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V takové krásné společnosti
Je únor, masopustní čas, čas plesů, 

bálů, maškarních zábav.

Bechyně se rozloučí s dalším svým významným 
občanem, kterým byl

MILOSLAV HLAVÁČEK
Narodil se 3. prosince 1919 v Ševětíně. Bechynští 

občané na něj budou vzpomínat hlavně jako na 
vynikajícího sportovce, kulturního, dobrého a laskavého 
člověka.

Věnoval se sportu celý život, hrál výborně fotbal, hokej, 
stolní tenis, ale své sportovní srdce zasvětil tenisu. Aktivně 
jej provozoval do obdivuhodných pozdních let; k tomu ještě 
připojil i trenérskou a funkcionářskou práci, kde předával 
své nadšení mladší a mladší generaci. Čtvrt století stál 
v čele Jihočeského tenisového svazu, byl členem pléna čsl. 
svazu a neuvěřitelných padesát let byl předsedou místního 

tenisového oddílu. Byl to vskutku guru všech bechyňských a 
jihočeských tenistů.

Zemřel 10. 1. 2009. Díky za všechno!

+Životní jubilea 
únor 2009

90 let Kotěšovec Václav
Kynclová Anežka

87 let Klímová Jarmila
86 let Třešňáková Marta
85 let Kotěšovcová Libuše
84 let Bohuslavová Milada
83 let Kloudová Růžena
81 let Dvořáková Marie
80 let Matějková Libuše
79 let Dousek František

Podholová Helena
78 let Černoch Josef
77 let Dousková Marie

Fílová Jarmila
76 let Janoutová Julie
75 let Chudá Růžena

Švorcová Ernestina
Zavadil Jiří

+INFORMACE 
O ZMĚNÁCH NA DANI 

Z NEMOVITOISTÍ OD r. 2009

Finanční úřad v Táboře upozorňuje, 
že na území obce Bechyně došlo 
k digitalizaci nebo obnově katastrálního 
operátu v katastrálním území na části 
Bechyně - jižní část, intravilán.

 
Od roku 2009 se v tomto katastrálním 

území stává poplatníkem daně vlastník 
pozemku evidovaného v katastru 
nemovitostí. U pronajatých pozemků, které 
zůstaly evidovány ve zjednodušené 
evidenci, je poplatníkem daně nájemce. 
Pokud pozemky evidované ve zjedno-
dušené evidenci nejsou pronajaty, je 
poplatníkem daně vlastník pozemku.

Nově vzniká povinnost přiznat daň:

1) vlastníkovi pozemku, pokud  
pozemek byl v některém roce v období od 
roku 1993 do roku 2008 včetně evidován 
v katastru nemovitostí zjednodušeným 
způsobem (ve zjednodušené evidenci) a do 
zdaňovacího období roku 2008 byl pronajat 
a přiznán k dani nájemcem, a do konce roku 
2008 byl pozemek převeden do parcely 
katastru nemovitostí. Přitom není rozhodné, 
zda pozemek evidovaný jako parcela 
katastru nemovitostí je pronajat či nikoliv. 

2) dosavadním nájemcům, kteří 
u těchto pozemků daňovou povinnost 
zároveň pozbývají.

Daňové přiznání, případně dílčí 
daňové přiznání, je nutno podat 
Finančnímu úřadu v Táboře nejpozději 
do 30. dubna 2009. 

Do daňového přiznání, oddílu k dani 
z pozemků, se pozemky uvedou podle 
čísel parcel katastru nemovitostí.

+Spolupráce s Nadací ČEZ nadále úspěšně pokračuje

Město Bechyně aktivně spolupracuje s Nadací ČEZ od roku 2004. V roce 2008 se díky 
nadačnímu příspěvku podařilo vybudovat veřejné osvětlení v nově vzniklé obytné zóně 
v lokalitě U Studen. 

Veřejné osvětlení má zajistit větší bezpečnost obyvatel i návštěvníků výše uvedené 
lokality. V ulicích této nově vznikající části Bechyně bylo osazeno celkem 12 stožárů 
veřejného osvětlení o výšce 12 m, 1 stožár o výšce 4,4 m v Lomené ulici a 9 zahradních 
stožárových svítidel o výšce 1,2 m. Výška posledně zmiňovaných stožárů byla omezena 
vzdušným vedením VVN. Stožáry byly pro lepší světelnou pohodu osazeny svítidly s bílým 
světlem.

I.Z.



+

zemřel za války, pohřební průvod na jeho 
počest se pro bechyňské občany stal 
doslova protiněmeckou manifestací.

Ale vraťme se k pěveckému sdružení 
Lužničan. V posledním období existence Bechyně hudební 
(pěvecký spolek byl činný až do osudného - pokračování roku 1948) v jeho řadách zpívali např. dva 
vynikající tenoři - J. Leitner a J. Lenz, 
sopránové hvězdy pí Wolfová a sl. Burdová, 

V minulém čísle Zpravodaje jsme dále zde působili K. Šašek, J. Řehoř, 
skončili u historie pěveckého spolku výborný basista p. Havlovec, manželé 
Lužničan. Prvních aktivních členů bylo 39, Konývkovi a Faladovi, altistka pí Vondrová, 
přispívajících 53. Tento spolek se nemalou slečny Kožíšková a Pavlínová, nezapo-
měrou podílel na hudební kultuře města. menutelná uči telka hry na klavír  

H. Sekyrová, J. Zíková a určitě bychom si 
vzpomněli i na další aktivní členy sboru. Je 
jistě správné zmínit také úzkou spolupráci 
Lužničana s bechyňským neprofesionálním 
symfonickým orchestrem, se kterým 
spolupořádal mnoho významných koncertů 
především v těžké době nacistické 
okupace. A nejen v Bechyni, ale například 
i v Táboře ve spolupráci s místním 
Hlaholem. (Více v příštím pokračování.)

„Žádná oslava, včetně těch nejposled-
nějších, se neobešla bez přítomnosti Připomeňme některá jména sbormistrů 
pěveckého spolku Lužničan. Vidím dodnes a činitelů spolku: Antonín Nový, Karel Partl, 
postoj Rudy Buriana s ladičkou v ruce, Jan Lapáček, Karel Kučera, Václav 
udávajícího tóninu skladby. Vzpomínám na Kudláček, Josef Šatra, Karel Kuna, Karel 
každoroční slavnost k výročí upálení Kohout, Karel Hineis. V roce 1913 byli 
M. J. Husa, kdy se od Husova kamene na sbormistry zvoleni Karel Kohout a Rudolf 
náměstí po zaznělé písni „Hranice vzplála“ Burian, o kterém se zde zmíníme blíže.
vydal průvod městem na fotbalové hřiště 
u mostu k symbolickému ohni“, říká 
R. Plachta.

Slíbili jsme, že se při naší procházce 
bechyňskou hudební minulostí dotkneme 
všech hudebních žánrů. Nemůžeme proto 
opominou t  s lavného  j i hočeského  
muzikanta, ne sice rodáka z Bechyně, ale 
z nedalekých Netěchovic, Karla Komzáka. 
Hudební tvorba rodu Karla Komzáka 
nazývaného Tři muzikanti je dodnes 
oř íškem pro  hudební  h is tor iky  -  

Pan učitel Rudolf Burian ( 26. 2. 1881-
14. 7. 1942) byl charismatický člověk, tak 
trochu bohém, nadšenec, velký učitelský 
i redaktorský vzor dodnes. Do Bechyně 
přišel ze Soběslavi v r. 1912 a předcházela 
ho pověst neznaboha, pokrokáře, člověka, 
který se odmítá bezmyšlenkovitě podřizovat 
předsudkům a lidské hlouposti. Nicméně 
i přes nesouhlas některých městských 
radních se v dalších letech stal jednou 
z nejvýraznějších osobností města. Kromě 
funkce sbormistra Lužničanu byl členem 
Sokola, ochotnického divadelního souboru, 
obecní knihovny, Masarykovy letecké ligy. 
V časopise Lázně Bechyně, jehož byl 
redaktorem a duší, se především snažil 
postihnout společenské a kulturní dění 
našeho města v předválečných letech 
a úspěšně rozvíjel i zájem čtenářů 
o lázeňský a turistický ruch, v němž správně 
spatřoval pro město velkou ekonomickou 
šanci. Pan učitel po zcela naplněném životě 

Z historie Bechyně

pro podobnost skladeb koncepcí i žánrem; 
málokdy byla díla signována. Otec Karel 
(1823 - 1893), syn i vnuk, rovněž Karlové.

Nejstarší Karel Komzák byl kapelníkem 
a hudebním skladatelem. Jeho otec byl 
panským kovářem u Vratislavů z Mitrovic 
z panství Koloděje, maminka byla 
u Vratislavů panskou komornou. Karel od 
dětství toužil po otcových houslích, dočkal 
se pak vlastních. Jeho první hudební výuka 
končila otcovými slovy: „Kadlíku, muziky se 
nikdy nespouštěj, ta ti vždy opatří k chlebu 
máslo“. Dále pokračoval u kolodějského 
učitele Parkose, který ho naučil hrát i na 
varhany. Už v devíti letech hrál v zámecké 
kapele, po triviální škole a pobytu „na 
handlu“ kvůli němčině studoval pak 
v Českém Krumlově. Hrál na varhany 
a zvládl i dirigování chrámového sboru. 
V Praze pak studoval varhanickou školu 
a v r. 1841 doplnil své hudební vzdělání 
pedagogickým kursem. V r. 1842 se stal 
podučitelem v kolodějské škole, v té době 
se naučil hrát na všechny smyčcové 
i dechové nástroje. Toužil však jít dál, proto 
odešel do Prahy a opět za přispění 
Vratislavů z Mitrovic se stal úředníkem 
Zemského ústavu pro choromyslné. I tady 
se věnoval hudbě a z chovanců ústavu 
dokonce sestavil orchestr. Později si pořídil 
orchestr vlastní a stal se populárním 
skladatelem a kapelníkem. Při zábavách 
nadchl publikum svými čtverylkami, 
polkami, třasáky, kvapíky i valčíky. Nakonec 
jedna pozoruhodnost: jedním z členů jeho 
orchestru byl mladý nadaný violista Antonín 
Dvořák, s nímž jej pojilo celoživotní 
přátelství. 

Karel Komzák - komponista složil na 
200 skladeb. Nakonec přijal nabídku na 
post vojenského kapelníka 11. píseckého 
pěšího pluku; pluk působil v Itálii, Rakousku, 
Hradci Králové a Plzni. Kapela nehrála jen 
líbivé melodie, do svého repertoáru 
zařazovala i premiérové novinky, např. 
v sezóně 1879-1880 nastudovala 
Dvořákovy Slovanské tance. Komzák také 
psal skladby pro svého syna Karla, tehdy již 
věhlasného a oblíbeného hudebníka, který 
žil v Badenu u Vídně.

Ve svých sedmdesáti letech podlehl 
opakované mrtvici a na poslední cestě jej 
přišla doprovodit hudba vltavotýnských 
rodáků. Na rozloučenou zahrála jeho 
skladbu Poslední cesta.

-ap- + -vf-

Svatba pana R. Buriana

Karel Komzák

Ze hřbitova v Týně nad Vltavou
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DIVADLO

Středa 18. března / 19 hodin / Velký sál KD / Vstupné 220, 
200 a 150 Kč, v přeprodeji od 16. února v Café-Baru U Hrocha 
Krimikomedie od Alma de Groen, která řeší mezi přítelkyněmi 
morální dilema, jako věrnost a zbabělost, přátelství, práci 
a peníze, čestnost a komformizmus, útlocitnost a živočišnost 
a hlavně … co když to byla láska? Rozuzlení je šokující.
V nastudování Intimního divadla Bláhové Dáši hrají: Dana 
Batulková, Nina Divíšková, Dáša Bláhová a Lenka Skopalová.

tipměsíce

XV. ročník BECHYŇSKÉ PERLENÍ

XV. ročník

Změna programu vyhrazena

Celostátní přehlídka klasické amatérské divadelní tvorby
v duchu

“ZA MÁLO PENĚZ HODNĚ MUZIKY”
vstupné 20 / 40 Kč

Pátek 6. února - Sobota 7. února / Prostory KD dle 
programu / Vstupné 20 až 40 Kč na jednotlivá představení, 
permanentka na celou divadelní přehlídku 200 Kč
Pro milovníky divadla je připravena bohatá nabídka 
představení jak pro dospělé tak i pro ty nejmenší diváky.

Sobota 21. března / 20 hodin / VS KD / vstupné 90 Kč
Lidová veselice pro všechny Pepy, Jozífky, Jožiny i Pepičky 
a nejen pro ně. Hraje dechová kapela Vitějičanka.

JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA 

Středa 4. února / 18.30 - 20.00 / Klubovna KD
Čtvrtek 5. února / 17.00 - 19.30 / Klubovna KD
Informace o jazykových kurzech na www.skrivanek.cz

ANGLIČTINA PRO VŠECHNY

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 16., 23. února / 16.30 - 20.00 hodin / Klubovna KD
Úterý 17., 24. února / 18.00 - 19.00 hodin / Klubovna KD
Kurzy se konají pod vedením lektorky Kristýny Procházkové, 
tel. 721 503 325 nebo www.raeesah.wz.cz

PLESOVÁ SEZÓNA

Pátek 13., 20., 27. února / 20.00 hodin / Velký sál
Pro absolventy základních tanečních a také pro ty, kteří se 
chtějí pobavit a připravit se na plesovou sezónu. Vstup pouze 
pro frekventanty.

TANEČNÍ PRO VŠECHNY

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY

RYBÁŘSKÝ PLES 14. února

MATURITNÍ PLES SPŠK 21. února

SPOLEČENSKÝ PLES VÚ 3517 6. března

HASIČSKÝ PLES 7. března
K poslechu a tanci hraje dechová kapela Vitějičanka 
a taneční orchestr Happy Band. Předprodej vstupenek 
v knihkupectví Petra Voka od 9. února 2009.

Úterý 17. února / 17.30 hodin / Velký sál / Vstupné 30 Kč
Zveme všechny zamilované i milující na veselou diskotéku 
plnou soutěží a volbou Miss Valentýnky a Missáka Valentýna. 
Přijďte se pobavit a zatančit si, a to nejlépe v červeném nebo 
růžovém oblečení, které bude „co nejvalentýnovatějští“.

PRO DĚTI

Sobota 28. února / 15.00 hodin / Velký sál / Vstupné 30 Kč
Veselý maškarní rej plný her, písniček a soutěží, kterým Vás 
letos budou opět provádět kamarádi z Divadélka KOS.

   DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE

TANEC A ZÁBAVA

(PO) VALENTÝNSKÉ DISCO pro náctileté

Pátek 6. února 

18.00 - 20.10 /MS/ DS Jiří Poděbrady 

EZOP
20.20 - 21.45 /VS/ DRH Praha

NOC V ČASE SLUNOVRATU
21.50 - 22.35 /MS/ Prase na koni

MOUCHA NA HLAVĚ
Sobota 7. února

  9.00 - 9.45 /VS/ DS Tábor o. s.

MALÝ ALENÁŠ
10.00 - 11.10 /MS/ OS DS Prácheňská scéna Písek

JAK TO BYLO S RŮŽENKOU
Stanislav Tomek

13.30 - 14.15 /VS/ Rozkoš při o. s. R-R Praha

STAŘENY
14.30 - 15.40 /MS/ BDS Lužnice 

TAK TAKHLE TO BYLO
15.50 - 17.20 /VS/ DS Bezchibi Brtnice Horní Město

VRAŽDA SEXEM
20.00 - 21.20 /VS/ Banda o. s. Benešov

BLÁZINEC
21.40 - 23.00 /MS/ Divadlo Kámen Praha 

OPIČÍ TLAPA

2009

aneb řekni mi 

pravdu o své lásce

MRCHY  

PŘIPRAVUJEME       NA BŘEZEN



Zahájen nábor studentů do 
magisterského a bakalářského studia

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity Praha zahájila 
nábor studentů do kurzu celoživotního vzdělávání s možností pokračovat 
v bakalářském a magisterském studiu bez přijímacích zkoušek. Studium probíhá 
v Sezimově Ústí v Centru odborné přípravy a absolventi získají titul Bc. resp. Ing..

Ve školním roce 2009/2010 bude v bakalářské stupni otevřen obor 
„Podnikání a administrativa“, v magisterském obor „Veřejná správa 
a regionální rozvoj“.

Bližší informace na www.pef.czu.cz, odkaz „Konzultační 
střediska“ nebo www.trendpartner.cz, tel. 604 215 815.

+
„Hračky pro Kosovo“. Zde předvedli klienti Ohlédnutí za činností 
obrovskou šikovnost a zručnost, díky které 

seniorů v Domově pro se jim podařilo vyrobit nádherná plyšová 
zvířata (6 myší a 1 medvídka), a ta byla seniory Bechyně
posléze poslána dětem do Kosova.Tento 

Stejně jako každý chvályhodný počin naše klienty nadmíru 
rok i ten loňský byl uspokojil a doufáme, že u srdíčka zahřál 
v DpS Bechyně i děti, kvůli kterým se tak snažili.
bohatý na volno- Pomalu se blížil konec kalendářního 
časové aktivity. roku a my měli v plánu zakončit ho pestrým 
Denně docházeli programem. A to jsme také zrealizovali. 
k l i e n t i  n a  Příjemné a útulné prostředí vytvořené díky 
dopolední aktivity rekonstrukci starých oken za nové jsme už 
v rámci programu pouze „doladili“ ozdobenými vánočními 

„Nestůj stranou“. stromky a voňavými větvičkami.
Hráli společenské Jako každoročně jsme se nadýchali 

h r y ,  v y r á b ě l i  klidné adventní atmosféry na výstavě 
všemožné výtvory betlémů ve Hvožďanech, zazpívali, zatančili 

z různých materiálů, a pobavili jsme se na Předvánočním setkání 
trénovali mozek, zpívali, seniorů v kulturním domě Bechyně, nad 

navštěvovali Filmový klub a s nadšením se významem adventu a o vánočních zvycích 
zapojovali do pracovní činnosti jako třeba jsme si zapřemýšleli při „Posezení u punče“.
v prosinci, kdy vyrobili adventní svícny Během předvánočních dnů nám přijeli 
a upekli perníčky. zahrát i muzikanti z nedalekých i vzdá-

Nestáli stranou ani pokud šlo o výlety. lených koutů republiky. Vyslechli jsme 
Vyjeli jsme všemi směry převážně po jižních staropražské písně i písně vánoční v podání 
Čechách. Pěkný den jsme si užili v nově roz- olomoucké hudební skupiny Viola. Z Prahy 
šířené ZOO Ohrada u Hluboké nad Vltavou. nám přijela pozvednout náladu naše „stará 
Abychom zjistili, jak to chodí u „sousedů“, známá“ hudební agentura Aima-Ema, 
vypravili jsme se také do ZOO v Jihlavě, tentokrát s přednáškou na téma „Slavné 
vyhlášené svou Africkou vesničkou. refrény“. Radost seniorům přineslo 

Znalosti a vědomosti z historie jsme si představení dětí MŠ Jahůdka, hudební 
osvěžovali na zámcích Kratochvíle vystoupení pana Vozky a také dobrovolníci, 
a v Nových Hradech. A že už jsme byli tak hudební duo p. Bílek s pí. Bittnerovou, kteří 
blízko rakouských hranic, neváhali jsme nám ochotně a rádi pomáhají tuto pokojnou 
ochutnat zmrzlinu na náměstí malebného atmosféru vytvořit.
městečka Gmünd. Stejně tak děkujeme táborskému Swing 

Klienty navrhnutým výletem do centra Bandu, který nám poslední adventní neděli 
Českých Budějovic byli nadšeni všichni zatroubil sérii vánočních koled u nás na 
účastníci, zvláště poté, co se jim splnilo terase.
přání navštívit po letech Masné krámy. A rok 2008 je za námi…
Nemluvě o jejich údivu, když spatřili nově Do dalšího roku kráčejme zpříma, bez 
vystavěné autobusové nádraží Mercury. nemocí a strastí a s úsměvem na rtech.

Musíme se zmínit i o četných Všem obyvatelům Bechyně přejeme 
návštěvách muzea v Týně nad Vltavou spolu s vedením Domova hodně 
i Bechyni s různorodými výstavami. zdraví a pohody 

A protože jsou mezi námi klienti v novém roce 
s omezeným pohybem, uspořádali jsme pro 2009.
ně projížďky do jejich rodišť, míst, kde Za úsek aktivit
prožívali šťastné chvíle se svými rodinami. Petra 

Za co si ale naši senioři zaslouží velikou Lauterkrancová 
pochvalu, je aktivní zapojení se do a Blanka Tomaňová
charitativních akcí. 

Pro organizaci UNICEF jsme ušili 
6 panenek, které byly vydraženy za 
3.600 Kč, a takto získaný finanční obnos 
putoval na očkovací programy, jejichž 
zásluhou se každoročně podaří v rozvo-
jových zemích zachránit před smrtí téměř 
3 miliony dětí do 5 let věku.

Další příležitostí udělat něco pro druhé 
byla sbírka pořádaná Městským muzeem 

Jako houby po dešti 
aneb doporučené 

knižní novinky 
o jižních Čechách

Juřík, Pavel: Jihočeské dominium. Praha, 
Libri 2008.
Bohatě ilustrovaná celobarevná kniha 
prezentuje historii starých šlechtických rodů, 
s nimiž jsou jižní Čechy bytostně spjaty: rody 
Vítkovců a Rožmberků, Eggenbergů, 
hlubocké i orlické linie Schwarzenbergů 
a Buquoyů.

Kohout, Jiří: Chýnovsko, svědectví 
starých pohlednic a fotografií. 
Město Chýnov 2008.
Zaujme nejen rodáky a pamětníky. Historicky 
cennou je kapitola o chýnovských domech 
a chalupách z počátku minulého století 
i s jejich tehdejšími obyvateli. Materiály 
poskytl sběratel Alois Zadražil ze sbírek 
svého dědečka. Další sbírku pohlednic dodal 
Dalibor Štěpán z Tábora a další. Autorem 
textů je historik a etnograf, ředitel 
Prácheňského muzea v Písku Jiří Prášek, 
který v Chýnově dlouhá léta žil.

Mikroregion Bechyňsko - cykloturistická 
mapa 1 : 50 000. Praha, Kartografie 2007.
Mapa se stručnými texty o Bechyni, Březnici, 
Černýšovicích, Dobronicích, Haškovcově 
Lhotě, Hodětínu, Hodonicích, Raděticích, 
Ratajích, Sudoměřicích a Záhoří. 

Soukupová, Hana: Prožívat několik životů.  
Deset let v osudech pěstounských rodin. 
České Budějovice 2008. 
Zajímavé postřehy redaktorky Českého 
rozhlasu o intimních pocitech lidí, kteří vzali 
na sebe břemeno pěstounů, náhrady rodičů 
a rodiny. Setkáváme se s vyprávěním o 
šťastném pocitu zachráněných dětí, ale 
i jejich zklamání. Možná podle slov autorky 
může působit depresivně, drsně, ale je třeba 
vidět autentické příběhy pozitivně, nadějně. 
Je to emotivní návod pro ty, kteří se chtějí 
tohoto pěstounského poslání zhostit, pro lidi, 
kteří si hlavně sami mezi sebou rozumějí.

Břicháček, Pavel: Nebe a peklo na zemi. 
Románské a raně gotické dlaždice 
z milevského premonstrátského kláštera. 
Město Milevsko, 2007.
Kniha o části historie milevského kláštera, 
která vychází z archeologických výzkumů 
z let 1934, 1937, 1992 - 2005. Náboženský 
život byl součástí společnosti a převážně se 
odehrával v duchovních centrech: klášterech 
a kostelích. Kromě bohoslužeb působila na 
věřící i výtvarná součást výzdoby chrámu. 
Tato kniha se zabývá nálezy a motivy 
nalezených podlahových dlaždic. Milevské 
dlaždice představují unikátní soubor, který 
nemá ve střední Evropě obdoby. Bohatě 
vypravená publikace fotografiemi, kresbami, 
seznamem literatury a použitými infor-
mačními prameny.

Doporučujeme dokumentární knihu, která 
vyšla pod titulem VYHNANCI. Její obsah 
vyplňuje 120 životních příběhů násilně 
vystěhovaných rolnických rodin v pade-
sátých letech za nadvlády komunistů v akci 
KULAK. Dále je v ní unikátní jmenný 
celorepublikový seznam všech takto 
postižených rodin, kterých bylo téměř 
dva tisíce. Tuto knihu lze zakoupit v Bechyni 
v knihkupectví Petra Voka v Libušině ulici .

Co, kdo, kde, kdy...



+Projekt Comenius

ZŠ Bechyně Libušina 164 se zúčastnila 
přípravné návštěvy k projektu partnerství 
škol Comenius ve francouzském městě 
Tours ve dnech od 11. 1. 2009 do 16. 1. 2009

Blížíme se k 5. výročí vstupu České 
republiky do EU. Ať už je názor jednotlivců 
na EU jakýkoli, plynou z tohoto členství 
různé výhody a nové možnosti. 

Jednou z těchto výhod je i program 
celoživotního vzdělávání, který zahrnuje 
několik forem podpory vzdělávacích aktivit 
zaměřených na vysoké, střední, základní i 
mateřské školy. Národní agentura pro 
evropské vzdělávací programy (NAEP) jako 
součást Domu zahraničních služeb MŠMT 
k o o r d i n u j e  v z d ě l á v a c í  p r o g r a m y  
mezinárodní spolupráce. NAEP vznikla díky 
nové generaci programu LLP 2007-2013 
(Program celoživotního učení), kam se 
transformovaly aktivity Národních agentur 
Socrates a Leonardo da Vinci. Cílem NAEP 
je vytvářet informační systém o vzdě-
lávacích programech EU a o jiných 
mezinárodních aktivitách, poskytuje 
informační a konzultační služby týkající se 
svěřených programů, organizuje národní 
a mezinárodní semináře a konference, 
propaguje české školství v zahraničí 
a vydává informační materiály. V rámci 
výuky anglického jazyka v 7. a 8. ročníku se 
ZŠ Bechyně Libušina 164 v letošním 
školním roce zapojila do aktivity eTwinning, 
podporované Národní  Agenturou,  
a společně s týmem učitelů z Francie, 
Španělska a Maďarska se dohodla na 
aktivní účasti v programu celoživotního 
učení Comenius - partnerství škol, který je 
dotovaný z fondů EU. Všechny partnerské 
školy se dohodly na setkání formou tzv. 

+Zápis 
s Ferdou Mravencem

V pátek 16. ledna proběhl na staré 
škole zápis do 1. třídy. K Zápisu s Ferdou 
Mravencem přišlo 27 předškoláků se 
svými zákonnými zástupci. Pro 3 děti 
rodiče žádají odklad povinné školní 
docházky. Předpokládaný počet našich 
budoucích prvňáčků je 24.

přípravné návštěvy, která proběhla ve 
dnech 11. 1. 2009 až 16. 1. 2009 ve 
francouzském městě Tours. ZŠ Bechyně 
Libušina 164 byla reprezentovaná dvojicí 
vyučujících anglického jazyka Anetou 
Petrunovou a Romanou Švestkovou. 
Hostitelskou školou ve Francii byla College 
Paul Valery, v jejíž prostorách se uskutečnil 
hlavní program přípravné návštěvy.

Během přípravné návštěvy se účastníci 
z ostatních zemí seznámili s hostitelskou 
školou, jejím zázemím, vyučovacím 
p r o g r a m e m  a  m e t o d a m i  v ý u k y,  
a samozřejmě i s kolektivem pedagogů, 
který bude spolupracovat na projektu. 
Nevšedním zážitkem byla nejen přítomnost 
v hodinách francouzských kolegů 
(budoucích partnerů), nýbrž i možnost 
aktivního zapojení se do výuky - jelikož 
skoro všichni představitelé zahraničních 
škol byli vesměs učitelé anglického jazyka, 
mohli se zúčastnit několika hodin AJ, kde 
v komunikaci s francouzskými žáky dostali 
prostor mimo jiné i pro představení své 
země a školy. Poté se účastníci věnovali 
definování cílů projektu, určení úkolů 
a odpovědností jednotlivých institucí, 
vypracování podrobného pracovního plánu, 
metodiky průběžného hodnocení aktivit 
a šíření výsledků projektu. A tak myšlenka 
nahlédnout do renesance a nastínit 
ostatním Evropanům, čím bylo toto období 
pro nás významné a jaké jeho stopy jsou 
k vidění v přítomnosti, dostala konečnou 
podobu.

Prioritní aktivitou po přípravné návštěvě 
nyní bude dopracování žádosti o partnerství 
škol v rámci programu celoživotního učení 
Comenius; další komunikace s budoucími 
par tnery ohledně všech ujednání  
a možných dodatků, a předložení žádosti ke 
schválení Národní agenturou za dodržení 
stanoveného termínu.

Naší účastí na přípravné návštěvě jsme 
udělali první krok směrem k budoucímu 
projektu partnerství škol. Nyní je před 
týmem pedagogů a žáků ze ZŠ Bechyně 
Libušina 164 velmi náročná část tohoto 
projektu - příprava podkladů k získání 
grantu na 2 roky, v průběhu kterých by měla 
probíhat tato spolupráce. Doufáme, že naše 
šance na zajímavou spolupráci se školami 
ze zahraničí bude naplněná! Pokud ano, 
brzy se o tom dočtete.

S přátelským pozdravem,
Aneta Petrunova, Romana Švestková

+Ferdovi kamarádi - pro 
naše předškoláky

Ve čtvrtek 15. ledna jsme přivítali na naší škole 
ZŠ Libušina budoucí prvňáčky. Učitelé s pomocí 
žáků 5. tříd pro ně připravili zábavnou prohlídku 
prostor školy. Páťáci převlečení za kamarády Ferdy 
Mravence si předškoláky rozdělili do skupin a pro-
cházeli s nimi školou. Děti nahlédly do družiny, 
školního klubu, keramické dílny a v 1. a 2. třídě si 
vyzkoušely za pomoci prvňáků a druháků 
vyučování v hodině pracovní činnosti. Zajímavá 
pro ně byla i ukázka historické třídy v učebně 
dějepisu, která jim přiblížila dobu, ve které chodily 
do školy jejich babičky a prababičky. V nové 
sportovní hale si mohli předškoláci „zařádit“ na 
překážkové dráze a ověřit si svojí tělesnou 
zdatnost. Doufáme, že v naší škole prožili příjemné 
dopoledne a s mnohými z nich se setkáme 
v příštím školním roce. 

M.Š.

+Zápis s Krtečkem

Dne 16.ledna proběhl na škole zápis do první 
třídy. Po vstupu do školy čekal na děti populární 
Krteček, který je provázel po celou dobu zápisu. 
Tentokrát dětem pomáhali i rodiče, kteří 
obtiskovali první zanechanou stopu svého 
potomka ve škole. Na dalších stanovištích pak 
plnily děti již samy zadané úkoly a Krteček je 
odměňoval drobnými dárky od sponzorů školy, 
za což jim patří naše poděkování. 

K zápisu letos přišlo 35 dětí a do lavic v září 
nastoupí 34 žáků. 

Mgr. Milena Borková

+Návštěva předškoláků
 z mateřských škol

Dne 8. ledna byli pozváni do naší školy 
budoucí prvňáčci. Nejsou na naší škole poprvé, 
protože řada z nich navštěvuje školní kroužek 
Hláska, kde se učí správné výslovnosti. Některé 
děti přichází každý měsíc ještě na akci Předškolák, 
kde se seznamují nejen s chodem školy, ale 
i kroužky a předměty, které na ně v dalších letech 
čekají.  Sešly se také se žáky školy, kteří pomáhali 
se soutěžemi pro ně připravenými paní učitelkou 
Zorou Kotounovou. Tentokrát si zacvičily 
a zasoutěžily v tělocvičně školy.

Druhá část jejich návštěvy probíhala 
v učebně dramatické výchovy, pod vedením pana 
učitele Františka Oplatka. S některými z nich jsme 
se setkali o týden později na zápisu do školy. Zápis 
zvládly beze strachu díky adaptaci v již známém 
prostředí.

Mgr. Milena Borková



Mateřská škola Jahůdka Bechyně vyhlašuje

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2009/10,

který se bude konat ve čtvrtek 2. dubna 2009

pro děti, které dovršily tří let, a pro děti, které v příštím školním roce dovrší tří let!!!

Před tímto datem je třeba si v MŠ vyzvednout tiskopis Žádost o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání a evidenční list.

K zápisu je třeba přijít s touto řádně vyplněnou žádostí, se zdravotním průkazem 
dítěte, průkazem totožnosti a potvrzením o očkování dítěte na evidenčním listu podle 
§50 zákona č. 258/2000 Sb.

Ve středu 8. 4. 2009 bude pro nově zapsané děti  Den otevřených dveří v MŠ
od 8,00 do 10,00 hodin - přezutí s sebou.

Děti budou s rodiči jen sledovat činnosti a protředí v MŠ a v době svačiny si mohou 
pohrát s hračkami v herně, pobyt nových dětí nesmí narušit provoz školy, ani omezovat 
aktivity dětí v MŠ. Rodiče jsou povinni své děti usměrnit, dodržovat pravidla školy, 
dodržet bezpečnost  dětí a chránit majetek školy.

+Nejnovější statistické 
údaje o činnosti 

knihovny v roce 2008

stav fondu  19 671
přírůstky  658
úbytky  221
registrovaní čtenáři 595
návštěvníci 10 473
výpůjčky 29 869
výpůjčky periodik 5 490
meziknihovní výpůjční služba(MVS) 52
akce pro návštěvníky 37
návštěvníci akcí 755
PC internet pro uživatele 3
návštěvníci internetu 2 053

Nabídka časopisů
Pro dospělé: Story, Rytmus života, 

Květy, Tina, Svět ženy, Reflex, Zahrádkář, 
Katka - nový byt, Chatař - chalupář, Zdraví, 
Puls, Maminka, Marianne, Burda, Praktická 
žena, Computer, Mobility, Auto typ, Lidé 
a země, Bydlení, Koupelny
Táborský deník, Táborsko, A2, Senát
Pro děti: Bravo, Bravo Girl, Dívka, 
Mateřídouška, Kačer Donald, Čtyřlístek 

Kopie anotací a obálek knih
Naše knihovna začala přebírat u nových 

titulů anotace knih do svého katalogu ve 
spolupráci s firmami Computer Press, a. s., 
Euromedia, k. s., Kanzelsberger, a. s., 
Kosmas, s. r. o., LIBREX, Pavel Dobrovský - 
BETA, Knižní velkoobchod Pemic, a. s., 
Vltava, a. s. Kopie anotací a obálek nových 
knih najdete na stránkách elektronického 
katalogu knihovny na www.kulturnidum.cz.

Výstava
Zveme na výstavu fotografií „Mít v životě 

kliku“ M. Gärtnera a černobílou fotodo-
kumentaci Oslav Mostu

EH

+Informace o činnosti  Svazu diabetiků v Bechyni.

I v letošním roce je připravena řada akcí pro naše spoluobčany, kteří trpí diabetem, ale nejen pro ně.
PROGRAM ZDRAVOTNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI POŘÁDANÝ ÚO SVAZU DIABETIKŮ V BECHYNI V ROCE 2009

 
Datum Hodina Téma schůzky Místo konání Edukátor
26. 2. od 15.30 Cukrovka - droga hotel Jupiter zdr. sestra M. Kratochvílová
19. 3. od 15.00 Co dělat než přijede záchranná služba Jupiter - restaurace záchranář D. Vondroušek
22. 4. od 15.00 Psychosomat. zátěž pacienta při hospitalizaci hotel Jupiter zdr. sestra Bc. I. Komárková
13. 5. od 15.00 Komplexní pohled na zdraví člověka hotel Jupiter MUDr. H. Sedláčková - Řezníčková
  3. 6. Přírodní zdroje při léčbě člověka hotel Jupiter bylinkář Pavel Váňa
17. 9. od 15.00 Volné téma Jupiter - restaurace MUDr. Helena Ingrová
15. 10. od 15.00 Sociální služby poskytované MěÚ Bechyně hotel Jupiter Mgr. Fišerová
12. 11. od 13.00 Den pro zdraví - pulsová terapie KS města Bechyně paní Podařilová
17. 12. od 15.00 Neuropatie končetin a jejich prevence Jupiter - restaurace lékař neurolog

Předem mnohokrát děkujeme všem sponzorům, kteří na tyto aktivity přispívají. Rádi mezi námi přivítáme nové členy, kteří mohou 
být zaregistrováni na členské schůzi konané ve čtvrtek 19. 3. 2009 od 15 hodin v salonku hotelu Jupiter. Přijďte mezi nás.

J. Ch.

+
ředitel KSMB Mgr. Štěpán Ondřich,Oznámení o vyhlášení 
tel: 381 212 433, 381 213 338, 606 911 007.

výběrového řízení Možnost prohlídky muzea.
                     

Kulturní středisko města Bechyně Přílohami přihlášky jsou:
vyhlašuje výběrové řízení na místo 1) strukturovaný životopis

2) výpis z evidence Rejstříku trestů ne ,,Správce depozitáře“
starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená - na dobu určitou (zástup po dobu mateřské 
kopie); u cizích státních příslušníků též a rodičovské dovolené)
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost - zařazení do platové třídy 9
vydaný domovským státem (pokud takový Požadavky:
doklad domovský stát nevydává, doloží se �dosažení minimálně středoškolského 
bezúhonnost čestným prohlášením)vzdělání 

3) ověřená kopie dokladu o nejvyšším �morální a občanská bezúhonnost 
dosaženém vzdělání �řidičský průkaz skupiny "B"

4) souhlas se zpracováním osobních �dobrá znalost práce na PC (Windows, 
údajů *)MS Office, Internet)

�znalost světového jazyka výhodou KSMB si vyhrazuje právo výběrové řízení 
   

zrušit.Přihlášky s požadovanými doklady doručte 
Datum vyhlášení: 30. 1. 2009osobně, popřípadě zašlete nejpozději do 

26. 2. 2009 do 10.00 hod. na adresu:
*) dokument si stáhněte z www.kulturnidum.cz KSMB, U Nádraží 602, 391 65 Bechyně 
nebo vyzvedněte v kanceláři KSMB.Podrobnější informace k náplni práce podá 

dokumenty pro tisk. Dále si pak prohloubí 
internetové dovednosti, např. telefonování 
přes internet apod. Kurz má 12 vyučovacích 
hodin a stojí 1290 Kč. 

Budou se konat v roce 2009 nějaké Jako další se připravuje pokročilejší 
počítačové kurzy pro začátečníky kurz - Dorovnání znalostí na úroveň 
důchodce? ECDL , kde si zájemci prohloubí znalosti 

v jednotlivých programech. Kurz stojí Kulturní dům ve spolupráci s Attavenou 
1490 Kč a má 12 vyučovacích hodin. Více o. p. s. připravuje počítačové kurzy. Pro 
informací na telefonu 777 166 019 (Hořejší zájemce je připraven „Počítačový kurz pro 
Lenka), nebo 385 340 579. Dále pak na seniory II“, kde se seznámí mírně pokročilí 
www.attavena.cz. a www.kulturnidum.cz, zájemci podrobněji s programem MS-Word. 
popřípadě na tel KD: 381 213 338.Naučí se v něm upravovat text, připravovat 

Ptali jste se
Půjdu s dítětem k zápisu do první 

třídy,musím jít do školy podle trvalého 
bydliště, nebo si mohu vybrat školu 
podle sebe?

V této věci je třeba řídit se vyhláškou 
města č. 14/2008 a dostavit se k zápisu 
podle trvalého bydliště. O přijetí žáka do 
školy rozhoduje ředitel školy, který může 
povolit výjimku, má-li volnou kapacitu. 
Doporučuji kontaktovat ředitele školy, o níž 
máte zájem.

JUDr. Anna Hrušková 



TĚLOVÝCHOVA & SPORT
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17. 1. 2009 - 6. kolo 3. jč divize
Šachklub Tábor B - Reality Horňák Bechyně C 3:2

Po delším čase si zahráli trochu víc naši žáčci, 
ale doplatili na svou největší slabinu, zbytečně 

Šachový spolek rychlou hru s mnoha chybami. Už po patnácti 
minutách musel vzdát partii Jakub Mikula a Viktor Bechyně
Škopan hrál jen o něco déle, ale se stejným výsled-

20. 12.  2008 - 5. kolo 2. jč divize kem - 2:0. Vláďa Vanýsek snížil, když opět ukázal, 
ŠK Č. Krumlov B - Reality Horňák Bechyně B 4:4 že šachy hrát umí, pokud se na hru soustředí. 

Další zápas s vedoucím celkem tabulky nám Honza Malý svým prvním vítězstvím vyrovnal na 
opět potvrdil, že přes „výpadek“ v prvním kole 2:2, když soupeře obral o dámu, ale Ivan Horňák se 
patříme mezi nejlepší teamy této soutěže. Ovšem marně snažil proti jednomu z nejtalentovanějších 
neuvěřitelná smůla nás připravila o vítězství žáků v kraji a zápas skončil naší porážkou 3:2.
a možnost dotáhnout se na úplné čelo. Pepík 

17. 1. 2009 - 8. kolo 3. jč divizeJaneček znovu ukázal, že jeho šachové umění je 
Šachklub Tábor C - Reality Horňák Bechyně C 3:2o stupínek výš a svého soupeře rozdrtil. Míla 

Podle předem dohodnutého scénáře se v ten Hrubant obětoval věž za rozbití krytu soupeřova 
samý den předehrálo utkání 8. kola s dalším krále a souhry jeho figur a krásně vyhrál. Pepík 
celkem mladých táborských nadějí. K naší smůle Šimeček udržel svého protivníka na uzdě 
skončil zápas stejným výsledkem. Na rychlou hru a zremizoval. Pak ale ze čtyř partií, ve kterých jsme 
znovu doplatil Kubík Mikula - 1:0. Tentokrát hrál stáli na výhru, jsme získali jenom půl bodu. 
Viki Škopan pomaleji a pozorněji a po vítězné partii Nepochopitelné „minely“ zapříčinily, že postupně 
vyrovnal - 1:1. Honza Malý ovšem trochu podcenil vzdali své jasně lepší partie Jirka Habeš i Jarda 
soupeře a ti dva pěšci, které mu dal, mu v koncovce Alexa. Dvoutahový mat v nádherně kombinačně 
chyběli a prohrál - 2:1. Vláďa Vanýsek bojoval, vedené partii neviděl Marek Brčák a prohrál 
kombinoval, ale materiál stále zůstával vyrovnaný a Honza Marek převahu dvou pěšců dotáhl jen do 
a partie skončila remízou - 2,5:1,5. Vše rozhodla remízy. Výsledek tak nakonec zachraňoval Štefan 
poslední partie, ale Ivan Horňák se snažil marně, Bernáth, který jediný stál od začátku na prohru. 
protihráč pozorně bránil, protože věděl, že jeho Soupeř mu nedůslednou hrou pomohl 
družstvu stačí remíza - 3:2.vysmeknout se a koncovka už jasně vyzněla pro 

našeho hráče. Remíza 4:4 ale daleko víc mrzela 18. 1. 2009 - 6. kolo 1. jč divize
hosty z Bechyně a domácí za tento „vánoční dárek“ Royal Č. B. - Reality Horňák Bechyně A 3,5:4,5
slušně poděkovali. První zápas v novém roce se nám podařilo 

vyhrát a získat tři důležité body v boji o záchranu, 10. 1. 2009 - 6. kolo 2. jč divize
ale utkání bylo vyrovnané až do konce. Docela Reality Horňák Bechyně B - Spartak Soběslav 
rychle se zjednodušila pozice na 4. šachovnici, 4,5:3,5
a tak Štefan Bernáth přijal remízovou nabídku Postavení v tabulce nás favorizovalo, ale zápas 
soupeře - 0,5:0,5. Honza Marek přehlédl malou byl vyrovnaný až do konce a skončil naším těsným 
kombinační možnost protihráče a partii vzdal - vítězstvím. Utkání začalo třemi rychlými remízami, 
1,5:0,5, ale naštěstí vzápětí srovnal skóre Pepík když se pozice příliš zjednodušily a Honza Marek, 
Šimeček, když nádhernou kombinací přinutil Pepík Janeček a Jirka Habeš uzavřeli se svými 
protivníka vzdát se - 1,5:1,5. Pepík Janeček na soupeři smír. Hosté sice začali doufat, že nejsme 
první desce nedovolil svému silnému soupeři bojovně naladěni, ale my jsme chtěli vyhrát a zápas 
získat výhodu a partie skončila dělením bodu - 2:2. pokračoval. Důležitý zlom nastal, když Jarda Alexa 
David Mazur svou partii rozehrál dobře, ale jeho vyhrál partii, ve které byl dlouho pod tlakem, ale 
protihráč zkušeně dovedl partii až do koncovky, pozici ubránil a v koncovce využil nepřesnosti 
kde náš hráč doplatil na slabost svých pěšců soupeře a strhl výhru na svou stranu. Jak byla tato 
a musel vzdát - 3:2. To už ale Pája Houdek rozmotal partie rozhodující se ukázalo později, protože Míla 
klubko svých figur a jeho dvojice střelců ve spojení Hrubant svou vyhranou pozici zkazil, dovolil 
s dokonalým propočtem rozhodla partii a převážila protihráči vniknout dámou do svého zázemí 
celkový výsledek na naší stranu - 3:3. Hned vzápětí a ztratil mnoho materiálu. V té době ale už bylo 
totiž podepsal smír Vráťa Šťastný, protože pozice o výsledku rozhodnuto, protože Marek Brčák 
byla ostrá a oba „polonazí“ králové při nedostatku v ostré partii „dračí“ varianty sicilské obrany lépe 
času byli v nebezpečí - 3,5:3,5 a Venca Absolon, počítal a využil svou aktivnější pozici k zisku bodu. 
který od začátku drtil soupeřova krále, když mu To Josef Šimeček si trpělivou poziční hrou připravil 
nedovolil ani udělat rošádu, měl jasně vyhranou útok na krále, který skončil ziskem rozhodujícího 
koncovku, což soupeř sportovně uznal - 3,5:4,5.materiálu. Vítězství bylo naše, a tak Pišta Bernáth 

Trochu jsme se odlepili ode dna tabulky, ale ani moc netruchlil, že svou horší pozici neudržel 
ještě nás čeká dlouhý boj za setrvání v nejvyšší a prohrál. Výsledek 4,5:3,5 nás drží ve hře 
krajské soutěži.o postupové příčky.

Štefan Bernáth
11. 1. 2009: 3. kvalifikační turnaj KP 

mládeže v šachu
V neděli 11. ledna 2009 se v Českých 

Budějovicích konal 3. kvalifikační turnaj krajského 
přeboru mládeže. Zúčastnili se ho 4 naši hráči 
a kromě nových zkušeností si odvezli dvě bronzové 
medaile. V kategorii H14 získal s 5 body (ze 
7 možných) 3. místo Petr Byrtus a při troše 
pozornosti to mohlo být i lepší. Na lepší výsledek 
měl i Vojta Jandl v kategorii H12, ale 3. místo za 
5 bodů v silné konkurenci táborských nadějí je 
pěkné. Vojtovi musíme taky poblahopřát, že jako 
první z našich šachových žáčků se objevil na ELO 
listině osobních koeficientů. V této kategorii hrál 
i Viktor Škopan a získal slušných 3,5 bodu 
a 8. místo. V kategorii H10 doplatil na nevy-
rovnanost svých výkonů Jakub Mikula a s 3 body 
obsadil 13. místo.

KINO BECHYNĚ
ÚNOR 2009

1. neděle 20 h
MALÉ OSLAVY

Premiéra slovenského filmového 
dramatu. Anna Šišková, Bolek Polívka 

a Tereza Notová v hlavních rolích. 
Do 12 let nevhodné, 96 min, 65,-Kč

6. pátek 20 h, 7. sobota 17 h
KDOPAK BY SE VLKA BÁL

Premiéra českého barevného filmu.
Film o lásce, který můžete vidět s dětmi.

Mládeži přístupno, 93 min, 65,-Kč

8. neděle, 9. pondělí 20 h
NEBEZPEČNÝ CÍL

Premiéra akčního filmu USA.
Jeden muž. Jedna kulka. Jeden zásah. 

Nicolas Cage v hlavní roli.
Do 12 let nevhodné, 100 min, 70,-Kč

13. pátek 20 h
ČESKÁ RAPublika

Premiéra českého barevného filmu.
První celovečerní film o českém rapu.
Do 15 let nepřístupno, 113 min, 65,-Kč

14. sobota, 15. neděle 20 h
STMÍVÁNÍ

Premiéra barevného filmu USA. 
Teenagerovská upíří Love Story.

Do 12 let nevhodné, 122 min, 65,-Kč

19. sobota, 20. neděle 20 h
DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ

Premiéra akční sci-fi USA.
Mysleli jsme, že Země je naše. Byla to 

chyba. Keanu Reeves a Jennifer 
Connellyová v hlavních rolích.

Do 12 let nevhodné, 103 min, 65,-Kč

21. sobota, 22. neděle 20 h
MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ 

ROČNÍK
Premiéra filmu USA v českém znění. 

Po celém světě oblíbení studenti poprvé 
na filmovém plátně.

Mládeži přístupno, 112 min, 70,-Kč

28. sobota 20h
AUSTRÁLIE

Premiéra barevného filmu USA.
Nicole Kidmanová a Hugh Jackman 

v hlavních rolích romantického dramatu. 
Mládeži přístupno, 165 min, 70,-Kč

+
divizními matadory Mikoláškem a Alexou. Vánoční turnaj 
Překvapením byla porážka zkušeného Lamberta 

ve stolním tenisu s bechyňským nováčkem Pučeglem, zklamáním 
pak vyřazení 3. nasazeného domácího Soldáta již Stolní tenisté Jiskry Bechyně uspořádali 
ve skupině. Výsledky: Hlavní soutěž: 1. J. Černý - v pátek 26. 12. 2008 další ročník svého tradičního 
Blatná, 2. J. Alexa, 3. - 4. M. Mikolášek, P. Pučegl - Vánočního turnaje, který se poprvé uskutečnil 
všichni Bechyně. Soutěž čtyřher - 1. Černý - v nové sportovní hale při Základní škole v Libušině 
Ounický (Blatná), 2. Ivan (Pojbuky) - Trefný ulici. Turnaje se zúčastnilo 27 registrovaných 
(Blatná), 3. - 4. Boubalík - Soldát, Monika hráčů z táborského regionu i z dalších pozvaných 
Mikolášková - Pučegl (Bechyně). Soutěž hráčů do oddílů (Týn nad Vltavou, Blatná). Tradičně byli 
KP 3:1. P. Mls - Blatná, 2. J.Skalák - Týn nad pozváni i neregistrovaní zájemci o stolní tenis, 
Vltavou , 3. - 4. I.Frolíková , Martina Mikolášková - kterých se sešlo celkem 19. Celý turnaj proběhl 
obě Bechyně. Soutěž neregistrovaných vyhrál v přátelské vánoční atmosféře, přesto byly k vidění 
Zdeněk Šálený. Pořadatelé děkují sponzorům za kvalitní sportovní výkony. V hlavní soutěži 
příspěvky na ceny (keramika Machart) dominoval talentovaný mladík z Blatné Jiří Černý, 
a občerstvení (restaurace U Draka).který si v závěrečných kolech poradil s domácími 

M. Mikolášek

Práce na PC - 
www.pracezdomu.com 
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GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU
Havlíčkova 13

přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy nižšího stupně osmiletého 
studijního cyklu pro školní rok 2009/2010

tiskopisy přihlášek- na příslušné ZŠ či ke stažení na internetu
zápisový lístek     - vydá příslušná ZŠ
termín odevzdání přihlášek- do 13. března  ředitelství gymnázia
přijímací zkoušky- 1. kolo: 22. a 24.4. 2009

- M, ČJ a obecné studijní předpoklady
Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 385 722 039, 385 722 053
www.gtnv.cz

Netradiční kurzy 

angličtiny
únor  – červen 2009

místo výuky - Bechyně, Tábor
Kontakt: telefon 604 375619

info@myslianglicky.cz

SIMPLY CLEVER

ZIMNÍ KOLA ZDARMA 
A BONUS 30 000 Kč 
Jestli chcete co nejdříve jezdit novým autem, přijďte si pro některý z vybraných 

skladových vozů Škoda, které jsou ihned k odběru. Získáte kompletní sadu zimních 

kol zdarma a slevu 30 000 Kč při financování od ŠkoFINu. Tato mimořádná nabídka 

platí od 1. 1. 2009 jen do vyprodání zásob, takže nezapomeňte: kdo dřív přijde, 

ten má větší výběr. Navštivte proto brzy svého prodejce vozů Škoda. 

Další informace na Škoda Auto Info-line 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.  

Kombinovaná spotřeba a emise CO2  vozů 
Škoda: 4,1–10,1 l/100 km, 109–235 g/km

Škoda 
       ZÁRUKA 
       PLUS

Objednejte si prodlouženou záruku
ke svému vozu jako mimořádnou výbavu.

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

SUPER CENY PB LAHVÍ
OD 300,- Kč/10kg S DOVOZEM

Tel: 608 11 93 43
E-mail: bytelnykola@email.cz

Paní Vlasta Hasalová děkuje Všem za 
blahopřání ke svým devadesátinám.


