
dne 19. 10. 2013 od 9.00 do 12.00 hodin 
na náměstí T. G. Masaryka v Třeboni

IV. VeleTrh 
nezIskoVých 
orGanIzací

Na veletrhu se představí neziskové organizace působící v různých oblastech od kultury a sportu přes ochranu 
přírody, cestovního ruchu až po sociální oblast a zdravotnictví.
Svou činnost představí jak na pódiu, tak ve svých stáncích. Veletrh je prodejní!                                                      
OCHUTNAT TŘEBOŇSKO a posilnit se dobrým jídlem a pitím bude možné po celou dobu veletrhu.

Program:
   9.30      Slavnostní zahájení a zdravice starosty města Třeboně
          9.40     Zdravé město Třeboň – informace o činnosti
      10.00     Lékařská služba první pomoci
      10.20     Český zahrádkářský svaz – 50. výročí – prezentace organizace – bylinková zahrada
      10.50     Hafík + Agility
       11.20     LENTILKY – taneční vystoupení – DDM Třeboň
       11.40     Občanské sdružení pro podporu mobilního hospice na Třeboňsku
                       Hospicová péče svatého Kleofáše
       11.50     Divadelní spolek Kajetán - Pohádka „O STOPĚTOVI“
      15.30     Loutkové divadlo Třeboň – Pohádka „Dlouhý, široký a bystrozraký“

součástí kampaně „Měsíc pro neziskový sektor v Třeboni“ bude také:
1. 10. 2013 od 9.00 hodin  Seminář k novele Občanského zákoníku pro občanská sdružení – zasedací 
místnost MÚ Třeboň –  pořádá Jihočeská hospodářská komora Třeboň, více na www.jhk.cz
18. 10. 2013 od 19.00 hodin  Koncert ke 150. výročí založení pěveckého sboru Pěslav-Ozvěna –                 
divadlo J.K.Tyla 
18. - 20. 10. 2013 od 9.00 hodin  Výstava spojená s oslavou 150. výročí založení pěveckého sboru                 
Pěslav-Ozvěna – divadlo J.K.Tyla 
18. - 20. 10. 2013 od 9.00 hodin  Burza dětského a sportovního oblečení – školní jídelna Roháč –               
pořádá Klub Mája

Třeboňská rozvojová společnost ve spolupráci se Zdravým městem Třeboň 
a Jihočeskou hospodářskou komorou Vás zvou

Měsíc pro neziskový sektor v třeboni

• Třeboňský dámský klub
• Klub Mája
• Oddíl Rybníkáři
• Lékařská služba první pomoci Třeboň
• Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík
• Kynologická organizace Agility Třeboň
• Spolek přátel Třeboně
• Ledax o.p.s. - partner pro spokojenější stáří

• Český nadační fond pro vydru
• Oblastní farní charita
• Divadelní spolek Kajetán
• Spolek třeboňského loutkového divadla
• Agentura Třeboňsko
• Destinace Třeboňsko
• Český svaz zahrádkářů
• a dále naše pozvání přijal Domov pro osoby 

se zdravotním postižením v Pístině

seznam neziskových organizací, které se kampaně zúčastní a s jejichž 
činností se můžete seznámit případně si zakoupit jejich výrobky: 

Mediálním partnerem akce
je Destinace Třeboňsko

Třeboňská rozvojová společnost o.p.s.                   
je členem skupiny DfK Group.

Prohlídka vozů FORD 
po dobu veletrhu


