahopřání 

potěšit své blízké přáním k  životnímu 

jubileu v  novinách. Nadále to nebude 

možné bez písemného souhlasu ju-

bilanta, který budete muset s  sebou 

přinést do redakce.

Napříště jsou tedy vyloučena překva-

pení pro jubilující blízké, jak ta příjem-

ná, tak – jak se občas stává – i ta nepří-

jemná, když si dotyčný(á) nepřeje, aby 

o jeho věku vědělo příliš široké okolí. 

Doufáme, že tuto situaci pochopíte 

a potřebný souhlas si od svých blízkých 

vyžádáte.                redakce Jarmarku
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Blahopřání
Dne 

27. února 2018 

oslavila životní 

jubileum 80 let 
naše drahá 

maminka, 

babička 

a prababička, 

paní

Marie Štolbová z Cizkrajova.
Do dalších let jí přejí pevné zdraví 

a spokojenost 

děti Jana, Milan a  Zdeněk s  rodinami, 

vnoučata a pravnoučata.

22. září – slavnostní vyhlášení vítězů a 

předání cen

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE
Práce s  řádně vyplněným formulářem 

nalepeným na zadní straně zašlete nej-

později do 15. června 2018 (poštovní ra-

zítko nesmí být staršího data) na adresu:

Institut pro křesťanskou kulturu

675 41 Nové Syrovice 157

Zásilku označte nápisem ,,VÝTVARNÁ 

SOUTĚŽ – NEOTVÍRAT“ nebo můžete 

práce odevzdat osobně po předcho-

zí domluvě na tel: +42-0-728  272  760 

nebo e-mail: eva.balikova@seznam.cz

Kontaktní údaje:
Institut pro křesťanskou kulturu

675 41 Nové Syrovice 157

Tel: +42-0-728 272 760, e-mail: eva.bali-

kova@seznam.cz

Pozvání k účasti v 5. ročníku výtvarné soutěže 
MALUJEME PRO AFRIKU

uzávěrky soutěže, kontaktní adresu, te-

lefon, e-mail. Školy a kolektivy nemusí 

uvádět soukromé adresy, ale uvedou 

adresu školy a kontakt na odpovědné-

ho pedagoga. 

Veškeré údaje uvádějte čitelně HŮLKO-

VÝM písmem.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Všechny soutěžní práce, které budou 

doručeny v  řádném termínu a splní 

soutěžní podmínky vyhodnotí odborná 

porota. V každé kategorii bude vybráno 

10 nejlepších fi nalistů, z  nichž komise 

vyhodnotí 3 vítězné práce v každé kate-

gorii. Nejúspěšnější práce budou tvořit 

výstavy doma i v zahraničí.

Výsledky budou zveřejněny na webu 

organizátora www.institut-hradiste.

cz 25. července 2018. Autoři vítězných 

prací budou o výsledku informováni 

e-mailem nebo písemně a obdrží po-

zvání k  vernisáži a osobnímu předání 

ocenění, které proběhne 22. září 2018 

na mezinárodním setkání ,,Společně na 

cestách Evropy“ u příležitosti meziná-

rodního dne míru. Podrobnější informa-

ce budou sděleny v písemné pozvánce. 

Termínový kalendář:
2. únor    – vyhlášení soutěže

15. červen – uzávěrka soutěže

20. – 30. červen – hodnocení přihláše-

ných prací

25. červenec – oznámení výsledků sou-

těže

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY – téma: Narození Mojžíše (Ex 2.1-25)

4. kategorie ZŠ (6. – 9. tř.)

 nebo nižší stupeň 

 gymnázií

5. kategorie SŠ, SOŠ

6. kategorie  zdravotně postižení

Použitá technika: malba, kresba, grafi -

ka, kombinovaná technika

Formát prací: libovolný, maximálně 

však 70x50 cm

Účastníci: jednotlivci nebo kolektivy 

dle věkových kategorií

Uzávěrka: práce je nutné zaslat nejpoz-

ději do 15. června 2018

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

Každá osoba může do soutěže podat 

pouze jedno dílo. Nutné je dodržení 

stanoveného tématu a správné zařaze-

ní do věkových kategorií. Zasílejte origi-

nály prací, kopie nebudou hodnoceny. 

Organizátor si vyhrazuje právo na neko-

merční využití prací pro výstavní účely 

u nás i v zahraničí, charitativní akce na 

pomoc servitským misiím a pro jejich 

reprodukci v  tisku a médiích. Soutěžní 

práce se nevracejí. Žádáme pedagogy 

o pečlivý předvýběr zaslaných prací 

s ohledem na vytvoření co nejkvalitněj-

šího výběru školy. 

OZNAČENÍ PRACÍ
Na zadní straně práce uveďte název 

díla, jméno a příjmení, rok narození, za-

řazení do kategorie podle věku v době 

Organizátor: Institut pro křesťanskou 

kulturu

Záštitu nad projektem převzali: P. 

Gottfried M. Wolff , OSM, generální převor 

řádu servitů, Herta Margarete Habsburg-

-Lothringen, prezidentka nadace Plamen 

míru a malířka Bedřiška Znojemská.

Záměrem soutěže je seznámit děti a mlá-

dež s dějinným významem Bible a vlivem 

na všechny oblasti života jednotlivců, 

společností i celých národů. Cílem sou-

těže je proniknout ke smyslu tohoto díla 

po staletí ovlivňujícího všechny oblasti 

lidského života, díla, které i v současnosti 

promlouvá k  mnoha palčivým problé-

mům společnosti, vystavěné na těchto 

základech. Soutěž by měla motivovat 

malé umělce a podpořit jejich zájem 

k výtvarné tvorbě inspirované Biblí, kte-

rá po celá staletí zůstává trvale zdrojem 

kultury a umění všeho druhu. Pomůže 

účastníkům soutěže lépe pochopit mno-

ho hudebních a výtvarných děl a rozšíří 

jejich všeobecný přehled. Měla by také 

probudit v dětech pocit solidarity s jiný-

mi dětmi v  zemích třetího světa a upo-

zornit na podmínky, ve kterých vyrůstají.

Soutěž je připravena pro následující ka-

tegorie: 

1. kategorie ZUŠ (1. - 5. tř. ZŠ)

2. kategorie ZUŠ (6. - 9. tř. ZŠ)

 nebo nižší stupeň 

 gymnázií

3. kategorie ZŠ (1. – 5. tř.)

Turistické informační centrum v Moravských 
Budějovicích bylo přestěhováno

Začátkem nového roku 2018 bylo turistic-

ké informační centrum, společně s  kan-

celářemi městského kulturního střediska, 

přestěhováno do prostor podnikatelského 

inkubátoru v  Moravských Budějovicích. 

Informační centrum je již zcela zabydlené 

a  nabízí všechny dosavadní služby, jimiž 

jsou především poskytování propagač-

ních materiálů, rezervace a prodej vstupe-

nek, veřejný internet a další. V dohledné době se návštěvníci informačního centra 

mohou těšit na nové propagační materiály či turistické známky vyrobené k výročí 

100 let samostatné Československé republiky. Na letní sezónu 2018 také plánujeme 

vyrobit nové pohledy! Navštívit nás můžete na adrese Náměstí Míru 25.         

Text: Kamila Brzobohatá, Foto: Pavel Čírtek

Pozn. redakce Jarmarku: Připomínáme čtenářům z Moravských Budějovic a oko-

lí, že v TIC v Moravských Budějovicích mohou odevzávat kupony pro osobní nepla-

cenou inzerci. 
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JEMNICE

DYJICE

DAČICE

Kam za kulturou?

10. března v 20.00 h

PLES DAČICKÉHO 

ZVONEČKU

Charitativní ples, hraje Sabrin 

band 

KD Beseda, Dačice

29. března v 19.00 h

VZTAHY NA ÚROVNI

Divadlo společnosti HÁTA.

KD Beseda, Dačice

PŘIPRAVUJEME
13. dubna

YVETTA BLANAROVIČOVÁ 

A PEPA VOJTEK

Koncert

2. května

EVA PILAROVÁ 

Koncert

18. května

BOSÉ NOHY V PARKU

Divadelní představení.

OSTATNÍ
do 5. dubna

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 

Petr Velkoborský: Tvář portrétu

Starý zámek, Dačice

5. března v 16.30 hod.

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB

Letos připravily ženy ze Suri-

namu.

Dům s pečovatelskou službou Dačice.

MĚSTSKÉ MUZEUM 
A GALERIE DAČICE 
18. března – 15. dubna

JARO ŤUKÁ NA DVEŘE

Výstava, která potěší. Práce 

dětí i dospělých z Dačic a okolí. 

Slavnostní zahájení v neděli 18. 

3. Ve 14 hod. 

V  březnu út–pá a neděle, v  dubnu denně 

kormě pondělí 9–12, 13–16.

18. března – 10. června

MALÉ KALENDÁRIUM 

OSOBNOSTÍ

Připomínka výročí význam-

ných osobností regionu. 

Výstavní chodba. 

ne 25. března 10–16 h

XII. VELIKONOČNÍ 

JARMARK 

KATOLICKÝ DŮM DAČICE 
a Rodinné centrum 

KŘIŽOVATKA

pátky 23. 2. až 23. 3. 

od 19.30 do 21.30 h

TANEČNÍ KURZ 

PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

Přihlášky: petrkrizek@centrum.cz nebo 

604 161 135. Uzávěrka přihlášek 18. 2.

ST 7. března od 9.00 h

POZNÁVÁME SE S PEJSKY

zážitkový program 

Setkání pro nejmenší se speci-

álně vycvičenými psy casnis-

terapii s lektorkou Marcelou 

Blažkovou. Děti si pejsky mo-

hou hladit, česat, hrát si s nimi 

a něco se o nich dozvědět.

V klubovně Katolického domu.

SO 10. března

od 9.00 do 12.00 h

BURZA OBLEČENÍ 

A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

Potřebujete provětrat skříně? 

Královna Kapeska  (poslední 

volná místa). Rodinný muzikál 

s pohádkový příběhem

Pořadatel město Jemnice

21. března v 16.00 h

BESEDA 

s Mgr. Hanou Houzarovou 

Téma: rostliny pro zdraví a krásu

Zasedací místnost MěÚ, pořadatel Muzejní 

spolek Jemnice a město Jemnice

22. března v 16.00 h

VÝTVARNÉ DÍLNIČKY 

PRO DĚTI

Vestibul KD, pořadatel město Jemnice

24. března 14.00–19.00 h

LEGOHRÁTKY

K vyzkoušení bude více jak 200 

různých stavebnic lega

Kulturní dům Jemnice, vstup zdarma, p- 

pořadatel Agentura Free Time Jemnice, z.s.

24. března

JARNÍ DEN DĚTÍ 

Pořadatel Junák - Svaz skautů a skautek ČR, 

středisko Jemnice

24. března

DISKOTÉKA

Hraje Dj Bubu

Cool dance club Jemnice

25. března v 18.00 h

NA SPRÁVNÉ ADRESE

divadelní představení

kino Jemnice, pořádá Divadelní spolek při 

NKN Jemnice

31. března

VELIKONOČNÍ TURNAJ 

V PRŠÍ

o putovní pohár FC KPP Kro-

canda

prezence 14.00 – 15.00 hodin, restaurace 

U Svatého Víta, pořadatel restaurace U Sva-

tého Víta, www.roaktiv.cz

31. března

DISKOTÉKA

Hraje Dj Rudys

Cool dance club Jemnice

1. dubna v 20.00 hodin

VELIKONOČNÍ ZÁBAVA

hraje Spektrum + DJ Bubu

kulturní dům Jemnice, pořadatel Delta 

Agency

6. dubna v 19.00 h

KONCERT ILONY CSÁKOVÉ 

s kapelou - „Nechte zvony znít“

kino Jemnice, pořadatel město Jemnice

8. dubna v 15.00 hodin

ČARODĚJNICKÝ UČEŇ

Muzikálová pohádka pro děti

kino Jemnice, pořadatel město Jemnice

14. dubna v 14.00 h

AKCE ČISTÁ JEMNICE

Přijďte s námi vyčistit hůře pří-

stupná malebná zákoutí krá-

lovského města Jemnice.

Jemnice – svahy „Pod Barrandovem,“ 

případně břehy řeky Želetavky. Pořadatel 

spolek Mladí za rozvoj Jemnice

18. dubna v 16.00 h

BESEDA 

s  prof. Ing. Miroslavem Šim-

kem, CSc. Téma: sucho v krajině

Zasedací místnost MěÚ, pořadatel Muzejní 

spolek Jemnice a město Jemnice

18. dubna v 13.00–17.00 h

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

ZUŠ JEMNICE

Pobočka ZUŠ v Jemnici, pořadatel ZUŠ Mo-

ravské Budějovice

20. dubna v 19.00 hodin

POVÍDÁNÍ SE ZDEŇKEM 

TROŠKOU

kino Jemnice, pořadatel město Jemnice

Sobota 17. března

JANA ŠTEFLÍČKOVÁ

Herečka Studia Ypsilon, skvělá   

písničkářka a kytaristka

BEZOBAV Dyjice, Začátek 20.00 h

Překáží vám věci, ze kterých už 

děti vyrostly? Máte doma cen-

né kousky všeho druhu, které 

je vám líto vyhodit? Anebo na-

opak. Chcete levně a výhodně 

nakoupit? 

Info:  Marcela Svobodová, tel. 606 336 470, 

mail: marcelka1177@seznam.cz

v sále Katolického domu

NE 11. března od 17.00 h

TUČŇÁCI NA ARŠE

Pohádka pro celou rodinu – o 

třech tučňácích a Noemově 

arše (divadlo Jana Horáka)

ST 14. 3. od 17.00 h

LÁTKOVÉ PLENKY

Přednáška Mgr. Ivany Veselé 

– zkušené maminky a látkové 

poradkyně. O přebalování, zo-

rientování ve světě látkových 

plen, správné údržbě, šetrnosti 

k  přírodě… Každá maminka 

dostane malý dárek.

V klubovně Katolického domu.

Po dobu konání akce bude otevřena hernič-

ka pro děti.

SO 17. března 

od 8.00 do 12.00

OKRESNÍ DĚTSKÝ TURNAJ

Stolní tenis.

SO 17. března od 15.00 h

JARNÍ DÍLNA

Výroba jarních dekorací, aranž-

má, zdobení kraslic, drátování, 

jarní quilling, pletení pomlá-

zek… Příspěvek na materiál 

dospělí 50 Kč, děti 20 Kč.

Doplňkový prodej velikonoč-

ních dekorací. Koutek pro děti.

Občerstvení zajištěno.

v sále Katolického domu Dačice

PO 19. března v 11.15 hod.

VYNÁŠENÍ MORANY

Během dopoledníčku pro ro-

diče s  dětmi. Výroba Morany 

(8.00 až 11.15 h) a průvod k řece 

Dyji (v 11.15 h)

NE 25. března od 15.30 h

KŘÍŽOVÁ CESTA 

KE TŘEM KŘÍŽŮM

Sraz u 1. zastavení U Třech křížů

ST 28. března 10.00–12.00 h

SPOKOJEŇÁČEK

Setkání žen nejenom nad té-

maty těhotenství, porod a ma-

teřství s Renatou Kudrnovou, 

laktační poradkyní a lektorkou 

nošení dětí.

(Kontakt: 606151432, kudrnova@skola-

maminek.cz). Přijďte sdílet své starosti i 

radosti, nalézt podporu v  řešení problémů 

okolo dětí...

v herně ve 2. patře Katolického domu

ČT 29. března 9.30–11.00 h

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA 

NA ZELENÝ ČTVRTEK

Přijďte si s dětmi ozdobit vajíč-

ka, vytvořit velikonoční deko-

race... Chybět nebude zdravá 

jarní svačinka. Herna pro děti 

bude otevřena.

V klubovně Katolického domu.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY:

pondělí a čt 8.00–11.30 h

DOPOLEDNÍČEK

klubík pro rodiče s dětmi

V herně ve 2. patře Katolického domu

čt 16.00–18.00 h

Otevřená herna pro rodiče 

s dětmi

LESONICE

so 10. března

DEN PRO ELIŠKU 

PŘEMYSLOVNU

U příležitosti 670. výročí svěře-

ní Kdousova do vlatnictví kláš-

tera v  Pustiměři a  pod přímou 

ochranu krále Karla IV.

9.00 hod. – přednášky, modlit-

ba a postní rozjímání s knězem,  

možnost  sv. smíření, 

biskupský sál

13.30 hod. – modlitba sedmi-

bolestného růžence

14.00 hod. – děkovná mše sv., 

celebruje Mons. J. Brychta

kostel sv. Linharta

15.30 hod. – beseda s  kunst-

historičkou PhDr.  V. Koubo-

vou-Eidernovou: ,,Eliška Pře-

myslovna – naše současnice“ , 

videoprojekce

prezentace nového obrazu 

Bedřišky Znojemské

kulturní program (ZUŠ Hrotovi-

ce, DD Jemnice ), výstavka 

kulturní dům

Záštitu nad vzpomínkovým dnem převzala 

Jejich císařská výsost arcivévodkyně Herta 

Margarete Habsburg-Lothringen a  arcivé-

voda Sandor Habsburg-Lothringen

KDOUSOV

3. března

JÍZDA VÝLETNÍHO VLAKU 

SVDJZM 

Vlak k MDŽ. Bližší informace na 

www.svd-jzm.cz

Pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na 

jihozápadní Moravě

3. dubna

DISKOTÉKA

Hraje Dj Matty

Cool dance club Jemnice

9. března v 19.00 h

POLIB TETIČKU 

aneb Nikdo není bez chyby

Divadelní představení, hrají: 

J. Čenský, M. Pleštilová, P. Nový 

nebo K. Vlček, E. Jansová nebo 

H. Maroušková

kino Jemnice, pořadatel město Jemnice

10. března v 14.00 h

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ 

KARNEVAL

KD v Jemnici

10. března 20.00 h

TANEČNÍ ZÁBAVA

Hraje Spektrum

KD v Jemnici

10. března

Diskotéka - Cool dance club 

Jemnice

- hraje Dj Izzy

10. března v 17.00 h

OSLAVA MDŽ

Hraje Duo mix

Restaurace U Víta, pořadatel MO KSČM

17. března

DISKOTÉKA

Hraje Dj Zavik

Cool dance club Jemnice

18.–23. března

Po–Pá 9.00–16.00, 

Ne 9.00–14.00

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

vestibul KD Jemnice

pořadatel Město Jemnice a STP Jemnice

18. března v 15.00 hodin

KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT

Divadelní pohádka pro děti

Kino Jemnice, pořadatel město Jemnice

18. března

ZÁJEZD NA MUZIKÁL 

10. března

X. KOSTNICKÝ KOŠT 

SLIVOVICE

kulturní dům

17. března

DJ BUBU

Maškarní disco rej, 

kulturní dům od 20.00 hodin

1. dubna

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

pletení pomlázek

kulturní dům

30. dubna

STAVĚNÍ MÁJE 

a pálení čarodějnic

KOSTNÍKY

23.–25. března

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Velikonoční dekorace, vajíčka 

zdobená různými technikami, 

velikonoční pečivo, háčkované 

hračky, šité hračky, košíky, vý-

robky ze včelího vosku, med, 

keramika, výrobky z kukuřičné-

ho šustí, výrobky dětí ZŠ a MŠ.

Některé výrobky budou k  za-

koupení.

21. dubna

POCHOD KE DNI ZEMĚ

Pořadatel Junák – Svaz skautů a skautek 

ČR, středisko Jemnice

26. dubna 16.00–19.00 h

VÝTVARNÉ DÍLNIČKY 

PRO DĚTI

vestibul KD, pořadatel město Jemnice

28. dubna 9.00–16.00 h

O MÁJOVOU KORUNKU 

DDM Jemnice 

IX. ročník nepostupové soutěže 

mažoretek. Doprovodný pro-

gram, občerstvení zajištěno

- pořadatel DDM Jemnice

30. dubna

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Bývalý PS útvar, pořadatel město Jemnice 

a spolek Mladí za rozvoj Jemnice

út 16.00–17.00 h

SETKÁNÍ NAD BIBLÍ

V klubovně (2. patro)

út 16.00 – 17.00 h

KÁČKO S

Sportovní aktivity pro děti 

školního věku (sál)

čt 16.00–17.30 h

KÁČKO

pro malé děti s rodiči

V klubovně (2. patro)

ST 17.30–18.30 h

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ 

S HANKOU

aerobik, posilování, strečink

v sále Katolického domu

ST 18.30–20.30 h 

NE 9.30–11.30 h

STOLNÍ TENIS 

PRO VEŘEJNOST

Více informací p. Havlík 721 478 454
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TELČ

SLAVONICE

RADLICE

2. března

LEGOHRÁTKY

velký sál KD Slavonice

pořádá MŠ Slavonice

2. března od 18 h

ÚPLŇKOVÝ VÝŠLAP

Červí úplněk

Sraz u hasičárny. Pořádá VPS Slavonice ve 

spolupráci s městem Slavonice

10. března od 13.15 h

OSLAVA MDŽ

Velký sál KD Slavonice. Pořádá MO KSČM 

Slavonice a město Slavonice

16. března od 18 h

FILMOVÝ FESTIVAL 

Expediční kamera

Kinosál Institutu Slavonice. Pořádá město 

Slavonice a Centrum pro budoucnost

17. března od 14 h

JUMPING PÁRTY

Velký sál KD Slavonice. Pořádá Lada Joklová

28. března – 1. dubna

denně od 10 do 16 hodin

VELIKONOCE VE SPOLKO-

VÉM DOMĚ

Dílny, divadlo, zajímavé ochut-

návky.

Spolkový dům Slavonice. Pořádá SR, o. p. s.

30. března od 17.30 h

NA VELKÝ PÁTEK 

JDEME PRO POKLAD

Sraz na náměstí Míru u kašny. Pořádá Spo-

lek SRS, z.s.

LOMY

28. března

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

u obchodu na návsi – MŠ a ZŠ Police

30. dubna v 19.00 hodin

STAVĚNÍ MÁJE 

Pálení čarodějnic na fotbalo-

vém hřišti

Prodej výrobků, občerstvení, 

tvořivé dílny pro děti, živá zví-

řátka a dravci, vystoupí dětský 

folklorní soubor Krahuláček. 

Po celý den bude probíhat ve-

řejná sbírka na podporu domá-

cího hospice Sdílení.

Pořádá Sdílení o.p.s. ve spolupráci se Stát-

ním zámkem Telč. www.sdileni-telc.cz

nádvoří zámku

31. března v 17.00 h

PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU

Díky projektu “Promítej i  ty!” 

vám můžeme zdarma pro-

mítnout jeden z  dokumen-

tů známého festivalu Jeden 

svět, největší přehlídky doku-

mentárních fi lmů o  lidských 

právech na  světě. Po  fi lmu 

následuje diskuse k  tématu. 

Podrobnější synopse k  fi lmům 

najdete na www.promitejity.cz

klub Prostor v Orlovně

KONCERTY
8. března v 19.00 h

ENSEMBLE SERPENS 

CANTAT

Vokálně-instrumentální sou-

bor specializující se na barokní 

hudbu italských a  německých 

mistrů i  autorů ovlivněných 

italskou a  německou barokní 

hudební manýrou. Mezi stě-

žejní repertoár souboru patří 

skladby Claudia Monteverdiho, 

Antonia Vivaldiho, Dietricha 

Buxtehudeho, Georga Fried-

richa Händla, Georga Philippa 

Telemanna ...

sál NPÚ (Lannerův dům)

16. března v 17.00 h

ČAJ O PÁTÉ

Pořádá akordeonové oddělení 

ZUŠ Telč a ZUŠ Třešť

Dům s pečovatelskou službou

20. března v 19.00 h

SMYČCOVÉ KVARTETO 

APOLLON

sál NPÚ (Lannerův dům)

PŘEDNÁŠKY
19. března 16.00 h

HRAD LANDŠTEJN A JEHO 

MAJITELÉ 

VE 13. AŽ 20. STOLETÍ

Muzeum Vysočiny Jihlava, 

pobočka Telč a  Muzejní spo-

lek v  Telči zvou na  přednášku 

Mgr.  Elišky Niederové, kaste-

lánky hradu Landštejn

radnice

21. března v 18.00 h

MODERNÍ ARCHITEKTURA 

V DOBĚ PRVNÍ REPUBLIKY

Přednáší Mgr.  Jiří Neubert. 

V  rámci přednáškového cyklu 

Rodinné stříbro – Památky ko-

lem nás

Univerzitní centrum

22. března v 17.30 h

NEJEN SVATEBNÍ CESTA 

JIŽNÍ AMERIKOU

Městská knihovna Telč zve 

na  cestovatelskou přednášku 

Vojtěcha Trčky. Vstup volný.

radnice

VÝSTAVY
VÝSTAVA Z FILMU 

PYŠNÁ PRINCEZNA

AKCE
10. března 9.00–12.00 h

JARNÍ TELČSKÝ BAZÁREK 

dětského ošacení, hraček a po-

třeb pro děti

konferenční sál hotelu Antoň

17. března v 10.00 h

ZPĚVÁČEK

19. ročník krajského kola pě-

vecké soutěže

Konírna zámku a aula Univerzitního centra

24. března, 9.00–14.00 h

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

na Meteorologické stanici 

Kostelní Myslová

Zahájení jednotlivých exkurzí 

vždy 5 minut po  celé hodině, 

poslední ve  13.05 hodin. Akce 

se koná při příležitosti Světové-

ho meteorologického dne.

24. března v 13.30 h

VÍTÁNÍ SVÁTKŮ JARA

Město Telč ve spolupráci s Do-

mem dětí a  mládeže zvou 

na zahájení jarní sezony s míst-

ními horáckými folklorními 

soubory Kvíteček, Kvítek a Pod-

javořičan, tradiční předvádění 

řemesel a tvořivé dílny pro děti 

s Domem dětí

náměstí

29. března

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SE-

ZÓNY NA ZÁMKU

31. března, 10.00–16.00 h

VELIKONOČNÍ JARMARK 

SDÍLENÍ

Výstava originálních kostýmů 

a  rekvizit z  fi lmové pohádky 

od  režiséra Bořivoje Zemana. 

Výstava přiblíží zajímavosti 

z  příprav fi lmu a  z  natáče-

ní. Otevřeno čtvrtek–neděle 

10.00–12.00 a 13.00–15.00 hod.

Zámecká galerie

5. března – 5. dubna

PŘÍBĚHY ZMIZELÝCH 

STROMŮ

Fotografi e Jarmily Včelové

Vernisáž výstavy se koná v pon-

dělí 5. března v 16.00 hod.

vstupní síň radnice

22. března – 28. května

JAROSLAV KREPČÍK 

1880–1959

Město Telč, Městská galerie 

Hasičský dům a Muzeum Vyso-

činy Jihlava, pobočka Telč zvou 

na  výstavu sochaře, malíře, 

grafi ka a  restaurátora telčské-

ho rodáka Jaroslava Krepčíka 

u příležitosti 100. výročí vzniku 

Československa. Vernisáž vý-

stavy se uskuteční ve  čtvrtek 

22. března v 16.00 hodin s hu-

debním vystoupením studentů 

ZUŠ Telč. Úvodní slovo pronese 

Dr. Jan Buchta z Galerie výtvar-

ného umění v Hodoníně.

Městská galerie Hasičský dům

23.–25. března

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 

ZAHRÁDKÁŘŮ

Výstava je otevřena v  pátek 

14.00–17.00 hod., v  sobotu 

a v neděli 8.00–17.00 hod. Výsta-

va je prodejní. Prodává se zboží 

tematicky související s výstavou 

(rostliny, dekorace, pečivo)

Dům zahrádkářů

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 

9. ročník

Městská knihovna Telč se za-

pojuje do  celostátní kampaně 

na podporu čtení a čtenářství, 

kterou vyhlašuje Svaz kni-

hovníků a  informačních pra-

covníků ČR. Bližší informace 

k  jednotlivým akcím na  www.

mktelc.cz nebo v knihovně.

– pasování prvňáčků na rytí-

ře Řádu čtenářského

– vyhlášení nejlepšího čte-
náře dětského oddělení

– cestovatelská přednáška 

Vojtěcha Trčky - Jižní Amerika - 

22. března v 17.30 h v obřad-

ní síni radnice v Telči

– jarní tvořivá dílna pro do-

spělé – 26. března v 17.30 h 

v knihovně

– velikonoční dílna pro děti - 

27. března od 13 do 16 hodin 

v knihovně

– záložky do knížky - vyrábě-

ní pro dětské čtenáře

PANSKÝ DVŮR
Divadla 2017–2018 

v Panském dvoře

17. března v 19.00 h

UVOLNĚNÉ ZAKÁZÁNÍ

Komedie / autor: Pavel Čtvere-

ček / DS Síto Jihlava

Panský dvůr

17. března ve 20.00hod.

JOSEFOVSKÁ 

TANCOVAČKA

hraje duo ON & ONA BAND

v sále hospůdky U Vladyky

POLICE

PÁLOVICE
11. března

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ 

KARNEVAL

kulturní dům

30. dubna

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

30. dubna

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

PANENSKÁ

Pavla Lohonky se kapela chys-

tá v  roce 2018 připomenout 

skutečnost, že Žalman už 50 let 

brázdí vodami české folkové 

scény, přičemž těší publikum 

svým hlasem a  zejména stále 

novými svěžími texty. 

Sokolovna. Začátek ve 20 hodin.

Čt 15. března 

POVÍDÁNÍ O KARLŠTEJNĚ

Povídání spojené s promítáním 

o  hradě Karlštejně s  Lukášem 

Kunstem. Pořádá Klub důchod-

ců při MKS Beseda. 

Zámecké konírny. Začátek v 16 hodin.

So 17. března

XXII. ROČNÍK OCHUTNÁV-

KY JIHOMORAVSKÝCH VÍN

Tradiční přehlídka vynikajících 

vín. Začátek v 10 hodin. Od 15 

hodin hraje cimbálová muzika 

Sylván. 

Zámecké konírny

Čt 22. března

DĚJINY PRVNÍ SVĚTOVÉ 

VÁLKY

První ze série přednášek 

PhDr.  Stanislava Balíka připo-

mínající letošní 100. výročí 

vzniku ČSR. Pořádá Městská 

knihovna. 

sál SDH – Tyršova ul. Začátek v  17 hodin. 

Vstup zdarma. 

26. března – 9. dubna

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Netradičním způsobem si díky 

výrobkům dětí z  mateřských, 

základních škol a DDM Budíku 

Moravské Budějovice zpříjem-

níme náměstí ČSA.

nám. ČSA

Út 27. března

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

na čtenáře

Slavnostní pasování žáků 1. 

ročníků na  čtenáře spojené 

s  vystoupením ilustrátora 

a showmana Adolfa Dudka. Po-

řádá Městská knihovna. 

sál SDH – Tyršova ul. Začátek v  10 hodin. 

Vstup zdarma. 

Čt 5. dubna

KALEIDOSKOP JANA 

REJŽKA

Hudebně poslechový pořad 

předního českého hudební-

ho kritika a  publicisty. Pořádá 

Městská knihovna. 

Sál SDH – Tyršova ul. Začátek v  17 hodin. 

Vstup zdarma.

MOR. BUDĚJOVICE
Čt 8. března 

ŽALMAN & SPOL. 

Na  hudební sezonu 2018 se 

skupina Žalman & Spol. při-

pravovala prakticky celý před-

cházející rok. Po  nedávných 

oslavách životního jubilea 

MLADOŇOVICE

MENHARTICE

18. března

DĚTSKÝ KARNEVAL

Hraje Stonožka, 

od 14.00 hodin, kulturní dům, pořadatel  

ČČK Mladoňovice

29.–31. března

VRKÁNÍ

velikonoční lidová tradice dětí 

a mládeže

1. dubna

STŘELECKÁ SOUTĚŽ

O velikonočního beránka

střelnice MS od 9.00

14. dubna

DJ BUBU

Disco club Mladoňovice, začátek od 21.00 h

20. dubna

DEN ZEMĚ ZŠ

30. dubna

STAVĚNÍ MÁJE

30. dubna

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Průvod, opékání špekáčků 

s dětmi, rej masek.

od 20.00 hodin

7. dubna

MENHARTICKÉ 

BUCHTOVÁNÍ

30. dubna

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

MARTÍNKOV
17. března

X. MARTÍNKOVSKÝ KOŠT 

PÁLENEK 

který se uskuteční s bohatým 

programem v sokolovně

Pořádá Tělocvičná jednota Sokol Martínkov 

v sobotu 17. března 2018 od 14 hod. 

Sběr vzorků: 

Vinařství Simandl, nám. ČSA 

33, Moravské Budějovice ve 

dnech 5.–8. 3. 2018, 9–18 hod.

Klubovna Sokolovny Martín-

kov 3. a 4. 3. 2018 15–18 hod., 5. 

až 8. 3. 2018 18–19 hod. 

30. dubna

STAVĚNÍ MÁJE 

a pálení čarodějnic,

18.00 hodin

11. března od 14.30 h

VĚTRÁNÍ KOSTELA 

s námětem utrpení 

Krista

V kostele sv. Linharta

LIDÉŘOVICE

pokračování na str. 16

Pořádají lesonické seniorky 

v  prostorách Muzea lidových 

kapel, nacházející se v pravém 

křídle zámku v Lesonicích

Výstava bude otevřena: 

čtvrtek 22. 3. 9–11 hod. a 14–17 hod., 

pátek 23. 3. 9–11 h. a 14–17 hod.

sobota 24. 3. 9–17 hod. 

neděle 25. 3. 9–17.hod.
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TŘEBĚTICE

TŘEŠŤ

VRATĚNÍN

VNOROVICE

TŘEBELOVICE

UHERČICE

10. března

MDŽ

30. dubna

STAVĚNÍ MÁJE 

a pálení čarodějnic

19.–23. března

JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA

21. dubna

JARNÍ POCHOD 

OKOLO UHERČIC

30. dubna

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

10. března

OBECNÍ PLES

Hraje GENETIC

Kulturní dům od 20.00 hodin

25. března

BESEDA NAD KRONIKOU 

od 13.30 hodin, kulturní dům

29. dubna

JARNÍ VÝŠLAP

30. dubna

STAVĚNÍ MÁJKY

18.00 hodin

4. března – 30. dubna

JEDNOTLIVOSTI

Obrazy Bernadety Klabníkové

Vernisáž výstavy se koná v ne-

děli 4. března v 16 hod.

Panský dvůr

25. března 15.00–17.00 h

KARNEVAL PRO DĚTI

O  zábavu se postarají Alena 

a Fugas z divadla Pinder. Těšte 

se na  tanečky, soutěže, malo-

vání na  obličej i  dílničky pro 

děti. Občerstvení zajištěno.

Panský dvůr, podkrovní sál

ZASTÁVKA TELČ
Nízkoprahové zařízení pro děti a  mládež, 

Slavíčkova 387, Klub: po–pá 14–18 hod.

Březnové téma: Poprvé

6. března

S JAKUBEM CAHOU 

V POSILCE

Vicemistr ČR v kulturistice za rok 

2017 Jakub Caha nás zve do své 

posilovny. Popovídá o zdravém 

životním stylu a  ukáže některé 

posilovací cviky.

15. března v 14.00 h

RISKUJ

Pohled na  preventivní témata 

zábavnou formou. Soutěžící 

budou odpovídat na  otázky 

týkající se alkoholové a drogo-

vé závislosti, bezpečného sexu, 

fi nanční gramotnosti a  mno-

hých dalších. 

28. března, 14.00–18.00 h

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 

Výtvarná místnost na klubu se 

promění v  keramickou dílnu. 

Tvořit se budou výrobky podle 

připravených předloh. Na veli-

konoční vlnu se naladíme také 

při pečení perníčků. 

KRTEČEK
Rodinné centrum pro rodiče i  prarodiče 

s dětmi; tel. 775 219 362, www.krtecek.org, 

www.facebook.com/centrumkrtecek

Otevřeno každé úterý od  9 

do  12 hod. Příjemné posezení 

v herničce, hravé tvoření a cvi-

čení.

orlovna

KLUB DŮCHODCŮ
v budově polikliniky

18.–20. března

9.00–16.00 h

VELIKONOČNÍ PERNÍČKY

výstava v klubu důchodců

Klub nabízí: Vzdělávací krou-

žek - pondělí 9.00 hod.  Krou-

žek ručních prací - úterý 14.00 

hod.  Biblický kroužek - první 

středa v  měsíci 14.00 hod.  

Trénink paměti - další středy 

v  měsíci 14.00 hod.  Rekon-

diční cvičení - čtvrtek 9.00 hod. 

 Pěvecko-dramatický kroužek 

- čtvrtek 14.00 hod.  Turistický 

kroužek - pátek  Více informa-

cí v klubu

CHOVATELÉ
11. března 7–10 h

VÝMĚNNÉ TRHY 

drobného zvířectva

areál ZO ČSCH

Neděle 1. dubna

VELIKONOČNÍ ZÁBAVA

hraje kapela Stonožka

KD Vnorovice

s písničkami

DS Jana Lišky při TJ Sokol 

Třešť – Třeštidla

Autor: Miroslav Plešák

Vašek tráví každoročně školní 

prázdniny netradičně. Tento-

krát se rozhodl vydat do pohád-

ky, a proto přijímá službu v po-

hádkovém království, kdy by se 

měl pokusit rozesmát strašně 

moc smutnou princeznu.

Žánr: pohádka

18. března v 15.00 h

NA TOHLE TEĎ NENÍ 

TA PRAVÁ CHVÍLE

Divadelní soubor 

Kulturního spolku Čestice

Autor: Jean-Claude Islert

Frederik je úspěšný muž. Má 

krásnou ženu, dobré postave-

ní, prosperující fi rmu. Jednoho 

dne ale srazí autem bezdomov-

ce a  vůbec netuší, jak se tato 

událost vepíše do  jeho života. 

Ve  Frederikově životě totiž nic 

není takové, jak se zdá. Miluje 

svou ženu? Nebo jí podvádí? 

Daří se jeho fi rmě? Anebo na-

opak? A co teprve, když se bě-

hem jediné noci všechny po-

chybnosti potkají na  jednom 

místě, v  jednom bytě… Ne, 

na nic z toho teď očividně není 

ta pravá chvíle! Nebo ano?

Žánr: komedie

18. března v 19.30 h

NÁPADY SVATÉ KLÁRY

Divadlo DUHA Polná, z. s.

Autor: Pavel Kohout

Příběh Kláry se odehrává v še-

desátých letech dvacátého sto-

letí, kdy všechno co nám dnes 

připadá směšné až absurdní, 

bylo tehdy bráno naprosto 

vážně. 

Žánr: komedie

19. března v 19.30 h

ENIGMATICKÉ VARIACE

Ochotnický soubor 

FORBÍNA, z. s., Jistebnice

Autor: Eric-Emanuel Schmitt

Slavný spisovatel a nositel No-

belovy ceny Abel Znorko, vy-

hlášený svou arogancí, žije už 

léta sám na vzdáleném ostrově 

v Norském moři. Znorko nepři-

jímá návštěvy a  razantně od-

mítá všechna interview. Když 

jej ale osloví novinář jednoho 

regionálního deníku, překvapi-

vě souhlasí. 

Žánr: činohra

20. března v 9.30 h

O KOVÁŘI MATĚJOVI

DS Jana Lišky při TJ Sokol 

Třešť – Lišáci

Autor: Stanislav Tomek

Kovář Matěj zcela náhodou na-

chází spolu se svojí Haničkou 

v  lese ukrytou truhlu s  králov-

ským erbem, která je plná zla-

ťáků. Tím se rozehrává příběh 

vdavek chtivé princezny.

Žánr: pohádka

20. března v 15.00 h

BALADA PRO BANDITU

GOB a SOŠ Telč

Autor: Milan Uhde

Legendy a mýty Podkarpatské 

Rusi. Muzikálové zpracování 

uvedlo v  roce 1975 brněnské 

Divadlo na provázku. K mimo-

řádnému úspěchu přispěly 

dnes již zlidovělé písně Miloše 

Štědroně.

Žánr: trampský muzikál

20. března v 19.30 h

DESKOVÝ STATEK 

ANEB SEZNAMTE SE!

Divadelní soubor 

Stonařov, z. s.

Autor: Václav Štech

Veselohra v  podání DS Stona-

řov opět sází na řadu zpívaných 

výstupů a v mírné míře přináší 

i  aktuální politické téma. Kos-

týmová veselohra o  třech děj-

stvích byla prvně sehrána už 

v roce 1908.

Žánr: komedie

21. března v 9.30 h

POPELKA

Třeštíci při ZŠ Třešť

Autor: Božena Němcová

O  pohádce Popelka, není tře-

ba cokoli psát. Popelku všichni 

známe… Scénář Třeštíci zpra-

covali podle té starší fi lmové 

verze. A proč? Protože tam jsou 

ty nejkrásnější pohádkové pís-

ničky. 

Žánr: pohádka

21. března v 19.30 h

GRÖNHOLMOVA METODA

Divadelní spolek Jiří, 

Poděbrady

Autor: Jordi Galcerán

Napínavý psychothriller s  prv-

ky mrazivé komedie součas-

ného španělského dramatika 

ukazuje v  komorním dramatu, 

kam až jsou lidé schopni zajít 

v touze získat výtečně placené 

místo. 

Žánr: drama

22. března v 9.30 h

DRAK PRO PRINCEZNU

Dětský divadelní spolek 

Žirovnice

Autor: Božena Fixová

Veselá pohádka o smutné prin-

cezně, která se chtěla vdávat 

a  neměla ženicha. Královští 

rodiče shání draka, kterého by 

někdo zabil a  princeznu si tím 

vysloužil. 

Žánr: pohádka

22. března v 19.30 h

JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ

Divadelní spolek Lucerna, 

Vilémovice

Autor: Jean-Cloude Islert

Eduard je vysokoškolský pro-

fesor a  rozvedený stárnoucí 

muž. Jako milenku má mladou 

studentku Sáru, kterou pů-

vodně doučoval matematiku. 

Jeho bývalá žena Marion mu 

přichází oznámit, že by ho ráda 

seznámila se svým novým, 

mladým milencem. 

Žánr: komedie

23. března v 9.30 h

O ŠÍLENĚ STATEČNÉM 

IVÁNKOVI

VODVAS (Volyňské 

divadelní studio) 

Autor: Vladislav Kracík

Tak trochu praštěná pohádka 

je inspirovaná klasickými rus-

kými pohádkami. A tak se v ní 

setkáme s  Ivanem, krásnou 

Vasilisou, Kostějem Nesmrtel-

ným, trpaslíkem Kolodějem, 

tříhlavou Babou Jagou, drakem 

Smrtihlavem a dalšími.

Žánr: pohádka

23. března v h 19.30 h

AŤ ŽIJOU HOŠTICE

VODVAS (Volyňské diva-

delní studio)

Autor: Jean Dell, Gérald Sibley-

ras

Bouchon neboli Hoštice je 

malé městečko kdesi ve vnitro-

zemí. Všichni jeho obyvatelé již 

dávno odešli a telefonní budka 

slouží jako víceúčelový spole-

čenský sál. Starosta Josef se ze 

všech sil snaží vyždímat z Bru-

selu co možná nejvíce dotací. 

Absurdní fraška dvou nejhra-

nějších současných francouz-

ských autorů komedií nabitá 

humorem a  komickými situa-

cemi slaví již téměř rok velké 

úspěchy u pařížského publika.

Žánr: komedie

24. března v 19.30 h

ZÁVĚREČNÝ VEČER

Předání čestných uznání, cen, 

vyhlášení doporučení a  nomi-

nací.

22. března v 17.00 h

TURECKO

Libor Drahoňovský

Beseda pojednává o  historii 

a  pamětihodnostech Istanbu-

lu, o  oblasti tureckého Černo-

moří a  především východní 

části země, zvané Kurdistán. 

Promítání provází ukázky me-

lancholické i rytmické hudby.

Městská knihovna. Pořádá Městská knihov-

na Třešť

23. března v 18.00 h

LÍHEŇ 

Malba zvukem – 

vyprávění světlem

Líheň je elektronické didgeri-

doo hudebníka Ondřeje Smey-

kala v doprovodu promítaných 

obrazů.

Třešť, Jáma - nad ulicí V Kaštanech

28. března v 18.00 h

ŽÁKOVSKÝ KONCERT

Koncert žáků hudebního oboru.

sál ZUŠ

15. března v 17.00 h

BESEDA

Tři životní osidla 

a jak se z nich dostat

Přednáší ThB. Aleš Zástěra.

Městská knihovna. Pořádají Občanské 

sdružení život a zdraví a Městská knihovna 

Třešť

16.–24. března

TŘEŠŤSKÉ 
DIVADELNÍ JARO

57. ročník krajské soutěžní postupové pře-

hlídky ochotnických divadelních souborů.

Představení proběhnou v kulturním domě

Pořádáb Město Třešť

17. března v 15.00 h

JAK SE NEZBLÁZNIT

Voživot, z. s., Mladá Vožice

Autor: Kateřina Pokorná

Oddychové pohodové před-

stavení kabaretního typu, kde 

se soubor Voživot pod vede-

ním zkušené psycholožky snaží 

veřejnost seznámit s  tím, jak 

se nezbláznit ze vztahů mezi 

mužem a  ženou, a  to v  každé 

věkové kategorii. Ve spolupráci 

s  Bohnickým sanatoriem jde 

opět o  autorské představení, 

které je ale pokaždé jiné.

Žánr: kabaret

17. března v 19.30 h

ŽENY V RINGU

Divadlo Stodola, o. s., 

Jiříkovice

Autor: Miro Gavran

Herecký koncert napsaný pro 

tři herečky, které ztvární ně-

kolik vzájemně propojených 

příběhu žen. Žen, které bojují 

své životy, bojují o  své místo 

na  světě, bojují své radosti 

i  starosti. Přiběhy psané živo-

tem s nadsázkou a humorem.

Žánr: tragikomedie

18. března v 9.30 h

JAK ROZESMÁT 

PRINCEZNU 

aneb Ztřeštěná pohádka 

30. dubna

STAVĚNÍ MÁJE 

od 17.00 hodin, od 20.30 pálení 

čarodějnic

Vrankovec

TELČSKÉ PODZEMÍ
V  březnu je prohlídka možná 

po  objednání v  Informačním 

centru na radnici - osobně, tel. 

567  112  407, e-mail info@telc.

eu

pokračování ze str. 15
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NEKOMERČNÍ 
IN ZER CE

Skříň přes 100 let starou 

se šufl etem uvnitř přes celou 

šířku a  několik starých židlí. 

Tel.: 723 266 918.

Knihovnu, sekretář, skříň, 

stolek, křesla, židle, peřiňák, 

gauč rozkládací, staré skříně, 

vyorávač čert, dvoukolový 

vlek. Tel.: 721 942 300.

Krásnou prostornou 

a  praktickou ložnici se spous-

tou úložných prostor. Šířka 

355 cm, délka 200 cm. Nutno 

vidět. Tel.: 774 081 605.

Ložnici z 20l let, 

původem z Prahy, tvrdé dřevo 

– manž. postel, noční stolky, 2x 

skříň. Foto zašlu mailem. Tel.: 

736 774 796.

PŘÍSTROJE PRO DO-

MÁCNOST
Váhy laboratorní vhodné 

pro kuchyň i dílnu (1.000 Kč) se 

sadou závaží 1 mg – 0,5 kg. Tel.: 

604 116 002.

Ledničku s mrazákem 

zn. Zanussi, lustr do  kuchyně. 

Malé záclonky, cena dohodou. 

Tel.: 721 957 857.

Lednici s mrazákem 

značka Fagor v  dobrém stavu, 

cena dohodou. Tel.: 724 761 

569.

Starší pultovou mrazničku 

Thomson – Calex, 330 l, cena 

500 Kč, plně funkční. Tel.: 

720 598 873.

Pračku Zanussi FA 826 

přední plnění š. 60, v. 85, hl. 59, 

cena 1.500 Kč. Tel.: 737 015 424.

Funkční pračku Mini 

Romo, cena dohodou. Tel.: 

724 761 569.

Pračku vířivou WM 66, 

ždímačku Frimeta. Tel.: 737 744 

254.

Šlapací stroj Zetinu, 

sklápěcí do  skříňky 60 x 45 x 

80 cm (š x h x v). Cena 500 Kč. 

Moravské Budějovice. Tel.: 608 

852 564.

SPORÁKY A TOPIDLA

Sklokeramický sporák 

Elektrolux, multifunkční trou-

ba, kuchyňská linka 160 cm. 

Cena dohodou. Tel.: 728 458 

927.

Naftová kamna – málo 

používaná, staré časopisy 

a knihu „Udělej – urob si sám“, 

elektrická vyhřívaná tělesa 

z aku kamen. Tel.: 777 824 331.

H 418 výborný kotel 

na  dřevo a  uhlí, výkon 18 kW, 

v  provozu 3. rok. Šicí stroj 

Minerva, cena 800 Kč. Brzd. 

kotouče Felicie, nové. Tel.: 

736 416 573.

NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE

Pilu cirkulárku. Zárubně 

pravé 80, drátěnku na  prosev. 

Tel.: 723 486 833.

Pilu Oleomac Mountfi eld, 

40 cm, nová v  záruce 4.900 Kč. 

storný, trojkombinace, foto 

zašlu, 2.000 Kč, golfáč hauck 

200 Kč. Tel.: 737 878 812.

Autosedačku Romer 

s  isofi xem. Pro děti 9 – 18 kg. 

Z  nekuřáckého auta, po  2 dě-

tech, cena 2.000 Kč. Tel.: 774 

925 855.

Dětské pleny zn. Lupilu 

vel. 4 (7–18 kg) nové, nenačaté 

balení. Malá už je nevyužila. 

Pův. cena 189 Kč, nyní 129 Kč. 

Tel.: 728 244 850.

Elektronickou kojeneckou

váhu do  20 kg. PC 3.500 Kč, 

nyní 1.000 Kč. Tel.: 723 719 255.

Sáňky s výpletem pro 2–3 

osoby ve  velmi dobrém stavu. 

Elektrickou masážní poduš-

ku do  křesla i  do  postele. Tel.: 

604 795 113.

OBLEČENÍ

5 ks zelených nových 

vojenských nákrčníků. Cena 

50 Kč/ 1 ks. Odběr Telč. Tel.: 

777 873 123.

Motoristické kožené 

kalhoty Nazran 3, XL, pas 96, 

délka nohavic 115, cena asi 

1.500 Kč. 2 x páns. smoking 

černý, cena 2.000 Kč. Černé ka-

nady, vel. 43. Cena 200 Kč. Tel.: 

737 988 012.

NÁBYTEK

Křesla 2 ks hnědá, starou 

skříň 50 roků do  garáže 

1.000 Kč, sekačku Viking a  rei-

der mulčovací, menší oprava, 

záb. 100 cm. Tel.: 607 592 352.

Čalouněné světlé dřevo 

přírodní masivní židle nové 

za 3.500 Kč. Tel.: 728 709 342.

Zachovalou rozkládací 

pohovku v  dobrém stavu mo-

derní vzhled, levně. Tel.: 702 

821 828.

Válendu s úl. prostorem – 

zánovní, 2 skříně, 2 křesla Ikea – 

levně. Tel.: 737 365 568.

Nepoužitou sedací 

rozkládací sedací soupravu, 

pohovku a dvě křesla moderní 

a zvláště dvě jiná křesla moder-

ní. Tel.: 792 302 297.

Černou sedačku rohovou 

rozkládací, levně. Tel.: 722 916 

624.

Rohovou sedací soupravu 

meruňkové barvy 280 x 225, 

dva úložné šuplíky, ochranný 

potah zdarma, možno i  tabu-

rety, cena 7.500 Kč. Tel.: 607 120 

042.

Menší rozkládací stůl olše, 

boty kanady č. 8, bílá prostě-

radla, nové bavlněné a plátěné 

povlečení – levně. Tel.: 737 476 

158.

Psací stůl jednostranný, 

lustr tříramenný, drobná sklíč-

ka, příbory, vidličky, nože 70 ks. 

Bulharskou keramiku, dětský 

fusak. Tel.: 774 033 252.

Staré obývací dvoukřídlé 

skříně cca 4 kusy, levně nebo 

jen za  odvoz. Volejte kdykoliv. 

Tel.: 774 707 899.

PRODEJ
ELEKTRONIKA

Televizi Sony Trinitron, 

který je se skleněným stolkem. 

1.500 Kč. Tel.: 721 532 507.

Set top box + JVC 

televizi úhl. 37 cm, cena 450 Kč. 

Tel.: 723 327 858.

HUDEBNÍ NÁSTROJE

Akordeon Hohner 

Verdi III, 120 basů, 2.000 Kč. Tel.: 

604 116 002.

SPORTOVNÍ POTŘEBY

Elektro kolo zn. Guewer 

Cross diskové brzdy, hydraulic-

ké tlumiče, cena dohodou. Tel.: 

605 704 870.

Kolo Favorit pánské, 

mlhovky – skla žlutá, ø 14 cm, 

brzdové čelisti Opel Corsa. Tel.: 

721 601 127.

Horské kolo značka Altrax, 

velikost 24, přehazovačka 3:6, 

nové pneu, cena 3.000 Kč. Bar-

va černo stříbrná. Tel.: 605 780 

705.

Trekkingové kolo pánské

 a dámské kolo, cena dohodou. 

Tel.: 776 439 248.

Dětská kola sběratele 

22 x 1 ¼ x 1 (32 – 507) 16 x 1,57 

x 2 (47 x 305) po 200 Kč za kus, 

Hostim. Tel.: 606 794 420.

Azub Jerry, vozík za kolo, 

dvě děti nebo pes, velmi dobrý 

stav, 3.500 Kč. Tel.: 737 878 812.

Trampolínu s ochrannou 

sítí a  schůdky 3,5 m. Tel.: 606 

566 931.

VĚCI PRO DĚTI

Kočárek Pati free line, 

pěkný, po  jednom dítěti, pro-

typní život, který se doposud 

točil výhradně kolem jejích 

synů, snach a  vnoučat. Zatím-

co šedesátnice Hana prožívá 

love story, tradiční víkendové 

obědy v  rodinné vile ztrácejí 

na  idyličnosti a  postupně vy-

plouvá na  povrch, že každý 

z hrdinů má nějaké tajemství.

Pá 16. března

TÁTOVA VOLHA

Český fi lm T. Vejdělka.

Ne 18. března

TŘI BILBOARDY KOUSEK 

ZA EBBINGEM

Kriminální drama USA. Mildred 

Haynesové (Frances McDor-

mand) zavraždili dceru. A pro-

tože se vyšetřování už několik 

měsíců bezvýsledně vleče, 

rozhodne se jednat. U  vjezdu 

do města vylepí na tři billboar-

dy velmi kontroverzní vzkazy 

adresované váženému šéfovi 

místní policie (Woody Harrel-

son). Tímto nezvyklým činem 

začíná bitva mezi Mildred a zá-

stupci zákona. Když se do věci 

vloží ještě další policista (Sam 

Rockwell), nevyzrálý maminčin 

chlapeček se zálibou v  násilí, 

souboj mezi místním policej-

ním oddělením a  osamělou, 

ukřivděnou a  hlavně rozzuře-

nou bojovnicí se může rozjet 

na nejvyšší obrátky.

Pá 23. března

TVÁŘ VODY

Fantasy fi lm USA. V  utajova-

né americké vládní laboratoři 

probíhají experimenty s  podi-

vuhodným obojživelným mon-

strem nalezeným v  Amazonii. 

Ví se o  něm velmi málo – do-

morodci jej uctívali jako boha, 

může dýchat na vzduchu i pod 

vodou, podobá se člověku a je 

považován za  nebezpečného 

tvora.

Ne 25. března

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ

Česká romantická komedie. 

Josef (Saša Rašilov) a  Miluška 

(Lenka Vlasáková) jsou manže-

lé už snad celou věčnost. Miluš-

ka učí aerobik a svého manžela 

i  dospívající dceru neúnavně 

zahrnuje péčí. Josef svou ženu 

miluje, ale má slabost i  pro 

mladší a  krásnější ženy. Jejich 

manželství, spolu s  Josefovým 

krachujícím nakladatelstvím, 

se pomalu řítí do záhuby.

St 28. března

BLACK PANTHER

Akční fi lm USA.

Čt 29. března v 18h

VČELKA MÁJA:  MEDOVÉ 

HRY (2D)

Animovaný německý fi m. 

V  Májině úlu to bzučí vzruše-

ním, už dokončili letní sklizeň 

a  z  Buzztropolis přijel vysoký 

hodnostář s  důležitým vzka-

zem pro královnu. Obdrží její úl 

už konečně pozvánku na Velké 

medové hry?

Pá 30. března v 18h

PRAČLOVĚK 

Animovaný fi lm Velké Británie. 

Dug je typický neohrožený 

hrdina dosud žijící v  celkem 

poklidně probíhající době ka-

menné. A  teď, spolu se svým 

čtyřnohým přítelem Čenichem, 

musí zachránit svůj kmen a mi-

lovaný domov před velkou 

hrozbou. Vtrhla k  nim doba 

bronzová v čele s padoušským 

lordem Bafoněm.

So 31. března

TÁTOVA VOLHA

Český fi lm T. Vejdělka. 

Ne 1. dubna v 17h

KRÁLÍČEK PETR

Rodinný animovaný fi lm USA. 

Rebelský králíček Petr žije ve-

selý bezstarostný život spolu 

s  ostatními zvířátky na  farmě. 

Nový majitel statku se však 

o svůj životní prostor dělit ne-

míní – a  už vůbec ne se zvířa-

ty... 

Začátky projekcí jsou v 19.00 h, pokud není 

uvedeno jinak.

St 7. března 

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA

Historické drama USA. Gary Ol-

dman v  roli jedné z největších 

osobností 20. století. Winston 

Churchill na počátku 2. světové 

války musí učinit zásadní roz-

hodnutí. Hrozba Německé in-

vaze je bezprostřední a on jako 

premiér Velké Británie musí 

v  této temné hodině během 

krátké chvíle semknout národ 

a změnit průběh světových dě-

jin. České titulky.

Pá 9. března

BLACK PANTHER 

Akční fi lm USA. Dobrodruž-

ství válečníka T’Chally, který 

se po  smrti svého otce, krále 

Wakandy, vrací domů do  od-

loučené, avšak technologicky 

vyspělé africké země, aby se 

stal novým právoplatným krá-

lem. Když se však znovu objeví 

mocný dávný nepřítel, jsou T’-

Challovy schopnosti jako krále 

a  Black Panthera podrobeny 

těžké zkoušce.

Ne 11. března

TÁTOVA VOLHA

Komedie / drama ČR. Kostýmní 

výtvarnice Eva (E.  Balzerová) 

nečekaně ovdověla. Ludvík 

se jí ani nestačil svěřit s  tím, 

že kromě jejich dcery Terezy 

(T. Vilhelmová), má ještě stejně 

starého nemanželského syna. 

To alespoň naznačuje pečlivě 

ukrytá a  náhodně objevená 

dětská kresba. Eva je rozhod-

nutá nečekané odhalení vel-

koryse ignorovat, ale Tereza, 

které se vlastní život sype pod 

rukama, se k  přízraku nevlast-

ního bratra upne. Společně 

s  matkou se vydávají Ludví-

kovým veteránem volha GAZ 

21 po  stopách jeho bývalých 

milenek...

St 14. března v 10 h

BÁBA Z LEDU

Představení pro seniory

Komedie ČR. Po  setkání s  otu-

žilcem Broňou (P. Nový) začíná 

ovdovělá Hana (Z. Kronerová) 

pozvolna měnit svůj stereo-

Programy kin

DAČICE

TANEČNÍ ZÁBAVY

KALÍŠCI
2. března

LUKOV

Železničářský ples

3. března

KDOUSOV

Obecní ples

1. dubna

MYSLETICE

Velikonoční zábava
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tel.:  776 697 180

tel./fax:  384 420 140
e-mail.: info@oknabastl.cz

 info@klicvasehobydleni.cz

NAVŠTIVTE NÁS NA VZORKOVÉ PRODEJNĚ DAČICE

SLEV
Y 

PLA
STO

VÝ
CH 

OKE
N

www.oknabastl.cz

VNITŘNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ 

GARÁŽOVÁ VRATA

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ ...

STŘEŠNÍ OKNA

STAVEBNÍ POUZDRA

OKNA, DVEŘE

ZATEPLENÍ FASÁD

PLOTY, POSUVNÉ BRÁNY

Antonínská 15/II 
(obch. centrum - směr nemocnice)

Kolekce:

Porta KONCEPT

Porta CPL

Porta FIT

Porta FOCUS

Porta RESIST

Verte G

SLEVA PLATÍ NA KOMPLET dveře + zárubeň

odolné povrchy CPL

Sleva 25%
Sleva 25%  

na vybrané kolekce 

na vybrané kolekce 

PORTA DOORS

PORTA DOORS
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Pracujte v Jemnici nebo ve Znojmě, v podniku s tradicí

Získejte práci v oboru elektrovýroby

Operátoři do výroby
Nabízíme:

Pro více informací pro zaměstnání v JEMNICI volejte na telefon: 

+420 568 408 811
Pro více informací pro zaměstnání ve ZNOJMĚ volejte na telefon: 

+420 515 262 218

www.egston.cz

Náplň práce:
plánování, výroba přípravků, příprava dokumentace

Požadavky:
technické vzdělání nebo dlouholetá praxe v oboru

znalost práce na PC

čtení technické dokumentace

znalost NJ výhodou

Technik 

  zaměstnání v oboru s potenciálem

 pro další růst v podniku

 se zahraničním kapitálem

práci s výbornou dostupností

 a vlastním parkovištěm

fl exibilní pracovní dobu

vybavené pracoviště

 a certifi  kované ochranné pomůcky

možnost kariérního růstu

 a dalšího vzdělávání

systém odměn a příplatků

 motivující zaměstnance

jazykové kurzy pro zaměstnance

možnost zkráceného úvazku

13. plat - navýšení formou

 vánoční a dovolenkové prémie

systém benefi tů pro zaměstnance

4 000,- Kč náborový příspěvek

1 000,- Kč příspěvek

 na dioptrické brýle

10 000,- Kč prémie za získání

 nového pracovníka

Mzda:
13.000 - 17.000,- Kč

Požadavky:
Manuální zručnost, pečlivost

místo pracoviště JEMNICE

SWN Moravia,  s. r. o.

Mladoňovice 65, 675 32  Třebelovice

VÝROBCE CELODŘEVĚNÝCH,

KOMBINOVANÝCH A KOVOVÝCH SCHODIŠŤ

PŘIJME DO SVÉHO TÝMU

Nabízíme zajímavé fi nanční ohodnocení a zaměstnanecké výhody 

stabilní společnosti

Vyřizuje: p. Šuman,  suman@swn.cz                           tel. 774 660 976

OBCHODNÍKA S NĚMČINOU

TRUHLÁŘE

ZÁMEČNÍKY

MONTÁŽNÍKY

PRACOVNÍKA OBSLUHY CNC

LAKÝRNÍKA – pro nanášení laků a mořidel

Ev. manuálně zručné pracovníky na zapracování – možno i ženy

Nabídka letní brigády
mezinárodní kemp - Staré Hobzí

Ty My

zachováš dobrou náladu
v týmu

zùstaneš klidný za všech okolností

zvládneš pracovat 
samostatnì

budeš upøímný a pøíjemný

nezalekneš se komunikace
v angliètinì

zaøídíme Ti pøespání a jiné výhody

budeme kladnì hodnocenou
položkou v životopise

pomùžeme Ti s angliètinou 

mùžeš pracovat s cizinci
a pøesto zùstat doma

nabídneme Ti jistou brigádu
na mnoho let

Náplò práce: Kontakt: Co nabízíme:

V pøípadì zájmu nám pošli životopis 

na naši emailovou adresu

Domluvíme si schùzku
a všechno Ti zodpovíme

Robert Louwsma

crew@campingletniden.com

- více druhù uplatnìní
- odmìnu 75 - 110 Kè/h 
  (dle zkušeností, vìku a
  úrovnì angliètiny)
- spolupráci i mimo léto

- prodej zboží
- servírování minutek
- výpomoc hostùm
- vyøizování nákupù
- úklid a domácí práce

+ pøípadnì možnost 
   plavèíka, aupair,
   èi správce

CAMPING LETNÍ DEN s.r.o.
Staré Hobzí 105
www.campingletniden.com
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lařství – Jihlava, cena snížena 

na Třetinu, pluh, obracák a bránu 

– Terra – Vari. Tel.: 776 262 686.

Pojízdný včelín bez úlů 

v  dobrém stavu, cena doho-

dou. Tel.: 723 049 287.

Ruční sekačku 

na trávu za 300 Kč. Tel.: 604 174 

320.

Nářadí za Vari, radla 

na  sázení a  vyorání brambor, 

válec, vozík, cena dohodou. 

Tel.: 606 392 490.

Malotraktor TZK24, 

lištovou sekačku nesenou, ře-

men plochý, šíře 12 cm, délka 

12 m. Tel.: 606 224 177.

Starší rozmetadlo 

průmyslových hnojiv – Ama-

zone na  5 q i  s  náhonem. Tel.: 

739 059 229.

Vlek 7 t čerpadlo vodovod. 

Škoda Octavie 1,9 TDi, vyorá-

vač brambor, čert, bruska sto-

jan., kohouty chovné králíky, 

žebřík. Tel.: 605 379 247.

OSTATNÍ

2 vyvázané knihy časopisu 

Domov a  svět, ročník 1930 + 

1931. Lustr křišťálový, 2 rame-

na, stáří 40 r. v  dobrém stavu. 

Tel.: 604 795 113.

Vysílačky Cobra, dosah 

3 km, fotoaparát Olympus SP 

500UZ 6 megapixelu 7 let starý, 

plně funkční s návodem, levně. 

Tel.: 607 536 040.

Stropní dvou zářivková 

svítidla bez krytu skladem 6 ks 

po  150 Kč, volejte večer. Tel.: 

776 295 056.

Větší hakličku na zelí. 

Levně prodám menší rotoped. 

Pěkný, levně. Tel.: 722 965 438.

Anděla, výška 49 cm, 

cement. Nový. Cena 700 Kč. 

Tel.: 606 398 186.

Zalištované svin. mapy – 

ČR vlastivědná 115 x 155, ČR 

zeměpisná 112 x 80 Evropa, po-

litická 155 x 110. Vše v pěkném 

stavu. Tel.: 776 268 228.

Hliníkovou várnici 5 l, 

elektronickou retro stavebnici 

číslicové techniky Logitronic 

02, psací stroj zn. Zeta. Tel.: 

722 826 078.

Zmrzlinový stroj 

Spaceman. Ještě v  záruce. 

Původní cena 300 tisíc, nyní 

160.000 Kč. Tel.: 723 216 749.

Klasický kufříkový 

psací stroj, prakticky nepouží-

vaný. Cena 1.000 Kč, odběr Telč. 

Tel.: 777 873 123.

Přenechám, dvoj hrobové 

místo s  pomníkem a  krycími 

terasovými deskami v obci Kra-

sonice. Tel.: 605 059 317.

KOUPÍM

Slabikář z 50. let nebo 

vyměním za  odbornou knihu 

„elektrická zařízení osobních 

automobilů“ z r. 1985. Tel.: 723 

700 355.

Kontrabas, housle, 

violoncello, violu. Nábytek 

chromovaný. Hodiny, hodinky. 

Vše i  poškozené. Přijedu. Pla-

tím v hot. Tel.: 773 644 643.

Truhlářská ztužidla 

80 – 120 cm. Tel.: 723 170 094.

Benzínový motor 

asi 20 kW, možno i  převodov-

ku. Tel.: 605 194 360.

Půdovky asi 200 ks. 

Tel.: 720 286 280.

Stř. tašky staré pálené, 

do 2 Kč za kus. Červené. A zby-

tek polystyr. desek ze stavby ř 

cm, levně. Tel.: 721 601 127.

Seno. 

Tel.: 721 958 737.

Zaplatím 1.000 Kč 

za  starou trojúhelníkovou ple-

chovku od  oleje Mobiloil, Ae-

roshell, Shell. A  koupím i  jiné 

plechovky. Tel.: 608 353 791.

Včelařskou maringotku 

i  se včelami. Nebo samotná 

včelstva. Tel.: 722 971 951.

AUTO & MOTO
PRODEJ

OSOBNÍ AUTOMOBILY

Citroen Xara Picasso 2 HDi, 

velmi zachovalý, garážovaný, 

cena dohodou. Tel.: 606 225 

657.

Fiat Punto 1,2, 5 dveří, 

najeto 170.800 km, TK 8/ 19. 

Cena 7.000 Kč. Tel.: 724 219 731.

Fiat Seicento Abart 

v perfektním stavu, cena doho-

dou. Tel.: 606 604 510.

Opel Astra Combi, 

r. v. 1998, TDi 2.0 plana, TK 

06 2018, vadné čerpadlo, cena 

10.000 Kč, dohoda. Volejte 

po 15. hod. Tel.: 728 530 333.

Opel Fronter B limited 

2,2 DTi, r. v. 98, 165.000 km, vyh. 

sedadla, boh. výbava, tažné 

zař., modrá metalíza, bez koro-

ze, vel. pěkné. Tel.: 728 282 757.

Opel pětimístný, 

turbo diesel za  20.000 Kč, rok 

2003. Tel.: 720 333 849.

Peugeot 207 HDi, 1,6, 

5 dveří, 09, PC, TZ, KL, 110 PS, 1. 

maj., pr. serv., gar., v zim. neje-

tý, nové napl. + aku, stav vozu 

– jako nový, 118.000 Kč. Tel.: 

776 196 735.

Seat Arosa 1.8 Sdi, 

r. v. 2000, spolehlivý, nízká spo-

třeba 3,5 l, nová spojka, brzdy 

a  pneumatiky, cena 17.000 Kč. 

Tel.: 605 395 561.

Suzuki Grand Vitara 1,9 

DDiS, r. v. 2008, 4 x 4, 3 dvéř., 

stříbrná met., plná výbava, 

výborný stav, cena 169.000 Kč. 

Tel.: 723 965 367.

NÁHRADNÍ DÍLY
Š 120 apod. – ND, 

včetně pneu. Tel.: 705 263 211.

2 x rezervu Ford 

4 x 108 – 15, stahovák brzd. bub. 

Š 105. Brzd. trubičky Favorit. 

Brzd. čelisti Opel Corsa. Brzd. 

válec Š 105. Tel.: 721 601 127.

4 x pneu Barum Polaris 

155/ 65 R 14 i s disky nebo vy-

měním za  pneu 155/70 R 13, 

minicar Stela 214 (ř. p. od 15 let) 

– levně. Tel.: 723 159 350.

1 x zimní pneu pěkná 

175/ 70 R 13 2 á 200 Kč a zimní 

pěknou pneu 155/ 80 R 14, ra-

diálku za  200 Kč. Dále 13 a  14 

duše. Tel.: 384 498 022.

1 x zimní téměř nejetou 

pneu zn. Firestone 175/ 70 R 

13 a  jednu zn. Point. Vhodné 

na  rezervu, jedna za  200 Kč. 

Tel.: 602 834 465.

4 ks letních gum 

na  auto, rozměr 165/ 65 R 13. 

Tel.: 704 025 045.

Na Zetor 25 A zadní 

blatníky kulaté, nádrž, sedač-

ku, horní závěs, kompresor, vše 

zachovalé. Tel.: 606 392 490.

Karavan pro 3–4 osoby, 

STK do  2019, nová elektr., va-

řič na  PB, chemické WC, led-

nička na  12 V, pěkný. Cena 

380.000 Kč. Tel.: 728 511 885.

Traktor Super 50, vlečku, 

dvojkolku a náhradní díly. Tel.: 

734 372 377.

KOUPĚ

Starou motorku, mopeda 

S11 – 22 Pionýra jednosedad-

lového. I nepojízdného i bez T. 

P. Tel.: 606 392 490.

Rám na MTC ČZ 250 

tourist (1936 – 40) popř. i  jiné 

díly nebo neúplný vrak. Mož-

nost výměny za J 250 pérák se 

SPZ! Tel.: 722 768 357.

BYTY & 

NEMOVITOSTI
PRODEJ

Byt v Telči 4+1, 

volný ihned. Info na  tel.: 

606 555 708.

Byt 2+1 v Dačicích 

v  panelovém domě, v  osob. 

vlastnictví, volný ihned, cena 

1,4 mil. Kč. Volejte po  18. hod. 

Tel.: 606 849 225.

Chatu 2+1 u Popelína 

obyt. plocha 55 m2, sprchový 

kout, WC, odpady, nové elektro 

rozvody, zahrada 100 m2, cena 

dohodou. Tel.: 724 801 454.

pokračování ze str. 17

Upozorňujeme zadavatele soukromé řádkové inzerce 

z Moravských Budějovic a okolí, že od 1. ledna 2018 

už není možné podávat vyplněné kupóny s inzeráty 

v Realitní kanceláři, nám. ČSA 55, v Mor. Budějovicích.
(Po dohodě bylo zrušeno pouze sběrné místo pro Jarmark, 

realitní činnost probíhá dále beze změny!)

Vaše inzeráty podávejte, prosím, výhradně 

v TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU
POZOR! Od ledna přestěhováno na adresu

nám. Míru čp. 25 (podnikatelský inkubátor)

tašek a  150 nových plných ci-

hel, vše za  3 Kč kus. Tel.: 736 

422 445.

Truple asi 300 ks za odvoz, 

Hostim. Tel.: 606 794 420.

Fasádní barvu 2 x 25 kg 

(pomerančová) zrno 1,5 mm. 

A staré rádio a starý šlapací šicí 

stroj. Tel.: 776 612 025.

1 tabuli sádrokartonu 

125 x 200 12 mm, 7 tabulí 5 mm 

silného skla 100 x150 cm s  po-

tiskem. Tel.: 737 609 245.

Velké silniční obrubníky, 

křidlice bobrovky 160 ks 3 Kč /

ks, 2 ks vikýřů, levně. Tel.: 604 

671 591.

Zachovalou stavební 

míchačku tovární výroby 

na  jedno kolečko, 220 V. Dači-

ce. Cena 2.500 Kč. Tel.: 606 882 

920.

Originál stavební rozvaděč 

220 V  – 380 V, cena 2.500 Kč. 

Tel.: 603 573 971.

Palivové dřevo, smrk, 

borovice, čerstvé, cena 500 Kč 

za  1 m, rovnaný, odvozní mís-

to Volfířov, nařezané na  1 m 

a 50 cm. Tel.: 606 792 815.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ & 

ZEMĚDĚLSKÉ POTŘEBY
Medomet tří rámkový, 

pohon klikou. Internet – vče-

Tel.: 702 480 912.

Frézu na dřevo DV. 

Tel.: 722 553 859.

Soustruh R 5 v dobrém 

stavu, cena 24.000 Kč. Tel.: 723 

049 287.

Pásovou brusku 

na  dřevo, velkou, cena doho-

dou. Tel.: 731 037 722.

Pásovou pilu na dřevo 

P 320 – II za 4.000 Kč. Stolní vr-

tačka na ponk do prům. 13 mm 

za 2.000 Kč. Tel.: 606 542 451.

Dvou nožovou litinovou 

srovnávačku tovární výro-

by. Šířka záběru 30 cm. Cena 

9.000 Kč. Tel.: 728 902 892.

Transformátor 380 V, 

výstup 3 x 14 V, ampérmetr, 

voltmetr, plechovou skříň. Tel.: 

604 116 002.

STAVEBNÍ MATERIÁL 

A ŘEZIVO
Plastovou vanu umývadlo, 

baterie, disky Octavie, Fabie, 

nový model Ford, Citroen, 

Toyota, VW, Hyundai, křovino-

řez. Tel.: 602 421 460.

Vchodové dveře 115 x 230 

masív s rámem, komplet, dále 3 

okna, Euro 110 x 130, nové, ne-

použité. Tel.: 727 912 720.

3 druhy střešních cement. 

PRODÁM BRAMBORY 
konzumní - 6 Kč,

sadbu - 8 Kč, krmné - 3 Kč

Tel.: 723 046 292

Prodej štípaného 
palivového dříví

út - pá 10 - 12 hod.

777 47 80 86
 TK Podcestný Mlýn

PRODÁM BRAMBORY 

odrůdy Adéla, Anuschka, Lau-

ra, Georigna a Antonia. Cena 

dohodou. Zvolenovice u Telče 

Mob. 737 267 353

TÝM RESTAURACE U SRNCŮ; Polická 176, JEMNICE

KUCHAŘE/ KUCHAŘKU

BRIGÁDNÍKY/VÝPOMOC ZA BAR
Více info na tel. : 724 115 909

přijme: 

TRUHLÁŘSTVÍ 
J. Čurda Mladoňovice 
PŘIJME TRUHLÁŘE 

A POMOCNÉHO DĚLNÍKA

Tel.: 603 444 382

KOUPÍM DŮM, 
CHALUPU 

do 20 km 

od Moravských Budějovic.

Platím HOTOVĚ !

tel : 569 422 135

ADMINISTRATIVNÍ PRÁCE 
z domova.  Maximální výši 

výdělku si určujete sami bez 
omezení pracovní dobou nebo 

věkem. Volejte 603 372 223.

Přijmu 

PEKAŘE 
na HPP

Aschaff enburg (BAVORSKO)

Ubytování zajištěno, 

nutná znalost NJ

Kontakt:

+49 160 4466890

erich.schoenig@gmail.com

LEŠENÍ
Půjčovna lešení HAKI

Tel.: 603 865 785

NABÍZÍM PŘIVÝDĚLEK 
12 000 – 16 000 Kč měsíčně 

Info na tel.: 792 219 006

KOUPÍM AUTO 
v jakémkoli stavu i bez STK 

do 30 tisíc nebo dohodou. 

Tel.: 720 681 023 i SMS
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DAČICE:  Knih ku pec tví Hejl, Masarykova 47

 Elektro Bubeník, Tř. 9. května 18

JEMNICE: Turistické informační centrum, Husova 2

TELČ: Drogerie – Zdravá výživa ROZMARÝNA, nám. Zachariáše z Hradce 58

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE: Turistické informační centrum, nám. Míru 25

SLAVONICE: Cyklo sport servis u Čápů, Jana Žižky 51

NEVYŽADUJTE PROSÍM INFORMACE 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

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 p, pro de j před-

mětů v rám ci pod ni ká ní, pro ná jmem pro stor pro ko merč ní úče ly 

(na bíd ka i po ptáv ka) atp. 

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. Tento typ inzerátu lze podat jako placenou inzerci 

v rámečku.

Použijte výhradně AKTUÁLNÍ ORIGINÁLNÍ KUPÓN z nového 

čísla! Inzeráty podané jiným způsobem (bez kupónu, na starém či 

zkopírovaném kupónu) budou vyřazeny!

Řádkovou inzerci nepřijímáme e-mailem ani telefonicky.

POUZE 2 ŘÁDKOVÉ INZERÁTY na 1 domácnost, jméno a te-

lefonní číslo!

Jeden kupon platí pouze pro jed no otištění.

Pro zápis telefonního čís la uží vej te prosím for mát xxx xxx 

xxx. Omezíte tím riziko chyby v tel. čísle.

Otištění bezplatného in ze rá tu není právně vymahatelné. Redakce 

si vyhrazuje prá vo v pří pa dě po chyb nos tí o ne ko merč ním charak-

teru 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. Adresu uvedenou pod textem in-

zerátu netiskneme..

Bližší informace na  tel.: 602 767 954 (POUZE V  PRACOVNÍ 
DNY)

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 

10018  98. ADRESA REDAKCE NOVIN: Göthova 66, 380  01 Dačice. Tiskne MAFRA, a. s., tiskárna Olomouc. Číslo 3/2018  vyšlo 

1. března 2018. 

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

Uzávěrka dubnového JAR MAR KU pro plošnou i řádkovou in zer ci je 23. března 2018 ve 12.00 hod.

zde odstřihněte

zde odstřihněte

Označte 

rubriku: 
 Prodej

 Koupě

 Auto-moto

 Byty nemovitosti

 Zvířectvo

 Za měst ná ní  Různé 

 Seznámení(jen „hledám práci“)

4/2018

dubenNEKOMERČNÍ INZERÁT ZDARMA 

JMÉNO A ADRESA

(adresa uvedená zde se netiskne)

TEXT VAŠEHO 

INZERÁTU :

tel.:

ti
št

ě
n

é
 ú

d
a

 je

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 (prac. dny)

384 358 211
Pohotovost Dačice (víkendy, svátky – dospělí 

8–18 h, děti 8–14 h)

384 358 276
Nemocnice Třebíč

568 809 111
Nemocnice Jihlava

567 157 111
Nemocnice J. Hradec

384 376 111

Kde můžete podat váš řádkový nekomerční inzerát?

CENY JEDNOTLIVÝCH OZNÁMENÍ:

Text bez fotografi e: 120 Kč vč. DPH

Text s fotografi í: 240 Kč vč. DPH (dvojportrét nebo další fotografi e + 100 Kč)

VAŠE OZNÁMENÍ MŮŽETE PODAT:

osobně v redakci ve Slavíkovicích nebo v Dačicích (adresa v tiráži dole na stránce)

písemně na adresu: Hana Kalábová, Jarmark, Slavíkovice 54, 675 31
e-mailem (pouze tyto rubriky, ne soukromou inzerci!): jarmark.noviny@centrum.cz

OZNÁMENÍ DO RUBRIK BLAHOPŘÁNÍ, VZPOMÍNKY, PODĚKOVÁNÍ

Zahradu se zděnou 

chatou v  kolonii i  TRW v  Dači-

cích, el. přípojka. Tel.: 723 894 

859.

Zahradu v Moravských 

Budějovicích u koupaliště. Tel.: 

736 129 703.

Zemědělskou půdu. 

Tel.: 605 965 649.

KOUPĚ

Rodinný dům v Jemnici 

za  rozumnou cenu. Tel.: 728 

633 538.

PRONAJMU

Zařízený byt 2 + kk 

s terasou v novém RD v Kraso-

nicích, 17 km od Dačic. Pro 1–2 

pracující osoby. Tel.: 602 327 

229.

Byt 3+1 po rekonstrukci, 

Matějovec 6, Č. Rudolec, ihned 

volný, ústřední topení, na tuhá 

paliva, kauce 2 nájmy, referen-

ce. Tel.: 724 623 972.

Byt 3+1 v Jemnici. 

Tel.: 724 678 313.

Garáž v Moravských 

Budějovicích. Tel.: 604 947 738.

ZAMĚSTNÁNÍ

Hledám brigádu. Jsem 

v  důchodu. Třeba v  autodo-

pravě, příp. autobazaru. Mám 

praxi, ŘP A, B, C, D, E, T. I jedno-

rázovou výpomoc. Děkuji. Tel.: 

732 962 288.

Hledám práci řidiče 

C, C + E, dva roky praxe. Nej-

raději sklápěčka apod. Tel.: 

728 312 318.

ZVÍŘECTVO
KOUPĚ
Štěně bloodhounda. 

Tel.: 728 182 742.

PRODEJ

Loňské mladé 

papoušky nádherné. 500 Kč/ 

kus. Tel.: 774 309 393.

Samice moravský 

modrý bez PP, rodiče s PP. Tel.: 

728 775 676.

Kohoutky zakrslé, 

tříbarevné, rousné (liliputky), 

levně. Tel.: 604 617 247.

Vietnamská selata, 

cca 10 kg, cena za  kus 500 Kč, 

1 sviňka, 7 vepříků. Tel.: 

728 358 871.

RŮZNÉ

Daruji za odvoz světlou 

lakovanou javorovou obývací 

stěnu. Vhodné např. na  chatu. 

Krahulčí. Tel.: 728 971 144. 

Hledám spolujezdce 

do Laa, vstupné v úterý pro se-

niory a 20% v restauraci, sauny 

zdarma. Jezdím sám + dvě oso-

by + 55. Tel.: 728 921 261.

Daruji zavařovací sklenice. 

Tel.: 723 650 939.

Daruji za odvoz dvě 

funkční čalouněná křesla 

na kolečkách, potah v medové 

barvě. Tel.: 607 765 913.

Sběrateli daruji 

kompletní svazky časopisu 

Sdělovací technika, ročník 

1982–1988. Odběr Telč. Tel.: 

777 873 123.

SEZNÁMENÍ

Vdovec hledá 

kamarádku do  60 let na  pro-

cházky přírodou z  Telče, Kra-

hulčí, Mrákotína a  blízkého 

okolí. Učiň taky krok. Tel.: 

776 074 033.

Rozv. 43/ 174/ 70 hledá 

paní, slečnu drobnějšího vzrůs-

tu pro vážnou známost. Už mě 

nebaví, být sám. Léto začíná. 

Tel.: 608 049 256.

Hledám příjemnou ženu 

štíhlejší postavy 30–40 let 

k  občasným únikům z  reality. 

Ženatý 43/ 185. parcoba@se-

znam.cz Tel.: 774 114 066.

Hledám kamarádku, 

nejlépe motorkářku apod. Tel.: 

728 312 318.

Hledám kamaráda, 

kamarádku k seznámení. Do 25 

let. Tel.: 723 415 533.
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VYDAVATELSKÉ PRÁCE:
Jaroslav KALÁB
Slavíkovice 54, 675 31 Jemnice

tel.: 739 077 985

e-mail: jarmark.tisk@centrum.cz

2018
MORAVSKOBUDĚJOVICKÝ 

MIKROREGION 

VELKÝ ÚJEZDVRANÍN LAŽÍNKY KRNČICE VESCE

JACKOVBOLÍKOVICEŠAŠOVICEBÍTOVÁNKY

HORKY

HORNÍ LAŽANY

Moravské Bud jovice d íve a dnes

20182018

PUBLIKACE 
ČERNOBÍLÉ I BAREVNÉ

BROŽURY 

VÁZANÉ KNIHY

VÝROBA BROŽUR A KNIH
PRO VÝROBU VAŠICH PUBLIKACÍ VÁM ZAJISTÍME:
-  grafi cké řešení sazby i obálky

-  scanování obrazového materiálu 

-  přepis textu do elektronické podoby

-  sazbu textu

-  výrobu a zajištění tisku brožur a knih

PRO VAŠE PUBLIKACE NABÍZÍME MOŽNOST VAZEB: 
V1  (skoba) 

V2  (lepená brožura) 

V4  (lepená a šitá vazba)

V8  (šitá vazba s pevnými deskami)

 233/18 tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz

Miroslav STEJSKAL - STELA

ÚVOZ 956, JEMNICE

e-mail:  stela2.jemnice@seznam.cz

 lenka.stejskal@centrum.cz

Miroslav STEJSKAL - STELA

stavebninystavebniny
                     VST ÍCNOST
ODPOV DNOST
                       EXISTENCE
  PROFESIONALITA
            JISTOTA

PROČ ZVOLIT STAVEBNINY STELA?
TRADICE - jsme tradiční dodavatelé stavebních materiálů

TÝMOVÁ PRÁCE - týmová spolupráce je základem stabilní fi rmy...

OTEVŘENOST - jednáme otevřeně, upřímně a vstřícně

MOTIVACE - naší společnou motivací je být nejlepší

ROZVOZ PO JEMNICI ZDARMA
ZAJIŠŤUJEME DODÁVKY MATERIÁLŮ 

vč. skládání hydraulickou rukou 

do vzdálenosti 10 m.

Po - Pá:   7- 16 hod.       So:  7 - 11 hod.tel.: 731 610 305

Provádíme kalkulace dle požadavků zákazníka ZDARMA
ZBOŽÍ, KTERÉ NENÍ SKLA DEM, ZAJIŠŤUJEME DO 3 DNŮ

AKCE DO VYPRODÁNÍ 
ZÁSOB

Lepidlo PROFI-FLEX  25 kg 

209,09 Kč 

nyní  185,- Kč s DPH

Pecicret K 01  30 kg
univerzální malta pro zdění 

i omítání

86,10 Kč   nyní  77,- Kč s DPH

PCI Saniment 01  25 kg
Štuková sanační omítka pro 

sanaci vlhkého a zasoleného 

zdiva

208,60 Kč  nyní  183,- Kč s DPH

NOVĚ NASKLADNĚNO
Lepidlo na cihly 750 ml

143,- Kč s DPH

SOUDAFOAM GUN PROFESSIONAL 

ZIMNÍ 65 l
pěna nízkoexpanzní zimní

148,- Kč s DPH

Polystyrenové kuličky 250 l

472,- Kč s DPH

MIRELON 5mm/150mm pás bez fólie 3,70 Kč s DPH/m

MIRELON 5mm/100mm pás bez fólie   2,80 Kč s DPH/m

MIRELON 5mm/150mm pás+PE fólie   5,80 Kč s DPH/m5,80 Kč s DPH/m

MIRELON 3mm fólie  10,90 Kč s DPH/m10,90 Kč s DPH/m

l

Lišty omítkové – rychloomítníky
Rychloomítník 6mm/ 2,6m

17,- Kč s DPH/ks

Rychloomítník 10mm/ 2,6m

19,- Kč s DPH/ks

PROFI MK2 1,2 mm
vnitřní i vnější vápenocementová omítka  omítka  

s bílým cementem 40 kg

AKČNÍ CENA    

135,- Kč s DPH

  

HLEDÁTE NOVÉ BYDLENÍ?

HLEDÁTE NOVÉ BYDLENÍ?

Tel.: 602 633 004 pí. Andělová

Chcete opustit zázemí svých rodičů?Chcete opustit zázemí svých rodičů?
Chcete opustit Váš drahý a nadměrečný byt?Chcete opustit Váš drahý a nadměrečný byt?

NABÍZÍME K PRONÁJMU GARSONKY A BYT 1 + 1 

V pěkné a klidné lokalitě v Jemnici
Valentova / Třešňová ulice (bývalý fi nanční úřad)

Cena již od 3500 Kč měsíčně + energie
Možnost parkování před domem; připojení WIFI a TV

PO DOHODĚ MOŽNÁ PROHLÍDKA

fotograf

Petr Žižka

Svatební

tel.: 737 527 578
www.fotozizka.cze-mail: info@fotozizka.cz

FB: Petr Žižka - Svatební fotografi e
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NÁBYTEK

DVEŘE, SCHODY, OKNA

KUCHYNĚ NA MÍRU a další

cenová nabídka zdarma                                                   jsme plátci DPH

Bártů Karel 
  606 690 034

karelbartu@seznam.cz 

Skořepa Dominik
  725 915 287

Špička Pavel 
  728 881 727

truhlarstvispicka@seznam.cz

TESAŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ, POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

STŘEŠNÍ OKNA, PŮDNÍ VESTAVBY

DŘEVOSTAVBY

NAVŠTIVTE NAŠE 
INTERNETOVÉ STRÁNKY 

www.strechykomplet.cz

Kompletní truhlářské práceKompletní truhlářské práce

INTERNET

MÍSTNÍ  
SERVISNÍ TÝM  

A RYCHLÁ 
PODPORA

měsíčně vč. DPH
250 Kč900 Mbit/s až

bez limitů a FUP

od

BEZPEČNĚ 
S  HUSQVARNOU 

2018
Akce trvá od 14. 2. do 11. 7. 2018

K nákupu křovinořezů 
HUSQVARNA 535RXT, 545RXT nebo 
555RXT dostanete bonus v hodnotě 
až 3 454 Kč.

BONUS
K NÁKUPU

HUSQVARNA 550 XP®

17 990 Kč
HUSQVARNA 562 XP®

22 790 Kč

Bonus v hodnotě

2 345 Kč
Bonus v hodnotě

3 380 Kč

HUSQVARNA LC 551SP 29 790 Kč
HUSQVARNA LC 451S 24 990 Kč

K nákupu 3 ks akumulátorových strojů 
HUSQVARNA* a 1 ks nabíječky QC330 

dostanete jako bonus:

1 ks akumulátoru BLi200
Bonus v hodnotě

3 405 Kč

K nákupu rideru HUSQVARNA P 524 včetně žacího 
ústrojí dostanete jako bonus:

akumulátorový stroj HUSQVARNA*, 
nabíječku QC330, akumulátor BLi200 
a vysokotlaký čistič 
HUSQVARNA PW460.

K nákupu rideru HUSQVARNA P525D (bez nebo s kabi-
nou) včetně žacího zařízení nebo sekačky s nulovým 
poloměrem otáčení Z560X dostanete jako bonus:

2 akumulátorové stroje HUSQVARNA*, 
nabíječku QC330, akumulátor BLi200 
a vysokotlaký čistič PW460.

HUSQVARNA 580BTS

20 290 Kč

Bonus v hodnotě

3 150 Kč

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X

109 990 Kč 
HUSQVARNA AUTOMOWER® 550

114 990 Kč

Akumulátorový stroj 
HUSQVARNA*, nabíječka QC330 
a akumulátor BLi200.

Bonus v hodnotě

8 200 Kč

BONUS
K NÁKUPU

BONUS
K NÁKUPU

BONUS
K NÁKUPU

BONUS
K NÁKUPU

BONUS
K NÁKUPU

BONUS
K NÁKUPU

BONUS
K NÁKUPU

*Akce platí 
pro vybrané 

akumulátorové výrobky 
Husqvarna. O dostupnosti 

se informujte 
u autorizovaného 

dealera Husqvarna.

po - pá  7.30 - 12.00   13.00 - 17.00

so  8.00 - 11.00

tel./fax:  567 243 759
mobil:  775 673 267 
email:jackwerth@seznam.cz

JACKWERTH, Masarykova 99, TEL


