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Hasičské versus
Městské muzeum?

V současné době máme obě muzea
v jedné budově. Bohužel se ukázalo, že
vzhledem k tomu, že Městské muzeum je
profesionální instituce, která podléhá všem
zákonům a vyhláškám týkajících se
muzejnictví a uložení sbírek, není tato
symbióza ideální a brání rozvoji Městského
muzea. V současné době není např. možné
vybudovat odpovídající depozitář, který by
splňoval náročné zákonné podmínky
o uložení sbírek. Přitom za nedodržení těchto
podmínek by město mohlo platit vysoké
pokuty. Proto je nutné vzniklou situaci řešit.
Dohody mezi městem, SDH, KSMB
a Městským muzeem jsou přesně popsány
v článku paní Jany Janáčkové „Výsledek
jednání v budově Městského muzea“.(str. 5)
Jsem přesvědčen, že nabídka na další
tříleté působení Hasičského muzea v budově
Městského muzea je velice kulantní
a nadstandardní a že v žádném případě
nepoškozuje ani Sbor dobrovolných hasičů,
ani instituci Hasičského muzea. V příštích
třech letech bude jistě dostatek času
a příležitostí, jak situaci Hasičského muzea
vyřešit, aby to bylo ke spokojenosti hasičů,
města i návštěvníků Bechyně. Nikdo také
neznevažuje práci dobrovolných hasičů,
nikdo nezpochybňuje jejich zásluhy, naopak
činnosti a pomoci SDH v různých situacích si
na radnici všichni velice vážíme.
Jen je třeba v této chvíli opustit emoce
a chovat se aspoň trochu pragmaticky. Vždyť
pomocnou ruku jsme hasičům vždy podali
a podáme ji zcela samozřejmě i tentokrát.
Jaroslav Matějka

Ptali jste se
Funguje převoz přes řeku Lužnici
u Židovy strouhy?
Vzhledem k tomu, že tábor Židova
strouha nefunguje v takovém rozsahu jako
dřív, nefunguje ani převoz přes řeku.
Prosím o radu, jak postupovat, pokud
bych chtěl vyměnit městský byt 3+1 za
menší v jednom domě.
Pokud se jedná o byty v majetku města
Bechyně musíte se domluvit s nájemníkem
bytu o který máte zájem, vyzvednout si u mě
v kanceláři Dohodu o výměně bytů (vše vám
také podrobně vysvětlím). Jestliže by
nájemník malého bytu, o který máte zájem,
byt vracel městu, musíte se dohodnout na
výměně dříve, než k tomuto dojde. Poté bude
dohoda předložena na jednání rady města ke
schválení. Telefonní číslo: Picková Petra,
381 477 022.

kdy
hlavní sběrný den

1. 10. 2008
(sbírka potrvá 1. 10.-31. 12. 2008)

kde
Městské muzeum
v Bechyni na náměstí
ve všední dny 9 - 15 hod. o víkendu do 17 hod.
Město Bechyně ve spolupráci s 15. ženijní
záchrannou brigádou a 151. ženijním praporem
vyhlašují veřejnou sbírku hraček pro děti v Kosovu
u příležitosti pobytu místní jednotky v misi KFOR
v Kosovu od ledna 2009.
Sbíráme: plyšové hračky, pastelky, omalovánky,
papíry, knihy pouze obrázkové, ostatní hračky
a dárky, které by dětem udělaly radost, prosíme jen
čisté, funkční věci.
Podpořte nás a Bechyně pošle dětem veliký dárek.
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Životní jubilea
září 2008
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Bohuslav Antonín, Kolář Karel
Štumbaurová Ludmila
Kabátová Anastázie
Bílková Milada
Kriegová Zdeňka
Hruška Ladislav,
Šabatková Antonie
Hlaváčková Svatava, Toman
Václav, Zbudil Josef
Chaloupková Milena
Ing. Procházka Josef,
Šťastná Stanislava
Koucký Jan
Bosák Josef

Před prázdninami jsem slíbila
seznámit s výsledky zábavného
kvízu o počítačích a internetu.
Největší odvahu projevily děti, ale
pochvalu si zaslouží i 2 zástupci
z řad dříve narozených. Zúčastnilo se celkem
21 odvážlivců, kteří odpovídali na 5 všetečných
otázek. Všichni ukázali, že se v této nové
komunikační technologii dostatečně orientují.
Ostatním připomenu pár zásad pro snadnější
vyhledávání v našem elektronickém katalogu
v knihovně i po internetové síti.
Na stránkách www.kulturnidum.cz najděte
knihovnu a v On-line katalogu její fond.
V počítači můžete najít knihy podle:
1) Autora - nejprve napište příjmení (u cizích
autorek bez koncovek "ová" - např. Diekmannová )
2) Názvu knihy - stačí napsat jeho začátek
3) Klíčového slova - vyjadřující téma či obsah
knihy - např. koně, Afrika... Může jím být také:
jméno osoby - vždy ve tvaru příjmení, křestní
jméno /Verne, Jules/
udání času - 15. stol., 1989 apod.
označení formy díla - slovníky, mapy...
Při vyhledávání stačí napsat jen začátek slova
a použít dalších kláves podle pokynů na obrazovce.
Požadované a vypůjčené knihy lze také
REZERVOVAT po zadání Vašeho čtenářského
konta (číslo svojí průkazky a kód PIN, skládající se
z vašeho data narození ve tvaru RRMMDD (např.
690212 pro 12. únor 1969).
V aplikaci Vaše čtenářské konto můžete
sledovat stav vašich výpůjček a rezervací, zkontrolovat si datum vaší poslední návštěvy, prodlužovat
výpůjčky a předejít tak placení upomínek.
Vysvětlivky: prezenčně - výpůjčka pouze
v knihovně (čítárna, studovna)
absenčně - výpůjčka mimo knihovnu
Co znamenají signatury v našem On-line katalogu:
M = oddělení pro děti a mládež, PK = příruční
knihovna, B = poezie, REG = regionální knihovna,
Naučná literatura pod čísly dle Mezinárodního
desetinného třídění (viz nástěnka v dosp. odd.)
Dětem přejeme šťastné vykročení do nového
školního roku a všem ostatním příjemné prožití
zbývajících letních dnů!
EH

MEDAILON
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SCHMAUS, Gustav

(*28. 7. 1902

†6. 3. 1979)

V povědomí široké veřejnosti, nejen
bechyňské, je jméno Františka Křižíka, Křižíkova
vila, Křižíkova vilová čtvrť v Bechyni. Ne všechno je
přesně tak, jak je to tradováno. František Křižík,
slavný český vynálezce a továrník je spojen
s Bechyní hlavně „elinkou“, první elektrickou
drahou v Rakousku-Uhersku , kterou vyprojektoval
a prosadil a tím spojil odlehlou Bechyni s ostatními
dopravními tepnami. Známy jsou také jeho pobyty
v Bechyni, kde trávil poslední desítky let u své
dcery Anny Schmausové a kde se cítil v rodinném
společenství dobře. S tou čtvrtí a tou vilou je to
trochu jiné. Křižíkova vilová čtvrť změnila
mnohokrát svůj název - od prosté Kolonie
rodinných vilek podle projektu architekta Františka
Vahaly, byla přejmenována na Rašínovu,
Gottwaldovu až po dnešní označení Křižíkova. Je
dobře, že připomíná jméno tohoto význačného
muže. Ale zapomíná se na rodinu Schmausů, které
zmíněná vila patřila a díkybohu, opět patří.
Současnými majitelkami vily jsou sestry akademická sochařka Helena Shooner-Schmausová
a Jana Vydrová-Schmausová, dcery protagonisty
našeho medailonu pana Gustava Schmause. Byl to
člověk bohatého záběru, člověk, který měl rád
život, kamarády a lidi obecně, a protože se věnoval
sportu a muzice, vyhledávala jej spousta známých,
inteligentních a charakterních osobností stejného
„kadlubu“.
Pan Gustav Schmaus se narodil 28. července
1902 v Krouné ve vysokomýtském okrese. V ten
den byla veliká bouře s deštěm a přítomná babička
Pavlína Křižíková pronesla: „To dítě bude mít
bouřlivý život!“ A tak se také mělo stát. Otec
malého Gustávka, také Gustav, byl právník
a zastával funkci sekčního šéfa právního odboru
Ministerstva veřejných prací. Narodil se ve Slaném
v roce 1871. Jeho manželkou byla Anna Terezie,
rozená Křižíková, dcera Františka Křižíka
(nar.1847) a Pavlíny, rozené Štulíkové (nar.1853).

I dědeček Gustávka, také Gustav, byl právník
narozený v rodině, kde bylo osm chlapců, z nichž
bylo sedm právníků a jeden křižovník. Snad
pochopíme tuto minigenealogii slavného
a rozvětveného rodu. Doufám, že bude příležitost
přiblížit její historii a provázanost. Dokumenty, díky
potomkům, jsou zachovány.
Vrátíme se opět k „našemu“ Gustavovi: 1. třídu
obecné školy navštěvoval v Krouné, 2. a 3. třídu
v Praze, kde celá rodina žila pohromadě s rodinou
Křižíků v Karlíně. Otec Gustávka byl právním
poradcem firmy Křižík. V roce 1912 se rodina
přemísťuje do Vídně, kde JUDr. Gustav Schmaus
zastává post císařského rady. První světovou válku
prožívají ve velmi vzrušujících podmínkách.
Gustav v Rakousku navštěvoval více škol ve Vídni
a v Mödlingu. Po válce studuje na gymnasiu
v Litomyšli. Rodina se stěhuje do Prahy, na
Hadovku, do vily, která dnes patří Kanadskému
vyslanectví. Gustav pak studuje na Českém
reálném gymnasiu v Křemencově ulici v Praze, kde
se také potkává s celoživotním přítelem Janem
Werichem.
Otec Gustávka doufal, že bude pokračovat
v rodinné profesi. Místo práv však začal studovat
na České vysoké škole technické, ale studia brzy
opustil. Absolvoval poté (v roce 1922-23)
jednoroční abiturientský kurz při Obchodní
akademii v Praze - Karlíně.Následně nastupuje jako
tajemník nakladatelství Jos. R. Vilímka v Praze,
působí zde od r. 1925 do r.1932. Získal zde i niterní
vztah k literatuře, který byl v jeho rodině tradiční.
Jeho obchodní a podnikatelská činnost pokračuje
ve firmě Křižík Chaudoir. Tuto firmu zastupuje jako
místoředitel prodejního oddělení měďárny a jako
prokurista firmy.
V roce 1938 se žení s Miroslavou, rozenou
Jiráskovou z Loun, nar. v roce 1915. Byla to krásná
žena, sportovkyně, která se věnovala hlavně tenisu
a jezdectví. O její obětavosti, nadanosti a
pracovitosti až do konce poměrně krátkého života
(zemřela v r.1974) by byly řádky pozdější.
Gustav Schmaus se osamostatňuje a se
společníkem Ing. Čížkem v roce 1938 kupuje
Plzeňskou smolárnu (rafinerie na smrkovou
smolu, kterou se vysmolovali pivní sudy). Gustav
Schmaus jako obchodní ředitel díky své minulé
praxi v podnikání a perfektní znalostí čtyř jazyků,
Ing. Čížek jako chemik. Podnik přežívá válečná léta
a rozrůstá se díky schopnostem obou majitelů.
Rozvoj firmy však končí v roce 1948, kdy je
znárodněna a přechází do jiného směru podnikání.
Mimochodem v současné době slouží jako
parkoviště pro kamiony.
Po celý život, hlavně však v mládí, se věnoval
sportu. Byl všestranným sportovcem, statný,
vysoký a pohybově nadaný. Učaroval mu nejvíce
hokej, kde hrál za Rapid po boku Tožičky, Malečka,
Pužbauera, Hromádky. Měl rád i tenis, rybaření,
kde byl často jeho partnerem Jan Werich
a vodáctví, ve kterém se zúčastnil téměř padesáti
zájezdů starých vodáků. Ještě jsou zde pamětníci,
kteří pamatují, když spouštěl svou starou kanoi
skladovanou u Čutů a Puců na Lužnici a mládež na
něj pokřikovala: „Poslední mohykán!“ „Ale šlajsny
sjela!“, podotkl Gusta. Díky všem jeho zálibám měl

mnoho celoživotních přátel, mnoho jich bylo
i v zahraničí.
Další významnou součástí jeho zájmů, později
i profesního života, byla hudba, hluboce
zakořeněná v celé rodině. Jeho otec byl báječný
violista a také osobní přítel Emy Destinové. Měl
velký vliv na syna a trval na jeho hudebním
vzdělání; Gustav si zvolil violoncello. Osm let
studoval hru na tento krásný nástroj ve Vídni
u profesora Jul. Junka (pozdější profesor na
pražské konservatoři) a dále pokračoval jako
soukromý žák profesora Lad. Zelenky, který se stal
jeho velkým přítelem a častým návštěvníkem vily
v Bechyni. Gustav Schmaus byl zakládajícím
členem Plzeňského kvarteta na jaře r. 1941 ve
složení: Josef Novotný, Rudolf Zuna, Bedřich
Macenauer, Gustav Schmaus. Tento komorní
soubor systematicky studoval a prezentoval
kvartetní repertoár. Původní složení kvarteta se
měnilo, Gustav je opustil na jaře 1949. Po
komunistickém puči byl donucen hledat nový zdroj
obživy celé rodiny. Díky své hudební vzdělanosti a
nadání byl přijat do Symfonického orchestru FOK.
Nebyl to ale jen zdroj obživy, byla to láska k hudbě
a celému muzikantskému společenství. Výdělek
byl však mizivý, a tak, aby se naplnily dvě obálky
„uhlí“ a „brambory na zimu“, bylo třeba si
přivydělávat. Pomohli opět přátelé - Dalibor Brázda
při nahrávkách gramofonových desek, kolegové
z orchestru Národního divadla v nouzi zavolali
a pan Schmaus ochotně přispěchal zahrát. Měl
vynikající schopnost zahrát přímo z listu. Také díky
jeho muzikálnosti a přátelům z okruhu hudebníků
(Karel Ančerl, Václav Trojan, Jan Hanuš, Jan
Rychlík) se zrodila smlouva o pronájmu vily
v Bechyni k rekreačním pobytům členů Čsl. svazu
hudebních skladatelů, a tak naštěstí hudba
neopustila tuto oázu kultury.

Když jsme se zmínili o náklonnosti celé rodiny
k hudbě, nelze vynechat strýce Gustava - Karla
Schmause, bratra JUDr. Gustava Schmause. Na
přání otce začal studovat medicínu, nicméně se
věnoval své celoživotní lásce - opernímu zpěvu. Byl
v Berlíně i jinde hvězdou operních jevišť, spojil svůj
život se známou wagnerovskou zpěvačkou,
členkou vídeňské berlínské opery Helene
Wildbrunn, Rakušankou, která dosáhla světové
úrovně. Podle svého učitele si zvolil umělecké
jméno Karl Wildbruun, které přijala i jeho
manželka.
Dcera Heleny Shoonerové Anna (Nanynka),
žijící v Kanadě, kromě svého medicínského poslání
skládá hudbu, hraje na kytaru a zpívá. Ta genetika!
A ještě pár slov o bechyňské vile. Tu koupil
JUDr. Gustav Schmaus v roce 1926 od
J. Štěpničky, soudce v Bechyni, který vilu nechal
postavit v r. 1918. A protože, jak jsme se zmínili, byl
dr. Schmaus hudebním nadšencem, dal pro
rozvětvenou rodinu a spoustu uměleckých přátel
v okruhu hudebního, literárního a výtvarného
života vilu rozšířit o knihovnu, hudební salon
a terasu, přestavěl vstupní halu a zahradu, vše dle
návrhu našeho předního architekta Jana Kotěry.
Vzpomeňme na dobrého, veselého a kamarádského člověka pana Gustava Schmause.
Z rodinných dokumentů a vzpomínek
Jany a Heleny Schmausových
-ap-

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ
PRO DĚTI
KLÍČE OD PEVNOSTI B...
Sobota 6. září / 15.00 hodin až do pozdních večerních
hodin s možností přespání v Klášterní zahradě
Zábavná soutěž v duchu známé televizní show s mnoha
záludnými úkoly a zaslouženou odměnou pro děti starší 9 let.
Přihlášku do soutěže (naleznete na www.kulturnidum.cz nebo
v knihovně) odevzdejte do konce srpna v kanceláři nebo
knihovně KD.
Ve startovném 90,- Kč je zahrnuto občerstvení (buřty na
opékání, limonáda, sušenky).

POSLEDNÍ LOUPEŽNÍK Divadélko KOS
Sobota 20. září / 15.00 hodin / Velký sál / Vstupné 30,- Kč
Naučí se Ruprecht, poslední syn loupežnického rodu, svému
rodinnému řemeslu, nebo najde způsob, jak maminku
přesvědčit, že pracovat je lepší nežli loupit?

SVATOVÁCLAVSKÉ BABÍ LÉTO
Sobota 27.- neděle 28. září / Klášterní zahrada
Den plný her, hudby, divadla, výtvarných dílen pro děti pod
vedením známých ilustrátorů z nakladatelství BAOBAB a ZUŠ.
Pořádá KSMB, BAOBAB a ZUŠ.
Více informací na plakátech a www.baobab-books.net

VÝSTAVY
SYMBIOZA

Simony Dvořákové a Filipa Janouška
Prodlouženo do 10. září / Café-Bar U Hrocha

MATURITNÍ PRÁCE STUDENTŮ
SPŠK BECHYNĚ
Vernisáž pondělí 8. září / 17.00 hodin /Městské muzeum
Výstava potrvá do 5.října

KRÁSY SLOVINSKA foto klub Anton Ažbe
Vernisáž pátek 12. září / 16.30 hodin / Café bar U Hrocha
Čestným hostem za slovinskou stranu bude Jeho Excelence
pan velvyslanec Franc But. Hodinu před vernisáží bude před
KD vysazena lípa slovinsko-českého přátelství, ochutnávka
slovinských vín, hudební vystoupení ZUŠ Václava Pichla.
Výstava potrvá do 12. října 2008.

DIVADLO

S TVOJÍ DCEROU NE

září 2008

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Zahájení kurzu v pátek 19. září v 19 hod. ve velkém sále KD
2. lekce pátek 26. září
Přihlášky v kanceláři KD, tel: 381 213 338

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Zahájení kurzu: Pondělí 8. září
16.30-17.30 hod. v klubovně KD dívky 6 - 11 let
18 - 19 hod. v klubovně KD začátečníci a mírně pokročilí I
19 - 20 hod. v klubovně KD pokročilí III
Úterý 9. září
18 - 19 hod. v klubovně KD mírně pokročilí II
19 - 20 hod. v klubovně KD mírně pokročilí II
Další lekce: pondělí 15., 22., 29. září
úterý 16., 23., 30. září
Přihlášky a bližší informace:
K. Procházková tel. 721 503 325 nebo www.raeesah.wz.cz

SENIOŘI KOMUNIKUJÍ
Pondělí 15. - pátek 19. září / 9-12.30 hod. / Klubovna KD
Počítačový kurz pro seniory, kteří neměli dosud možnost
seznámit se s používáním a využitím internetu, mobilních
telefonů a platebních karet. Tento kurz je již plně obsazen, ale
zájemci se mohou hlásit na plánovaný již placený turnus na
tel: 381 213 338 nebo v kanceláři KD.

ANGLIČTINA PRO VŠECHNY
Kulturní středisko města Bechyně ve spolupráci s jazykovou
agenturou Skřivánek Tábor připravuje jazykový kurz angličtiny
pro začátečníky a pokročilé.
Veškeré informace naleznete na www.skrivanek.cz nebo na
tel: 381 254 665, 605 231 454.

FAUSTOVÁNÍ
Pátek 26. - neděle 28. září / prostory KD
Víkendová inspirativní dílna na téma BECHYŇSKÁ DUHA.
Dílna je určena pro všechny amatérské loutkáře.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
BUBEN
Pátek 3. října - sobota 4. října / v pátek od 17 hod. / zdarma
V sobotu ve 20 hod. vystoupení frekventantů na náměstí.
Klasickou dílnu povede známý jazzový bubeník p. Milan
Vitoch, který má dlouholetou praxi ve skupinách různých žánrů
- Jazz Q J. Stivína, Jazz Cellula L.Decziho, SHQ,F.U.T., Barok
Jazz Quartet, Bacily V. Neckáře, Blues Band L.Andršta...
Počet účastníků je omezen. Přihlásit se můžete v kanceláři KD
nebo na tel.č. 606 911 007.

SLAVNOSTI MĚSTA

Úterý 30. září / 19 hod. / VS KD / Vstupné 210,- 190,-150,- Kč
Komedie o tom, jak snadno spadnout do manželské krize a jak
těžko z ní ven. Gejzír trapasů a slovního humoru.
V režii Antonína Procházky hrají P. Nárožný, N. Konvalinková,
K. Kaiserová, A. Procházka....
Již v předprodeji v Café-Baru U Hrocha

Úterý 28. října / od 12 hodin / Bechyňský most, prostor
za KD, Městské muzeum
Slavnosti se konají u příležitosti 80 let železobetonového
mostu, 80 let budovy ZŠ Libušina ulice,105 let elektrifikované
trati Tábor Bechyně. Chystáme jarmark lidových řemesel,
mažoretky za doprovodu dechového orchestru Temelín,
vystoupení Pouličníků z Tábora... V rámci oslav bude zahájena
výstava BECHYŇSKÁ VÝROČÍ v Městském muzeu.

PAVEL NOVÁK - koncert „Čtyři roční období“
Pondělí 20. října / 19 hod. / Velký sál KD/ 120, 90, 60,-Kč
Staré hity, nové písničky bez přetvářek i úsměvné příběhy
legendy české popové scény.

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 381 213 338, tel./fax: 381 212 433, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

Nenie Františka Peterky
Se smutkem, úctou a láskou
vzpomeňme na bechyňského
rodáka

Mons. Václava DVOŘÁKA,
který byl čestný papežský prelát,
kustos katedrální kapituly
u sv. Mikuláše v Českých
Budějovicích a biskupský vikář.
Zemřel 30. července 2008
(narozen v roce 1921) a rozloučení se
konalo 9. srpna 2008 v katedrále
sv. Mikuláše v Českých Budějovicích,
v děkanském kostele sv. Matěje v Bechyni,
pak byl pohřben do rodinné hrobky
v Bechyni.
„Služebníku dobrý a věrný
vejdi v radost svého Pána.“
(Mat. 25,21)

K jeho vzácné osobě se ještě na našich stránkách vrátíme.

-ap-

Ze starého světa věcí kolem nás

+

Do škamen

Začíná nový školní rok, prvňáčci se jistě
těší, ti starší někdy své školní povinnosti
berou jako nutné zlo. My staří, kteří píšeme
tyto řádky, rádi na svá školní léta
vzpomínáme. Ne že bychom byli vždy
nadšení z ranního vstávání, z učení,
zkoušení, trestů a dopisů rodičům nebo
zápisů v žákovských knížkách, co jsme
nepatřičného provedli. Těch pochval bylo
méně nebo lépe řečeno, o těch se nikdo moc
nezmiňoval. Ani dobré vysvědčení nebylo
důvodem k odměnám, bylo to samosebou.
Ale ty prohřešky jsme cítili velice důsledně, ať
slovně s tím příslovečným rodičovským
kázáním, ale i fyzicky s výpraskem. Nikoho
však nenapadlo stěžovat si na násilí. Někdy
ta nespravedlnost nebo nepochopení učitelů
bylo nabíledni, ale byli pro naše rodiče a pro
nás autoritami. Většina z nich nás dobře
vychovávala a připravila na další vzdělávání

i pro celý život. I takové malé, jak se říká,
šikany, mezi žáky jistě existovaly. Ale to lepší,
radostnější a hlavně nazírání mládí
převažovalo.
Chceme vám pár obrázky připomenout
naše tehdejší školní prostředí.
Přejeme současným žákům pěkné
zážitky, hodnotné znalosti, dobré učitele
a „super“ kamarády. A učitelům i rodičům
spoustu trpělivosti a síly.
-ap-

Loňského září (2007) zemřel František
Peterka, malíř a grafik. I když nebyl Bechyňák,
byl s tímto městem a uměním v něm vznikajícím
velmi propojen. Vzpomněli jsme si na jeho úmrtí,
ale tento text, tato nenie Miroslava Kudrny
a Jaroslava Šerých přišla opožděně, tak si
dovolujeme ocitovat slova lidsky a umělecky
závažná k prvnímu výročí úmrtí.
„Přicházel jsem k místu loučení
s Františkem Peterkou v Malšicích váhavě, pln
vzmáhajícího se pocitu ohromení, ale i určitého
studu. Zástupy lidí z celé bechyňské farnosti
stoupaly od cesty k portálu vznosného kostela
Nejsvětější trojice, obcházející kapelu. Hrála á la
funébre do okamžiku, než opozdilci objali dceru
Evu, syna Petra a manželku-vdovu Janu. Uvnitř
už zavládlo napětí před vlastním rozloučením
s umělcem. Znal ho tu každý - vždyť mají doma
také jeho obrázky na stěnách. Odpolední parno si
dalo na čas, dříve, než jsme poklekli v tichu
pohroužení do vzpomínek nad smuteční fotografií
zemřelého. Vešel Páter Josef a započal obřad,
jaký venkované zažili nesčetněkrát - jak ti znají
litanie! Přitom sledovali s obdivem ministranta Františkova dávného kamaráda Kratochvíla,
jenž pokorně rezonoval svým zastřeným hlasem
se zvučným sólem táborského chrámového
tenora F. Háka, linoucím se z kůru. Ruce
varhaníka Šotka rozechvívaly pod klenební
freskou posvátného kněžiště i sochy s obrazy.
Vtom mě velebný otec vybídl k proslovu, ale
po něm zpěvy s modlitbami pokračovaly.
Nakonec jedna z žen kvapně posbírala květiny
a vynosila je ke vchodu. Čtveřice mládenců
uchopila rakev a krok za krokem opouštěla kostel.
Za nimi se řadil průvod. Zamířil ke hřbitovu, aby
byl účasten uložení kropené rakve do rodinné
hrobky. Stalo se za zpěvu přátel a pozůstalých,
farářova slova Božího a vroucí vzpomínky
starostky Šebkové. Teď svou sirobu pocítil
i osamělý pták, který zakroužil nad skloněnými
hlavami. Mnozí by jistě přísahali, že zaslechli
ržání Františkova koníka Bělohříváka. Donesla
se jim též zpráva, že se srdce zvonu v čenkovské
kapličce v den úmrtí, jakoby neuneslo tíhu
umíráčku, utrhlo a spadlo na zem. Hudci ze sebe
ještě vydali něco akordů hrany, upustivše od
zvykového marše k návratu do vsi. A to už jsem jen
tiskl k hrudi Františkovy dopisy o díle,
zaznamenávajícího reálné zážitky, tajemná
znamení a podobenství se vzkazy před poutí
k Pánu Nejvyššímu.
Uvědomil jsem si, že odešel selský kníže
české grafiky.”

František Peterka 26.IV.1920 - 11.IX.2007
Poslední rozloučení Miroslav Kudrna
Ilustrace Jaroslav Šerých

+

Výsledek jednání
v budově Městského
muzea

V prázdninovém čísle tohoto zpravodaje
jsme nastínili situaci dvou muzeí sídlících
v budově Městského muzea na náměstí.
Během července došlo k jednání mezi
zástupci obou institucí, za přítomnosti
starosty města Bechyně Mgr. Jaroslava
Matějky, ředitele KSMB Mgr. Štěpána
Ondřicha a ředitele Jihočeského muzea
Mgr. Pavla Šafra. Během těchto jednání se
všichni zúčastnění snažili dojít k únosnému
kompromisu, ovšem s ohledem na profesionalitu a nutnost dodržovat podmínky
zákona 122/2000 o ochraně sbírek muzejní
povahy ze strany Městského muzea. Nebylo
ovšem přijatelné jakékoli z muzeí uzavřít.
Výsledek jednání je takový: Během ledna
roku 2009 vyklidí Hasičské muzeum horní
patro své expozice. V tomto prostoru začne
vznikat nutný depozitář Městského muzea.
V části Městského muzea se tak uvolní
prostor, ve kterém bude připravována stálá
expozice věnovaná místnímu regionu.
Odsunutá část Hasičské expozice bude
umístěna ve výstavní síni v přízemí. To bude
ovšem stav dočasný. Během následujících

tří let se město Bechyně zavazuje tím, že
nalezne vhodný prostor pro Hasičské
muzeum v jiném objektu, či alespoň začne
řešit vzniklou situaci. Obě muzea zůstanou
zachována.
Městské muzeum v září tohoto roku
poskytne své prostory studentům SPŠK a
jejich maturitním pracím. V následujícím
měsíci slavnostně otevřeme výstavu k jubileu
bechyňského mostu, elektrifikované trati a
budovy ZŠ Libušina. V prosinci proběhne
tradiční adventní trh. V letní sezóně 2009
bude k dispozici stálá expozice Hasičského
muzea a Městské muzeum se bude
prezentovat alespoň krátkodobými
programy, aby udrželo kontinuitu po
znovuotevření v roce 2007.
za budovu Městského muzea
J.J., správce
Městské muzeum Bechyně děkuje paní
A. Ďurčekové za vzácný dar několika hoblíků
z tesařské dílny. Dalšími věnovanými
předměty byl hrnec „železňák“, pila, závaží
na váhu-decimálku a další. Děkujeme za
rozšíření naší regionální sbírky.
Muzeum dále děkuje paní A. Vozábalové
z Bechyně za dřevěný korbel, desky
modlitební knihy a za finanční dar na podporu
konzervace malovaných obrazů na skle.

+

ordinace ortopedie a traumatologie
pohybového aparátu.
Ordinace bude otevřena každý čtvrtek
od 12.30 - 16.30 hod.
Ordinujícím lékařem je
MUDr. M. Serbessa, Ph.D.,
tel.č. 776 778 788.

Dne 3. 9. 2008 se koná
Den otevřených dveří
Krajského úřadu Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích. V tento den
mohou zájemci navštívit i
Domov pro seniory Bechyně,
který patří mezi organizace zřizované
Jihočeským krajem.

Pro vyznavače cechu sv. Petra
a jejich příznivce
Výbor MO ČRS Bechyně schválil
možnost krátkodobého pronájmu klubovny
pro členy MO (oslavy životních výročí
apod.) za cenu režijních nákladů.
Bližší informace u p. Vyhlídala
- tel. 728 079 6822
2001 v USA, bude muset být zminimalizována. Chápeme, že Městské muzeum
potřebuje pro své další aktivity více prostoru.
Také oni chtějí pro návštěvníky Bechyně
stálou expozici a ne jen krátkodobé výstavy.
Jsme dva subjekty, které potřebují vlastní
prostory pro svůj rozvoj. Bohužel hasiči jsou
na tom tak, že i přes nezištnou pomoc spíš
jen paběrkují na tom, co zůstane. Město
budovy, které by nám jako náhradu mohlo
nabídnout, nemá. Ztratí Bechyně jednu ze
svých mezinárodně uznávaných zajímavostí, která přitahuje do Bechyně
návštěvníky z celého světa?

I. Hasičské muzeum
ohroženo?!

Mnozí jistě četli v Městském zpravodaji
červenec-srpen článek s názvem „Jsme dva
kohouti na jednom dvoře“ aneb střípky z muzea. Příspěvek napsala paní Janáčková,
správkyně Městského muzea. Bechyňští
hasiči by vás rádi seznámili se současnou
situací našeho I. Hasičského muzea, které
oslaví příští rok 35. výročí vzniku.
Na myšlenku založit hasičské muzeum
v Bechyni přišel pan Antonín Zelenka,
tehdejší velitel sboru dobrovolných hasičů,
byl velice vážený nejen mezi hasiči, ale i mezi
všemi občany Bechyně. Proto se vybudování
hasičského muzea v židovské synagoze
setkalo s velkým ohlasem. Budova synagogy
byla ve velmi špatném stavu a generace otců
a dědů dnešních hasičů z ní vybudovaly

Od srpna je v Domě s pečovatelskou
službou nově otevřena

důstojný stánek historie dobrovolných
hasičů. Hodiny odpracované ve zchátralém
objektu byly oceněny zájmen návštěvníků
z domova i ze zahraničí. Podmínky, které
později nastaly, nám neumožňovaly dále
muzeum v těchto prostorách provozovat.
Zástupci města v roce 2000 sboru
dobrovolných hasičů nabídli možnost
přestěhování expozic do budovy Městského
muzea, které bylo v té době uzavřené. Tato
nabídka byla podmíněna rekonstrukcí
budovy, která nebyla v dobrém stavu.
Synové a vnuci - nová generace hasičů, kteří
převzali lásku k hasičině svých dědů a otců,
bez zaváhání přiložili ruce k dílu. Jejich
zásluhou už v roce 2001 návštěvníci mohli
shlédnout novou expozici. Díky novým
prostorám a zajímavým exponátům získalo
muzeum mezinárodní věhlas. Přes stovky
a stovky zdarma odpracovaných hodin a
věhlas muzea nám radost dlouho nevydržela. Naše budoucnost není růžová.
V příštím roce bude naše expozice
přestěhována z pěti místností v prvním patře
do dvou místností v přízemí. Tím myšlenka
pana Zelenky obeznámit veřejnost s historií
dobrovolných hasičů přijde vniveč. Dvě
místnosti jen stěží obsáhnou to nejdůležitější
z historie požární ochrany, co mohli
návštěvníci shlédnout v pěti místnostech.
Expozice s unikátními exponáty, mezi které
patří mimo jiné originální americká zásahová
uniforma, která byla použita při likvidaci
následků po teroristickém útoku dne 11. září

Starostka SDH Bechyně
J. Uličná

+

Výstava modelů aut
v Bechyni

Členové Monti klubu Bílina z Teplicka
pořádají již tradiční výstavu modelů
nákladních aut a hasičské techniky v měřítku
1:48. Výstava probíhá již od června
a prohlédnout si ji můžete až do poloviny září
v Hasičském muzeu v Bechyni. Na výrobu
modelů jsou použity díly ze stavebnic Monti
systému od firmy Vista Semily, ale uvidíte
i originální podomácku vyrobené díly, jako
třeba ramena autojeřábů, které jsou dílem
šikovných rukou jejich členů. Více modelů je
k vidění na www.montiklub-bilina.cz.

+

i p. J. Drda, který překonal zdravotní
problémy a nabídl pomocnou ruku. Když už
jsme u děkování, nesmíme zapomenout ani
na dlouholetou zaměstnankyni KS Bechyně
p. K. Dopitovou, která možná z lásky
k dechovkám, anebo z lásky ke svému
bývalému kolektivu, pomohla ke zdárnému
zvládnutí organizace festivalu. Poděkování
patří rovněž Městské policii, která pomohla
zvládnout neuvěřitelný nápor automobilů po
celé Bechyni. Ovšem těmi nejhlavnějšími
aktéry byli i letos místní a hvožďanští hasiči,
bez jejichž pomoci bychom se těžko obešli.
Mediálním partnerem celého festivalu byl

Sluncem zalité akce
Kulturního střediska
města Bechyně

„TENTO ZPŮSOB LÉTA ZDÁ SE NÁM
BÝTI VELMI ŠŤASTNÝM“, dovolujeme si
parafrázovat repliku ze zfilmované knihy
V. Vančury. Kulturním akcím KSMB pod
širým nebem bylo totiž léto více jak
nakloněno.
Vše začalo na začátku prázdnin
(4.-5. 7.), kdy se do Bechyně sjeli nadšenci
na I. ročník Jazzfestu do malebné Klášterní
zahrady. Pozvání na dvoudenní open air
koncert přijaly skupiny Vinohradský
quintet, Jazz it out, Tarapaca jazz, Tamtam orchestra, Císař Band, Maňána, Jam
4U a Lanugo.
Nezaměnitelné prostředí, profesionalita
a originalita členů všech kapel, doprovodný
program, jakým bylo vystoupení básníků,
čajovna, antikvariát, občerstvovací stánek,
a velké nadšení organizátorů podpořené
slunečným počasím přispělo k tomu, že se
nám podařilo vytvořit dvoudenní „fesťák“,

který se příjemně odlišoval od klasického
maratonu megalomanských festivalů. Pevně
proto doufáme, že tradice jazzfestu
v Bechyni si najde svoji cestu k srdcím
jazzových nadšenců a zapustí zde pevné
kořeny.
Děkujeme za pomoc ze strany VÚ 3517,
který nám zapůjčil a pomohl postavit stany
a těšíme se na další spolupráci.
Na přelomu července a srpna (25.-26.7.)
se klášterní zahrada proměnila v jedno velké
přírodní Divadlo v trávě. Již XVI. divadelní
festival, kterého se zúčastnilo celkem
jedenáct amatérských souborů, byl tradičně

zahájen spektakulárním průvodem napříč
Bechyní do „klášterky“. Letošní ročník Trávy
se nesl v duchu komediálního odpočinkového žánru, který byl navíc zpestřen
hudebním vystoupením jazzové kapely MK3.
Divadlo v trávě je už třetím rokem součástí
Spojeného divadelního království, které letos
odstartovalo 18. července DIVADLEM NA
NÁVSI v Sudoměřicích u Bechyně. Obě
sekce spojovalo ústřední motto letošního
roku: MOSTY.
Událostí číslo jedna v měsíci srpnu
(10. 8.) se stal po šestnácté Bechyňský
festival dechových hudeb, na kterém
vystoupilo 7 kapel: Duha, Malá dechová
hudba Vitějičanka, Babouci, Božejáci,
Veselá muzika Nové Hrady, Třeboňská
dvanáctka a Keramička. Celým programem
provázel Petr Kronika z českobudějovického rozhlasu, který se stal miláčkem
početného publika. Opět si musíme
pogratulovat k počasí, které se letos opravdu
vyvedlo a přilákalo na místní stadion
neuvěřitelné množství diváků. Snažili jsme
se operativně vyřešit nedostatek míst
svozem dalších a dalších lavic a židlí. Tímto
děkujeme za nezištnou pomoc Danovi
Dvořákovi.
Na přípravě festivalu se ale podíleli
nejenom zaměstnanci KS Bechyně, ale také
členové dechovkového výboru, za což jim
velice děkujeme. Chtěli bychom hlavně
vyzvednout aktivitu p. S. Fuky, který se po
celé odpoledne skvěle staral o blaho členů
všech kapel a p. Kroniky. Poděkování patří
také p. O. Bernáškové, bez které si festival už
neumíme ani představit. Poklonu si zaslouží

Český rozhlas České Budějovice,
generálním partnerem pak skupina ČEZ.
No a protože jsme léto začali v Klášterní
zahradě, tak jsme ho zde i ukončili koncertem
skupin Landship, Barevný nátěr, Hodně
podně. Pro bechyňský potěr jsme připravili
Baby diskotéku, která opravdu prázdniny
uzavřela.
Nesmíme opomenout ani Městské
muzeum, které si taky přiložilo polínko do
letní kulturní výhně výstavou Malby
a keramické obrazy Heleny Schmausové Shoonerové a koncertem Dechového tria
Hudby Hradní stráže a Policie ČR, který se
uskutečnil na stále více se zelenajícím
nádvoří muzea.
Z proběhlých výstav je třeba zmínit
putovní výstavu “TVOŘIVÁ DÍLNA” Fokusu
Tábor a Symbiózu autorů S. Dvořákové
a F. Janouška v Café-baru U Hrocha.
Léto se neúprosně blíží ke svému
závěru, my doufáme, že akce, které jsme
připravili, přinesly radost vám, divákům, a že
v dalším období nám zůstanete nakloněni
a budete se těšit na pestrý podzim, který zahájíme výstavou fotografií Krásy Slovinska,
při jejíž vernisáži bude vysazena lípa před KS
Bechyně za účasti slovinského velvyslance
Jeho Exelence pana France Buta.
Letní akce sponzorovali nebo jinak
podpořili:
Skupina ČEZ, Jihočeský kraj, Kulturák
Petronela s. r. o., Komerční banka,
W Partner, CSERVIS, Ursíny - Optik,
Penzion U Pichlů, Stánek Ondřejovi,
Micro-Epsilon s. r. o., Drda zámečnictví, Drda
- domácí potřeby, J. Hubáček - autodílna,
Zahradnictví U Benešů, Drogerie Igor Sabo,
Lázně Felicitas s. r. o., Restaurace
Na Růžku, Sbor dobrovolných hasičů
Bechyně, Sbor dobrovolných hasičů
Hvožďany, obec Hodonice.
Děkujeme!

+

Může se stát domov pro seniory sběrnou
nepotřebného ošacení?

Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás s výzvou a současně s prosbou, neboť v poslední době se stává, že
někdo z obyvatel Bechyně či okolí odkládá velké pytle s použitým šatstvem a prádlem ke
dveřím Domova pro seniory Bechyně. Nepochybně tak činí s dobrým úmyslem, ale patrně mu
jaksi neznalost nenapověděla, že takto se „dary“ nepředávají. Naši klienti mají své vlastní
oblečení a pokud potřebují cokoliv přikoupit, postarají se o nákup příbuzní a nebo naši
zaměstnanci. Přemýšlel „hodný dárce“nad tím, jak by asi reagoval on, kdyby mu někdo ukládal
takové pytle obnošených věcí k jeho dveřím?! Jak máme nabízet tyto věci klientům? Kdo má
tyto nepotřebné věci likvidovat? Může vyvstávat mnoho dalších otázek. Pokud se kdokoliv
dříve ozval s nabídkou ošacení pro naše obyvatele, vždy jsme se dokázali dohodnout.
Přijmeme věci, ale musí být neporušené, čisté a odpovídající naší cílové skupině. Ještě jednou
prosím všechny potenciální dárce, pokud budete chtít věnovat našemu klientovi oblečení,
zavolejte prosím předem do DpS Bechyně a domluvte si schůzku např. se sociální pracovnicí
nebo vrchní sestrou, kde domluvíte podrobnosti. Děkuji za pochopení.
A. Sakařová, ředitelka.Telefon 381 211 024

TĚLOVÝCHOVA & SPORT
Dálkový turistický pochod
a cykloturistická jízda

BECHYŇSKÁ OSMA
6. září 2008 (sobota)
START: 07:00 do 09:15 hodin
od Muzea turistiky, Široká ulice
CÍL: Stadion FC Bechyně, Písecká
ulice, uzávěrka cíle v 17:00 hodin
TRASY PĚŠÍ:
CYKLOTRASY:

5 - 50 km,
10 - 100 km

Trasy vedou okolím Bechyně, údolím
řeky Lužnice a potoka Židova Strouha.
Navštívit můžete Týn n/Vltavou, Koloděje
nad Lužnicí, Radětice a rozhlednu nad
Raděticemi, přírodní lesopark Plziny,
Hvožďany...
A také Muzeum turistiky v Široké ulici !!!
Srdečně zve Klub českých turistů Bechyně.
Informace: Petr Chaloupek - předseda
odboru, Bechyně, 5. května 779
Telefon: 737 529 220, 381 213 220

+

Kanoistika - TJ Jiskra
Bechyně

Raftové závody - 8.ročník raftových
závodů proběhl v polovině července a zde
jen velmi stručné zhodnocení této pro
bechyňské sportovně kulturní léto již tradiční
a snad i oblíbené akce. Přestože nám počasí
nepřálo tolik jak v předešlých letech, kdy
většinou panovala tropická horka, podařilo
se překonat rekord v počtu přihlášených
posádek! Celkem se zúčastnilo závodu
32 raftů, což představuje 128 aktivních
závodníků! Na břehu povzbuzovalo raftaře
mnoho přihlížejících, kteří se také mohli
zapojit svým hlasováním do soutěže
o nejlépe ustrojenou posádku.
Vyhodnocení nejvzdálenějšího účastníka bylo velmi zajímavé, neboť se zde sešli
zástupci čtyř kontinentů - paní Tomoko
z Japonska, slečna Nalinni z Austrálie,
čtyřčlenná rodina z Kalifornie a pan Robins
z Texasu! Evropani se tentokráte v této
soutěži moc nechytali:-). Mnoho borců se na
start sprintu raftů postavilo již poněkolikáté,
například tým Janků, který letos sestavil tři
kvalitní posádky, kamarádi z Týnce nad
Sázavou, ze Sokolova, také mnoho
bechyňských posádek - Basket tým,
Tornádo, Pacienti či bechyňští vojáci.
Samozřejmě bych nejradši vyjmenoval
všechny, ale i tak patří všem posádkám velké

uznání za předvedené výkony a v neposlední
řadě hlavně za velmi originální převleky, což
k této akci rozhodně patří! V soutěži žen
startovalo pět posádek, tak jako v kategorii
dětí, zbytek tvořily sestavy veteránů, mixů
a mužů. Pro pořádek uveďme alespoň
prvních pět z každé kategorie:
mládež: 1. Pařezy, 2. Karanténa,
3. Deváťačky, 4. Šmoulové, 5. Americký
bonbonek
ženy: 1. Námořnice, 2. Báby raft,
3. Punčochaté Pipi, 4. Kulišáci, 5. Vinotéka
Janků
mixy: 1. Janci tým, 2. Plážová houska,
3. Retro, 4. Draci, 5. Opičáci
muži: 1. DD Team, 2. Pazi tým, 3. Osmej
nočník, 4. Nikdy víc, 5. Čudla
veteráni: 1. 3M+M, 2. Zhýralci, 3. Tornádo
z TGM, 4. J Jakuza, 5. Basket team
V divácké soutěži o nejlépe ustrojenou
posádku bylo pořadí na prvních třech
místech: 1. Punčochaté Pipi, 2. Sex
M a c h i n e s ( Vi k i n g o v é ) , 3 . O p i č á c i
a Šmoulové.
Po skončení vlastní soutěže se mohli
vytrvalí diváci podívat na exhibici kajakářů slalomářů, kteří předváděli eskymácké
obraty a jiné triky. Večerní zábavu s kapelou
The Mňaucs několikrát narušila průtrž
mračen, ale výbornou a uvolněnou
atmosféru to přítomným rozhodně nemohlo
pokazit. Samozřejmě musím poděkovat
všem, kteří se na hladkém průběhu akce
podíleli, obzvláště členům kanoistického
oddílu! Velký dík také patří bechyňským
firmám a podnikatelům, které tyto závody
sponzorsky podpořili! Těšíme se na další
ročník! Ahoj!
za oddíl kanoistiky pazi

+

Zpráva o táboře TJ
Jiskry Bechyně Židova
Strouha

Dovolujeme si krátce informovat
bechyňskou veřejnost o stavu a provozu
tábor Židova Strouha. V současné době je
v táboře dlouhodobě pronajato celkem třináct
chat, takže se dá říci, že tábor je po stránce
finanční zabezpečen. TJ nepředpokládá
v blízké budoucnosti zajištění provozu
občerstvení a kuchyně, ani provozování
krátkodobých pobytů vzhledem k finančním
nákladům s tím spojených. Bohužel se letos
podařilo pronajmout jenom dvě chaty, což je
pro nás nemilé překvapení.
Za TJ Jiskru Bechyně Karel Wodinský

+

Rostlinný odpad

ze zahrádek včetně jablek do popelnic
ani do odpadkových košů nepatří. Tento
odpad lze:
 kompostovat na svém pozemku či
zahrádce
 odkládat je do určeného kontejneru na
sběrném dvoře
 spalovat jen suchý rostlinný materiál
s maximální ohleduplností a s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám
(kouř nesmí obtěžovat sousedy)
Spalování rostlinného materiálu, který
není suchý, je zakázáno.

KINO BECHYNĚ
ZÁŘÍ 2008
1. pondělí, 2. úterý 20 h
BATHORY
Premiéra českého filmu
Vzkříšení čachtické legendy.
VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI!
Do 12 let nevhodné, 140 min75,-Kč
6. sobota, 20 h 7. neděle 17 h
LETOPISY NARNIE: Princ Kaspian
Barevný film USA v českém znění
Mládeži přístupno, 144 min, 65,-Kč
8. pondělí, 20 h 9. úterý 17 h
SISSI A YETTI
Premiéra filmu Německa v českém znění
Zdařilá animovaná parodie.
Mládeži přístupno, 85 min, 65,-Kč
11. čtvrtek, 12. pátek 20 h
NEUVĚŘITELNÝ HULK
Premiéra širokoúhlého filmu USA
Edward Norton v hlavní roli akční sci-fi.
Do 12 let nevhodné, 112 min, 60,-Kč
13. sobota, 20 h 14. neděle 17 h
VALL-I
Premiéra filmu USA v českém znění
Animovaný příběh posledního robota na
planetě Zemi.
Mládeži přístupno,103 min, 70,-Kč
15. pondělí 16. úterý, 20 h
AKTA X: Chci uvěřit
Premiéra širokoúhlého filmu USA
Hrají D. Duchovny a G. Andersonová
Do 12 let nevhodné, 105 min, 65,-Kč
18. čtvrtek 20 h, 19. pátek 17 h
ZAPOMENUTÝ OSTROV
Premiéra filmu USA v českém znění
Dobrodružný film z exotického prostředí
pro celou rodinu.
Mládeži přístupno, 96 min, 60,-Kč
20. sobota 21. neděle 20 h
MAMMA MIA!
Premiéra širokoúhlého filmu VB
Největší filmová pohoda letošního léta.
Filmový muzikál s nezapomenutelnými
hity skupiny ABBA.
Mládeži přístupno, 108 min, 65,-Kč
22. pondělí, 23. úterý 20 h
JAK UKRÁST NEVĚSTU
Premiéra romantické komedie USA
Mládeži přístupno, 101 min, 70,-Kč
26. pátek, 17 a 20 h
MUMIE: Hrob Dračího císaře
Premiéra dobrodružné komedie USA
v českém znění
Mládeži přístupno, 114 min, 70,-Kč

až 50 000 Kč
 na dobu 7 až 12 měsíců
 hotovost až do domu
 nejvýhodnější podmínky v regionu
 měsíční splátky

tel: 732 959 969
733 320 913
Provedu výškové práce pomocí
lanové techniky: úprava koruny
stromů, bezpečnostní ořez, kácení ve
ztížených podmínkách. Tel: 606 931 760

NETRADIČNÍ KURZY
ANGLIČTINY
Zápis zahájen, výuka dospělí i děti
Místo výuky-Bechyně, Tábor
Při zápisu do 6. 9. slevy
Tel: 604 375619

www.myslianglicky.cz

ZDE MOHLA BÝT
I VAŠE REKLAMA
pište na propagace@kulturnidum.cz

SPINNING CENTRUM BRONX
Na Libuši 635

zahájilo cvičební lekce pod vedením školených
instruktorů v klimatizovaném prostředí:
PO - PÁ 17.30 - 18.30
SO - NE 10.00 - 11.00

19.00 - 20.00
18.00 - 19.00

Objednávky pouze telefonicky 777 601 633
denně od 16 do 20 hodin.
Přijďte mezi nás, spinning není omezený věkem!

je jednou z předních společností působící na českém trhu se širokou sítí prodejen masa, uzenin a lahůdek.
Díky stabilnímu růstu a neustálému rozšiřování sítě prodejen v České republice nyní hledá nové kolegy na pozice:

VEDOUCÍ PRODEJNY, ŘEZNÍK
pro nové prodejny v BECHYNI, VESELÍ n/LUŽNICÍ, VODŇANECH a v SOBĚSLAVI
Co nabízíme:
- perspektivní zaměstnání
- adaptační program pro nové zaměstnance
- přátelský kolektiv
- pěkné pracovní prostředí
- motivující finanční ohodnocení
- příplatky za SO, NE a svátky
- pravidelné čtvrtletní hodnocení
- vstřícnost při plánování směn
- sociální program pro zaměstnance:
● zdarma týdenní lázeňský pobyt
● penzijní připojištění
● odměny při životních a pracovních výročích
● zdarma stravování na pracovišti

Co očekáváme:
- vysoké pracovní nasazení
- pozitivní přístup k práci
- zájem o práci v obchodě
- bezkonfliktní povahu
Co požadujeme:
- středoškolské vzdělání, nebo
- vyučení v oboru
- praktické zkušenosti v dané oblasti

V rámci našeho několikatýdenního tréninkového programu Vás připravíme na Vaše budoucí úkoly. Metodicky Vám
poskytneme důkladné zapracování, při kterém Vás individuálně povede zkušený kolega.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás na adrese: ZIMBO Czechia
s.r.o., Na Zátorách 8, 170 00 Praha 7, nebo e-mail: riha@zimbo.cz

Městský zpravodaj č.9/2008, den vydání: 1.9.2008. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65.
Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku 37/97. Náklad 2400 výtisků. ZDARMA. Připomínky, návrhy a příjem inzerce (15 Kč/cm2) poštou, na
tel: 381 477 010, fax: 381 477 049, nebo na e-mail: posta@mestobechyne.cz
Tisk RUDI,a.s., Komenského 1839, Tábor, tel. 381 259 680.

