
POUČENÍ Z KRIZE VE STANU A SPOLEČNOSTI?

Je jasné, že jsem si dnešní titulek k srpnovému úvodní-
ku vypůjčil jako parafrázi na „normalizační dílko“ ze 
sedmdesátých let minulého století. Bylo to z několika 
důvodů. Mimo jiné, když jsem se dočetl, že minister-
stvo vnitra navrhlo novelu, dnes již značně vyčpělé-

ho lustračního zákona, z počátku let devadesátých. Záměry 
politické linie: normalizace v sedmdesátých letech – lustrace 
let devadesátých a  současná lustrační novela, to vše je nám 
starším i většině současných voličů jasné. Mladí voliči, kte-
ří půjdou k zářijovým volbám, ať se laskavě zamyslí nad tím, 
jakého se jim dostalo poučení z krizového vývoje ve STANU 
a společnosti.                                               (Pokračování na str. 2)
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ŠKODA iV
VYZKOUŠEJTE SI
          MODELY

www.testovacijizdyskoda.cz ŠKODA ENYAQ iV – emise CO2: 0 g/km;  spotřeba: 16,6–18,1 kWh/100 km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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ÚVODNÍK www.neon-jh.cz

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

(Dokončení ze str. 1)
Výše zmíněné normalizační dílko 
z prosince 1970 bylo „Poučení z kri-
zového vývoje ve  straně a  společ-
nosti…“ Všichni poučení i  nepou-
čení členové tehdy vládnoucí strany 
a vlády procházeli stranickými pro-
věrkami. To se v obráceném politic-
kém gardu opakovalo v  případech 
(ne)získávání „čistých lustračních 
osvědčení“ na  počátku 
let devadesátých. Nyní, 
po  třiceti letech, chce 
ministr vnitra Rakušan, 
aby se „lidé s politickou 
i odbornou rozhodovací 
pravomocí museli pro-
kazovat, že se nezapletli 
s  totalitním režimem.“ 
Otázkou zůstává, kdo 
to jsou všichni ti lidé 
s  politickou a  odbor-
nou rozhodovací pravo-
mocí, kteří se nezapletli 
s  totalitním režimem? 
Domnívám se, že po  uplynutí tři-
ceti let našeho života v  posttotalit-
ních poměrech hovoří o všech těch 
zapletencích či nezapletencích něco 
úplně jiného než ono čisté či nečis-
té lustrační osvědčení… Sám minis-
tr vnitra se narodil koncem norma-
lizačních sedmdesátých let. Takže 
lze jen těžko posoudit, zda se mohl 
či nemohl s někým lustračně nečis-

tým zaplést někdy během svého poz-
dějšího získávání svých politických 
a  odborných pravomocí. Přesto se 
domnívám, že jeho lustrační osvěd-
čení by mohlo být zařazeno mezi 
„křišťálově čisté“… Dovolím si pro 
odlehčení kritiky vládního vicepre-
miéra Rakušana sáhnout po  jeho 
charakteristice dle čínského horo-
skopu ve znamení koně. Ten se ne-

lekne žádné překážky. 
Je to rozený řečník. Do-
káže mluvit o  čemko-
liv a získat si tím mno-
ho obdivovatelů.  Ví, co 
chtějí lidé slyšet, na  li-
di působí sebevědomě 
a jistě. Dokáže ovlivňo-
vat davy, proto mají zro-
zenci koně úspěch v po-
litice. Dopustí-li se však 
na  něm někdo křivdy, 
pořádně si to odská-
če. Nu což – ve  vedení 
STANU je teď po  jeho 

sněmu vyprášíno a jede se dál… Jako 
bych slyšel Gustáva Husáka – Nechť 
odpadně čo je kolísavé a zostaně to, 
čo je pevné a trvalé… Tak uvidíme, 
co všechno možná ještě z  vládního 
stanu vypadne a  co zůstane. Také 
mi ještě vrtá hlavou, že kůň Rakušan 
by podle čínského horoskopu měl 
mít nejlepší vztah s  dalším koněm 
– Babišem!!!?             (zdenek@pisa.cz)

VE STANU VYPRÁŠÍNO
A MY ZAS JEDEME DÁL?
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Agrokom-tech BRYSS s. r. o
Jarošovská 1267/II, J. Hradec

Tel: 606 620750; 608 037 036
info@at-bryss.cz, www.at-bryss.cz

Dokonalost americké 
zahradní techniky

3 roky záruka

• Zaručená kvalita 
• Profesionální servis
• Výjimečné tech. parametry
• Poprodejní péče, posezonní prohlídky

SVĚTOVÁ JEDNIČKA 
v úklidové technice

AKCE! sezona 2022
Více na webových stránkách

Poznejte 
změnu

Široký sortiment čistící 
a úklidové techniky
PRODEJ, SERVIS, PORADENSTVÍ, 
PŘÍSLUŠENSTVÍ, NÁHR. DÍLY

CELÝ ROK V ČISTOTĚ? S TECHNIKOU KÄRCHER SNADNO

ŠTÍPAČE A ŠTĚPKOVAČE 
DŘEVA, A DALŠÍ STROJE 

Německá kvalita 
za výhodné ceny

• Široký výběr
• Servis a poprodejní  
 péče
• Pohon benzin, 
 diesel, elektro

NOVĚ
u

AT BRYSS

Čtyřkolky,
UTV vozidla, 

elektrická vozidla

Pro práci i zábavu

• Profesionální servis a opravy vozidel všech značek
• Diagnostika vozidel
• Dokonale přesná geometrie 
 3D na přístroji HUNTER
• Výměna a přezouvání pneu
• Kontrola a doplnění náplní  

Přijmeme do našeho týmu 
AUTOMECHANIKA

OBJEDNÁNÍ 
NA SERVIS, 

tel.: 606 612 206

Postaráme se o váš 
vůz v každé době…

Plnění klimatizací 
Desinfekce klimati-

zace a interiéru
Kvalita a tradice...
...srdcem našich lidí...

SRDEČNĚ ZVEME K NÁVŠTĚVĚ NAŠÍ EXPOZICE NA VÝSTAVĚ ŽEMĚ ŽIVITELKA 
25. – 30. 8. 2022.  (plocha 103 – 200 m vpravo od hl. vchodu)

Cena od 
111 990 Kč vč. DPH
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Tiper

ODMĚNA ZA
DOPORUČENÍ

NAŠICH SLUŽEB

AŽ 10.000 KČ

POJĎTE S NÁMI DĚLAT
V OBORU BUDOUCNOSTI

OBCHODNÍ
ZÁSTUPCE

NADSTANDARDNÍ
VÝDĚLEK...energetické řešení budoucnosti na

WWW.ENERGIE-VSEM.CZ

S
PODPOROU
245 000,-

CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA

+420 728 920 818
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POZNÁVACÍ SOUTĚŽ

Milí čtenáři na posledním snímku je Jindřichův Hradec, hřbitov s kos-
telem sv. Václava. Správně uhodla paní  M. Talianová z JH. Výhra 

čeká v redakci. Nové odpovědi zašlete na neon@tain-tiskarna.cz. Krásný 
srpen přejeme. 

Kostel 
sv. Václava

První písemná zmínka o koste-
le pochází z roku 1399. Za Jin-

dřicha IV. z  Hradce byli sem po-
voláni františkáni. Roku nebyl 
kostel v  dobrém stavu a  proběhla 
jeho oprava za asistence řádu jezu-
itů. V roce 1618 utrpěl kostel ško-
du, kterou provedlo vojsko císař-
ského generála Jindřicha Duvala 
Dampierra (1580-1620). Další re-
konstrukce kostela proběhla v roce 
1621 a roku 1647 se dočkal nového 
oltáře. V témže samém roce nařídil 
pražský děkan, Ondřej Clemens 
Koker z  Kokersbergu, pro kostel 
500 zl. a to, že se v kostele bude po-
řádat nejméně jedna mše měsíčně. 
V roce 1801 kostel vyhořel a obno-
ven byl v roce 1991. Dnes je kostel 
veden jako kulturní památka Čes-
ké republiky.

(Martin Jůna)

Nová kniha: 
Rytíři a páni Pluhové 
ze Žďáru
Kniha je k dostání na interneto-
vém antikvariátu: www.antikva-
riatjuna.cz

www.neon-jh.cz
Aktuální číslo vždy ke stažení na
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BARVY, LAKY, LAZURY, OLEJE… OD ČESKÉHO VÝROBCE

SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA
RAD SERVIS ŠUBA spol. s r.o.
9. května 202 (areál bývalých jatek), Jindřichův Hradec 
Po–Pá  7:00-15:30 / Tel.: 777 635 224 / www.radservis.cz
9. května 202 (areál bývalých jatek), Jindřichův Hradec 

Milí čtenáři a potencionální inzerenti měsíčníku Neon, vychází-
me 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  zavede-
ných z celého Jindřichohradecka. S námi je rozjezd vašeho pod-
nikání vždy příjemnější. Neváhejte a inzerujte v barvě, pravidel-
ně, 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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Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, spravuje 
své záležitosti samostatně, občané se podílí na výkonu samosprávy. 
Samospráva však nekončí volbou, vhozením volebních lístků do urny,  
ale pokračuje aktivním zapojením občanů, zejména v komisích Rady. 

proto pro návrat demokratických prvků, posílení důvěry a širšího zapojení 
občanů do samosprávy navrhujeme:

• Zastoupení uvolněných radních v Radě v poměru 3:4, tedy starosta a dva 
místostarostové, eventuálně v poměru 4:5 při zvýšení počtu členů Rady 
na 9 (odstranění mocenského prvku).

• Starosta na plný úvazek.
• Pověření místostarosty, v jehož gesci je řízení odboru rozvoje, komunikací 

s místními částmi / osadními výbory.
• Zapojení občanů do komisí, iniciativních a poradních orgánů Rady:           

(pro porovnání - v Písku má Rada 11 komisí, v Táboře 10, ve Strakonicích 11,  
v Českém Krumlově 10, v Dačicích 7, v Třeboni rovněž 7 komisí)

• Zřízení komise místní správy v jednotlivých čtvrtích, event. částech města.
• Vytvoření odboru kultury a cestovního ruchu.
• Více komunikovat s občany o potenciálu rozvojových lokalit, které jsou 

ve vlastnictví města, jako např. rybník Vajgar komplexně, lokalita Letiště / 
Polívky, Tyršův areál, Zámecký pivovar, proluka po demolici 6 domů pod 
poliklinikou či veřejná prostranství (náměstí, atd.).

• Myslíte si též, že má město potenciál územního rozvoje, zejména  
pro bytovou výstavbu v místních částech?

Děkujeme za váš hlas a podporu.

MOC
CHUTNÁMOC

�    školství �    sportu
�    kultury a cestovního ruchu �    životního prostředí
�    pro majetek a investice �    dopravy
�    pro urbanismus a infrastruktura �    pro veřejné zakázky
�    pro sociální věci �    pro bezpečnost a prevenci kriminality

PATRIOTI Jindrichuv Hradec / patriotijh.czˇ ˚ko
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11. Martin PETERKA obchodní ředitel
12. Ing. Vladimír PAŘÍZEK jednatel a technický ředitel spol. KP MARK
13. Petr VEČEŘA technik konzultant
14. MUDr. Jakub RYTÍŘ lékař, primář pediatrie Nemocnice Jindřichův Hradec
15. Mgr. Petr JELÍNEK jednatel a architekt IT společnosti AMBICA
16. Roman NĚMEČEK místopředseda JEDNOTA SD
17. Ing. Vladislav PAXA vedoucí pobočky Státního pozemkového úřadu, Jindřichův Hradec
18. Michal TŮMA DiS vedoucí technik SLP u ELZY Servis
19. Martin PICKA jednatel spol. NOBIS Group
20. Ing. Vladimír MARYŠKA penzista
21. MgA. Jan ŠKARDA produktový manager AUDIO PARTNER
22. Ladislav MÁTL jednatel společnosti, prezident Golf clubu a trenér stolního tenisu
23. Jan VANĚK předseda Triatlon spolku a hlavní trenér, nejlepší trenér mládeže ČR
24. Ing. Markéta KOCOŇOVÁ zaměstnanec státního pozemkového úřadu
25. Jiří PRACHAŘ kuchař, číšník
26. Václav BEDNÁŘ soukromý zemědělec
27. Vladimír ŠTEFL lektor hvězdárny Fr. Nušla

PATRIOTI Jindrichuv Hradecˇ ˚

10.2.3. 4.5. 6.7. 8.9. 1.

1. Ing. Taťána HAJDÍKOVÁ, Ph.D. vysokoškolský učitel FM VŠE
2. Otakar KINŠT předseda TJ SLOVAN a SKOK JH
3. Ing. Ondřej PECKERT vedoucí projektant P-Atelier JH
4. Mgr. Stanislav FIEDLER učitel Gymnazia Jindřichův Hradec
5. Pavel ŠKARDA vedoucí provozního střediska ČEVAK
6. MUDr. Michal CIHLA primář / Centrální operační sály Nemocnice Jindřichův Hradec
7. Ing. Tomáš KABEŠ jednatel výrobní společnosti JH GROUP
8. MUDr. Tomáš VYHLÍDKA lékař Nemocnice Jindřichův Hradec
9. Vlastislav PÍPAL jednatel společnosti FRODA

10. Ing. Petr DALÍK stavební inženýr, předseda místní části Otín
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přijme pány

co umí s traktorem

Farma Doňov

info pan tel.:Mastný 608 828 229

str. 30

BIOSTyL www.neon-jh.cz

I N Z E R C E

Biožitíčko
Z BIODYNAMICKÉHO KALENDÁŘE – Říjen – Podle bio-
dynamiků – „Planety ve Střelci, Beranu a začátkem měsíce i ve Lvu jsou 
příslibem, že říjen bude nadále teplý, zvlášť když tento odhad podporují 
také tři tepelné trigony.“ Trochu chladu lze očekávat spíše koncem mě-
síce. Možná vyjde i pranostika: „Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden 
hodně studený?“ Období výsadby – Od 9. 10. do 22. 10. Dny pro bioprá-
ce více či méně nevhodné – 3., 8., 16., 17., 20., 27. a 28. 10.

(Použitý zdroj: Výsevní dny podle MarieThunové® 2020)
JDEME VSTŘÍC PŘÍRODĚ? – Švestka s příběhem. Současný sor-
timent ovocných stromků a  keřů, nabízí širokou škálu výkoných od-
růd - výnosově i chuťově. Nakoupené sazenice ale zdaleka nedosahují 

kvalit jaké jsou popsány a vyobrazeny 
na  reklamních materiálech. Zpravidla 
se první úrody dočkáte v  krátké době 
po  vysazení a  rozhodně dříve než jste 
čekali. Musíte pak dodržovat všechny 
předepsané mechanické a chemické zá-
sahy tak, abyste výpěstek udrželi v  je-
ho výkonosti alespoň několik let. Pak 
ho vykopete a jdete koupit nový. Jde to 
i jinak. Pokud se chcete těšit z „biopři-
rozených“ výpěstků, zkuste vyhledat 
ve  vašem okolí odkopek nějaké sta-
ré odrůdy. Stará pravokořená „česká 
švestka“ (viz foto) vyrostla ze zatoulané 
pecky v kamenném tarasu v dvoumet-

rový stromek. „Vyrubat“ se mi ho podařilo na podzim jen s minimem 
kořenů. Celý příští rok jsem ho zaléval, jako Nastěnka z pohádky zalé-
vala suchý pařez. Až další rok obrazily první pupeny. Od té doby přináší 
bohatou „bioúrodu“.

JAK JÁ TO VIDÍM – Mazaná otočka. Musím hned na začátku této 
úvahy přiznat, že minulý režim, pod vedením „jedné rudé strany a vlády“ 

mi opravdu k srdci nepřirostl. Ze současného „rudého parazitování“ 
také nejsem zrovna nadšený. Nicméně musím přiznat, že obdivuji, 

jakou ta rudá parta udělala mazanou otočku. Na přiloženém ilustrač-
ním obrázku je hrneček, kte-
rý se mi v Praze dostal do ruky 
ani nevím jak. Nejspíše i  z  to-
hoto hrníčku pili kafe a zveda-
li na  svých rudých pijatykách 
„stakany“ ruské vodky rukou, 
ve které drželi i otěže své vedou-
cí úlohy. Když jejich „vedoucí 
úloha“ vypadla z  naší Ústavy, 
otočili zmíněný hrneček uchem 
do osvědčené levé strany. Nápis 
s  jejich označením se stal hůře 
čitelný, ale jejich ucho stále bdí. 
Bedlivě naslouchají, co si o nich povídaji ti „političtí břídilové“, kteří se jen 
točí všemi směry jako korouhvičky. Lidově řečeno – lítají v tom jak hadr 
na holi. Díky tomu musí hrát naše Vláda na rudé šachovnicí… 

Kouzelný je ŘÍJEN, 
stačí koukati jen...
Mezi lesní jahody
asi dílem náhody
objevil se kvíteček

ocún zvaný naháček.
Je krásný a nahatý,
leč prudce jedovatý.

   zdenek@pisa.cz

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

•

•
•

(ve 2,– m neštípané) s odvozem
do 15 km od J. Hradce zdarma.
Cena 520,– Kč/m včetně DPH
minimální odebrané množství 1 kamion
(cca 35 m podle nakládky)

³

³

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

PRODEJ PALIVOVÉHO
JEHLIČNATÉHO DŘEVA

OBJEDNÁVKY NA TEL. 721 529 002

1,– m = 1,56 prm³

knihy brožury kalendářenoviny bloky letáky plakáty…

Jindřichův Hradec, Otín 251
Rain tiskárna
www.rain-tiskarna.cz

PORADÍME, VYSVĚTLÍME, PŘIPRAVÍME.

www.neon-jh.cz
Aktuální číslo vždy ke stažení na
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Obsluha CNC strojů

HLEDÁME PRACOVNÍKY 
na stávající i nové pozice

Zveme Vás na prohlídku 
našeho závodu:
Děbolín 51, 377 01 Jindřichův Hradec
informace na tel. 384 362 447 – p. Jan Kandl

Operátor výroby
obsluha řezací linky

Řidič
skupiny oprávnění C + E

Nabízíme
•	dlouhodobě	perspektivní	zaměstnání
•	možnost	profesního	růstu
•	závodní	stravování,	příp.	stravenkový
	 paušál
•	nadstandardní	příplatky

Požadujeme
•	maturitu	nebo	výuční	list
•	ochotu	pracovat	v	režimu
	 dvousměnného	provozu
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Sídlíme na adrese 
Miřiovského 1303 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu. 

Pro bližší informace nás můžete 
sledovat na sociálních sítích: 
IG: @gladiatorsgymjh 
FB: Gladiators gym Jindřichův Hradec

Út 18:00	 Muay	Thai	–	začátečníci

Út 19:00	 Muay	Thai	–	pokročilí

Čt	18:30	 Kondiční	silová	příprava

Pá	18:00	 Muay	Thai	–	dámy

Pá	19:00	 Muay	Thai	–	začátečníci	
	 +	pokročilí

Ne	17:00	 Kruhový	trénink

Ne	18:00	 Sparingy

(vedle 
Hopsálkova)

P R O G R A M
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•  Prodám a nebo prona-
jmu plně vybavený včelín 
v katastru Kardašova Řeči-
ce. Telefon 602 872 222
• Prodám chlapecké kolo 
Olpran Magic, 24, černé, 
v dobrém stavu, cena 3500 
Kč, tel. 606 747 776
• Prodám kuchyňský spo-
rák Fiko 60-2, tel. 602 936 
973
•  1 balík min. vaty Dek-
wool tloušťka 12 cm, šíře 
1,2 m délka 6,3 m - Cena 
300,- Kč. Tel. 721 033 999

• Prodám bílý lesklý ob-
klad o rozměru 15x15 cm 
- celkem cca. 3 m2. Cena 
100,- Kč. Tel. 721 033 999
• Prodám 19 ks skleně-
ných střešních tašek BOB-
ROVKA kulatý řez. tel. 
728 849 085
• Prodám byt 1+1 v os. vl. 
v 1. patře s balkonem v 
Nové Bystřici. Částečně 
zrekonstruovaný. Slunný, 
teplý, klidná lokalita.Níz-
ké měsíční náklady. Ihned 
volný. Cena: 2 500 000 Kč. 
Telefon: 607 982 645 (volat 
po 16 h.)

• Prodám pohodlnou roz-
kládací pohovku s  úlož-
ným prostorem, zakou-
peno 9/2020, 5500,- Kč/
původní cena 13 tis./, telef. 
602 618 805
• Prodám rodinný dům v 
obci Studená, kol. 1975, 
v klidné části obce, vetší 
zahrada. Tel. +420 606 
524 629

• Prodám Pianino August 
Foerster v dobrém stavu. 
606 524 629
• Prodám traktor RS 09 
čtyřválec. Tel. 728 846 028
• Sedrané peří, nové látky 
- metráž, různé knihy vše 
pěkné a velmi levně tel. 
384 320 192, volat po 19 h.
• Prodám elektrický kožeš-
nický šicí stroj. 606 524 629

rekordní loď z 85 tisíc mincí je vystavena v Pelhřimově
Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov předsta-
vilo před nedávnem pozoruhodný exponát, kte-
rým je replika válečné lodi Bismarck vytvořená 
z 85 302 vyřazených mincí. Modelář Marek Šát-
ka pracoval na stavbě bitevního kolosu celých 15 
měsíců. Použil deseti-, dvaceti- a padesátihaléřo-
vé mince, které lepil chemoprenem. Lepidla spo-
třeboval 14,5 litru. 
Na úctyhodném modelu o délce 252 cm, vytvo-
řeném věrně podle dostupných plánů v poměru 
1:100 nechybí rádiové věže, děla, záchranné člu-

ny či dvě malá letadla – vše výhradně z mincí. 
Model zapsaný v České knize rekordů váží 80 ki-
logramů a z bytu pana Šátky musel být vystěho-
ván vysokozdvižnou plošinou. 
Úsměvně rovněž vyznívá skutečnost, že modelář 
byl svého času donucen práce na jeho stavbě pře-
rušit, protože mu prostě došly prachy (stavební 
materiál). Sbírka do které haléřovými mincemi 
přispěli přátelé, ale i úplně neznámí lidé, nako-
nec vše vyřešila. 
Pelhřimovské Muzeum rekordů a  kuriozit mu-

selo pro instalaci tohoto exponátu zcela přebu-
dovat část své expozice Zlaté české ručičky, díky 
čemuž vznikl s podporou České mincovny, kte-
rá významnou část zmíněných a dnes už nepo-
užívaných mincí před léty sama razila, nový vý-
stavní prostor, který představuje i  další unikáty 
a je vzdáním holdu zručnosti českých lidí. Expo-
zice Muzea rekordů a kuriozit jsou otevřeny kaž-
dý den po celý rok.

Miroslav Marek, 
prezident Ag. Dobrý den Pelhřimov
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• Prodám gumový člun 
Mariner Intex 3 set, 2x 
pádla, pumpa, nosnost 300 
kg, taška, 2 držáky ryb. 
prutů. Cena 4000 Kč. Tel. 
606 558 860. Třebonsko.
• Prodám stavební míchač-
ku na jedno kolečko 380V. 
Cena 2000 Kč. Tel. 606 558 
860. Třeboňsko.
• Prodám železná kolečka 
s gumou, 2 ks. 25 cm., 1 
ks. 22 cm., vhodná ke stro-
jům jako je pila, hoblovka 
atd. Možno poslat foto na 
e-mail, cena dohodou, tel. 
607 550 935
• DeAGOSTINI - kaleido-
skop slavných vozů ŠKO-
DA č. 33, časopis s mo-

delem auta škoda Superb 
OHV 1948, cena 399 kč. J. 
Hradec 607 550 935
• Prodám el. plničku Ci-
garet Gerui, vaxy systém 
Ceptr, cena dohodou, tel. 
604 883 123

• Prodám (Dačice) 1 rok 
starou troubu na grilování 
zn. Silvercrest, 5 kombina-
cí grilování, příkon 1500 
W, 2 x kleště, 1x rotující 
rošt, plech na pečení, gri-

lovací rošt, trvalý provoz 
nebo řízení spínacími ho-
dinami až 120 minut, na-
stavení teplotního rozpě-
tí: 70 až 230 stupňů, cena 
1500 Kč, dohoda možná, 
tel. 724 301 454. 

• Prodám starou světlou 
nábytkovou sestavu do 
obývacího pokoje, délka 
cca 2,50 m, cena dohodou. 
Možno zaslat foto e-mai-
lem. Tel. 724 301 454.
• Prodám (Dačice) chlapec-
ké lední brusle velikost 29-
32, malé používané, cena 
600 Kč, chlapecké kopačky 
zn. Topwin, vel. 30, cena 
300 Kč, tel. 724 301 454.
•  Prodám v páru stěrače 
na auto: 710 mm - 28“, 700 
mm - 28“ a 400 mm - 16“ 
(cena dohodou), Tel. 724 
301 454

• PSACÍ STROJ 50 KČ, 
NOVÉ LÁTKY, VELMI 
LEVNĚ, TEL. 384 320 132, 
VOLAT PO 19 H.
• Vlnu Na pletení 10 dkg 
26 kč, dětské oblečení a 
hračky, vše nové, levně tel. 
384 320 192 po 19. H 
• Prodám elektrický skútr 
Winner 3W. Tříkolka pro 
hůře se pohybující. Použí-
vaný. 777 338 443
• Prodám zánovní hrazdu 
k posteli. Samostatně stojí-
cí. 777 338 443
• Prodám hospodský slu-
nečník se stojanem a dlaž-
dice, horší plachta, velikost 
3,5 x 3,5. Cena 3500 Kč. Tel. 
606 558 860. Třeboňsko.

Od srpna přijímáme ŘÁDKOVOU INZERCI POUZE NA E-MAIL!
neon@rain-tiskarna.cz
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co umí s traktorem

Farma Doňov

info pan tel.:Mastný 608 828 229



Za 4 roky v zastupitelstvu 
a v radě města se povedlo  

www.HRADECSRDCEMAROZUMEM.cz 





 

Chalupský 

Petrů 

Jeřela 

Hanek 



 

www.HradecSrdcemaRozumem.cz/ 
kandidatka-2022/

• Mít vizi a naslouchat lidem, co zlepšit 
• Umět věci dělat správně  
• Mít dobrý realizační tým 
• Pracovat s lidmi a pro lidi 
• Nebát se inspirovat tím nejlepším jinde 
• Dát více peněz a prostoru lidem 
• … práce se nebojíme a svět nekončí v Krumlově 😊 

NÁŠ RECEPT NA LEPŠÍ MĚSTO 

www.HRADECSRDCEMAROZUMEM.cz 

Pokorný Votava 

Bednářová 

Vondráček 
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2. září

• K prodeji pozemek v Jin-
dřichově Hradci v lokali-
tě „Pod Vrchy“ mezi ulicí 
Pod Vrchy a Václavskou o 
výměře 600 m2, přístup 
z ulice Pod Vrchy. Na po-
zemku možnost stavby za-
hrádkářské chaty. Cena k 
jednání 750 000,- Kč. Kon-
takt: tel. - 603 550 822, e-
mail - fiserkjh@seznam.cz
• Prodám velmi levně vi-
deokazety různých žánrů, 
tel. 607 611 176
• Prodám thule 2 ks střeš-
ní nosič na kola po 1700,-, 
střešní box Neumann 
220x40 za 2500,-, tel. 721 
632 256
• Prodám pilový kotouč 
D700MM T23,2 KV56 25, 
tel. 721 284 171
• Prodám starší dámské 
jízdní kolo (zachovalé) 
s  přehazovačkou za 400,-
, Prodám starší zachova-
lý rozkládací gauč 220 x 
40 x 85 za 200,-, tel. 725 
404 204

• Prodám pohledy Vysoké 
Tatry 178 ks, hrady a zám-
ky 264 ks, Praha 210 ks, 
levně, tel. 733 406 049
• Vchodové dveře, 80 
levé, cena 4000,-, tel. 606 
352 550

• Prodám oválný rozkláda-
cí jídelní stůl se šesti židle-
mi, světlý buk, cena 2600,-, 
tel. 723 234 754
• Prodám el. Sporák s  ke-
ramickou deskou, cena 
5000,- (velmi dobrý stav), 
tel. 606 352 550
• Prodám novou propan-
butanovou láhev 2 kg, pů-
vodní cena 1050,- prodám 
za 800,- tel. 607 611 176

• Prodám staré filmy do 
promítačky, 50. a 80. léta 
JH, tel. 608 163 692
• Prodám vlnu na plete-
ní 10 dkg – 26 kč, dětské 
hračky, psací stroj, vše 
pěkné, tel. 384 320 192
• Nové látky – metráž, růz-
né knihy, dárková kniha 
o J. Hradci, vše pěkné a 
levně, volat po 19. hod, tel. 
384 320 192
• Zlatí úhoři, Stříbrný 
Lipan, Pohádka Háje – 
Mrštík, od Masopusta 
k  Nedvědovi a jiné, tel. 
723 488 139
• Prodám levně křeslo a 
dvojsedák světle zelené 
barvy, tel. 720 308 083

• Prodám kolo pánské, cena 
1000,-, tel. 723 243 001
• Prodám 6 kg peří, cena 
400,-, tel. 723 243 001
• Prodám staré klasické po-
hádky, barevné do promí-
tačky JH, tel. 608 163 692
• Sklenice 0,3 včetně ví-
ček a víček všech velikostí 
- větší množství druhů + 
hlavici plast – levně. Tel. 
728 631 681

• 2 Dřevěné lešeňové žebří-
ky, délka 7 m, lis na ovoce 
– ruční, knihy o kopané, 
cestovní kufřík, tel. 725 
348 061
• Prodám pro fanouška Va-
lentina Rossiho foto origi-
nálu Yamaha 46 z MOTO 
GP v  Brně, J. Hradec, tel. 
728 198 595
• Prodám B tenor saxo-
fon, el. Kytara, klávesy 
po muzikantovi, Starý 
porcelán, broušené sklo, 
knihy z  pozůstalosti, tel. 
728 198 595
• Prodám levně akrylát. 
hlazenou omítku JUBI-
ZOL ACRYL FINISH S 
1,5 mm, barva 010E šedá 
2x25 kg. telefon: 728 849 
085
• Prodám 19 ks skleněných 
střešních tašek BOBROV-
KA kulatý řez. tel. 728 849 
085
• 
•  Kouě.
•  Sběratel koupí pohled-
nice KUNŽAKU tel. 776 
700 486

str. 9
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Farma Doňov
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• Koupíme nejlépe v loka-
litě u nádraží či blíže cen-
tra 1+1, 2+1, 3+1, popřípa-
dě i jinde v J. Hradci. Jsme 
slušní, seriózní zájemci z 
JH. Tel. 739 339 835.
• Koupím vybavení dílny 
- svěrák, vrtačka, kom-
presor, závitníky, vrtáky a 
ostatní tel. 776 700 486

• Koupím Jawa 550 (PA-
ŘEZ) v jakémkoli stavu. 
Tel.: 722 491 746
• Koupím sekačku na níz-
kou trávu s pojezdem. Šíř-
ka záběru do 45 cm. Tel. 
723 266 918

• Nevíte co s pozůstalos-
tí? Stěhujete se? Koupím 
hud. nástroje, obrazy, 
hodiny, hodinky, zbra-
ně porcelán, pohlednice. 
Zlato, stříbro, všechny 
druhy. Šperky, zlomky, 
zubní korunky. Mince, 
medaile, sbírky, foťáky, 
hračky, starožitný náby-
tek. Tel. 607 613 463
• Koupím malý motocy-
kl Jawa pionýr 05 - 21, 
mustang, simson nebo ně-
jaký moped, babetu, Puch i 

nepojízdný, i bez dokladů. 
Stačí SMS, ozvu se, děkuji. 
tel. 607 550 935
• Koupím knihu ,,Návra-
ty České šlechty“, sbírám 
pohledy, odznaky a pošt. 
Známky, tel. 605 330 216

• Koupím byt 1+1, garson-
ku nebo menší nemovitost 
v J. Hradci, Tel./SMS 724 
507 798
• 
•  Pronáem. 
• Pronajmu byt 2+kk ve 
Veselí nad Lužnicí. 2 osoby 
+ nekuřáci a bez osobních 
mazlíčků. Tel. 732 536 973
• Pronajmu byt v  Třeboni 
na Hliníku. 2+1, 58 m2 za 
14000,- kč včetně energií. 
Zařízený. TEL.: 602 485 418
• Pronajmu byt 1+1 na sídl. 
U nádraží 798 J. Hradec, 
tel. 725 807 357
• Pronajmu byt 1+1 na 
Hvězdárně v  rodinném 
domě, tel. 736 514 382
• 
•  Různé. 
• Pořez dřeva mobilní pá-
sovou pilou tel.: 725 585 
439
• Sháním starší vchodovou 
branku do zahrady, nabíd-
ky na tel. 732 967 073

• Přijmeme pracovníka na 
ostrahu zámku v  Kame-
nici nad Lipou, vhodné 
pro částečné invalidní dů-
chodce. Telefon: 565 432 
667
• Rád se seznámím se štíh-
lou dívkou - ženou. tel. 603 
576 450
• Spolehlivý řemeslník z 
JH hledá přivýdělek jako 
malíř, natěrač, zedník, a 
jiné, 602 824 628
• Daruji střihanou Myrtu, 
poštovní známky pro za-
čín. Sběratele Č.S., malé 
skleničky + víčka, tel. 728 
631 681

Jindřichův Hradec, Otín 251

Rain tiskárna          www.rain-tiskarna.cz

knihy

brožury

kalendáře

bloky

letáky
plakáty…

Nově        Zrealizujeme každou vaši knihu…

VydaVatelstVí

…i v malém nákladu



str. 17

křÍŽovkA, řádková inzercewww.neon-jh.cz

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. 
Redakce, příjem inzerce: Pravdova 568/II, J. Hradec, tel.: 607 874 450 
Redakční uzávěrka: 25. předcházejícího měsíce 
Termín vydání: 5. 8. 2022, 8/2022
Registrační číslo: MK ČR E11461, IČO: 63241765

MĚSÍČnÍk neon 
– měsíčník pro regionální 

inzerci, reklamu a informace. 

• 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! 

Měsíčník NEON
www.neon-jh.cz

• Muž 65 let zajištěný, rád 
se seznámí s  ženou po-
hlednou pro trvalý vztah, 
tel. 608 488 428
• Hledám řemeslníka na 

obložení schodů, tel. 728 
979 693
• Daruji zavařovací skleni-
ce, šroubovací víčka, bílé 
gumičky, na med, okurky, 

jogurty, tel. 722 566 364
• Kdo udělá odhad ceny 
starožitného nábytku 
z pozůstalosti, nabídky, tel. 
723 207 508

www.neon-jh.cz
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V  minulém čísle měsíčníku Neon byl připome-
nut tragický příběh jindřichohradeckého rodáka 

Rudolfa Fantla, od jehož smrti v terezínském ghettu 
letos uplynulo osmdesát let. Na jeho téměř zapome-
nutý osud upozornil dopisem, který zaslal na adresu 
jindřichohradeckého gymnázia již v roce 2017, jeho 
bratranec František Fantl.  S naším městem ho spojují 
rodinné vazby a také jeho životní příběh stojí za při-
pomenutí. 

Pan František Fantl se narodil v Brně v roce 1926 a oba 
jeho rodiče, otec Josef i matka Hedvika (roz. Schulzo-
vá) byli Židé. Jeho dědeček z otcovy strany vlastnil ob-
chod s textilem v Jindřichově Hradci. S rodiči i mladší 
sestrou Majdou nastoupili do transportu do Terezína 
v prosinci 1941. Jako rodina se však už nikdy nesešli. 
Maminka bydlela v Drážďanských kasárnách a pra-
covala v kuchyni, tatínek začal mít velké problémy se 

zdravím. Sestra žila v dívčím domově, zpívala v opeře 
Brundibár, kterou František mockrát viděl. 
Transporty na  východ odjížděly prakticky pořád. 
F. Fantl ve  svých vzpomínkách píše: „Určitě už ni-
kdy nezažiju takovou hrůzu, jako bylo čekání na ten 
proužek papíru, a kratičkou jen úlevu, pokud jej člo-
věk nedostal. A to jsme ještě nevěděli, že onen papí-
rek znamenal takřka jistou smrt v Osvětimi či jiných 
vyhlazovacích táborech…“ V  říjnu 1944 přišly pak 

transporty do  Osvětimi, kterým už neunikli. První 
odjel tatínek, o tři dny později zemřel v plynové ko-
moře v Osvětimi. Asi o deset dní později odjel stejným 
směrem František, aniž měl tušení, co ho čeká. Mat-
ka a sestra je chtěly následovat a přihlásily se do trans-
portu dobrovolně. Byl to poslední transport, který 
z Terezína odjel. Sestra, které v té době bylo čtrnáct 
let i s maminkou šly při selekci na „špatnou stranu“, 

tj. do plynové komory, nikoli do pracovního tábora. 
František, jako osmnáctiletý mladík, si zachránil život 
tím, že zraněnou ovázanou ruku v poslední chvíli str-
čil do kapsy. V Osvětimi byl několik týdnů a jak sám 
vzpomíná: „Peklo si budu vždycky představovat jako 
těchto pár týdnů“. Začátkem prosince 1944 byl přiřa-
zen do transportu mimo Osvětim. Vlakem, který se 
pohyboval hlavně v noci, projel Brnem a Vídní, na-
konec se ocitl v menším koncentračním táboře Kau-
fering v Bavorsku. Zde se stavěla velká betonová pod-
zemní hala na výrobu raket. Tisíce lidí zde pracovaly 
ve dne i v noci a pracovní tempo bylo velmi nároč-
né. „Hlad a fyzické oslabení dosáhly takového stup-
ně, že jsem se rychle stal chodící kostrou…“, vzpomí-
nal F. Fantl. Doktor Kohn ho nakonec uložil na barák 
k umírajícím, kde přečkal týden. Pár dnů odpočinku 
mu zachránilo život. Na konci března 1945 začal po-
chod smrti do Dachau. Při našem setkání vzpomínal, 
jak šel většinu cesty bos a poslední kilometry jel na ná-
kladním autě. 30. dubna 1945 se objevili američtí vo-
jáci, přiblížil se konec války. Čekal ho návrat do Prahy, 
dostal repatriační legitimaci a odjel do Brna. Rozho-
dl se dokončit středoškolská studia a vystudoval vy-
sokou školu.
Od roku 1968 žil F. Fantl v Angli a až do své smrti 
v roce 2021 navštěvoval příležitostně Jindřichův Hra-
dec. Dne 21. května 2017 se 91letý Ing. František Fan-
tl při našem posledním setkání zúčastnil odhalení 
památníku šoa v Jindřichově Hradci. Jeho těžko uvě-
řitelný životní příběh by určitě vydal na samostatnou 
knihu a neměl by být nikdy zapomenut.

(Jana Burianová)

UŽ JSME SE VLASTNĚ NIKDY NESEŠLI

František Fantl s autorkou textu během odhalení památníku šoa v Jindřichově Hradci v květnu 2017.  (foto: archiv J. Burianová)

Tel. 603 218 906, facebook MENZA Jindřichův Hradec, www.hradeczije.cz - MENÍČKA - MENZA

Janderova 190 - v areálu vysokoškolských kolejí
MENZA JINDŘICHŮV HRADEC

Polední menu za příznivé ceny
(polévka, pečivo, hlavní pokrm, nápoj)
Snadné parkování
Rozvoz poledního menu do firem
Zabezpečení svatebních hostin, rodinných oslav, školení, ...
Pronájem prostor
Zabezpečení cateringu
Zapůjčení cateringového inventáře



str. 19

www.neon-jh.cz
Aktuální číslo vždy ke stažení na



str. 20

HOROSKOP www.neon-jh.cz



str. 21

Znáte Landštejn? Vystoupáte kopec, neboť kde 
jinde by se daly hrady stavět, když ne na kop-

cích, 650 m nadmořské výšky a stojíte před hra-
dem. Možná už jste tam byli a  pocítili jste to 
zvláštní nepojmenovatelné kouzlo a taky trochu 
z pověstí, které k hradu patří. Landštejn má svou 
Bílou paní a ducha Viléma z Landštejna. Asi mu-
sel moc na  tom svém hradu lpět, když jeho du-
še nedokázala odejít. Znám očité svědky, kteří 
se s ním opravdu setkali. Na to musíte být citli-
ví a  vnímaví. A  to určitě jste, jen o  tom nevíte. 
Řeknete si, tady se mi nelíbí, rozbolela mě hla-
va, ale nenapadne vás, že to může být energií to-
ho místa. Nebo naopak, je vám tam moc dobře 

a únavu vystřídá nárůst energie. To jsou místa sí-
ly. Taková najdete i na Landštejně, jen je třeba být 
pozorný. Před pár lety se tomu lidi smáli, dnes 
už víme, že tyto věci jsou možné. Kvantová fyzi-
ka přinesla úžasné informace, které ovšem starý 
rozum nebere. Nevadí, všechno se musí nejprve 
vyzkoušet. Na sobě. Pocítit to. A pak teprve vím 
a můžu uvěřit. 
Historii se dozvíte od průvodců nebo si ji přečte-
te, já vám jen připomenu pověst o  dceři Viléma 
z Landštejna, o Markétě, která byla zaslíbena Jin-
dřichovi II. z  Jindřichova Hradce, jenže on chtěl 
věno a Vilém odmítl mýto ze stezky dát. Nastala 
válka růží, jak se jí říkalo. Markétin hrdina Buzek 

z  Lásenic ji chtěl osvobodit, ale skončil v  hlado-
morně. A Markéta určitě také neskončila šťastně, 
neboť její tvář můžete rozpoznat v hrubé omítce 
u vstupní brány. Zkrátka – Landštejn není jen oby-
čejný pomezní hrad, je to místo plné zvláštní at-
mosféry a teď v sezóně i místem setkávání lidí, tře-
ba na koncertech. Jeden z posledních byl koncert 
středověké hudby Hany Sar Blochové. Kdo zná je-
jí knihy a její badatelskou práci, ví, že tato žena si 
místa koncertů vybírá. (Např. Magisterium Karl-
štejna, Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše).
Tak neváhejte a vydejte se na objevitelskou cestu 
na Landštejn.

(Marta Pejchalová)

VYZKOUŠEJTE SVOU VNÍMAVOST
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  Jindřichohradecká firma specializující se na 
elektromontážní, geodetické a projekční práce. 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Více informací na: 

384 344 813 

lenka.lexova@fiera.cz 

www.fiera.cz 
 

GEODET/KA ELEKTROMONTÉR 

PROJEKTANT 
ELEKTRO 

STROJNÍK 

PŘIDEJTE SE 
K NÁM 

Možnost 
rekvalifikace. 
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13. srpna, 10:00–18:00
MINT MARKET
Trhy s módou, šperky a designem
Náměstí Míru

13. srpna
CHALUPA CUP
30. ročník veslařské regaty. Rybník Vajgar

13. srpna, 19:00
PLAVCI
Letní koncert na vodě
Rybník Vajgar, Nábřeží L. Stehny

14. srpna, 9:30
ZPÍVANÁ MŠE SVATÁ – SLAVNOST 
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Proboštský kostel Nanebevzetí Panny 
Marie

19. srpna, 19:00
TRAPEŘI S ROBERTEM KŘESŤANEM
Letní koncert. Park pod gymnáziem

19.–21. srpna
JINDŘICHOHRADECKÝ POHÁR 
V PARAŠUTISMU
Letiště J. Hradec

20. srpna, 10:00
SETKÁNÍ ČS. LETCŮ 
V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Centrum města

  OSTATNÍ

6. srpna, 19:00
LETECKÝ DEN S ARMÁDOU ČR
Letiště J. Hradec

6. srpna, 19:00
KRAUSBERRY
Letní koncert. Náměstí Míru

7. srpna, 9:30
ZPÍVANÁ MŠE SVATÁ 
– SLAVNOST PORCINKULE
Klášterní kostel sv. Kateřiny

7. srpna, 13:00–17:00
KOSTEL SVATÉHO JAKUBA 
OTEVŘEN VEŘEJNOSTI
Otevřen i 14., 21. a 28. 8. Kostel sv. Jakuba

8. srpna, 15:00, 18:00
OD HOSPODY K HOSPODĚ
Komentované procházky Hradcem
KD Střelnice

10. srpna, 19:00
ROMAN DRAGOUN
Letní koncert
Městská plovárna

12. srpna
FARMÁŘSKÉ TRHY
Husovy sady

20. srpna, 14:00
REST V PARKU
DJ F.I.L., DJ Flux, AfaRastaFa & DJ F.I.L., 
Colectiv & DJ Flux, Rest & DJ Herby. 
Park pod gymnáziem

20. srpna, 18:00
DIALOG 
VIOLONCELLA A KYTARY
Účinkuje: Petr Nouzovský a Lukáš Sommer. 
Kostel sv. Jana Křtitele

23. - 27. srpna
MISTROVSTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY 
V BALONOVÉM LÉTÁNÍ
Letiště J. Hradec

24. srpna, 11:00–15:00
VÁNOCE V AQUAPARKU
Krytý bazén

24. srpna, 19:00
THE SILVER SPOONS
Letní koncert. 
Park pod gymnáziem

27. srpna, 14:00
MĚSTO DĚTEM
Zábavné odpoledne pro děti, 
malování na obličej, 
15:00 koncert BibiBum. 
Městský park

 MUZEUM FOTOGRAFIE A MOM

6.–7. srpna
FOTOGRAFOVÁNÍ 
V HISTORICKÝCH KOSTÝMECH

15. srpna, 19:30
ORGANUM – POCTA ART ROCKU 2
Koncert Petra Přibyla

20. srpna
FOTOFEST
Odpoledne s filmovou a foto tématikou.

20. srpna, 19:00
CYRANO DE BERGERAC 
ANEB SÁM PROTI DVACETI OSMI
One man show Antonína Kašky

 STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK

8. srpna, 19:30
TO NEJLEPŠÍ Z KLASIKY
Koncert Petra Přibyla. Zámecký Rondel

12.–13. srpna, 19:00, 20:50, 22:40
O TÉ OHAVNÉ REBELII
Kostýmovaná prohlídka běžně nepří-
stupných zámeckých prostor

27. srpna, 20:00
G. BIZET „CARMEN“
Jindřichohradecká opera.

 

do našich provozů:  
 (Hamr 148, Suchdol nad Lužnicí) 
  (arch. Teplého 434, Jindřichův Hradec)  

 
 

 
 

POŽADUJEME 
Spolehlivost, pracovitost, pečlivost, práci ve 
vícesměnném provozu, praxe na obdobné 
pozici výhodou, AJ, NJ výhodou, manuální 

zručnost. 
 

NÁPLŇ PRÁCE 
Obsluha a základní nastavení automatické 

výrobní linky, kontrola prvotní kvality 
výrobků, dodržování standardů. 

 
NABÍZÍME 

Hrubá mzda cca 31.000 – 39.000,-Kč,  
zaškolení, stravenkový paušál, odměna za 

docházku, tarifní příplatek, eBenefity, bonus 
za práci bez absence. 

 

 

POŽADUJEME
Manuální zručnost, ochota učit se, pracovitost, pečlivost, práci v dvousměnném provozu  

(ranní-odpolední nebo ranní–noční). 
 

NABÍZÍME 
Nástupní hrubá mzda od  cca 20.500 – 26.000,-Kč, zaškolení, stravenkový paušál, odměna za docházku, 

tarifní příplatek, eBenefity, bonus za práci bez absence. 

 
POŽADUJEME 

SOU technického směru, praxe na dané pozici výhodou, 
práce ve vícesměnném provoze, znalost  NJ nebo AJ 

výhodou, vysoké pracovní nasazení, flexibilita a 
pohotovost, maximálně zodpovědný přístup. 

 
NÁPLŇ PRÁCE 

Provádění oprav závad strojů a zařízení, provádění 
plánované údržby strojů a zařízení, podílení se na 

instalaci nových zařízení a strojů. 
 

NABÍZÍME 
Hrubá mzda cca 35.000 – 46.000,-Kč,  

 zaškolení, stravenkový paušál, odměna za docházku, 
tarifní příplatek, eBenefity, bonus za práci bez absence. 

 

 
 
 

 

PŘIJME NOVÉ ZAMĚSTNANCE 
 
 
 

NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC: 
 

  
 
 
 

   
 

 
 

 

 
 

 

Kontakt: Tel.: +420 737 944 494, +420 384 378 125 
E-mail: katerina.kosova@lexa-posel.cz, Web: www.lexa-posel.cz 

OPERÁTOR/KA VE VÝROBĚ 

 

OBSLUHA  
AUTOMATICKÉ VÝROBNÍ LINKY 

 

MECHANIK  
VE VÝROBĚ  
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„Připomíná mi to stromy v lese. Když jim dovolíte, 
ať si rostou, jak chtějí, každý bude jiný. Pokud však 
strom posadíte do zahrady a pořád ho zastříhává-
te, aby zapadl mezi ty ostatní, tak je to hrozné … 
nerostou stromy, ale koule a krabice! Je příšerné, co 
všechno děláme s přírodou. A protože to toleruje-
me, pak si tyto příšernosti dělají i lidé navzájem.“
To napsal Robert Vano a  i  když mluvil o  stro-
mech a fotografování, zdá se mi, že to platí i o li-
dech. Když byly naše děti malé, také jsem se je 
snažila „zastříhávat“, aby se vešly mezi ty ostatní 
a nebyly moc jiné. Naštěstí se mi nedaly a postup-
ně jsme našli určitou dohodu. Kdybych tenkrát 
věděla, co vím dnes a tedy chápala, proč jsem to 
dělala, chovala bych se k  nim jinak. Ony prostě 
vědí a nemají žádný problém projevovat se tako-
vé, jaké jsou, jak to cítí. Problém nastává, když je 
začínáme tvarovat do chování z obav, aby lidi ne-
řekli nebo prostě podle našich představ, jak by to 
mělo být. Stejné je to s napojením nahoru na tu 
kosmickou energii. Pro ně samozřejmé, dokud 
jim neřekneme a  neopakujeme, že nic takového 
není a že se musí dobře učit, aby z nich něco by-
lo. A musí dělat to a  to, aby nejen zapadly mezi 
ostatní, ale pokud možno, aby byly ještě lepší než 
ti ostatní, výkonnější. Říká se tomu zdravá soutě-
živost. Myslím, že to chápou tak, že nejsou dost 
dobré tak, jak jsou. Nekonečná práce, stres a po-
tlačená přirozenost, protože se většina snaží do-
kázat rodičům, že za  to stojí. A pak to dokazují 
i ostatním. Možná už tady se rodí psychické po-
tíže mladých lidí, kterých, jak uvádějí přehledy, 

je čím dál víc. Primář psychiatrické nemocnice 
a kliniky v Havlíčkově Brodě napsal, že na umís-
tění se čeká tři měsíce a na ambulantní léčbu i půl 
roku. Takový je zájem, taková je potřeba. 

Jsem si jistá, že okolnosti se mění tak, aby se moh-
lo proměňovat i  naše vědomí, abychom oživili 
i ten skrytý jemný sluch, abychom přijali fakt, že 

na této Planetě nežijeme sami, a i ostatní bytosti 
jako stromy, zvířata nebo kameny či živly tu jsou 
za  určitým účelem a  navzájem se potřebujeme. 
Takoví, jací jsme ve své přirozenosti, každý svůj 
vlastní originál. A budeme rozmlouvat se zvířaty 
jako Jiřík ve Zlatovlásce, a dozvídat se to, co na-
še mysl není schopna pojmout. Ty staré pohád-
ky přetrvávají, protože v  sobě nesou zrnka dáv-
ného vědění a zkušeností. Můj devítiletý vnuk se 
jednou na procházce zastavil a ukazoval mi mezi 
stromy a kameny. Viděl duchy přírody, duchy to-
ho místa a povídal si s nimi. Sice je prosil o dár-
ky, které toužil dostat k narozeninám, ale byla to 
magická chvíle.
Nezastřihujme děti, ani své partnery, podle měří-
tek proměnlivé aktuální morálky a hitů současné-
ho společenského konceptu a přejatých představ. 
Máme ještě intuici, vnitřní vedení, nechme je, i se-
be, růst a vyjadřovat osobité pocity a těšme se z to-
ho, co to přináší do  života. Nedovolme ani, aby 
někdo tvaroval nás samotné (jako děti moc šancí 
nemáme, ale jako dospělí už ano). Přináší to jen 
osamocenost, bolest, vzdor, rezignaci, nemoci. 
Fakt je, že to chce odvahu odstřihnout se od mi-
nulosti, akceptovat změny a fakt, že nás jistá Síla 
prostě převyšuje a jsme na ní závislí svým životem 
a zdravím, začít uzdravovat rodovou linii, neroz-
víjet všechny ty negativní myšlenky, a místo toho 
prostě se ptát sebe – dělá mi tohle radost? Chce to 
moje srdce? Pokud ne, není to to pravé, nepodpo-
ruje to život a překáží to v rozvoji vědomí. 

(Marta Pejchalová)

NEZASTŘIHUJME NIKOHO, ANI SEBE NE

„LETNÍ“ BUŘTY NA PIVU
Ingredience: 4 ks špekáček nebo buřty; 1 ks cibule žlutá, velká; 1 ks čer-
vená cibule; 100 g červená paprika; 1 stroužek drcený česnek; olej nebo 
sádlo; 100 ml kečup kvalitní; 100 ml pivo - černé; 1 lžička sojová omáčka; 
pepř mletý a sůl dle chuti; chilli papričky nebo pasta dle chuti

Postup: Cibule pokrájíme na plátky nebo klínky a na malém množ-
ství oleje osmažíme v rozpálené pánvi dosklovata. Pak cibuli nahrne-
me ke straně a do pánve vložíme osmažit buřty z obou stran dozlatova, 
podélně přepůlené, se z vrchu udělanými zářezy. Po osmažení buřtů 
přidáme rozvonět česnek, přisypeme na  nudličky pokrájenou papri-
ku, přilijeme kečup s pivem, sojovou omáčku, opepříme a zaklopíme. 
Na  mírném plameni podusíme asi 5 minut, případně dosolíme dle 
chuti. Sos by měl mít krémovou konzistenci. Podáváme s čerstvým pe-
čivem nebo chlebem, nebo na přepůlených minibagetkách, které mů-
žeme před položením buřtů „vystlat“natrhaným salátem a po nandání 
dozdobit pokrájenou cibulkou. Vychlazené pivo bude na zapití letních 
buřtů velmi, velmi vhodné. Příprava je podstatně rychlejší než klasická 
příprava v troubě a navíc si v létě z kuchyně neuděláme peklo 

(Zdroj: INT)
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I N Z E R C E

Biožitíčko
Z  BIODYNAMICKÉHO KALENDÁŘE – SRPEN – Podle 
biodynamiků: Hřejivý začátek srpna bude postupně chládnout, počínaje 
Marsem, který 10. přejde před Býka, následován Merkurem přecházejícím 
20. před pannu. Vzhledem k Jupiteru před Rybami a Venuší od 10. před 
Rakem můžeme počítat také s trochou vláhy. Dlouhodobá stará předpo-
věď říká: Když srpen z počátku hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvě-
je. Období výsadby – Od 26. 7. do 8. 8. a od 22. 8. (17. hod.) do 5. 9. 
(16. hod.) Dny pro biopráce více či méně nevhodné – 1., 2., 5., 6., 10., 11., 
12., 13. a 18. 8. (do 8. hod.)

(Použitý zdroj: Výsevní dny podle MarieThunové® 2022)
JDEME VSTŘÍC PŘÍRODĚ – Máte vlastní „památeční strom“? 
Dříve bývalo dobrým zvykem, vysazovat různé jednotlivé stromy či do-
konce celé aleje na památku různých rodinných či společenských událos-

tí. Příběhy těchto památečních stromů 
byly velmi rozmanité – svatba, naro-
zení potomka, jeho odchod na studie 
či na  zkušenou do  světa, ale také vý-
znamná událost v  dané obci či oko-
lí. V  nedávné době jsme vzpomínali 
na příchod nového milénia (tisíciletí). 
Většinou se slavil příchod roku 2000, 
i  když nové tisíciletí začínalo kalen-
dářně až prvního ledna roku 2001. 
V té době jsem zasadil na naší zahradě 
mladou lipku. Dnes, po dvaceti letech 
je z ní krásný strom, každoročně ob-
sypaný voňavými lipovými květy. Aby 
ten voňavý zážitek doplněný hukotem 
včel byl dokonalý, uvažuji zde přistavit  
také meditační lavičku.

JAK JÁ TO VIDÍM – „Porcinkule“ a European Green Deal. „Fran-
tiškánský svátek lidově zvaný porcinkule se slaví jako památka na sv. Fran-

tiška z  Assisi. Ten k  nám pro-
mlouvá z hlouby věků už více než 

osmset let svým „zeleným“ přístupem 
k veškeré živé přírodě. Proto je také po-
kládán za patrona zvířat i ochránců pří-
rody, což roku 1979 potvrdil papež Jan 
Pavel II. Známá je i  legenda, podle níž 
svatý František ochočil zlého vlka, který 
v okolí Assisi terorizoval pastýře a jejich 
stáda. Mluvil s ptáky a zvířaty, žil velmi 
skromným životem, přestože se v mládí 
pohyboval mezi bohatou „zlatou mláde-
ží“. Také v Evropě pomalu končí zbohat-
lické hýření. Evropská komise stvořila 
jakousi „zelenou dohodu“, která mno-
hým nevoní, leč současná energetická 
krize nás nutí v přeneseném slova smyslu k jakési františkánské skromnosti 
a ohleduplnosti. Do toho se nám ale nechce. Zřejmě tak vzniklo ono známé, 
s odkazem na sv. Františka: „to povídej holubům“. 

I SRPEN vedro stvoří.
Až na sv. Bartoloměje

trochu málo zaleje,
malá na houby naděje.

Až s vládou podzimu
zase houby porostou.
Budem na ně chodit
zase s nůší a kosou? 

   zdenek@pisa.cz

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE  
NA TYTO POZICE:
› Referent/ka nákupního oddělení
› Výrobní team leader/ Výrobní mistr
› Technický/á nákupčí
› Obsluha CNC frézky
› Obsluha CNC erodování

Nabízíme:
Nástupní bonus 25.000 Kč, Příspěvek na dojíždění,  
13. plat, Dotované stravné, Hrazené první 3 dny nemoci, 
Roční odměny a mnoho dalšího...

Své životopisy zasílejte na: czechrepublic@husky.ca
Nebo volejte: +420 389 506 364
Dolní Pěna 200, Jindřichův Hradec

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. www.neon-jh.cz
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Optika – otevírací hodiny:

Po:	 7:00	–	17:00	

Út:	 8:00	–	16:00	

St:	 8:00	–	16:00	

Čt:	 7:00	–	16:00	

Pá:	 8:00	–	16:00	

Kontakt:

tel.:	733	555	225

e-mail:	optikajh@oculista.cz

Ordinace – ordinační hodiny:

Po:	 7:00	–	12:00	 12:30	–	17:00	 	

St:	 8:00	–	12:00	 12:30	-	14,30																

Čt:	 7:00	–	12:00	 12:30	–	15:30	

Pá:	 8:00	–	12:30	 	

Plánovaná	vyšetření	pouze	po	předchozím	objednání

Kontakt:

tel.:	565	555	328

e-mail:	ordinacejh@oculista.cz

Oční ordinace dovolená: 8. – 19. srpna 2022

Akutní	případy	ošetří	na	poliklinice,	oční	ambulance,	3.	patro,	do	10:00	hodin

Z	dioptrických	brýlí	
můžete	mít	sluneční	
za	pár	vteřin
Díky	samozabarvovacím brýlovým čočkám 

nemusíte	na	nose	střídat	dioptrické	brýle	se	

slunečními.	Čočky	se	umí	zabarvit	samy,	ale	

přeci	jen	to	chvíli	trvá.	Společnost	Zeiss	nyní	

představila	zázračnou novinku – brýlové 

čočky ZEISS PhotoFusion,	které	mění 

zabarvení během pouhých sekund! 

Nacházejí	se	v	nich	molekuly	citlivé	na	

světlo,	které	se	ve	slunci	otevřou	a	čočku	

zatmaví.	Umí	to	o 20 % rychleji než jiné 

čočky tohoto typu. A dvakrát rychleji se při	

přechodu	do	interiéru	změní na čiré.	Během	

pár	okamžiků	tak	v	jakýchkoli	světelných	

podmínkách	optimálně	vidíte	a	stále	máte	oči	

dokonale	chráněné	před	UV	zářením.	ZEISS	

PhotoFusion	jsou	jediné,	které	udrží	tempo	

s	vaším	dynamickým	životním	stylem.	Navíc	si	

můžete vybrat z několika atraktivních barev.

měření zraku každý den

NOVINKA

zeiss.cz/vision

 NOVÉ 
ZEISS PhotoFusion X

Fotochromatické čočky dotažené 
k dokonalosti. 
•   Venku tmavé až na úroveň slunečních brýlí
•   Až 2.5× rychleji čiré uvnitř**
•   Unikátní ochrana před modrým světlem a 

úplná UV ochrana – venku & uvnitř.
Brýlové čočky slouží jako zdravotnický prostředek 
ke korekci zraku. 

Dokonalý  
výkon. 
Rychleji čiré.  
Rychleji tmavé.*

*Ve srovnání s předchozí generací ZEISS PhotoFusion. **V porovnání s nejnovější generací fotochromatických čoček známé značky. EN
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