Zájmové skupiny MAS Česká Kanada o.p.s.
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Pro veřejný rozvoj
Zemědělci
Dodavatelé a zpracovatelé
Pro vzdělávání
Pro volný čas
Pro duchovní rozvoj

Partneři MAS Česká Kanada o.p.s. jsou přiřazeni do zájmových
skupin na základě převažující činnosti uvedené v rejstříku nebo
v živnostenském oprávnění.

Partneři MAS Česká Kanada o.p.s.

Aeroklub Jindřichův Hradec z.s., zastoupený Alešem Ferrou
IČ: 42409209, DIČ: CZ42409209
sídlo: Jindřichův Hradec 744/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Zájmová skupina: Pro volný čas
Předmět podnikání: hostinská činnost; výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1-3 živnostenského zákona; velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby,
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
www.letistejh.cz

AGROBLÁHA s.r.o., zastoupená Petrem Bláhou
IČ: 02307375
sídlo: Rodvínov 19, 377 01 Jindřichův Hradec
Zájmová skupina: Zemědělci
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona; zemědělská výroba

AGRO-LA, spol. s r.o., zastoupená Ing. Františkem Winklerem
IČ: 46682325, DIČ: CZ46682325
sídlo: Jiráskovo předměstí 630/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Zájmová skupina: Dodavatelé a zpracovatelé
Předmět podnikání: mlékárenství; silniční motorová doprava; výroba, obchod a
služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
www.agrola.cz

BIOKOM CZ s.r.o., zastoupená Milošem Stejskalem
IČ: 28117956, DIČ: CZ28117956
sídlo: Máchova 440/V., 380 01 Dačice
Zájmová skupina: Zemědělci
Předmět podnikání: smíšené hospodářství; pěstování koření, aromatických, léčivých
a farmaceutických rostlin; podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti;
lesnictví a těžba dřeva; výroba potravinářských výrobků;
nespecializovaný
velkoobchod; maloobchod v nespecializovaných prodejnách; ostatní profesní,
vědecké a technické činnosti

CIVIS NOVUS z.s., zastoupený Petrou Jahodovou
IČ: 02583682
sídlo: Na Piketě 550, 377 01 Jindřichův Hradec
Zájmová skupina: Pro volný čas
Předmět podnikání: provozování podpory a organizace společenských, kulturních,
sportovních a jiných akcí, koordinace, administrace a realizace projektů, jejichž
nositelem je Civis Novus z.s., případně jiná nezisková organizace v Jindřichově
Hradci; podpora cestovního ruchu; shromažďování, zpracování a poskytování
všestranných informací o Jindřichově Hradci, Jindřichohradeckém regionu, jeho
blízkém okolí a aktuálním dění ve městě a regionu; propagace Jindřichova Hradce,
Jindřichohradeckého regionu a jeho blízkého okolí v médiích, na internetu, na
veřejnosti i v zahraničí; poradenství pro občany a živnostníky ve městě, především
v oblasti kultury a cestovního ruchu; podpora sociálně a zdravotně znevýhodněných
skupin obyvatelstva; aktivizace ziskového sektoru a jeho zapojení do rozvojových
projektů na území města; jiné činnosti za podmínek, že těmito činnostmi bude
dosaženo účinnějšího využití prostředků spolku a zároveň tím nebude ohrožena
kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb
Web: civisnovus.cz

CIZ-AGRO a.s., zastoupená Ing. Jaroslavem Pokorným
IČ: 25165551
sídlo: Cizkrajov 21, 378 81 Slavonice
Zájmová skupina: Zemědělci
Předmět podnikání: zemědělství; opravy ostatních dopravních prostředků a strojů;
hostinská činnost; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona, silniční motorová doprava
www.cizagro.cz
Český rybářský svaz, MO Jindřichův Hradec
zastoupený Ing. Josefem Kostkou a Lubošem Bromem
IČ: 00666734
sídlo: Schwaigrova 1118, 377 01 Jindřichův Hradec II
Zájmová skupina: Pro volný čas
Ekonomická činnost: činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem
prosazování společných zájmů j.n.; nespecializovaný velkoobchod; ostatní
maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
www.crsjhradec.cz
Daniel Grünn
IČ: 05029805
Sídlo: Rodvínov 76, 377 01 Jindřichův Hradec
Zájmová skupina: Zemědělci
Předmět podnikání: Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Daniel Rešl
IČ: 73567973
Sídlo Roseč 77, 378 46 Roseč
Zájmová skupina: Zemědělci
Předmět podnikání: chov mléčného skotu; lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti
lesnictví;
zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení;
nespecializovaný velkoobchod

Jan Poslušný
IČ: 65053109
Sídlo: Světecká 191, 378 25 Deštná
Zájmová skupina: Zemědělci
Předmět podnikání: smíšené hospodářství

Ing. Jaroslav Štefl
IČ: 42411513
Sídlo: Kunžak – Lány, 378 53 Strmilov
Zájmová skupina: Zemědělci
Předmět podnikání: smíšené hospodářství

Jihočeská hospodářská komora
Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory v Jindřichově Hradci
zastoupená Miladou Petrů
IČ: 48208248
sídlo: Náměstí Míru 140/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Zájmová skupina: Pro vzdělávání
Předmět podnikání: činnost podnikatelských, finančních, organizačních a
ekonomických poradců; pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích
akcí včetně lektorské činnosti
www.jhk.cz

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
zastoupené Ing. Borisem Čajánkem
IČ: 62509870
sídlo: Nádražní 203/II., 377 01 Jindřichův Hradec
Zájmová skupina: Dodavatelé a zpracovatelé
Předmět podnikání: provozování dráhy a drážní dopravy na regionální dráze; výroba,
instalace, opravy el. strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
hostinská činnost; prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin; provádění
staveb, jejich změn a odstraňování; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1
až 3 živnostenského zákona
www.jhmd.cz

Jiří Lojka
IČ: 75075202
sídlo: Heřmaneč 50, 378 53
Zájmová skupina: Zemědělci
Předmět podnikání: smíšené hospodářství; lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti
lesnictví

Jockey Club Malý Pěčín o. s., zastoupené Ing. Zdeňkou Koutnou
IČ: 26609878
sídlo: Husova 245/V, 380 01 Dačice
Zájmová skupina: Pro volný čas
Ekonomická činnost: provozování sportovních zařízení
www.jcmp.cz
Josef Uchytil
IČ: 12922650, DIČ: CZ5604261498
Sídlo: Antonínská 85/II, 380 01 Dačice
Zájmová skupina: Dodavatelé a zpracovatelé
Předmět podnikání: ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.; velkoobchod a
maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel kromě motocyklů; příprava
staveniště; pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro
domácnost; ostatní úklidové činnosti; ostatní vzdělávání; ostatní činnosti související
se zdravotní péčí
Karel Žabka
IČ: 49036581
sídlo: Panská 133, 377 01 Jindřichův Hradec
Zájmová skupina: Pro volný čas
Předmět podnikání: velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel; stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních; informační a
komunikační činnosti; destilace, rektifikace a míchání lihovin; zprostředkování
velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení; ubytování; činnosti reklamních agentur;
ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j.n.; pronájem a leasing ostatních
výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost; činnosti cestovních agentur;
univerzální administrativní činnosti; ostatní vzdělávání; poskytování ostatních
osobních služeb j.n.
www.cestovkazabka.cz

Lenka Šťástková, zastoupená Jiřím Šťástkou
IČ: 87293803
Sídlo: Rodvínov 122, 377 01 Jindřichův Hradec
Zájmová skupina: Zemědělci
Ekonomické činnosti: zprostředkování obchodu a služeb; velkoobchod a maloobchod;
ubytovací služby; pronájem a půjčování věcí movitých; výroba textilií, textilních
výrobků, oděvů a oděvních doplňků; výroba školních a kancelářských potřeb; ostatní
zpracovatelský průmysl; zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím;
kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
www.zelenyraj-rodvinov.cz

Libor Kořínek
IČ: 72055766
sídlo: Velká Lhota 60, 380 01 Dačice
Zájmová skupina: Zemědělci
Předmět podnikání: smíšené hospodářství; lesnictví a těžba dřeva; sladkovodní
akvakultura

Město Nová Bystřice, zastoupené Vladimírem Bláhou
IČ: 00247138
sídlo: Mírové nám. 58, 378 33 Nová Bystřice
Zájmová skupina: Pro veřejný rozvoj
Ekonomická činnost: všeobecné činnosti veřejné správy
www.novabystrice.cz

Město Strmilov, zastoupené Martinem Novákem
IČ: 00247511
sídlo: Náměstí 60, 378 53 Strmilov
Zájmová skupina: Pro veřejný rozvoj
Ekonomická činnost: všeobecné činnosti veřejné správy
www.strmilovsko.cz

Městys Staré Město pod Landštejnem, zastoupený Jitkou Liščákovou
IČ: 00247499
Sídlo: Staré Město pod Landštejnem 19, 378 82 Staré Město pod Landštejnem
Zájmová skupina: Pro veřejný rozvoj
Ekonomická činnost: všeobecné činnosti veřejné správy
www.staremestopl.cz

Mikroregion Dačicko, zastoupený Ing. Karlem Macků
IČ: 71223649
sídlo: Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
Zájmová skupina: Pro veřejný rozvoj
Ekonomická činnost: všeobecné činnosti veřejné správy; veřejná správa a
hospodářská a sociální politika
www.m-dacicko.cz

Mikroregion Jindřichohradecko, zastoupený Martinem Míkou
IČ: 70974250
sídlo: Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Zájmová skupina: Pro veřejný rozvoj
Ekonomická činnost: všeobecné činnosti veřejné správy; veřejná správa a
hospodářská a sociální politika
www.jh.cz/mikroregion/html

Milada Bílková, zastoupená Bc. Pavlem Bílkem
IČ: 72067110
Sídlo: Rodvínov 13, 377 01
Zájmová skupina: Zemědělci
Předmět podnikání: smíšené hospodářství, lesnictví a těžba dřeva, velkoobchod a
maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, sladkovodní akvakultura,
zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení, činnosti pro osobní a
fyzickou pohodu, poskytování ostatních osobních služeb j.n.

Milan Petržílek
IČ: 60854022
Sídlo: sídl. Vajgar 705, 377 01 Jindřichův Hradec III.
Zájmová skupina: Zemědělci
Předmět podnikání: smíšené hospodářství; podpůrné činnosti pro lesnictví;
sladkovodní akvakultura; maloobchod v nespecializovaných prodejnách

Military centrum Dvoreček, o.s., zastoupené Stanislavem Šamalem
IČ: 01355023
Sídlo: Dvoreček 5, 377 01 Jindřichův Hradec
Zájmová skupina: Pro volný čas
Ekonomické činnosti: činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti
http://militarycentrumdvorecek.blog.cz/
Miloš Stejskal
IČ: 60821761, DIČ: CZ7710111442
Sídlo: U Třech křížů 318, 380 01 Dačice III
Zájmová skupina: Zemědělci
Předmět podnikání: pěstování obilovin, luštěnin a olejnatých semen; podpůrné
činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti; lesnictví a těžba dřeva; sladkovodní
akvakultura; zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení; maloobchod
v nespecializovaných prodejnách

Obec Kunžak, zastoupená Petrem Králem
IČ: 00246964
sídlo: náměstí Komenského 74, 378 62 Kunžak
Zájmová skupina: Pro veřejný rozvoj
Ekonomická činnost: všeobecné činnosti veřejné správy
www.kunzak.cz
Obec Zahrádky, zastoupená Marcelou Daňhelovou
IČ: 00666564
sídlo: Zahrádky 42, 378 53 Strmilov
Zájmová skupina: Pro veřejný rozvoj
Ekonomická činnost: všeobecné činnosti veřejné správy
www.zahradky.cz

Oblastní spolek ČČK Jindřichův Hradec, zastoupený Lenkou Kalábovou
IČ: 00425877
Sídlo: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Zájmová skupina: Pro vzdělávání
Ekonomická činnost: činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem
prosazování společných zájmů j. n.; zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
v zastoupení
www.cervenykriz.eu

Okresní agrární komora v Jindřichově Hradci, zastoupená Ing. Janem
Koutným
IČ: 49060147
Sídlo: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Zájmová skupina: Zemědělci
Předmět podnikání: podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů
včetně zajišťování potřeb svých členů
www.agrocr.cz
Petr Bláha
IČ: 68521197, DIČ: CZ7902091428
Sídlo: Rodvínov 19, 377 01 Jindřichův Hradec
Zájmová skupina: Zemědělci
Předmět podnikání: Zemědělský podnikatel – smíšené hospodářství

ProNanoTech s.r.o.
IČ: 27168204, DIČ: CZ27168204
Sídlo: sídliště Pod Kasárny 1015, 377 01 Jindřichův Hradec
Zájmová skupina: Dodavatelé a zpracovatelé
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo
společenských věd, velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb,
chov zvířat a jejich výcvik, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení,
včetně lektorské činnosti
www.pronanotech.cz

Přírodovědné centrum MLÝN Radouňka, z.s., zastoupené Ing. Martinem
Kolářem
IČ: 26995395
Sídlo: U Dolního Skrýchova 176, 377 01 Jindřichův Hradec
Zájmová skupina: Pro vzdělávání
Ekonomická činnost: činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem
prosazování společných zájmů j.n.
www.mlynradounka.cz

Římskokatolická farnost – proboštství Jindřichův Hradec
IČ: 60821086
Sídlo: Kostelní 74, 377 01 Jindřichův Hradec
Zájmová skupina: Pro duchovní rozvoj
Ekonomická činnost: činnost náboženských organizací
www.proboststvi-jh.cz

Římskokatolická farnost Kunžak
IČ: 60820951
Sídlo: Kostelní 74, 377 01 Jindřichův Hradec
Zájmová skupina: Pro duchovní rozvoj
Ekonomická činnost: činnost náboženských organizací
www.proboststvi-jh.cz

Římskokatolická farnost Nová Bystřice
IČ: 60821035
Sídlo: Kostelní 74, 377 01 Jindřichův Hradec
Zájmová skupina: Pro duchovní rozvoj
Ekonomická činnost: činnost náboženských organizací
www.proboststvi-jh.cz

Římskokatolická farnost Staré Město pod Landštejnem
IČ: 60833389
Sídlo: Kostelní 74, 377 01 Jindřichův Hradec
Zájmová skupina: Pro duchovní rozvoj
Ekonomická činnost: činnost náboženských organizací
www.proboststvi-jh.cz

Římskokatolická farnost Strmilov
IČ: 60816317
Sídlo: Kostelní 74, 377 01 Jindřichův Hradec
Zájmová skupina: Pro duchovní rozvoj
Ekonomická činnost: činnost náboženských organizací
www.proboststvi-jh.cz

Soběslavská pahorkatina z.s., zastoupený Vlastimilem Bočánkem
IČ: 22761292
Sídlo: Sedlečko u Soběslavě 48, 392 01 Soběslav
Zájmová skupina: Pro veřejný rozvoj
Ekonomická činnost: všeobecné činnosti veřejné správy; veřejná správa a
hospodářská a sociální politika

STAGRA spol. s r.o., zastoupená Ing. Josefem Svobodou
IČ: 45023123, DIČ: CZ45023123
Sídlo: Družstevní 498, 378 56 Studená
Zájmová skupina: Zemědělci
Předmět podnikání: zemědělská výroba; opravy silničních vozidel; hostinská činnost;
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; silniční motor. Doprava;
zámečnictví, nástrojářství; montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;
diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlina ošetřování rostlin,
rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům; výroba, instalace,
opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů; činnost účetních
poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; výroba nebezpečných
chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a
chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; speciální
ochranná dezinfekce, desinsekce a deratizace
www.stagra.cz

Statek Horní Dvorce s.r.o., zastoupený Ing. Michaelou Dubovou
IČ: 28126327
Sídlo: Horní Dvorce 22, 378 53 Strmilov
Zájmová skupina: Zemědělci
Ekonomické činnosti: zemědělská výroba, včetně hospodaření na vodních plochách,
zejména živočišná výroba; výrob, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona; hostinská činnost; mlékárenství; poskytování tělovýchovných
a sportovních služeb v oblasti jezdectví; prodej kvasného lihu, konzumního lihu a
lihovin
www.hornidvorce.cz

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, zastoupené Mgr. Radkem
Hillayem
IČ: 00073172
Sídlo: nám. Republiky 86, 380 01 Dačice
Zájmová skupina: Pro vzdělávání
Ekonomické činnosti: střední odborné vzdělávání na učilištích; podpůrné činnosti
pro zemědělství a posklizňové činnosti; výroba zemědělských a lesnických strojů;
výroba ostatních strojů pro speciální účely j.n.; rekreační a ostatní krátkodobé
ubytování; činnosti autoškol a jiných škol řízení; ostatní vzdělávání j.n.
www.souz-dacice.cz

Svět fantazie, z.ú.
IČ: 04872380
sídlo: nám. Míru 162, 377 01 Jindřichův Hradec
Zájmová skupina: Pro volný čas
Předmět činnosti: přednášková, vzdělávací a osvětová činnost; zážitkové semináře
pro zájemce z řad široké veřejnosti, školských a dalších zařízení; vedení dětských
zájmových skupin; tréninkové centrum typu chráněných dílen; spolupráce a
poradenství rodinám v těžkých životních situacích, asistence při hledání odborné
pomoci; vytváření podmínek a poradenství pro vznik drobných spolkových a
dobrovolnických aktivit; zajišťování táborů a příměstských táborů; pořádání
výtvarných, tanečních, jazykových a jiných kurzů a volnočasových aktivit; pořádání
dětských a propagačních akcí; vytváření naučných stezek; provozování naučného
areálu za účelem výchovy a neformálního vzdělávání; rozšiřování, kompletace,
digitalizace, prezentace a seznamování široké veřejnosti s unikátní sbírkou fosilií
známou jako sbírka Henka a Nolly Blaas tak, aby byla zachována i příštím generacím
a přispěla k ochraně neživé přírody; vyhledávání sponzorů pro zajištění aktivit
ústavu; mediální propagace a marketing; vytváření nových pracovních míst; vytváření
nových míst pro odbornou středoškolskou a vysokoškolskou praxi; zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím (adresář kontaktů vyhledaných pomocí
internetu); environmentální výchova, vzdělávání a osvěta, která se zaměřuje také na
vztah člověka a prostředí ekologickou výchovou, a vede k osvojení znalostí,
dovedností a návyků, utváření hodnotové hierarchie a životního stylu potřebných
k ochraně životního prostředí ve smyslu zajištění udržitelného rozvoje v místním i
globálním měřítku; poskytování pravidelné péče o dítě od jednoho roku věku až do
zahájení povinné školní docházky
https://svetfantaziezu.cz/

TEKABEN s.r.o., zastoupená Pavlem Beníčkem
IČ: 26069695
Sídlo: Strojírenská 160, 380 01 Dačice
Zájmová skupina: Dodavatelé a zpracovatelé
Předmět podnikání: výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů;
velkoobchod; specializovaný maloobchod
www.tekaben.cz

MgA. Vlasta Elmerová
IČ: 04769601
Sídlo: Na Viničkách 993/15, 153 00 Praha 5 – Radotín
Zájmová skupina: Dodavatelé a zpracovatelé
Předmět podnikání: zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení;
maloobchod v nespecializovaných prodejnách; maloobchod s nápoji; ubytování;
stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
www.dobrecasy.cz

Vratislav Čech, zastoupený Ing. Zbyňkem Čechem
IČ: 60658541, DIČ: CZ699001121
sídlo: Dlouhá 431/V, 380 01 Dačice
Zájmová skupina: Dodavatelé a zpracovatelé
Předmět podnikání: shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných;
velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel; lesní hospodářství
a jiné činnosti v oblasti lesnictví; zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových,
proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku; shromažďování, sběr a
odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití; příprava staveniště;
truhlářské práce, opravy a údržba motorových vozidel kromě motocyklů;
zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení; silniční nákladní
doprava; ostatní profesní vědecké a technické činnosti j. n.
www.cech-odpady.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze,
se sídlem nám. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov
Fakulta managementu Jindřichův Hradec
zastoupená doc. Ing. Vladislavem Bínou, Ph.D.
IČ: 61384399
sídlo: Jarošovská 1117, 377 01 Jindřichův Hradec
Zájmová skupina: Pro vzdělávání
Ekonomická činnost: terciální vzdělávání
www.vse.cz

ZEPPY s.r.o., zastoupená Radimem Benešem
IČ: 26114771
Sídlo: Pluhův Žďár 68, 378 21
Zájmová skupina: Dodavatelé a zpracovatelé
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
www.zeppy.cz

