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jarmark

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

ZAHRADNÍ TECHNIKA FUČÍK 

Po - Pá 8-12  13-17 h.;  So  9-12 h. 

Na Podolí 310, Jemnice

PŘEDSEZÓNNÍ 
PŘÍPRAVA 

PŘIJÍMÁM 
OBJEDNÁVKY 
NA ZAHRADNÍ

TECHNIKU 
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tel: 384 420 257, 384 420 258

PROVOZNÍ DOBA: 
po–pá  7.00–11.30   12.00–16.00
so  7.30–12.00
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NEJLEVNĚJŠÍ 

UHLÍ

HNĚDÉ UHLÍ 
bílina/ledvice   
kostka  4–10 cm
ořech I  2–4 cm
ořech II  1–2,5 cm

ODVOZ SUTI, STAVEBNÍHO MATERÁLU.        PŘEVOZ STROJE AŽ 22 TUN.

UHELNÉ SKLADY DAČICE
 

PÍSEK  plavený 0–4 mm  maltový 0–2 mm  betonový 0–4 mm
OBLÁZKY TK  8–16 mm  
ŠTĚRK DK 0–4 mm   až  DK 16–32 mm

ČERNÉ UHLÍ 
kovářské  1–3 cm

BRIKETY 
Rekord 4“  10,5–7,3 cm
Rekord 2“  5,2–6,1 cm
Union 3“  6,3–7,4 cm

BALENÉ ZBOŽÍ
ořech II   25 kg
brikety svazek  25 kg
brikety fólie  10 kg
koks  25 kg
kovářské  25 kg
dř. brikety  25 kg
dř. brikety  10 kg

PRODEJ LPGAUTODOPRAVA: 
  ODVOZ HLÍNY, SUTI
DOVOZ STAVEBNÍHO MATERIÁLU, BETONU 
 (po dohodě i SO a NE)
SCANIA 14 tun 6x4
MERCEDES HYDRAULICKÁ RUKA

 ŠTĚRKY SKLADEM              Půjčovna vibrační desky 130 kg 

BLIŽŠÍ INFO:
www.

soutez.topchytre.cz

Nákup min. za 
7000 tis.

9 kol slosování
a XXL výher

NAKUP
REGISTRUJ SE

VYHRAJ

CHYTRÝ PŘIVÝDĚLEK S FAIR CREDIT
• týdenní provize, pravidelná výplata

www.privydelek.cz 
www.faircredit.cz731 137 499

Domluvte si schůzku

ČISTÍRNA PEŘÍ PÁROU a UV-C
ŠITÍ DEK A POLŠTÁŘŮ
  velký výběr sypkovin
čištění párou a UV-C ničení bakteríí
 kompletní servis

Příjem zakázek  DAČICE  a  TŘEBÍČ
 VOLEJTE PROSÍM PŘEDEM NA 721 277 347 !!!LUCIE BURDOVÁ

POSLEDNÍ ZÁSOBY 
ZA STARÉ 

CENY!

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

ŠICÍ STROJE A OVERLOCKY 

SE SERVISEM

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

O veškerých produktech STIHL 
se aktuálně informujte telefonicky

PRODÁVÁM STROJE S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ 
A SVÝM ZÁKAZNÍKŮM ZAJIŠŤUJI PŘEDNOSTNÍ SERVIS

FS 240
Ideální 

pro vyžínání 
porostů 

na zemědělských 
a zahradních 

plochách.

DAKR RODINNÁ ČESKÁ ZNAČKA
STROJE JEDNODUCHÉ, SNADNO OPRAVITELNÉ NÁHRADNÍMI DÍLY 

ZA PŘIMĚŘENOU CENU.

V konstrukci je založen princip stro-
je na dlouhou dobu užívání, princip 
snadné obsluhy a  údržby. 
Protože tyto stroje dlouho vydrží  
a  dají se opravovat, není nutno je po 
pár letech vyhodit a vyrábět stále do-
kola nové a  nové modely s nižší a nižší 
životností.

DAKR JE SEKÁNÍ ...

VÍCE NA  : www.elsun.cz

PŘEJI VÁM  HEZKY PROŽITÉ PRÁZDNINY S  RODINAMI

MS 211
Moderní, lehká motorová pila 

o výkonu 1,7kW

O ŠKOLNÍCH 
PRÁZNINÁCH

V SOBOTU 
ZAVŘENO

VYRÁBÍME PODLE VAŠEHO ŘETĚZU ŘETĚZY NA VŠECHNY ZNAČKY PIL

448 TC
Robustní 
benzinová 
sekačka 
se šířkou záběru 
při sečení 46 cm 
pro středně velké plochy

RMI 632
Samostatně pracující 
robotická sekačka Vás 
zbaví nutnosti nosit koše 
s trávou, seče za Vás a týdně Vám ušetří hodiny času. 
A pokud ji dáte na nejvyšší výšku, vyrostou Vám na 
trávníku i sedmikrásky, nebo jiná drobná kvítka 
a trávník je krásný, pestrý 
a sytě zelený.
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Tel. 603 232 884MAREK RAKUŠAN
Mladoňovice e-mail: wood.rakusan@volny.cz

www.woodrakusan.cz

  PALIVOVÉHO ŠTÍPANÉHO DŘEVA
 TRUHLÁŘSKÉHO A STAVEBNÍHO ŘEZIVA
 PALUBKY, TERASOVÁ PRKNA A JINÉ..
 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA (HOBLOVÁNÍ, BROUŠENÍ...)

PRODEJ

 

POŘEZ KULATINY
na pásové pile o do 1 m.

Přijmeme zaměstnance do výroby
VYKOUPÍME KULATINU ČERSTVÉHO KŮROVCE (SMRK)

PŘIJMEME ŘIDIČE 
NA MEZINÁRODNÍ KAMIONOVOU DOPRAVU

Poskytneme fi nanční prostředky na řidičský průkaz skupiny C a CE.
Finanční ohodnocení 40 - 45 000 Kč.

Více informací na tel.č. 605 231 991

JEMNICE

KOUPÍM NÁHRADNÍ DÍLY 
na československé motocykly nebo i 
CELÉ NEPOJÍZDNÉ MOTORKY

Tel.: 731 790 203

JAWA, Babeta, Puch 
Stadion, Jaweta 
Velorex, ČZ 
vozík PAv i jinéZA ROZUMNOU CENU

STAVEBNINY – STELA S.R.O.

ÚVOZ 956, JEMNICE

e-mail:  stela.jemnice@seznam.cz
 lenka.stejskal@centrum.cz

stavebniny
                     VSTŘÍCNOST
ODPOVĚDNOST
                       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

ČZDARMA

AKCE do vyprodání zásob

 
O
 
 
 

PONDĚLÍ – PÁTEK: 
7:00 – 11:30;    12:30 – 17:00

SOBOTA:    8:00 – 11:00

Deska OSB P+D 12 mm 
2,5m x 62,5cm      343 Kč s DPH

Gelová NANO penetrace 
0,75 l  53 Kč s DPH
2,5 l    153 Kč s DPH

Trapézový plech 
PE25 
HNĚDÝ
3,5 ks  po 6 m  
8.322 Kč s DPH

OBRUBNÍK ZAHRADNÍ
 100x25x5 cm  92 Kč s DPH
 50x25x5 cm  46 Kč s DPH
 50x20x5 cm   44 Kč s DPH

Lepidlo TILE-FLEX 
25 kg
129 Kč s DPH

Ztracené bednění BEST
50x25x10 cm  48 Kč s DPH
50x25x15 cm  51 Kč s DPH
50x25x20 cm  53 Kč s DPH

PCI Pericem 510, 25 kg 
cementová samonivelační 
stěrka i pro podlahové 
vytápění..
399 Kč s DPH

KARI SÍTĚ
4 mm oka 10x10  639 Kč/ks s DPH
6 mm oka 15x15  759 Kč/ks s DPH

ROXORY
TYČ  6 mm     69 Kč/ks s DPH
TYČ  8 mm         109 Kč/ks s DPH
TYČ  14 mm         259 Kč/ks s DPH

DLAŽBA CHODNÍKOVÁ  
BEST přírodnÍ
50x50x5 cm
399 Kč/m2 s DPH

Weber.mur 643 30 kg
lehčena sádrovápenná omítka pro 
omítání vnitřních stěn a stropů, 
povrch se vyhlazuje gletováním...
229 Kč s DPH

Sanační štuková 
omítka
20 KG
144 Kč s DPH   

Deska sádrokartonová 
GKFi 12,5 mm
289 Kč s DPH

Tmel spárovací fl ex 3 kg
Bahama  156 Kč s DPH
Jasmín  145 Kč s DPH

Koště chodníkové s násadou 
černé 
vlas 12 cm,
89 Kč s DPH

p átelské pojišt ní pro nep átelské situace
 

Křížova 171,   Telč,   588 56       tel: 567 243 522       www.kkmakler.cz
Otevírací doba:      PO, ST 8:00–18:00        ÚT, ČT 8:00–16:00 

PÁ dohodou        polední pauza 11:15–12:15
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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.:  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:

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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SÍTĚ PROTI HMYZU

OTEVŘENO PO - PÁ: 8-12;  13-17 HOD. PROSÍM VOLEJTE PŘEDEM

MATRACE
MANŽELSKÉ POSTELE

Obchod - Nové Syrovice 104
 736 631 532, 736 631 533

Josef Janoušek
 736 631 532

PRODEJ: POVLEČENÍ A PROSTĚRADEL

NABÍZÍME:

737 073 000
Telč a okolí (Horní Myslová 9)

VÝROBA A SERVIS 
HYDRAULICKÝCH HADIC
MOBILNÍ SERVIS
NONSTOP SERVIS 24 HOD.

M L Č Á K

VÝROBCE CELODŘEVĚNÝCH,
KOMBINOVANÝCH A KOVOVÝCH SCHODIŠŤ

SWN Moravia,  s. r. o.
se sídlem v Mladoňovicích

PŘIJME DO SVÉHO TÝMU

Nabízíme zajímavé fi nanční ohodnocení a zaměstnanecké výhody 
stabilní české společnosti s více jak pětadvacetiletou tradicí.

KONTAKT:

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

 MONTÁŽNÍKA 
 TRUHLÁŘE
 OBSLUHU CNC STROJE 
 ZÁMEČNÍKA / SVÁŘEČE
 LAKÝRNÍKA do dřevovýroby

 LAKÝRNÍKA do kovovýroby

Firma HM - Metal
výrobce komponentů pro zemědělskou techniku, 

vytápěcí systémy a bagrových lžic 
s 60 zaměstnanci 

Bílkov 111, Dačice

HLEDÁME VHODNÉ KANDIDÁTY / KANDIDÁTKY NA POZICE

ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT 
na telefonu 777 495 915 nebo na E-mailu milos.nesnidal@hm-metal.cz

OPERÁTOR OHRAŇOVACÍHO LISU

PRACOVNÍK MONTÁŽE

20� srpna 2022 na �otbalovém �����  
Program: 
14:00 – 14:15 MAŽORETKY 
14:15 – 15:45  JÁSALKA BAND 
15:45 – 17:00 DĚTSKÉ HASIČSKÉ ZÁVODY 
17:00 – 18:30   VLADIMÍR WALDA NERUŠIL     
 písně WALDEMARA MATUŠKY 
Od 20:00 Pouťová zábava - hraje KLARET 
22:00  OHŇOVÁ SHOW – RINAS COMPANY  

Po celý den: 
• ��rakce �ro �ě� 
• Zvěřinová kuchyně 

Pouť ve Starém Hobzí 

DYDYDYDYYYYYYY

MPMPANANANANNANNYYYYYYYYYYYYYYYYYY
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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

 

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

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
sádrokartonářské

  látkové rolety
 venkovní rolety
 sítě proti hmyzu
 těsnění do oken a 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

o  Přípravné práce pro stavby
o  Vodohospodářské stavby
Vlastní doprava, regiony Dačicko, Jemnicko
739 416 925; info@krejci-cz.cz

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

 

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

Zamìøení a rozpoèet ZDARMA

Provádíme práce:

 •pokrývaèské

 •tesaøské

 •klempíøské

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

  látkové rolety
 venkovní rolety
 sítě proti hmyzu
 těsnění do oken a 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

o  Přípravné práce pro stavby
o  Vodohospodářské stavby
Vlastní doprava, regiony Dačicko, Jemnicko
739 416 925; info@krejci-cz.cz

ZEMNÍ PRÁCE Ladislav Krejčí
traktorbagry JCB 3CX 
minibagrem JCB ZTS 
pásovým rypadlem CAT312CL
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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 - IZOLACE

KNIHY 
a BROŽURY

Inofrmace na tel.:
739 077 985

mail: jarmark.tisk@centrum.cz

i v nákladu několika málo výtisků

VÁM VYROBÍME

I

ve vydavatelství 
Jarmark

Stanislav Šenkypl, Hornice, tel. 728 229 516

PŘIJEDU AŽ K VÁM DOMŮ A NAŘEŽU:
vazby, pergoly, prkna, fošny, ATYPICKOU KULATINU aj. 
MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ KULATINY  PROŘEZ JEN 3 MM.
Max. ø kmene 70 cm a délka 6,2 m (po domluvě 8 m).
Ceny od 600 Kč/m3, nutná el. přípojka 380 V.

Pořez kulatiny 
pásovou pilou

Broušení pilových pásů a kotoučů

ELEKTRIKÁŘ 
PROVÁDÍM ELEKTROINSTALACE 
– Novostavby
– Rekonstrukce 

OPRAVY – Non–stop
SAMOZŘEJMOSTÍ JSOU REVIZE.
Stanislav Šenkypl, tel: 728 229 516

 Výběr různobarevných zahr. žul
 Prodej náhrobních doplňků
 Obnovy přípisů a nápisů

KAMENOSOCHAØSTVÍ
BULIČKA

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

 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 zajištěna, samozřejmostí je bezplatný cenový návrh!

U Černého mostu 773

JEMNICE  a.s. 

Jemnická STAVBA, a. s.

Prodej: 
PÍSKU, DRTI, BETONOVÉ SMĚSI  
VČETNĚ DOPRAVY NA MÍSTO 
(IVECO - 3 tuny, MIX)

Tel. 602 780 385 p. Buliček

Pokrývačské 
a klempířské práce

po - pá:  6 – 17 hod.
so:          7 – 11 hod.
NE  8 – 9 hod.

STA VEB NI NY
ŠIROKÝ SORTIMENT ZDÍCÍCH MATERIÁLŮ

PRACOVNÍ DOBA

Provádíme 
práce plošinou 

DAEWOO AVIA 20
tel.: 602 517 334 p. Tesař

  

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

ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ SKLA
ZASKLÍVÁNÍ, RÁMOVÁNÍ, PASPARTY
POLYKARBONÁT A SKLOLAMINÁT PRO VAŠI STŘECHU

po, út, čt, pá 7 - 15 hod.; st 7 - 16 hod.     email: sklenarstvipokorny@centrum.cz

STROMOVOUS – ÚDRŽBA ZELENĚ
ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ A VZROSTLÝCH DŘEVIN 
RIZIKOVÉ KÁCENÍ
STŘIH ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÝ SERVIS

Chalupa Josef,  730 500 991    /    josef.chalupa@icloud.com

N 

m

firma Burda N. Říše nabízí

VŠE PO TELEFONICKÉ DOHODĚ: 607 606 759 
Dotazy a objednávky na telefonu nebo emailu burdabet@seznam.cz

w.betburda.cz        

+  VEŠKERÉ SKLENÁŘSKÉ PRÁCE. Možnost vyzvednutí zakázky u Vás
 MONTÁŽ SÍTÍ PROTI HMYZU DO OKEN A DVEŘÍ

+  ZATEPLOVÁNÍ ŠPALETOVÝCH A ŠROUBOVANÝCH OKEN 
 izolačním dvojsklem

+  ZATEPLOVÁNÍ PLASTOVÝCH OKEN A EUROOKEN DVOJSKLY 
 s tepelnou fólií heat mirror

+  VÝROBA DVOJSKEL A TROJSKEL

+  VÝMĚNA POŠKOZENÝCH DVOJSKEL A TROJSKEL

+  PRODEJ A MONTÁŽ OKENNÍCH PARAPETŮ 
 vnitřních plastových, vnějších hliníkových

+  INTERIÉROVÉ ŽALUZIE NA OKNA I DVEŘE
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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

   

   
   

   

ZEMNÍ PRÁCE
Rypadlonakladač Venieri 1.33 B- 3300 kg

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

www.restako.cz

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

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Vevera s.r.o. / Škarek

TELČ
Svatoanenská 78, 588 56 Telč www.pohrebjihlava.cz

kancelář:  602 643 573
stálá služba:  603 452 119

J&C hydraulika s.r.o.
Na Předlískách 1147
675 31 Jemnice

     HYDRAULICKÉ
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SERVIS 24 HOD.

ČÍŠNÍK
SERVÍRKA

VÍCE INFORMACÍ NA TEL.: 

727 872 422, PANÍ PAVELKOVÁ
E-MAIL: PAVELKOVA@RHEAHOLDING.CZ

PENZION NA KOLÁŘCE

Přijeme pracovníka/pracovnici na
pozici servírka v restauraci a penzionu
Na Kolářce. 
Místo výkonu práce: 
Penzion Na Kolářce, 
Uherčice u Znojma.
Směny: krátký/ dlouhý týden.
Požadujeme: řidičské oprávnění
skupiny B, zodpovědnost, spolehlivost,
časovou flexibilitu, chuť do práce.
Nabízíme: velmi dobré finanční
ohodnocení, práci ve stabilní firmě,
firemní benefity, práci v přátelském
kolektivu.
Praxe v gastru výhodou. 

NOVÁ FARMA CHOVU KUŘAT HEJNICE
PRODEJ ŽIVÝCH KUŘAT Z FARMY
ČTVRTEK 18. SRPNA 2022,14:00 – 16.00 hod.

JemniceStaré Hobzí

Pálovice
Panenská

Báňovice

HEJNICE

Cena 39 Kč/kg včetně DPH
ČTVRTEK 18. 8.

uzávěrka zářijového
vydání Jarmarku 

23. srpna 2022
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Vzpomínky

HRAD CORNŠTEJN

na hrad – výstava seznámí návštěvníky 
s historií rodu Haasů a jejich porcelánky 
Haas a Czjžek.
V rámci okruhů č. I. až IV. v otevírací době 
hradu.
od 1. července do 31. srpna 
HISTORICKÁ LUKOSTŘELBA 
Dospělí i děti si zde mohou vyzkoušet 
střelbu z luků a kuší do terčů pod vede-
ním zkušených střelců.
na I. nádvoří.
3. srpna
NOČNÍ PROHLÍDKY
Divadelní adaptace románu A. C. Doyla 
Pes baskervillský v podání divadla Exu-
lis. Šerm, tanec, troška strachu a kon-
takt s diváky návštěvníky jistě zaujmou. 
V exteriérech parkánové zahrady a malého 
nádvoří paláce. 
Ve 20.00 a ve 21.30 hod.
13.–14. srpna
HRADNÍ POUŤ
XXX. ročník tradiční hradní akce – bo-
hatý program.
Sobota: historický řemeslný jarmark 
(šperky, keramika, dřevěné hračky, 
kovář, trdelník a  další). Komedianti 

Kultura 
na hradech 

a zámcích

HRAD BÍTOV

Odešla jsi tiše,
jak osud si přál, 
ale v našich 
srdcích s námi 
žiješ dál.
Jen kytičku 
na hrob Ti 
můžeme dát 

a s láskou na Tebe vzpomínat.
Dne 15. července 2022 by se dožila 70 
let a 6. června uplynulo 8 let, kdy nás 
navždy opustila paní
Ludmila Mácová z Jemnice.
S láskou v srdci vzpomíná 
manžel, dcera a syn s rodinami 
a ostatní příbuzní.

Omluva
V  minulém vydání Jarmarku jsme 
ve  vzpomínce na  paní L. Mácovou 
z  Jemnice uvedli chybný letopočet. 
Její rodině i  čtenářům se omlouvá-
me a  vzpomínku otiskujeme znovu 
ve správném znění.

Zhasly oči plné 
lásky
naší drahé 
maminky,
nezhasnou však 
nikdy na ni
v srdcích naše 
vzpomínky.

Dne 6. srpna 2022 uplyne 7 let, co nás 
navždy opustila naše drahá maminka 
a babička, paní
Lenka Landová z Dačic.
S láskou vzpomínají
dcera Gabriela a syn Jaromír 
s rodinami.

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 31. července 2022 uplynuly 
3 smutné roky od úmrtí pana
Josefa Matějky z Vesce. 
S úctou a láskou vzpomínají
maminka, dcera a rodinný přítel.

Dne 
4. srpna 2022
uplynou 2 roky
od úmrtí pana 
Antonína Nekuly 
z Mladoňovic. 
A dne 
23. října 2022
si připomeneme 

jeho nedožité 100. narozeniny. 
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Kdo ho znal, 
měl ho rád,
uměl pomoci, 
potěšit 
i rozesmát.

Dne 
7. srpna 2022 
uplyne 20 roků,

co nás navždy opustil pan
Rostislav Chalupa z Třebelovic.
S láskou vzpomínají
syn Rostislav s  rodinou, syn David 
s rodinou, sestra Lída s rodinou, rodiče 
a ostatní příbuzní.
Za vzpomínku děkují rodiče.

Dne 
7. srpna 2022 
by se naše 
maminka 
a babička, paní 
Marie Čeloudová 
z Borku 

dožila 92 roků.
S úctou na ni vzpomíná 
dcera Marie s rodinou.

Čas utíká 
a nevrací, co vzal,
vzpomínky 
v srdcích žijí dál.
Dne 
11. srpna 2022
uplynou 2 roky, 
co nás navždy 
opustil náš 

milovaný manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan
Alois Kalvoda z Dačic.
S úctou a láskou stále vzpomínají 
manželka Alena, syn Jaroslav s rodinou 
a dcera Alena s rodinou. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.Pracoval vždy 

do únavy,
klidu sobě 
nedopřál.
Srdce jeho zlaté 
bylo,
každému jen 
blaho přál.

Za vše dobré, co vykonal, 
tichý spánek buď mu přán.
Dne 11. srpna 2022 uplyne 1 smutný 
rok, kdy navždy odešel náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, pan 
Karel Michal ze Kdousova. 
S obrovskou bolestí v srdci stále 
vzpomíná 
manželka, synové, dcera s rodinou 
a ostatní příbuzní. 
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Odešla jsi tiše, 
jak osud si přál,
ale v našich 
srdcích s námi 
žiješ dál.
Jen kytičku 
na hrob 
Ti můžeme dát

a s láskou na Tebe vzpomínat.
Dne 12. srpna 2022 uplyne 5 let, 
kdy nás navždy opustila paní
Božena Procházková ze Slavonic.
S láskou v srdci vzpomínají 
dcery s rodinami.

Jen svíci hořící 
a hezkou kytici 
ti na hrob 
můžeme dát, 
chvíli postát 
a s láskou na tebe 
vzpomínat.

Dne 12. srpna 2022 uplyne 15 let, 
co nás navždy opustila paní 
Květa Dvořáková z Police. 
S láskou stále vzpomínají 
dcera Dagmar s rodinou a syn Luděk 
s rodinou.

Odešla jsi tiše, 
jak osud si přál,
ale v našich 
srdcích s námi 
žiješ dál.
Jen kytičku 
na hrob 
Ti můžeme dát

a s láskou na Tebe vzpomínat.
Dne 14. srpna 2022 uplyne 5 let, 
co nás navždy opustila paní 
Marie Krejčová z Police.
S láskou vzpomíná 
manžel a děti s rodinami.

na  káře vystoupí po  oba dny se svý-
mi pohádkami a  žonglérskou dílnou 
na hlavním nádvoří. 
Vstupné v ceně všech prohlídkových okru-
hů.
Neděle: historický řemeslný jarmark, 
církevní pouť od  hradní studánky 
(sraz 10.45 hod.) s  průvodem před 
hradní kapli, kde proběhne mše svatá 
a po ní adorace bítovské smírčí Mado-
ny (z r. 1346) uvnitř kaple. Komedianti 
na  káře vystoupí se svými pohádkami 
a žonglérskou dílnou na hlavním nádvo-
ří a parkánové zahradě. 
Vstupné je zahrnuto v ceně všech prohlíd-
kových okruhů.
V neděli bude okruh č. II. „Vstup do hradu“ 
– ZDARMA (vstup na  jarmark, divadelní 
představení, prohlídka obou výstav, kaple, 
zahrady a expozice hradního pivovaru).
17.–18. září 2022
12. DNY EVROPSKÉHO 
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 
Pro návštěvníky je připraven vstup 
ZDARMA na II. prohlídkový okruh 
„Vstup do  hradu“ (prohlídka obou vý-
stav, kaple, zahrady, nádvoří a expozici 

31.července – 7. srpna
KRÁLOVŠTÍ ŽOLDNÉŘI 
A SHŠ MORTIS
Po 1. 8. v 19.00 h
Šermířské vystoupení Královských 
žoldnéřů „Film versus realita“
Út 2. 8. v 18.00 h
Humorné divadelní vystoupení SHŠ 
Mortis – Truhla“ a „Amputace“.
St 3. 8. v 19.00 h
Šermířské vystoupení Královských 
žoldnéřů „Film versus realita“.
Čt 4. 8. v 18.00 h
Humorné divadelní vystoupení SHŠ 
Mortis – „Truhla“ a .Amputace“.

Pá 5. srpna v 19.00 h
Šermířské vystoupení Královských 
žoldnéřů „Film versus realita“
So 6. 8. v 18.00  h
Žoldnéřský turnaj a humorné divadelní 
vystoupení – „Amputace“ skupin Krá-
lovští žoldnéři a SHŠ Mortis

19.–21. srpna
Šermířský spolek Rotenburk

do 30. září
PAVEL DAVID 
Krásy Želetavky a Dyje očima a štětcem 
Pavla Davida. Výstava obrazů známého 
znojemského malíře. S  oblibou maluje 
znojemská panoramata, idylická zákou-
tí říčky Želetavky a vesničky Zblovice. 
Výstava bude otevřena v  rámci II. pro-
hlídkového okruhu Vstup do hradu od 1.5. 
do  30. 9. 2022. Vstupné je zahrnuto 
ve vstupném na okruhy č. I. až IV., v oteví-
rací době hradu.
od 1. července
BÍTOV BARONA JIŘÍHO HAASE
110. výročí příchodu barona Jiřího Haase 
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HRAD CORNŠTEJN

na hrad – výstava seznámí návštěvníky 
s historií rodu Haasů a jejich porcelánky 
Haas a Czjžek.
V rámci okruhů č. I. až IV. v otevírací době 
hradu.
od 1. července do 31. srpna 
HISTORICKÁ LUKOSTŘELBA 
Dospělí i děti si zde mohou vyzkoušet 
střelbu z luků a kuší do terčů pod vede-
ním zkušených střelců.
na I. nádvoří.
3. srpna
NOČNÍ PROHLÍDKY
Divadelní adaptace románu A. C. Doyla 
Pes baskervillský v podání divadla Exu-
lis. Šerm, tanec, troška strachu a kon-
takt s diváky návštěvníky jistě zaujmou. 
V exteriérech parkánové zahrady a malého 
nádvoří paláce. 
Ve 20.00 a ve 21.30 hod.
13.–14. srpna
HRADNÍ POUŤ
XXX. ročník tradiční hradní akce – bo-
hatý program.
Sobota: historický řemeslný jarmark 
(šperky, keramika, dřevěné hračky, 
kovář, trdelník a  další). Komedianti 

Kultura 
na hradech 

a zámcích

HRAD BÍTOV

Odešla jsi tiše,
jak osud si přál, 
ale v našich 
srdcích s námi 
žiješ dál.
Jen kytičku 
na hrob Ti 
můžeme dát 

a s láskou na Tebe vzpomínat.
Dne 15. července 2022 by se dožila 70 
let a 6. června uplynulo 8 let, kdy nás 
navždy opustila paní
Ludmila Mácová z Jemnice.
S láskou v srdci vzpomíná 
manžel, dcera a syn s rodinami 
a ostatní příbuzní.

Omluva
V  minulém vydání Jarmarku jsme 
ve  vzpomínce na  paní L. Mácovou 
z  Jemnice uvedli chybný letopočet. 
Její rodině i  čtenářům se omlouvá-
me a  vzpomínku otiskujeme znovu 
ve správném znění.

Zhasly oči plné 
lásky
naší drahé 
maminky,
nezhasnou však 
nikdy na ni
v srdcích naše 
vzpomínky.

Dne 6. srpna 2022 uplyne 7 let, co nás 
navždy opustila naše drahá maminka 
a babička, paní
Lenka Landová z Dačic.
S láskou vzpomínají
dcera Gabriela a syn Jaromír 
s rodinami.

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 31. července 2022 uplynuly 
3 smutné roky od úmrtí pana
Josefa Matějky z Vesce. 
S úctou a láskou vzpomínají
maminka, dcera a rodinný přítel.

Dne 
4. srpna 2022
uplynou 2 roky
od úmrtí pana 
Antonína Nekuly 
z Mladoňovic. 
A dne 
23. října 2022
si připomeneme 

jeho nedožité 100. narozeniny. 
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Kdo ho znal, 
měl ho rád,
uměl pomoci, 
potěšit 
i rozesmát.

Dne 
7. srpna 2022 
uplyne 20 roků,

co nás navždy opustil pan
Rostislav Chalupa z Třebelovic.
S láskou vzpomínají
syn Rostislav s  rodinou, syn David 
s rodinou, sestra Lída s rodinou, rodiče 
a ostatní příbuzní.
Za vzpomínku děkují rodiče.

Dne 
7. srpna 2022 
by se naše 
maminka 
a babička, paní 
Marie Čeloudová 
z Borku 

dožila 92 roků.
S úctou na ni vzpomíná 
dcera Marie s rodinou.

Čas utíká 
a nevrací, co vzal,
vzpomínky 
v srdcích žijí dál.
Dne 
11. srpna 2022
uplynou 2 roky, 
co nás navždy 
opustil náš 

milovaný manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan
Alois Kalvoda z Dačic.
S úctou a láskou stále vzpomínají 
manželka Alena, syn Jaroslav s rodinou 
a dcera Alena s rodinou. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.Pracoval vždy 

do únavy,
klidu sobě 
nedopřál.
Srdce jeho zlaté 
bylo,
každému jen 
blaho přál.

Za vše dobré, co vykonal, 
tichý spánek buď mu přán.
Dne 11. srpna 2022 uplyne 1 smutný 
rok, kdy navždy odešel náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, pan 
Karel Michal ze Kdousova. 
S obrovskou bolestí v srdci stále 
vzpomíná 
manželka, synové, dcera s rodinou 
a ostatní příbuzní. 
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Odešla jsi tiše, 
jak osud si přál,
ale v našich 
srdcích s námi 
žiješ dál.
Jen kytičku 
na hrob 
Ti můžeme dát

a s láskou na Tebe vzpomínat.
Dne 12. srpna 2022 uplyne 5 let, 
kdy nás navždy opustila paní
Božena Procházková ze Slavonic.
S láskou v srdci vzpomínají 
dcery s rodinami.

Jen svíci hořící 
a hezkou kytici 
ti na hrob 
můžeme dát, 
chvíli postát 
a s láskou na tebe 
vzpomínat.

Dne 12. srpna 2022 uplyne 15 let, 
co nás navždy opustila paní 
Květa Dvořáková z Police. 
S láskou stále vzpomínají 
dcera Dagmar s rodinou a syn Luděk 
s rodinou.

Odešla jsi tiše, 
jak osud si přál,
ale v našich 
srdcích s námi 
žiješ dál.
Jen kytičku 
na hrob 
Ti můžeme dát

a s láskou na Tebe vzpomínat.
Dne 14. srpna 2022 uplyne 5 let, 
co nás navždy opustila paní 
Marie Krejčová z Police.
S láskou vzpomíná 
manžel a děti s rodinami.

na  káře vystoupí po  oba dny se svý-
mi pohádkami a  žonglérskou dílnou 
na hlavním nádvoří. 
Vstupné v ceně všech prohlídkových okru-
hů.
Neděle: historický řemeslný jarmark, 
církevní pouť od  hradní studánky 
(sraz 10.45 hod.) s  průvodem před 
hradní kapli, kde proběhne mše svatá 
a po ní adorace bítovské smírčí Mado-
ny (z r. 1346) uvnitř kaple. Komedianti 
na  káře vystoupí se svými pohádkami 
a žonglérskou dílnou na hlavním nádvo-
ří a parkánové zahradě. 
Vstupné je zahrnuto v ceně všech prohlíd-
kových okruhů.
V neděli bude okruh č. II. „Vstup do hradu“ 
– ZDARMA (vstup na  jarmark, divadelní 
představení, prohlídka obou výstav, kaple, 
zahrady a expozice hradního pivovaru).
17.–18. září 2022
12. DNY EVROPSKÉHO 
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 
Pro návštěvníky je připraven vstup 
ZDARMA na II. prohlídkový okruh 
„Vstup do  hradu“ (prohlídka obou vý-
stav, kaple, zahrady, nádvoří a expozici 

31.července – 7. srpna
KRÁLOVŠTÍ ŽOLDNÉŘI 
A SHŠ MORTIS
Po 1. 8. v 19.00 h
Šermířské vystoupení Královských 
žoldnéřů „Film versus realita“
Út 2. 8. v 18.00 h
Humorné divadelní vystoupení SHŠ 
Mortis – Truhla“ a „Amputace“.
St 3. 8. v 19.00 h
Šermířské vystoupení Královských 
žoldnéřů „Film versus realita“.
Čt 4. 8. v 18.00 h
Humorné divadelní vystoupení SHŠ 
Mortis – „Truhla“ a .Amputace“.

Pá 5. srpna v 19.00 h
Šermířské vystoupení Královských 
žoldnéřů „Film versus realita“
So 6. 8. v 18.00  h
Žoldnéřský turnaj a humorné divadelní 
vystoupení – „Amputace“ skupin Krá-
lovští žoldnéři a SHŠ Mortis

19.–21. srpna
Šermířský spolek Rotenburk

do 30. září
PAVEL DAVID 
Krásy Želetavky a Dyje očima a štětcem 
Pavla Davida. Výstava obrazů známého 
znojemského malíře. S  oblibou maluje 
znojemská panoramata, idylická zákou-
tí říčky Želetavky a vesničky Zblovice. 
Výstava bude otevřena v  rámci II. pro-
hlídkového okruhu Vstup do hradu od 1.5. 
do  30. 9. 2022. Vstupné je zahrnuto 
ve vstupném na okruhy č. I. až IV., v oteví-
rací době hradu.
od 1. července
BÍTOV BARONA JIŘÍHO HAASE
110. výročí příchodu barona Jiřího Haase 
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(pokračování na str. 12)

JAROMĚŘICE n. R.

Čas plyne, 
život jde dál,
jen bolest v srdci
zůstala nám.

Dne 
27. srpna 2022
uplyne 6 roků, 

co nás navždy opustila maminka, 
babička a prababička, paní
Jaroslava Kohoutová z Lidéřovic.
Stále vzpomínají
dcera Jarka s rodinami.

Od života 
pro sebe jsi nic 
nežádala,
vše jen pro své 
děti a rodinu,
své zlaté srdce 
celé jsi nám dala,
věčný klid dejž 
Bůh ti v odměnu.

Dne 14. srpna 2022 uplyne 1. smutné 
výročí, co nás navždy opustila paní
Františka Pokorná z Chotěbudic.
S láskou vzpomínají
syn Jiří s rodinou, syn Pavel s rodinou, 
dcera Jana s  rodinou, vnoučata, pra-
vnoučata a ostatní příbuzní.

Nic víc Ti 
nemůžeme dát, 
jen kytičku 
na hrob 
a tiše zaplakat..

Dne 
19. srpna 2022 
vzpomeneme 

nedožité 40. narozeniny našeho 
milovaného syna a bratra 
Káji Šindeláře ze Studené.
S láskou a úctou stále vzpomínáme 
a nikdy nezapomeneme.
Tatínek Karel, sestra Jana a Ludmila 
s rodinami.

V neznámý svět 
odešla jsi spát,
zaplakal každý, 
kdo měl Tě rád.
Roky plynou jak 
tiché vody proud,
kytičku na Tvůj 
hrob Ti dáme,

se slzami v očích stále vzpomínáme.
Dne 19. srpna 2022 vzpomeneme 
10. smutného výročí, kdy nás 
navždy opustila paní
Gertruda Pykalová z Dačic.
S láskou stále vzpomínají 
manžel a synové s rodinami. 

Dne 
19. srpna 2022 
by oslavila 
90. narozeniny
paní
Marie Srbová 
z Prostředního 
Vydří.

S láskou vzpomíná
dcera Marie Kiesslingová 
z Prostředního Vydří.

Na cizkrajovském hřbitově 
tichým spánkem spíš,
domů k nám se, maminko, 
nikdy nevrátíš.
Na hrob za Tebou chodíme, 
na Tebe vzpomínkou myslíme.
Dne 22. srpna 2022 vzpomeneme 
1. smutné výročí, kdy nás opustila naše 
milovaná maminka, babička a prababič-
ka a sestra, paní
Anna Bartoňová z Cizkrajova.
S láskou a velkou bolestí stále 
vzpomínají 
dcera s rodinou, sestra s rodinou 
a ostatní příbuzní.

Tak, jak z  Tvých 
očí zářila láska 
a dobrota,
tak nám budeš 
chybět 
do konce života.

Dne 
25. srpna 2022 

uplyne první smutný rok od úmrtí paní
Marie Přívětivé z Mladoňovic.
S láskou vzpomíná 
manžel Bedřich, dcera Marie 
s manželem a vnučky Martinka, 
Michalka a ostatní příbuzní a známí.

Sluníčko zapadlo, 
všechno šlo spát, 
srdíčko dotlouklo, 
zůstal jen bol 
a žal.
Z Tvých očí zářila 
láska a  dobrota, 
budeš nám chybět 
do konce života.

Prázdný je domov, smutno je v  něm, 
chybíš nám, chybíš nám všem.
Dne 26. srpna 2022 uplyne dlouhých 
17 roků, co nás opustil náš milovaný 
syn a bratr,
Michal Škorpík z Jemnice.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte 
s námi.
S láskou vzpomínají 
rodiče, sestra Vendula s rodinou 
a ostatní příbuzní.

Jen jedno srdce 
na světě 
jsme měli, 
jenž dovedlo 
nás milovat. 
Kdybychom 
láskou vzbudit 
je chtěli, neozve se 
vícekrát. 

Utichlo, zmlklo, šlo už spát. 
Co vděkem za lásku a péči 
Ti tatínku  milý můžeme dát? 
Jen kytici krásných květů na hrob, 
tiše postát a jen vzpomínat. 
Dne 30. srpna 2022 uplyne 12 let 
od tragické smrti, kdy nás navždy 
opustil pan 
Zdeněk Čeloud z Dačic, 
s láskou v srdci stále vzpomínají a nikdy 
nezapomenou 
Radka s rodinou a sestry s rodinami.

Kdo ji znal,
měl ji rád, 
uměla pomoci,
potěšit, rozesmát.
Dne 
31. srpna 2022 
uplyne 9 let, 
co nás navždy 
opustila dcera 

Nikola Romanová ze Starého Hobzí.
S láskou vzpomínají 
rodiče, sestra Lucka s rodinou a ostatní.

hradního pivovaru). Dále zdarma vstup 
na I. prohlídkový okruh pro organizova-
né výpravy mládeže od 20 osob a pro 
děti do  15 let. Zdarma prohlídka IV. 
okruhu Hladomorna, mučírna, vězení 
bez průvodce.
24. až 25. září
HRADNÍ  KAPROBRANÍ
Třináctý ročník akce uzavírající hradní 
sezonu. V  neděli si mohou děti v  do-
provodu rodičů vyzkoušet své rybář-
ské umění a  vylovit si vlastního kapra 
z hradního rybníka. 
Doporučujeme rezervaci vstupenek. 
Poslední prohlídka po  oba dny začíná 
v 16.00 hod.  
SHŠ Buhurt pozve návštěvníky vždy 
od  11.30–13.00 a  14.30 hod. do  hradní 
zahrady na  historickou scénku Bludný 
kořen spojenou s ochutnávkou staročes-
kých placek a ukázkou zbraní a zbroje.

6.–20. srpna
24. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL PETRA DVORSKÉHO
Zámek Jaroměřice n. Rokytnou a okolí
6. srpna ve 20.00 h
Jaroměřice nad Rokytnou – 
zámecké nádvoří
Zahajovací galakoncert
PÍSNĚ MILOSTNÉ
Slávka Zámečníková (Slovensko)  – 
soprán, Peter Kellner (Slovensko) – 
bas, Moravská fi lharmonie Olomouc
Christian Knüsel (Švýcarsko)  – diri-
gent
Láska jako věčné, nadčasové téma je 
zpracováno v mnoha podobách v ope-
rách několika staletí. 
O. Nicolai: Veselé paničky Windsorské, 
předehra – W. A. Mozart: Figarova svatba 

– Non piu andrai (árie Figara), Giunse alfi n 
il momento (árie Zuzanky), Don Giovanni; 
Madamina (árie Leporela) – G. Donizetti: 
Don Pasquale, předehra, Quel quardo il 
cavaliere (árie Noriny), Signorina, in tanta 
fretta (duet), E´fi nita, Don Pasquale (duet), 
Via, caro sposino (duet)
9. srpna v 19.30 h
zámek Jaroměřice nad Rokytnou – 
sál předků
LA SEMELE
Johann Adolph Hasse: La Semele
Hana Holodňáková, Dora Rubart Pav-
líková, Martin Ptáček, Šimon Hron, 
Sergej Sanža, Ensemble Damian
nastudování a režie Tomáš Hanzlík
Dílo dochované přímo v  archivu jaro-
měřického zámku, takže se odehraje 
skoro „doma“. Večer je pokračováním 
cyklu věnovaného F. A. Míčovi a  jeho 
souputníkům. Dílo, které je jedním 
z  nejzajímavějších ze sbírky hraběte 
Questenberga, se zabývá tématem na-
nejvýš současným: jak úspěšně vyřešit 
milostný trojúhelník. 
11. srpna v 19.30 h
zámek Valeč – vnitřní nádvoří
KANTÁTA – TANEC ŠÍLENÝCH
Jitka Schneiderová, Jiří Lábus, Vilém 
Udatný  – recitace, Gustáv Beláček  – 

bas, Barocco sempre giovane, režie Eva 
Lustigová.
Hudba protestantského skladatele 
v  dramatickém kontrapunktu propojí 
text básně českého židovského pro-
zaika, publicisty a  scenáristy Arnošta 
Lustiga.
Arnošt Lustig: „Kantáta – tanec šílených“, 
epická báseň
Johann Sebastian Bach: Kantáta „Ich habe 
genug“, BWV 82
12. srpna v 20.00 h
Pivovar Dalešice - zahrada
INSPIRACE EDITH
Hana Fialová – zpěv, 
Jakub Žídek – klavír
Herečka a  zpěvačka Hana Fialová se 
Edith Piaf stala v  nesmírně úspěšném 
představení Edith a Marlene, které uvá-
dí ostravské Národní divadlo Moravsko-
slezské. Setkání to bylo natolik osudo-
vé, že se šansonům této legendy věnuje 
dodnes. Neméně úspěšná jsou její účin-
kování ve světových muzikálech.
13. srpna v 20.30 h
Jaroměřice nad Rokytnou – zámecké ná-
dvoří
ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ & EPOQUE 
CHAMBER ORCHESTRA

V neznámý svět 
odešla jsi spát,
zaplakal každý, 
kdo Tě měl rád.
Roky plynou 
jak tiché řeky 
proud, 

kytičku na Tvůj hrob Ti dáme,
se slzami v očích stále vzpomínáme.
Dne 22. srpna 2022 uplyne 10 let, 
co nás opustila
Lenka Zachová ze Slavíkovic.
S láskou vzpomínají
děti, rodiče, sourozenci 
a ostatní příbuzní.

Těžko se s Tebou 
loučilo, 
těžké je bez Tebe 
žít,
láska však smrtí 
nekončí, 
v srdci Tě navždy 
budeme mít.

Dne 21. srpna 2022 uplynou 4 roky, 
co nás opustil pan
Vítězslav Krafka ze Starého Hobzí.
S láskou vzpomínají
Milada, Simona, Michal, Markéta 
a ostatní příbuzní.
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Řidič nákladního vozu Volvo 6x6

Dispečink: Ing. Viktor Svítil – 723 651 626
svitil@pasnatura.cz

PAS Natura s.r.o., Malý Pěčín 28
380 01 Dačice

Nabízíme Ti:
  Měsíční příjem až 45 000 Kč
  Přátelskou a férovou atmosféru
 Zajímavé pracovní prostředí, většinou v přírodě a hlavně pouze 
 v rámci ČR
 Když budeš mít zájem, možnost práce i na dalších stavebních 
 strojích (bagr, dozer, atd.)

Očekáváme od Tebe:
 Řidičský průkaz C+E (Profesní průkaz Ti můžeme zařídit)
 Časovou  exibilitu, samostatnost a spolehlivost
 Ochotu pracovat i mimo bydliště

 A pokud máš svářečský, případně strojní průkaz, určitě to oceníme

Jsme tradiční česká  rma v oblasti realizace vodohospodářských 
staveb, zejména rybníků, retenčních nádrží, poldrů, atd.
Hledáme do svého týmu správné chlapy na pozici 
Řidiče nákladního vozu Volvo 6x6.

volná pracovní pozice

www.pasnatura.cz

Zaujala Tě tato práce? Tak se nám prosím ozvi!

 K posílení našeho týmu hledáme:

Nabízíme zajímavou práci
v rozvíjející se zahraniční společnosti, 
příjemné pracovní prostředí,
25 dnů dovolené,
náborové příspěvky 
a další fi remní benefi ty.

V případě Vašeho zájmu najdete detailní 
informace o pozicích na:

https://w ww.gaudlitz.de/en/career/job-vaccancies
https://www.gaudlitz.de/karriere/off ene-stellen  

Pokud Vás nabídka oslovila, kontaktujte 
nás:

Kontakt: marie.fl orianova@gaudlitz.cz, tel. +420 702 288 005
Gaudlitz Precision s.r.o., Učňovská 573, 380 01 Dačice V
www.gaudlitz.de

Operátora vstřikovacích lisů  
Seřizovače vstřikovacích lisů  
Manipulanta vstřikovacích lisů  
Finančního referenta  
Skladníka
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Hledáme lidi NA MONTÁŽNÍ PRÁCE 
PO ČESKÉ REPUBLICE:
MONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ, SVAŘOVÁNÍ
ZAJÍMAVÉ FINANČNÍ OHODNOCENÍ

Info: Tomáš Pala 720 112 518  Tomáš Jelínek                                                                          Tel. 728 267 840

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
 traktorbagr 

Terex TLB 890

DOPRAVA 
Tatra 815 sklápěč 

–– 

 

 

Provádíme: 

Strojně hlazené betonové podlahy  
(rodinné domy, rekonstrukce) 

Polystyrenbeton 
(zateplení půdy, zalití bazénů,  

nahrazuje polystyrenové desky při izolaci RD) 

Pěnobeton 
(vyrovnání křivých základových desek, 

 zvuková, tepelná izolace) 

Tel.: 773 555 528

Email: ludekzak77@seznam.cz

Web: betonovepodlahyzak.cz

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

NAVŠTIVTE NÁS NA VZORKOVÉ PRODEJNĚ DAČICE

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

VÝHODNÉ CENY SETŮ
DVEŘE + ZÁRUBEŇ

jarmark.noviny.cz

informace
o Jarmarku 
a ceník
inzerce 
najdete
na stránkách
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Kam za kulturou?

CIZKRAJOV

Jana Schlosserová, Jozef Gabaj, 
Rudolf Procházka, Pavel No-
votný, Zdeněk Gross, Michal 
Kelbler, Miroslav Burša, Hana 
Svobodová, Jiří Schlosser, Vla-
ďka Vávrů, Jana Macečková, 
Josef Doležal.

HUDEBNÍ VEČERY 
od 19.00 do 22.00 h
16. srpna Koláčovo trio
17. srpna Popřechodu rock
18. srpna Patrola
19. srpna Covertrio

pátek 19. srpna ve 20.30 h
DEVIL FACE
Tandemová řezbářská show Ja-
roslava a Marie Pecháčkových
16.–19. srpna
SKLÁŘSKÁ DÍLNA 
Liederhaus a  Antonín Bořek 
Dohalský
so 20. srpna ve 14.00 h
VERNISÁŽ

20. srpna 14.00–24.00 h
COUNTRY FEST DAČICE
Amfi teátr v Kaštanech
Program na hlavní scéně;
14.00–15.00 Plechová blecha
15.30–16.30 Brzdaři
17.00–18.00 Rekonvalescence
18.10–19.30 Dobrá Pára
20.00–21.00 Petra Černocká
21.30–22.30 Karolína
23.00–24.00 Dobrá Pára

LETNÍ KINO 
na fotbalovém hřišti
začátek cca 21.00 hod. 
nebo po setmění:
5.8. Po čem muži touží 2
6.8. Vyšehrad . Fylm
12. srpna
POUŤOVÁ ZÁBAVA
Hraje znojemská skupina 
Sabrin.
9. září
NOČNÍ HASIČSKÉ ZÁVODY
11. září
DĚTSKÉ HASIČSKÉ ZÁVODY

DAČICE

ní zajištěno.
Kancnýřův sad, Dačice
so 6. srpna od 9.00 h
TAJŇÁK
Téměř bezstarostná motojíz-
da, bez rozdílu kubatur, vjezd 
do Hospody pod Betonem ote-
vřen, první start v 10.00 h, při-
hlášky k dispozici ve Vinotéce 
L. Strachoty v Dačicích
Od 19.00 h hraje pro závodníky 
i veřejnost kapela Prciny strej-
dy Luboše“
Hospoda pod Betonem, Dačice

8. až 11. srpna v 21.00 h
KINEMATOGRAF 
BRATŘÍ ČADÍKŮ
8. srpna Příšerákovi 2
9. srpna Gump
10. srpna Prvok, Šampón, 
 Tečka a Karel
11. srpna Cesta domů
Zámecký park, Dačice

pá 12. srpna 19.00 h
SAMSON LENK A HOP TROP
Léto na  náměstí, koncert pod 
širým nebem, vstupné zdarma
Kancnýřův sad, Dačice

15.– 19. srpna
DAČICKÁ ŘEŽBA
Kancnýřův sad na Palackého 
náměstí
15. – 19. srpna
ŘEZBÁŘI V AKCI 

ZÁMEK TELČ

NOVÁ ŘÍŠE

AKCE
do 18. září 2022
KOSTKA CUKRU NA TRIPU
Letní soutěž
Vyfoť kostku cukru na  jakém-
koliv výletu v  ČR nebo zahra-
ničí  – foto pošli na cest.ruch@
dacice.cz – připoj jméno, kon-
takt a místo odkud foto pochá-
zí. Foto bude zveřejněno na FB 
@infocentrumdacice
so 6. srpna od 14.00 h
PRÁZDNINOVÉ HRANÍ
POD LIPKAMI
Odpoledne s Pavlem Novákem 
a jeho týmem, soutěže, taneč-
ky, písničky, divadlo. Očerstve-

Program ve stanu ;
KOŘENI VOD KOŘENA
15.00–15.20 19.30–19.50
16.30–16.50 21.00–21.20
18.00–18.20 22.30–22.50

Doprovodný program;
Autogramiáda Petry Černocké.
Taneční skupiny Kentucky Niv-
nice a  Přátelé country Velké 
Pavlovice zatančí westernové 
tance se všemi kapelami. Mů-
žete se dívat nebo se přidat.

MĚSTSKÉ MUZEUM 
A GALERIE DAČICE
do 31. srpna
EXPEDICE STŘEDOVĚK 
Interaktivní výstava pro celou 
rodinu. 
MMaG Dačice
do 28. září
JAKUB JIRSA
Ještěrčí setkání. Fotografi e. 
Výstavní chodba MMaG Dačice. 
do 5. srpna
ESTETIKA ARCHITEKTURY 
Fotografi e – Jan Prokopius 
Galerijní chodba MMaG Dačice 
na Starém zámku.
14. srpna – 9. prosince
SAMIZDAT 
A EDICE EXPEDICE 
Výstava ve  spolupráci s  Kni-
hovnou Václava Havla. 
Galerijní chodba MMaG Dačice 
na Starém zámku

27.srpna od 18.00 h
KOOPERATIVA TOUR 2022
ČECHOMOR,
KANDRÁČOVCI (SK), 
VOXEL
Hudební skupina Čechomor při-
pravila pro své fanoušky menší 
hudební festival, na kterém vy-
stoupí Kandráčovci, slovenská 
kapela hrající lidové písně a 
mladý český písničkář Voxel.
Státní zámek Telč – zámecký 
park

PRÁZDNINOVÉ PROHLÍDKY 
V KLÁŠTEŘE
Okruhy: Kostel, kaple sv. Anny
Knihovna, výstavní sály,
Obrazárna, klenotnice
Prohlídky pondělí–sobota v 9.30, 
11.00, 13.30, 15.30 h
neděle – 13.30, 15.30 h

(pokračování ze str. 9)

HRAD LANDŠTEJN

ZÁMEK DOBROHOŘ

10. srpna, 11.00–12.00 h
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
KDEKRADEMOR
Hra na motivy Boccacciova De-
kameronu určená pro všechny 
věkové kategorie.
Představení se uskuteční v  hrad-
ním příkopu.
20.–21. srpna, 9.00–16.30 h
HRAD LANDŠTEJN OBSADÍ 
PÁNI Z HRADCE
Letošní vystoupení se usku-
teční v rámci Roku šlechtických 
slavností. Dozvíte se o  lovené 
zvěři ve  středověku,  o  úpravě 
pokrmů ze zvěřiny, o  zbraních 
používaných k lovu.
27. srpna, 20.00–23.00 h
HRADOZÁMECKÁ NOC 
ve znamení loutny a houslí
Výklad o historii hradu na ná-
dvoří doprovodí hudební 
vstupy Jindřicha a Ley Macko-
vých, kteří zahrají na  loutnu 
a na housle hudbu současnou 
i historickou.
Vstup do  areálu vždy 10 minut 
před začátkem programu – tedy 
v  19.50, ve  20.50 a  ve  21.50 
hodin. Areál se uzavře ve  23.00 
hodin.

Ondřej G.Brzobohatý – klavír, 
zpěv
Epoque Chamber Orchestra
Ondřej Brzobohatý je nadán 
v  mnoha směrech. V  projek-
tu stvořeném přímo pro náš 
festival s  ním nahlédneme 
převážně do světa jeho velmi 
bohaté autorské tvorby. 
16. srpna 2022 v 20.00 h
JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN
Hotel Zámek Valeč
Q VOX – mužské vokální kvar-
teto
Petr Julíček – tenor, Tomáš Ba-
dura  – tenor/baryton, Tomáš 
Krejčí – baryton, umělecký ve-
doucí, Jiří M. Procházka – bas, 
Jarmila Mrazíková Češková  – 
klavír
Zazní hudba z fi lmů Minulost 
Jany Kosínové, On a jeho sest-
ra, Kristián, Nezlobte dědečka, 
Anton Špelec ostrostřelec, To 
neznáte Hadimršku aj.
17. srpna 2022 v 19.30 h
Třebíč – bazilika sv. Prokopa
LAUDATE DOMINUM
Tereza Zimková – soprán, On-
dřej Jurčeka – trubka, Marek 
Paľa – varhany
Zazní hudba J. Clarka, G. F. 
Händela, G. Martiniho, G. B. 
Pergolesiho, B. Kutavičia a J. 
Haydna.
18. srpna 2022 / 19:30
Jaroměřice nad Rokytnou – Sál 
předků
SLADKÁ NÁRUČ SMRTI
Jana Hrochová – mezzosoprán, 

čt 4. srpna v 18 hodin
KONCERT JANA BURIANA,
písničkáře, spisovatele a  ces-
tovatele.
so 13. srpna od 10 hodin
STAROMĚSTSKÉ SLAVNOSTI 
na Zámku Dobrohoř
sobota 13. srpna v 17 hodin
Koncert citerového souboru 
FORTY TWO LINES
so 3. září od 14 hodin
VERNISÁŽ KOLEKTIVNÍ VÝ-
STAVY 
Asociace jihočeských výtvar-
níků 
INTERSALON 2022 
Hranice. Nabádá k  zastavení. 

20.00 hodin 
PROGRAM PRO DĚTI
Povídání o  hradu, legenda 
o Bílé paní, písničky z pohádek.
21.00 a 22.00 h 
PROGRAM PRO DOSPĚLÉ
Výklad o historii a stavbě hra-
du s hudebním doprovodem.
Vážení návštěvníci, hrad stále 
prochází stavebními úpravami, 
omluvte, prosím, lešení i  zavře-
nou románskou kapli. Děkujeme.

1. července–31. srpna, 
10.00–16.30 h
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
kostela sv. Jana Křtitele v Pomezí 
pod Landštejnem

LANDŠTEJNSKÉ 
LEGENDY 2022
Po 1. srpna v 19.00 h
SWING TRIO – Janda, Šrámek, 
Gušlbauer.
Reingers (Rakousko), kaplička
st 3. srpna, čt 4. srpna, 
pá. 5. srpna, so 6. srpna 
vždy v 21.00 h
LANDŠTEJNSKÉ LEGENDY
Premiéra divadla, hrají: A. Hai-
dler, J. Gušlbauer
Pomezí, Kostel sv. Jana Křtitele
ne 7. srpna, po 8. srpna
LANDŠTEJNSKÉ LEGENDY
Premiéra divadla v německém 
jazyce (hrají: A. Haidler, J. Gu-
šlbauer)
Reingers (Rakousko), kaplička
20.–21. srpna
STŘEDOVĚKÝ VÍKEND
so 20. srpna v 11.00 a 14.00 h
ne 21. srpna v 11.00 a 14.00 h

14. srpna – 9. prosince
ANTIKÓDY
Vizuální básně Václava Havla. 
Kancnýřův sad.
28. srpna 14.00–16.30 h
JEDEN DEN VE  STŘEDOVĚ-
KU
Dobrodružná trasa pro děti.

Změna programu vyhrazena. 
Aktuální informace k  programu 
MMaG Dačice rovněž naleznete 
na  webových stránkách: www.
muzeumdacice.cz a  facebooko-
vém profi lu: www.facebook.com/
muzeumdacice.cz.

KINO BESEDA
pá 5. srpna v 20.00 h
so 13. srpna v 20.00 h
so 27. srpna v 20.00 h
STŘÍDAVKA
Komedie ČR režiséra Petra Ni-
kolaeva plná rodinných a part-
nerských zmatků. 
so 6. srpna v 20.00 h
PLANETA PRAHA
Dokumentární fi lm ČR. Tvůr-
ci oceňovaného fi lmu Plane-
ta Česko se tentokrát vydali 
na výpravu do betonové džun-
gle hlavního města.
pá 12. srpna v 17.00 h
so 27. srpna v 17.00 h
CESTA DO TVOJZEMÍ
Animovaný fi lm ČR / SR / 
Belgie. Daleko za  hranicemi 

Graff ovo kvarteto ( Štěpán 
Graff e – housle, Lukáš Bedna-
řík – housle, Leoš Černý – vio-
la, Michal Hreňo – violoncello
O. Respighi: Il Tramonto, lyric-
ký poem na  text básně „Zá-
pad slunce“ P. B. Shelleyho, F. 
Schubert: Smyčcový kvartet 
č. 14 d moll „Smrt a  dívka“ 
(inspirováno básní Matthiase 
Claudia)
20. srpna v 20.30 h
Jaroměřice nad Rokytnou – zá-
mecké nádvoří
VE SVĚTĚ ČESKÉ OPERETY
Andrea Široká  – soprán, On-
dřej Koplík – tenor, Moravská 
fi lharmonie Olomouc, Tomáš 
Hanák – dirigent
Letošní závěrečný koncert bude 
věnován operetním melodiím, 
ovšem tentokrát budou jejich 
autoři domácí provenience.

Láká k  překročení. Omezuje. 
Chrání.
sobota 3.9.2022 v 18 hodin
JAZZOVÝ KONCERT
PETRA VLKOVÁ S PŘÁTELI
so 9. září v 19 hodin
KONCERT 
JANA VEBEROVÁ ŠTĚRBOVÁ
za doprovodu Zdeňka FILIPCE

CARPE DIEM
Představení divadelní skupiny 
historického šermu.
Pomezí, Kostel sv. Jana Křtitele
so 20. srpna v 21.00 h
KONCERT 
NOVOSTŘEDOVĚKÉ HUDBY
Skupina Erg.
Pomezí, Kostel sv. Jana Křtitele
Pá 26. srpna v 21.00 h
SWING TRIO – Janda, Šrámek, 
Gušlbauer
Pomezí, Kostel sv. Jana Křtitele



12 8 / 22tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz

Kam za kulturou?

CIZKRAJOV

Jana Schlosserová, Jozef Gabaj, 
Rudolf Procházka, Pavel No-
votný, Zdeněk Gross, Michal 
Kelbler, Miroslav Burša, Hana 
Svobodová, Jiří Schlosser, Vla-
ďka Vávrů, Jana Macečková, 
Josef Doležal.

HUDEBNÍ VEČERY 
od 19.00 do 22.00 h
16. srpna Koláčovo trio
17. srpna Popřechodu rock
18. srpna Patrola
19. srpna Covertrio

pátek 19. srpna ve 20.30 h
DEVIL FACE
Tandemová řezbářská show Ja-
roslava a Marie Pecháčkových
16.–19. srpna
SKLÁŘSKÁ DÍLNA 
Liederhaus a  Antonín Bořek 
Dohalský
so 20. srpna ve 14.00 h
VERNISÁŽ

20. srpna 14.00–24.00 h
COUNTRY FEST DAČICE
Amfi teátr v Kaštanech
Program na hlavní scéně;
14.00–15.00 Plechová blecha
15.30–16.30 Brzdaři
17.00–18.00 Rekonvalescence
18.10–19.30 Dobrá Pára
20.00–21.00 Petra Černocká
21.30–22.30 Karolína
23.00–24.00 Dobrá Pára

LETNÍ KINO 
na fotbalovém hřišti
začátek cca 21.00 hod. 
nebo po setmění:
5.8. Po čem muži touží 2
6.8. Vyšehrad . Fylm
12. srpna
POUŤOVÁ ZÁBAVA
Hraje znojemská skupina 
Sabrin.
9. září
NOČNÍ HASIČSKÉ ZÁVODY
11. září
DĚTSKÉ HASIČSKÉ ZÁVODY

DAČICE

ní zajištěno.
Kancnýřův sad, Dačice
so 6. srpna od 9.00 h
TAJŇÁK
Téměř bezstarostná motojíz-
da, bez rozdílu kubatur, vjezd 
do Hospody pod Betonem ote-
vřen, první start v 10.00 h, při-
hlášky k dispozici ve Vinotéce 
L. Strachoty v Dačicích
Od 19.00 h hraje pro závodníky 
i veřejnost kapela Prciny strej-
dy Luboše“
Hospoda pod Betonem, Dačice

8. až 11. srpna v 21.00 h
KINEMATOGRAF 
BRATŘÍ ČADÍKŮ
8. srpna Příšerákovi 2
9. srpna Gump
10. srpna Prvok, Šampón, 
 Tečka a Karel
11. srpna Cesta domů
Zámecký park, Dačice

pá 12. srpna 19.00 h
SAMSON LENK A HOP TROP
Léto na  náměstí, koncert pod 
širým nebem, vstupné zdarma
Kancnýřův sad, Dačice

15.– 19. srpna
DAČICKÁ ŘEŽBA
Kancnýřův sad na Palackého 
náměstí
15. – 19. srpna
ŘEZBÁŘI V AKCI 

ZÁMEK TELČ

NOVÁ ŘÍŠE

AKCE
do 18. září 2022
KOSTKA CUKRU NA TRIPU
Letní soutěž
Vyfoť kostku cukru na  jakém-
koliv výletu v  ČR nebo zahra-
ničí  – foto pošli na cest.ruch@
dacice.cz – připoj jméno, kon-
takt a místo odkud foto pochá-
zí. Foto bude zveřejněno na FB 
@infocentrumdacice
so 6. srpna od 14.00 h
PRÁZDNINOVÉ HRANÍ
POD LIPKAMI
Odpoledne s Pavlem Novákem 
a jeho týmem, soutěže, taneč-
ky, písničky, divadlo. Očerstve-

Program ve stanu ;
KOŘENI VOD KOŘENA
15.00–15.20 19.30–19.50
16.30–16.50 21.00–21.20
18.00–18.20 22.30–22.50

Doprovodný program;
Autogramiáda Petry Černocké.
Taneční skupiny Kentucky Niv-
nice a  Přátelé country Velké 
Pavlovice zatančí westernové 
tance se všemi kapelami. Mů-
žete se dívat nebo se přidat.

MĚSTSKÉ MUZEUM 
A GALERIE DAČICE
do 31. srpna
EXPEDICE STŘEDOVĚK 
Interaktivní výstava pro celou 
rodinu. 
MMaG Dačice
do 28. září
JAKUB JIRSA
Ještěrčí setkání. Fotografi e. 
Výstavní chodba MMaG Dačice. 
do 5. srpna
ESTETIKA ARCHITEKTURY 
Fotografi e – Jan Prokopius 
Galerijní chodba MMaG Dačice 
na Starém zámku.
14. srpna – 9. prosince
SAMIZDAT 
A EDICE EXPEDICE 
Výstava ve  spolupráci s  Kni-
hovnou Václava Havla. 
Galerijní chodba MMaG Dačice 
na Starém zámku

27.srpna od 18.00 h
KOOPERATIVA TOUR 2022
ČECHOMOR,
KANDRÁČOVCI (SK), 
VOXEL
Hudební skupina Čechomor při-
pravila pro své fanoušky menší 
hudební festival, na kterém vy-
stoupí Kandráčovci, slovenská 
kapela hrající lidové písně a 
mladý český písničkář Voxel.
Státní zámek Telč – zámecký 
park

PRÁZDNINOVÉ PROHLÍDKY 
V KLÁŠTEŘE
Okruhy: Kostel, kaple sv. Anny
Knihovna, výstavní sály,
Obrazárna, klenotnice
Prohlídky pondělí–sobota v 9.30, 
11.00, 13.30, 15.30 h
neděle – 13.30, 15.30 h

(pokračování ze str. 9)

HRAD LANDŠTEJN

ZÁMEK DOBROHOŘ

10. srpna, 11.00–12.00 h
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
KDEKRADEMOR
Hra na motivy Boccacciova De-
kameronu určená pro všechny 
věkové kategorie.
Představení se uskuteční v  hrad-
ním příkopu.
20.–21. srpna, 9.00–16.30 h
HRAD LANDŠTEJN OBSADÍ 
PÁNI Z HRADCE
Letošní vystoupení se usku-
teční v rámci Roku šlechtických 
slavností. Dozvíte se o  lovené 
zvěři ve  středověku,  o  úpravě 
pokrmů ze zvěřiny, o  zbraních 
používaných k lovu.
27. srpna, 20.00–23.00 h
HRADOZÁMECKÁ NOC 
ve znamení loutny a houslí
Výklad o historii hradu na ná-
dvoří doprovodí hudební 
vstupy Jindřicha a Ley Macko-
vých, kteří zahrají na  loutnu 
a na housle hudbu současnou 
i historickou.
Vstup do  areálu vždy 10 minut 
před začátkem programu – tedy 
v  19.50, ve  20.50 a  ve  21.50 
hodin. Areál se uzavře ve  23.00 
hodin.

Ondřej G.Brzobohatý – klavír, 
zpěv
Epoque Chamber Orchestra
Ondřej Brzobohatý je nadán 
v  mnoha směrech. V  projek-
tu stvořeném přímo pro náš 
festival s  ním nahlédneme 
převážně do světa jeho velmi 
bohaté autorské tvorby. 
16. srpna 2022 v 20.00 h
JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN
Hotel Zámek Valeč
Q VOX – mužské vokální kvar-
teto
Petr Julíček – tenor, Tomáš Ba-
dura  – tenor/baryton, Tomáš 
Krejčí – baryton, umělecký ve-
doucí, Jiří M. Procházka – bas, 
Jarmila Mrazíková Češková  – 
klavír
Zazní hudba z fi lmů Minulost 
Jany Kosínové, On a jeho sest-
ra, Kristián, Nezlobte dědečka, 
Anton Špelec ostrostřelec, To 
neznáte Hadimršku aj.
17. srpna 2022 v 19.30 h
Třebíč – bazilika sv. Prokopa
LAUDATE DOMINUM
Tereza Zimková – soprán, On-
dřej Jurčeka – trubka, Marek 
Paľa – varhany
Zazní hudba J. Clarka, G. F. 
Händela, G. Martiniho, G. B. 
Pergolesiho, B. Kutavičia a J. 
Haydna.
18. srpna 2022 / 19:30
Jaroměřice nad Rokytnou – Sál 
předků
SLADKÁ NÁRUČ SMRTI
Jana Hrochová – mezzosoprán, 

čt 4. srpna v 18 hodin
KONCERT JANA BURIANA,
písničkáře, spisovatele a  ces-
tovatele.
so 13. srpna od 10 hodin
STAROMĚSTSKÉ SLAVNOSTI 
na Zámku Dobrohoř
sobota 13. srpna v 17 hodin
Koncert citerového souboru 
FORTY TWO LINES
so 3. září od 14 hodin
VERNISÁŽ KOLEKTIVNÍ VÝ-
STAVY 
Asociace jihočeských výtvar-
níků 
INTERSALON 2022 
Hranice. Nabádá k  zastavení. 

20.00 hodin 
PROGRAM PRO DĚTI
Povídání o  hradu, legenda 
o Bílé paní, písničky z pohádek.
21.00 a 22.00 h 
PROGRAM PRO DOSPĚLÉ
Výklad o historii a stavbě hra-
du s hudebním doprovodem.
Vážení návštěvníci, hrad stále 
prochází stavebními úpravami, 
omluvte, prosím, lešení i  zavře-
nou románskou kapli. Děkujeme.

1. července–31. srpna, 
10.00–16.30 h
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
kostela sv. Jana Křtitele v Pomezí 
pod Landštejnem

LANDŠTEJNSKÉ 
LEGENDY 2022
Po 1. srpna v 19.00 h
SWING TRIO – Janda, Šrámek, 
Gušlbauer.
Reingers (Rakousko), kaplička
st 3. srpna, čt 4. srpna, 
pá. 5. srpna, so 6. srpna 
vždy v 21.00 h
LANDŠTEJNSKÉ LEGENDY
Premiéra divadla, hrají: A. Hai-
dler, J. Gušlbauer
Pomezí, Kostel sv. Jana Křtitele
ne 7. srpna, po 8. srpna
LANDŠTEJNSKÉ LEGENDY
Premiéra divadla v německém 
jazyce (hrají: A. Haidler, J. Gu-
šlbauer)
Reingers (Rakousko), kaplička
20.–21. srpna
STŘEDOVĚKÝ VÍKEND
so 20. srpna v 11.00 a 14.00 h
ne 21. srpna v 11.00 a 14.00 h

14. srpna – 9. prosince
ANTIKÓDY
Vizuální básně Václava Havla. 
Kancnýřův sad.
28. srpna 14.00–16.30 h
JEDEN DEN VE  STŘEDOVĚ-
KU
Dobrodružná trasa pro děti.

Změna programu vyhrazena. 
Aktuální informace k  programu 
MMaG Dačice rovněž naleznete 
na  webových stránkách: www.
muzeumdacice.cz a  facebooko-
vém profi lu: www.facebook.com/
muzeumdacice.cz.

KINO BESEDA
pá 5. srpna v 20.00 h
so 13. srpna v 20.00 h
so 27. srpna v 20.00 h
STŘÍDAVKA
Komedie ČR režiséra Petra Ni-
kolaeva plná rodinných a part-
nerských zmatků. 
so 6. srpna v 20.00 h
PLANETA PRAHA
Dokumentární fi lm ČR. Tvůr-
ci oceňovaného fi lmu Plane-
ta Česko se tentokrát vydali 
na výpravu do betonové džun-
gle hlavního města.
pá 12. srpna v 17.00 h
so 27. srpna v 17.00 h
CESTA DO TVOJZEMÍ
Animovaný fi lm ČR / SR / 
Belgie. Daleko za  hranicemi 

Graff ovo kvarteto ( Štěpán 
Graff e – housle, Lukáš Bedna-
řík – housle, Leoš Černý – vio-
la, Michal Hreňo – violoncello
O. Respighi: Il Tramonto, lyric-
ký poem na  text básně „Zá-
pad slunce“ P. B. Shelleyho, F. 
Schubert: Smyčcový kvartet 
č. 14 d moll „Smrt a  dívka“ 
(inspirováno básní Matthiase 
Claudia)
20. srpna v 20.30 h
Jaroměřice nad Rokytnou – zá-
mecké nádvoří
VE SVĚTĚ ČESKÉ OPERETY
Andrea Široká  – soprán, On-
dřej Koplík – tenor, Moravská 
fi lharmonie Olomouc, Tomáš 
Hanák – dirigent
Letošní závěrečný koncert bude 
věnován operetním melodiím, 
ovšem tentokrát budou jejich 
autoři domácí provenience.

Láká k  překročení. Omezuje. 
Chrání.
sobota 3.9.2022 v 18 hodin
JAZZOVÝ KONCERT
PETRA VLKOVÁ S PŘÁTELI
so 9. září v 19 hodin
KONCERT 
JANA VEBEROVÁ ŠTĚRBOVÁ
za doprovodu Zdeňka FILIPCE

CARPE DIEM
Představení divadelní skupiny 
historického šermu.
Pomezí, Kostel sv. Jana Křtitele
so 20. srpna v 21.00 h
KONCERT 
NOVOSTŘEDOVĚKÉ HUDBY
Skupina Erg.
Pomezí, Kostel sv. Jana Křtitele
Pá 26. srpna v 21.00 h
SWING TRIO – Janda, Šrámek, 
Gušlbauer
Pomezí, Kostel sv. Jana Křtitele
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MARTÍNKOV

CHLUMEC
MOR. BUDĚJOVICE

do 9. září
VÝSTAVA ŽÁKŮ ZUŠ 
M. BUDĚJOVICE
Výstava prací žáků výtvarného 
oboru ZUŠ Mor. Budějovice. 
Městská knihovn
do 31. srpna
VÝSTAVA UKRAJINSKÉ 
MALÍŘKY NEDELESCO
Prodejní výstava Natalie Nedilie 
(Nedelesco), umělkyně v exilu. 
Otevřeno po–pá 9–12 a  13–16 
h., so–ne 10–14 h. 
Přízemí Besedy
Pá 5. srpna 
THE FEET
Taneční zábava.
Areál letního kina ve 20 h. 
Sobota 6. srpna
LETNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA
se skupinou Genetic.
Areál letiště SDH ve 20 h. 
Čt 11. srpna
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Film J. Havelky, režiséra divác-
kého hitu Vlastníci. 
Zámecké nádvoří ve 21 h
Ne 14. srpna
BUTY
Zámecké nádvoří ve 20 h. 
Pá 19. srpna
FGM – TŘI OPERNÍ DIVY
Filharmonie G. Mahlera Jihlava 
a tři operních pěvkyně (M. Ča-
sarová, S. Godarská, P.  Von-
drová) 
Zámecké nádvoří ve 20 h 
So 20. srpna
HONZA VANČURA & PLAVCI
Jan Vančura slaví 75 let. 
Zámecké nádvoří ve 20 h
Ne 21. srpna
FGM – SLAVNÉ FILMOVÉ 
A MUZIKÁLOVÉ MELODIE
Slavné melodie z  fi lmů a  mu-
zikálů v  podání Filharmonie 
G. Mahlera Jihlava a tří pěvec-
kých sólistů.
Zámecké nádvoří ve 20 h
Pá 26. srpna
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Tradiční konco-prázdninový 
večírek. Vystoupí regionální 
kapely. Zastřešená scéna i bar. 
Areál letního kina  v 18 h
Neděle 28. 8.
PŘÍŠERŇÁKOVI 2
Po  úspěšném rodinném fi lmu 
se Příšerákovi vrací s neméně 
zábavným dobrodružstvím. 
Zámecké nádvoří ve 20 h 
Pá 2. září
FESTIVAL VE ZNAMENÍ PIVA 
Pořádá Moravskobudějovický 
mikroregion. Od 18 hodin hraje 
skupina Rookies. 
Zámecké nádvoří v 15 h

Červen – září
ZPŘÍSTUPNĚNÍ VĚŽE 
KOSTELA SV. JILJÍ
Věž pro veřejnost otevřena 
do  11. 9, vždy pátek, sobota, 
neděle 13–16 hodin. 
věž kostela sv. Jiljí

40. MARTÍNKOVSKÉ 
KROJOVANÉ HODY:
Pátek 12. srpna v 17.00 h
VERNISÁŽ VÝSTAVY 
na téma Hody v Martínkově
17.00 h Stavění máje
20.00 h Cimbálová muzika 
 RATHAN
Sobota 13. srpna v 14.30 h
POUŤOVÝ KONCERT 
martínkovského pěveckého 
sboru JORDÁN na návsi
16.00 h  Výstava, 
 zpřístupnění muzea
17.00 h Vyzývání stárek
20.00 h Pouťová taneční zá-
bava s  předtančením krojo-
vaného souboru DŽBÁNEK 
a  předáním hodového práva 
krojované chase. Hraje Decho-
vá hudba HORANÉ, ohňostroj
Neděle 14. srpna v 9.30 h
MŠE SVATÁ V KOSTELE 
Navštívení Panny Marie
12.00 h Krojovaný průvod 
 obcí
13.00 h Výstava, 
 zpřístupnění muzea
16.00 h Taneční vystoupení 
krojovaných souborů pod májí
20.00 h Cimbálová muzika 
 MAJERÁN
Neděle 21. srpna ve 14.00 h
EPYDEMYE
Koncert jihočeské folkrockové 
kapely
návsi, vstupné dobrovolné 
(na dobročinné účely)

(pokračování na str. 12)

JEMNICE

HEŘMANEČ

dětských hřišť existuje úžasný 
svět fantazie – Tvojzemí.
po 15. srpna v 14.00 h
NÁMĚSÍČNÍCI
Animovaný fi lm Rakousko / 
Německo. Někdy je lepší svou 
malou sestřičku poslouchat! 
19. srpna, pátek, 17:00 h
MIMONI 2: 
PADOUCH PŘICHÁZÍ
Animovaná komedie USA. 
V touze najít největšího padou-
cha narazí Mimoni na  malého 
chlapce jménem Gru, jemuž toto 
setkání zásadně změní život.
so 20. srpna v 20.00 h
JAN KOLLER: PŘÍBĚH
OBYČEJNÉHO KLUKA
Dokumentární fi lm ČR. Příběh 
Jana Kollera se řadí mezi světo-
vý unikát. Story „českého Hon-
zy“ je pohádkou, která je asi už 
navždy nenapodobitelná.
26. srpna, pátek, 20:00 h
AFTER: POUTO
Čtvrtý díl romantické ságy 
USA.

KATOLICKÝ DŮM DAČICE 
a Rodinné centrum 
KŘIŽOVATKA
pondělky od 19.00 do 20.00 h
Cvičení s Hankou Kopečkovou
Pro zdravý a  bezbolestný po-
hyb v každém věku. Inof na tel: 
604 673 389
Stolní tenis pro veřejnost 
Po domluvě na tel. 721 478 454 
(p. Havlík, trenér)
Badminton, lezecká stěna, 
dětská herna pro veřejnost
Po domluvě na tel. 722 743 748
Více informací na www.katolicky-
-dum.cz

Od září nabízíme 
tyto volnočasové aktivity:
Káčko – každý čtvrtek 

Po skončení živá hudba: JT 
Band. Při špatném počasí vy-
hřívaný stan. Vstup zdarma. 
Občerstvení zajištěno

od  16.00 h – pohybové, hu-
dební a výtvarné aktivity pro 
děti 0–7 let s rodiči
Káčko S, každé úterý od  6. 
září, 16.30–17.30 – sportovní 
aktivity pro školáčky a šikov-
né předškoláky – míčové hry, 
štafety, lezecká stěna, sezna-
mování s různými sporty
Stolní tenis pro děti a  mlá-
dež – každé úterý 18.00–
20.00 h – kroužek stolního te-
nisu (pálku a  sportovní obuv 
s sebou)
Dopoledníček – ponděl-
ky a  středy, 8.30–11.30 h 
– klubík pro rodiče s  dětmi 
v  herně, po  prázdninách po-
kračujeme od 5. září
Otevřená herna pro rodi-
če s  dětmi – každý čtvrtek 
16.00–18.00
Cvičení pro zdraví – každou 
středu 17.30–18.30 (bez vě-
kového omezení)
Cvičení s  Hankou Kopečko-
vou – každé pondělí 19.00–
20.00 h – pro zdravý a bezbo-
lestný pohyb v každém věku
Stolní tenis pro veřejnost 
– každou středu od  18.30–
20.30 h a každou neděli 9.30–
11.30 h (trenér p. Havlík)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
DAČICE
1. září od 9.00 h
BOOKSTART 
aneb S knížkou do života
Setkání rodičů s  nejmenšími 
dětmi.
Knihovna Matěje Mikšíčka

16. srpna od 14.00 h 
Jemnice patří dětem
ODPOLEDNE 
NA KOLEČKÁCH
Zábavný program pro děti, 
parkourové vystoupení + 
workshop, skákací hrad, ma-
lování hrnečků, dětský kou-
tek, malování na obličej...
Dopravní hřiště, pořadatel město 
Jemnice
25. srpna 14.00–18.00 h
VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI
Výtvarný materiál bude pro 
děti k dispozici zdarma.
Areál zámku, pořadatel město 
Jemnice
30. srpna v 14.00 h
Jemnice patří dětem
ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Zábavný program pro děti 
s  Milanem Řezníčkem, diva-
delní pohádka, jízdy na koních, 
skákací hrad, malování hrneč-
ků, dětský koutek, malování 
na obličej, tvoření pro děti...
Areál zámku, pořadatel město 
Jemnice
3. září od 14.00 h
MÁME RÁDI VÍNO
Ochutnávka moravských vín 
z  okolí Čejkovic a  ze Znojem-
ska, vč. burčáku. 
odpoledne – cimbálová muzi-
ka Rathan, (pod)večer – živá 
hudba; bohatý doprovodný 
program.
areál zámku v Jemnici, pořádá 
spolek Mladí za rozvoj Jemnice
10.–11. září 9.00–16.00 h
DNY EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ
Zpřístupněny: kostel sv. Sta-
nislava, kostel sv. Jakuba, kos-
tel sv. Víta, zámek a  hrobka 
Pallaviciniů
Pořádá město Jemnice a Muzejní 
spolek v Jemnici
17. září
HOSPODSKÝ KVÍZ 
 JEMNICKÝ SPECIÁL
Vyzkoušejte své znalosti Jem-
nice a mikroregionu. Sestavte 
tým a registrujte se od 1. září 
na  mob. 723  607  038 nebo 
prostřednictvím mailu Mladi-
Jemnice@seznam.cz
vstupné zdarma

LETNÍ KINO
představení v areálu zámku
pořádá město Jemnice
4. srpna v 20.30 hodin
VELKÝ ČERVENÝ 
PES CLIFFORD
Cliff ord byl malé, roztomilé 
štěně, ake přes noc se z  něj 
stal obrovský hafan. 
11. srpna v 21.00 h
TŘI TYGŘI VE FILMU: 
JACKPOT
Komediální skupina Tři tygři 
vyrážejí do kin.
18. srpna v 20.30 hodin
TLAPKOVÁ PATROLA 
VE FILMU
Roztomilí záchranáři ve  svém 
prvním fi lmovém dobrodružství.
25. srpna v 21.00 hodin
PREZIDENTKA
K. Čechová (A. Geislerová), – 

první česká prezidentka by si 
chtěla v  klidu odpočinout bez 
pozornosti celé republiky...

3. září od 17.00 h
KOŠT VÍNA V CHLUMCI
17.00 h zahájení akce
17.30 h představení 
 Vinařství Mühlberger
18.00 h Cimbálová muzika 
 DENÁR ze Znojma
Ochutnávka vína, občerstvení.
Areál snů, Chlumec

20. srpna od 8.30 h
NOHEJBALOVÝ TURNAJ 
TROJIC
Info a přihlášky: 723 464 979.

6. srpna
V. ROČNÍK – DEN PIVNÍ KUL-
TURY V JEMNICI
zámek Jemnice, pořadatel SNK 
v Jemnici, Pivotéka Jericho, město 
Jemnice
11. srpna, 14.00–18.00 h
VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI
Výtvarný materiál bude pro 
děti k dispozici zdarma.
Areál zámku, pořadatel město 
Jemnice
12.–13. srpna
XII. JEMNICKÁ BITVA
Zámecký park
Středověká hudba, tance, 
souboje, fi re show, worksho-
py, lukostřelba, fakír, orientál-
ní tance, jízda na koních, stře-
dověká bitva a mnoho dalšího
www.jemnickabitva.wz.cz
Pořadatel Novus Origo (Polná), 
město Jemnice a  spolek Mladí 
za rozvoj Jemnice
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Placená inzerce

Poslední dva roky jako právník 
ostře vystupujete proti tzv. co-
vidovým opatřením. Co vám 
na nich vadí? 

Poslední dva roky nám ukázaly, 
jak snadno můžeme přijít o prá-
va a svobody, které jsem do té 
doby vnímal jako nedotknutelné. 
Předchozí vláda zavřela na mno-
ho měsíců školy, znemožnila dě-
tem sportovat, chodit do kina 
i na kroužky, rozdělila společnost 
na očkované a neočkované a těm 
druhým sebrala právo společen-
sky žít. Její opatření zničila mno-
ho podnikatelů, zejména těch, 
kteří svým fi rmám často věnovali 
celý život. A současná vláda, mís-
to aby zemi vrátila k demokratic-
kým hodnotám, v tom pokračuje. 
Zavádí cenzuru, očerňuje své opo-
nenty a snaží se ovládnout všech-
ny části našeho života. Jako by-
chom nebyli dospělí, jako bychom 
nebyli schopni postarat se o sebe 
a o své rodiny. Právě tohle zasa-
hování státu do práv a svobod lidí 
je důvodem, proč nemůžu mlčet. 
Nejde přitom jen o covid. Jde o to, 
že lidé se stávají stále závislejší-
mi na státu, ztrácejí své svobody 
a politikům se to evidentně líbí. 

Proč jste nyní oznámil kandida-
turu do Senátu?

Dva roky jsem se s kolegy sna-
žil napadat proticovidová opat-
ření u soudu. A i když nám soud 
dal mnohokrát za pravdu, zákazy 
a nařízení platily dál. Minulá vlá-
da je prostě jen trochu upravila. 
A pokud předchozí vláda právo 
vědomě porušovala, ta součas-
ná si ho přímo upravuje tak, aby 
mohla likvidovat naše práva 
a svobody „legálně“. Proti tomu je 
nutné se důrazně postavit. A po-
slední dva roky ukázaly, že jinak, 
než politicky to nepůjde, neboť 
soudní ochrana člověka před zvů-
lí státní moci zcela selhala. 

Myslíte si, že Senát může něco 
změnit? 

Jednoznačně. Senát má řadu 
kompetencí, o nichž lidé nevědí, 
nebo které jsme dříve nepovažo-
vali za důležité. Může například 
zrušit rozhodnutí vlády o dlouho-
dobém pobytu cizích vojsk u nás. 
Může vetovat návrhy na změny 
volebního systému, včetně na-
příklad korespondenčního hlaso-
vání. Spolurozhoduje o uzavírá-

ní mezinárodních úmluv, které 
zasahují do naší svrchovanosti. 
Senátoři mohou napadat zákony 
či vyhlášky u Ústavního soudu. 
Senát má smysl. Pokud ho ale zce-
la neovládnou zástupci současné 
vlády. Pak ztratíme poslední in-
stituci, která má sloužit k ochra-
ně demokracie a právního státu. 

Jste z Prahy, ale kandidujete 
na Vysočině. Proč?

I lidé z Vysočiny a Jižních Čech 
mají právo na svého zástupce 
v Senátu. Zástupce, který bude 
řešit jejich skutečné problémy. 
Navíc chci pomoci tomu, aby Se-
nát neovládli lidé, kteří jen sle-
pě poslouchají pokyny vládních 
stran, věnují se osobnímu marke-
tingu, ale pro lidi nic nedělají. Vol-
by do Senátu vnímám jako začá-
tek. Založili jsme novou politickou 
stranu Právo Respekt Odbornost 
a jedním z hlavních úkolů této 
strany je rozvoj regionů. I po vol-
bách, ať dopadnou jakkoliv, se 
chci dále stýkat s lidmi z tohoto 
regionu, protože bez nich nemá-
me šanci cokoliv změnit. 

Co byste chtěl v Senátu dělat? 
Za nejdůležitější považuji to, 

abychom se vrátili k základním 
hodnotám demokracie. Aby se 
lidé začali opět vzájemně respek-
tovat, vážili si cizích názorů, aby-
chom zastavili ten moderní hon 
na ty, kteří říkají něco jiného, 
než ofi ciální místa. Chci vytvořit 
tlak na vládu i Sněmovnu v tom, 
že jsou pod kontrolou a nemohou 
si neustále dělat, co se jim zlí-
bí. Že mají oponenty, kteří jsou 
slyšet a kteří disponují názory 
odborných skupin, které nejsou 
poplatné státní ideologii. Ať už 
jde o řešení drastického růstu cen 
potravin, plynu, elektřiny a dal-
ších životně nezbytných komodit, 
absurdní směřování zahraniční 
politiky, nebo politizaci a jakousi 
privatizaci veřejnoprávních mé-
dií. 

Jak toho ale chcete dosáhnout? 
Je nutné odborně posuzovat ná-

vrhy zákonů, které Parlamentem 
procházejí. Chci také veřejnost 
neustále informovat o tom, co se 
děje. Právě informace jsou to, co 
naší společnosti strašně chybí. 
Lidé se cíleně dozvídají jen jednu 
ofi ciální „pravdu“. A kdokoliv se 

proti tomu ozve, je umlčován, 
nálepkován jako dezinformátor 
a v budoucnu snad bude i trest-
ně postihován. Politici vytvoři-
li bariéru mezi svým životem 
a našimi životy. Vždyť neustále 
slyšíte, co nám dovolí, co nám 
umožní, jak nám pomohou. Já 
ale nejsem politik. Jsem člověk, 
který ráno vodí dceru do škol-
ky, po práci jde na nákup a o ví-
kendu vymýšlí, kam s rodinou. 
A jako senátora mě už politici 
ani média nebudou moci igno-
rovat. 

Jak vnímáte současnou zahra-
niční politiku České republiky? 

Dnes se, samozřejmě, zahra-
niční politika omezuje na jediné 
téma – na válku na Ukrajině. 
Jenže ono se toho děje mno-
hem víc. Lidé možná nevědí, že 
vládní strany podporují zrušení 
práva veta členských států EU. 
Pokud tento návrh projde, Unie 
sebere České republice obrov-
skou část již tak omezené svr-
chovanosti. EU rozvíjí projekty 
směřující k zavedení cenzury. 
Mluví o sjednocení zdravotních 
dat, jedná s WHO o koordinaci 
boje proti pandemiím. Děje se 
toho moc a vláda to buď přehlí-
ží, nebo zamlčuje. Pokud takové 
návrhy projdou, ztratíme velkou 
část svobody slova, ztratíme 
ochranu soukromí, úředníci EU 
budou schopni zasahovat do na-
šich životů mnohem více, než je 

tomu nyní, aniž bychom se tomu 
mohli účinně bránit. 

Co tedy podle vás dělá současná 
vláda špatně? 

Chybí jí odbornost, strategie 
a kontakt s realitou. Absolutně 
netuší, jaké problémy nás, obyčej-
né občany, trápí. Vláda se pouze 
honí za mediální pozorností, sbí-
rá body na sociálních sítích, ale 
vůbec netuší, co má dělat. Naše 
strana vznikla jinak. Vznikla 
z lidí, kteří poctivě pracují, kteří 
se snaží ochránit hodnoty demo-
kratického právního státu. Dis-
kutujeme spolu, nasloucháme 
různým názorovým proudům 
a vyhodnocujeme různá odborná 
stanoviska. Máme řadu expert-
ních týmů – pro právo, pro zdra-
votnictví, pro energetiku, pro 
ekonomiku a řadu dalších oblastí 
života. Nejsme strana mediálních 
gest ani jednoho člověka. Vláda 
navíc jedná zcela bezohledně 
k právům lidí. Ústava i Listina 
základních práv a svobod zdůraz-
ňují hodnotu práv jednotlivce, vy-
zdvihují nutnost vždy chránit dů-
stojnost člověka, jeho soukromí, 
jeho svobodu. Naše vlády místo 
toho vytvořily jakousi iluzi ve-
řejného blaha a tu tlačí proti jed-
notlivci, proti lidem. Za obrovské 
pomoci většiny médií. Bohužel, 
tato neodbornost a bezohlednost 
má děsivé důsledky. Ať už je to 
absolutní nezvládnutí posledních 
dvou let ze zdravotního hledis-
ka, historicky nejhorší infl ace, 
energetická krize nebo současný 
konfl ikt na Ukrajině. Vláda nemá 
řešení, a tak nabízí laciná gesta. 
To chceme změnit. Pro sebe, pro 
ostatní, ale hlavně pro budouc-
nost našich dětí.  

Jaký význam přisuzujete letoš-
ním senátním volbám? 

Jsem rád, že za nás kandidují 
takové osobnosti, jako je mikro-
bioložka Hana Zelená, která dlou-
hodobě upozorňuje na absurditu 
proticovidových opatření, Petr 
Vrána, ředitel školy a školky, kte-
rý se i v nejhorších dobách zastal 
práv dětí, můj kolega z institutu 
Pro Libertate a zkušený diplomat 
Petr Vacek a řada dalších. Jsem 
přesvědčen, že pokud uspějeme, 
budeme slyšet. Ale bez ohledu 
na výsledek voleb budu dál praco-
vat pro lidi, proti aroganci státní 
moci. Budu dál pracovat pro ob-
novení hodnot demokratického 
právního státu. 

Budu dál pracovat pro lidi, proti aroganci státní moci
JUDr. Tomáš Nielsen, právník, 1. místopředseda strany 
Právo Respekt Odbornost, předseda institutu Pro Liberta-
te, mluvčí Charty 2022 a kandidát do Senátu za senátní ob-
vod č. 52 – Jihlava
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ale nejsem politik. Jsem člověk, 
který ráno vodí dceru do škol-
ky, po práci jde na nákup a o ví-
kendu vymýšlí, kam s rodinou. 
A jako senátora mě už politici 
ani média nebudou moci igno-
rovat. 

Jak vnímáte současnou zahra-
niční politiku České republiky? 

Dnes se, samozřejmě, zahra-
niční politika omezuje na jediné 
téma – na válku na Ukrajině. 
Jenže ono se toho děje mno-
hem víc. Lidé možná nevědí, že 
vládní strany podporují zrušení 
práva veta členských států EU. 
Pokud tento návrh projde, Unie 
sebere České republice obrov-
skou část již tak omezené svr-
chovanosti. EU rozvíjí projekty 
směřující k zavedení cenzury. 
Mluví o sjednocení zdravotních 
dat, jedná s WHO o koordinaci 
boje proti pandemiím. Děje se 
toho moc a vláda to buď přehlí-
ží, nebo zamlčuje. Pokud takové 
návrhy projdou, ztratíme velkou 
část svobody slova, ztratíme 
ochranu soukromí, úředníci EU 
budou schopni zasahovat do na-
šich životů mnohem více, než je 

tomu nyní, aniž bychom se tomu 
mohli účinně bránit. 

Co tedy podle vás dělá současná 
vláda špatně? 

Chybí jí odbornost, strategie 
a kontakt s realitou. Absolutně 
netuší, jaké problémy nás, obyčej-
né občany, trápí. Vláda se pouze 
honí za mediální pozorností, sbí-
rá body na sociálních sítích, ale 
vůbec netuší, co má dělat. Naše 
strana vznikla jinak. Vznikla 
z lidí, kteří poctivě pracují, kteří 
se snaží ochránit hodnoty demo-
kratického právního státu. Dis-
kutujeme spolu, nasloucháme 
různým názorovým proudům 
a vyhodnocujeme různá odborná 
stanoviska. Máme řadu expert-
ních týmů – pro právo, pro zdra-
votnictví, pro energetiku, pro 
ekonomiku a řadu dalších oblastí 
života. Nejsme strana mediálních 
gest ani jednoho člověka. Vláda 
navíc jedná zcela bezohledně 
k právům lidí. Ústava i Listina 
základních práv a svobod zdůraz-
ňují hodnotu práv jednotlivce, vy-
zdvihují nutnost vždy chránit dů-
stojnost člověka, jeho soukromí, 
jeho svobodu. Naše vlády místo 
toho vytvořily jakousi iluzi ve-
řejného blaha a tu tlačí proti jed-
notlivci, proti lidem. Za obrovské 
pomoci většiny médií. Bohužel, 
tato neodbornost a bezohlednost 
má děsivé důsledky. Ať už je to 
absolutní nezvládnutí posledních 
dvou let ze zdravotního hledis-
ka, historicky nejhorší infl ace, 
energetická krize nebo současný 
konfl ikt na Ukrajině. Vláda nemá 
řešení, a tak nabízí laciná gesta. 
To chceme změnit. Pro sebe, pro 
ostatní, ale hlavně pro budouc-
nost našich dětí.  

Jaký význam přisuzujete letoš-
ním senátním volbám? 

Jsem rád, že za nás kandidují 
takové osobnosti, jako je mikro-
bioložka Hana Zelená, která dlou-
hodobě upozorňuje na absurditu 
proticovidových opatření, Petr 
Vrána, ředitel školy a školky, kte-
rý se i v nejhorších dobách zastal 
práv dětí, můj kolega z institutu 
Pro Libertate a zkušený diplomat 
Petr Vacek a řada dalších. Jsem 
přesvědčen, že pokud uspějeme, 
budeme slyšet. Ale bez ohledu 
na výsledek voleb budu dál praco-
vat pro lidi, proti aroganci státní 
moci. Budu dál pracovat pro ob-
novení hodnot demokratického 
právního státu. 

Budu dál pracovat pro lidi, proti aroganci státní moci
JUDr. Tomáš Nielsen, právník, 1. místopředseda strany 
Právo Respekt Odbornost, předseda institutu Pro Liberta-
te, mluvčí Charty 2022 a kandidát do Senátu za senátní ob-
vod č. 52 – Jihlava
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TRAKTORBAGR TEREX 860
 zemní a výkopové práce

BOBCAT S650
 paletizační vidle, hladká lopata
 nosnost 1 500 kg, váha stroje 3,9 t

HLEDÁME ZEDNÍKA
Požadujeme: 
  manuální zručnost, fyzickou zdatnost
 kladný vztah k technice, řidičský průkaz sk. B
 fi nanční ohodnocení dle schopností cca 30 tis. hrubého
 výkonnostní odměny, 5 týdnů dovolené
 jednosměnný provoz (8 hod.)

NABÍZÍME

!!! PŘEDOBJEDNÁVKY NA ŠTÍPANÉ DŘÍVÍ ZA VÝHODNÉ CENY    1 prm od 1 000 Kč – měkké, 1 600 Kč – tvrdé, dovoz po Jemnici zdarma !!!

NÁKLADNÍ KOTEJNEROVÁ DOPRAVA
 nosnost 8 t/10 t
 samostatný pronájem kontejnerů

VYSOKOZDVIŽNÁ PLOŠINA
 práce ve výškách s dosahem 17 m
 údržba a opravy veřejného osvětlení a rozhlasu
 čištění okapů, vánoční osvětlení

TERÉNNÍ DESTA

Kontakt: cermakova@smm-jemnice.cz, telefon: 601 555 790, nebo se zastavte přímo k nám: Romana Havelky 994, Jemnice

  DOMÁCÍ POTŘEBY
  TESCOMA, ORION a ostatní

 ZAHRADNÍ CENTRUM - zeminy, hnojiva, postřiky

 BAZÉNOVÁ CHEMIE
 KRMNÉ SMĚSI - ADW Krahulov

 OBUV - dětská, pro starší, domácí obuv, punčochové zboží

Palackého 771, 675 31 Jemnice (u pošty)

tel.: 603 152 249

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA 

JEMNICE

OTEVÍRACÍ DOBA: 

Po - Pá 8.30 - 16.30
So 8.00 - 11.00

DÁRKOVÉ POUKAZY

INTERNET

MÍSTNÍ  
SERVISNÍ TÝM  

A RYCHLÁ 
PODPORA

měsíčně vč. DPH
250 Kč900 Mbit/s až

bez limitů a FUP

od

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)

Moravskobudějovický mikroregion

2022
BABICE, BÍTOVÁNKY, BOLÍKOVICE, CIDLINA, ČASTOHOSTICE, DĚDICE, DEŠOV, DOMAMIL, HORKY, HORNÍ LAŽANY, HORNICE, JACKOV, 
JAKUBOV U MOR. BUDĚJOVIC, KOJATICE, KOMÁROVICE, KRNČICE, LÁZ, LAŽÍNKY, LESNÁ, LESONICE, LITOHOŘ, LUKOV, MARTÍNKOV, MEZIŘÍČKO, 
MOR. BUDĚJOVICE, NIMPŠOV, NOVÉ SYROVICE, RADKOVICE U BUDČE, ŠAŠOVICE, VELKÝ ÚJEZD, VESCE, VÍCENICE, VRANÍN, ZVĚRKOVICE, ŽELETAVA
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NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE
Tlakovou myčku 
Karcher – profi , nepřetržitý 
provoz, používaná 1x ročně, 
cena 6 000Kč.
Tel: 730 846 190.
Ponorné čerpadlo RAPID 
automatic, skoro nové, 130 - 
150 L za minutu, výkon 0,4 KW, 
2850 otáček. Cena 1  200 Kč. 
Ponorné čerpadlo SUBVEL 
750 SW, použité 1x ročně, 
233 L za minutu, nerez, výkon 
0,75 W, 2850 otáček. Cena 
1 400 Kč. Tel: 730 846 190.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ & 
ZEMĚDĚLSKÉ POTŘEBY
Domácí vejce. 
Tel.: 736 740 692.
Zachovalou benzínovou 
sekačku s  pojezdem na  trá-
vu. Šíře záběru 45 cm. Cena 
3.000 Kč. Tel.: 606 392 490.
Dvoj. vlek, rozmetadlo 
na  prášek, nádrž, nauti-
lu vod. novou, pneu + disky 
165 – 13, MF 70 na  trávu, 
čerpadlo na  vodu, plastová 
okna 150 x 150 2 ks, stůl. Tel.: 
605 379 247.
Řezačku malou s motorem 
na řezání zeleného krmiva pro 
drůbež apod. Tažné zaříze-
ní se zásuvkou – Seat, cena 
do 200 Kč. Tel:: 776 262 686.
Prodám vyorávač 
brambor čert, dílenský zvedák, 
kachlová kamna s troubou, pů-
dovky-100ks, váha decimálka. 
Tel.: 723 713 278

OSTATNÍ
Kompletní  rybářské 
vybavení. Více po  telefonu, 
končím. Cena dohodou. Tel.: 
724 971 306.

Myslivecký obraz 
od  rakouského malíře s  mot. 
tetřev, olej na  plátně. V. 57 x 
š. 32 cm, levně. Dačice. Tel:: 
720 690 840.
Mlékárenskou konev, 
silný plech, menší rozměry, 
upřesním po  telefonu na  č.: 
723 826 415.
Tříkolku pro invalidy, 
je vhodná pro důchodce, je 
bez motoru, na šlapání, v dob-
rém stavu. Prodám moto kolo 
na benzín. Tel.: 604 962 762.
Novu vanovou zástěnu 
Ravak VS2 ke sprše, v = 140, š. 
2 x 50 cm. Čirá s bílým rámem. 
Tel.: 737 163 650.

KOUPĚ
Staré rybářské navijáky 
a  bambusové pruty. Tel.: 607 
575 367.
Spolehlivou cirkulárku 
s kolébkou a stolem. Tel.: 608 
604 936.
Menší sekačku 
na  nízkou trávu s  pojezdem. 
Tel.: 728 119 521

AUTO-MOTO
PRODEJ
Pojízdný moped značky Solo. 
Moravské Budějovice. Cena 
4.500 Kč. Tel.: 607 672 699.
Ford Focus combi, 
r. v. 2000, STK 3/2023, cena 
dohodou. Tel.: 603 945 731.
Havarovaný automobil 
Renault Clio, rok výroby 2016 
s doklady, cena dohodou. Tel.: 
774 151 804.
Renault Scenic 1,50 ci 
6 kvalt, r. v. 07, naj. 225.000 km, 
TZ okna –  zrcátko elektrické, 
32.000 Kč. Tel.: 737 433 434.

Kam za kulturou?

NEKOMERČNÍ 
IN ZER CE

(dokončení na str. 18)

TEXTIL AJ.
Prošívanou peřinu 
z  dutého vlákna a  2 vatové. 
Tel.: 721 807 831.
Zdravotní dekubitní 
matraci 195 x 90 x 10. Nákupní 
tašku na kolečkách, málo pou-
žitou. Stan pro 4 osoby s před-
síňkou. Ceny dohodou. Tel.: 
728 995 901.

NÁBYTEK
Obývák z masivu – 
hnědý ořech, peřináč – vše lev-
ně. Tel.: 705 910 409.
Retro: skříň, peřiňák, 
skříňka, válendu na  nožkách, 
chromové barové židle, mixér, 
psací stůl. Autosedačku. SMS 
na tel.: 723 567 460.
Zánovní kuchyňský stůl 
světlý, zaoblené rohy 110 
x 70, cena dohodou. Tel.: 
731 931 789.

PŘÍSTROJE 
PRO DOMÁCNOST
Pákový kávovar Delonghi 
EXP 31.21, nutná nová sít. 
Páka plně funkční, cena 400 Kč. 
Sklád. kolo pojízdné, cena 
200 Kč. Tel.: 730 939  252.
Televizi Panasonic – 
plazma úhl. 102, garážová vrata 
– hnědý masiv, zateplená 2,20 
x 250, elektr. ovládání. Cena 
dohodou. Tel.: 607 539 266.
Pultový mrazák 
Liebherr, objem 299 litrů, vy-
robeno v Rakousku, stáří 5 let, 
jako nový, cena 6  500 Kč. Tel:   
730 846 190.

TOPIDLA
Propan butanovou lahev – 
30 kg 1 kus. Láhev PB 10 kg 
1 ks. tel.: 723 844 996.

Neděle 4. září
PROMLČENO
Zámecké nádvoří

PRODEJ

HUDEBNÍ NÁSTROJE
Keyboard Yamaha PSR – 
EW – 410, 76 kl. Nový, vh. mís-
to piana pro žáky LŠU. El ky-
taru orig. Fender Stratocaster 
r. 2005. Pouzdro. Dačice. Tel.: 
720 690 840.

SPORTOVNÍ POTŘEBY
Chlapecké kolo – Velamos 
Cros 16, výška 70 cm, autose-
dačku Chyco – vajíčko, cestov-
ní ohrádku a  chodítka. Cena 
dohodou. Tel.: 732 642 993.
Dámské kolo Velamos, 
cena 800 Kč. Tel.: 568 440 473.
Kolo  zn. City 26 s pom. 
motorkem, dvoutakt, do  sbír-
ky, staré asi 31 let, porevoluční, 
po opravě motoru bude provo-
zuschopné. Tel.: 776 528 498.
Lední brusle Action Sport, 
vel. 35, skoro nové, cena 
800 Kč. A  brusle CCM Tacks, 
vel 32, používané, cena 200 Kč. 
Tel.: 723 224 534.

VĚCI PRO DĚTI
Dětský sportovní kočár 
Euro Gart – šedý, Casual play 
– černý, menší modrý s květy, 
hluboký Melody – bílý. Cena 
dohodou. Tel.: 732 642 993.
3 kočárky 2 kombinační – 
béžový, golfk y – červené, gol-
fk y – vínové. Skládací postýlku 
– cestovní. Tel.: 739 066 236.
Elektrickou odsávačku 
mateřského mléka, model Mini 
electric od fi rmy Medela. Cena 
1.900 Kč. Tel.: 721 160 362.

(pokračování ze str. 13)

POLICE U JEMNICE

RÁCOVICE

so 13. srpna
DĚTSKÝ DEN A BIGBEAT
13.00 h Dětský den
16.00 h Bigbeat: Extempore – 
Pepa Klíč – Sbor břežanských 
kastrátů – Našrot  – Motl Fa-
mily – Los Perdidos – Freedom
Obrazy Evy Macholánové – čte-
ní poezie – malování mandaly – 
skákací hrad – občerstvení
Tradiční akce v zámeckém parku. 

20. srpna
TANEČNÍ ZÁBAVA 
se skupinou The Feet.
V rozšířeném areálu u obecního 
domu, pořádá SDH Rácovice

RADKOVICE U BUDČE
12. a 13. srpna
14. ročník 
COUNTRY STODOLA
pá 12. srpna
DOBRÁ PÁRA
KOŘENI VOD KOŘENA
so 13. srpna
DUHA BAND
ŠERO 
Zve MS Radkovice. Bohaté občer-
stvení zajištěno.

AFTERPARTY v Kulturáku
DJ MACEO
Pá 5. 8. | 15:00 | STODOLA 
MAŘÍŽ
LENKA DUSILOVÁ
Pá 5. 8. | 16:30 | STODOLA 
MAŘÍŽ
VOJTA LAVIČKA & AMENCA
Pá 5. 8.|21:00|KULTURÁK
IVAN MLÁDEK 
& BANJO BAND
Legenda naší hudební scény.
AFTERPARTY v  Kulturáku – DJ 
HARY
So 6. 8. | 15:00 | STODOLA 
MAŘÍŽ
ROZÁLIE HAVELKOVÁ
Vystoupení mladé herečky 
a zpěvačky.
So 6. 8. | 16:30 | STODOLA 
MAŘÍŽ
KUŘE V HODINKÁCH 
Flamengo Reunion Session
Kuře v hodinkách slaví 50 let.
So 6. 8. |21:00| kulturák
VYPSANÁ FIXA
Pop punková pardubická sku-
pina.
AFTERPARTY v Kulturáku
SAINT ROMAIN

SLAVONICE

Ne 7. 8.|15:00|stodola Maříž
JIŘÍ SCHMITZER
Recitál autorských písní. 
Ne 7. 8.|16:30|stodola Maříž
MUCHA
Brněnská pseudopunková for-
mace sdružená kolem písnič-
kářky Nikoly Muchové.

FILMOVÁ ČÁST FESTIVALU 
proběhne v  sekcích České fi l-
my, World, Severský fi lm, Vý-
běr podle Jaroslava Róny, HBO, 
Česká televize, Zvláštní uvede-
ní, S dětmi do kina, Česká tele-
vize pro nejmenší…

SLAVONICKÉ KULTURNÍ 
LÉTO 2022*
Ne 14. srpna od 18.00 h
DOBRÁ PÁRA
náměstí Míru
Pá 19. srpna od 19.30 h
ZELENÁ PÁRA
náměstí Míru
*na těchto programech se fi nanč-
ně podílí Jihočeský kraj
13. srpna od 18.00 h
TANEČNÍ ZÁBAVA 
v hasičárně, hraje Dixie

SPOLKOVÝ DŮM SLAVONICE
11. 8. HLAS kontra BAS
18. 8. Sepie z hor
25. 8. Free jazz

OSTATNÍ
So 6. srpna od 14.00 h
PŘEPADENÍ ŘOPÍKŮ 1938
Pevnostní areál Slavonice
Pá 12. srpna
CHŮDADLO
busking
So 13. srpna od 15.00 h
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Bambittas shop, Horní náměstí
Čt 25.srpna 
DEATH METAL NA BARÁKU
Jediný koncert v ČR!!!
HYPERDONTIA 
/Turecko-Dánsko/
SEPTAGE /Dánsko/
SNĚŤ /CZ, cena Anděl 2022!/
Slavonice – Barák
Pá 26. srpna
CHŮDADLO
busking

27. srpna
ZE SLAVONIC DO SEDLA
sraz v 9.00 h na náměstí Míru
odjezd v 10.00 h
17. září 
XXXII. SLAVONICKÝ 
JARMARK

3.–7. srpna
SLAVONICE FEST
Letní fi lmový a hudební festival
HUDEBNÍ PROGRAM
St 3. 8.| 23:00| kulturák
LAURA A JEJÍ TYGŘI
Černé brýle a punková naléha-
vost. 
AFTERPARTY v Kulturáku 
DJ MACEO
Čt 4.8.|15:00|stodola Maříž
PETER LIPA
Nejvýznamnější osobnost slo-
venské jazzové scény.
Čt 4.8.|16:30|stodola Maříž
DEAF HEART
Zkažená modrá krev tuzem-
ského rocku. 
Čt 4. 8.|21:00|kulturák
J.A.R.
Česká funkově-rockově-rapová 
skupina. 

TELČ
AKCE
do 14. srpna
PRÁZDNINY V TELČI
40. ročník vícežánrového 
festivalu
15.00 h Pohádky
17.00 h Kocouří scény
19.30 h Hlavní scéna
22.30 h Nocturna
www.prazdninyvtelci.cz
Koncerty na  nádvoří zámku 
v 19.30 hod.
1. 8. Ivo Viktorin trio 
 a Iva Bittová
2. 8. Spirituál kvartet 
 a Hradišťan
3. 8. Hana a Petr Ulrychovi & 

Javory
4. 8. Cimbal Classic 
 a Bratři Ebenové

STARÉ HOBZÍ
20. srpna 2022
POUŤ VE STARÉM HOBZÍ
na fotbalovém hřišti
Program:
14.00–14.15 h Mažoretky
14.15–15.45 h Jásalkaband
15.45–17.00 h Dětské 
 hasičské závody
17.00–18.30 h
Vladimír Walda Nerušil
písně Waldemara Matušky

Od 20.00 h
POUŤOVÁ ZÁBAVA 
Hraje KLARET
22.00 h
Ohňová show Rinas Company
Po celý den: Atrakce pro děti, 
Zvěřinová kuchyně
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NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE
Tlakovou myčku 
Karcher – profi , nepřetržitý 
provoz, používaná 1x ročně, 
cena 6 000Kč.
Tel: 730 846 190.
Ponorné čerpadlo RAPID 
automatic, skoro nové, 130 - 
150 L za minutu, výkon 0,4 KW, 
2850 otáček. Cena 1  200 Kč. 
Ponorné čerpadlo SUBVEL 
750 SW, použité 1x ročně, 
233 L za minutu, nerez, výkon 
0,75 W, 2850 otáček. Cena 
1 400 Kč. Tel: 730 846 190.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ & 
ZEMĚDĚLSKÉ POTŘEBY
Domácí vejce. 
Tel.: 736 740 692.
Zachovalou benzínovou 
sekačku s  pojezdem na  trá-
vu. Šíře záběru 45 cm. Cena 
3.000 Kč. Tel.: 606 392 490.
Dvoj. vlek, rozmetadlo 
na  prášek, nádrž, nauti-
lu vod. novou, pneu + disky 
165 – 13, MF 70 na  trávu, 
čerpadlo na  vodu, plastová 
okna 150 x 150 2 ks, stůl. Tel.: 
605 379 247.
Řezačku malou s motorem 
na řezání zeleného krmiva pro 
drůbež apod. Tažné zaříze-
ní se zásuvkou – Seat, cena 
do 200 Kč. Tel:: 776 262 686.
Prodám vyorávač 
brambor čert, dílenský zvedák, 
kachlová kamna s troubou, pů-
dovky-100ks, váha decimálka. 
Tel.: 723 713 278

OSTATNÍ
Kompletní  rybářské 
vybavení. Více po  telefonu, 
končím. Cena dohodou. Tel.: 
724 971 306.

Myslivecký obraz 
od  rakouského malíře s  mot. 
tetřev, olej na  plátně. V. 57 x 
š. 32 cm, levně. Dačice. Tel:: 
720 690 840.
Mlékárenskou konev, 
silný plech, menší rozměry, 
upřesním po  telefonu na  č.: 
723 826 415.
Tříkolku pro invalidy, 
je vhodná pro důchodce, je 
bez motoru, na šlapání, v dob-
rém stavu. Prodám moto kolo 
na benzín. Tel.: 604 962 762.
Novu vanovou zástěnu 
Ravak VS2 ke sprše, v = 140, š. 
2 x 50 cm. Čirá s bílým rámem. 
Tel.: 737 163 650.

KOUPĚ
Staré rybářské navijáky 
a  bambusové pruty. Tel.: 607 
575 367.
Spolehlivou cirkulárku 
s kolébkou a stolem. Tel.: 608 
604 936.
Menší sekačku 
na  nízkou trávu s  pojezdem. 
Tel.: 728 119 521

AUTO-MOTO
PRODEJ
Pojízdný moped značky Solo. 
Moravské Budějovice. Cena 
4.500 Kč. Tel.: 607 672 699.
Ford Focus combi, 
r. v. 2000, STK 3/2023, cena 
dohodou. Tel.: 603 945 731.
Havarovaný automobil 
Renault Clio, rok výroby 2016 
s doklady, cena dohodou. Tel.: 
774 151 804.
Renault Scenic 1,50 ci 
6 kvalt, r. v. 07, naj. 225.000 km, 
TZ okna –  zrcátko elektrické, 
32.000 Kč. Tel.: 737 433 434.

Kam za kulturou?

NEKOMERČNÍ 
IN ZER CE

(dokončení na str. 18)

TEXTIL AJ.
Prošívanou peřinu 
z  dutého vlákna a  2 vatové. 
Tel.: 721 807 831.
Zdravotní dekubitní 
matraci 195 x 90 x 10. Nákupní 
tašku na kolečkách, málo pou-
žitou. Stan pro 4 osoby s před-
síňkou. Ceny dohodou. Tel.: 
728 995 901.

NÁBYTEK
Obývák z masivu – 
hnědý ořech, peřináč – vše lev-
ně. Tel.: 705 910 409.
Retro: skříň, peřiňák, 
skříňka, válendu na  nožkách, 
chromové barové židle, mixér, 
psací stůl. Autosedačku. SMS 
na tel.: 723 567 460.
Zánovní kuchyňský stůl 
světlý, zaoblené rohy 110 
x 70, cena dohodou. Tel.: 
731 931 789.

PŘÍSTROJE 
PRO DOMÁCNOST
Pákový kávovar Delonghi 
EXP 31.21, nutná nová sít. 
Páka plně funkční, cena 400 Kč. 
Sklád. kolo pojízdné, cena 
200 Kč. Tel.: 730 939  252.
Televizi Panasonic – 
plazma úhl. 102, garážová vrata 
– hnědý masiv, zateplená 2,20 
x 250, elektr. ovládání. Cena 
dohodou. Tel.: 607 539 266.
Pultový mrazák 
Liebherr, objem 299 litrů, vy-
robeno v Rakousku, stáří 5 let, 
jako nový, cena 6  500 Kč. Tel:   
730 846 190.

TOPIDLA
Propan butanovou lahev – 
30 kg 1 kus. Láhev PB 10 kg 
1 ks. tel.: 723 844 996.

Neděle 4. září
PROMLČENO
Zámecké nádvoří

PRODEJ

HUDEBNÍ NÁSTROJE
Keyboard Yamaha PSR – 
EW – 410, 76 kl. Nový, vh. mís-
to piana pro žáky LŠU. El ky-
taru orig. Fender Stratocaster 
r. 2005. Pouzdro. Dačice. Tel.: 
720 690 840.

SPORTOVNÍ POTŘEBY
Chlapecké kolo – Velamos 
Cros 16, výška 70 cm, autose-
dačku Chyco – vajíčko, cestov-
ní ohrádku a  chodítka. Cena 
dohodou. Tel.: 732 642 993.
Dámské kolo Velamos, 
cena 800 Kč. Tel.: 568 440 473.
Kolo  zn. City 26 s pom. 
motorkem, dvoutakt, do  sbír-
ky, staré asi 31 let, porevoluční, 
po opravě motoru bude provo-
zuschopné. Tel.: 776 528 498.
Lední brusle Action Sport, 
vel. 35, skoro nové, cena 
800 Kč. A  brusle CCM Tacks, 
vel 32, používané, cena 200 Kč. 
Tel.: 723 224 534.

VĚCI PRO DĚTI
Dětský sportovní kočár 
Euro Gart – šedý, Casual play 
– černý, menší modrý s květy, 
hluboký Melody – bílý. Cena 
dohodou. Tel.: 732 642 993.
3 kočárky 2 kombinační – 
béžový, golfk y – červené, gol-
fk y – vínové. Skládací postýlku 
– cestovní. Tel.: 739 066 236.
Elektrickou odsávačku 
mateřského mléka, model Mini 
electric od fi rmy Medela. Cena 
1.900 Kč. Tel.: 721 160 362.

(pokračování ze str. 13)

POLICE U JEMNICE

RÁCOVICE

so 13. srpna
DĚTSKÝ DEN A BIGBEAT
13.00 h Dětský den
16.00 h Bigbeat: Extempore – 
Pepa Klíč – Sbor břežanských 
kastrátů – Našrot  – Motl Fa-
mily – Los Perdidos – Freedom
Obrazy Evy Macholánové – čte-
ní poezie – malování mandaly – 
skákací hrad – občerstvení
Tradiční akce v zámeckém parku. 

20. srpna
TANEČNÍ ZÁBAVA 
se skupinou The Feet.
V rozšířeném areálu u obecního 
domu, pořádá SDH Rácovice

RADKOVICE U BUDČE
12. a 13. srpna
14. ročník 
COUNTRY STODOLA
pá 12. srpna
DOBRÁ PÁRA
KOŘENI VOD KOŘENA
so 13. srpna
DUHA BAND
ŠERO 
Zve MS Radkovice. Bohaté občer-
stvení zajištěno.

AFTERPARTY v Kulturáku
DJ MACEO
Pá 5. 8. | 15:00 | STODOLA 
MAŘÍŽ
LENKA DUSILOVÁ
Pá 5. 8. | 16:30 | STODOLA 
MAŘÍŽ
VOJTA LAVIČKA & AMENCA
Pá 5. 8.|21:00|KULTURÁK
IVAN MLÁDEK 
& BANJO BAND
Legenda naší hudební scény.
AFTERPARTY v  Kulturáku – DJ 
HARY
So 6. 8. | 15:00 | STODOLA 
MAŘÍŽ
ROZÁLIE HAVELKOVÁ
Vystoupení mladé herečky 
a zpěvačky.
So 6. 8. | 16:30 | STODOLA 
MAŘÍŽ
KUŘE V HODINKÁCH 
Flamengo Reunion Session
Kuře v hodinkách slaví 50 let.
So 6. 8. |21:00| kulturák
VYPSANÁ FIXA
Pop punková pardubická sku-
pina.
AFTERPARTY v Kulturáku
SAINT ROMAIN

SLAVONICE

Ne 7. 8.|15:00|stodola Maříž
JIŘÍ SCHMITZER
Recitál autorských písní. 
Ne 7. 8.|16:30|stodola Maříž
MUCHA
Brněnská pseudopunková for-
mace sdružená kolem písnič-
kářky Nikoly Muchové.

FILMOVÁ ČÁST FESTIVALU 
proběhne v  sekcích České fi l-
my, World, Severský fi lm, Vý-
běr podle Jaroslava Róny, HBO, 
Česká televize, Zvláštní uvede-
ní, S dětmi do kina, Česká tele-
vize pro nejmenší…

SLAVONICKÉ KULTURNÍ 
LÉTO 2022*
Ne 14. srpna od 18.00 h
DOBRÁ PÁRA
náměstí Míru
Pá 19. srpna od 19.30 h
ZELENÁ PÁRA
náměstí Míru
*na těchto programech se fi nanč-
ně podílí Jihočeský kraj
13. srpna od 18.00 h
TANEČNÍ ZÁBAVA 
v hasičárně, hraje Dixie

SPOLKOVÝ DŮM SLAVONICE
11. 8. HLAS kontra BAS
18. 8. Sepie z hor
25. 8. Free jazz

OSTATNÍ
So 6. srpna od 14.00 h
PŘEPADENÍ ŘOPÍKŮ 1938
Pevnostní areál Slavonice
Pá 12. srpna
CHŮDADLO
busking
So 13. srpna od 15.00 h
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Bambittas shop, Horní náměstí
Čt 25.srpna 
DEATH METAL NA BARÁKU
Jediný koncert v ČR!!!
HYPERDONTIA 
/Turecko-Dánsko/
SEPTAGE /Dánsko/
SNĚŤ /CZ, cena Anděl 2022!/
Slavonice – Barák
Pá 26. srpna
CHŮDADLO
busking

27. srpna
ZE SLAVONIC DO SEDLA
sraz v 9.00 h na náměstí Míru
odjezd v 10.00 h
17. září 
XXXII. SLAVONICKÝ 
JARMARK

3.–7. srpna
SLAVONICE FEST
Letní fi lmový a hudební festival
HUDEBNÍ PROGRAM
St 3. 8.| 23:00| kulturák
LAURA A JEJÍ TYGŘI
Černé brýle a punková naléha-
vost. 
AFTERPARTY v Kulturáku 
DJ MACEO
Čt 4.8.|15:00|stodola Maříž
PETER LIPA
Nejvýznamnější osobnost slo-
venské jazzové scény.
Čt 4.8.|16:30|stodola Maříž
DEAF HEART
Zkažená modrá krev tuzem-
ského rocku. 
Čt 4. 8.|21:00|kulturák
J.A.R.
Česká funkově-rockově-rapová 
skupina. 

TELČ
AKCE
do 14. srpna
PRÁZDNINY V TELČI
40. ročník vícežánrového 
festivalu
15.00 h Pohádky
17.00 h Kocouří scény
19.30 h Hlavní scéna
22.30 h Nocturna
www.prazdninyvtelci.cz
Koncerty na  nádvoří zámku 
v 19.30 hod.
1. 8. Ivo Viktorin trio 
 a Iva Bittová
2. 8. Spirituál kvartet 
 a Hradišťan
3. 8. Hana a Petr Ulrychovi & 

Javory
4. 8. Cimbal Classic 
 a Bratři Ebenové

STARÉ HOBZÍ
20. srpna 2022
POUŤ VE STARÉM HOBZÍ
na fotbalovém hřišti
Program:
14.00–14.15 h Mažoretky
14.15–15.45 h Jásalkaband
15.45–17.00 h Dětské 
 hasičské závody
17.00–18.30 h
Vladimír Walda Nerušil
písně Waldemara Matušky

Od 20.00 h
POUŤOVÁ ZÁBAVA 
Hraje KLARET
22.00 h
Ohňová show Rinas Company
Po celý den: Atrakce pro děti, 
Zvěřinová kuchyně
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Uzávěrka zářijového JAR MAR KU pro plošnou i řádkovou in zer ci je 23. srpna 2022 ve 12.00 hod.

zde odstřihněte

zde odstřihněte

Označte 
rubriku:

 Prodej
 Koupě

 Auto-moto
 Byty nemovitosti

 Zvířectvo
 Zaměstnání

 Různé 
 Seznámení

(jen „hledám práci)

9/2022
září

JMÉNO A ADRESA

(adresa uvedená zde se netiskne)

TEXT VAŠEHO 
INZERÁTU:

tel.:

ti
št

ěn
é 

úd
a j

e

CENY JEDNOTLIVÝCH OZNÁMENÍ:
Text bez fotografi e: 140 Kč vč. DPH
Text s fotografi í: 260 Kč vč. DPH (dvojportrét nebo další fotografi e + 120 Kč)
VAŠE OZNÁMENÍ MŮŽETE PODAT:
e-mailem: jarmark.noviny@centrum.cz (odpovíme a pošleme číslo účtu a variabilní symbol)
osobně: v redakci ve Slavíkovicích nebo v Dačicích (po telefonické domluvě)
písemně: na adresu Hana Kalábová, Jarmark, Slavíkovice 54, 675 31 (úhrada předem složenkou – přiložte, 
prosím, kopii ústřižku složenky k Vašemu dopisu)

OZNÁMENÍ DO RUBRIK BLAHOPŘÁNÍ, VZPOMÍNKY, PODĚKOVÁNÍ

E-MAILEM:  jarmark.radkove@centrum.cz
POŠTOU na ad re su: HANA KALÁBOVÁ, Sla ví ko vi ce 54, 675 31 Jemnice
DAČICE: Göthova ul. 66, schránka Jarmarku v průjezdu
 Knih ku pec tví Hejl, Masarykova 47
 Elektro Bubeník, Tř. 9. května 18
JEMNICE: Turistické informační centrum, Husova 2
TELČ:  Zdravá výživa ROZMARÝNA, nám. Zach. z Hradce 58
MOR. BUDĚJOVICE: Turistické informační centrum, Purcnerova 62
SLAVONICE:  Cyklo sport servis u Čápů, Jana Žižky 51 

Jak můžete podat váš řádkový inzerát?

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ 
ŘÁDKOVÉHO INZERÁTU

Škoda Fabia 1,4 16 V, 
STK 10/ 2023, tažné, nové 
rozvody, brzdy, serviska, let-
ní + zimní obutí. Dobrý stav. 
28.000 Kč, sleva možná. Tel.: 
702 486 349.
VW Polo, 1,4 benz., 08, 
5 dv., stř. met., vel. zach., udrž., 
gar., 1. maj., nové rov., PC, klim., 
couv. senzory, 104.000 km, 
80 PS, Kč 87.000 Kč. Tel.: 
776 196 735.
4 x 185 65 R 14 plechové 
disky 4 děrové a ten samý roz-
měr na  litých discích, levně. 
Tel.: 721 070 131.
4 ks pneumatik 165/65 
R13, levně Tel.: 704 025 045
Chladicí box do auta 
s  napájením 12 C, objem 25 
litrů. Levně. Mor. Budějovice. 
Tel.: 605 182 254.

KOUPĚ
Náhradní díly Jawa Pérák 
a  Jawa 550 Pařez. Nebo kou-
pím i  celý motocykl. Tel.: 
733 506 362.
Sháním k renovaci Stadion 
S23, S11, S22 nebo Ja-
wetu. Tel.: 723  660  101.

BYTY &
NEMOVITOSTI

PRODEJ

Byt 1+1 zařízený 
s  balkónem, vlastní plynový 
kotel. K bytu náleží sklep. No-
vostavba v  Mor. Budějovicích. 
Tel.: 603 344 786.

KOUPĚ
Garáž v Jemnici. 
Předem děkuji za nabídky. Tel.: 
607 235 636.
Garáž v Dačicích 
nebo Telči, příp. zahradu. Tel. 
608 030 162.

PRONÁJEM
Pronajmu v Dačicích byt 
2+1, zařízený + balkón, parko-
vací místo, volný od 1. 8. 2022. 
Tel.: 704 521 490.

ZVÍŘECTVO
DARUJI

Kocourka a kočičku. 
Tel.: 606 756 988.
Koťata – kočičky. 
Tel.: 601 375 309.

 Řádková inzerce není ur če na pro in-
zeráty, kte ré jak ko li souvisejí s pod ni ka-
tel skou čin nos tí.  
 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 pra-
sat, ovcí, čistokrevných psů a koček, dále 
pro dej ze mě děl ských přebytků a vý pěst-
ků, palivového dříví a řeziva, nákup země-
dělské půdy apod. Tento typ inzerátu lze 
podat jako placenou inzerci v rámečku.
 Použijte aktuální originální kupón! 
 Řádkovou inzerci nepřijímáme 
telefonicky.
 Jeden kupon platí pouze pro jed no 
otištění.
 Otištění bezplatného in ze rá tu není 
právně vymahatelné. Redakce si vyhra-
zuje prá vo v  pří pa dě po chyb nos tí o  ne-
ko merč ním charakteru in zer ce podaný 
in ze rát vyřadit. Vyřazeny budou také 
inzeráty, které by mohly jakýmkoli způ-
so bem po ško dit dobré jméno no vin.
 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 tex-
tem inzerátu netiskneme..

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

Daruji 2 kocourky, 
zrzavý, mourovatý a  kočičku, 
mourovatá. Stáří 10 týdnů. 
I jednotlivě. Tel.: 720 159 867.

RŮZNÉ
Hledám někoho, 
kdo vymění panty u plastových 
oken. Volejte po  17. hod. Tel.: 
720 632 733.
Seno volně ložené 
a  zeminu za  odvoz. Tel.: 720 
188 612.

SEZNÁMENÍ
Žena 65 let hl. příjemného 
zajištěného muže od 65 do 70 
let pro společný život. Jihlav-
sko a okolí. Tel:: 734 713 763.
Štíhlá žena hledá 
kamaráda s  láskou k  přírodě, 
myslivce, který ji vezme s  se-
bou na posed, ve věku 55 až 65 
let. Tel.: 723 244 564.
Jaromír 66/ 175 hledá 
partnerku pro společný život. 
Auto vítáno. Tel.: 733 295 835.
Muž 64 fi nančně zajištěný 
hledá přítelkyni, hodnou, 
upřímnou pro krásné přátelství 
a lásku, jen vážně. SMS na tel.: 
723 237 582.

NEKOMERČNÍ INZERÁT ZDARMA

Muž 53 hledá ženu štíhlejší 
postavy do 50 let z Mor. Budě-
jovic a okolí, i Ukrajinku s jed-
ním dítětem. Tel.: 723 034 427.
Muž 43 / 174 / 75 hledá 
holku, ženu do  46 let na  se-
známení. Nevadí malá postava. 

Dlouhodobější vztah možný. 
Tel.: 720 384 307.
Hledám ženu do 42 let, 
jen vážně. Já 44 let. Tel.: 723 
178 199.

JAWA
VYKOUPÍM JAKÝKOLI MOTOCYKL 
ČZ, STADION, VELOREX, JAWA

Tel. 774 496 886

KOUPÍM 
DŮM, CHALUPU 

do 20 km 
od Moravských Budějovic

PLATBA HOTOVĚ
Tel. 569 422 135 

po 15 h. 
DĚKUJI ZA NABÍDKY

LEŠENÍ
Půjčovna lešení HAKI

Tel.: 603 865 785

PŘIJMEME DVA LESNÍ DĚLNÍKY 
pro těžbu dřeva, výstavbu olocenek, případně práce 
s vyvážečkou, harvestorem, těžebním traktorem atd. 

Celoroční práce na jednom místě, pět dní v týdnu po-pá, 
8 hodinová pracovní doba.
Dobré platové podmínky, solidní jednání.
Požadujeme praxi v těžbě min. 2 roky, flexibilitu.
Nástup ihned. Ubytování možné. Lokalita Č. Rudolec, Kunžak.

Životopis zašlete na email : info@czechcanada.cz
Tel: Luboš Kodada   724366798
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Kam za kulturou?

5. 8. Groovey - Simon & Gar-
funkel revival a Žalman 
a spol.

5. 8. Funky Ship a  J.A.R. - 
ve  20.30 hod. na  Pan-
ském dvoře, 

6. 8. The Ladybirds, Jarret 
a Epydemye

6. 8. Billy Barman a  Korben 
Dallas – ve  20.30 hod. 
na Panském dvoře

7. 8. Slávek Janoušek & ka-
pela a Marien

7. 8. Koťátko zkázy a Mňága 
a Žďorp – ve 20.30 hod. 
na Panském dvoře, 

8. 8. Martina Trchová trio 
 a Nerez a Lucia
9. 8. Bárka a Nezmaři
10. 8. Goji a Michal Prokop 
 a Framus Five
11. 8. Mirek Kemel a Radůza
12. 8. Vasilův Rubáš a Buty
13. 8. Dan Bárta & Illustrato-

spehre
14. 8. Ondřej Havelka 
 a Melody Makers
6.–7. 8., 13.–14. 8.
PARNÍ LÉTO
Víkendové výletní jízdy par-
ního vlaku na  trati Kostelec, 
Třešť, Telč, Dačice, Slavonice 
s doprovodným programem.
Expozice historie železniční 
dopravy. Oslava 120 let dráhy 
spojující Telč–Slavonice
www.facebook.com/muzeumlo-
kalkyTelc/
6. srpna 
Telč –Třešť–Hodice–Telč
Zábavný večer na  nádraží 
v Hodicích
7. srpna 
Telč–Třešť–Kostelec–Telč
Zábavné odpoledne na nádraží 
v Třešti

13. srpna 
Telč–Slavonice–Dačice–Sla-
vonice–Telč
Výročí 120 let od zahájení provo-
zu na trati Telč–Slavonice
Autobusový zájezd do  Wald-
kirchen an der Thaya a Dober-
sberg – železniční muzea
14. srpna
Telč–Třešť–Kostelec–Telč
Zábavné odpoledne na nádraží 
v Třešti
31. července – 6. srpna
BĚH MĚSTEM 
ŠŤASTNÝCH LÁSEK
Benefi ční sportovní happening 
na podporu domácího hospice 
Sdílení, o.p.s. www.sdileni-telc.
cz, www.behyprohospice.cz
13. srpna
MUZEUM TECHNIKY
10. výročí Muzea techniky Telč. 
Zábava pro všechny po celý den.
www.muzeumtechnikytelc.cz
14. srpna, 8.00–10.30 hod., 
BLEŠÍ TRH A  SBĚRATELSKÁ 
BURZA
Pořádají přátelé techniky, tel.: 
724 238 327. Muzeum techniky

19.–20. srpna
náměstí
HISTORICKÉ SLAVNOSTI 
Zachariáše z Hradce 
a Kateřiny z Valdštejna 
Komponovaný dvoudenní pro-
gram k 30 letům od  zápisu 
města na Seznam UNESCO.
pá 19. srpna, 15.00–19.30 h
Zahájení slavností a  otevření 
dobového jarmarku.
Telčské mažoretky, kapela Ele-
ment z  Č. Krumlova – rock‘-
n‘roll a koncert telčského rodá-
ka J. Smigmatora. 
so 20. srpna 10.00–21.00 h
Soubor Geisslers Hofcome-
dianten z  Prahy, Skupina 
historického tance Fioretto 

z  Č.   Krumlova, Divadlo TEJP, 
místní spolky, slavnostní ce-
remonie Zachariáše z  Hradce 
a  Kateřiny z  Valdštejna, kon-
cert Zatrestbandu…
Na náměstí Zachariáše z Hradce 
dobový jarmark, historický kolo-
toč, mincovna – ražba mincí, pre-
zentační stánek sdružení České 
dědictví UNESCO…
19.–20. srpna
BALÓNY NAD TELČÍ
Létání horkovzdušných balónů
Ranní starty 6.00–7.00  h, ve-
černí starty 18.00–19.00 h.
www.telc.balon.cz
27. srpna v 18.00 hod.
ČECHOMOR KOOPERATIVA 
TOUR
host: Kandráčovci (SK), Voxel
zámecký park, www.zamek-telc.
cz, www.cechomor.cz
10. září
DNY EVROPSKÉHO KULTUR-
NÍHO DĚDICTVÍ 
Den otevřených dveří památek
zpřístupnění vybraných hist o-
rických objektů, koncert, před-
náška, pohádka, výstavy
10. září
NA KOLE DĚTEM VYSOČINOU
Charitativní cyklojízda s  Jose-
fem Zimovčákem
www.nakoledetemvysocinou.cz
11. září v 14.00 hod.
KOLEČKA V LIPKÁCH
Sportovně zábavné odpoledne 
pro celou rodinu
v Lipkách, http://osjavorice.web-
node.cz

VÝSTAVY
VSTUPNÍ SÍŇ RADNICE
červenec– srpen
PRÁZDNINY V TELČI
Fotografi e z  předchozích roč-
níků

MĚSTSKÁ GALERIE 
HASIČSKÝ DŮM
Denně mimo pondělí 10.00–
12.00 hod., 13.00–17.00 hod.
16. června – 31. prosince
MÍLA DOLEŽELOVÁ
OBRAZY
Výstava ke  100. výročí naro-
zení.

GAMONEUM
Galerie, kavárna, otevřený ateli-
ér, workshopy
červenec, srpen
Výstava, workshop a otevřený 
ateliér D. Gatinois z  francouz-
ského regionu Grand Est.

ATELIER SÍŇ
Židovský hřbitov na Starém Měs-
tě; http://oblast.org/
13.–19. srpna
Matyáš Kořínek (krajinomalby, 
autorské tisky)
20.–26. srpna
Racionální duo „Čokol’vek, jen 
ne člověk“ (interaktivní insta-
lace)
27. srpna–2. září
Pavel Kytner + Darina Mo-
latová „Vztah k  nebi | Vztah 
k zemi“ (suchý pastel, objekty)

UNIVERZITNÍ CENTRUM
Otevřeno denně 9.00–17.00 h
Kavárna, malá galerie, nádvoří 
UCT;  www.uct.muni.cz
17. června–31. srpna
VÝSTAVA 
ke 170. výročí založení reálné-
ho gymnázia v Telči.
6. září–1. listopadu
TELČ 2021
Výstava kreseb studentů 
ČVÚT Praha.

PANSKÝ DVŮR TELČ
Centrum volnočasových aktivit, 
na ul. Slavatovská
www.panskydvurtelc.cz
Kino na Kolečkách
letní kino na nádvoří
16. srpna 21.00 hod.
SRDCE NA DLANI
Výstavy obrazů v infocentru
3. 7.–3. 9.  Nikoho nezajímám 
– Vlaďka Štanclová
Lezecká stěna a lanová dráha pro 
malé i velké, zkušené i nezkušené 
lezce. Otevřeno denně 10.00–
18.00 hod. Mimo pracovní dobu 
po tel. domluvě.
Expozice lesnictví, 
rybníkářství s historickými ze-
mědělskými stroji. 
Otevřeno denně 9.00–17.00 h
Květinová smyslová zahrada 
s  bosonohou stezkou. Volně 
přístupné.

CHOVATELÉ
13.–14. srpna
OKRESNÍ VÝSTAVA 
drobného hosp. zvířectva
areál chovatelů v Jihlavské ul.

FARMÁŘSKÉ TRHY
české potraviny a  výrobky 
od pěstitelů a malovýrobců
27. 8., 24. 9., 29. 10.
náměstí, 9.00–15.00 hod.

(dokončení ze str. 16)

TŘEBĚTICE
Pá 5. srpna
PIVNÍ SLAVNOSTI
se skupinou KALYBR
So 27. srpna
TANEČNÍ ZÁBAVA
SPEKTRUM

TANEČNÍCH ZÁBAVY 
S KAPELOU KALÍŠCI
6. srpna
Borovná – Sraz rodáků – Ta-
neční zábava
27. srpna
Jemnice Podolí – Posvícenská 
zábava – 20.00
28. srpna
Uherčice – Posvícenské odpo-
ledne – 13.00
3. září
Panenská – Posvícenská zá-
bava – 20.00

TANEČNÍ ZÁBAVY

VRANOVSKÁ PLÁŽ
4. srpna od 21 h
NA STOJÁKA
Účinkují Dominik Heřman Lev, 
Richard Nedvěd, Zbyněk Vičar.
18. srpna od 21 h
NA STOJÁKA
Účinkují Adéla Elbel, Lukáš 
Pavlásek, Petr „Nasty“ Cerha
www.vranovska-plaz.cz

Kontakt: tel. 722 499 299, e-mail: 
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

EXPOZICE HISTORIE 
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY
Železniční depo s  expozi-
cí o  minulosti i  současnosti 
železniční tratě Kostelec–
Telč–Slavonice–Waidhofen–
Schwarzenau.
www.facebook.com/muzeumlo-
kalkyTelc
Otevřeno: 15. 6.–15. 9. 
pátek 13.00–16.00 h, sobota 
a neděle 9.00–12.00 h a 13.00–
16.00 h
29. 7.–14. 8. (Prázdniny v Telči) 
sobota a neděle 9.00–12.00 h, 
pondělí–neděle 13.00–16.00 h
Přístup – vlevo za viaduktem 
na Novou Říši

TELČSKÝ DŮM
Historie, současnost i pohádka 
na jednom místě
náměstí Zachariáše z Hradce čp. 
31
Otevřeno: v  červnu a  září den-
ně 10.00–17.00 h., v  červenci 
a  srpnu pondělí – sobota 9.00–
19.00 h, neděle 10.00–19.00 h
www.telcsky-dum.cz

MUZEUM TECHNIKY
Historické automobily, motocykly, 
velocipedy, kočárky, móda, hrač-
ky (stovky exponátů)
13. 8. Oslava 10. výročí Mu-
zea techniky Telč, zábava pro 
všechny po celý den.
14. 8. Bleší trh a  sběratelská 
burza, 8.00–10.30 h
Otevřeno denně 10.00–18.00 h, 
informace tel. 736 734 324
Na  Sádkách (u  centrálního par-
koviště)

Jana Menčíková
Hana Tichá

na starých fotografi ích

DOMAMIL

11

CELKOVÉ POHLEDY NA DOMAMIL

Celkové pohledy na Domamil
Domamil byla nejčastěji fotografována z kopce Dálka. Na těchto pohledech jsou vždy zachyceny 
tehdejší stěžejní stavby obce – kostel sv. Prokopa, vlevo od kostela stojící dům čp. 6 – obchod, 
k němu přiléhající dům čp. 5 a vedle něho dům čp. 4. Před nimi přes cestu je vidět dům čp. 3 – 
bývalý pivovar. Na fotografi ích návsi z této doby bývá zachycen i dům čp. 61, pozdější hostinec. 
Na návsi podél potoka Rokytky mezi mostkem přes potok a domem čp. 61 stojí dvě malá stavení, 
bílý domek ponocného a dobytčí váha. Na některých pohledech je vlevo vzadu zachycena fara – 
čp. 1 s typickou jehlanovitou střechou. Vpravo od kostela bývá vidět malé stavení – kdysi márnice, 
v době kolem roku 1900 už sloužící jako sklad nářadí dobrovolných hasičů. Vpravo od kostela 
dominuje dům čp. 10 – škola. Nad obcí je vidět hřbitov a od něho vedou dvě silnice – doleva tzv. 
meziříčská, napravo martínkovská.

Gabriela Střeláková Kopcová: Cesty domů
„Navracet se domů po cestách i necestách a někde, jako kdysi za starodávna, nejprve otevřít dvířka 
do dvora, nebo do předzahrádky či do průjezdu s velkými vraty. Někde se ještě najde i zápraží, veran-
da, a teprve s prahem u nohou jsme konečně doma.“

Barevná pohlednice s fotem Domamile z Dálky kolem roku 1913 nebo v několika pozdějších 
letech. (Poskytla Ing. Alena Chaloupková čp. 122.)

Vyšla kniha s historickými fotografi emi Domamile
Další z regionálních publikací, kterou jsme připravili do tisku ve vydavatelství Jarmark, je ten-

tokrát knížka se starými fotografi emi obce Domamil. Najdete v ní kolem čtyři sta sedmdesáti 
fotografi ckých záběrů obce – od těch nejstarších (kolorovaných pohlednic obce z přelomu před-
minulého a minulého století) až po 50. a 60. léta 20. století. Kromě celkových či detailnějších 
pohledů na Domamil jsou v knížce také zajímavé fotografi e, na nichž je zachycen život obyvatel 
vesnice při slavnostních příležitostech nebo při práci. Knihu z fotografi ckých archívů domamil-
ských občanů sestavily, uspořádaly a texty opatřily domamilské rodačky Jana Menčíková a Hana 
Tichá. Publikaci vydal zdejší obecní úřad a vyšla na konci letošního července.
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Kam za kulturou?

5. 8. Groovey - Simon & Gar-
funkel revival a Žalman 
a spol.

5. 8. Funky Ship a  J.A.R. - 
ve  20.30 hod. na  Pan-
ském dvoře, 

6. 8. The Ladybirds, Jarret 
a Epydemye

6. 8. Billy Barman a  Korben 
Dallas – ve  20.30 hod. 
na Panském dvoře

7. 8. Slávek Janoušek & ka-
pela a Marien

7. 8. Koťátko zkázy a Mňága 
a Žďorp – ve 20.30 hod. 
na Panském dvoře, 

8. 8. Martina Trchová trio 
 a Nerez a Lucia
9. 8. Bárka a Nezmaři
10. 8. Goji a Michal Prokop 
 a Framus Five
11. 8. Mirek Kemel a Radůza
12. 8. Vasilův Rubáš a Buty
13. 8. Dan Bárta & Illustrato-

spehre
14. 8. Ondřej Havelka 
 a Melody Makers
6.–7. 8., 13.–14. 8.
PARNÍ LÉTO
Víkendové výletní jízdy par-
ního vlaku na  trati Kostelec, 
Třešť, Telč, Dačice, Slavonice 
s doprovodným programem.
Expozice historie železniční 
dopravy. Oslava 120 let dráhy 
spojující Telč–Slavonice
www.facebook.com/muzeumlo-
kalkyTelc/
6. srpna 
Telč –Třešť–Hodice–Telč
Zábavný večer na  nádraží 
v Hodicích
7. srpna 
Telč–Třešť–Kostelec–Telč
Zábavné odpoledne na nádraží 
v Třešti

13. srpna 
Telč–Slavonice–Dačice–Sla-
vonice–Telč
Výročí 120 let od zahájení provo-
zu na trati Telč–Slavonice
Autobusový zájezd do  Wald-
kirchen an der Thaya a Dober-
sberg – železniční muzea
14. srpna
Telč–Třešť–Kostelec–Telč
Zábavné odpoledne na nádraží 
v Třešti
31. července – 6. srpna
BĚH MĚSTEM 
ŠŤASTNÝCH LÁSEK
Benefi ční sportovní happening 
na podporu domácího hospice 
Sdílení, o.p.s. www.sdileni-telc.
cz, www.behyprohospice.cz
13. srpna
MUZEUM TECHNIKY
10. výročí Muzea techniky Telč. 
Zábava pro všechny po celý den.
www.muzeumtechnikytelc.cz
14. srpna, 8.00–10.30 hod., 
BLEŠÍ TRH A  SBĚRATELSKÁ 
BURZA
Pořádají přátelé techniky, tel.: 
724 238 327. Muzeum techniky

19.–20. srpna
náměstí
HISTORICKÉ SLAVNOSTI 
Zachariáše z Hradce 
a Kateřiny z Valdštejna 
Komponovaný dvoudenní pro-
gram k 30 letům od  zápisu 
města na Seznam UNESCO.
pá 19. srpna, 15.00–19.30 h
Zahájení slavností a  otevření 
dobového jarmarku.
Telčské mažoretky, kapela Ele-
ment z  Č. Krumlova – rock‘-
n‘roll a koncert telčského rodá-
ka J. Smigmatora. 
so 20. srpna 10.00–21.00 h
Soubor Geisslers Hofcome-
dianten z  Prahy, Skupina 
historického tance Fioretto 

z  Č.   Krumlova, Divadlo TEJP, 
místní spolky, slavnostní ce-
remonie Zachariáše z  Hradce 
a  Kateřiny z  Valdštejna, kon-
cert Zatrestbandu…
Na náměstí Zachariáše z Hradce 
dobový jarmark, historický kolo-
toč, mincovna – ražba mincí, pre-
zentační stánek sdružení České 
dědictví UNESCO…
19.–20. srpna
BALÓNY NAD TELČÍ
Létání horkovzdušných balónů
Ranní starty 6.00–7.00  h, ve-
černí starty 18.00–19.00 h.
www.telc.balon.cz
27. srpna v 18.00 hod.
ČECHOMOR KOOPERATIVA 
TOUR
host: Kandráčovci (SK), Voxel
zámecký park, www.zamek-telc.
cz, www.cechomor.cz
10. září
DNY EVROPSKÉHO KULTUR-
NÍHO DĚDICTVÍ 
Den otevřených dveří památek
zpřístupnění vybraných hist o-
rických objektů, koncert, před-
náška, pohádka, výstavy
10. září
NA KOLE DĚTEM VYSOČINOU
Charitativní cyklojízda s  Jose-
fem Zimovčákem
www.nakoledetemvysocinou.cz
11. září v 14.00 hod.
KOLEČKA V LIPKÁCH
Sportovně zábavné odpoledne 
pro celou rodinu
v Lipkách, http://osjavorice.web-
node.cz

VÝSTAVY
VSTUPNÍ SÍŇ RADNICE
červenec– srpen
PRÁZDNINY V TELČI
Fotografi e z  předchozích roč-
níků

MĚSTSKÁ GALERIE 
HASIČSKÝ DŮM
Denně mimo pondělí 10.00–
12.00 hod., 13.00–17.00 hod.
16. června – 31. prosince
MÍLA DOLEŽELOVÁ
OBRAZY
Výstava ke  100. výročí naro-
zení.

GAMONEUM
Galerie, kavárna, otevřený ateli-
ér, workshopy
červenec, srpen
Výstava, workshop a otevřený 
ateliér D. Gatinois z  francouz-
ského regionu Grand Est.

ATELIER SÍŇ
Židovský hřbitov na Starém Měs-
tě; http://oblast.org/
13.–19. srpna
Matyáš Kořínek (krajinomalby, 
autorské tisky)
20.–26. srpna
Racionální duo „Čokol’vek, jen 
ne člověk“ (interaktivní insta-
lace)
27. srpna–2. září
Pavel Kytner + Darina Mo-
latová „Vztah k  nebi | Vztah 
k zemi“ (suchý pastel, objekty)

UNIVERZITNÍ CENTRUM
Otevřeno denně 9.00–17.00 h
Kavárna, malá galerie, nádvoří 
UCT;  www.uct.muni.cz
17. června–31. srpna
VÝSTAVA 
ke 170. výročí založení reálné-
ho gymnázia v Telči.
6. září–1. listopadu
TELČ 2021
Výstava kreseb studentů 
ČVÚT Praha.

PANSKÝ DVŮR TELČ
Centrum volnočasových aktivit, 
na ul. Slavatovská
www.panskydvurtelc.cz
Kino na Kolečkách
letní kino na nádvoří
16. srpna 21.00 hod.
SRDCE NA DLANI
Výstavy obrazů v infocentru
3. 7.–3. 9.  Nikoho nezajímám 
– Vlaďka Štanclová
Lezecká stěna a lanová dráha pro 
malé i velké, zkušené i nezkušené 
lezce. Otevřeno denně 10.00–
18.00 hod. Mimo pracovní dobu 
po tel. domluvě.
Expozice lesnictví, 
rybníkářství s historickými ze-
mědělskými stroji. 
Otevřeno denně 9.00–17.00 h
Květinová smyslová zahrada 
s  bosonohou stezkou. Volně 
přístupné.

CHOVATELÉ
13.–14. srpna
OKRESNÍ VÝSTAVA 
drobného hosp. zvířectva
areál chovatelů v Jihlavské ul.

FARMÁŘSKÉ TRHY
české potraviny a  výrobky 
od pěstitelů a malovýrobců
27. 8., 24. 9., 29. 10.
náměstí, 9.00–15.00 hod.

(dokončení ze str. 16)

TŘEBĚTICE
Pá 5. srpna
PIVNÍ SLAVNOSTI
se skupinou KALYBR
So 27. srpna
TANEČNÍ ZÁBAVA
SPEKTRUM

TANEČNÍCH ZÁBAVY 
S KAPELOU KALÍŠCI
6. srpna
Borovná – Sraz rodáků – Ta-
neční zábava
27. srpna
Jemnice Podolí – Posvícenská 
zábava – 20.00
28. srpna
Uherčice – Posvícenské odpo-
ledne – 13.00
3. září
Panenská – Posvícenská zá-
bava – 20.00

TANEČNÍ ZÁBAVY

VRANOVSKÁ PLÁŽ
4. srpna od 21 h
NA STOJÁKA
Účinkují Dominik Heřman Lev, 
Richard Nedvěd, Zbyněk Vičar.
18. srpna od 21 h
NA STOJÁKA
Účinkují Adéla Elbel, Lukáš 
Pavlásek, Petr „Nasty“ Cerha
www.vranovska-plaz.cz

Kontakt: tel. 722 499 299, e-mail: 
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

EXPOZICE HISTORIE 
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY
Železniční depo s  expozi-
cí o  minulosti i  současnosti 
železniční tratě Kostelec–
Telč–Slavonice–Waidhofen–
Schwarzenau.
www.facebook.com/muzeumlo-
kalkyTelc
Otevřeno: 15. 6.–15. 9. 
pátek 13.00–16.00 h, sobota 
a neděle 9.00–12.00 h a 13.00–
16.00 h
29. 7.–14. 8. (Prázdniny v Telči) 
sobota a neděle 9.00–12.00 h, 
pondělí–neděle 13.00–16.00 h
Přístup – vlevo za viaduktem 
na Novou Říši

TELČSKÝ DŮM
Historie, současnost i pohádka 
na jednom místě
náměstí Zachariáše z Hradce čp. 
31
Otevřeno: v  červnu a  září den-
ně 10.00–17.00 h., v  červenci 
a  srpnu pondělí – sobota 9.00–
19.00 h, neděle 10.00–19.00 h
www.telcsky-dum.cz

MUZEUM TECHNIKY
Historické automobily, motocykly, 
velocipedy, kočárky, móda, hrač-
ky (stovky exponátů)
13. 8. Oslava 10. výročí Mu-
zea techniky Telč, zábava pro 
všechny po celý den.
14. 8. Bleší trh a  sběratelská 
burza, 8.00–10.30 h
Otevřeno denně 10.00–18.00 h, 
informace tel. 736 734 324
Na  Sádkách (u  centrálního par-
koviště)

Jana Menčíková
Hana Tichá

na starých fotografi ích

DOMAMIL
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CELKOVÉ POHLEDY NA DOMAMIL

Celkové pohledy na Domamil
Domamil byla nejčastěji fotografována z kopce Dálka. Na těchto pohledech jsou vždy zachyceny 
tehdejší stěžejní stavby obce – kostel sv. Prokopa, vlevo od kostela stojící dům čp. 6 – obchod, 
k němu přiléhající dům čp. 5 a vedle něho dům čp. 4. Před nimi přes cestu je vidět dům čp. 3 – 
bývalý pivovar. Na fotografi ích návsi z této doby bývá zachycen i dům čp. 61, pozdější hostinec. 
Na návsi podél potoka Rokytky mezi mostkem přes potok a domem čp. 61 stojí dvě malá stavení, 
bílý domek ponocného a dobytčí váha. Na některých pohledech je vlevo vzadu zachycena fara – 
čp. 1 s typickou jehlanovitou střechou. Vpravo od kostela bývá vidět malé stavení – kdysi márnice, 
v době kolem roku 1900 už sloužící jako sklad nářadí dobrovolných hasičů. Vpravo od kostela 
dominuje dům čp. 10 – škola. Nad obcí je vidět hřbitov a od něho vedou dvě silnice – doleva tzv. 
meziříčská, napravo martínkovská.

Gabriela Střeláková Kopcová: Cesty domů
„Navracet se domů po cestách i necestách a někde, jako kdysi za starodávna, nejprve otevřít dvířka 
do dvora, nebo do předzahrádky či do průjezdu s velkými vraty. Někde se ještě najde i zápraží, veran-
da, a teprve s prahem u nohou jsme konečně doma.“

Barevná pohlednice s fotem Domamile z Dálky kolem roku 1913 nebo v několika pozdějších 
letech. (Poskytla Ing. Alena Chaloupková čp. 122.)

Vyšla kniha s historickými fotografi emi Domamile
Další z regionálních publikací, kterou jsme připravili do tisku ve vydavatelství Jarmark, je ten-

tokrát knížka se starými fotografi emi obce Domamil. Najdete v ní kolem čtyři sta sedmdesáti 
fotografi ckých záběrů obce – od těch nejstarších (kolorovaných pohlednic obce z přelomu před-
minulého a minulého století) až po 50. a 60. léta 20. století. Kromě celkových či detailnějších 
pohledů na Domamil jsou v knížce také zajímavé fotografi e, na nichž je zachycen život obyvatel 
vesnice při slavnostních příležitostech nebo při práci. Knihu z fotografi ckých archívů domamil-
ských občanů sestavily, uspořádaly a texty opatřily domamilské rodačky Jana Menčíková a Hana 
Tichá. Publikaci vydal zdejší obecní úřad a vyšla na konci letošního července.
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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 

       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 práce


