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jihozápadní Moravy

21.450 ks 6/20

jarmarkjarmark

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

UKLÍZÍME PÁSEM AŽ DO SKLEPA

  SKLADUJEME POD STŘECHOU

PŘESNÉ VÁŽENÍ NA DIGITÁLNÍ 

 CEJCHOVANÉ VÁZE - je u nás samozřejmostí

ÚČAST ZÁKAZNÍKA U VÁŽENÍ - na přání tel. oznámíme hodinu nakládky

SLUŠNÉ SLUŽBY, PŘÍZNIVÉ CENY

MOŽNOST PLATIT KARTOU - nutno hlásit předem

JARNÍ CENY UHLÍJARNÍ CENY UHLÍ

nakoupíte
u K&B, s.r.o.

POZOR !!!
NEJNIŽŠÍ CENA 

PALIV ROKU 

2020

Vladimír Kyprý, Vladimír Kyprý, BUDÍŠKOVICEBUDÍŠKOVICE 14 14

tel. 602 131 613, 384 384 008                          tel. 602 131 613, 384 384 008                          www. vcelarstvi-kypry.czwww. vcelarstvi-kypry.cz

Ing. Zbyněk Daňhel 

Budíškovice 8 
tel.: 384 495 128

Česká značka DAKR je ,,sekání“

Zjistíte na www.dakr.com 

a zakoupíte v Budíškovicích.

NA LÉTÁNÍ  KOLEM CHALUPY, POMOCNÍK PRO ZAHRADNÍKY, 

NA LOUKY I PASTVINY, ÚPLNĚ NA VŠECHNO!

ŠICÍ STROJE SE SERVISEM
OPRAVUJEME, ČISTÍME A SEŘIZUJEME 
I JINÉ ZNAČKY ŠICÍCH STROJŮ (ne marketové nebo z letáků), 

např. LUCZNIK, VERITAS, LADA, 
které Vám ještě dlouhé roky mohou dobře posloužit 

a díky nimž nejsou nutné vyrábět nové .

Aktuální informace na 

www.stihl.cz

Tady
Jsme
doma
–
Prodejní Akce
Od 1. 4. do 30. 6. 
2020
NA: k ovino ezy, 
seka ky s košem, pily, 
plotost ihy, drti e 
v tví, post ikova e 
a AKU program

Garance dodávky  

náhradních dílů 

minimálně deset 

roků od ukončení 

výroby modelu.
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     tel: 384 420 257, 384 420 258

PROVOZNÍ DOBA: 
po–pá  7.00–11.30   12.00–16.00

so  7.30–12.00MERCEDES – hydraulická ruka
RENAULT KERAX – 13 tun

NOVĚ:

!!!AKCE
 Uhlí–jaro 2020

PROVOZNÍ DOBA:NOVĚ:NOVĚ:NOVĚ:

AKCE
Uhlí–jaro 2020jj

NEJLEVN JŠÍ 

NEJLEVN JŠÍ 

UHLÍ
UHLÍBRIKETY DŘEVĚNÉ   balení 10 kg balení 25 kg

PÍSEK  plavený 0–4 mm  maltový  0–2 mm  betonový  0–4 mm 
OBLÁZKY  4–8 mm 8–16 mm  16–32 mm
PRODEJ ŠTĚRKŮ  DK 0 – 4  až DK 32 – 63

HNĚDÉ UHLÍ bílina/ledvice   
kostka  4–10 cm
ořech I  2–4 cm
ořech II  1–2 cm

ČERNÉ UHLÍ 
kostka  5–8 cm
ořech I  3–5 cm
kovářské  1–3 cm
koks  2–4 cm

BRIKETY 
Rekord 4“  10–11 cm
Rekord 2“  5–6 cm
Union 3“  7–8 cm

NEJLEPŠÍ CENY !!!využijte jarní slevy do 30.6.

PRODEJ LPG

UHELNÉ SKLADY  DAČICE

BLIŽŠÍ INFO:
www.

soutez.topchytre.cz

Nákup 
se slevou!

-50%

Nákup min. za 
7000 tis.

ŠTĚRKY SKLADEM Půjčovna vibrační desky 130 kg

NAKUP
REGISTRUJ SE
VYHRAJ

Od 1.3.2020

Odvoz suti, stavebního materálu, převoz stroje do 3,5 tuny.

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. 

Na Podolí 310, JEMNICE

SEZÓNNÍ PŘÍPRAVA

JARNÍ AKCE 2020

Obsah motoru: 25.0 cm³

Výkon: 1,1/1,5 kW/HP

Lišta: 30 cm

Hmotnost: 2,6 kg

9.995 Kč

8.495 Kč

Nejlehčí 

obouruční pila 

na světě 

s lištou 30 cm

ECHO CS-2511WES/30
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PO EZ D EVA MOBILNÍ PO EZ D EVA MOBILNÍ 
PÁSOVOU PILOUPÁSOVOU PILOU

 pořez přímo u Vás v lese na agregát 

 či doma na přípojku 380 V

 prkna, trámy, hranoly, latě, krovy…

 odpadnou náklady převozu na pilu

 délka řezu až 8,8 m, průměr až 115 cm

 vysoká přesnost a  výtěžnost díky 

 novým technologiím

Martin Křivánek

Hříšice 2, Dačice, 380 01

Tel. pro objednávky : 

606 511 507

www.pilakrivanek.cz

E-mail:

pila.krivanek@gmail.com

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  9.00 - 17.00 hod.
so  8.00 - 11.00 hod.

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

BLEŠÁK 
U SKALÁKA
20. června   9 – 17 hod. 

VE SKALÁKOVĚ MLÝNĚ u Meziříčka
e-mail: SkalakovaSarka@seznam.cz

VSTUP VOLNÝ
VSTUP VOLNÝ

PRODEJNÍ MÍSTO: 100 KČ

  výroba všech druhů pomníků 
 a příslušenství

sekání a obnova písma
parapety, schody, krbové římsy
kuchyňské linky

KAMENOSOCHA STVÍ
Karel Bo ek a syn

u h bitova

tel.: 568 422 575, 602 769 040

VŠE Z P ÍRODNÍHO KAMENE

www.kamenosocharstvi.webnode.cz
kaja.bocek@seznam.cz

Moravské Bud jovice

KRÁTKÉ
DODACÍ LH TY

uzávěrka 

čevencového 

vydání Jarmarku 

23. června 2020

ve 12 hod.
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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 

A DŘEVĚNÝCH 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:

DOPRAVA ZDARMA
VENKOVNÍ MARKÝZY

GARÁŽOVÁ VRATA

VENKOVNÍ ROLETY
PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ

Na vybrané 

druhy koberců, 

PVC a laminátových 

podlah sleva 

až 20%.
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Obchod

Nové Syrovice 104

 736 631 532, 736 631 533

OTEVŘENO PO - PÁ

8-12          13-17

PROSÍM VOLEJTE PŘEDEM

PRODEJ: 

MATRACE
MANŽELSKÉ POSTELE 

POVLEČENÍ

Truhlářství Janoušek

 736 631 532

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

  PALIVOVÉHO ŠTÍPANÉHO DŘEVA

TRUHLÁŘSKÉHO A STAVEBNÍHO ŘEZIVA

PALUBKY, TERASOVÁ PRKNA A JINÉ..

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA (HOBLOVÁNÍ, BROUŠENÍ...)

PRODEJ

 

POŘEZ KULATINY
na nové pásové pile o do 1 m.

Přijmeme zaměstnance do výroby

KOUPELNOVÉ 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 

NOVÉ VZORY OBKLADŮ A DLAŽEB

MNOŽSTEVNÍ SLEVY

OBKLADY A DLAŽBY od 150 Kč  SKLADEM

D
A

Č
IC

E

ROZVOZ ZBOŽÍ

NEKONČÍCÍ INSPIRACE 
PRO REKONSTRUKCE, RENOVACE A NOVÉ KOUPELNY

PROFESIONÁLNÍ PORADENSTVÍ                       GRAFICKÉ 3D NÁVRHY

724 223 601

bohumil.simka@seznam.cz

Tesařství

Pokrývačství

Klempířství

Zámečnictví

Bohumil Šimka       

z

ka      

DÁMSKÉ KABELKY                                                              DÁRKOVÉ POUKAZY
PÁNSKÉ OBLEKY, SAKA, KOŠILE, KRAVATY

VELKÝ VÝB R LETNÍHO OBLE ENÍ VHODNÉHO NA DOVOLENOU A PRO VOLNÝ AS

dámské letní šaty, haleny, tuniky, trika, sukn , šortky
pánská trika, polokošile
velký výb r pánského a dámského textilu 
spodní prádlo, pun ochové zboží 
šály, šátky

MALÉ 
SPOLE ENSKÉ

 ŠATY

ÁRKOVÉ POUK

MALÉ 
SPOLE ENSKÉ

 ŠATY

www.luzkoviny-burdova.blog.cz

ČISTÍRNA PEŘÍ PÁROU a UV-C

 VOLEJTE PROSÍM PŘEDEM NA 721 277 347 !!!

ŠITÍ DEK A POLŠTÁŘŮ

  velký výběr sypkovin

čištění párou a UV-C ničení bakteríí

kompletní servisLUCIE BURDOVÁ

JARNÍ AKCE 10% SLEVA

PŘÍJEM ZAKÁZEK POKRAČUJE BEZ OMEZENÍ
DAČICE  TŘEBÍČ
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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

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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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

o  P ípravné práce pro stavby
o  Vodohospodá ské stavby
Vlastní doprava, regiony Da icko, Jemnicko
739 416 925; info@krejci-cz.cz

ZEMNÍ PRÁCE Ladislav Krej í
traktorbagry JCB 3CX 
minibagrem JCB ZTS 
pásovým rypadlem CAT312CL

SKLO POKORNÝ
po, út, čt, pá 6 - 1430 hod.; st 6 - 16 hod.     email: sklenarstvipokorny@centrum.cz

tel. 704 214 136  
539 030 393,  603 818 346

D EVO POKORNÝ

ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ SKLA

ZASKLÍVÁNÍ, RÁMOVÁNÍ, PASPARTY

POLYKARBONÁT A SKLOLAMINÁT PRO VAŠI STŘECHU

mob: 734 305 474
tel: 539 030 393

po-pa  7 - 16 hod.                                                                        email:  drevona@email.cz

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA 400 KČ/M3

RYCHLOST A PŘESNOST JE SAMOZŘEJMOSTÍ…

PŘESNĚ NAŘEŽEME
trámy, fošny, prkna, latě…

navrhneme Vám optimální schéma pořezu

max. délka 7 m a průměr 95 cm

prořez jen 2 mm!

nařezané řezivo Vám na přání dovezeme 

SNADNO OHOBLUJEME 
vše co nařežeme a to za výhodnou cenu

délka a tloušťka bez omezení

max. šířka 80 cm

Hoblujeme na čtyřstranné frézce SCM

nejvyšší třídy se šesti frézovacími vřeteny

LEHCE VYROBÍME
RD, dřevostavby, pergoly, altány 

 a stání pro auta

obkladová a terasová prkna

selské podlahy

vnitřní dveře

dřevěná okna a dveře EURO78

plotovky a dřevěné lišty 

nábytek a kuchyně na míru

ZDARMA PORADÍME 
s plány, postupy a realizací

PROMĚNÍME VAŠE ŘEZIVO V KVALITNÍ PRODUKT

Slavonická 324, 675 31 JEMNICE

OBJEDNÁVEJTE PŘÍMO U VÝROBCE ZA NEJLEPŠÍ CENY! 

Bližší informace na telefonu 734 305 474

!!!!

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE 

DO DŘEVOVÝROBY 

NA POZICI TRUHLÁŘ 

A POMOCNÝ 

DĚLNÍK

 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

TV antény 
za rozumné ceny

- instalujeme kvalitní cz antény

- doladíme stávající na nové DVB-T2

Důchodci sleva

Pokorný 770 166 749  
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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

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

D Y J I C
E

PERGOLY  TERASY ALTÁNY

TRUHLÁŘSKÉ A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE

ČALOUNICTVÍ
Krivenský Josef, Polní 740

 opravy nábytku  opravy autose-

daček  výroba autoplachet 

a veškeré opra vy

JEMNICE           mob.: 776 00 92 39

e-mail: pepa.krivensky@seznam.cz

  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
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ZEMNÍ
PRÁCE

Rypadlonakladač Venieri 

1.33 B- 3300 kg

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

FASÁDNÍ BARVY
PROBARVENÉ OMÍTKY PROBARVENÉ OMÍTKY 

SUCHÉ SMĚSI MK1, MK2 SUCHÉ SMĚSI MK1, MK2 
SANAČNÍ SYSTÉMYSANAČNÍ SYSTÉMY - VŠE SKLADEM - VŠE SKLADEM

  VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE
  NOVÉ STAVBY - REKONSTRUKCE 
  OBKLADY - DLAŽBY 
  SÁDROKARTONY - ZATEPLOVÁNÍ 
  STROJNÍ OMÍTKY 

KOMPLET ZATEPLOVACÍ SYSTÉM  
 PROFI SKLADEM

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

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

SLEVA 
na vybrané zboží až

               
 40 x 40 cm od 269,-  vč. DPH za m2

 60 x 60 cm od 342,- vč. DPH za m2

 90 x 90 cm  od 999,- vč. DPH za m2

 60 x 120 cm od 629,- vč. DPH za m2

 120 x 120 cm od 979,- vč. DPH za m2

 90 x 180 cm   od 1 660,- vč. DPH za m2

 162 x 324 cm od 2 049,-  vč. DPH za m2

K tomu lepidlo na velkoformátové dlažby 

PROFI  -  C2TES2 Light

AkceAkce

TÓNOVACÍ 
CENTRUM

www.restako.cz

 – 50%

JIŽ OD:

JE
 M

O
Ž

N
É

 I 
V

Č
. P

O
K

L
Á

D
K

Y

   VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY

ZÁMEČNICKÁ 

VÝROBA
plotů, branek, 

pojízdných bran, 

přístřešků...

NOVÉ BYTY K PRONÁJMU 

Tel. 736 689 226, email:  bydlenistarkon@email.cz

V TELČI

NADSTANDARDNÍ NÍZKONÁKLADOVÉ BYDLENÍ 
V LUXUSNÍCH BYTECH V DOM  S VÝTAHEM.

Každý byt má velkou lodžii, komoru 
a parkovací stání.

    

AKCE ERVEN   
SLEVA NA GARSONKY V P ÍZEMÍ 
S TERASOU. Za 8 tisíc v etn  záloh za energie.
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Zemní a výkopové práce
Dokončovací práce
Převoz materiálu

MOBILNÍ TŘÍDĚNÍ 
zeminy a kameniva 
přímo u vás
3 odlišné frakce 
s výkonem až 60 t/hod.

ZEMNÍ PRÁCE 
Tomáš Jelínek 

NOVINKA v našem regionu

tel: 728 267 840

JEŘÁBNICKÉ JEŘÁBNICKÉ 
PRÁCEPRÁCE  

Tatra AD 28Tatra AD 28
DešovDešov

+420 720 112 518          pala@kovopala.cz          www.kovopala.cz

Prodej všech podlahových krytin, rohožek, koupel-
nových předložek, schodových nášlapů, podložek 
pod kolečkové křeslo, podložek pod podlahové kry-
tiny, lišt, tmelů, lepidel, laků, olejů, penetrací, stěrek, 
brusných pásů atd.
Kompletní dodávka a montáž všech druhů podlah. 
Renovace stávajících podlah.

Podlahy, Hradecká 7, Dačice
telefon: 724 704 254, prodejna: 720 649 463

jkelbler@centrum.cz

KOBERCE, PVC, 
VINYLOVÉ, PLOVOUCÍ 

A D EV NÉ PODLAHY  atd.

OTEVÍRACÍ DOBA
PO, ÚT, ST, PÁ:   8.30 – 12.00   13.30 – 16.30

ČT, SO:   8.30 – 12.00

Akční slevy 

Akční slevy 

na vybrané dekory

na vybrané dekory

VÝROBCE CELODŘEVĚNÝCH,

KOMBINOVANÝCH A KOVOVÝCH SCHODIŠŤ

PŘIJME DO SVÉHO TÝMU

SWN Moravia,  s. r. o.

se sídlem v Mladoňovicích

OBCHODNÍKA
 – se znalostí stavebních komponent

 – nutná němčina (min. B2) 

ZÁMEČNÍKY, SVAŘEČE 
 – do kovovýroby

BRIGÁDNÍKY 
 – manipulace se dřevem, řidič

MONTÁŽNÍKA 
 – tuzemské i zahraniční jednodenní montáže

TRUHLÁŘE 
 – do dřevovýroby

Markéta Jirků jirku@swn.cz tel.: 774 660 588

Nabízíme zajímavé fi nanční ohodnocení a zaměstnanecké výhody 

stabilní české společnosti s více jak dvacetiletou tradicí.

KONTAKT:
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Vzpomínky

Neplačte a nechejte 

mě klidně spát,

i bez slz možno 

vzpomínat.

Nebylo mi dopřáno 

s vámi být, 

nebylo léku, 

abych mohla žít.

Dne 22. května 2020 uplynulo šest roků,

co nás navždy opustila milovaná

Jaroslava Vyhlasová z Lipnice.
S láskou vzpomínají 

dcera Mirka s manželem, dcera Eva 

a vnoučata Michal a Ríša.

Za celou rodinu

Bohumil Hanzal.

Čas neúprosně letí 

a v srdcích bolest 

zůstává, 

slzy v očích Tě 

neprobudí a domov 

prázdný zůstává.

Tvůj hlas 

se ztratil, 

úsměv vítr vzal 

a nám jen vzpomínky zanechal.

Dne 25. června 2020 uplyne 11 let 

plných smutku, kdy nás opustil milovaný 

manžel, tatínek, dědeček a strýc, pan 

Zdeněk Píša za Slavonic.
S láskou vzpomíná 

manželka, dcera Marcela a syn Zdeněk 

s rodinami a rodina Hejdova.

Dne 

26. května 2020
jsme vzpomněli 

12 let smutného 
výročí, kdy nás 

opustil náš 

milovaný syn, bratr 

a vnuk 

Ondrášek Doležal.
S láskou na něj stále vzpomínáme.

Maminka, bratr Michal s rodinou, babička 

a strýc Zdeněk s rodinou.

Večer, když slunce 

zemi opustilo,

Tvoje srdce se 

navždy zastavilo.

Odešel jsi tichou 

tmou s bolestí svou.

Dne 

31. května 2020 

uplynulo 10 let, 

co nás navždy opustil náš syn 

Pavel Horký z Jemnice.
Stále vzpomíná rodina.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Večer, když slunce 

zemi opouštělo, 

Tvoje srdce se 

navždy zastavilo…

Odešel jsi tichou 

tmou,

tiše s bolestí svou. 

Nebylo Ti dopřáno 

s námi být,

nebylo léku, abys mohl žít…

Dne 2. června 2020 uplynulo 5 smut-
ných let , co nás navždy opustil náš 

milovaný manžel, tatínek, bratr a  dě-

deček, pan 

Josef Lovětínský z Českého Rudolce. 
S láskou na něj stále vzpomínáme. 

Na slavíkovickém 

hřbitově tichým 

spánkem spíš, 

domu se nám, 

tatínku, nikdy 

nevrátíš.

Na hrob za Tebou 

chodíme, 

vzpomínkou 

a modlitbou na Tebe myslíme.

Dne 2. června 2020 vzpomeneme 

8. smutné výročí, kdy nás opustil náš 

milovaný tatínek, dědeček

Stanislav Jánský ze Lhotic.
S láskou vzpomínají 

manželka, syn a dcery s rodinami.

Jak tiše žil, 

tak tiše odešel,

skromný ve svém 

životě, 

velký ve své lásce 

a dobrotě.

Dne 

6. června 2020 

vzpomeneme 

8. výročí, kdy nás opustil 

Bedřich Karásek z Jiratic. 
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Marie, dcery Marie a Alena 

s rodinami.

Vzpomínky na něj 

stále bolí 

a zapomenout 

nedovolí.

Dne 

13. června 2020 

to budou již 

2 smutné roky, 

co nás navždy 

opustil ve věku 63 let pan

Miloslav Jakubec z Malého Pěčína.
S láskou vzpomínají

manželka Zdeňka a synové s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, 

co vzal,

ale vzpomínky 

v srdci žijí dál.

Dne 

16. června 2020 

uplyne 10 let, 

co nás navždy opustil pan 

Vladimír Koukal z Dačic.
S láskou vzpomínají 

manželka, dcery s rodinami 

a ostatní příbuzní.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Smrtí láska 

nekončí.

Dne 

22. června 2020 

uplyne 

18 smutných let, 

kdy nás navždy 

opustil náš milova-

ný tatínek a dědeček, pan

Josef Křivánek z Bělčovic.
30. června 2020 by oslavil 

83. narozeniny. 

S  láskou, úctou a  bolestí v  srdci stále 

vzpomínají 

dcery Ivanka, Marie, Hana 

a syn Jan s rodinami.

Dne 

26. června 2020 

uplyne 29 roků 

od  tragické smrti 

našeho syna 

Rostislava 
Fabeše z Dačic.
S  bolestí a  láskou 

vzpomíná 

otec a bratři Milan a Božek s rodinami. 

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Rok za rokem 

ubíhá, 

čas prý rány hojí, 

vzpomínky na Tebe 

stále stejně bolí.

26. června 2020 
uplyne 5. smutný 
rok, co nás opustil 

Vladimír Přibyl z Dačic.
Stále vzpomínají

maminka, děti, přítelkyně a bratr s rodinou.

Těžko se s Tebou 

loučilo, 

těžké je bez Tebe žít.

Smrtí však láska 

nekončí, 

v srdci Tě navždy 

budeme mít.

Dne 

27. června 2020 uplyne 10 let, 

co nás navždy opustila naše milovaná 

maminka, babička a prababička, paní 

Alena Odrážková z Písečného.
S láskou vzpomínají 

dcery a syn s rodinami a ostatní příbuzní.

Scházíš nám, 

ale v srdcích 

a vzpomínkách 

zůstáváš.

Dne 

29. června 2020 

by s  námi oslavila 

100. narozeniny 

paní 

Marie Pacasová z Bítovánek.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Maminko moje 

nejdražší,

do nebe posílám 

ti ten polibek 

nejsladší!

Odešla jsi a již nikdy 

ses nevrátila,

moji lásku k Tobě 

však nikdy jsi neztratila!

 Pro nás děti žila jsi a pracovala,

ty jsi nás příkladně velmi moc milovala.

Pro nás jsi se až moc obětovala 

a mnohé sis odříkala,

do nás – do svých pokladniček 

vše jsi jen ukládala.

A proto Ti maminko i dnes patří 

za všechno velký dík,

Na svém hrobě ode mě kytičku budeš mít!

Ve vzpomínkách jsem stále s Tebou 

a ty se mnou, 

vztahy dcery s matkou – ty nikdy nevyhasnou!

Dne 30. června 2020 uplynou 3 smut-
né roky, kdy nás navždy opustila paní 

Miroslava Čeloudová z Dačic.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 

dcery s rodinami, maminka a sestry 

s rodinami.

Zhasly oči plné 

lásky

naší drahé 

maminky.

Nezhasnou však 

nikdy na ni

v srdcích našich 

vzpomínky.

Dne 

23. června 2020 vzpomeneme 

3. smutné výročí dne, 

kdy nás navždy opustila paní 

Marie Kéraiová z Hluboké, 

Za tichou vzpomínku děkuje

zarmoucená rodina.

Byli jste plní života, Vaše mysl plná snění

a nikdo z nás se nenadál, 

jak rychle se vše změní.

Utichly kroky i Váš hlas, 

vzpomínky na Vás zůstávají v nás.

Dne 26. června 2020
uplyne 8 let od úmrtí paní 

Věry Tesařové z Dobré Vody 
a dne 19. června 2020 to bude 

7 roků, co nás opustil pan 

Vlastimil Tesař z Dobré Vody.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají 

syn Vlastimil s rodinou, dcera Věra 

s rodinou a ostatní příbuzní.

Za  předobré srdce 

mateřské 

na světě náhrady 

není,

proto je tolik 

bolestné 

s maminkou 

rozloučení.

Dne 28. května 2020 uplynulo 7 let, 

kdy nás navždy opustila paní

Jaroslava Soukupová 
z Radkovic u Budče.
S láskou vzpomíná 

dcera Eva Marie, vnoučata Mirek a Zuzka 

s pravnučkou Melanií a švagrová Marie.
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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

 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 - 15 hod.
so  7 - 10 hod.

STA VEB NI NYSTA VEB NI NY
ŠIROKÝ SORTIMENT ZDÍCÍCH MATERIÁL

PRACOVNÍ DOBA

OD PONDĚLÍ DO SOBOTY JSME VÁM 

K DISPOZICI I PO PRACOVNÍ DOBĚ 

na tel. 602 780 385

Zamìøení a rozpoèet ZDARMA

Provádíme práce:

 •pokrývaèské

 •tesaøské

 •klempíøské

 •zednické

Js
m
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tc

i 
D
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H

.

Info a objednávky na tel.: 607 124 511
sádrokartonářské

IZOLACE 
POLYURETANOVOU PĚNOU 

Facebook: izolace-penou

www.izolace-penou.cz

Tel:  702 305 419 

 774 707 899

Za pouhý den zaizolujeme Váš dům 
Měkká i Tvrdá certifi kovaná PUR pěna

ZDARMA KONZULTACE 

A KALKULACE PŘÍMO NA STAVBĚ
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ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ 
Zdravotnická záchranná služba Da-
čice – Kunžak DĚKUJE touto cestou 

všem dobrovolným i  příležitostným 

švadlenkám- spolek žen při MŠ Dačice, 

Karmelské sestry i ostatním šikovným 

lidem, kteří pro nás našili v  rekordně 

krátké době ústní roušky z  vlastních 

materiálů.

Veškeré podpory si vážíme a děkujeme.

Ve vlahých červ-

nov ých dnech 

oslaví své životní 

jubileum 

40. narozeniny 
bez dvou let
velectěný pan 

Mgr. Josef Jan Vala z Třebelovic 
a Budkova, 
toho času ředitel ZŠ a MŠ Budkov.

Vinšujeme do dalších let pevné zdra-

ví, Boží požehnání  a  nehynoucí úctu 

žactva a rodiny.

Přejí jeho upřímní přátelé z 54. 

Už je to pěkná řádka let, 

co vy dva spolu brázdíte svět.

Když jste si prstýnky z lásky dali,

úctu a věrnost jste si slibovali.

Manželský slib jste nevzali zpět

a je to dlouhých 50 let.

Dne 13. června 2020 oslaví naši rodiče

Věra a František Vojtovi 
z Matějovce 
50. výročí svatby.

Hodně štěstí a zdraví do další společ-

ných let přejí

děti Věra, Vlasta a František s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou celému ko-
lektivu Domova seniorů Dačice 

za  vzornou péči a  snahu zpříjemnit 

poslední roky života naší mamince, 

paní Marii Čejnové.

Srdečný dík.

Za všechny nejbližší syn Tomáš.

PODĚKOVÁNÍ
ZŠ Neulingerové v Dačicích
Tím to bych ráda poděkovala za dlou-

hých 13 let, při kterých můj syn Václav 
Ošmera navštěvoval tuto školu. Děkuji 

za ochotu a vstřícnost, se kterou jsem 

se tam denně setkávala. Vždy jsme našli 

společnou cestu ať už dlouhá léta pod 

vedením pana ředitele Mgr. Martina 
Kotrby, tak i nyní s novou paní učitel-

kou Mgr. Bronislavou Kučerovou. 

Jak už to v životě chodí, naše cesty se 

v letošním roce rozejdou. Těžko  se nám 

bude dále hledat takovou Výchovnou 

poradkyni a  zároveň třídní učitelku 

jako pro Vašíka byla paní Mgr. Jana 
Vrbová, není to jen učitelka, ale i chá-

pající člověk, který ví, že Tito rodiče to 

v životě mají těžší a dokáže pochopit 

a podat pomocnou ruku, tak jako i její 

a  Vašíkova asistentka v  posledních 

letech Lída Sodoma, tak i  ostatní 

učitelé a asistenti, kteří třeba ve škole 

za  tak dlouhou dobu už nepracují. 

Všem Vám patří velký dík a velký obdiv 

za Vaši každodenní práci. Nikdy na Vás 

nezapomeneme. 

S láskou Vašík a mamka Ošmerovi 

Jemnice.

Sedmnáct dní plných koncertů a divadel-

ních představení slibuje festival Prázdniny 

v  Telči, který letos odstartuje v pátek 24. 

července. Na čtyřech festivalových scé-

nách vystoupí téměř stovka hudebníků, 

především kultovních folkových jmen 

jako je Druhá Tráva, Hradišťan nebo Vlasta 

Redl. Scéna na Panském dvoře zase ožije 

koncerty Anety Langerové, Báry Polákové 

nebo Monkey Business. Epidemie korona-

viru by podle pořadatelů již neměla mít na 

konání festivalu zásadní vliv.

Rodinný festival Prázdniny v  Telči je 

v  současnosti jako mnoho dalších akcí 

v  ohrožení. Jeho organizátoři ale obavy 

z  aktuální situace mírní. „Pevně věříme, 

že Prázdniny v  Telči letos budou. A ne-

jsme v tom sami. Věří tomu i naši fanoušci. 

Dnes jsme spustili předprodej a za jediný 

den jsme prodali několik set vstupenek na 

jednotlivé koncerty,“ říká za pořadatele 

Vojtěch Kolář. „Samozřejmě ale aktuální 

vývoj sledujeme s  pokorou a doufáme, že 

situace se bude pořád vyvíjet pozitivně a 

povolení pro akce do tisíce účastníků přijde 

podle plánu,“ očekává Kolář.

Třicátý osmý ročník festivalu letos bude 

v  cirkusovém duchu a zahájí ho se svým 

novým putovním představením Cirk La 

Putyka, nejznámější český nový cirkus. 

Ten během koronavirové krize rozhodně 

neusnul a naopak se pustil do nových 

Blahopřání

ambiciózních projektů, jako byla pojízdná 

trampolína brázdící ulice Prahy i s  hudeb-

ním doprovodem, představení odehrávající 

se na Vltavě nebo divadla na pražských i mi-

mopražských dvorcích.

Po cirkusovém zahájení pak Telč na násle-

dujících šestnáct dní naplno ožije hudeb-

ním festivalem Prázdniny v Telči. Ten má na 

programu nejen koncerty na nádvoří, ale 

také pohádky v parku, koncerty na náměstí, 

tvůrčí dílny, klubové koncerty na Panském 

dvoře a další bohatý doprovodný program.

Tak jako každý rok v  Telči vystoupí přední 

jména české hudební, především folkové 

scény. „V neopakovatelné atmosféře na ná-

dvoří zámku zahrají mimo jiné Jiří Pavlica a 

Hradišťan, Vladimír Mišík s  Etc. nebo Ondřej 

Havelka s  Melody Makers,“ vyjmenovává 

jména Milan Kolář, hlavní pořadatel Prázd-

nin v Telči a dodává: „Rozhodli jsme se také 

zopakovat společný koncert Bratří Ebenů a 

Druhé trávy, který měl minulý rok obrovský 

ohlas. Velkou radost máme také z toho, že do 

Telče po letech opět přijede zahrát Iva Bitto-

vá.“

O víkendech Lenny, Poláková 
a Monkey Business
 „Zajímavých večerů máme letos celou řadu. 

Vedle Ebenů a Druhé Trávy, kteří se budou 

vzájemně předhánět, kdo zahraje lépe písně 

toho druhého, je to třeba koncert Anety Lan-

„Prázdniny v Telči letos budou!“ 

Nemalou část muzejních sbírek tvoří 

také historické textilie. Kromě horácké-

ho kroje, jeho doplňků a jiných tkanin se 

v depozitáři vyjímá také kroj sokolský. 

Počátky sokolského kroje spadají k roku 

1863, kdy zakladatelé tělocvičné jedno-

ty Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner přišli 

s ideou jednotného stejnokroje. Inspira-

cí jim byla čamara, pánský kabát, který 

se stal pomyslným symbolem přísluš-

nosti k slovanstvu a projevu vlastenec-

tví. Sokol se vztahoval k  myšlence ná-

rodní obrody, a proto i jeho kroj nemohl 

opomenout vlastenecké prvky.

Dnes při slavnostních událostech nosí 

sokolové kroje, které se drží verze z 30. 

let minulého století. Sokolský kroj se 

skládá z  jezdeckých kalhot s  vysokými 

holínkami, červené košile se stojáčkem, 

sakem s ozdobným zapínáním a čapkou 

ozdobenou sokolím pérem. Zajímavos-

tí je původ červené košile. Tu navrhnul 

Jindřich Fügner po vzoru italského 

revolucionáře a vlastence Giuseppe 

Garibaldiho. Sako bylo ušito z  tuhého 

lodenu. Cvičilo se v kalhotách a červené 

košili šitých z tenké látky.

V Dačicích má tělocvičná jednota Sokol 

dlouhou historii. Byla založena roku 

1871 a patřila k prvním na západní Mo-

ravě. Stanovy byly schváleny místodr-

žitelstvím v Brně 25. března toho roku. 

Prvním starostou dačického Sokola byl 

Antonín Fischer, jeho náměstkem se 

stal Alois Liška (Sedláčková 2009, 130). 

Ač zpočátku shromažďovala jednota té-

měř šedesát členů, nesetkala se bohu-

žel ve svém okolí s přízní a pochopením. 

Jednota nevlastnila vlastní budovu, a 

proto se cvičilo například v  zahradní 

místnosti bratra Hájka, později i ve sto-

dole či jinde. Ve snaze přestřihnout nit 

sokolského vlastenectví se objevovaly 

snahy přeměnit jednotu na hasičský 

spolek pod německým vedením. Tato 

nepřízeň vůči sokolům vyvrcholila až 

dobrovolným rozpuštěním organiza-

ce v  roce 1879. Opětovného založení 

se dočkala až roku 1892 (Smutný 2002, 

252). Dva roky po obnovení činnosti 

došlo k  vysvěcení nového spolkového 

praporu. K mužskému odboru byl roku 

1908 založen také odbor ženský (Sed-

láčková 2009, 130).

Dačičtí sokolové se po ukončení I. svě-

tové války stali načas také strážci záko-

na, kdy při vzniku republiky zajišťovali 

policejní dozor ve městě (Smutný 2002, 

306). Roku 1923 se také dočkali své 

vlastní Sokolovny. Účastnili se nejenom 

sletů a pravidelných cvičení, ale také 

divadelních a společenských činností. 

V polovině 20. let začala sokolská jedno-

ta v sále městské spořitelny provozovat 

kino (Stehlík 2000, 18). Pod sokolskou 

vlajkou vznikaly v  Dačicích také první 

sportovní oddíly, jako oddíl tenisu, led-

ního hokeje, odbíjené či kopané (Smut-

ný 2002, 308).

O vlasteneckém zápalu sokolských bra-

trů svědčí i jejich zapojení do protifaši-

stického odboje. Činnost Tělovýchovné 

jednoty Sokol v Dačicích byla 12. dubna 

1941 zastavena a její majetek zabaven. 

V  listopadu byli čelní představitelé da-

čické organizace zatčeni gestapem 

(Sedláčková 2009, 139).

Po ukončení válečné vřavy byla sokol-

ská jednota znovuobnovena. Poválečná 

éra ale trvala velmi krátce. K  1. 1. 1949 

došlo ke zrušení sokolských žup. Někte-

ré sportovní oddíly pod značkou dačic-

kého Sokola působily až do roku 1953, 

kdy vznikají Dobrovolné sportovní or-

ganizace (Smutný 2002, 380).

Červenou košili a tmavé kalhoty zastr-

čené v  holínkách vyměnili při cvičení 

sokolští bratři za moderní sportovní 

oblečení. Sokolský stejnokroj je dnes 

oblékán výhradně ke slavnostním úče-

lům. Věřím, že pro každého bratra je ctí 

si obléci sváteční kroj a nasadit čapku se 

symbolickým sokolím pérem.

Martin Rychlík

MUZEUM A GALERIE V DAČICÍCH PŘEDSTAVUJE

Exponát měsíce června 

– sokolský kroj

VZPOMÍNKA A PODĚKOVÁNÍ
Dne 23. června 2020 by se dožila 

70 let naše drahá maminka, babička 

a prababička paní 

Libuše Mátlová z Horní Slatiny.
S láskou, úctou a bolestí v srdci vzpomí-

nají dcery s rodinami.

Při této příležitosti chceme poděkovat 

HOSPICOVÉ PÉČI SDÍLENÍ o.p.s. 
Telč, všem sestřičkám a lékařům za je-

jich ochotu, profesionální péči, starost 

a  trpělivost. Obdivujeme, že při tak 

náročné práci mají vždy dobrou náladu 

a úsměv na tváři.

Na  setkání s  Vámi nikdy nezapome-

neme.

Děkují dcery.

Poděkování a vzpomínky

FESTIVAL SPOUŠTÍ PŘEDPRODEJ A LÁKÁ NA ČESKÉ  HUDEBNÍ HVĚZDY

27. června 
2020 to bude již 

10 let, kdy nás 

opustil 

Slávek Kučera 
z Dačic. 
Vzpomeňte 

s námi. 

Manželka Marie a synové Slávek 

a Jirka s rodinou.
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Tradiční kosení rašelinné loučky u ryb-

níka Horní Mrzatec s telčským Spolkem 

Javořice letos proběhne v sobotu 27. 

června. Veřejnost vítáme, připojit se 

můžete kdykoli během dne. Začínáme 

ráno po osmé hodině a práce probíha-

jí do pozdního odpoledne. A budeme 

nejen kosit, ale i hrabat, nakládat na vůz 

a redukovat nálet. Nejvíce se však svaly 

protáhnou při odnášení posečené trávy. 

A určitě nebude chybět bonus - opékání 

klobásek na ohni, kterých budeme mít 

dostatek pro všechny.

Kdo by se chtěl připojit, tomu se budou 

hodit pracovní rukavice a holínky nebo 

vysoké boty. Podmáčené louka umí to-

tiž v případě dostatku vláhy „překvapit“. 

Uvítáme když si vezmete vlastní kosy a 

dřevěné hrábě, ale v menším počtu mů-

žeme nářadí i zapůjčit. Kdyby snad ně-

kdo neznal, nejlepší cesta je po modré 

turistické značce od tábořiště ve Lhotce 

směr Mrákotín a loučku najdete neda-

leko přítoku rybníka Horní Mrzatec. 

O rašelinnou loučku, kde se vyskytuje 

unikátní květena a společenstva, hmyz, 

ptáci a obojživelníci, pečujeme pravi-

delně, letos budeme kosit již podeváté. 

Podrobnější informace na telefonu 602 

725 509 a mailu pykaljiri@centrum.cz

Těšíme se na viděnou v přírodě!

Jiří Pykal, Spolek Javořice

Putovní výstavní expozice „Tři perly 

UNESCO Telč – Zelená Hora – Třebíč“ v 

Kraji Vysočina, která obsáhla památky v 

Kraji Vysočina zapsané na Seznamu svě-

tového dědictví UNESCO, a která měla 

vernisáž 24. února 2020 v Univerzitním 

centru Masarykovy univerzity v Telči, je 

nyní k vidění v obsáhlé fotogalerii – htt-
ps://bit.ly/3ci1Mq0. 
„Při vernisáži, pořádané pod záštitou sta-

rosty Telče Romana Fabeše na  začátku 

března, nikdo netušil, že výstavní prostory 

se pro veřejnost záhy uzavřou,“ říká k nově 

poskytnuté možnosti ředitel UC Telč Jaro-

slav Makovec, „s laskavým svolením autorů 

výstavy z nakladatelství FOIBOS BOOKS 

však zájemci mají možnost prohlédnout si 

jednotlivé panely alespoň v obsáhlé fotoga-

lerii,“ dodává. 

Realizace výstavních expozicí navazuje na 

publikace o památkách UNESCO v ČR vy-

dávané nakladatelstvím FOIBOS BOOKS za 

podpory ministerstva kultury ČR.

MMaG Dačice

11. června, čtvrtek

MUZEJNÍ ČTVRTEK
BUEN CAMINO 

aneb pěší pouť do Santiaga de Compos-

tela. Přednáška Františka Talíře o své ži-

votní cestě

místo: MMaG Dačice

28. června až 30. srpna

JAK SE ŽIJE 
S VEČERNÍČKEM

Velká letní výstava

MMaG Dačice

KNIHOVNA M. MIKŠÍČKA
čtvrtek 11. června v 18.00 h

Podvečerní posezení v  letní čítárně 

knihovny

Knihovna Matěje Mikšíčka

KATOLICKÝ DŮM DAČICE
a Rodinné centrum 

KŘIŽOVATKA

út 9. června od 17.00 h

DOMÁCÍ PEČIVO
Přednáška s Mgr. Martinou Kasalovou

Pro děti otevřená hernička.

NOVINKA:
každé pondělí

 od 18.30 do 19.30 hod.

CVIČENÍ 
S HANKOU KOPEČKOVOU

Pro zdravý a bezbolestný pohyb v ka-

ždém věku. Známé pozice zdravě pro 

silné a pružné tělo

info: kopeckova.hana@email.cz

PRAVIDELNÉ AKTIVITY:
Dopoledníček – pondělky a čtvrtky, 

8.30 až 11.30 – klubík pro rodiče s dětmi 

v herně

Otevřená herna pro rodiče s  dětmi – 

každou středu od 16.00 až 18.00

Setkávání nad Biblí – každé úterý 

16.00 až 17.00 (bez věkového omezení)

Cvičení pro zdraví – každou středu 

17.30 až 18.30 (bez věkového omezení)

Stolní tenis pro veřejnost – každou 

neděli od 9.30 do 11.30 (Info: trenér p. 

Havlík)

Badminton, lezecká stěna, dětská 

herna pro veřejnost – po domluvě na 

DAČICE

Kam za kulturou?

Historické jádro města Telče (zapsáno 

v r.1992) jednoho z nejkrásnějších měst 

České republiky, představuje jedinečné 

celistvě dochované drobnější středověké 

město s vodním opevněním, dominant-

ním zámkem dochovaným v podobě 

pozdně gotických a renesančních přesta-

veb a s mimořádně působivými frontami 

městských domů renesančního a barok-

ního tvarosloví kolem náměstí. Původní 

královská vodní pevnost, která byla za-

ložena ve 13. století na křižovatce velmi 

frekventovaných obchodních cest.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého ve 

Žďáru nad Sázavou (zapsáno v r. 1994) byl 

na počest českého světce postaven na po-

čátku 18. století z podnětu opata zdejšího 

cisterciáckého kláštera. Autorem jedineč-

ného půdorysného a hmotového řešení 

kostela a celého areálu byl geniální archi-

tekt Jan Blažej Santini-Aichl. Památka na 

seznamu UNESCO reprezentuje originální 

invenci českého gotizujícího baroka první 

čtvrtiny 18. století. Pro stavbu v barok-

ně-gotickém stylu je charakteristická 

kompozice pěticípé hvězdy (půdorys má 

tvar hvězdy, kostel má pět východů, na 

hlavním oltáři je pět hvězd a pět andělů). 

Výstava seznamuje rovněž s dalšími stav-

bami Santiniho na Žďársku.

Soubor památek v městské památkové 

zóně v Třebíči (zapsáno r. 2003) zahrnuje 

bývalou židovskou čtvrť Zámostí, židovský 

hřbitov severně od této čtvrti a baziliku sv. 

Prokopa jako součást bývalého kláštera 

benediktinů v Třebíči a nyní také zámek. 

Podle názoru historiků umění patří bazilika 

sv. Prokopa „k největším a nejpozoruhod-

nějším stavebním monumentům 13. století 

nejen v českých zemích, ale v celé Evropě“. 

Zachoval se jako jedinečná a současně oje-

dinělá památka po benediktinském klášte-

ře Panny Marie. Židovská čtvrť, mimořádně 

uceleně zachovaná v působivém prostředí 

mezi řekou a skalním masivem severně od 

vlastního centra Třebíče, se rozvíjela od 

středověku do 20. století. Tajemná atmo-

sféra křivolakých uliček, temných zákoutí 

a klenutých průchodů a dalších charakte-

ristických prvků na vás dýchne v židovské 

čtvrti, která je nyní považována za výji-

mečný architektonický celek nejen v Evro-

pě, ale i ve světě. Do dnešní doby zde bylo 

zbořeno pouze pět domů. 

Výstava v těchto dnech putuje z Telče do 

Žďáru na Sázavou, a pak do Třebíče. Po-

slední prezentace se uskuteční v Praze. 

Samozřejmě vše za předpokladu, že se 

uvolní opatření v souvislosti s bojem proti 

nákaze koronaviru. 

Realizace výstavy: FOIBOS BOOKS ve spo-

lupráci s Krajem Vysočina, městy Telč, Žďár 

nad Sázavou, Třebíč

Autoři výstavy: kol. autorů z  Filozofi cké 

fakulty Masarykovy univerzity Prof. PhDr. 

Univerzitní centrum nabízí Tři perly UNESCO ve fotogalerii

10. června až 20. června

NA KOLE DĚTEM 2020
Cyklisté vyrazí napříč Českou re-

publikou. Nenechají děti ve  štychu. 

Transparentní účet: www.kb.cz/cs/

transparentni-ucty/sbirka-na-kole-de-

tem--nf-josefa-zimovcaka-czk

12. června

NOC KOSTELŮ
Státní zámek Dačice

18:00 h – mše svatá v  kapli státního 

zámku vedená P. Jaroslavem Pezlarem

Kostel sv. Vavřince

19:00 h – kostel bude otevřen a budou 

zde vystaveny barokní obrazy z bývalé-

ho františkánského kláštera, komentář 

k vystaveným obrazům povede P. Jaro-

slav Pezlar. Celý program bude ukončen 

společnou modlitbou a rozjímáním.

Věž kostela sv. Vavřince

Věž bude přístupná po celou dobu ote-

vření kostela.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Telči: 

Kazatelská stanice Dačice 

(Palackého náměstí 58)

18:30 – 20:00 h volná prohlídka sboro-

vé místnosti včetně promítání krátkého 

fi lmu „Stopami tichých v zemi“.

www.nockostelu.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM 
A GALERIE
do 30. června

Výstava obrazů skupiny

FOR ART
galerijní prostory Starého zámku

do 25. června

VLASTIMIL SÍTAŘ: 
Mažoretky stokrát jinak 

Dačické, telčské 

a jemnické mažoretky

v  dokumentární fotografi i Vlastimila 

Sítaře

MMaG Dačice

do 31. července

KRÁSNÉ A LÉČIVÉ
Léčivé rostliny na Dačicku ve  fotografi i 

Adriany May /dokončení na str. 12/

gerové, která na Panském dvoře vystoupí 

společně se skvělou slovenskou kapelou 

Korben Dallas. Vzhledem k řadě odložených 

koncertů bude jejich vystoupení v Telči jed-

ním z prvních v České republice,“ prozrazuje 

Vojtěch Kolář a dodává: „Také se těšíme, 

že Telč bude jedním z  míst, kde legendární 

Monkey Business oslaví 20 let od založení 

kapely.“

Koncerty Anety Langerové a Monkey Bu-

siness se odehrají na Panském dvoře, kde 

se ve festivalové pátky a soboty již potře-

tí otevře open-air scéna. „Každý den tu 

proběhnou čtyři koncerty, které začnou 

již odpoledne a trvají až dlouho do noci. 

Opět tu pojede venkovní bar, pojízdná ka-

várna, ledová čajovna a samozřejmě své 

speciality tu nabídnou ty nejlepší lokální 

streetfoody a minipivovary,“ popisuje do-

provodný program Vojtěch Kolář. Dalšími 

headlinery na Panském dvoře jsou písnič-

kářka Lenny a Barbora Poláková. 

Návštěvníci se vedle hlavního programu 

festivalu mohou těšit na divadelní scé-

nu v zámeckém parku a odpolední hraní 

na Kocouří scéně na náměstí Zachariáše 

z Hradce. Chybět nebude ani tradiční dob-

ročinný Běh Telčí pro Sdílení a Závod dra-

čích lodí. Pro fanoušky nočních koncertů 

chystají pořadatelé každodenní koncerty 

na klubové scéně na Panském dvoře.

Téměř hotový program a prodej vstupe-

nek návštěvníci najdou na www.prazd-
ninyvtelci.cz.

Kosení na Mrzatci 2020

J.Kroupa, CSc., doc. Mgr. O. Jakubec, Ph.D,   

PhDr. R. Fišer, Mgr. J. Galeta

Mgr. Jaroslav Makovec

Ředitel Univerzitního centra Telč
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JEMNICE

Kam za kulturou?

PRODEJ

ELEKTRONIKA 

A FOTO-PŘÍSTROJE

2 fi lmovací kamery 

8 Lomo 215 a Qvarz DS8-m, dia 

projektor, expozimetry a  další 

příslušenství. Tel.: 604 795 113.

2 fotoaparáty – kinofi lm 

Lomo a  Zenit. Dvouramen-

ný křišťálový lustr ze 60. let. 

Vibrační masážní podložku 

na křeslo. Tel.: 604 795 113.

Gramofon Tesla, 

magn. Unitra, židle k PC, pánsk. 

džíny Levis Str. – W 32 L 30, no-

šené, 5 ks, DVD + CD – orig., vš. 

žánry, Dačice. Tel.: 720 690 840.

SPORTOVNÍ POTŘEBY

Pánské jízdní kolo 

Favorit a  el. bojler 120 l, Draži-

ce. Tel.: 728 031 087.

Pánské a dámské – plně 

vybavená trekingová kola – 21, 

resp. 18 převodů. Cena doho-

dou. Tel.: 737 672 812.

Přilba TSG skate/ BMX 

injected C. White – LIXL. Kolo 

Wethepeople 2018 curse matt 

black – vel. r.: 20.25“ TT. Cena 

dohodou. Tel.: 737 360 622.

Starší jízdní kola 

na  náhr. díly Favorit 2 x 4, 

Amulet 3 x 6, Icepeak 3 x 7. 

Ceny á 400 Kč nebo dohodou. 

Moravské Budějovice. Tel.: 

608 852 564.

VĚCI PRO DĚTI

Kvalitní dětské botičky 

vel. 20 až 28 (značky např. Su-

perfi t, Essi, Sante, Raweks). 

Cena 100 až 200 Kč za  1 pár. 

Tel.: 720 649 463.

Dětskou postýlku 

s  matrací, plus lůžkoviny s  po-

vlečením. Vše čisté, Slavonicko. 

Cena 600 Kč. Tel.: 731 836 691.

OBUV, OBLEČENÍ 

A TEXTIL
Nová pánská saka letní, 

dámské boty. Levně. Tel.: 604 

174 320.

Bílé bavlněné ubrusy, 

prostěradla, bavl. povlečení – 

vše nové, levně. Obývák masiv 

80. léta, dobrý stav – velmi lev-

ně. Tel.: 737 476 158.

NÁBYTEK

Zrcadla – kruhové ø 70 cm, 

rovné 130 cm x 40 cm. Kolo hor-

ské Olpran, 21 převodů (1.000 

Kč). Tel.: 604 116 002.

Sekretář, peřiňák, skříň, 

knihovnu, vše levně. Šroťák kla-

dívkový. Tel.: 723 521 120.

3. června v 19h

V SÍTI
Český dokumentární fi lm.

5. června v 18h

FRČÍME 3D
Rodinný/animovaný fi lm. Čes-

ký dabing

10. června v 19h

ZAPOMENUTÝ PRINC
Dobrodružný/rodinný/kome-

die. Český dabing

12. června v 19h

BOURÁK
Český fi lm.

Program kina od 12.6.2020 bude zveřejněn 

nejpozději 10. 6. 2020, veškeré informace 

najdete na  www.besedadacice.cz. Změna 

programu je vyhrazena. 

Programy kin

DAČICE

tel. 722 743 748

Více informací na www.katolicky-dum.cz

OSTATNÍ AKCE
13. června 2020

XXI. ROČNÍK
BRANOU PODYJÍ

7:00 -17:00 HOD

Start od sokolovny v Dačicích

BLIŽŠÍ INFORMACE: p. Šuler, t.č.:728 656 780

12. června 

NOC KOSTELŮ
farní chrám sv. Stanislava

19.00–21.00 h

Hudba, zpěv, meditace v podá-

ní sboru mládeže JeFaM

kostel sv. Víta

21.00–22.00 h

Nešpory a četba Bible s výkla-

dem

kostel sv. Jakuba Staršího

17.30 h

Májová pobožnost se zpěvem

18.00–19.00 h

Mše svatá s  hudebním dopro-

vodem místního sboru˝

MOR. BUDĚJOVICE

MOR. BUDĚJOVICE

čt 11. června

CESTOVÁNÍ PO ZAMBII 
A ZANZIBARU

Přijďte si poslechnout vyprá-

vění Marie Procházkové, kte-

rá strávila rok svého života 

v  Africe. Přednáška spojená 

s promítáním fotografi í a videí. 

Začátek v  18 hodin. Vstupné 

dobrovolné.

MKS Beseda – velký sál

pá 26. června

TULÁCI POD ŠIRÝM 
NEBEM

Areál otevřen od 18 hodin, Tu-

láci hrají od 19 hodin. 

zámecké nádvoří

Čt 23. července

VĚRA MARTINOVÁ & ME
RITUM

Jubilejní turné známé zpěvač-

ky s  kapelou. Začátek ve  20 

hodin.

zámecké nádvoří

Všechny akce se řídí hygienickými pravidly 

nařízenými vládou ČR.

LETNÍ KINO
čt 4. června 

VLASTNÍCI 
Komedie pro ty, kdo to neza-

žili. Drama pro ty, kdo tím žijí. 

Mnozí majitelé bytů to asi znají 

z  vlastní zkušenosti. Komedie/

drama, ČR, Slovensko. Začátek 

ve 21.30 hodin.

letní kino - zámecké nádvoří

čt 11. června

JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Blp je dračí ráj obývaný Vikin-

gy, nebo vikinský ráj obývaný 

draky. Lidé a draci tu žijí v har-

monii. Dobrodružný animova-

ný, USA. ČR. Začátek ve  21.30 

hodin.

- letní kino - zámecké nádvoří

Čtvrtek 18. června

SVIŇA
Zemičku kdesi pod horami 

ovládají vysoce postavení zlo-

činci, lidé propojení s politikou, 

mafi í, ale i s policií, soudy a vel-

kými kšefty. Thriller, Slovensko, 

ČR. Začátek ve  21.30 hodin. 

Vstupné 80,- Kč.

letní kino – zámecké nádvoří

čt 25. června

DOLITTLE
Kdyby tak každý doktor byl 

jako Dolittle. Nebojí se vyra-

zit na  nebezpečnou výpravu, 

utkat se s piráty, ale hlavně ro-

zumí řeči zvířat. Dobrodružný, 

USA. Začátek ve 21.30 hodin.

letní kino - zámecké nádvoří

Všechny akce se řídí hygienickými pravidly 

nařízenými vládou ČR.

so, ne 6.–7. června 

UKÁZKOVÁ PŘÍRODNÍ 
ZAHRADA 

komentované prohlídky v ukáz-

kové přírodní zahradě u  Boch-

níčků v Mutišově.

Více info na tel.:  736 776 211

pá 12.  června

od 20.00 do 23.00 hodin

NOC KOSTELŮ
od 20:00 h 

u kostela Božího Těla

Recitálový koncert - Libor Ja-

neček (kytara) a  Kristina Vacu-

lová (fl étna)

Otevřeny budou tyto památky: 

kostel Nanebevzetí Panny Ma-

rie, kostel sv. Jana Křtitele, kos-

tel Božího Těla, hřbitovní kaple 

sv. Kříže ve Slavonicích

pořádá město Slavonice, Spolek SRS a řím-

skokatolická farnost Slavonice

ne 14. června od 9.30 h

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA 
A KRVE PÁNĚ

kostel Božího Těla Slavonice

pořádá římskokatolická farnost Slavonice

so 27. června od 18.00 h

Slavonické kulturní léto

DOBRÁ PÁRA
koncert na náměstí Míru ve Sla-

vonicích.

SLAVONICE

VÝSTAVY
10. června – 13. září

TELČ A JEZUITÉ 
Řád a jeho mecenáši

Univerzitní centrum Telč

Výstava je přístupná zdarma pondělí - so-

bota 10.00–17.00 h, neděle 10.00–15.00 h

www.jezuitetelc.cz

1. června – 6. července

ONDŘEJ NĚMEC
Underground

Autorské provedení výstavou 

ve čtvrtek 2. 7. v 16.00 h. Úvod-

ní slovo Ondřej Němec, hu-

dební doprovod Joe Karafi át, 

kytarista The Plastic People of 

the Universe

vstupní síň radnice

2. července–30. září

RUDO PREKOP, MARTIN 
MLYNARIČ A JIŘÍ MÜLLER

Křížky Spirituální krajina Da-

čicka – výběr fotografi í ze stej-

nojmenné publikace

Jiří Müller Krajinou Vysočiny – 

fotografi e inspirované okolím 

Javořice

Vernisáž společné výstavy ve 

čtvrtek 2. 7. v  17.00 h, úvodní 

slovo Rudo Prekop, profesor 

FAMU, hudební doprovod Joe 

Karafi át, kytarista The Plastic 

People of the Universe

Městská galerie Hasičský dům

TRH
13. června 9.00–15.00 h

FARMÁŘSKÝ 
A ŘEMESLNÝ TRH

náměstí

Kontakt: tel. 722 499 299, e-mail: farmars-

ketrhyvtelci@seznam.cz

CHOVATELÉ
14. června 7.00–9.00 h

VÝMĚNNÉ TRHY 
drobného zvířectva

areál ZO ČSCH

MUZEUM TECHNIKY
BLEŠÍ TRH 
A SBĚRATELSKÁ BURZA

V  termínech 14. 6. 2020 a 16. 

8. 2020, 8.00–10.30 h v areálu 

u Muzea techniky Telč ( Na Sád-

kách )

Pořádají přátelé techniky ( tel. 724 238 327 )

Vstupné dobrovolné

TELČ VELKÁ LHOTA
12. června 18:00–21:00 h

NOC KOSTELŮ 
KOMENSKÝ 
NENÍ POMNÍK 

K 350. výročí úmrtí J.A.Komen-

ského; výstava starých učebnic 

a knih o Komenským

evangelický kostel

Tuto akci fi nančně podpořil Jihočeský kraj.

Pořádá město Slavonice.

Všechny akce se budou konat v rámci aktu-

álních hygienických doporučení

OBEC BUDKOV 

OZNAMUJE, 
že „II. Sraz rodáků“ 

naplánovaný 

na 4. a 5.července 2020 

SE ODKLÁDÁ. 

Zapište si datum 
3. a 4. července 2021. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

  

do 19. června

75. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ 
ČESKOSLOVENSKA

MVT – Muzeum řemesel Mo-

ravské Budějovice a  MKS 

Beseda Vás zvou na  výstavu 

věnovanou 75. Výročí osvobo-

zení Československa. Výstava 

otevřena pondělí až pátek 

9–12 a 13–16 hodin. Děkujeme 

MUDr.  M. Svobodovi a  F. Kho-

rovi za  zapůjčení exponátů. 

Vstupné dobrovolné.

MKS Beseda – sál Budivoj

/pokračování na str. 16/

NEKOMERČNÍ 
IN ZER CE

/dokončení ze str. 11/
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Prvních deset let 1995–2004

1995
1. června 1995
Vychází první číslo reklamních no-

vin Jarmark s programem historické 

slavnosti Barchan na titulní straně v ná-

kladu 6.500 výtisků a  rozsahu 8 stran. 

Mimo inzerce a  propagačních článků 

obsahovaly pozdější tradiční rubriku 

Kam za kulturou. Noviny tiskla třebíčská 

tiskárna Amaprint.

1995 – srpen
Na  první straně Jarmarku byla otiš-

těna první fotografi e moravskobudě-

jovického fotografa V. Smetany, jehož 

obrázky se pak s  přestávkami objevo-

valy na  stránkách Jarmarku následující 

dva roky. V  srpnovém čísle byly také 

otištěny první soukromé řádkové inze-

ráty, z nichž se pak postupem času stala 

rubrika, která patří k  nejvyhledávaněj-

ším v novinách. Tenkrát zde ovšem byly 

pouhé dva inzeráty.

1995 – říjen
Náklad Jarmarku byl zvýšen na 9.000 

kusů.

V novinách se poprvé objevil inzerát 

budíškovické fi rmy Elsun, která v  Jar-

marku inzeruje doposud a využívá mož-

nost propagace na  jeho stránkách ze 

všech nejdéle.

1995 – prosinec
V roce 1995 vyšly také první dvě pu-

blikace, které jsme ve  vydavatelství 

Jarmark připravili do tisku. V květnu to 

byla brožura pro Základní školu v  Mla-

doňovicích k  jejímu dvousetletému 

výročí, v prosinci pak kniha B. Smutné-

ho s  názvem Po  stopách kostky cukru 

v Dačicích vydaná pro Městské muzeum 

a galerii v Dačicích.

1996
1996 – únor
Náklad Jarmarku byl zvýšen na 9.500 

kusů

1996 – únor
Od  jara tohoto roku začal Jarmark 

fungovat také jako pořadatel kultur-

ních akcí pro město Jemnici. Úplně 

první akcí, kterou jsme uspořádali ješ-

tě ve  spolupráci s  končícím kulturním 

střediskem, bylo vystoupení skotského 

dechového orchestru z  Edinburghu 

v jemnickém kinosále 17. února. 

1996 – červen
Jako pořadatelé organizujeme popr-

vé ve dnech 14. až 17. června historickou 

slavnost Barchan.

Noviny Jarmark vycházejí opět s pro-

gramem této akce na  titulní straně, 

noviny jsou poprvé dvoubarevné, mají 

16 stran a  jednorázově zvýšený náklad 

na 13.500 výtisků.

1996 – srpen 
16. a  17. srpna proběhly oslavy 100 

let trvání železnice M. Budějovice–Jem-

nice a při této příležitosti byla trať pro-

hlášena kulturní technickou památkou. 

V rámci oslav jsme organizovali kulturní 

program a připravili do tisku brožuru B. 

Smutného o historii trati.

1996 – listopad
Jarmark vychází již v nákladu 10.500 

výtisků a nově začal být roznášen také 

v Telči, v únoru 1997 bylo přidáno ještě 

dalších 300 ks výtisků.

1997
1997 - červen
Jarmark opět vychází s titulní stranou 

s  programem Barchanu, tentokrát po-

prvé ve své existenci s barevnými stra-

nami, v rozšířeném vydání 16 stran a se 

zvýšeným nákladem 15.000 výtisků.

Jako pořadatelé organizujeme v  po-

řadí druhý Barchan, opět po  letech je 

historický obraz přesunut do  centra 

města na  náměstí před kostel, změně-

ny byly trasy průvodu, na  náměstí byl 

i  historický trh, odehrávala se zde vy-

stoupení historických skupin i  kulturní 

program, v jehož rámci vystoupila sku-

pina Yo Yo band. Večer byl program za-

končen večerním průvodem a ohňovou 

show na náměstí.

1997 – srpen
Podruhé v roce je zvýšen náklad, ten-

tokrát na kulatých 11.000 kusů

1997 – září
Jarmark začíná vycházet ve dvouba-

revné podobě.

1997 – listopad, prosinec
Náklad Jarmarku se opět zvyšuje 

na 12.000 kusů a hned v prosinci o dal-

ších 500 kusů.

1998
1998 – březen
Jarmark poprvé vyšel se společen-

skou a kulturní přílohou s názvem Mě-

síc na  jihozápadní Moravě a  současně 

se zvýšil rozsah na  celkových 12 až 16 

stran.

1998 – červen
Noviny Jarmark vyšly 

naposledy s  programem 

slavnosti Barchan na  titulní 

straně, opět ve  zvýšeném 

nákladu 15.000 kusů. 

Naposledy jsme také po-

řádali historickou slavnost 

Barchan, jejíž průběh ovliv-

nilo nepříznivě počasí, kdy 

celá sobota propršela, tak-

že kulturní program, jehož 

součástí byl mj. i  rytířský 

turnaj na koních, vidělo bo-

hužel jen málo návštěvníků. 

Kulturní pořady byly kvůli 

dešti přesunuty z  náměstí 

do místního kina. 

1998 – září
Opět jsme zvýšili náklad 

novin o  tisíc kusů na  celko-

vých 13.500, ovšem hned 

v říjnu vzrostl dále na 14.200 

kusů.

V  rámci oslav 100. vý-

ročí školy jsme uspořádali 

koncert Václava Neckáře 

a  pro základní školu připra-

vili do tisku publikaci o historii školství 

v Jemnici, kterou napsali J. Padrnosová 

a B. Bulín.

1998 – říjen
Od  počátku roku proběhla částečná 

rekonstrukce bočního traktu jemnic-

kého kulturního domu, při níž vznikla 

výstavní síň za  promítacím plátnem 

kina. První a  – jak se ukázalo – jednou 

z mála výstav, které se zde konaly, byla 

výstava obrazů dačického výtvarníka 

J. Albrechta. 

1998 – prosinec
Jarmark opět zvýšil náklad na 15.600 

kusů.

Po  volbách nastoupilo v  Jemnici 

nové vedení města, se kterým jsme se 

dohodli, že činnost kulturní agentury 

ke konci roku 1998 ukončíme.

1999
1999 – květen
Novinám opět vzrostl náklad 

na 16.000 kusů a hned v červnu byl zvý-

šen na 16.500 ks. Noviny byly v té době 

roznášeny na  Dačicku, Jemnicku, Mo-

ravskobudějovicku, Slavonicku, Telčsku, 

v Želetavě a Studené.

Vydali tiskem jsme novou panora-

matickou mapu Dačic, jejíž předlohu 

namaloval výtvarník J. Albrecht.

1999 – červen
V  novinách se objevila společenská 

rubrika vzpomínek.

2000
2000 – březen
Pro vzrůstající zájem o  inzerci zanik-

la pro nedostatek místa příloha Měsíc, 

která v  novinách vycházela dva roky 

od března 1998.

2000 – červen
Opět byl zvýšen náklad novin na cel-

kových 16.700 kusů.

2000 – září
Poprvé jsme vydali barevný stolní 

kalendář ve  čtrnáctidenním provedení 

s názvem Města a obce jihozápadní Mo-

ravy 2001.

2000 – říjen
Za  pět let existence novin vzrostla 

oblíbenost rubriky soukromého neko-

Ohlédnutí za čtvrtstoletím Jarmarku
V minulém čísle jsme připomínali jubilejní 300. vydání Jarmarku v pořa-

dí. Což současně znamená, protože Jarmark je měsíčník, že od počátku vy-
dávání našich novin uplynulo tak trošku neuvěřitelných 25 let. První číslo 
vyšlo právě před dvaceti pěti lety 1. června roku 1995. Od té doby pro vás 
připravujeme měsíc co měsíc jeho nové vydání. To je současně i příležitost 
k ohlédnutí zpět. Zalistovali jsme tedy archivními čísly a na následující 
dvojstránce si můžete s námi, pokud budete mít chuť, připomenout někte-
ré okamžiky z prvních deseti let existence novin. V přehledu dat jsme se 
snažili zaznamenat ty, které byly důležité jak pro noviny, tak pro vydava-
telství, které funguje souběžně s novinami, a zaznamenány jsou i některé 
z momentů, které nám přineslo provozování kulturní agentury v Jemnici 
v druhé polovině devadesátých let.

Redakce

Titulní strana prvního vydání novin Jarmark.
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Osmého května letošního roku opustil 

tento svět ve  věku 78 let pan Vlastimil 

Smetana z  Moravských Budějovic. Mo-

ravskobudějovičtí ho znali jako zapálené-

ho fotografa, který dlouhá léta nechyběl 

téměř na  žádné akci, která se ve  městě 

a  v  okolí uskutečnila, a  jeho 

fotografi e vídali jak na společ-

ných výstavách s fotoskupinou 

Spektrum, tak v  tiskovinách, 

které ve  městě vycházely. 

Nejčastěji jste se mohli s  jeho 

snímky setkat ve  zpravodaji 

Moravskobudějovicko, kde 

zastával po  léta pozici šéfre-

daktora. Až do  předloňska 

s  obdivuhodnou pílí a  ener-

gií shromažďoval informace 

o dění ve městě i v moravsko-

budějovickém mikroregionu, 

účastnil se mnoha akcí, které 

se v  okolí uskutečnily, aby 

o  nich mohl podat svědectví 

obrazem i slovem.

Za  posledních třicet let jsme se spolu 

častokrát pracovně setkali, ať už po-

čátkem devadesátých let v  moravsko-

budějovické Besedě, při spolupráci 

na  přípravě zpravodaje nebo výstav 

fotoskupiny Spektrum, v druhé polovi-

ně devadesátých let občas přispěl fo-

tografi í i  do  nově vzniklého Jarmarku. 

V novém tisíciletí pak kontaktů přibylo, 

když jsme společně připravovali mě-

síčník Moravskobudějovicko, od  roku 

2008 také každoročně stolní kalendáře 

a  občasné propagační 

brožury pro mikroregi-

on. Ze vzájemné spo-

lupráce vznikla také tři 

čísla Martínkovského 

vlastivědného sborníku 

nebo v roce 2014 knížka 

Povídky a pověsti z úpatí 

Vysočiny.

Vlastimil Smetana se 

věnoval historii zdejšího 

regionu, zejména svému 

rodnému Martínkovu 

a  byl autorem mnoha 

dalších publikací a  člán-

ků. Za  vše jmenujme 

alespoň brožurky Vác-

lav Kosmák – Posvícení 

Za Vlastimilem Smetanou
v  Drnkálově (spoluautor) z  r. 1993, Po-

vídky z Martínkova a okolí (1998), Selské 

povstání na  lesonickém panství (2005) 

nebo Čertova studánka – povídky a po-

věsti z  úpatí Vysočiny (2008) s  ilustra-

cemi Josefa Kremláčka. Jeho příspěv-

kem k  dokumentaci historie regionu 

je nepochybně i  množství fotografi í, 

na nichž zachycoval život v Moravských 

Budějovicích. Obsáhlý soubor z posled-

ní doby obsahují mj. volební brožury 

volební strany Sdružení občanů Mo-

ravských Budějovic, na  jejichž přípravě 

se podílel redakčně, ale zejména svými 

fotografi emi.

Ti, kdo se s ním potkali osobně, si jej jis-

tě v  paměti uchovají jako pracovitého, 

vstřícného a  laskavého člověka, který 

se snažil nikoho nezklamat a který bude 

moravskobudějovickému kulturnímu 

a  společenskému životu opravdu chy-

bět. 

J. Kaláb

Vlastimil Smetana při zahájení výstavy v rodném Martínkově

merčního prodeje. Proti dvěma 

řádkovým inzerátům ze srpna 

1995 jich v  roce 2000 vychází 

průměrně v  každém čísle ko-

lem sto šedesáti. Nejoblíbeněj-

ší je rubrika prodeje či koupě 

automobilů a  náhradních dílů. 
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2000 – prosinec
Pro Městské muzeum a  ga-

lerii jsme do  tisku připravili 

knihu s  názvem Kdo byl kdo 

na  jihozápadní Moravě, kterou 

připravil autorský kolektiv pod 

vedením dr. B. Smutného

2000
Pro obec Budkov jsme vydali 

publikaci autora Josefa Čábela 

o  historii obce. V  tomto roce 

také vznikla první z řady brožur 

a  knížek, které jsme do  tisku 

připravili s  historikem Micha-

lem Stehlíkem, pozdějším dě-

kanem FF UK v  Praze. V  tomto 

roce to byla jeho učebnice 

Zapomenuté dějiny – Dačice 

ve 20. století.

2001
2001 – leden
Poprvé vychází rubrika s názvem 

Plesová sezóna na jihozápadní Mo-

ravě, která se od  té doby stala tra-

diční součástí lednového vydání 

novin.

2001 – únor
Náklad novin opět vzrostl, ten-

tokrát o 2.000 na celkových 18.500 

kusů. 

2001 – září
K výročí 50 let vzniku nemocnice 

v  Dačicích jsme připravili do  tisku 

barevnou brožuru, která dokumen-

tovala snahy o  její vybudování, její 

historii i její tehdejší současnou po-

dobu.

2001 – říjen
Vyšel druhý ročník stolního ka-

lendáře Jarmarku, tentokrát již s tý-

denním kalendáriem.

2001 – listopad
Pro Spolek přátel muzea v  Da-

čicích jsme připravili první číslo Dačic-

kého vlastivědného sborníku. Od  té 

doby jich pak vzniklo ve dvouletých in-

tervalech ještě devět, vydání s číslem 10 

vyšlo na podzim roku 2020.

2002
2002 – únor
Vychází první číslo Jarmarku, které 

má rozsah dvaceti stran.

2002 – říjen
Vyšlo nové číslo kalendáře Jarmarku, 

tentokrát s názvem Města a obce jihozá-

padní Moravy z ptačí perspektivy s ná-

kladem 4.000 kusů.

2002 – prosinec
Novinám opět vzrostl náklad, tento-

krát na 18.600 kusů. Noviny jsou rozná-

šeny do schránek 180 obcí jihozápadní 

Moravy.

2002 
V tomto roce jsme připravili naši prv-

ní knihu v  pevné vazbě, v  rozsahu 472 

stran, kterou napsal kolektiv autorů, 

a  vyšla pod názvem Dějiny Dačic. Ta 

později vyšla ještě v  roce 2016 ve  dru-

hém upraveném a rozšířeném vydání.

Titulní strana novin v dvoubarevné podobě, 

v jaké vycházela od roku 1997.

Tuto podobu měl Jarmark od roku 1998 do pře-

chodu na barevný tisk v roce 2007. Měnila se jen 

barva hlavičky.

2003
2003 – květen
Noviny vycházejí poprvé v  rozsahu 

24 stran. 

2003
Pro M. Stehlíka jsme připravili do tis-

ku další učebnici regionálních dějin 

s  názvem Do  muzea s  Matějem. Měla 

neobvyklou podobu pracovních listů 

v  deskách – jedny pro žáky prvního 

stupně, druhé pro žáky druhého stupně 

a třetí jako metodické listy pro učitele.

2004
2004 – květen
V novinách vyšel v souvislosti se vstu-

pem České republiky do Evropské unie 

inzerát, vítající Čechy ve  sjednocené 

Evropě s pozváním na nákupy do Waid-

hofenu.

2004 – říjen
Vyšla první z  úspěšných a  oblíbe-

ných knížek Kreslířovy tipy na  výlety 

dačického výtvarníka Jiřího Albrechta, 

na jejíž přípravě do tisku jsme s malířem 

spolupracovali.

Připravili jsme první stolní týdenní 

kalendář pro Jemnický mikroregion 

na rok 2005.

Dokončení příště

Knížku Dačice v dobové fotografi i a pohlednici vydalo Městské muzeum a galerie v Da-

čicích v roce 1999 a byla první publikací na toto téma, které vznikly v našem vydavatel-

ství.
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IHNED K 
NASTĚHOVÁNÍ

KAŽDÁ JEDNOTKA MÁ SVÉ SOCIÁLNÍ 

ZAŘÍZENÍ A KUCHYŇ VYBAVENOU 

KUCHYŇSKOU LINKOU S EL. TROUBOU 

A  SPORÁKEM. 

PROSTORY JE MOŽNÉ PRONAJÍMAT 

JEDNOTLIVĚ NEBO PO PATRECH 

(na každém patře je 11 jednotek), 

NEBO JE MOŽNÉ PRONAJMOUT 

CELOU BUDOVU

5

KAŽDÁ JEDNOTKA MÁ SVÉ SOCIÁLNÍ 

ŘÍ Í Ň

NABÍZÍME 
K PRONÁJMU 

BYTY A KANCELÁŘE 
1+kk a 1+1 v blízkosti centra 

Moravských Budějovic 
ve 4-patrové budově 

s výtahem.

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.

tel.: 731 610 305

Provádíme kalkulace dle požadavků zákazníka ZDARMA

ZBOŽÍ, KTERÉ NENÍ SKLA DEM, ZAJIŠŤUJEME DO 3 DNŮ

 PO - PÁ    7:00 – 11:30    12:30 – 17:00
  SO     7:00 – 11:00

PRODEJNÍ DOBA V ČERVNU

Č

AKČNÍ CENAAKČNÍ CENA  do vyprodání do vyprodání ZÁSOBZÁSOB
KARI SÍTĚ
4 mm oka 10x10  274 Kč/ks s DPH   

4 mm oka 15x15  182 Kč/ks s DPH

5 mm oka 10x10  371 Kč/ks s DPH

5 mm oka 15x15  254 Kč/ks s DPH

6 mm oka 15x15  355 Kč/ks s DPH

ROXORY
TYČ  6 mm     29 Kč/ks s DPH

KG TRUBKA DN 110
0,5 m 58,80 Kč s DPH

1 m 82,70 Kč s DPH

2 m 159,30 Kč s DPH

3 m 236,60 Kč s DPH

5 m 367,80 Kč s DPH

KOLENO KGB DN 125
125/15°  42,60 Kč s DPH 

125/30°  46,70 Kč s DPH

125/45°  48,40 Kč s DPH

125/67°  64,40 Kč s DPH

125/90°  64,70 Kč s DPH   

BŘIZOLIT bílý 25 kg

156 Kč s DPH

DISPERBIT 10 kg 

gumoasfaltová disperzní 

stěrka. 249 Kč s DPH

Tmel na pórobeton 25 kg

121 Kč s DPH

PCI Tmel spárovací fl ex 3 kg

    jasmín                   bahama              stř. hnědá

141,60 Kč s DPH

DESIGNARD ŠEDÝ 10 m 

oxidovaný asfaltový pás 

s hrubozrnným posypem 

599 Kč s DPH

Lepidlo TILE-FLEX 25 kg

99 Kč s DPH

Lepidlo PROFI-FLEX 25 kg 

185 Kč s DPH

weber.mur 643 30 kg
LEHČENA SÁDROVÁPENNÁ OMÍTKA 

PRO OMÍTÁNÍ VNITŘNÍCH STĚN 

A STROPŮ.  209 Kč s DPH

Obrubník zahradní 

100x20x5 cm 55 Kč s DPH

100x25x5 cm 69 Kč s DPH

  

Dlažba VLNKA 6 cm přírodní

199 Kč/m2

MALÍŘSKÁ BARVA bílá 

15 kg                

289 Kč s DPH

Vlákno výztužné do betonu 
výztuž z PP vláken do potěrových betonů, 

malt apod., - „kari síť v sáčku“   spotřeba: cca 

150 g/50 kg cementu  tj. 600-900 g/m3 betonu 

nebo malty150 g  

44 Kč s DPH

Šindel zelený II. Jakost

154 Kč/bal

NOVĚ  NASKLADNĚNO
Omítka štuková  Cemix vnější zrno 0,7 MM
Vápenocementová vnější štuková omítka, pro 

jemné povrchové úpravy jádrových podklad-

ních omítek. spotřeba cca 4,1 kg/m2

128,90 Kč s DPH

Omítka štuková  Cemix vnitřní zrno 0,7 mm
Vápenná štuková omítka, ruční nanášení ve 

vnitřním prostředí. spotřeba cca 

3,3 kg/m2. 120,80 Kč s DPH
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televizi malou Finlux půlkul. 

Kuch. Roh. sedačku + dvě židle 

dřev. k sedačce, ceny dohodou. 

Tel.: 730 939 252.

KOUPĚ
Starou vzduchovku, 

maskovací celtu a  oblečení. 

Dále starý bodák, bajonet 

a helmu. Tel.: 725 763 202.

Starou kytaru 

i  v  poškozeném stavu. Tel.: 

606 121 346.

Nabídněte sběrateli 

prospekty od  traktorů, země-

dělských strojů a  nákladních 

automobilů, období 60. až 80. 

léta. Tel.: 723 563 263.

1000 Kč zaplatím 

za  starou předválečnou ple-

chovku od oleje. Koupím i jiné 

staré auto – moto, doplňky 

k veteránům. Tel.: 737 735 682.

Úřední obrazy 

prezidentů Zemana, Klause 

a Emila Háchy. Tel.: 737 609 245.

Skříň světlou: v. 160, 

š. 130, h 60. 4 x letní pneu 185/ 

65/ R 15/ T 88. Tel.: 775 221 618.

Dveře vchodové 

venkovní pravé 90 cm, částeč-

ně prosklené, včetně zárubně. 

Tel.: 728 633 538.

Průsvitné (skleněné) 

tašky k  pálené k  rytině Kohn 

a  syn, dvoudrážkové. Tel.: 

737 616 173.

Řezivo v truhlářské 

kvalitě – smrk, dub aj. – čer-

stvé/ vzduchosuché; Truh-

lářskou hoblici / ponk. Tel.: 

605 166 867.

Větší množství 

palivového dřeva, prosím, na-

bídněte. Slavonicko, Dačicko. 

Tel.: 606 148 695.

Vyvažovačku 

do  pneuservisu, starší, ale 

funkční. Tel.: 728 710 626.

Koupím jednoosou 

nebo dvouosou maringotku. 

Nabídněte na tel: 721  812 854

AUTO-MOTO

PRODEJ

OSOBNÍ AUTOMOBILY

Š 120, r. výroby 1980 

+ náhradní díly. S  poznávací 

Palivové dřevo smrk 

v  metrech, 550 Kč/ prm. Tel.: 

734 643 488.

Palivové dřevo, 

500 Kč/ prm. Kamenný sloupek 

24 x 24 x 190 cm. Koupím staré 

pivní láhve a  vše ze staré hos-

pody. Tel.: 607 922 542.

Metrové štípané palivové 

dřevo za 550 Kč bm. Bačkovice. 

Tel.: 728 131 729.

Palivové dřevo suché 

štípané. 120 cm 400 Kč/ prm, 

30 cm 750 Kč/ prm. Odběr Bač-

kovice. Tel.: 725 070 471.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ & 

ZEMĚDĚLSKÉ POTŘEBY
Porcel. zelák - 500 Kč. 

4 x poklice BMW – 400 Kč, sta-

hovák na  Š 105 na  disky kol – 

200 Kč – brzdový válec Š 105 

nový – 150 Kč. Tel.: 721 601 127.

Králíkárnu, cena dohodou. 

Tel. po 18. hodině 602 821 703.

Kompl. kolo 7,50 – 16, 

třetí bod na Zetor 70, vyorávač 

brambor čert. Tel.: 728 878 199.

Sběrací vůz menší, cena 

dohodou. Tel.: 607 634 183.

Čerta na brambory, 

topeniště na  brutar, třetí bod 

na Z – 70, kolo 7,50 – 16 kom-

plet. Tel.: 728 878 199.

Postřikovač nesený, 

rozmetadlo, traktor Crystal, 

žebřík hliník, Octavii 1,9 TDi, 

vzduchovku, frézu tov. výroby. 

Koupím TEK. Tel.: 605 379 247.

OSTATNÍ

 Knihy různé žánry – 

romány pro ženy, detektivky, 

mayovky, náboženské – Tarzan 

celá řada. Cena dohodou. Tel.: 

606 108 689.

Knihy Alois Jirásek, 

38 kusů, i  jednotlivě. Levně. 

V Dačicích. Tel.: 723 826 415.

Školní vlastivědnou 

mapu ČR 115 x 155 cm, mapu 

lze svinout a  je v  dřevěných 

lištách. Také různé kontinenty. 

Tel.: 776 268 228.

Modelovou železnici, 

dětské jízdní kolo Olpran, retro 

autíčko škoda 120. Cena doho-

dou. Tel.: 735 954 770.

Různé věci z pozůstalosti, 

značkou. Tel.: 607 634 183.

Bouranou Škodu Octavii, 

r. v. 2005 s STK 2020, první ma-

jitel, má tažné zařízení, foto 

dodám. Cena 20.000 Kč. Tel.: 

723 830 689.

VW Golf V, 1,9 TDi, 

77 kW, 6 rychlostí. Plná výba-

va, nebouraný. Top stav. Tel.: 

724 186 541.

NÁHRADNÍ DÍLY AJ.

Náhradní díly na Žiguli 

nové i  starší, levně. Tel.: 

725 828 826.

Čelní sklo a různé díly 

na Š 100. Tel.: 732 740 472.

Litá kola na Š Octavii 

Tour 1. řada s  letními koly, vše 

ve slušném stavu, rozměr pneu 

195/ 65/ 15. Cena 8.000 Kč. Tel.: 

723 830 689.

Nejetou rezervu Ford 

+ 1 kolo s  disky – 350 Kč obě, 

zad. náraz. Š Fabia, r. v. 2000 stř. 

barvy – 200 Kč. Gum těsnění 

na st. Škodu. Tel.: 721 601 127.

Zimní pneu Michelin 

Alpin 5, 4 ks, 195/ 65 R 15, po-

užité, levné. Tel.: 723  859  668. 

Tel.: 723 859 668.

4 x letní pneu 

s alu disky Barum, 5 děr, na Fa-

bii 185/ 60/ 14, málo jeté. Cena 

6.000 Kč. Tel.: 728 710 626.

4 kompletní kola – 

zimní pneu + kompletní kola 

– letní pneu, rozměr 175/ 80/ 

14 disky nebo pneu, možno 

i zvlášť. Tel.: 604 515 271.

Letní pneu 195 60 5 15 

na  discích Ford 4 ks, použité 

1.500 Kč. Tel.: 734 137 335.

Disky na VW, Škoda 

5 ½ x 13H2. Prostřední otvor 

je 56 mm. Jako nové, cena 

za  4 kusy je 1.000 Kč. Tel.: 

702 142 584.

Tažné zařízení vhodné 

na  Seat – VW polo, apod., 

s  elektrikou, atestem, sekač-

ku MTD, závada na  pojez-

du, opravitelná, košem. Tel.: 

776 262 686.

Originál rádio 

z  VW Touran, r. v. 2009, dále 

auto navigaci Navitel, cena 

po dohodě. Tel.: 606 658 560.

Zetor 7211, cena dohodou. 

Tel.: 739 084 536.

NEKOMERČNÍ 
IN ZER CE

Grilovací soupravu 

na  el. pohon 220 V, dél. jehly 

20 cm. Tel.: 606 612 722.

NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE

Bosch vrtací kladivo 

PBH 3000-2, 2 x použité, pův. 

cena 5492 Kč, nyní 4.500 Kč, při-

dám několik sad vrtáků a seká-

čů. Tel.: 720 250 829.

Pravoúhlý převod 

v  oleji 1:2,5 pro orig. náhon 6 

dr.  s  pl. řemenicí, nový, váha 

39 kg, vhodný pro jamkovač, 

cena 2.000 Kč. Tel.: 776 528 498.

STAVEBNÍ MATERIÁL 

A ŘEZIVO
Umyvadlo 50 Kč, 

bílá smaltovaná vana 50 Kč, 

ventilační okénko se zárubní 30 

x 60, špaletové okno se zárubní 

105 x 165. Tel.: 602 413 327.

Nové plné dveře 

Sapeli CPL dub 80 levé. Cena 

700 Kč. Tel.: 776 209 320.

Kovová vrata 

se zárubní 150 x 162. Cena do-

hodou. Tel.: 736 773 926.

Stropní trubicové světlo 

120 x 25, decimálku se závažím, 

elektrická vrtačka, dvouvařič 

s  bombou, plné dveře 70 L. 

Bobrovky. Tel.: 602 413 327.

Dveře 60 cm bílé, levé 2x, 

nové nepoužité, cena doho-

dou. Tel.: 603 232 961.

Plastové okno jednokřídlé 

levé 950 mm/ 140 mm, dělící 

příčka, vč. okenní kliky, barva 

ořech / bílá, izolační 3 – sklo – 

2500. Tel.: 720 330 625.

Parapety nové do bytu – 

3 m, 240 cm, 120 cm. Levně. Tel.: 

602 970 224.

Hliníkový trapézový plech 

3 m x 0,7 m. 29 ks, cca 60 

m2. Cena 100 Kč/ m2. Tel.: 

720 558 436.

Střešní tašky ze stodoly – 

Volířov. 2x peřáky. Police 

na zeď ve světlé barvě. Zavařo-

vací sklenice různé, cena doho-

dou. Tel.: 724 301 454.

Bobrovky vytříděné 

200 ks, 11 ks skleněné, dále 

ochranné ohrádky k  parape-

tům oken, roztažné až 1 ½ 

m, bílé, plastové, hezké! Tel.: 

607 690 516.

Stavební prkna tloušťka 

25 mm, šířka 100 – 250 mm, 

délka 4 m. Dva roky ulože-

né v  hráni, přirozeně sušené. 

Cena dohodou, nabídněte. Tel.: 

608 466 122.

UZÁVĚRKA
červencového vydání novin Jarmark

pro inzerci, soukromé inzeráty 
i příspěvky bude v úterý 

23. června 2020 ve 12.00 hod.
(Pro aktuální informace sledujte naše FB 

stránky: facebook/Jarmark reklamní noviny)

 Psací stůl světlé dřevo, 

velice dobrý stav, materiál masiv, 

cena 750 Kč. Tel.: 607 558 404.

Psací stolek světlý, 

150 Kč, kancelářské křeslo otá-

čivé 100 Kč. Mor. Budějovice. 

Tel.: 739 843 141.

Nepoužitou rozkládací 

sedací soupravu moderní 

za  6.500 a  jiná dvě křesla mo-

derní. Volejte k  večeru tel.: 

774 820 421, 792 302 297.

Válenda s úložným 

prostorem 150 Kč, tmavě červe-

né čalouněná 100 Kč. Moravské 

Budějovice. Tel.: 739 843 141.

Otočnou bílou plastovou 

židli na kolečkách, cena 100 Kč. 

Tel.: 604 675 433.

Rozkládací kuchyňský stůl, 

cena dohodou. Tel.: 721 510 591.

Umyvadlo se skříňkou 

1.500 Kč. Mísu WC 1.000 Kč. Tel.: 

720 567 016.

PŘÍSTROJE 

PRO DOMÁCNOST
Chladicí box přenosný 

12 V/ 230 V, obsah 20 l, ne-

použitý. Cena 1.000 Kč. Tel.: 

604 675 433.

Automatickou pračku 

Ardo, funkční, za  odvoz. Tel.: 

606 370 005.

Mobilní (přenosnou) 

klimatizaci i  s  odvod. rou-

rou. Původní cena 9.500, nyní 

za  2.500 Kč. Plně funkční. Tel.: 

777 654 038.

Náhradní díly na vysavač 

Zelmer, lustr do kuchyně. Cena 

dohodou. Tel.: 721 957 857.

SPORÁKY A TOPIDLA

Elektrický sporák, cena 

dohodou. Tel.: 606 604 510.

Sporák na zemní plyn 

starší, cena 500 Kč. Tel.: 724 069 

990.

Kamna na dřevo, 

vhodné na  chatu, chalupu. 

Cena 2.000 Kč. Tel.: 607 103 695.

Stará kachlová kamna 

a  pevné palivo, barva žíhaná 

tm. hnědá, přenosné. Cena 

dohodou + vlastní odvoz. Tel.: 

724 896 177.

Elektrický bojler Ariston 

80 l, cena 1.000 Kč. Tel.: 732 642 

993.

IHNED KOUPÍME 

VAŠI ZADLUŽENOU 

NEMOVITOST 
exekucemi, hypotékou 

s tím, že můžete zůstat 

dál bydlet ve “svém”, 

linka zdarma 800 100 576 

– nezávazná konzultace

TRUHLÁŘSTVÍ 
J. Čurda Mladoňovice 

PŘIJME TRUHLÁŘE 
Tel.: 603 444 382

VÝKUP 

OSOBNÍCH VOZIDEL
i bez STK. Cena dohodou. 

Tel. 720 681 023 i SMS

LEŠENÍ
Půjčovna lešení HAKI

Tel.: 603 865 785

DŘEVĚNÉ BRIKETY od 1,80 Kč/kg

PALIVOVÉ DŘEVO – 350 Kč/prm
Sklad Třebětice

tel: p. Bastl 602 781 336

JAWA
VYKOUPÍM JAKÝKOLIV 

MOTOCYKL ZN. JAWA. 

Tel. 774 496 886
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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, Purcnerova 62

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, ovcí, čistokrevných psů a koček, 

dále pro dej ze mě děl ských přebytků a vý pěst ků, nákup zeměděl-

ské 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 Praha. Číslo 6/2020 vyšlo 1. června 

2020. 

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

Uzávěrka červencového JAR MAR KU pro plošnou i řádkovou in zer ci je v pátek 23. června 2020 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“)

7/2020

červenecNEKOMERČNÍ INZERÁT ZDARMA 

JMÉNO A ADRESA

(adresa uvedená zde se netiskne)

TEXT VAŠEHO 

INZERÁTU :

tel.:

ti
št

ě
n

é
 ú

d
a

 je

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 vzpomínky a blahpřání, ne soukromou inzerci!): jarmark.noviny@centrum.cz
Vzpomínky můžete uhradit buď 

osobně v redakci, převodem na účet (při podání e-mailem), 

případně předem složenkou (při podání poštou – kopii ústřižku složenky přiložte, prosím, 

k Vašemu dopisu)

OZNÁMENÍ DO RUBRIK BLAHOPŘÁNÍ, VZPOMÍNKY, PODĚKOVÁNÍ

KOUPĚ

Nepojízdné Manet, 

Korado v  jakémkoli stavu. 

720 558 436.

Motor Jawa, typ 360, 

popř. i celý motocykl 350 ccm. 

Tel.: 737 163 650.

Přívěs za auto 

na přepravu 1 rule (balík) sena. 

Nosnost přívěsu od 750 kg. Tel.: 

723 604 214.

BYTY &
NEMOVITOSTI

PRODEJ

Byt 1+1 zařízený 

s  balkónem, vlastní plynový 

kotel. K  bytu náleží sklep. No-

vostavba v  Moravských Budě-

jovicích. Tel.: 603 344 786.

KOUPĚ

Stodolu nebo jiný 

skladovací prostor. Dačicko, 

Slavonicko. Tel.: 606 148 695.

PRONAJMU

Pronajmu byt 3+1  

dlouhodobě ve  Slavonicích 

ul. Svatopluka Čecha. Tel:   

724 734 322

Družst. byt v Jemnici 1+1. 

Tel.: 608 117 747.

1+1 v Dačicích zařízený, 

jedna osoba, nekuřák, žádné 

zvíře! Tel.: 723 075 795.

Nový zařízený byt 2 + kk 

s  terasou v  Krasonicích, 17 km 

od Dačic. Pro 1 – 2 pracující oso-

by. Bez zvířat. Tel.: 602 327 229.

Zahradu v Jemnici 

Na Tálkách bez chaty. Tel.: 606 

427 122.

ZVÍŘECTVO
DARUJI

Koťata. Odběr do 14 dnů. 

Tel.: 720 558 436

PRODÁM

Mladé andulky k ochočení, 

odběr ihned. Cena 70 Kč/ ks. 

Tel.: 720 558 346.

RŮZNÉ
Daruji Easy English 

včetně výslovnosti na  kaze-

tách, 114 čísel, možno i částeč-

ně rozdělit, vhodné pro kon-

verzaci. Tel.: 607 690 516.

Kdo ušije péřové 

prošívané deky. Tel.: 721 709 

000.

Babička hledá mladou 

rodinu s dětmi (vnučkou) na 

občasné pohlídání. Nejlepší by 

byl Mrákotín a okolí. Tel.: 608 

479 889.

Kdo by nám sekl 

v létě zahradu. Sekačku máme. 

Dačice. Tel.: 720 645 993.

SEZNÁMENÍ
68 / 170 osamělý 

a  zabezpečený vdovec, hl. 

ženu, která už nechce být 

sama, ve věku 50 – 65 let. Ozvi 

se. Tel.: 384 493 239.

Ženy kolem 65 let, volejte! 

Čas a  život strašně běží. Tel.: 

734 718 777.

Muž 46 roků. Hledám ženu 

od 18 do 46 roků s tělesnou va-

dou nebo i psychickou, z okolí 

Moravských Budějovic. Volejte 

tel.: 606 961 146.

45 letý VŠ menší postavy 

hledá ženu k  seznámení. Už 

nechci být sám. Za SMS děkuji. 

Tel.: 721 878 400.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ 
ČÍSLA COVID

INFORMAČNÍ LINKA MINISTER
STVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR
Tel.: 1212.

COVID LINKA KRAJE VYSOČINA
Tel.: 564 602 602 sedm dní v týdnu 

v době od 8.00 do 22.00 hodin
Máte-li zdravotní problém, obraťte se 

prosím na lékaře prostřednictvím for-

muláře www.ulekare.cz/vysocina, 

kde Vám do 6 hodin odpoví erudova-

ný lékař. Tuto konzultaci za  Vás platí 

Kraj Vysočina.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Kontakty pro případ konzultace náka-

zy koronavirem: 567 564 551, 
 566 650 866
 (Po–Pá: 8:00 - 15:00)

ZELENÁ LINKA JIHOČESKÉHO 
KRAJE 
Tel.: 800 100 450 (Všeobecné dota-

zy ke koronaviru 7.00–17.00 h)

HYGIENICKÁ STANICE 
JIHOČESKÉHO KRAJE
Podezření na nákazu: 387 712 210
Pohotovostní linka: 736 514 386
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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 PRODEJN  DA ICE

www.oknabastl.cz

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

VNITŘNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ 

GARÁŽOVÁ VRATA

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ ...

STŘEŠNÍ OKNA

STAVEBNÍ POUZDRA

OKNA, DVEŘE

ZATEPLENÍ FASÁD

PLOTY, POSUVNÉ BRÁNY

SLEVY 
NA PLASTOVÁ 

OKNA
VENKOVNÍ 
FASÁDNÍ CLONY 
NA OKNA

  8X ÚČINĚJŠÍ PROTI TEPLU NEŽ VNITŘNÍ ŽALUZIE

  SNÍŽÍ TEPLOTU V INTERIÉRU AŽ O 10°C

  OBLÍBENÉ V PANELOVÝCH DOMECH, KDE NENÍ MOŽNÉ DÁT KLIMATIZACI

  SNADNÁ MONTÁŽ NA RÁM OKNA

  LÁTKY MAJÍ MALÁ OČKA A PROPOUŠTÍ SVĚTLO (VIDÍTE VEN)

  MOŽNOST RUČNÍHO STAHOVÁNÍ, POHON, NEBO NA BATERII SE SOLÁRNÍM  

 NABÍJENÍM (NENÍ POTŘEBA PŘÍVOD EL. ENERGIE)

  SLOUŽÍ I JAKO SÍŤ PROTI HMYZU

  JEDNODUCHÉ A VELICE EFEKTIVNÍ STÍNĚNÍ

CLONU MÁME VYSTAVENOU NA PRODEJNĚ, NAVŠTIVTE NÁS

VYDAVATELSKÉ PRÁCE:
Jaroslav KALÁB

Slavíkovice 54, 675 31 Jemnice

tel.: 739 077 985

e-mail: jarmark.tisk@centrum.cz

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)

2020
Moravskobudějovický mikroregion

VELKÝ ÚJEZD

VRANÍN

LAŽÍNKY

KRNČICE

VESCE

JACKOV

BOLÍKOVICE

ŠAŠOVICEBÍTOVÁNKYHORKY

HORNÍ LAŽANY
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Studio Znojmo
Jarošova 1344 C/12
669 02 Znojmo

777 591 451
znojmo@kuchyne-karasek.cz

Otevírací doba
Po–Pá 9-17
So 8-12

STUDIO JIHLAVA
Dr. Jiřího Procházky 5281 (naproti nové nemocnici)
586 01 Jihlava

777 591 455
jihlava@kuchyne-karasek.cz

Otevírací doba
Po–Pá 9-17
So 8-12

STUDIO JEMNICE
Budějovická 1014 (objekt bývalého autoparku)
675 31 Jemnice

777 591 459
vyroba.jemnice@kuchyne-karasek.cz

Otevírací doba
Po–Pá 9-17
So Dle dohody

STUDIO JEMNICE
Budějovická 1014 (objekt bývalého autoparku) 
675 31 JEMNICE

777 591 459
vyroba.jemnice@kuchyne-karasek.cz

Naše kuchy ská studia

DVÍ KA A ELNÍ PLOCHY
Olepené PUR technologií 
(vodotěsné hrany)
Olepené technologií Aertec 
(bezespáré olepení hran)
Fóliované
Lakované v provedení mat a vysoký lesk
Dýhované

PRACOVNÍ DESKY
Postformingové desky
Kompaktní desky 
Pravý kámen
Umělý kámen

ÚCHYTKY A LIŠTY
Moderní 
Klasické 

RÁDI VÁM PORADÍME S PLÁNOVÁNÍM KUCHYN , 
LOŽNICE, ŠATNY, DĚTSKÉHO POKOJE, OBÝVACÍHO POKOJE, KANCELÁŘE

Každý prostor je unikátní, využijte ho naplno bez nutnosti ustupovat centimetr m.

Kuchyn  s charakterem
Vyberte si tu správnou kombinaci dví ek, 
pracovní desky a korpus . 
Rádi Vám poradíme a všechny dostupné 
materiály ukážeme v našich studiích.

info@kuchyne-karasek.cz

Rádi Vám ukážeme novou technologii výroby 

-  automatický sklad s nářezovým centrem s automatickým stítkováním
-  CNC vrtací a frézovací centrum s „C“ osou
-  širokopásovou brusku s CNC řízením
-  olepovačku hran s PUR a Aertec technologií
-  CNC vrtačku s nastřelováním spojovacích kolíků
-  sešívačku dýh
-  řezačku dýh

(stroje od německé fi rmy HOMAG)

DOPORUČUJEME SPOTŘEBIČE

www.kuchyne-karasek.cz

MOMENTÁLN  JSOU 
NAŠE PRODEJNY 

Z D VODU NA ÍZENÍ VLÁDY 
UZAV ENY, ALE MY 

I NADÁLE POKRA UJEME 
V NAVRHOVÁNÍ 

VAŠICH INTERIÉR . 

STEJN  TAK I NAŠE VÝROBA
NADÁLE POKRA UJE 

VE VÝROB . 

CHCETE LI EŠIT VAŠE 
BUDOUCÍ BYDLENÍ,

 ROZHODN  NÁS 
NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT 

TELEFONICKY 
NEBO 

P ES E MAIL. 

MY TO ZVLÁDNEME.
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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
  722 767 981

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

fotograf

Petr Žižka

Svatební

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

FB: Petr Žižka - Svatební fotografi e


