„Miřte na měsíc. I když jej minete, skončíte mezi hvězdami.“

(Les Brown)
Měsíčník NEON
www.neon-jh.cz
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Historie vytesaná
do kamene

Více na str. 24

INFORMACE O FIRMÁCH

MÁ ROZMARNÁ LÉTA ŠEDESÁTÁ
V srpnovém úvodníku se obvykle věnuji různým poutím, kterých je v srpnu habaděj. Také o „porcinkuli“ jsme
si už řekli skoro všechno. Když jsem se díval do svých
záznamů minulých úvodníků, tak jsem v těch „pouťových“ našel hodně ze svých vzpomínek. A jak jsem ča-

sem zjistil, tak ony se ty moje vlastní vzpomínky některým čtenářům líbí. Po pravdě řečeno, občas se někdo najde, komu jsou
vzpomínky na dobu minulou proti srsti. Pokusím se tedy pro
tentokrát zavzpomínat na tu „rozmarnou dobu“ s lehkou nadsázkou, i když ona to žádná sranda nebyla. V parafrázi na „Rozmarné léto“ klasika Vančury říkám - způsoby let šedesátých se
mi jeví poněkud nešťastnými…
(Pokračování na str. 2)

STRIKE
DAY

22. 8. 2020, 13–18 h

Dej strike a vyhraj nový vůz ŠKODA OCTAVIA na víkend.

Více na str. 2

Připravili jsme si pro Vás:
Jízdy s předváděcím ivozy, grilování a další občerstvení, bowlingovou dráhu a soutěž „Dej strike a vyhraj novou ŠKODA OCTAVIA na víkend“,
nafukovací bludiště, skákací hrad, elektrická autíčka a také i střelbu z laserových pušek pod záštitou Klubu Letního biatlonu. Celým
odpolednem nás bude provázet místní jazz band Old Steamboat. Rodinný den je pro všechny zdarma. Těšíme se na Vás. Tým AR SERVISU.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Více na str. 3
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Více na str. 2

Více na str. 10

Více na str. 11

AR SERVIS s.r.o., Jarošovská 869/II, 377 02 Jindřichův Hradec, Tel.: 739 401 203, www.arservis.cz

www.neon-jh.cz

Agrola prodejna

Úvodník

LOTUS | OVOCNÁ

Přijďte ochutnat naši vyladěnou jogurtovou zmrzlinu.
Agrola prodejna | Jiráskovo předměstí 630, Jindřichův Hradec
Prázdninová otevírací doba: po-pá 6-18, so 8-17, ne 11-17

str. 2

(Dokončení ze str. 1)
ní“, leč „uvolněnou dobu“ asi poCelý můj dosavadní život byl poně- chopili až po mém odjezdu a příkud rozmarný a byl naplněn způso- jezdu „bratrské pomoci“. Jak to zde
by nešťastnými i šťastnými. Na in- vypadalo za „normalizace“ už neternetu se dočteme, že - roky 1960 vím. Kaplička z roku 1844 se do–69, souhrnně zvané šedesátá léta čkala opravy až v roce 2018. Obraťdvacátého století, jsou obdobím ur- me list a nahlédněme do veselejšího
čitého uvolnění v politice... Jak jsem soudku zdejších lidiček. Nechci zde
takové „uvolnění“ prožil na vlastní uvádět jména bez souhlasu jejich
kůži? Začátkem šedesátých let jsem rodiny. Pamatuji se - Ve vsi žil jistý
studoval na zemědělské
S.H., chlap jako hora.
škole v Březnici. NoVypráví se, že sám vyvý, kádrově silný ředinesl těžký zvon na věž
tel školy, mne půl roku
rožmitálského kostepřed maturitou politicla. Vypsaná odměna
ky uvolnil na „převýse radním zdála vysochovu“ do nedalekého
ká a chtěli ho ošidit.
jézédé. Ve stejné doOn na to jenom klidbě byl uvolněn ze škoně řekl – Tak já ho zase
ly a nastoupil tam i můj
snesu dolů! Dodatečtřídní učitel jako předně pátrám, jak to doseda družstva. Považupadlo. Podobný šikula
I ZDE SVÍTÍ KAPLIČKA
ji to za dobu, která mi
žil v sousední obci VšeHISTORICKOU NOVOTOU
vilech. Prý si přivezl
umožnila poznat dokonale lidi žijící ve víru událostí nejen na pohnojení pole výlisky z „magšedesátých let Březnicka, Rožmitál- gi“, které se v Březnici vyrábělo pod
ska i Příbramska. Včetně kraje oko- značkou Ilsa. Tušil, že o pole přijde
lo tajemného Třemšína. Léta 1962 až bude založeno jézédé. Když se ho
– 64 mi byla vpravdě životní matu- na obci ptali, jak to udělal, že přišel
ritou a obec Bezděkov školou. Zmí- účet na neexistující jzd(?) Prostě řeněný učitel ing.Celnar mě následně kl účetní v Ilse - Mařeno piš! Jézédé
„dokopal“ na vysokou školu. V létě Vševily, patnáct metráků Ilsy! Slo68. roku jsem navštívil tuto obec ja- gan se uchytil i pro podpisy mnoko student naposledy. Snažil jsem hých nesmyslných papírů.
se mírnit jejich „uvolněné nadše(zdenek@pisa.cz)

Kontakty do redakce: Pravdova 568/II, J. Hradec; mobil: 607 874 450; neon@rain-tiskarna.cz

LUNAPARK RANGL vás srdečně zve do

na louce u motorestu na Kozlovce 15. srpna 2020
NAJDETE ZDE: VELKÝ VÝBĚR ATRAKCÍ
• swingtower, breakdance, surfdance
• autodrom, skluzavky, jumping, …
• různý sortiment stánků
• různé druhy občerstvení

Od 19.00 hodin – pouťová zábava
pod širým nebem – k tanci Vám bude
hrát kapela METAXA z Bystřice
nad Pernštejnem
Ve 23.00 hodin
parádní OHŇOSTROJ

POZOR: v neděli 16. 8. 2020 bude LUNAPARK v provozu po celý den!

Přijďte se pobavit – těšíme se na Vás!
Kontakty do redakce: Pravdova 568/II, J. Hradec; mobil: 607 874 450; neon@rain-tiskarna.cz
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Aquapark zve

V AQUAPARKU SE BUDOU SLAVIT VÁNOCE

V

e středu 26. srpna připomene tým zaměstnanců a externích spolupracovníků Plaveckého bazénu Jindřichův Hradec
návštěvníkům vodního areálu, že do Vánoc
zbývají pouhé 4 měsíce… Již tradiční akce
„Vánoce v aquaparku“ s letošním podtitulem
„2. svátek vánoční“ připadá na středu 26. srp-

na nebo chcete-li „na Štěpána“. Od 11 do 16 hodin se mohou děti i dospělí těšit na zábavní program a také na nefalšované sněhové radovánky.
V případě nepříznivého počasí se akce přesune do vnitřních bazénů. Prvním vánočním dárkem je skutečnost, že na dobu akce budou mít
děti do 15 let vstupné zdarma. Další pak budou

Hledáme nové tváře
do našeho týmu ve výrobním závodě
Veselí nad Lužnicí:

• KONTROLOR KVALITY
• ELEKTRIKÁŘ/
ELEKTROMECHANIK

• ŘIDIČ VZV
• DĚLNÍK VE VÝROBĚ

Chceš více informací? Kontaktuj nás:
nabor@ppfeurope.com, tel.: +420 702 265 410
Jateční 470, Veselí nad Lužnicí, 391 81
str. 4

následovat, neboť vedle her, soutěží, focení
a tetování čeká na dětské návštěvníky vánoční tombola.
V závěru srpna se pro zájemce odehrají zápisy do kurzů kojenců a batolat na nový školní rok. Jedná se o děti od 6 měsíců věku, které na kurz docházejí v doprovodu rodiče nebo
prarodiče. Svůj zájem mohou v závěru srpna
nebo kdykoliv později projevit rovněž také
maminky dětí ve věku 3 až 6 měsíců, které by
chtěly využít nabídek lekcí Vaničkového plavání ve speciálním vaničkovém centru. Bližší
informace o konkrétních dnech zápisů najdou
zájemci na bazen.jh.cz. Všechny kurzy Plavecké školy JH, včetně odpoledních kurzů, se rozběhnou v týdnu od 7. září.
V srpnu pokračuje v bazénu plně obsazený příměstský tábor (foto), kterého se každý týden
účastní tři desítky dětí. Vnitřní bazény i venkovní aquapark jsou o letních prázdninách
přístupné denně od 10 do 20 hodin (venkovní aquapark v případě ohlášených letních teplot - pozn.). Aktuální informace na bazen.jh.cz,
FB Bazén Jindřichův Hradec nebo telefonním
čísle 384 321 236 - recepce. Jindřichohradečtí
mohou i při vstupu do venkovního aquaparku
používat permanentní čipy, které zaručují levnější vstup, vstup přes turniket bez front a v neposlední řadě svobodu v délce pobytu.
(Marcela Kůrková)

ŠKODA SCALA
1,0 TSI / 85 KW
ŠKODA SCALA
Cena
369 000 Kč
1,0 TSI / 85 KW

ŠKODA KAROQ
1,5 TSI / 110 KW
ŠKODA KAROQ
Cena
569 000 Kč
1,5 TSI / 110 KW

ŠKODA OCTAVIA
1,6 FSI / 85 KW
ŠKODA OCTAVIA
Cena
99 000 Kč
1,6 FSI / 85 KW

Tachometr

Tachometr

Tachometr

Do provozu
Cena
Tachometr
Do provozu

369 8/2019
000 Kč
12 445 km
8/2019
12 445 km

Do provozu
Cena
Tachometr
Do provozu

569 6/2019
000 Kč
10 228 km
6/2019
10 228 km

Do provozu
Cena
Tachometr
Do provozu

MAZDA CX-5
2,2 / 110 KW
MAZDA CX-5
Cena
2,2 / 110 KW

6/2004
99 000
Kč
174 042
6/2004
174 042

RENAULT CLIO, COMBI
1,2 / 55 KW
RENAULT CLIO, COMBI
Cena
109 000 Kč
1,2 / 55 KW
Do provozu
Cena
Tachometr
Do provozu

1/2011
109 000
Kč
63 580 km
1/2011

RENAULT FLUENCE
1,5 / 81 KW
RENAULT FLUENCE
Cena
98 000 Kč
1,5 / 81 KW
Do provozu
Cena
Tachometr
Do provozu

10/2012
98 000
Kč
193 479 km
10/2012

Do provozu
Cena
Tachometr
Do provozu

2/2017
369 000
Kč
175 000 km
2/2017

Tachometr

63 580 km

Tachometr

193 479 km

Tachometr

175 000 km

369 000 Kč

VOLKSWAGEN PASSAT,
COMBI 2,0 / 110 KW
VOLKSWAGEN PASSAT,
Cena
398 000 Kč
COMBI 2,0 / 110 KW
Do provozu
Cena
Tachometr
Do provozu

3/2015
398 000
Kč
75 968 km
3/2015

AUDI A4, COMBI
2,0 / 110 KW
AUDI A4, COMBI
Cena
359 000 Kč
2,0 / 110 KW
Do provozu
Cena
Tachometr
Do provozu

8/2015
359 000
Kč
104 290 km
8/2015

Do provozu
Cena
Tachometr
Do provozu

399 6/2018
000 Kč
43 390 km
6/2018

Tachometr

75 968 km

Tachometr

104 290 km

Tachometr

43 390 km

ŠKODA KAROQ
1,0 TSI / 85 KW
ŠKODA KAROQ
Cena
469 000 Kč
1,0 TSI / 85 KW

ŠKODA RAPID
1,0 TSI / 70 KW
ŠKODA RAPID
Cena
279 000 Kč
1,0 TSI / 70 KW

Tachometr

Tachometr

Do provozu
Cena
Tachometr
Do provozu

469 11/2018
000 Kč
28 524 km
11/2018
28 524 km

Do provozu
Cena
Tachometr
Do provozu

4/2019
279 000
Kč
9 132 km
4/2019
9 132 km

KIA SPORTAGE
1,7 / 85 KW
KIA SPORTAGE
Cena
399 000 Kč
1,7 / 85 KW

ŠKODA FABIA
1,0 TSI / 70 KW
ŠKODA FABIA
Cena
279 000 Kč
1,0 TSI / 70 KW

Do provozu
Cena
Tachometr
Do provozu
Tachometr

8/2018
279 000
Kč
21 462 km
8/2018
21 462 km

JEDNODUŠE VÝHODNÁ NABÍDKA
JEDNODUŠE
NABÍDKA
Vyměňte u nás svůj automobilVÝHODNÁ
za mladší. Ke každému ročnímu
vozu z nabídky ŠKODA Plus
Vám přidáme spoustu výhod. ŠKODA Plus. Ojeté vozy bez obav.
Vyměňte u nás svůj automobil za mladší. Ke každému ročnímu vozu z nabídky ŠKODA Plus
Vám přidáme spoustu výhod. ŠKODA Plus. Ojeté vozy bez obav.
Ojeté vozy bez obav
Ojeté vozy bez obav

www.skodaplus.cz
www.skodaplus.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

AR SERVIS, Jarošovská 869/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Kontaktujte naše prodejce: David Košťál 731 838 281 a Jakub Škarda 730 178 785 www.arservis.cz
AR SERVIS, Jarošovská 869/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Kontaktujte naše prodejce: David Košťál 731 838 281 a Jakub Škarda 730 178 785 www.arservis.cz
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S námi jste vidět a vědí o vás všichni,
čte o vás 16 000 čtenářů. S radostí a úsměvem
vám usnadníme začátky i propagaci akcí
stávajících nebo nových firem.

MUDr. Jan Šimsa

N
akciová společnost

přijme

SVÁŘEČE KOVŮ, OPERÁTORY SVAŘOVÁNÍ
Předpoklady: svářečský průkaz
odbornost – ZK 135 1.1 (zaškolení v naší svářečské škole)
možnost absolvovat svářečský kurz ve firmě –
kurz probíhá každý měsíc

OPERÁTORY OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CNC, NC
Předpoklady: strojní vzdělání nebo zaučíme

LAKÝRNÍKY
Předpoklady: vyučen v oboru nebo praxe, zaučíme

OBSLUHU NOVÉ PRÁŠKOVÉ LAKOVNY
Předpoklady: zaučíme

arodil se 14. 12. 1865 ve Vahlovicích u Blatné. Manželka Františka rozená Buková (1868). Dcera MUDr. Božena Poljaková (1897-?) a syn
MUDr. Jan (1898-1967). Působil jako psychiatr, redaktor, hermetik. Člen
Bratrské sdružení českých spiritistů, České společnosti Metapsychické,
Komentisté, Společnosti pro mystická
studia, Společnosti pro objektivní a experimentální okultismus, Společnosti
pro psychická bádání, Společnosti pro
psychická studia, Společnosti pro studium okultních nauk, Universalie, Vědecké společnost pro exaktní biologii,
Životu. Napsal Hygiena denního života (vl. nákl., 1913), Suggesce a hypnosa
v dějinách národů (Sfinx 1920), Parapsychologie záhady duše a mediumismus (B. Moser, 1929) aj. Pro své zájmy
o hermetické jevy pořádal přednášky.
Dne 12. 3. 1922 pronesl v Jindřichově
Hradci přednášku na téma O okultismu a spiritismu. Zemřel 18. 12. 1945
v Praze.
(Martin Jůna)

Nabízíme: zajímavé mzdové podmínky
zajímavou práci ve stabilní a perspektivní firmě
další profesní a jazykový rozvoj
kariérní růst
závodní stravování
vlastní zdravotní středisko
benefity
ubytování, bytovou výstavbu
Nástup dle dohody.

Firma přivítá muže i ženy.

JESTLI CHCETE PRACOVAT V EKONOMICKY STABILNÍ FIRMĚ –
KONTAKTUJTE NÁS NEBO ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA ADRESU:
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. – U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov
Miloslav Kubíska
personální ředitel
E mail – miloslav.kubiska@agrostroj.cz
tel. 565 360 208 (nebo 728 871 118)

JUDr., Ing. Vlastimil Florian
zástupce personálního ředitele
E mail – vlastimil.florian@agrostroj.cz
tel. 565 360 412 (nebo 725 292 475)

Nová kniha: Martin Jůna - Hrabě Felix de
la Cámara život a dílo. Kniha je k dostání
na internetovém antikvariátu a nakladatelství Jůna, www.antikvariatjuna.cz

Aktuální číslo vždy
ke stažení na

www.neon-jh.cz
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Poznávací soutěž

www.neon-jh.cz

POZNÁVACÍ SOUTĚŽ

K

rásné srpnové dny milí čtenáři, na snímku z minulé soutěže je Zakostelecké náměstí s pomníkem našich sousedů, kteří zahynuli jako oběti nacistických rasových zákonů v letech 1939 až 1945, v pozadí vidíme věž
proboštského kostela nanebevzetí Panny Marie. Správnou
odpověď nám zaslala jako jedna z mnoha paní Dáša Šalandová z Žirovnice. Gratulujeme
a v redakci na ni čeká věcná cena. Správné odpovědi na srpnovou soutěž prosím zasílejte
na neon@ rain- tiskarna.cz nebo poštou či do schránky u redakce můžete vhodit v Pravdově ul (vstup z Miřiovkého
ulice) Hodně letních zážitků
a klidné chvíle v přírodě přeje
redakce. 

Společnost JR Profiservice s.r.o. nabízí

volná pracovní
místa na pozici:
Výrobní dělník
Mzda 20.000–24.000 Kč
Výkonnostní prémie
Prémie za aktivitu
Odpolední a noční příplatky
Pozice pro muže i ženy, místo výkonu
Pelhřimov, dvousměnný provoz
Kontakt: Jaroslav Běhoun
Tel.: 774 378 384
j.behoun@jrprofiservice.cz

JR Profiservice s.r.o., Rybní 396, Nová Bystřice
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Prodejna barev a laků Caparol
Autolakovna Elán
• fasádní omítky
• fasádní barvy
• interiérové barvy
• lazury na dřevo
• vše pro opravu autolaků + autokosmetika
• pracovní oblečení a mnoho dalšího
• marmolit a kamenné koberce

Jarošovská 1337
Jindřichův Hradec
prodejna.elan@seznam.cz
tel. +420 606 335 226

www.elanauto-moto.cz/prodejna
str. 9

Zdraví bez chemie

www.neon-jh.cz
SRPEN – LÉTO – VODA
Právě když píši tyto řádky, je konečně pravé léto a každé odpoledne
chodím plavat do rybníka a opaluji se již od jara tak jsem jako od moře. Voda je můj živel, a když už nejde plavat v přírodě, tak chodím 1 x
týdně do bazénu v J. Hradci. Byla jsem „kachna“ od mládí, jak říkávala
moje maminka, a také si pamatuji její slova, kterým jsem nevěřila, že
Voda je horší než Oheň, ten se dá uhasit, ale před vodou se neuteče. To
jsem pochopila až při prvních povodních u nás a teď často vidíme, co
umí, ať ze zdola, nebo i z hora. Přesto Voda je jeden z nejdůležitějších
elementů pro život nejen člověka. Je to základ života. V lidském organismu zastupuje nejvíce obsaženou složku. Ve svalech a v ledvinách je
jí 73 %, v krvi 83 %, v plicích 90 % a v mozku 76%. Vodu vylučujeme
především močením ale i pocením a dýcháním.

10 PŘÍZNAKŮ DEHYDRATACE
1. Tmavě žlutá moč - vyskytují se v ní odpadní látky ve vyšší koncentraci, tělo se zbavuje odumřelých krvinek, toxinů, a dalších látek.
Může být tmavší i po lécích, ale obarví ji jídlo z červené řepy, ale
i vitamíny skupiny B.
2. Menší množství moči - Za 24 hodin by dospělý člověk měl jít 6 – 7 x.
Kdo chodí méně, málo pije, protože ledviny raději vodu v těle zadržejí, aby nedošlo k dehydrataci.
3. Zácpa - pokud člověk nemá dostatek tekutin, snaží se je získat kdekoli, tedy i v tlustém střevě. Stává se to hodně i na dovolené u moře, kde je horké klima, více jiného jídla, grilování apod. Lidé, co s ní
trpí, ví jak je to hrozné, ale většinou málo pijí, jen málo z nich mají
poruchu horšího rázu.
4. Suchá kůže a výraznější vrásky - procedury a různé krémy na redukci vrásek nemají takový efekt jak jim dělá reklama. Kůže na pohled starší a výrazné vrásky – nedostatek vlhkosti – buňky se scvrkávají. Podle čínské medicíny, je kůže otvorem plic a tlustého střeva.
5. Hlad a tloustnutí - říká se že „Hlad je převlečená žízeň“ a někdy
to platí. Tělo žízní a snaží se nabrat tekutiny i z přijaté stravy, proto přibíráme. Pokud pocítíte hlad v nevhodnou dobu, zkuste vypít
sklenici vody (ne džusu, koly) a počkejte 10-15 min. Někdy hlad
pomine a najíte se později.
6. Žízeň a sucho v ústech - varovným znakem
7. Bolesti hlavy - tělo se snaží získat tekutiny všude tudíž i z mozku.
Smrštění mozku a jeho oddálení od lebky vyvolává reakci receptorů bolesti. Zhoršuje se okysličování mozkové tkáně zmenšováním
objemu krve, která putuje do mozku. Otok a zánět vyvolá reakci
cév, které se rozšiřují a bolest hlavy sílí.
8. Vyčerpanost - Při únavě je zvykem si dát kávu, ale ta dehydratuje,
zrovna tak černý čaj,slazené a sportovní nápoje nenahradí vodu.
9. Bolesti kloubů - pohyb těla, kloubů zajišťuje tzv. synoviální tekutina, aby plošky kloubů po sobě klouzaly. Když ubývá, poškodí se
chrupavka a může dojít nejen k artróze.
10. Slabý imunitní systém - zvýšená koncentrace škodlivin v těle oslabuje imunitní systém.
Tak moji milí čtenáři pijte vodu a užívejte si krásný, doufám, teplý srpen.
Laďka K.
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Jarošovská 1267/II, J. Hradec
Mob.: +420 608 037 036
Po–Pá 8–17 h • So 9–12 h

www.at-bryss.cz

Kvalitní závlahové
systémy KÄRCHER

AKCE SRPEN
Americké značkové
traktory
Poznejte rozdíl…

SEŘÍZENÍ
GEOMETRIE KOL

3D

Akční cena 699,– Kč s DPH
kompletní servis osobních a užitkových vozů
Peugeot, Mazda a všech ostatních značek
Cena od
39 890 Kč

SERVIS: +420 606 612 206
Po–Pá: 7:00–17:00 h • So–Ne: zavřeno

Služby města Jindřichův Hradec, s. r. o. nabízí

PRODEJ PALIVOVÉHO
JEHLIČNATÉHO DŘEVA
• (ve 2,– m neštípané) s odvozem
do 15 km od J. Hradce zdarma.
• Cena 520,– Kč/m³ včetně DPH
• minimální odebrané množství 1 kamion
(cca 35 m³ podle nakládky) 1,– m³ = 1,56 prm

OBJEDNÁVKY NA TEL. 721 529 002
str. 11
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DOVOLTE SI BÝT SAMA SEBOU

ovolujte si. Klidně si dovolujte. Chybovat. Přebíhat od jednoho ke druhému.
Měnit se. Divit se všemu novému, ať je vám
šestnáct nebo šedesát. Dovolujte si nereagovat na provokace. Dovolujte si neomlouvat se,
nic nedokazovat a nikoho o ničem nepřesvědčovat. Dovolujte si nechat věci nebo lidi jít.
A odejít sama. Od těch, s nimiž nemáte společnou cestu. Od těch, kteří nemilují, od těch,
kteří nejsou milováni.

Dovolte si být jiná. Nespadat do žádné kategorie, nevejít se do žádného rámce, nesplňovat obvyklé stereotypy, nepatřit k žádnému typu a neodpovídat žádnému druhu. Nesplňovat
ničí očekávání a nejednat v něčí prospěch proti své vůli.
Dovolte si nebát se o své dospělé dítě. I o to ještě
ne docela dospělé.
Dovolte si myslet, že „Kromě mě tady nikomu
nechybí vůbec nic“.

Dovolte si neběžet vpředu před lokomotivou.
A neběhejte ani za ní. Zkrátka neutíkejte. Můžete klidně počkat na vlak, který jede vaším
směrem. Posadit se do luxusní třídy Platinové
premium a nevystávat na přeplněné chodbičce
někde v místenkovém voze.
Dovolte si někdy nemyslet na svého manžela.
Nebo partnera. Nebo milence. Prostě na něj nějaký čas nemyslet. Ani na to, kde se mohl zdržet,
ani na to, proč už celé dvě minuty neodpovídá
na vaši esemesku. A proč vám nekoupil kytku.
Nemyslete na něj. Myslete na sebe.
Dovolte si nevěnovat pozornost tomu, co říká
kamarádka. I ta nejlepší kamarádka. Zejména
chce-li vám říct něco „fakt děsně důležitého“
právě pro vás.
Dovolte si věnovat se sama sobě. Aspoň hodinu denně. Jednu hodinu, i kdyby se měla skládat z několik navzájem nesouvislých časových
úseků.
Dovolte si neříkat „Nemám vůbec žádný čas pro
sebe“. Máte ho. Dovolte si ho mít. Dovolte si ho
vzít.
Dovolte si snít. Zasnít se, a pořádně. Dovolte si
snít o něčem nesplnitelném. Ostatně, jak a odkud víte, že je to nesplnitelné?
Dovolte si být. Dovolte si být hodna jakýchkoli peněz, každé odměny, každé slávy, velké lásky
i bezvadné dovolené. Jen si to dovolte.
Dovolte si být sama sebou. Nejprve si prostě jen
dovolte. Pak uvidíte, co bude dál…
(Zdroj: Pro náladu)

LIBEČEK ALA MAGGI
Krásné vysoké bylině na našich zahradách – Libečku – se někdy
přezdívá MAGGI… A že je sůl výborný konzervant, to se ví od pradávna… Tak si pojďme vyrobit úžasné ochucovadlo, ve kterém
není žádná „chemie“, prostě domácí MAGGI!
K přípravě použijeme listy a tenké stonky Libečku. Tuhé, silné stonky si oddělíme, pokrájíme a uchováme v mrazáku na vývary.
Listy a tenké stonky posekáme najemno, vložíme do mísy a prosolíme. Na dvě velké hrsti nasekaného Libečku použijeme lžíci soli.
Rukama promísíme, pomačkáme a necháme chvilku odpočinout. Libeček začne pouštět šťávu. Tuto směs silně napěchujeme do vyvařené zavařovačky, necháme chvilku odpočinout, aby unikly vzduchové bublinky
a trochu zakápneme olejem, zavřeme víčkem a šup do lednice, kde nám
vydrží celou zimu. Při odebírání vždy dbáme, aby směs byla ponořená.
Používáme do polévek, do nádivek, do omáček, když vaříme brambory,
k nakládání masa apod. Jen musíte počítat s tím, že naše vyrobené ochucovadlo je slané a aromatické!!! Takže použijeme přiměřené množství.
Tak dobrou chuť!!
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•Nepoužívaný nafukova- •Prodám dřev. zahradní

•Prodám překapávač na

kávu a čaj zn. Philips, 250
Kč. T: 728 190 768
•Prodám na Peugeot 306
combi, r.v. 2000, přední
světla L+P, přední kapotu
se znakem + písty na zvedání, skládací plato kryt
zavazadlového prostoru,
sadu 4 ks. letních pneu
na disku 185/60 R 14 vzorek 7 mm, a sadu zimních
185/65 R 14, 2 na disku, 7
mm, a 2 pneu na dojetí 4
mm. obě sady Barum, autobaterii 74 Ah. Cena dohodou, tel. 607 550 935
• Prodám sadu 4 ks letních pneu na disku 185/60
R 14 vzorek 7 mm, a sadu
zimních 185/65 R 14, 2
pneu na disku, 7 mm, a 2
pneu na dojetí 4 mm. obě
sady Barum, vhodné na
Peugeot, Citroen, Renault

aj ,Cena dohodou, tel. 607
550 935
•Letní kola Daewoo Matiz 145/70R13 4ks 500 kč
za vše tel. 608 620 319

cí člun pro 3 osoby, včetně pumpy a tlakomeru,
PC 4700 Kč, nyní 3000
Kč, tel. 724 239 912
•Pneu 195-50-15 Barum
letní 5 mm 4 ks 900.- tel.
608 620 319
•Prodám zavařovací sklenice na závit včetně víčka,
vymyté. 750 ml za 7,- kč,
370 ml za 3,- Kč za kus.
Tel.: 608 258 198
•Prodám
kompletní
windsurfing - velmi zachovalý. Na vyžádání zašlu fotky. Cena 10000 Kč
tel. 702 061 059

nábytek-masiv (stůl 160
x 75,2 lavice, židle) Cena
6900 Kč tel.: 602 290 441
•Prodám dětské kolečkové brusle č. 32-35. Velmi
zachovalé. Cena 500 Kč
tel. 602 290 441
•Prodám 2 kusy dětská
kola od 3 let a od 5 let,
dětská matrace do postýlku zachovalá, kočárek pro
dítě do 1 roku zachovalý,
autosedačku do 13 kg dětskou, tel. 773 600 247 vše
levně
•Prodám patky na hurdisky, straší okno zasklené,

•Prodám infrasaunu Ton- obkladačky 15X15 3 druga (viz. kat. Mountfield) nově nainstalovaná. Cena
15000 Kč Tel. 702 061 059
•Daruji klec na křečka

hy, luxfery, cena dohodu
levně tel. 773 600 247
•Prodám Ford Fiesta,
3dv, r.v. 2005, udrž. a ga-

či morče. Nepoškozená,
funkční. tel. 608 536 229
•Prodám starší zachovalý brutar. Cena dohodou.
Tel: 608 761 775

rážovaný, 87000 km, šedá
metal. 69000 Kč. T. 724
792 911
•Prodám pěknou chlapeckou školní aktovku
Herlitz včetně penálu
cena 300,- tel. 739 155 026
• Prodám chlapecké trekingové kolo Author Limit,
kola 24“, revoschift cena
2000,- telefon: 739 155 026
•Prodám celé ročníky časopisu LIDÉ A ZEMĚ,
VESMÍR. Od 50 let do
současnosti. Levně, výborný stav. Tel. 606 301 049

• Drobné opravy v domácnosti
• Montáž a servis stínící techniky
• Sítě proti hmyzu - okenní, dveřní, rolovací,
ací posuvné
poosuv
• Žaluzie - horizontální, vertikální, plisé, dřevěné
• Venkovní žaluzie
• Venkovní rolety
• Markýzy
• Garážová rolovací vrata
• Roletky - textilní, den/noc

•Prodám starší funkční

gramofon z 80 let. Tel:
606 301 049
•PRODÁM 1-místnou
multikáru M22, sklopná,
s uzáv. dif., za 32.000 Kč.
tel. 606 542 451
•tlačítkový mobil - ODOLNÉ VÉČKO HAMMER
BOW PLUS - nový. JH 736 759 583 - jen SMS
•Menší psací stolek, replika starožitného. V.110, hl.
45, š 85. Foto zašlu. Tel:
603 200 643
• Prodám palivové dřevo štípané 18 m za 7 500 Kč. Kontakt na telefon 721 629 375.

• Novou kvalitní autosedač-

ku 9-36 kg, vlastní pásy, nová
v záruce, atest ECE R44/04.
1550 Kč. 776 495 506
•Prodám motorové kolo
vz. ,,bodeček“. Cena: 7000
Kč Tel.: 723 979 639
•dvě skříně z masívu á
500, nové postelové rámy
160x200 bez roštů á 800,
tel. 774 309 020
•nové sprchové dveře
š-90 nové původní cena
4900 kč nyní 3000 kč,
kovovou skládací postel
160x200 tel. 774 309 020
str. 15
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• Prodám mrazák 50 l, el.

•Prodám smrkové pali- •Š. Felicia, dvě nová komvové dřevo, vyschlé, rozštípané v metrech 600
Kč/prm a palivové dřevo
v délce 2 m za 300 Kč/
prm. Telefon č. 776 748
402.
•Prodám bílou trojdílnou skříň, š. 2,30, v. 2,45
hl. 62, za odvoz /spěchá,
stěhování/. Telefon č. 602
618 805
•Prodám vnitřní zánovní dveře hnědé barvy: 2
x pravé šíře 65 cm a 1 x
levé šíře 65 cm. Kus 500
Kč. Tel: 604 - 969 992, J.
Hradec
•Pneu 195-50-15 Barum
letní 5 mm 4 ks 900,- tel.
608 620 319

str. 16

pletní kola, zimní 700,- za
obě. 608 620 319
•Střešní latě 6x4, fošny
6x16, prkna 2,5x12, prkna
2,5 nesámovaná, vše 5,2
m délka. Info 606 945 489
• Prodám kladívkový šroťák cena dohodou, Telefon
č. 722 290 979 JH
•Stůl hnědý 118x 74x 75
cm 250 kč, lavici 200x 85x
45 cm 00 Kč, JH, tel. 725
404 204
• Prodám myčku, kuch.
linku, ledničku, pračku
tel. 721 775 935
• Prodám traktor Zetor
80, s předním nakladačem, Telefon č. 607 811
082

sekačku na trávu tel. 607
811 082
• Prodám Škoda YETY
r.v. 2010 4x4 nafta tel. 607
811 082
• Prodám urnová hrob na
městském hřbitově v JH,
placený do roku 2028, tel.
728 739 399
•Prodám časopisy Věda
a technika mládeži, rok
1960-64 tel. 721 784 756
• Prodám křeslo s podložkou na nohy podobné zn
Sils, dále letošního králíka
černého chovného samce
tel. 721 784 756
•Prodám smrkové palivové dřevo, vyschlé, rozštípané v metrech 600
kč/prm a palivové dřevo
v délce 2 m za 300 Kč/prm
tel. 776 748 402
•Prodám stoleček a dvě
židličky z masivu, výborný stav - cena dohodou.
720 334 231
Prodám štípané nařezané palivové dřevo cena 900 kč/prms, dopra-

4. září
vu mohu zajistit. Telefon:
702719277
•Šicí stroj zn. Minerva-skříňkový, šlapací, zachovalý, pro začátečníka,
384 363 556
•Šicí stroj Lada starší typ s
el. mot., nutno vidět, cena
dohodou, 384 363 556
•Montérky vel. 59 dvoudílné, kalhoty s laclem za
280 Kč, 721 051 702, lépe
navečer
•Motorový kabel gumový
4-žilový, starší ale dobrý
stav, asi 20 m, JH, tel. 736
759 583
•Bílé ložní povlečení-kusové, levně, 721 051 702
•VW Caddy 1.9 sdi rv.
2000, modrá, třídveřový s
tažným zařízením, 5 míst,
STK 9/2021, zadní vratadohoda, 602 106 810
•Konferenční stolek se
dvěma židličkami, 721
013 889
•Ponorný šicí stroj zn.
Minerva, funkční, cena
dohodou, 728 565 211

www.neon-jh.cz
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•Levně

www.neon-jh.cz
•2x prošívanou péřovou

přikrývku a 1x péřovou
peřinu,
nepoužívanou,
728 565 211
•Náhradní díly k robotickému vysavači Romba
520 levně, tel. 728 203 258
•Vikýř 66x70 cm, pozink.
plech celý 100x125 cm,
cena 800 Kč, 722 767 996
•Dámský kožich, kožené sako, pánské boty vel.
43-kanady, 725 348 601
•Knihy Lugs, j. Hand-Feuerwaffen 1.díl 1956 a
Straka, 608 163 692
•Použité tabule skla cca
60x130 cm, 15 ks, cena
300 Kč, tel. 728 723 478
•Sklenice Omnia 0,3+0,7
na závit i víčka, květy leknínů z perletě, myrta stříhaná, pošt. známky, 728
631 681
•Plechy + pekáče-nové,
levně, 728 631 681
•Gramof. desky, dětské
knihy, odznáčky, 728 631
681
•Truhlářskou hoblici menší, 110/30 cm, dobrý
stav, kompletní, 721 858
330
•Dvoje kamna Petry, jedny zachovalé, druhé horší,
výška 80 cm, telefon č. 704
028 747
•Komb. sporák, cena dohodou, 606 181 630
•Dvě vyřezávané poličky
na hrnečky, 606 181 630
•Dřevěný kredenc ze 40.
let, cena dohodou, 725
053 395
•Vyčiněné kůže levně,
725 053 395

výheň-šamotová-vana 5 mm plech, válcová kamna-stáří 100 let,
zachovalá, levně, Tel. 731
177 697
•Levně novou komínovou hlavu dvouarovou
armov. beton tov. výroby,
špatná domluva, Tel. 731
177 697
• Retro dlažba-50 let stáří 6
m2, dvě barvy levně v původním balení, 731 177 697

•Špal. okno 180x180 cm •Kompletní zimní kola
za 3000 Kč - perf. stav,
728 979 693
•Vchod. dveře 80 levné,
velmi dobrý stav za 2500
Kč, 606 352 550

•El. minipračka AZ37 s •Š. Fabia 1.2 http 40 kw
časovacím programem na
800 g prádla, napětí 220V,
vhodné na chatu, cena
500 Kč, 602 872 222

rv. 2006, červený kombík
stk 7/2022, pěkná, garážovaná, cena dohodou, 602
106 810

Ford Fusion zn. Kleber
195/60 r15 asi 60 %, cena
750 Kč/ks, 723 982 489
•Palivové dřevo smrk 100
Kč 1 m3 samovýroba 350
Kč 1 m3 na skládce 900
Kč, kulatina skládka, 602
106 810
•Krytá, paticová, třípárová relé RP 700, 24V,
60mA, kontakty 10A za
50 Kč, patice za 20 Kč, 720
624 948
•Horské kolo Author
skoro nepoužívané, cena
2000 Kč, 702 624 948
•Dvoje vidle (osmiramenné) s násadou, cena
300 Kč, 702 624 948
•Prodám 12 500 ks pohledů levně, pouze dohromady, pozůstalost, 733
406 049
•Ford Focus-sada plech.
kol, 4x díra, nové pneu
195/60-15, 2500 Kč, 723
028 426
•Drtič větví do průměru
40 mm, typ Silent S251000 Kč, 602 872 222
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Aktuální číslo vždy ke stažení na

www.neon-jh.cz
•
•Koupím byt 2+1 nebo
3+1 na sídlišti JITKA•Kouě.
•Sběratel koupí staré věci -Otín volat můžete celý

a to gramodesky, gramofony, rádia a zesilovače,
staré cedule, mechanické
hodinky, vyznamenání,
vzduchovky, hračky zejména autíčka, staré pivní
lahve, knihy a časopisy,
plakáty atd. Koupím celé
sbírky i pozůstalosti po
sběrateli stačí sms tel. 776
207 206 peníze ihned na
místě, platí stále!
• Koupím moto československé výroby: popřípadě
pouze díly.Děkuji za nabídku. Tel: 722 491 746
• Rád bych koupil na renovaci do sbírky jakoukoliv
Jawu, Simson, PÁVek, Pionýr, 550, 555, 125, 175, 250,
350, Pérák, 500, SIMSON,
díly /motor/. Stav nerozhoduje. Přijedu, zaplatím, odjíždím. Děkuji za nabídku.
TEL. 723 971 027.
•Koupím tvrdé dřevo dl
33-35 cm štípané s dopravou do Vydří. Prosím
SMS s cenou 721 992 133

den na tel. číslo: 722/216
905
•KOUPIM MALÝ SKLENÍK MAX 3.5 M CENA
DOHODOU tel.: 777 161
470

•Zaplatím za zlato, šper- •Koupím

plechové a
smaltované cedule a pivní
lahve s nápisy tel. 792 294
226 stačí SMS
• Koupím menší domek
na polosamotě v klidu
nebo větší zděnou chatku k trvalému bydlení do
15 km od JH, telefon: 606
382 132
Koupím jakoukoliv Jawa,
ČZ, MZ či Simson. Děkuji za nabídku. Tel. 723 971
027

ky i zlomky, zubní korunky /zuby nevadí/,
mince. Dále za stříbrné
věci, bankovky. Veškeré
starožitnosti
pohledy,
hodiny, hodinky, obrazy, housle, harmoniky.
Drobnosti, vyznamenání, ale i nábytek, sbírky,
pozůstalost Telefon 607
613 463
•KOUPÍM GARÁŽ V
JINDŘ. HRADCI. TEL.:
603 849 135
•

• Pronáem.
• Pronajmu garáž na sídl.

• Koupím sekačku MF 70, •Koupím litinovou vanu

VARI. Mám zájem o koupi zahradního traktoru se
sečením. Telefon: 731 487
850
•Koupím tovární malotraktor české nebo slovenské výroby Vari/Tera/
Agzat, MT, TK atd. Může
být i poškozený. Nabídněte prosím, děkuji. Tel.
731 487 850

Krásné letní
zážitky

s kulatými rohy, včetně
nožiček, ve slušném stavu, tel. 737 278 249.
•Koupím dveře z panelákového umakartového
jádra, levé i pravé, tel. 737
278 249.
•Koupím staré hračky zejména autíčka stačí SMS
tel. číslo: 792 294 226 platí
stále

Pod kasárny v Jindřichově Hradci. K dispozici
světlo, el.energie. Volný
ihned. Zn. dlouhodobě.
tel. č. 608 166 748
•Pronajmu zrenovovanou řadovou garáž pod
sídlištěm Pod Kasárny.
Tel.: 724 317 730
•Pronajmu byt 3+1 na
sídl. U Nádraží, 10000 Kč
+ elektřina. Kauce 2 nájmy. 603 318 010 po 18
hod.
•Pronajmu garáž na sídl.
Vajgar, zděná, plocha
26m2, 220V, 380V, cena
1700/měsíc, tel. 721 813
759.
•Hledám podnájem v JH
a okolí tel. 721 775 935

přeje Tiskárna
Rain

PORADÍME, VYSVĚTLÍME, PŘIPRAVÍME.
Jindřichův Hradec, Otín 251
knihy
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www.rain-tiskarna.cz

www.neon-jh.cz

Řádková inzerce

• K dlouhodobému pro- •Vdova 44 let hledá pronájmu nabízím pěkný byt
v panel. domě, 1+1, 34
m2, v JH, ve 3 patře lokalita u sídl. U Nádraží, byt
je po částečné rekonstrukci, nová okna, zděné jádro, cena vč. energií 10000
Kč + jedna kauce, tel.
774 127 093

nájem 1+1 nebo 2+1 okolo JH tel. 607 811 082
• Pronajmu nebytový prostor na náměstí Míru 172/I,
J. Hradec ihned volný, 2,5
m2 info na tel. 724 927 877
•Pronajmu garážové stání
Nuslova 65, Hvězdárna.
724146445

• Žena 44 let hledá ka- • Daruji starší nábytek,

maráda na výlety a trávení volného času tel. 607
811 082
•Jsem žena 72 let, aktivní a cítím se být osamělá.
Přeji si najít přítele, pro
výlety a popovídání. Tel.
731 790 531
•Slečna na vozíčku hledá
brigádu nebo dlouhodobou práci. Telefon: 607
881 108

skříně, obývací stěnu tel.
607 811 082
• Daruji do dobrých rukou dvě mouratá májová koťátka, tel. 732
607 060
•Spolehlivý
řemeslník
provede práce motorovou pilou, křovinořezem,
zednické práce, zahradní práce, malířské práce,
odvoz vašeho objemného

•PRONÁJEM - velký, •
plně vybavený být 2+1 v • Vměnacentru Jindřichova Hrad- • Vyměním 1+2 1 p. za

ce. Vhodný i pro studenty
(4-6 osob). tel 602 135 810
•Hledáme za sebe náhradu - pronájem bytu 2+kk
s balkónem ve zděném
domě na okraji sídliště
Hvězdárna. Byt v 1. patře.
Nájem 7500 Kč + poplatky. Vratná kauce 3 měsíční nájmy. Klidná lokalita.
Více na tel. 724 509 128
• Hledáme pronájem dlouhodobý bytů a levného ubytování v Jindřichově Hradci
a nebo okolí. 607 422 375

1+1+ B nebo 1+kk+B,
dohoda určitě večer. Tel.
720 477 511 vyrovnání
nežádám
•Vyměním malý rod.
dům u Červené Lhoty za
menší domek na polosamotě v klidu nebo za větší
zděnou chatku k trv. bydlení do 15 km od JH tel.
606 382 132

•Pečovatelka s praxí, na- odpadu do sběrného dvo-

bízí pomoc v domácnosti, povídání, podání léku,
procházky, os. hygiena,
dohled tel. 721 729 007
•Nabízím kresbu portrétu
podle fotografie. Pro více
informací pište na email:
•
michalovaja@seznam.cz
•Různé.
•56/189 cm sportovec, SŠ
•Řemeslník z JH hledá hledá ženu k intimním
přivýdělek, 720 373 068
schůzkám, která nemá
ráda stereotyp. Tel.: 778
725 718
•Sympatický
muž
52/174/74, nekuřák bez
závazků, fin. zajištěný,
všestranných zájmů, z
J.H., hledá lásku pro zbytek života. Telefon: 603
177 277.

ra a nebo na skládku. A
další práce dle domluvy.
tel. 703 873 304
•Maminka s pěti dětmi
prosí hodné lidi o darování palandy, sedačky-rozkládací, stůl a židle, ledničku, děkuji. 721 013 889
•Darujte poštovní známky, 723 667 278
•Hledám společníka na
výlety po ČR 65-70 let,
728 979 693
• Nabízím práci telefonisty/tky v centru J. Hradce, pouze pro OZP. Prac.
doba 8-12 hod. tel. 776
871 871

www.neon-jh.cz
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KŘÍŽOVKA, ŘÁDKOVÁ INZERCE

www.neon-jh.cz

•Který šikovný kutil braš-

nář nebo sedlář dodělá
kolečka k tašce a držadlo?
Večer 720 477 511
•Je mi 54 let a hledám kamarádku na výlety, telefon: 728 312 318

MĚSÍČNÍK NEON

– měsíčník pro regionální
inzerci, reklamu a informace.
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• Distribuováno zdarma do každé domácnosti
v J. Hradci a na frekventovaná místa okolních obcí.
• Měsíčník Neon nezodpovídá za obsah
zveřejněné inzerce a reklamy.
• Originální návrhy naší reklamy je možno dále
rozšiřovat pouze se souhlasem majitele
měsíčníku Neon!

Vydává: Petr Růžička, Jindřichův Hradec
Sazba: RAIN Tiskárna s. r. o., Otín 251, J. Hradec, tel.: 777 327 246
Tisk: RAIN Tiskárna s. r. o.
Měsíčník NEON
Redakce, příjem inzerce: Pravdova 568/II, J. Hradec, tel.: 607 874 450
Redakční uzávěrka: 25. předcházejícího měsíce
Termín vydání: 7. 8. 2020, 8/2020
Registrační číslo: MK ČR E11461, IČO: 63241765
www.neon-jh.cz

www.neon-jh.cz

Pozvánka

Česká NEJ… jak na dlani PLUS
Pelhřimov je známý jako město rekordů. Slovíčko PLUS znamená leccos z Pelhřimovska navíc.
Tématika rekordů proniká i do plánování výletů a letos i tuzemských dovolených. Před nedávnem vznikl v Agentuře Dobrý den námět
na vícedenní výlet do kraje rekordů. O tom, že
na Vysočině je jediné město rekordů na světě - Pelhřimov - mnozí vědí. Ale tušili byste,
kolik dalších českých NEJ... je v tomto regionu k navštívení? Středobodem pro příznivce
kuriozit a superlativů je samozřejmě pelhřimovské Muzeum rekordů - jediné ve střední Evropě. Mimochodem tam můžete spatřit
obří kuchyni, nejmenší galerii na světě i nejrozsáhlejší kolekci unikátů ze zápalek včetně
funkčních hudebních nástrojů a obrazů slepených ze sirek (přes 80 tisíc jich bylo potřeba

k vytvoření Kovboje, což je největší obraz ze sirek na světě. Podobně pozoruhodných předmětů je zde vystaveno na 5 stovek. Jenže to není
zdaleka všechno. V budově, kde sídlí rodinami
s dětmi vyhledávané Pelhřimovské Peklo a filmové Muzeum Lipských, najdete třeba největší bublifuk na světě, na pohádkovém Masarykově náměstí s téměř všemi stavebními slohy zas
nenápadně stojí nejvyšší turistický rozcestník
na světě (8 m), o 50 metrů dál sídlí Muzeum Vysočiny s Městskou šatlavou, avšak můžete se zde
pozeptat také na nejstarší dort v České republice (a vězte, že má přes 160 roků). Ve Starém
Pelhřimově sídlí Malé muzeum Bible vystavující největší sbírku Biblí v České republice (některé velmi současné a kuriózní). Na nedalekém
poutním vrchu Křemešník s hotelem, lanovým
centrem, křížovou cestou a rozhlednou (kde se
konal první svatební obřad na vyhlídkové plošině rozhledy v ČR), je umístěna největší cyk-

loturistická značka na světě - 4 a čtvrt metru
dlouhá a kostel Nejsvětější Trojice je zapsán
v České knize rekordů jako jediný svatostánek u nás s trojbokým oltářem. Svého času se
zde o velkých poutích sloužily souběžně 3 mše
u 3 oltářů, a to ve 3 jazycích.
Za návštěvu stojí rovněž hrad Kámen i s expozicí motocyklů, Pacov, Santiniho kostel
v Želivě a tamtéž i exkurze v klášterním pivovaru. A to ještě nebyla řeč o wellness možnostech, krásné přírodě, spoustě turistických tras
a snad nejčistším ovzduší u nás…
Zkrátka Pelhřimovsko? Česká NEJ… jak
na dlani PLUS.
Návod k použití Pelhřimovska (čili kompletní program Vašich 4 dovolenkových dnů)
i s kontakty na turistické cíle najdete na www.
nejvic.top/pelhrimovsko
Miroslav Marek,
prezident Ag. Dobrý den Pelhřimov

Expozice Zlaté české ručičky Muzea rekordů
v Pelhřimově - loď z 11 tisíc sirek

Poutní hotel Křemešník a rekordně veliký porcelánový šálek

Muzeum strašidel v Pelhřimově
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MUZEUM FOTOGRAFIE A MOM

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA

31. srpna, 15:00 hod.
LIDICE – PŘÍBĚH ČESKÉ VSI
Přednáška plukovníka
v. z. Eduarda Stehlíka, MBA

22. srpna, 10:00 hod.
XXVII. SETKÁNÍ ČESKOSLOVENSKÝCH
LETCŮ V JINDŘICHOVĚ HRADCI

MUZEUM FOTOGRAFIE A MOM

29. srpna, 18:00 hod.
ŽIVÝ HRADEC – multižánrový festival
v zahradě ČANKIŠOU, SUKULENT
SOUND
Zahrada u Muzea fotografie a MOM

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK J. HRADEC

22. srpna, 17:00 hod.
PRÁZDNINOVÁ HOSPODA
NA KOLEČKÁCH
Náměstí Míru

10. srpna, 20:30 hod.
MAGICKÁ VIOLA PETRA PŘIBYLA
Noční koncert při svíčkách

26. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT - PRAGO UNION
Park pod gymnáziem

29. srpna, 20:00 hod.
GIUSEPPE VERDI „TRUBADÚR“
OSTATNÍ

8. srpna
CHALUPA CUP
Veslařská regata, Rybník Vajgar
11. srpna, 9:00 hod.
ŠTAFETA MÍROVÉHO BĚHU
Náměstí Míru

14. srpna
DEN ASTRONOMIE
Hvězdárna a planetárium prof. F. Nušla

Letošní prázdniny děti zakončí
se strašidly v parku

V rámci připraveného programu bude v kinosále Kulturního domu Střelnice promítáno pásmo
filmů s názvem „Kytice pohádek I a II“ (14.30
a 16.00 hodin).
Adéla Blažková
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8. 8.
HEAVEN’S GATE: AMERIKÁNKA
(Film naživo) Živý přenos, Drama
11.–12. 8.
15.–16. 8.
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
Animovaný, Komedie / USA
11.–13. 8.		
VZPOMÍNKY NA ITÁLII
Komedie, Romantický / V.Británie

20:00
17:30
17:30
20:00

13.–14. 8.
17:30
18.–19. 8.		
20:00
22.–23. 8.
17:30
CASTING NA LÁSKU
Komedie, Romantický / Česko
14.–16. 8.		
20:00
TENET
Akční, Sci-Fi / USA, V. Británie
18.–19. 8.
17:30
KRYCÍ JMÉNO LEV
Komedie, Akční / Francie
20.–21. 8.
20:00
25.–27. 8.
17:30
ŠARLATÁN
Životopisný, Drama / Česko, Polsko
22.–23. 8.		
20:00
DÉMON ZATRACENÍ
Horor / USA
25.–26. 8.		
20:00
NEVIDITELNÝ
Thriller, Horor / USA
27.–28. + 30. 8.
20:00
1.–2. 9.
17:30
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Komedie / Česko
28.–30. 8.
17:30
KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
Animovaný / USA
29. 8.		
14:30, 16:00
KYTICE POHÁDEK (MĚSTO DĚTEM)
Pásmo filmů / ČSR
29. 8.			
20:00
VOSTO5: PÉRÁK (FILM NAŽIVO)
Živý přenos, Drama, Komedie

Město Jindřichův Hradec
připravilo pro všechny děti a jejich rodiče
v městském parku

veselé rozloučení
s prázdninami

MĚSTO DĚTEM
Město Jindřichův Hradec

Dále budou dětem tradičně k dispozici členové
sportovních oddílů, organizací pracujících s dětmi
a mládeží a dalších společenských a kulturních
organizací. Ty představí svoji činnost a nabídku
volnočasových aktivit. Pro děti i jejich rodiče připraví různé soutěže, disciplíny a hry.

KINO

připravilo pro všechny děti a jejich rodiče
v městském parku

29. srpna 2020 ve 14.00 hodin
v prostorách městského parku

Také letos se uskuteční v jindřichohradeckém
městském parku, a to v sobotu 29. srpna. Tematický program letošního loučení s prázdninami zajistí divadelní společnost Chůdadlo, která se představí návštěvníkům v průběhu celého odpoledne.
Zábavný program zahájí herci uvedené společnosti ve 14.00 hodin v horní části parku.

29. srpna, 14:00 hod.
MĚSTO DĚTEM
Zábavné odpoledne, Městský park

veselé rozloučení
s prázdninami

MĚSTO DĚTEM

Program bude zahájen

Město Jindřichův Hradec připravuje ve spolupráci s místními organizacemi zaměřenými na práci
s dětmi tradiční veselé rozloučení s prázdninami,
tentokrát nazvané „Město dětem aneb strašidla
v parku“.

Město Jindřichův Hradec

28. srpna, 18:00 hod.
ŽIVÝ HRADEC – multižánrový festival
v zahradě V3SKA, ELVIS MASERATI
Zahrada u Muzea fotografie a MOM

14. srpna, 18:00 hod.
VEČERNÍ PROHLÍDKY VÝSTAVNÍHO
DOMU STARÁ RADNICE
Výstavní dům Stará radnice

připravilo pro všechny děti a jejich rodiče
v městském parku

13. srpna, 17:00 hod.
SALVADOR DALI / GRAFICKÉ DÍLO
A DROBNÁ PLASTIKA
Vernisáž výstavy

17. srpna, 19:30 hod.
MAGICKÁ VIOLA PETRA PŘIBYLA
POCTA KARLU BERMANOVI

14. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT - DEVÍTKA
Náměstí Míru

veselé rozloučení
s prázdninami

12. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
PAVEL JARČEVSKÝ A HOSTÉ

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE

MĚSTO DĚTEM

Program bude zahájen

29. srpna 2020 ve 14.00 hodin
v prostorách městského parku

8. srpna, 15:00 hod.
ZPÍVÁNÍ NAD NEŽÁRKOU
X–TET, STRUNOVRAT,
STANDA HALÁČEK, ISARA,
JANA VÉBROVÁ, 4ZDI, PŮLJABLKOŇ

ec

M

www.neon-jh.cz

Kulturní akce

Program bude zahájen

29. srpna 2020 ve 14.00 hodin
v prostorách městského parku

Jindřichův Hradec se rozloučí s létem
koncertem skupiny Jelen
Město Jindřichův Hradec si vás dovoluje pozvat na akci Loučení s létem, která se uskuteční dne 4. 9. 2020 v 19.00 hodin na
náměstí Míru v Jindřichově Hradci.
Při této příležitosti se uskuteční koncert populární skupiny
Jelen, která je českou akustickou kapelou hrající tzv. roots music. Muzikanti zahrají písně z vlastní tvorby vycházející z populární hudby jako je country, folk, bluegrass a blues. Kapela
získala cenu Anděl v kategorii Objev roku za rok 2014 a stejné
ocenění si odnesla i v kategorii Skupina roku za rok 2016. Skupina hraje již od roku 2012, neustále se vyvíjí a získává nové
fanoušky.
Vstup na koncert je volný.

Adéla Blažková
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V

Nová muzejní expozice „Historie vytesaná do kamene“

letošním roce si Jindřichův Hradec připomíná první písemnou zmínku o existenci Nového hradu (Nova castrum). Jeho
držitelem byl Jindřich Vítkovec, nejstarší
syn Vítka z Prčice, představitel nejvyšší české šlechty a zakladatel rodu pánů z Hradce. V jejich rodovém erbu je vyobrazena zlatá růže v modrém poli. Tento významný rod
vymřel roku 1604 po meči po 384 letech Jindřichem Oldřichem z Hradce.
Muzeum Jindřichohradecka se připojilo k oslavám 800. výročí první písemné zprávy o Novém hradu řadou vlastních akcí. Jednou z nich
je sestavení nové expozice s názvem „Historie
vytesaná do kamene“, která bude veřejnosti
otevřena vernisáží ve čtvrtek 10. září 2020.
Expozice je umístěna do dvou sklepních
prostor muzea a představuje bezmála čtyřicet
kamenných artefaktů. Badatelé a historikové
považují tyto exponáty za nejzajímavější a nejhodnotnější ve sbírkách Muzea Jindřichohradecka. Vystaveny budou jednostranné či oboustranné kamenné desky se smírčími kříži, dále
tympanony církevních vchodů, střílny, desky
s českými a německými nápisy, ozdobná kostelní i domovní ostění oken a dveří, závaží s kovovými oky, kostelní pokladnička, náhrobky

a jejich torza, kříže či torza kamenných profilovaných ploten z Urbanova mostu ve Zbuzanech a mnohé další. Návštěvníci se v expozici
seznámí s prací kameníků od závěru 14. do poloviny 19. století, každý z vystavených předmětů má svoji vypovídací historickou hodnotu,
svou uměleckou hodnotu, kouzlo i duši. U některých artefaktů se pracovníkům muzea podařilo ve starých muzejních a archivních záznamech dopátrat původní lokality a způsob
nabytí, případně jeho celého nebo částečného
příběhu. Lze se tak dozvědět stručný příběh
kostela sv. Alžběty, smírčích kamenů, desek
s nápisy či tragický osud Urbanova mostu, který byl 19. května 1801 vážně poničen největším
požárem v Jindřichově Hradci.
Autory expozice jsou Vladislav Burian, kurátor
sbírek kamenných artefaktů, a Jan Svobodný,
který zabezpečoval výstavu po technické stránce. Místnosti a jednotlivé exponáty jsou nasvíceny firmou Stelkon České Budějovice, náročné stěhování artefaktů zajistila firma Zeman
Jindřichův Hradec. Zavěšení kamenných desek
provedl Stanislav Sládek. Artefakty byly z části zrestaurovány muzejníkem Luďkem Fialou
a akademickým sochařem Vladimírem Krninským. Výraznou pomocí přispěla vedoucí Stát-

ního oblastního archivu v Třeboni, pobočky
Jindřichův Hradec, Hana Železná.
Srdečně zveme veřejnost na slavnostní vernisáž této nové dlouhodobé expozice, která se
bude konat ve čtvrtek 10. září 2020 v 16 hodin v Muzeu Jindřichohradecka na Balbínově
náměstí. V případě jakýchkoliv omezení akce,
v důsledku zdravotnických opatření vlády, budeme o dění aktuálně informovat prostřednictvím médií a na webových stránkách našeho
muzea.
(Věnováno památce nedávno zesnulého Jiřího
Langera, dlouholetého předsedy spolku Přátelé
starého Jindřichova Hradce, jedné z výrazných
osobností našeho města nad Vajgarem.)
Text: Vladislav Burian
Foto: Vladislav Burian, Jan Svobodný
(archiv: Muzeum Jindřichohradecka)

Gotický tympanon s motivem andělů
vytahujících hřeby z rukou Krista na kříži.

Druhá sklepní prostora muzea, kde vzniká
expozice „Historie vytesaná do kamene“.

Barokní votivní deska z roku 1634 připomínající
skon a očekávání zmrtvýchvstání.

Lesy ČR, s. p., Lesní správa Jindřichův Hradec, nabízí

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
-

vytěžené dvoumetrové výřezy na lesních skládkách

-

smrk a borovice za cenu

-

doprava - zajišťuje kupující (lze zprostředkovat kontakt)

-

ideální pro odběr většího množství (alespoň 7 m3, možno i celé kamiony)
VÝHODY:

-

cena za plnometr (nikoli za prostorový skládaný či sypaný, jak může být u některých
jiných prodejců)

-

nákup od spolehlivého dodavatele, garance férového jednání, vše na základě řádného
dokladu

-

jistota, že dříví nepochází z nelegálních zdrojů, nepovolených těžeb apod.

-

cena je na úrovni nákladů na práci za těžbu a přiblížení (tedy redukována na minimum)

350 Kč/m3 včetně DPH

Kontakt: Ing. Karel Dušek, tel. 724 524 494
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DŘEVOSTAVBY

SPECIALISTA NA DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
• Klasické krovy
• Příhradové vazníky
• Hospodářská stavení

• Zahradní domky
• Pergoly, altány, garážová stání
• Roubené stavby

Dodání konstrukce jako stavebnice,
výroba na CNC stroji.

NOVĚ VÝROBA
CERTIFIKOVANÝCH
HRUBÝCH DŘEVOSTAVEB!

PODNIKOVÁ PRODEJNA
• SIBIŘSKÝ MODŘÍN – VÝHODNÉ CENY

• terasová prkna • hoblované hranoly • plotovky

ISO 9001:2015

• PALUBKY 15 mm, délka 4 m, jakost C
e kvalitní
• PALUBKY 19 mm, délka 4 a 5 m, Prodávám
PLOTOVKY
A
Y
BK
PALU
• jakost C• SLEVA 10 %
vý
vlastní roby

Kasalova pila s. r. o., Jindřichův Hradec sídlo a maloobchodní prodejna: Jarošovská 600, 377 01 Jindřichův Hradec
PRODEJNA +420 725 527 619
TESAŘSKÉ KONSTRUKCE +420 725 528 635

OKNA A DVEŘE +420 725 528 535
PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY +420 725 527 556

info@kasalovapila.cz

EUROOKNA A DVEŘE

DŘEVĚNÁ EUROOKNA
ŠPALETOVÁ OKNA
VCHODOVÉ DVEŘE
INTERIÉROVÉ DVEŘE

www.kasalovapila.cz
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Podpořte místní firmy tím, že budete vyhledávat jejich služby
přímo v našem Jindřichově Hradci. Děkujeme.
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PLOTY Jan Hándl

Stavíme oplocení na klíč

Hatín 68, 377 01 Jindřichův Hradec
+420 723 651 627

handl@plotyjh.cz

• zajišťujeme oplocení rodinných domů, areálů firem a pozemků
• zajistíme veškerý materiál a stavbu provedeme na klíč
• zajišťujeme všechny možné typy plotů včetně zděných plotů
• působíme v celém Jihočeském kraji

www.plotyjh.cz

Čtyřhranná
pletiva

Betonové
podhrabové desky

Betonové
ploty

Plotové díly,
panely

Plastové
ploty

Dálniční
oplocení
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www.neon-jh.cz

Vůně života

K

MYSL BAVÍ SLOŽITOST

dyž jsem jezdila na své první šamanské tréninky, byl jeden z úkolů vyhledat symbol
své cesty. Ve změněném stavu vědomí, za pomoci zvuků bubnu, prostě metodika šamanských
cest. Uviděla jsem bílou lilii. Jasně že mi hned
naskočily různé představy, třeba cesta ctnosti,
protože jsem bůhví odkdy měla ještě pod kůží
výklady, které asociovaly slepou poslušnost. To
mi moc nevonělo. Co tím kdo mínil, když to slovo vymyslel, říkám si? Náš učitel mi tehdy zprostředkoval svůj výklad. Moje cesta by měla být
jednoduchá. Zdálo se mi to – moc jednoduché.
Přeci složitost je prostor pro spoustu informací, zákruty a smyčky mysli a možnosti. Otevřená zadní vrátka. Strom, který má mnoho větví
a různé plody, to je přeci ono. Uběhlo mnoho
let a já jsem otlučená právě tou složitostí, takže mi to nedávno konečně došlo. Jednoduchost
se mi zamlouvá čím dál víc. Člověk má tendenci, alespoň já, hledat složitosti ve všem, protože mysl to tak baví, je uvyklá. A sbírat informace, kde se dá. A že je jich čím dál víc. Zákruty,
smyčky, sliby a kde nic, tu nic. Je to složité. A to
přetěžuje a člověku se pak točí hlava, píská mu
v uších, bolí ho kolena nebo ramena a tak všeli-

jak. Říkám si, asi se objednám k doktoru Hnízdilovi. Najde přísloví a já budu mít jasno. Je to
jednoduché. Vážně? Tak to tam nemusím. Já jasno mám, jen ho nechci vidět. Je to jednoduché.
S kamarádkou, která se roky věnuje pacientům
i svému osobnímu vývoji jsme se o tom bavily. Řekla mi, že se jí celá ta cesta a všechny ty
různé poučky zúžily na pár jednoduchých věcí. Asi to, co se vejde na tu malou smaragdovou

Milí čtenáři a potencionální inzerenti měsíčníku Neon, vycházíme pro Vás každý měsíc vždy po pátem dni v měsíci pravidelně
po celém JH zdarma do schránek. Nabízíme mnoho zajímavých
rozhovorů, článků, propagaci firem nově vzniklých i zavedených z celého Jindřichohradecka. S námi je rozjezd vašeho podnikání vždy příjemnější. Neváhejte a inzerujte v barvě, pravidelně, ať o vás vědí. Těšíme se na Vás.
NOVINKA – možnost hledání inzerátů v archivu na webu 1 rok zpět.
S pozdravem redakce Neon
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destičku nebo na hořčičné semínko. Co je nahoře, je i dole, vně i uvnitř, vlevo i vpravo. Víra
srdcem. Důvěra tomu, co nás převyšuje a čeho
jsme součástí. To většině z nás moc chybí, proto
stůněme, proto hledáme. V církvi jsem to nenašla, spíš do mě zasela strach. A odpor vůči slovu bůh. Ano, mám problém s tím jak HO nebo
TO nazvat. Pro mě je nepojmenovatelný a neuchopitelný. Pojmenovat znamená dát tomu význam. A to už někdo kdysi dávno udělal a pro
mě tím mnohé zkomplikoval. Nebo to slovo už
dávno nemá obsah, jaký mělo kdysi dávno. Je to
matoucí a složité. Klame to a učilo mě to nevěřit
svým pocitům. Mít pocit je vlastně jednoduché.
Být složitý znamená složitost si do života přivolávat. Tělo říká:… přeháníš, jsi vedle, sklízíš.
Ono asi vážně platí, že jak se do lesa volá, tak se
z lesa ozývá. A co zaseješ, to sklidíš. Když zaseješ
negace a bolest, sklidíš negace a bolest. Stává se
z toho zvyk a ten žádá víc a víc, taková závislost.
A než na to přijdeme, je to složité. Takže se složitě vracím k jednoduchosti. Pokud jste na tom
podobně, budeme si držet palce. Složité je totiž
pořád v kurzu. Zavede nás do bludiště ani si nevšimneme.
(Marta Pejchalová)

• ŠIROKÝ SORTIMENT
potřeb a krmiv pro pejsky, kočičky,
hlodavce, ptáčky, akvarijní
a terarijní zvířata
• prodej rybiček a akvarijních rostlin
• největší výběr pamlsků pro
pejsky a kočičky v okolí
• přijďte se podívat na naše opičky
Otevírací doba:
PO–PÁ: 8.30–17.00 ručičky, opičky prťata, pejsky,
kočičky, leguána a papouška
SO: 8.30–11.00

Krmné směsi a vitamínové
a minerální doplňky
• pro nosnice, kuřata, kachny,
křepelky, králíky, prasata,
ovce, koně, ryby, …

Čsl. legií 1000, Jindřichův Hradec (cca 30 m z Václavské naproti hřbitovní zdi)
Schwaigrova 689, Jindřichův Hradec (zde jen prodej, bez zvířat a služeb)
zoobutik-jh@seznam.cz • tel.: 606 894 284 • www.prirodni-lecba-zvirat.cz • www.zoobutik.cz

ZEDNICKÉ PRÁCE – INTERIÉR
MINERÁLNÍ PODHLEDY
Rekonstrukce
• bytových jader
• koupelen
• bytů
Obkladačské práce

Zajistíme
• vodácké práce
• elektrikářské práce
Možnost návrhů 3D

Tomáš Buchta Dolní Skrýchov 11, Jindřichův Hradec
e-mail: thomasbuchtik@gmail.com

rekobytjh.webnode.cz tel. 722 807 177
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www.neon-jh.cz

Biostyl

JAK JÁ TO VIDÍM – Bahno léčivé a bahno ničivé. Bahenní koupel

Biožitíčko

Z BIODYNAMICKÉHO KALENDÁŘE – Srpen – Podle biodynamiků – „Teplo dosáhne zřejmě v srpnu svého vrcholu. Slibují to - Merkur, přesouvající se 14. srpna do Lva a také Jupiter, Saturn a Pluto ve Střelci
a Uran v Beranu“. Podpoří je i dva tepelné trigony. „Mars a Merkur naznačují, že se bude jednat o vlhčí teplo“. Pranostiky svatých předpovídají: „Jak
Vavřinec zavaří (10. 8), Bartoloměj zasmaží (24. 8.), tak se podzimek daří.“
Období výsadby – Od 15. 8. do 28. 8. Dny pro biopráce více či méně nevhodné – 9., 14., 21. a 27. 8.
(Použitý zdroj: Výsevní dny podle MarieThunové® 2020)
JDEME VSTŘÍC PŘÍRODĚ? – Příroda v kýblu. Vypadá to, že
všechno přírodní je „v kýblu“, ale není tomu tak. Stále více lidí se pokouší nahradit část „přírodně sporných“
potravin, vlastními výpěstky. Ne každý
má vhodný pozemek. Obrazně řečeno záhony se stěhují do beden a nádob, někdy i na balkony. Sice to nezajistí naši zeleninovou soběstačnost, ale je dobré, že se
takto i laická veřejnost včetně dětí seznámí s tím, že zdravá zelenina není z fabriky, ale z přírody. Většina začínajících
„hobypěstitelů“ postupuje metodou
„pokus – omyl“. Vzpomínám si, jak jsme
měli na základce „pokusná mičurinská
políčka“. Chodili jsme tam celkem rádi,
bylo to lepší než sedět v lavici. Ruského
Mičurina odvál čas. Stojí za to, připomenout si Mičurinova slova: „Nezdar není
hanbou. Hanba je bázeň před pokusem“.
Na fotkách jsou „brambory z kýblu“. Klubaly se ven už na Prokopa (4. 7.).

prý vyřeší řadu problémů. Tedy jak kterých. Ono není bahno, jako bahno. Někdo se bahní ve zdravé rašelinové lázni, jiný si bahní v politických sračkách. Bahnem se brodí také závodníci v terénních buginách. „Dát bahno“, to jsme říkali jako studenti a znamenalo to dát si pivo.
Z těchto několika příkladů vyplývá, že hlavně záleží na tom,
odkud to bahno pochází a k čemu slouží. Někdy bahno léčí
a jindy škodí. Když lidé sledují
terénní závody, tak dobrovolně
riskují, že nějaké bahno přiletí i na ně. Ti chytřejší si od toho závodního kolbiště udržují
odstup. Jak si ale máme udržovat odstup od sdělovacích
prostředků, když z nich lítá
Použité foto: Pixabay.com
od opoziční buginy samé bahno? Staré moudro praví, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Musíme tedy doufat, že opozice si vykope tak hlubokou jámu, která se naplní
jejich opozičním bahnem, až se tam jejich bugina utopí… 

Jasný název SRPEN,
když se sklízí srpem.
Kdysi malá políčka
změnila se v lány.
Zmizla ženců písnička,
stroj řve na vše strany.
Než zmizí z pole klas,
tak na zpívání není čas.

			

zdenek@pisa.cz

INZERCE

Uplatní se u nás
především:

• Seřizovači
• Nástrojaři
• Manipulanti
• Lakaři/tiskaři
• Skladníci
• Technici kvality
• EMS Specialista
• Specialista zákaznických
reklamací
• IT Specialista

Společnost Tecnocap
díky své orientaci na
potravinářský průmysl
i navzdory současné situaci
roste a daří se nám získávat
nové zakázky.
Ani v současné situaci nejsme
nucení omezovat výrobu
či jakýmkoli způsobem
omezovat počty pracovních
míst či úvazky zaměstnanců ve
společnosti.
I nadále nabízíme zaměstnání
pro široké spektrum výrobních
profesí.
Nástup je možný ihned, se
smlouvou na dobu neurčitou.

Životopisy je možné zasílat na
l. rerichova@tecnocapgroup.com
TECNOCAP s. r. o.
Střížovice 67
tecnocap.cz
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Kontakty do redakce: Pravdova 568/II, J. Hradec; mobil: 607 874 450; neon@rain-tiskarna.cz

JAK SPRÁVNĚ ZALÉVAT

K

rásné léto na zahradě je,
troufáme si říct, snem každého z nás. Jednou ze základních
esencí pro takové léto je voda.
Voda je stejně jako pro člověka důležitá i pro rostliny a proto
musíme v létě pravidelně zalévat.
Člověk, dle dlouhodobých výzkumů, vydrží bez jídla více,
než 30 dnů, ale bez pití sotva tři.
Rostliny jsou na tom podobně.
Po několika dnech bez zálivky
vadnou, chřadnou a hynou, voda je jejich přirozenou potřebou.
Rostliny v přírodě si musí vystačit
s deštěm, a jsou pro to uzpůsobené. Rostliny pěstované na našich
zahrádkách už tak odolné nejsou,
a proto, aby kvetly, plodily a dělaly nám radost potřebují pravidelnou zálivku. Zalévání má také svá pravidla. Víte například, že
některé rostliny prospívají mnohem lépe, střídá-li se u nich doba
sucha a vlhka?
Příkladem je třeba obyčejný trávník. Budeme-li ho totiž zalévat
každý den trochu, zdaleka nebude vypadat tak skvěle, jako
když dostane pořádnou zálivku

dvakrát do týdne. Jiným příkladem jsou rajčata, která pro dobrou
plodnost zaléváme obden, aby jim
půda mezi zálivkami poněkud vyschla. Pak dají bohatou a zdravou
úrodu.
Abyste si zalévání usnadnili a dodrželi pravidelnost, máme pro
vás několik tipů:
1) Balkonové rostliny můžeme
pěstovat v samozavlažovacích
truhlících, v nichž se nachá-

zí zásoba vody, která vystačí
na několik dní, čímž se povinnost každodenní zálivky rozmělní na pouhé dvě zálivky
týdně.
2) Náročné nošení konví s vodou
lze s výhodou nahradit použitím hadic s různými rozstřikovači, a to jak ručními tak stacionárními.
3) V mnoha případech lze pak zálivku zcela automatizovat a ří-

Kontakty do redakce: Pravdova 568/II, J. Hradec; mobil: 607 874 450; neon@rain-tiskarna.cz

dit ji samočinnými programátory, které pouští vodu
periodicky samy.
4) Pro zálivku mladých stromků můžete použít zavlažovací vaky.
Další rady a tipy také nejrůznější náčiní na vás čekají u nás,
rádi vám pomůžeme vybrat
a doporučíme to pravé pro vaši
krásnou zahrádku.
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Jsme tu pro vás
i v sezóně dovolených
Léto je v plném proudu a vy jste si u nás
ještě nestihli vybrat sluneční brýle? Nebo
pro vás vaše staré dioptrické brýle začaly být
slabé, ale ještě jste nenašli chvíli nechat si
u nás přeměřit zrak? V našem očním centru
Oculista si můžete vše zařídit i během
prázdnin.
Optika zůstává i v srpnu otevřena každý
všední den. Ordinace očního lékaře sice bude
uzavřena od 17. do 28. srpna, ale měření
zraku zkušeným optometristou probíhá bez
přerušení. Pokud tedy potřebujete nové brýle,
postaráme se o vás kdykoli. Doporučujeme,
abyste se na prohlídku u optometristy
telefonicky objednali na čísle 733 555 225, ať
po příchodu nemusíte čekat.
3D měření zraku každý den
Přejeme vám báječné léto v ostrých barvách.
Naše zákaznice Veronika si oblíbila sluneční brýle značky Fendi a často
sáhne po modelu se zrcadlovou úpravou.
Náměstí Míru 163/I., 377 01 Jindřichův Hradec

www.oculista.cz

Optika – otevírací hodiny:

Ordinace – ordinační hodiny:

Po:

7:00 – 17:00

Po:

7:00 – 12:00

Út:

7:30 – 17:00

St:

8:00 - 12:00

12:30 - 14,30

St:

7:30 – 17:00

Čt:

7:00 – 12:00

12:30 – 16:30

Čt:

7:00 – 17:00

Pá:

8:00 – 12:30

Pá:

7:30 – 17:00

Plánovaná vyšetření pouze po předchozím objednání

12:30 – 17:00
liché týdny

Změna otevírací doby 17.8. – 28.8.

Akutní případy denně do 10:00

Po – Pá: 8:00 – 17:00

Dovolená 17.8. - 28.8.

Kontakt optika:

Kontakt ordinace:

Kontakt estetická chirurgie:

tel.: 733 555 225

tel.: 565 555 328

tel.: 604 257 557

e-mail: optikajh@oculista.cz

e-mail: ordinacejh@oculista.cz

e-mail: estetika@oculista.cz

