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 JIŘÍ KOVÁŘ
ZDENĚK KOVÁŘ

Smejkal Jaromír
& synové

kompletní dodávky
montáž topení a plynu

voda
servis plynových spotřebičů

revize plynových instalací

mobil: 777 245 840
777 611 841
777 168 023

Svatojánská 417 588 56 Telč III, smejkal.jaromir@gmail.com

tel: +420 720 462 000tel: +420 720 462 000
tel: +420 736 111 692tel: +420 736 111 692
tel: +420 720 462 000
tel: +420 736 111 692

Mlýnská 15, 588 56 Telč







Výprodej použitých věcí
po renovaci hotelu.

Tel.: 605 258 121

Interiérové
dveře

v rozměrech:
60L, 60P, 80L, 80P

cena za kus
 300 Kč

toalety komplet
cena za kus

 400 Kč

švetlo komplet
cena za kus 400 Kč



Pokrývačství & Sádrokartonářské práce 

pokrývačské - tesařské - klempířské - sádrokartonářské práce







Klenotnictví Telč
Zlatnické a hodinářské opravy

Nabízíme 
 

Zpracování drahých kamenů.

Prodej a opravy šperků.

Prodej hodin a hodinek.

Výroba na zakázku.

Široký sortiment zlatých, 
stříbrných a ocelových šperků.

Otevřeno denně od 10:00-18:00 hod. celoročně

Nám. Zachariáše z Hradce 59, 58856 Telč



POUKARPOUKARPOUKAR
Jan
instalatérství & topenářství  

((( 608 231 165608 231 165608 231 165

Žatec 8, Telč
e-mail: Poukar1@seznam.cz

www.instalaterstvi-poukar.cz

Neváhejte nás kontaktovat.

PROVÁDÍME KOTLÍKOVÉ DOTACE



Technické návrhy
 zdarma



V minulém čísle byla fotografie „markových humen” dnes se zde nachází V minulém čísle byla fotografie „markových humen” dnes se zde nachází 

sídliště na ulici „Jana Žižky”. sídliště na ulici „Jana Žižky”. 

V minulém čísle byla fotografie „markových humen” dnes se zde nachází 

sídliště na ulici „Jana Žižky”. 

Pronajmu pokoj
Telč - penzion RELAX
Vlastním příslušenství.

Cena včetně služeb
7 000,- Kč 

tel.: 605 258 121





Všechny televizory přeladíme na 

novou vysílací normu DVB - T2 HD,

 případně doplníme nutný 

SET TOP BOX 

a novou anténu. 

Nabízíme televizory DVB - T2 HD, 

instalace a naladění zdarma.

Měření signálu.

Ladislav Přibyl

588 56 Telč, Svatoanenská 81
( 775 370 511, 733 502 683Elektro Telc

Připravte se na dubnové ukončení televizního 
vysílání z Javořice ve starém formátu DVB-T.

Přesně před deseti lety vyšlo první 
číslo reklamního zpravodaje, který si 
dal za cíl zprostředkovat zdarma 
nabídky podnikatelů z Telče a okolí.

Většinou „nudné” reklamní noviny 
jsem se od prvního čísla snažil 
zpestřit starými fotografiemi. Občas 
se mě někdo zeptal odkud některá 
fotografie byla, že se mu to 
nepodařilo určit. Vzal jsem to jako 
výzvu a nyní se snažím zveřejňovat 
co nejvíce  fotografii, připomínající 
„staré zapomenuté časy”.

Poděkování patří všem, kteří mi kdy 
staré fotografie donesli, a třeba 
i v budoucnu donesou. 
                                          Luděk Rux

Odměnou mi je, pokud slyším v 
obchodě, jak se lidé baví odkud 
mohla být poslední fotografie, nebo 
prosba, že někomu poslední číslo 
nepřišlo a má všechny schované. 
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