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ECHYŇSKÝ
DUBEN 2015

+ Životní jubilea 
duben 2015
90 let Dohnalová Jarmila
89 let Čiháková Vlasta

Englická Květuše
Haškovcová Jaroslava 

87 let Dlouhá Marie
85 let Hlasová Božena

Kopečková Anna 
81 let Jarešová Jiřina
80 let Fuchmannová Zděnka

Soryčová Jana
79 let Filová Stanislava

Kuthanová Vojtěška
78 let Slavíková Marie
77 let Beránková Pavla

Kodad Rudolf
Kubešová Magdalena

75 let Hrubant Miloslav
Nehonský Jaroslav

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
B

DNES VAŘÍ...

Naše minirubrika s recepty 
získala nevídanou pozornost 
a dokonce se našli i tací, co nám 

poslali recept vlastní. Vaše kulinářské 
inspirace si ukládáme a jakmile nastane čas, 
určitě je zveřejníme. Prozatím se držíme 
původního záměru, a tak dnes vaří Ivana 
Pokorná, členka městské rady.

Vážení čtenáři, chtěla bych vám 
představit pokrm, který nechybí na našem 
stole při významných příležitostech hned 
vedle tradiční svíčkové. Nazýváme ho 
„Kadlecovská specialita“ a pochází od sestry 
mé prababičky, které jsme říkali „tetička 
z Panské“. Tetička byla vyhlášenou kuchař-
kou a za jejími specialitami přijížděli do 
Bechyně na Panskou podle vyprávění 
nejenom hosté z širokého okolí, ale i některé 
tehdejší významné celebrity. 

Základem pokrmu je klasický vepřový 
řízek v trojobalu, jak ho známe. Přílohou jsou 
široké nudle, které byly širší než dnešní 
prodávané a „tetička“ i moje babička je 
samozřejmě dělaly domácí. A ještě špenát, 
klasický protlak, nešetřit česnekem.

My jsme si v průběhu let pokrm trochu 
přizpůsobili – řízek klidně i kuřecí, těstoviny 
jakéhokoliv tvaru a velikosti, jak kdo má rád, 
a špenát může být i listový se smetanou. 
Labužníci si ještě omastí těstoviny trochou 
sádla se strouhankou od smažení řízků.

Nebojte se neobvyklé kombinace a věřte, 
že pokrm chutná výtečně!

Přeji všem, kteří se rozhodnou tento 
recept vyzkoušet, dobrou chuť.

Ivana Pokorná

Z obsahu:

Kulturní kalendář 6
Přijímání žádostí do školky 11
Příspěvky do květnového vydání 
posílejte nejpozději 17. dubna na 
propagace@kulturnidum.cz

Výzva pro vlastníky ZTP 2

Vážení bechyňští spoluobčané,
příznivci našeho města,

blíží se dvě významná výročí pro náš 
stát, tj. 70. výročí osvobození od fašismu 
a 600 let od upálení Mistra Jana Husa. 
Obracím se proto na Vás s prosbou 
o poskytnutí materiálů k osvobození 
našeho města z května 1945, rádi bychom 
uvítali i rozhovor s pamětníky těchto 
událostí. Vaše dokumenty, fotografie 
a svědectví nám pomohou osvětlit tyto 
významné dny a doplní i záznamy 
z městské kroniky.

K výročí Mistra Jana Husa bychom 
uvítali jakékoliv informace o budování 
pomníku ze začátku 20. stol. ve spodní 
části náměstí a prozatímní instalaci 
základního kamene zamýšleného 
památníku.

Vámi přinesené dokumenty si jen 
okopírujeme a vrátíme Vám je zpět. 
Prosíme Vás proto, zda by nebylo možné 
tyto dokumenty přinést do Městské 
knihovny či do Městského muzea.

Děkuji Vám
Štefl Josef 

Společnost rodáků 
a přátel Bechyně 
zve všechny své členy na 

Závěrečné setkání, na kterém bude 
ukončena činnost této společnosti,

dne 18. dubna 2015 od 13.00 hod 
v hotelu Jupiter

+ Znalecký posudek, kterým 
byla určena v místě a čase 

obvyklá výše nájemného pro 
lokalitu sídliště Obránců míru 
a pro lokalitu sídliště Na Libuši

Město Bechyně rozeslalo na přelomu 
ledna a února 2015 nájemcům, se kterými je 
nájem městského bytu sjednán na dobu neur-
čitou, nabídku na změnu nájemní smlouvy. 
Změna se má týkat zvyšování nájemného kaž-
doročně o míru inflace počínaje 1. 7. 2015. 

Město si nechalo zpracovat soudním 
znalcem, jaká je obvyklá výše nájemného 
pro lokalitu sídliště Obránců míru a pro loka-
litu sídliště Na Libuši. Tento znalecký 
posudek je k nahlédnutí v listinné podobě na 
Městském úřadě v Bechyni u Bc. Aleny 
Schánilové nebo ve společnosti Bytenes 
Bechyně, spol. s r. o. Dále byl znalecký posu-
dek zveřejněn na webových stránkách Města 
Bechyně www.mestobechyne.cz a na webo-
vých stránkách společnosti Bytenes Bechy-
ně, spol. s r. o. www.bytenes.cz v sekci 
„Aktuální informace“. 

Ty nájemce městských bytů, kterým byl 
zaslán návrh na sjednání inflační doložky 
k nájemní smlouvě, znovu upozorňujeme, že 
změnu nájemní smlouvy je možné uzavřít 
ve společnosti Bytenes Bechyně, spol. s r. o. 
pouze do konce května 2015. Po tomto 
datu není možné změnu nájemní smlouvy 
provést z důvodu uzávěrky dat.

Vladislava Fišerová

                    vrcholí ve Svatém týdnu, nazývaném podle biblického 
příběhu umučení Ježíše také Pašijovým nebo Velkým týdnem.

Začíná Květnou nedělí, graduje svatým třídenním, tj. Zeleným 
čtvrtkem, Velkým pátkem a Bílou sobotou, končí před slavností 
Vzkříšení.

Jako příprava ke spoluúčasti člověka na velikonoční obnově je Svatý 
týden období výlučné. Jsou to dny očisty skutečné i symbolické a dny 
střídmosti, půstu, klidu, ticha i mlčenlivosti, soustředění.

Posvátný charakter těchto dní umocňují lidové tradice svěcení jara 
dává váhu projevení lásky, milosrdenství, spoluúčasti darem.

Velikonoce  



+ OPRAVY MÍSTNÍCH 
KOMUNIKACÍ 

PO POVODNI 2013

PODPOŘENY 
Z FONDU 
SOLIDARITY 
EU

V srpnu 2013 obdrželo město dotaci 
z Ministerstva dopravy na okamžité opravy 
místních komunikací v důsledku povodní 
v květnu a červnu 2013. Uznatelnými nákla-
dy pro tento program byly náklady související 
s opravou majetku obcí plnící dopravní účel 
tzn. místní komunikace, účelové komuni-
kace, lávky pro chodce a cyklisty, chodníky 

+
můžete vyzvednout také na Městském úřadě VÝZVA K PROKÁZÁNÍ 
Bechyně na odboru vnitřních a sociálních 

NÁROKU NA PRŮKAZ věcí.

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
2) PROKÁZÁNÍ NÁROKU: v případě, že POSTIŽENÍM máte průkaz mimořádných výhod, který Vám 

přiznal obecní úřad do konce roku 2011, je 
Vážení držitelé průkazu osoby se k prokázání nároku potřeba vyhledat 

zdravotním postižením, byla Vám doručena rozhodnutí, na základě kterého Vám byl 
výzva k prokázání nároku na průkaz osoby vydán průkaz. Listina má název: ROZHOD-
se zdravotním postižením od Úřadu práce NUTÍ O PŘIZNÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH 
České republiky. VÝHOD. 

Výměnu průkazu Vám zajistí na kon-
taktním pracovišti Úřadu práce v Bechyni 3) AKTUÁLNÍ FOTOGRAFII ve formátu 
v Kulturním domě, v prvním patře. Je na občanský průkaz.
důležité, abyste se dostavili až po 1. 4. 2015, 
dříve se průkazy vydávat nebudou. Váš 4) S sebou si vezměte platný občanský 
současný průkaz je platný až do konce roku průkaz, rodný list a současný průkaz osoby 
2015. se zdravotním postižením.

Úřední hodiny pro výměnu průkazů jsou 
v pondělí a ve středu od 8 do12 hodin a od 13 5) Správní poplatek 30,- Kč budete 
do 17 hodin. hradit při převzetí nového průkazu. 

Důležité, co musíte doložit, až půjdete 
na kontaktní pracoviště Úřadu K 31. prosinci skončí platnost všech 

práce v Bechyni: průkazů a jejich držitelé už tak nebudou moci, 
1) Vyp lněný fo rmulář :  ŽÁDOST v případě, že si nezajistí výměnu, využívat 

O PŘECHOD NÁROKU NA PRŮKAZ žádné benefity a nároky, které jim 
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. z vlastnictví průkazu vyplývají, a to do doby 
Tuto žádost obdržíte na kontaktním vydání nového dokladu.
pracovišti Úřadu práce nebo si ji můžete Výměnou průkazu nenechávejte na 
stáhnout na webových stránkách na adrese poslední chvíli. Včasným vyřízením se 
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welco vyhnete dlouhým frontám a zbytečnému 
me/forms.jsp Žádost o přechod nároku na čekání, které hrozí v prosinci 2015. 
průkaz osoby se zdravotním postižením si 

(původní) 

OSOBNĚ 

adt., které byly poškozeny povodní nebo 
přívalovými dešti. Město obdrželo dotaci na 
opravu dvou lávek přes říčku Smutná pod 
Plechamrem a pod zámkem a na opravu 
místní účelové komunikace ve Hvožďanech 
a v Senožatech – Větrov. Dotace byla 

získána ve výši 85 % skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů 
(2.138.000,- Kč), 15 % bylo hrazeno z 
rozpočtu města (377.431,- Kč). V úno-
ru letošního roku město využilo 
možnosti podat žádost o dotaci z roz-
počtu Jihočeského kraje k opatření 
Fondu solidarity EU na úhradu výdajů 
vynaložených z vlastních zdrojů tzn. 
zbylých 15 %. Tyto prostředky byly 
rozhodnutím Ministerstva financí 
a rozhodnutím Zastupitelstva Jiho-
českého kraje v březnu letošního roku 
pro město Bechyně také uvolněny. 

Ilona Zvolánková

+ HRANICE POZEMKŮ

Předejděte sporům se sousedy! 
Nechte si zpřesnit hranice svého 
pozemku!

Teprve až při převodu vlastnictví 
nemovitostí na jiné osoby, při povolování 
stavby objektů, komunikací, plotů apod., 
musíme konstatovat, že ne vždy probíhá 
jednání hladce. Často dospěje situace tak 
daleko, že do sporu mezi sousedy musí 
zasahovat i Policie ČR. Dokud sousedé 
užívají pozemky ve vzájemné shodě, 
případná nižší přesnost údajů katastru 
nemovitostí o společné hranici jim nečiní 
praktické komplikace. V případě sporu 
o průběh hranice pozemku však mohou 
přesnější údaje katastru významným 
způsobem přispět k urovnání tohoto sporu.

Na našem území, kde je již z velké 
většiny ukončena digitalizace (převod 
katastrální mapy z grafické do digitální 
podoby) a kdy se měli možnost účastníci 
zúčastnit a odsouhlasit si své hranice 
pozemků, tam by tento problém mohl být 
zažehnán. Katastrální mapa převedená do 
digitální podoby poskytuje oproti její grafické 
(papírové) formě možnost přístupu k jejímu 
obsahu prostřednictvím internetu, pohodl-
nou lokalizaci vybraných nemovitostí a má 
spoustu dalších výhod. Na internetových 
stránkách Českého zeměměřičského 
a katastrálního úřadu http://www.cuzk.cz 
v záložce „Nahlížení do katastru" lze získat 
a zobrazit údaje o nemovitostech, zobrazit 
ortofotomapu (leteckou) s hranicemi pozem-
ků, údaji o vlastnících, věcných břemenech, 
nabývacích titulech, omezení vlastnického 
práva apod. Údaje katastru nemovitostí jsou 
„veřejnou listinou“ a jsou přístupny každé-
mu. Zobrazením ortofotomapy s hranicemi 
pozemků lze získat poměrně přesné 
informativní údaje o vlastnické hranici, 
lomových bodech apod. Kvalita digitálních 
údajů je však stále zatížena nepřesnostmi 
při jejich původním sběru v minulých století. 
Ve výhodě jsou ti majitelé nemovitostí, kteří 
si nechali provést zaměření v několika 
posledních letech.

Jak zajistit vedení přesnějších údajů 
o pozemku v katastru nemovitostí?

Katastrální zákon umožňuje zapsat do 
katastru nemovitostí údaje o poloze takové 
stávající hranice pozemků, na jejímž 
průběhu se vlastníci shodují, a zpřesnit 
v katastru evidované výměry pozemků. 
Zápis provede katastrální úřad na podkladě 
ohlášení učiněného minimálně jedním 
z vlastníků, ohlášení musí být doloženo sou-
hlasným prohlášením všech vlastníků 
dotčených pozemků. Neoddělitelnou sou-
částí tohoto souhlasného prohlášení 
o shodě na průběhu hranice musí být 
geometrický plán (dále jen GP). Vyhotovení 
geometrických plánů provádí soukromé 
zeměměřičské firmy.

Údaje o hranicích pozemků je možné 
zpřesnit dvěma způsoby. Pokud vlastníci 
mají označeny nesporné hranice pozemků 
v terénu (zdmi, ploty, hraničními znaky 
v lomových bodech), zeměměřič tyto hranice 
zaměří, a po porovnání s dosavadními méně 
přesnými údaji vyhotoví GP. Pokud vlastníci 
polohu hranic neznají, je nutné nejprve 
provést vytýčení, na jehož podkladě teprve 
může být vyhotoven geometrický plán 
a sepsáno souhlasné prohlášení o shodě na 
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průběhu hranic pozemků. Je-li zpřesňován - Ve městech a obcích existuje 
lomový bod, který leží na styku hranic více mnoho „černých staveb“, které nejsou 
pozemků (trojmezí, čtyřmezí), souhlasné zapsány v katastru nemovitostí. Jedná se 
prohlášení musí učinit vlastníci pozemků, zejména o stavby hospodářských budov, 
kterým je tento bod společný. přístřešků ale i obytných domů a rekreačních 

Podrobné informace o zpřesnění chat. Doporučujeme stav zápisu těchto 
naleznete na internetových stránkách budov v katastru zkontrolovat a při chybě-
http://www.cuzk.cz/zpresneni. jících záznamech doplnit.

- Při stavbě plotů, komunikací 
K jakým chybám v praxi dochází při i jiných objektů dochází mnohdy k soused-

nerespektování hranic nemovitostí: ským sporům s tím, že nový soused, který 
- Vlastníci nemovitostí při stavbě nemovitost koupil, nerespektuje ústní nebo i 

plotů i jiných objektů neprovedou zaměření písemné dohody původních majitelů, které 
hranic a nerespektují stavební zákon, který nebyly zapsány do katastru nemovitostí. 
stanoví, co je třeba k povolení stavby doložit. Slova „to bylo vždycky naše“ nebo „tak to 
Důsledkem je řízení o odstranění stavby, tady vždycky bylo“ neplatí. Rozhodující je 
zpravidla spojené s citelnou pokutou. stav vedený v katastru nemovitostí.

- V minulosti byly bez souhlasu Stavební úřad spolu s městem či obcí se 
a vkladu do katastru „připloceny“ městské či již několikrát setkal s tím, že došlo k záboru 
obecní pozemky, uličky apod., které jsou městských či obecních pozemků. Pokud se 
užívány bez právního důvodu. V těchto na těchto pozemcích budou nacházet 
případech bude nutno uvést pozemky do nepovolené stavby, stavební úřad vždy 
původního stavu. V případě, že to bude v těchto případech zahájí řízení o odstranění 
možné, město (obec) pozemky odprodá stavby.
nebo pronajme. V zájmu předcházení vzniku nedoro-

- Vlastníci vysazují na městských zumění a sporům ohledně pozemků a jejich 
(obecních) pozemcích bez souhlasu hranic se nabízí občanům bezplatná 
vlastníka města (obce) různé dřeviny, budují metodická a poradenská služba, s možností 
předzahrádky apod., které sice zkrášlují prohlídky zakreslených hranic pozemků po 
okolí, ale v konečném důsledku mohou vést digitalizaci na internetových stránkách 
k zúžení profilu místních komunikací. katastrálního úřadu.
Takové výsadby musí být odstraněny odbor VaŽP
a předzahrádky musí být také zrušeny.

+
Do velkoobjemového kontejneru patříSVOZ BIOODPADU 

Odpad ze zahrad 
V BECHYNI źListí, seno, tráva, zbytky rostlin, květiny, 

spadané ovoce
Město Bechyně v letošním roce zavede źKousky keřů do velikosti max. 30 cm

svoz a využití biologicky rozložitelných Odpady z domácností
odpadů ze zahrad a z domácností občanů. źZbytky zeleniny a ovoce: slupky 
Do uzávěrky Bechyňského městského zpra- brambor, mrkve, ohryzky jablek, 
vodaje nebyla vykryta dodávka velkoobje- skořápky ořechů apod.
mových kontejnerů, nádob o objemu 240 litrů źDřevěné piliny, hobliny
ani auta na svoz bioodpadu. Žádosti občanů źZbytky rostlin včetně malého množství 
z rodinných domů v Bechyni o nádoby na bio hlíny z květináčů
odpad lze stále podávat na Městský úřad 

Termíny přistavení velkoobjemového 
Bechyně, odbor výstavby a životního 

kontejneru v dubnu 2015
prostředí u pí Blažkové tel. 381 477 039, 

11. a 12. dubna – Švestková, sídl. 
e-mail  blazkova@mestobechyne.cz. 

5. května, Za Trubným
Nádoby budou vydávány žadatelům bezplat-

18. a 19. dubna – Čechova (u kotelny), 
ně na základě smlouvy o zápůjčce se 

Zahradní, Fáberova, Školní
společností Bytenes Bechyně spol. s r.o. 

25. a 26. dubna – Křižíkova, Zářečí, 
Svoz bioodpadů od občanů bude prováděn 

zahrádky Na Libuši 
zdarma v rámci poplatku za odpady. 
Četnost svozu bude jednou za dva týdny, Pokud si myslíte, že by se měl kontejner 
v červenci a v srpnu každý týden. přistavit jinam nebo že jsme na část Bechyně 

Kdy bude probíhat svoz bioodpadu a kam zapomněli, můžete svůj názor sdělit na 
lze bioodpad ukládat? Kdy budou hnědé městský úřad.
nádoby na bioodpad vydávány? Přistavení velkoobjemových kontejnerů – 

Tyto informace se dozvíte po obdržení místo i termín – ve Hvožďanech a Seno-
hnědých nádob na bioodpad, velkoobje- žatech bude řešen přes osadní výbory.
mových kontejnerů a svozového auta do 
Bechyně ve zpravodaji a na webových 
stránkách města www.mestobechyne.cz. 
Proto sledujte webové stránky města.

Ing. Ladislava Blažková
referentka odboru výstavby 

a životního prostředí 

Harmonogram svozu bioodpadu velko-
objemovými kontejnery.

Kontejnery budou přistaveny vždy přes 
víkend. Žádáme občany, aby do kontejnerů 
skutečně ukládali  pouze bioodpad 
rostlinného původu.

+ PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA

Pečovatelská služba města Bechyně 
poskytuje sociální služby v domácnostech 
klientů v Bechyni a místních částech 
Senožaty a Hvožďany. Naším cílem je 
umožnit klientům služby setrvat v domácím 
prostředí co nejdéle, často v součinnosti s do-
mácí zdravotní péčí poskytovanou Nemoc-
nicí Tábor. Pečovatelskou službu mohou 
využívat také rodiny s dětmi, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby při 
narození současně dvou, tří nebo více dětí. 
Spektrum nabízených služeb má pomoci 
rodině klienta v každodenním životě 
a hlavně klientovi v oblasti zajištění běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, domácnost či 
zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím. Služba je poskytována za 
podmínky dobrovolného přijetí služby ze 
strany klienta, které je založeno na důvěře 
k poskytovateli a jeho zaměstnancům. 
Služba je prováděna odborně, diskrétně 
a nestranně, s ohledem na komunikační 
potřeby a schopnosti klienta.

Pro zajištění pečovatelské služby postačí 
vyplnit Žádost o zavedení pečovatelské 
služby, která je k dispozici na odboru 
vnitřních a sociálních věcí, tel. 381 477 025, 
a na www.mestobechyne.cz v sekci Městský 
úřad a samospráva – formuláře – sociální 
péče a podpora. Na základě žádosti je 
zahájeno jednání se žadatelem a následně 
je sepsaná smlouva o poskytnutí pečova-
telské služby, do které se zapracují všechny 
požadavky klienta, které jsou v možnostech 
poskytovatele.

Při podání Žádosti o zavedení pečova-
telské služby je žadateli nabídnuto základní 
sociální poradenství v rámci sociálních 
služeb a dávek pro osoby se zdravotním 
postižením včetně přehledu kompenzačních 
pomůcek a možnosti, jak na určitou kom-
penzační pomůcku finančně dosáhnout. 
Sociální pracovnice dále žadatele o službu 
poučí o možnosti jak a kde podávat případné 
stížnosti a vysvětlí mu jeho práva.

Pečovatelská služba je provozována 
v pracovních dnech v domácnostech klientů 
ve vymezeném čase v době od 7.30 do 
15.00 hodin. Maximální kapacita pečova-
telské služby je 57 klientů.

Cena poskytovaných úkonů je upravena 
vyhláškou č.505/2006 Sb. v platném znění. 
Město Bechyně jako poskytovatel pečova-
telské služby nevyužilo maximálních sazeb 
za poskytované služby z důvodu zájmu 
poskytovatele, aby byla služba finančně 
dostupná pro každého potencionálního 
klienta.

Alena Schánilová
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Právě probíhá aktualizace údajů na 
webu Města Bechyně. Vyzýváme firmy 
i malé živnostníky a ostatní občany, kteří 
provozují služby či jinou podnikatelskou 
činnost v Bechyni a nejbližším okolí, aby 
využili možnosti zdarma umístit údaje 
o své činnosti na webové stránky města.

Žádost – registrační formulář si 
můžete vyzvednout na podatelně MěÚ, 
nebo o něj požádat na e-mailové adrese: 
chudlarska@mestobechyne.cz. 

Zároveň žádáme spolky a sportovní 
oddíly o aktualizaci svých údajů.

VÝZVA!!!



Když duši bolí v kříži
Dnes ráno byly bílé střechy a pes 

předstíral spánek. Žena odešla do práce 
a zbyla po ní vůně kávy. Pan domácí již dupal 
na půdě. Vzpomněl jsem si na film, který 
jsem viděl jako mladík. Hlavní hrdina spustil 
nohy z postele, ještě slepý našmátral na 
nočním stolku cigarety a zapálil si. Tenkrát to 
u mne vyvolalo nevolnost. Léta šla a já díky 
tomu dávnému zážitku chápu některé lidi 
a jejich téměř militantní reakce na mé 
kouření. Také ale mohu pochopit ty, kteří i po 
přečtení knihy My děti ze stanice ZOO 
nakonec sáhnou po droze. Naše příběhy za 
nás nikdo nevymyslí. Něco chceme od 
života my a něco chce život od nás. Chceme 
šťastnou rodinu a život nás prověřuje péčí 
o postižené dítě. Žena touží po dominantním 
muži, ale svůj život spojí s „Pepíčkem 
bačkoráčkem“. Muž prahne po kariéře, ale 
pokaždé ho někdo předběhne. Lékař chce 
zachraňovat životy a je to právě on, který je 
nejčastěji konfrontován se smrtí. Mnozí mají 
pocit, že život na ně padá, že je to série 
zátěží, nepříjemností, tragédií a nekoneč-
ného přemáhání se. Neznám ale člověka, 
který by v životě neměl alespoň sem tam 
nějaké světlé chvilky. Znám však spousty 
těch, kteří se na ně nedokážou rozpo-
menout. Jsou ale i takoví, kterým vzpomínky 
na dobré časy působí nesnesitelnou bolest. 
Jsou totiž přesvědčeni, že dobré již bylo a nic 
je nečeká. Mluvíme potom o „negativním 
sebenaplňujícím se proroctví“. Jejich další 
životní kroky jsou vedeny nesprávným 
chápáním situace tak dlouho, až se ona 
stane realitou. 

Žena, která je přesvědčena, že její příští 
partner nemůže být nikdo jiný než další 
gauner v řadě, má ho dříve či později ve 
svém bytě. Chová se nevědomky podle své 
předpovědi a vytváří si klamné stereotypy 
a přesvědčení. Například takové, že slušní 
muži jsou nudní, nezáživní atd. Proto se jim 
vyhýbá a jsou pro ni nepřitažliví. Tento typ 
negativního sebenaplňujícího proroctví se 
nazývá „Golemův efekt“. 

V jedné velmi vzdělané rodině s inte-
lektuální tradicí do bůhví jakého kolena 
vyrůstá krásná, ale rozumem ne příliš 
obdařená dívenka. Rodiče si užívají její 
přítulnosti a nezměrného veselí. Trpělivě ji 
učí vše, co bude jednou potřebovat. 
Nežehrají. Vědí, že není disponovaná ke 
vzdělanosti, ale jsou přesvědčeni, že je 
v jejich silách připravit ji pro spokojený život. 
Tento typ pozitivního sebenaplňujícího se 
proroctví se nazývá „Pygmalion efekt“. 

Kruh negativních sebenaplňujících se 
proroctví lze prolomit tím, že jedinec opustí 
počáteční nesprávnou definici situace, která 
uvedla tento kruh do pohybu. Zpochybní-li 
původní domněnku, může potom prosadit 
novou definici situace. Jde o to, aby mylné 
přesvědčení přestalo vytvářet realitu.

Jako ve všem, i zde je háček. Člověk 
musí nejdřív trpět, aby se dovtípil, že je něco 
špatně. Utrpení však na sebe váže značnou 
intelektuální kapacitu, která pak často chybí 
k analýze situace. Proto je téměř životně 
důležité mít vždy alespoň jednoho člověka, 
na jehož úsudek se mohu spolehnout. 

PhDr. Jaromír Matoušek
j.m.psychologie@seznam.cz

+
právo na vykonávání poštovních služeb BECHYŇSKÝ KAPR 
v Rakousku, Uhrách a Čechách. Během POŠŤÁK 17. století se rozhořela pře s mocným rodem 
Thurn-Taxisů o organizaci pošty. Paarové Každý z nás se jistě někdy setkal 
s nimi vedli spor o až do konce 18. století. s jihočeským kaprem. Samozřejmě nemám 
Dnešními slovy řečeno, pošta byla totiž na mysli kapra na vánočním stole, ale kapra 
velmi výnosným byznysem, neboť množství Jakuba, symbol Jihočeského pohádkového 
korespondence neustále narůstalo. Ale království. Téměř v každém jihočeském 
o tom si povíme možná někdy příště.městě, na hradě či zámku můžete získat 

Zlomovým okamžikem se stal rok 1722, různá „kapří“ razítka. Také v Bechyni 
pošta totiž přešla ze soukromého vlastnictví jednoho takového kapra máme. 
rodu Paarů do rukou státu. Monarchie byla Návštěvníci i obyvatelé našeho města si 
totiž vyčerpána válkami s Turky, a tudíž mohou klást otázku, proč právě ten bechyň-
potřebovala získat finanční prostředky. ský kapr drží obálku v ruce? Bechyňský kapr 
Úplně zestátněny byly poštovní služby až za totiž upozorňuje na souvislost, že rod Paarů, 
císařovny Marie Terezie v roce 1743. Rodu v jehož držení panství Bechyně bylo téměř 
Paarů však zůstal titul nejvyšší dědičný 350 let, se podílel se organizaci pošty 
(později c. k.) poštmistr a to, že rod Paarů v Rakousku, Uhrách a Čechách. V roce 1520 
nemusel platit poštovné. Tyto výsady platily se Martin Paar stal nejvyšším poštmistrem 
bohužel jen do vzniku Československé pro Uhry se sídlem v Prešpurku (dnešní 
republiky v roce 1918.Bratislava). Martinovi synové pokračovali 

Nezapomeňte někdy připojit ke svému v organizování poštovní dopravy především 
dopisu nebo pohledu z Bechyně razítko pro rod Habsburků nejen v Uhrách, ale 
kapra Pošťáka!i v Nizozemí a Štýrsku.

Mgr. Romana HonsováNetrvalo dlouhou dobu a rod Paarů získal 
právo na provozování pošty také v Čechách. Použitá literatura:
Jan Kryštof Paar roku 1623 zakoupil za Česká zemská šlechta, Milan M. Buben
15 000 zlatých nejvyšší poštovní úřad pro Text k výstavě Historie Paarského 
Rakousko, Uhry a Čechy od Jana Jakuba poštovního léna, Marie Mžyková
Magna. Habsburkové byli totiž s poštovními Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve 
službami rodu Paarů velmi spokojeni, a tak Slezsku, Pavel Čtvrtník, Jan Galuška, 
císař Ferdinand II. následujícího roku 1624 Patricia Tošnerová
potvrdil rodu Paarů dědičné a monopolní 

Pohádkový den
5. března 2015
v Bechyni

Pohádkový den
5. března 2015
v Bechyni
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Objevují se první jarní paprsky a příroda 
zve opět na toulky kolem Bechyně. Dnes se 
projdeme ulicí kolem bechyňského stadionu 
směrem na Radětice a pokračujeme stále 
podél silnice až ke kempu Cihelna. Cestou si 
můžeme povšimnout krásného „křížku“ po 
pravé ruce a užít si výhled na údolíčko říčky 
Smutné s romantickou hájovnou na skále. 
Za můstkem těsně před Cihelnou vydáme 
po cestě směrem vlevo. Na rozcestí opět 
doleva a přibližně po 30 metrech objevíme 
lávku přes strouhu. Za lávkou pokračujeme 
pěšinou do mírného kopce. Nyní v zimě, 
dokud jsou stromy ještě bez listí, se nám 
vlevo nabízí pěkný výhled na klikatící se 
říčku pod strání. Vystoupáme postupně 
pěšinou až na rovinku nad lesíkem a dora-
zíme k silnici, která tu v serpentinách vede 
na Hvožďany. My však zahneme dolů 
doleva, přejdeme most přes Smutnou a buď 
se rovnou vrátíme zpět do města a nebo se 
ještě na chvíli můžeme zastavit pod mostem 
a vychutnat si šumění jezu a pohled na 
skalní masiv.

Procházka není vhodná pro dětský 
kočárek. Doporučuji zvýšenou opatrnost 
v úseku od „křížku“ k Cihelně.

V. Š.

se 

+MĚSTSKÉ 
INFORMAČNÍ 

CENTRUM ZAHAJUJE OD 
KVĚTNA SVOU ČINNOST

V pondělí 4. května 2015 bude v budově 
Městského muzea na náměstí T. G. M. otev-
řeno Městské informační centrum pod zášti-
tou Kulturního střediska města Bechyně.

Úkolem MIC bude sběr, třídění a posky-
tování bezplatných informací o celkové 
nabídce cestovního ruchu, tzn. přírodních 
a kulturně-historických atraktivitách, kultur-
ních a společenských akcích, ubytovacích 
a stravovacích službách, tipy na výlety, 
informace o okolí Bechyně atd. K dispozici 
bude veřejný internet a předprodej vstu-
penek na kulturní a společenské akce. 

Dalším důležitým úkolem MIC bude 
spolupráce na propagaci města a regionu 
s ostatními informačními centry a orga-
nizacemi cestovního ruchu, jako jsou např. 
MAS Lužnice, Toulava, Jihočeská centrála 
cestovního ruchu.

Cestovní ruch je relativně mladým 
odvětvím, které v několika posledních 
desetiletích zažívá rozmach. V bechyňském 
regionu jsou velmi příznivé podmínky pro 
jeho rozvoj a již nyní tu představuje 

významné odvětví ekonomiky. Jako takové 
přispívá k tvorbě nových pracovních míst 
a zvýšení finančních příjmů obce, podni-
katelů i obyvatel.

Jedním ze způsobů, jak co nejvíce využít 
potenciál a zároveň naplňovat Strategický 
plán rozvoje města Bechyně, je právě 
otevření Městského informačního centra. 

Informovaný a spokojený návštěvník totiž 
setrvává v oblasti delší dobu, čerpá více 
služeb, ať již ubytovacích, stravovacích 
nebo obchodních. Vrací se a doporučuje 
destinaci příbuzným a známým. To má nejen 
pozitivní vliv na podnikatele, ale i na 
zkvalitňování prostředí, vybavení a služeb 
pro místní obyvatele. 

Po zkušebním provozu IC, který probíhal 
od května do konce září loňského roku, se 
ukázalo, že může také dojít k oboustranně 
výhodné spolupráci s bechyňským soukro-
mým Turistickým informačním centrem. 
Například v městském IC se návštěvníci 
dozvěděli o nabídce služeb soukromého 
Infocentra, o průvodcování zámku a kláštera 
nebo organizovaných výletech. 

Přijměte tedy naše pozvání a přijďte se 
podívat do nového Městského informačního 
centra v Městském muzeu. Už se na Vás 
těšíme!

Ing. Věra Štěpánková

Městské muzeum vás srdečně zve na 
cestopisnou přednášku „O Laponcích 
neboli Sámech“, která se koná v úterý 
28. dubna od 17. hod. v přednáškovém sále 
Městského muzea. Nelly Rasmussenová je 
česká etnografka, fotografka a cestovatelka, 
která mimo jiné pobývala na severu Norska 
mezi Sámy, v arktických oblastech u Inuitů a 
v africké Tanzanii. Je autorkou knih Děti 
severských šamanů (Laponsko), Lidé 
z Baffinova ostrova (Inuité) a Tykvové děti 
(Tanzanie). 

Součástí přednášky bude výstava 
fotografií.

J. Š.

+ TANEČNÍ KROUŽEK

Už třetím rokem působí v Bechyni 
taneční kroužek při ZŠ Františka Křižíka, 
který navštěvují děti z obou bechyňských 
základních škol.

I letos je mezi dětmi o tancování velký 
zájem – máme přihlášeno přes 40 dětí, které 
svědomitě a s radostí docházejí každý týden 
v pátek na trénink. Děti trénují 1,5 hod. týdně 
pod vedením H. Wolfové, manž. Paletářo-
vých a R. a M. Rayových.

Vzhledem k velkému počtu přihlášených 
dětí je pro tréninky nezbytný dostatečně 
velký prostor. Děkujeme proto řediteli KD  
Mgr. Š. Ondřichovi, že nám opět letos vstřícné jednání a pomoc s technickým 
umožňuje trénovat v prostorách KD zabezpečením kroužku. Jako protislužbu 
a zároveň děkujeme zaměstnancům KD za nabídl taneční kroužek předtančení na 

Celková délka trasy: 1,7 km
Stoupání: 39 m
Klesání: 76 m
Nejvyšší bod: 402 m
Nejnižší bod: 366 m

různých akcích města Bechyně – na Večeru 
pro seniory v prosinci, na Plese města 
Bechyně, na Maškarním odpoledni pro děti, 
v březnu na Závěrečném plese Tanečních 
pro všechny a v novém Domově pro seniory 
na Akci k zahájení kulturního života 
v Domově. 

Ing. Markéta Rayová
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www.kulturnidum.cz

duben 2015KULTURNÍ KALENDÁŘKULTURNÍ KALENDÁŘ

MINIPÁRTY s Karlem Šípem 
a J. A. Náhlovským 

Čtvrtek 23. dubna / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 250 Kč
Zcela nová a jedinečná talkshow Karla Šípa s hostem Josefem 
Aloisem Náhlovským. Ve volném dialogu proberou jeho umělecké 
začátky, zážitky ze studentských let, společně pohovoří 
o sportovních aktivitách, proberou i cesty do zahraničí opředené 
veselými historkami. Prostor dostanou také dotazy diváků. 
Předprodej vstupenek v kanceláři KD nebo on-line rezervace na 
www.kulturnidum.cz.

OTEVÍRACÍ DOBA HERNY
 

HLEDÁME DOBROVOLNICE !!!
Dobrovolnice RC Hrošík uvítají do svých řad další posily z řad 
maminek, tatínků, babiček i dědečků. Neváhejte a pojďte se 
podílet na chodu našeho centra. Hlásit se můžete v době 
otevření herny u přítomných dobrovolnic.

+ HODY HODY DOPROVODY

+ ZAJÍČEK A JEHO KAMARÁDI

+ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

+ ČÁRY, MÁRY, PODKOČÁRY

+ POHYBOVÉ HRY A MINICVIČENÍ

Pondělí 9.00 – 11.00 hodin
Středa 9.00 – 11.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů.

Středa 1. dubna / 9.00–11.00 hod. / Herna RC Hrošík
Zdobení vajíček 

Pondělí 13. dubna / 9.00–11.00 hod. / Herna RC Hrošík
Výroba veselých zvířátek

Sobota 25. dubna / 9.00–11.00 hod. / Přísálí KD 

Středa 29. dubna / 9.00–11.00 hod. / Herna RC Hrošík
Výroba čarodějnice

Úterky a pátky dle rozpisu / 9.30–10.30 hodin děti 1 – 3 roky 
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

PRO DĚTI
MALÁ MOŘSKÁ VÍLA 

Sobota 18. dubna / 10.00 hod. / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Pohádkový příběh o touze, lásce a obětavosti předvádějí číšník a 
mladá žena společně hrou s loutkami. Jevištěm se stává celé 
prostředí kavárny, ale především velké akvárium, kde se odehrávají 
magické podmořské scény. Během hry dochází ke sblížení číšníka 
a mladé ženy, které je tak trochu groteskní paralelou vztahu malé 
mořské víly a prince. Hraje: divadlo LOKVAR 

Pátek 17. 4. 2015
MS   9.00 – 9.10 ZAHÁJENÍ PŘEHLÍDKY
MS   9.10 – 9.30 LDO ZUŠ Jindřichův Hr. JAK KNÍŽEPÁN ZA SEBE

 POSLAL MANCE NÁJEMNÍKA
VS   9.40 – 9.55 Kaplická skupina DKV Velešín LAKOMÁ BARKA
MS 10.10 – 10.30 Divoch České Budějovice HRAČKY NA ÚTĚKU
VS 10.40 – 11.00 ZŠ Bechyně METODY PROFESORA SAMOJEDA 
VS 14.00 – 14.40 Růžek z Lannovky Č. Budějovice SLAVÍK
MS 14.50 – 15.15 LDO ZUŠ Jindřichův Hradec PÁR BOT
VS 16.40 – 17.00 LDO ZUŠ Jindřichův Hradec MILION MELOUNŮ
MS 17.15 – 17.55 Divadélko bez opony Milevsko STŘEDA 

NÁM CHUTNÁ

Sobota 18. 4. 2015
VS   9.00 – 9.20 Mladí talenti KapliceI O DÍVČÍ VÁLCE
MS 10.00 – 10.50 LOKVAR MALÁ MOŘSKÁ VÍLA
VS 11.05 – 11.35 Dětský divadelní soubor LAKOMÁ BARKA

Zdeňka Čelikovského Petrovice

MS 11.50 – 12.10 Mladí talenti II DLOUHÝ, ŠIROKÝ 
A BYSTROZRAKÝ

DIVADLO

DUŠEVNÍ AKTIVITY
BABÍ LÉTO – Mlýny a mlynáři v Bechyni 

Čtvrtek 16. dubna / 18.00 hod. / RC Hrošík / Vstup zdarma
„Posezení aktivních seniorů nad šálkem čaje. Přijďte se podělit 
o své vzpomínky a dozvědět se něco nového. 

KDYŽ DUŠI BOLÍ V KŘÍŽI
Pondělí 27. dubna / 16.30 hod. / RC Hrošík / Vstup 30 Kč
Zajímavé povídání o problémech, které nás trápí, s psychologem 
PhDr. Jaromírem Matouškem.
Tentokrát na téma: Dějiny duše IV. - křesťanství.

O LAPONCÍCH NEBOLI SÁMECH
Úterý 28. dubna / 17.00 hod. / Městské muzeum / Vstup zdarma
Cestopisná přednáška Nelly Rasmussenové

KUMNYE
Pátek 3. – neděle 12. dubna / Prostory KD 
Tibetská léčebná relaxace a účinná metoda pro oživení těla a mysli. 
Velmi dobře se hodí pro všechny věkové kategorie. S její pomocí se 
lze zbavit četných tělesných i psychických napětí, zvýšit svůj 
energetický náboj, zlepšit schopnost koncentrace a obnovit jasnost 
svého smyslového vnímání. Info: ekonom@kulturnidum.cz 

BECHYŇSKÉ JARO 

SLET ČARODĚJNIC (XXI. ročník)
Čtvrtek 30. dubna / 17.00 hod. / Před KD
Zapojte se do společné oslavy a přijďte ke kulturnímu domu, kde na 
Vás čeká velkolepý průvod městem a upálení čarodějnice. Před KD 
budou připraveny hry a diskotéka pro děti. Neopomeneme také 
vyhlásit Miss Čarodějnici 2015. 

TRADICE

změna 
programu 
vyhrazena

Jihočeská přehlídka dětských 
divadelních, loutkářských 

a recitačních kolektivů 
XXIII. ročník
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POHYBOVÉ AKTIVITY

„TANEČKY PRO KOČKY“ 
Úterky / 19.30–20.30 hod. / RC Hrošík / Vstup 20 Kč
Přijďte se prostě jen tak vytancovat ze starostí všedního dne. Každý 
podle svých možností a vlastní chuti. Kocourům vstup zakázán!
Info pí. Papoušková, tel. 777 223 834, program@kulturnidum.cz

PŘIPRAVUJEME

PILATES
Každé pondělí / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík 
Cvičení pro všechny věkové kategorie pro pevné a štíhlé svaly, 
ohebnou páteř a klouby bez bolestí, ovlivňuje koncentraci a dýchání.

PILOXING®
Každé pondělí / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík 
Intenzivní, zábavné cvičení ve vyšším tempu, spojení prvků pilates, 
tance a boxu pro spalování kalorií a posílení a vytvarování svalů.

BOSU CARDIO®
Každou středu / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík
Zábavné dynamické cvičení při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

ZUMBATOMIC PRO DĚTI
Každé úterý / 17.00–17.50 hod. / Klubovna KD
Cílem Zumbatomic je rozvinout u dětí zdravý životní styl a včlenit 
fitness jako přirozenou součást jejich života. 
Info na tel. 737 825 662

ZUMBA PRO DOSPĚLÉ
Každé úterý / 18.00–19.00 hod. / Klubovna KD
Kondiční, taneční fitness na principu intervalového tréninku s cílem 
spalovat tuky, zformovat a posílit celé tělo. Info na tel. 737 825 662.

PILATES
Každé úterý / od 11.00 hod. / Klubovna KD
Ideální cvičení pro každý věk.
Více informací L. Zemanová, tel. 775 182 010.

KRUHOVÝ TRÉNINK, TABATA
Každý pátek / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík
Jedná se o účinný trénink celého těla, zlepšuje výkonnost a vede 
ke zrychlení metabolismu – hubnutí.

VÝSTAVY

FIT ORIENT (břišní tance)
Pondělky / 18.45–19.45 hod. / Klubovna KD
Ideální pohybová aktivita pro ženy a dívky každého věku
Vice info na K. Kvardová tel. 721 503 325, www.raeesah.wz.cz.

GUSTAV FIFKA – Keramika
Vernisáž 11. dubna / 15.00 hod. / Galerie Galvína
Výstava potrvá do 26. dubna 2015. 

KNIHOVNA

Středa 15. dubna / 17 hod. / Městská knihovna
Zveme nadšence = dobrovolníky, kteří chtějí pomoc při výrobě 
učebních i jiných pomůcek pro speciální školu při DPN 
v Opařanech. 

„DOBRODÍLNA“

+ Z dění knihovny…

Velikonoce

Při březnovém posezení s panem Sassmannem jsme si 
připomněli, že zima odchází a přichází nový život. Začínají 
Velikonoce, svátky jara. Ale známe historii a tradici těchto 
pohyblivých svátků? Slaví se po prvním jarním dnu a v první neděli 
po prvním jarním úplňku. Mají svá pravidla, specifické ozdoby 
i pokrmy. Po čtyřicetidenním postním čase od Popeleční středy se 
připravujeme na Velikonoce, které jsou nejdůležitějšími svátky 
křesťanské církve, spojené s památkou umučení a vzkříšení Ježíše 
Krista. Dozvěděli jsme se z vyprávění i promítání, že každá postní 
neděle v tomto období má své pojmenování: Pučální nebo Pražná, 
Černá, Kýchavná, Družebná, Smrtná, Květná. V posledním týdnu 
jsou významné dny Škaredá nebo Sazemetná středa, Zelený 
čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Velká neděle nebo-li Boží hod 
velikonoční, vítězství života nad smrtí, konec postní doby, 
odpočinek a slavnost. Následuje pro mnohé kvůli pomlázce 
nejoblíbenější veselé Pondělí velikonoční, které už je svátkem 
jakoby navíc. Jarní vrbové proutky, ze kterých je pomlázka nebo-li 
omládka upletená, přenášejí na děvčata životodárnou energii 
a svěžest. A kromě toho jde i o projev zájmu o děvče, které 
obdarovává chlapce malovaným vajíčkem a barevnou stužkou. 
Dodržování velikonočních zvyků a obyčejů se zdá být nemoderní, 
zastaralé a nepotřebné, ale mělo a určitě dosud má svůj význam 
a důležitost. Zařazováním těchto rituálů obohatíte sebe i své blízké 
o krásné zážitky. Takže pro inspiraci koleda z našeho kraje:

Koleda, koleda z okna ven,
Dej vám Pámbu dobrej den!
Paňmáma zabila slepičku, 

nebylo v ní pupíčku,
Pantáta se rozlobil,

Dal paňmámě šňupičku.

Lovci perel
Srdečně gratulujeme nejlepším hledačům! Celkem se 

zapojilo16 čtenářů, přečetli 101 knížek. Na prvním místě se umístil 
Václav Maštera s přečtenými 28 knihami, za druhé místo zaslouží 
obdiv jeho mladší sestra se 17 knihami a třetí místo připadlo 
Kateřině Liškové s 11 knihami. Následující pořadí soutěžících 
vyvěsíme v knihovně. Ale všichni, kteří našli odvahu zúčastnit se, si 
zaslouží velkou pochvalu! V soutěži pokračujeme a vyhlašujeme 
2. kolo a jsme zvědaví, zda se podaří překonat letošního vítěze?

Dobrodílna
Skupina šikovných a ochotných žen a dívek se setkala v březnu 

v knihovně hned dvakrát. Plánovaly, co ušít. Potom třídily látky, 
žehlily, měřily, stříhaly, ale ušití si nechaly na doma. První výrobky 
přinesou 15. dubna, kdy se potkáme v 17 hodin znovu. Přijďte také 
udělat něco pro druhé…

Nocování s Andersenem
Při psaní těchto řádků se blíží do finále i přípravy na další 

nocování s knihovnou v knihovně a s Andersenem. Vlastně letos s 
panem Drdou a jeho pohádkami. Snad se nám podaří děti opět 
pobavit i překvapit!

EH

Sobota 2. května / od 17.00 hod. / Velký sál KD / Vstup zdarma
Prodejní módní přehlídka kolekce jaro/léto. Pořádá TEXTIL – 
GALANTERIE, Dlouhá 53, Bechyně. 
Bližší informace v příštím zpravodaji a na plakátech.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

Děkujeme
Petru Plášilovi za úžasnou přednášku o Arménii a Náhorním 

Karabachu, Tanečnímu kroužku pod vedením paní Wolfové 
a Paletářové a děvčatům ze Zumby pro děti pod vedením Niny 
Capouchové za předtančení na Plese pro všechny, Martinu Přibylovi 
za pomoc při zpracování filmového materiálu, Martinu Gärtnerovi 
a Josefu Šteflovi za pomoc při organizaci Babího léta. Pochvalu si od 
nás zaslouží Jaroslav Mrzena alias Petr Vok za skvělý výkon na akci 
Pohádkové království. 

 Přeji Vám krásné jarní dny.
Za Kulturní středisko města Bechyně

 Mgr. Štěpán Ondřich

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 778 545 507, 606 911 007, e-mail: reditel@kulturnidum.cz



2. ČTVRTEK VE 20.00

GHOUL
Temný thriller – ČR

Trojice filmařů se vydává na Ukrajinu 
natočit unikátní dokument o kanibalismu. 

Jejich pátrání se začíná propojovat 
s příběhem kanibala Andreje Čikatila.

86 minut, české titulky, 
 přístupný od 15 let, 110 Kč

4. SOBOTA V 17.00

OVEČKA SHAUN VE FILMU
Rodinný / Animovaný – Velká Británie

Shaun se rozhodne vyhlásit volný den a 
užít si nějakou zábavu. 
85 min, český dabing, 

mládeži přístupný, 100 Kč

7. ÚTERÝ VE 20.00

AMERICKÝ SNIPER
Akční – USA

Nejobávanější odstřelovač v dějinách 
USA. Režie – Clint Eastwood.

133 minut, české titulky, 
 přístupný od 12 let, 100 Kč

9. ČTVRTEK VE 20.00

VYBÍJENÁ
Komedie – ČR

Komedie Petra Nikolaeva podle 
bestselleru Michala Viewegha je 

groteskou o přátelství, osudových 
láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu 
a hledání lidského štěstí. V úloze tří 
kamarádů úspěšné trio z Partičky.
94 min, mládeži přístupný, 120 Kč

11. SOBOTA VE 20.00

CHAPPIE
Akční / Sci-fi – USA

Režisér filmů District 9 a Elysium 
představuje snímek z nepříliš vzdálené 
budoucnosti. Robot jménem Chappie je 

vůbec prvním robotem se schopností 
samostatného myšlení a cítění.

121 min, české titulky, 
 přístupný od 12 let, 100 Kč

14. ÚTERÝ VE 20.00

DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL 
MARIGOLD 

Komedie / Drama – USA
O sedmi trochu noblesních a potrhlých 
britských penzistech, které si s gustem 

zahrála elita britského herectví.
122 minut, české titulky, 

mládeži přístupný, 110 Kč

16. ČTVRTEK VE 20.00

NOČNÍ BĚŽEC 
Akční / Krimi / Drama – USA

Brooklynského gangstera a zabijáka 
Jimmyho Conlonao pronásleduje kromě 
hříchů minulosti také zarputilý detektiv.

114 minut, české titulky, 
přístupný od 12 let, 100 Kč

KINO BECHYNĚ DUBEN 2015 

18. SOBOTA V 17.00

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
Animovaný / Dobrodružný / 

Komedie – Francie
Caesar má geniálně lstivý plán, jak se 

drzých Galů zbavit jednou provždy. 
85 minut, český dabing, 

mládeži přístupný, 110 Kč

21. ÚTERÝ VE 20.00

KOBRY A UŽOVKY
Drama – ČR

Drama Kobry a Užovky režiséra Jana 
Prušinovského (Okresní přebor, Čtvrtá 

hvězda) vypráví o lidech, kteří ze 
zoufalství své existence kupí chybu za 

chybou, přičemž podléhají vlastním 
představám o krásném životě.

111 minut, přístupný od 15 let, 80 Kč

23. ČTVRTEK VE 20.00

DIVOČINA
Drama – USA

Scénář podle autobiografické knihy 
Cheryl Strayedové napsal slavný 

anglický spisovatel Nick Hornby. I díky 
němu vzniklo humorem okořeněné 

vyprávění o odvaze mladé ženy, která si 
tvrdohlavě razí cestu k zvolenému a 

hodně vzdálenému cíli. 
115 min, české titulky, 

přístupný od 15 let, 100 Kč

25. SOBOTA VE 20.00

NEUTEČEŠ
Horor – USA

Britský recenzent Kim Newman film 
hodnotí: „Prvotřídní horor, který přidává 

další monstrum do sbírky těch nejlepších 
filmových hrůz. Navíc je velmi osvěžující 
vidět film, jehož příběh dává smysl, aniž 

by to snižovalo jeho strašidelnost.“
100 min, české titulky, 

 přístupný od 15 let, 110 Kč

28. ÚTERÝ VE 20.00

RYCHLE A ZBĚSILE 7
Akční – USA

 Hrdinové série už stihli prožít a přežít 
neuvěřitelné věci, teď však narazí na 
nepřítele, vedle něhož všichni jejich 

dosavadní soupeři připomínají bandu 
dětí z mateřské školky.
140 min, české titulky, 

 přístupný od 12 let, 120 Kč

30. ČTVRTEK VE 20.00

HACKER
Thriller – USA

Michael Mann, režisér mistrovských 
thrillerů, natočil další klenot do své 

sbírky. Film, který je mrazivý navzdory 
tomu, že v něm víc než zbraně rachotí 

prsty na klávesnici.
132 min, české titulky, 

přístupný od 12 let, 90,-Kč

Více informací a rezervace vstupenek: www.kinobechyne.cz

+HUDEBNÍ PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

2. 4. čtvrtek Countrio
5. 4. neděle Countrio
7. 4. úterý RM band

11. 4. sobota Echo
12. 4. neděle Allegro
14. 4. úterý Mr. Driver
18. 4. sobota Countrio
21. 4. úterý Technicz
25. 4. sobota Mr. Driver
28. 4. úterý RM band

Taneční večery sál: 
Vždy od 19.30 do 23.00 hod.
Vstupné 35 Kč

3. 4. pátek Largo
10. 4. pátek Technicz
17. 4. pátek Cora
24. 4. pátek Ševětínka

Písnička – sál – určeno k poslechu
Vždy od 19.30 do 21.00 hod.
Vstupné 30 Kč

6. 4. pondělí Jírovec
13. 4. pondělí Escalona
20. 4. pondělí Mr. Driver
27. 4. pondělí Luňáčci

Taneční večery – kavárna:
Vždy od 19.30 do 22.30 hod.
Vstupné 25 Kč

HOTEL A RESTAURACE 

PANSKÁ
duben

3. 4. od 20.00 
Petr Vozka Capella

skvělý muzikant s českými i zahraničními 
hity známých interpretů, vstup zdarma

3.–6. 4. 
Velikonoční menu

tradiční velikonoční menu v novém kabátě 
od našeho šéfkuchaře Zbyňka Ullvera!

10. 4. 
Novým Zélandem na kole

přednáška cestovatele Tomáše Kohouta 
o cestování zemí mnoha tváří,

vstupné dobrovolné

17. 4. od 20.00 
Manilla Joe

skvělé blues delty řeky Malše již podruhé 
na Panské, představí svou novou desku!

24. 4. 
od 20.00 Táborská Bašta

nové uskupení hrající folk-rock, z Tábora,
vstup zdarma

info@resort-bechyne.cz, tel.:381 211 235

Sledujte i náš Facebook! 
facebook.com/hotelpanska
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+MEZINÁRODNÍ DEN 
MATEŘSKÉHO 
JAZYKA

Na 21. únor připadá Den mateřského 
jazyka. Byl vyhlášen roku 1990 Unescem na 
oslavu zhruba 7000 jazyků, jimiž se na světě 
mluví. Cílem je udržet mnohojazyčnost. 
Tento svátek se slaví na celém světě 
a připomíná smrt pakistánských studentů, 
kteří byli usmrceni za myšlenku zachovat 
identitu svého jazyka.

A proto i my, školáci, jsme se rozhodli 
podívat a zjistit zajímavosti o našem 
mateřském jazyce. Historii jazyka, dělení 
jazyků v Evropě nebo některé významné 
osobnosti již známe, ale opakování 
a prohlubování vědomostí nám neuškodilo. 
Vznikl na toto téma projekt, kdy jsme využili 
různých zdrojů, abychom získali co nejvíce 
vědomostí.

Dozvěděli jsme se nejen o historii, ale 
pracovali jsme i s nářečím jednotlivých 
oblastí, formulovali jsme správně věty, které 
byly špatně nebo jsme pracovali s textem, 
kde jsme vyhledávali různé jevy.

Měli jsme připraveny i nástěnné tabule, 
na kterých jsme si zopakovali těžší jazykové 
jevy a po nich jsme si zkusili napsat diktátek, 
jak na tom jsme. Na projektu jsme pracovali 
i v hodinách výtvarné výchovy a literatury. Na 
závěr jsme si udělali nástěnku s našimi 
pracemi. 

Mgr. Milena Borková 
a žáci 9.A

+ KURZ PRVNÍ POMOCI 
PRO ŽÁKY OSMÉ 
TŘÍDY

V pondělí 16. března v rámci výuky příro-
dopisu a výchovy ke zdraví žáci osmé třídy 
absolvovali dvouhodinový kurz první pomoci. 

Táborská záchranářka Bc. Milena Bárto-
vá „osmáky“ nejprve teoreticky seznámila se 
zásadami první pomoci a poté si žáci praktic-
ky vyzkoušeli nepřímou masáž srdce a přilo-
žení tlakového obvazu na horní končetině. 

V závěru se žáci zvídavými otázkami 
dotazovali na práci záchranářky a celé 
záchranné služby.

Kurz s praktickými ukázkami byl velmi 
poučný.

Mgr. Jitka Radvanová

+ EURORÉBUS, SILOVÝ 
ČTYŘBOJ

Do krajského kola zeměpisné soutěže 
Eurorébus, postoupilo z naší školy 25 žáků, 
což je téměř jedna třetina všech žáků na 
II. stupni. Tato soutěž má na naší škole 
dlouholetou a velmi úspěšnou tradici, 
o čemž svědčí dvojnásobné vítězství 
v republikovém finále mezi všemi ZŠ, které 
se tohoto zeměpisného projektu účastní, loni 
byla např. celková účast 30 tisíc žáků na 
všech úrovních soutěže. I letos nás budou 
reprezentovat na krajském kole žáci, kteří 
zúročili poctivou půlroční systematickou 
práci během elektronických a korespon-
denčních kol. Doufejme, že se jim bude 
alespoň částečně dařit jako v předešlých 
letech, i když početná konkurence a kvalita 
soutěžících z víceletých gymnázií, je 
každým rokem těžkým soupeřem. 

Na okresním přeboru v silovém čtyřboji 
vybojovalo družstvo starších žáků ve složení 
Michal Novák, David Červenka, Lukáš 
Placatka a Dan Tolinger velmi pěkné 
3. místo. Chlapci soutěžili v těchto 
disciplínách: šplh na laně bez přírazu, 
trojskok z místa, shyby na hrazdě a leh-sedy. 
Mezi jednotlivci skončil M. Novák na čtvrtém 
a D. Červenka na šestém místě. Kluky bych 
chtěl především pochválit za velkou 
bojovnost a za předvedené výkony! Účast 
všech závodníků na soutěži nebyla velká, 
což je dáno především tím, že většina jejich 
vrstevníků bohužel trávících mládí u počí-
tačů hraním her, by takové disciplíny nebyla 
vůbec schopna zvládnout! Doufejme, že 
těch kluků, co budou raději sportovat, než se 
válet u počítačů, bude jen přibývat!

Mgr. Jan Pazourek

+ SOUROZENCI RAYOVI 
OVLÁDLI OKRESNÍ 
RECITACI

V prvním březnovém týdnu se v Táboře 
konalo okresní kolo v sólové recitaci, a sice 
ve dvou dnech – nejprve se představili 
recitátoři z prvního stupně a o dva dny 
později změřili své síly přednašeči ze stupně 
druhého. Naši školu zastupovali vítězové 
školního kola: První stupeň Sebastián Ray, 
Eliška Knížová, Anna Holinková a Simona 
Vymětalová. Druhý stupeň pak Ema 
Panková, Jolana Rayová a Marian Ray.

Všichni naši recitátoři podali na přehlídce 
dobré výkony, své texty přednesli bez 
větších chyb a bez trémy. Porota ocenila 
u našich žáků vhodný výběr textů, stylizaci 
projevu a dobré recitační návyky. 

Nejvýraznějšího úspěchu dosáhli shodou 
okolností sourozenci Rayovi, kteří se ve 
svých kategoriích umístili na vynikajících 
místech – Jolana zvítězila a Marian 
i Sebastián obsadili druhá místa. Všichni tři 
postupují do krajského kola, které se bude 
konat v dubnu v Českém Krumlově. 

Jedná se opět o výrazný (a již tradiční) 
úspěch našich žáků v této umělecké 
disciplíně. Všem třem souro-
zencům budeme držet na 
kra jské přehl ídce palce 
a účastníkům kola táborského 
děkujeme za vynikající repre-
zentaci naší školy.

Mgr. MgA. František Oplatek

+ VÍTĚZÍME NA 
MATEMATICKÉ 
OLYMPIÁDĚ VE 
VESELÍ

Ve středu 11. března 2015 se ve Veselí 
nad Lužnicí uskutečnil již 53. ročník městské 
matematické olympiády o cenu akademika 
Bohumila Bydžovského. Za účasti škol 
z Veselí, Soběslavi a Bechyně Školní ulice 
bylo pro žáky připraveno celkem osm 
příkladů. Letošní ročník se uskutečnil v roce 
135. výročí narození akademika Bohumila 
Bydžovského. Je to už přes půl století, co 
přišla paní Lavičková s myšlenkou založit ve 
Veselí nad Lužnicí matematickou olympi-
ádu. Když v roce 1962 začala pracovat 
v kulturním domě, přemýšlela, jak jeho 
činnost vylepšit. Napadlo ji závodní počítání. 
Věděla totiž, že ve Veselí pobývá velký 
matematik Bohumil Bydžovský.

„Oslovila jsem pana Bydžovského, jestli 
by mohl celou soutěž zaštítit a věnovat jí své 
jméno. On byl úžasný člověk, velmi milý 
a příjemný. Jeho manželka byla jednou 
z prvních žen, které měly vysokou školu, 

a z Veselí pocházela. On byl také velmi 
vzdělaný, měl spoustu doktorátů sesbíra-
ných různě po světě. Dvakrát působil jako 
rektor na Karlově univerzitě, jednou za první 
republiky, pak po roce 1945,“ zavzpomínala 
paní Lavičková. V prvních ročnících se 
Bohumil Bydžovský olympiády aktivně 
zúčastňoval a dokonce vždy pozval tři vítěze 
k sobě na oběd. Po jeho smrti s nimi paní 
Lavičková jezdívala na pražský hřbitov 
v Olšanech, aby společně uctili mistrovu 
památku.

Zástupci osmé třídy z naší základní školy 
opět potvrdili, že se nám na této soutěži vždy 
daří a že jsou dobře připraveni. Vítězem 
letošního 53. ročníku se stal žák naší 
osmé třídy Petr Staňo. Na druhém místě 
se umístil rovněž náš osmák Josef 
Losos, David Tupý pak obsadil třinácté 
místo. Naše škola tak pokračuje v tradici 
z minulých let, kdy naši žáci obsazovali vždy 
přední místa v celkovém pořadí.

A na závěr jedna z myšlenek akademika 
Bohumila Bydžovského: „Soustavnost je 
první podmínka, jíž se žáci v matematice 
učí“.

Mgr. Jan Pekař



+ ŠKOLNÍ EXKURZE DO 
TOVÁRNY ŠKODA – 
AUTO

Ve středu 25. února jsem se zúčastnil 
školní exkurze do automobilky Škoda v Mla-
dé Boleslavi.

Po příjezdu do Ml. Boleslavi jsme nejprve 
navštívili podnikové muzeum, kde jsme měli 
možnost prohlédnout si výrobky značky 
Škoda od počátku založení firmy až po sou-
časnost. Po prohlídce muzea jsme společně 
nastoupili do přistaveného autobusu, který 
nás zavezl do areálu továrny. Zde jsme 
navštívili tři výrobní haly, kde jsme viděli 
různé montážní operace na vyráběných 
vozidlech, především na modelech Fabia 
a Octavia. Po celou dobu se nám věnovali 
průvodci, kteří nás obsáhle informovali 
o tom, co jsme kolem sebe viděli a odpovídali 
nám na naše zvídavé otázky.

Jsem velmi rád, že jsem se této exkurze 
mohl zúčastnit, protože se o automobily 
zajímám a i mé budoucí vzdělávání bude 
souviset s automobilovou technikou. Výrobu 
osobních automobilů jsem na vlastní oči 
viděl poprvé a výlet se mi velmi líbil. Určitě se 
mi budou informace, které jsem měl možnost 
získat, hodit v budoucím povolání.

Lukáš Placatka z 9.A

+ VYSTAVOVALI JSME U BENEŠŮ

Zahradnictví U Benešů přišlo s nabídkou, aby se keramický kroužek připojil k jejich 
výstavě květin a jarní sadby. Paní vychovatelka D. Půlpytlová, která kroužek vede, souhlasila 
a přinesla do zahradnictví práce dětí z kroužku. Výstava se líbila a návštěvníci litovali, že si 
některé práce nemohli zakoupit. Přesto stálo za to přijít si tyto výrobky prohlédnout, vnesly 
vám totiž do duše pohodu nadcházejícího jara.

+ ČEŠTÍ STUDENTI ZE 
SUPŠ BECHYNĚ 
V PORTUGALSKU 

V týdnu od 9.–15.března 2015 se v Portu 
na partnerské škole Escola Artística de 
Soares dos Reis uskutečnilo druhé projek-
tové setkání studentů a koordinátorů obou 
škol zapojených do projektu Erasmus+. 
Čeští studenti 3M ze SUPŠ Bechyně si 
během pěti dnů na škole vyzkoušeli spoustu 
zajímavých workshopů, zaměřených napří-
klad na výrobu šperků z kovu, textilu 
a plastu, vyvolávání černobílých fotografií, 
sítotisk, knihtisk atd. Naši studenti obdivovali 

především technické vybavení školy a oce-
nili možnost úzké spolupráce s portugalský-
mi učiteli ve výtvarných předmětech.

Koordinátorky projektu Re: ART TRue-
STory mezitím probíraly s portugalskými 
učiteli organizační záležitosti projektu a pře-
devším navazující výtvarné kroky. Během 
projektových setkání společně domysleli 
koncepci animovaného filmu, možnosti pro-
pojení napříč předměty a zapojení studentů 
do společné práce.

Schůzky a workshopy byly poměrně 
vyčerpávající, ale program ve škole byl 
rovnoměrně vyvážený volným časem, který 
čeští studenti trávili se svými portugalskými 
kamarády, nebo sami ve městě a v okolí. 
Studenti vhodně využili možnost prohlídky 
Porta a jeho významných památek (most 
Pont Louis, katedrála Sé, Praça de 
Liberdade, Igreja das Carmelitas, železniční 
nádraží São Bento s typickými kachličkami 
azulejos atd.), ochutnali typická jídla jako 
francesinha a typickou tresku bacalhau 
v rybí restauraci, užili si pobřeží Atlantiku, 
procházku ve staré čtvrti Ribeira a na břehu 
řeky Douro, obklopené vinnými sklípky 
s portským vínem. Město Porto na všechny 
velmi zapůsobilo, nejen díky slunečnému 
počasí, které vydrželo celý týden, ale i přá-

telskému přístupu místních.
V závěru  pobytu  se 

výprava ze SUPŠ Bechyně 
přemístila vlakem do hlavního 
města Lisabonu. Po krátké 
prohlídce kosmopolitního 
města se v neděli dopoledne 
skupina vrátila s dobrými 
dojmy do Prahy. Doufejme, že 
pozitivní nálada a motivace 
studentům vydrží a odrazí se i 
na přípravě a práci na krátkém 
animovaném filmu, který 
budou studenti z obou škol 
společně točit v červnu. 

Mgr. Štěpánka Janoušková

+ VELIKONOČNÍ 
KONCERT 
SBORISSIMA PÍSEK

Sborissimo Písek: Gospelová 
a Truvérská mše

V neděli 5. dubna od 17.30 se bechyňské 
veřejnosti představí smíšený pěvecký sbor 
Sborissimo Písek v prostorách kláštera ZUŠ 
Bechyně v rámci velikonočního koncertu. Na 
programu bude Truvérská mše od Petra Ebe-
na, jednoho z nejvýznamnějších českých 
skladatelů, a gospelová mše Kyrie od Stepha-
na Zebeho, s doprovodem Jiřího Emmera 
a sólistky Evy Přívozníkové. Gospelová mše 
Kyrie je velmi jedinečným projektem, který byl 
představen ve více než 20 zemích světa, 
skládající se ze šesti moderních a hudebně 
náročných a rozmanitých skladeb, které 
mohou sloužit současně jako doprovod 
evangelia, nebo jako samostatný celek.

Smíšený pěvecký sbor Sborissimo 
působí při DDM Písek již od roku 2001 pod 
uměleckým vedením sbormistryně Lenky 
Halamové. Za dobu své existence se složení 
velmi proměnilo, zůstává však stálých 
30 členů, kteří se svou dobrovolnou činností 
zapojují nejen do píseckého kulturního dění 
a v regionu, i na reprezentaci v zahraničí. 
Repertoár Sborissima je velmi pestrý, sahá 
od renesančních písní, českou a moravskou 
lidovou tvorbu, tradiční i netradiční vánoční 
koledy, gospely a spirituály, jazzové skladby, 
pásmo Beatles a jiné moderní písně. 
Sborissimo vystupuje na kulturních akcích 
v Písku a okolí, na pěveckých festivalech 
a především v prostorech s přirozeně 
krásnou akustikou. V roce 2014 se sbor 
zaměřil především na upevnění přátelství se 
sbory z partnerských měst z Caerphilly (UK), 
z Deggendorfu (DE) a z Velkého Krtíše (SK).

Akce je podporovaná z grantového 
programu města Písek. Vstupné na 
koncert je dobrovolné. Těšíme se na Vás!
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+ ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

V měsíci březnu potěšily děti 
svým vystoupením s pásmem 
písní, básní a tanečků obyvatele 
Domova pro seniory u příležitosti Dne žen. 
Adélka Kolihová a Julie Knížová získaly 
výhru ve výtvarné soutěži pořádané Domem 
dětí a mládeže a Aktivem Besipu v Táboře 
(více na www.msjahudka.cz). 

Děti přivítaly na vlakovém nádraží pohád-
kového krále Václava V., Jana Žižku z Troc-
nova, Petra Voka a ministry pohádkového 
království. 

Třída Broučků zažila tradiční rituál na 
ukončení zimy – vynášení Morany do řeky 
Lužnice. 

Děti navštívily Jarní výstavu v Zahrad-
nictví u Benešů, kterou obohatily svými 
výtvarnými pracemi. Více o akcích školy na 
www.msjahudka.cz.

BV 

ÚSPĚCH 
BECHYŇSKÉ 
„ZUŠKY“

24. února se v Soběslavi 
konalo okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na 
dechové nástroje. Naši školu reprezentovali 
čtyři žáci.

Na zobcovou flétnu Karolína Válková, 
Patrik Tichý (třída Luboše Zíty) a Lenka 
Voborníková (třída Jany Albrechtové). Ve 
hře na příčnou flétnu soutěžila Simona 
Vacušková (třída Jiřího Suka).

Mezi 45 účastníky soutěže patřili naši 
žáci mezi nejlepší. Kája získala 2. místo, 
Patrik 1. místo a Lenka se Simonou dokonce 
dosáhly nejvyššího ocenění – 1. místa 
s postupem do krajského kola v Dačicích.

Gratulujeme a přejeme další hudební 
úspěchy.

Poděkování patří také korepetitorkám 
Mgr. Haně Kodadové a Jitce Hejdové.

Luboš Zíta, ZUŠ V. Pichla, Bechyně

Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 vyhlašuje

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ 
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2015/2016

které se bude konat v úterý 5. května 2015 od 8 do16 hod.
a ve středu 6. května 2015 od 8 do16 hod.

pro děti, které dovršily tří let, a pro děti, které ve školním roce 2014/15 dovrší tří let.
Před tímto datem je třeba si v MŠ vyzvednout tiskopis Žádost o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání (také na www.msjahudka.cz) a Evidenční list (pouze v MŠ).
K zápisu je třeba přijít s touto řádně vyplněnou žádostí, průkazem totožnosti rodiče 

a potvrzením o očkování dítěte na Evidenčním listu podle §50 zákona č. 258/2000 Sb.

Ve středu 13. 5. 2015 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 prostředí v MŠ a v době svačiny si mohou 
zapsané děti 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, dodržovat bezpečnost dětí a chránit majetek školy.

Věra Špinarová
23. 5.

zámecká jízdárna

19.00

V předprodeji v kanceláři KD, 
Infocentru 

na 
recepci hotelu Panská a 

Městský zpravodaj Bechyně / DUBEN 2015 11



+
složení Vojtěch Rataj, Sabina Urbánková XIV. BECHYŇSKÝ 
a Eliška Kodadová, kteří vybojovali 

SEDMIBOJ úctyhodné 6. místo.
Celkem 18 soutěžních trojic se zúčastnilo 

V sobotu 21. února proběhlo v Bechyni již sedmiboje v kategorii starších žáků (6.–9. 
14. klání družstev mladých hasičů. Kolektivy třída). Vítězství a zároveň putovní pohár 
z celého Jihočeského kraje sem přijely Bechyňského sedmiboje vybojovali Bobánci 
porovnat svoje síly, znalosti a zkušenosti ze Zhoře u Tábora, druhé místo získaly 
nejen z požární ochrany. Bechyňský Rebelky z Dolního Bukovska, třetí místo 
sedmiboj pořádá Sbor dobrovolných hasičů vybojovali Draci ze Slap. Bechyni v kategorii 
Bechyně ve spolupráci se Školním klubem starší reprezentovaly dvě hlídky. Z nich 
Základní školy F. Křižíka v zimním období, nejlépe dopadli Jednorožci lásky ve složení 
kdy družstva nemohou soutěžit venku. Jakub Ryba, Petr Švejda a Petr Smíšek, 
V prostorách školy tříčlenná družstva kteří vybojovali pěkné 9. místo.
absolvovala disciplíny, které prokázaly jejich 

Petr Pokornýdovednosti v oblasti uzlování, motání a spo-
jování hadic, topografii, teorii požární ochra-
ny a dokonce i v krátkodobé paměti či 
obratnosti. I přes panující chřipkovou epide-
mii dorazilo letos relativně hodně soutěží-
cích. Soutěžní stanoviště navštívilo celkem 
58 soutěžních hlídek, celkem tedy 174 dětí. 
Účast v letošním roce byla proti minulým 
ročníkům vyšší.

V kategorii přípravka složené z před-
školáků odstartovalo celkem 16 soutěžních 
trojic. Vítězství v kategorii přípravka 
vybojovalo družstvo Zhoř C ze Zhoře 
u Tábora. Krásné druhé místo obsadila 
Píďata z Bechyně ve složení David Klobása, 
Michal Klobása, Julie Knížová. Třetí místo 
patří družstvu Rytíři z Tábora. Zejména 
v této kategorii jsme zaznamenali značný 
nárůst soutěžících oproti minulým ročníkům. 
Je vidět, že zájem nejmenších dětí o požární 
ochranu stále roste.

V nejpočetnější kategorii mladších žáků 
(1.–5. třída) soutěžilo 24 soutěžních hlídek. 
Zvítězili Haničky ďáblíci z Dolního 
Bukovska, druhé místo obsadili Rebelové 
z Oltyně a třetí místo vybojovaly Veverky ze 
Smrkova. Z domácích družstev v kategorii 
mladší se nejlépe umístili Gumídci ve 

POMOZTE NÁM 
S DOBROU VĚCÍ

Sbor dobrovolných hasičů 
Bechyně vyhlašuje

SBÍRKU PLYŠÁKŮ
Vámi darované plyšové 
hračky věnujeme dětem 

z dětského oddělení 
Nemocnice Tábor, některé 

z nich použijeme na podzim 
při akci Pohádková 

Bechyně.
Plyšové hračky vybíráme 

v prodejně Galvína, 
Libušina ul., Bechyně.

ZA VAŠI POMOC PŘEDEM 
DĚKUJEME

Vážení občané Bechyně,

i v letošním roce pořádá 
Diakonie ČCE – středisko 
Rolnička veřejnou pouliční sbírku 
Rolničkové dny. Letošní ročník 

bude již čtrnáctý a jeho výtěžek bude použit 
na otevření Obchodu dobré vůle. 

Rolnička poskytuje své služby dětem 
i dospělým s mentálním postižením již od 
roku 1994. V současné době máme více jak 
100 klientů z celého táborského regionu. 
Jedním z našich cílů je i zaměstnávání lidí 
s postižením. Proto bude 1. června v budově 
bývalé 8. ZŠ na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře 
otevřen Obchod dobré vůle – obchod 
s věcmi z druhé ruky, který dává práci lidem 
s postižením.

V loňském roce jste nám Vy a obyvatelé 
dalších 10 měst v Jihočeském kraji pomohli 
získat částku 169.071,- Kč. Pomozte nám ji 
letos překonat. Až v pondělí 13. dubna 
potkáte v ulicích svého města dobrovolníky 
ve žlutých tričkách se zapečetěnou 
pokladničkou a oni Vám nabídnou ke koupi 
barevnou rolničku, neodmítněte je, prosím.

Váš příspěvek bude použit na dobrou 
věc. Naše sbírka je pořádána dle zákona 
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách 
a podléhá kontrole Krajského úřadu Jihočes-
kého kraje.

Děkujeme 
Vaše Rolnička

Více informací naleznete na našich 
webových stránkách www.rolnicka.cz.

+ NA ŽENY 
NEZAPOMÍNÁME

Každoročně si připomínáme Mezinárod-
ní den žen. Vznikl na začátku minulého 
století v Americe a stále se slaví v různém 
pojetí takřka v celém světě. A také v bechyň-
ském Klubu vojenských důchodců.

Díky vstřícnosti velení 15. ženijního pluku 
se mohlo uskutečnit v areálu letiště setkání 
žen, které tam dříve samy pracovaly, nebo 
byly manželkami vojáků. Letos se jich sešlo 
skoro 50.

Všechny srdečně přivítal předseda klubu 
p. Otakar Michal. Ve svém velice emotivním 
projevu zhodnotil současnou složitou mezi-
národní situaci a život a přání žen v ní. Také 
připomněl, že na toto období připadá výročí 
vstupu České republiky do NATO v roce 
1999. Závěrem předal symbolickou kytičku 
tiskové mluvčí posádky a zároveň patronce 
našeho Klubu paní kpt. Mirce Štenclové. 
Následovalo občerstvení a volná zábava.

Při návratu jsme absolvovali jako bonus 
vyhlídkovou jízdu po části areálu letiště. 
Nezbývá než velice poděkovat všem, kteří 
nám toto příjemné odpoledne připravili.

Otto Waldhaus, Klub voj. důchodců
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+ 30 LET DÍVČÍHO 
FOTBALU V BECHYNI

zvláštní atmosféra, kdy si holky mohly na 
sportovním poli „vyřídit účty“ s vyučujícími 
a vychovateli. Utkání bývala vždy velice 
bojovná a věčně putovní pohár nikdo 

V roce 1985 jsme s vychovatelským nedostal zadarmo. Je třeba přiznat, že 
kolegou Jirkou Jírou založili při domově Profiteam se nad holkama nikdy neslitoval, 
mládeže SPŠ keramické zájmový kroužek ale v ročníku 1993 musel holkám JAGA CUP 
dívčího fotbalu. Tento více méně pokus přenechat po remíze 1:1 a následujících 
zaktivizovat děvčata nakonec znamenal penaltách (branku holek i vítěznou penaltu 
rozjezd pro báječnou partu k množství príma dávala Markéta Librcajtová).
akcí, úspěchům a samozřejmě i nutným Po roce 1994 studenti začínají silně 
neúspěchům. V roce 1987 Jirka z Bechyně lenivět, upadá zájem o sport všeobecně, 
odešel a na jeho trenérské místo nastoupil a tedy i o dívčí fotbal. Jediným poutem 
kamarád Štefan Bernáth. zůstává JAGA CUP, na který se bývalé 

Vycházeli jsme z poměrů velice skrom- hráčky pravidelně sjíždějí. Současnice je 
ných. Holky trénovaly venku v létě i v zimě, doplňují jen sporadicky a v roce 1996 se zdá, 
pokud to počasí aspoň trošku dovolilo. že je s bechyňským dívčím fotbalem konec. 
O krásné hale našich věčných rivalů z SOU Lenost vítězí, proč se honit. Už jen při 
Tábor se nám mohlo jen zdát a tělocvična jagacupových setkáních vzpomínáme na 
v ZŠ v Bechyni pro nás byla díky přístupu krásné akce a srandy při našich zájezdech 
tehdejšího ředitele také dlouho zapovězená. za fotbalem. A tak aspoň v roce 1997 zaklá-
A tak se časem potvrdilo, že „slabší kusy dáme zimní halové setkání Mikulášův pytel, 
odpadaj“. Která z holek vydržela první zimu, aby byl ještě jeden dobrý důvod se setkat.
ta už zůstala. Neuvěřitelný obrat nastává na podzim 

Začali jsme vystupovat pod tenkrát ještě roku 2004. Přichází druhačka Eliška 
prozatímním názvem FC DM Bechyně Majerová, že by si chtěla s klukama zkusit 
a netušili jsme, že to na dlouhá léta bude zahrát, a k ní se zanedlouho přidává Adélka 
všude známá a velice kvalitní značka Kopfová. Príma šikovné holky se vůbec mezi 
bechyňského dívčího fotbalu. klukama neztratí, ale nepřikládáme tomu 

Snažili jsme se pro náš tým zajistit co žádný význam. Jenže na našich školních 
nejpestřejší program, a tak jsme hráli Srdce kursech START zkraje září 2005 si šli večer 
Mladého světa, na turnajích v Plavsku, prváci zahrát fotbal. Při pohledu na výkony 
Borotíně, Heřmaničkách, Sepekově, Strun- některých holek trenérský srdíčko zaplesalo 
kovicích, Dačicích i doma v Bechyni. Dvakrát a myšlenka „co kdyby?!“ byla dost neod-
i v Praze na Strahově. Nejlepší výkony ale bytná. Když se do toho ve škole objevila 
pravidelně předváděly naše holky v táborské výzva z Českomoravského fotbalového 
hale na turnaji o Vánočního kapra. Tady jsme svazu a Ministerstva školství k přihlášení 
také v roce 1989 dosáhli největšího školního družstva do celostátní halové 
úspěchu, když jsme v konkurenci 10 druž- fotbalové soutěže, bylo rozhodnuto. K naší 
stev, z toho pěti ligových, dosáhli až na staré trenérské dvojici se přidává s nadše-
2. místo a v souboji o postup do finále porazili ním profesor Milan Vágner a jde se na to! 
brankou Jolany Budíčkové prvoligové Okamžitě se udělal širší výběr, ze kterého 
Netolice!! Hala tenkrát div nespadla. samozřejmě poměrně rychle dost holek 
K Vánočnímu kaprovi se váže i náš největší odpadlo, ale základ zůstal. Ohromné 
úspěch jednotlivce. V roce 1987 byla Jitka nasazení a chuť provázely holky od začátku 
Jeníčková vyhlášená v konkurenci ligových a výrazné zlepšování na sebe nenechalo 
brankářek nejlepší brankářkou turnaje. dlouho čekat. Holky velice rychle začaly hrát 

Aby byla motivace ještě vyšší, vyhlašu- krásný kombinační fotbal a byla radost s nimi 
jeme každý rok anketu „Fotbalistka roku“. spolupracovat.
Letos už byla jubilejní 20. a fotbalistkou roku Když se trénuje, je třeba také umění 
se stala Michaela Šedivá. porovnávat. Kromě účasti ve Středoškolské 

Nejen krásou ale přitahovaly naše holky lize jsme vymysleli přáteláky s gymnáziem 
oči ligových trenérů. Do Sparty Praha se v Soběslavi a společně jsme založili i Vánoč-
dostala Zdenka Rokůsková a Jolaně ní turnaj školních družstev hraný v soběslav-
Budíčkové v tom zabránily pouze rodinné ské hale. To byla výzva pro všechny školy 
důvody. Ligu v Mládí Praha hrály Radka táborského okresu k založení dívčích fotba-
Sládková a Vlaďka Staňková, do Netolic lových týmů a hraní. Po dobré odezvě jsme 
odešla Romana Fajtlová a mocí mermo neváhali a dali jsme dohromady i Jarní turnaj 
chtěly i Jitku Jeníčkovou. na umělé trávě v Bechyni. Už máme 

K největším našim tehdejším hvězdám 9. ročník.
patřily brankářky Jitka Jeníčková, Lenka Ve všech soutěžích naše holky sbíraly 
Bartlová, Mirka Bubeníková a Hanka úspěchy a sklízely slova chvály a uznání za 
Vyhlídková a hráčky Joly Budíčková, Pavla předváděnou hru. Vítězily v Soběslavi i v Be-
Dušková, Romča Fajtlová, Moni Gajdošová, chyni, Písku, Jindřichově Hradci, pětkrát za 
Jitka Hadáčková, Radka Hebláková, Pavča sebou hrály krajské finále středoškolské ligy 
Janků, Romča Křížková, Věra Kundrátová, (jako jediné z Jihočeského kraje) a dvakrát 
Markéta Librcajtová, Jarka Lutovská, Jana dokonce kraj vyhrály a postoupily do 
Nováková, Sylva Podhrázská, Zdenka celostátního semifinále mezi 8 nejlepších 
Rokůsková, Kamča Roučková, Radka týmů z celé ČR!! Tam už se sice neprosadily, 
Sládková a Mirka Žikešová. ale i tak je to báječný úspěch.

Velkou sportovně společenskou událostí Je třeba zmínit i tady největší hvězdy. 
se postupně stával JAGA CUP. V překladu to Vynikající brankářky Markéta Souhradová 
znamená Čarodějnický pohár a je to utkání a Petra Hilasová, z hráček Martina Hliňáko-
mezi holkama a zaměstnanci školy a DM, vá, Veronika Hrdličková, Pavla Hrychová, 
tedy Profiteamem. Při zápasech nastávala Margita a Štěpánka Hůrkovy, Eva Kalinová, 

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+ BECHYŇŠTÍ OSADNÍCI

V sobotu 11. dubna se v Bechyni koná již 
tradiční turnaj Osadníků z Katanu. Jsou 
vítáni hráči deskových her i jejich průkopníci. 
Velmi rád Vás hru naučím, neváhejte mne 
kontaktovat. Turnaj se bude konat ve staré 
škole od 9.30 do 16.30, startovné je 50 Kč 
(do 18 let 20 Kč). 

Pokud účast zvažujete, prosím, napište 
mi na email herza@seznam.cz. 

Za tým organizátorů Martin Herza 
a Ivana Frolíková

Markéta Kalivodová, Adéla Kopfová, Denisa 
Królová, Eliška Majerová, Eliška Mysliveč-
ková, Tamara Patryová, Karolína Ranglová 
a Karolína Vopičková. Tyhle všechny už 
bohužel ze školy odešly. Ze současného 
družstva jsou nejlepší Simona Koudelková, 
Michaela Šedivá a Magdalena Tonková.

Náš tým byl i vzorem a inspirací pro 
mladší bechyňská děvčata. S velkou radostí 
jsme přivítali vznik dívčího fotbalového 
kroužku na 2. základní škole v Bechyni. 
Ohromná základna nadšených maličkých 
fotbalistek se učí fotbalovým základům pod 
vedením paní učitelky Kabíčkové.

V sobotu 25. dubna se setkáme opět na 
hřišti při JAGA CUPu. Pevně věřím, že se 
nás sejde co nejvíc. Že budou moci přijet 
mamky od rodin, také holky, které teprve 
nedávno opustily naší školu a samozřejmě si 
zahrají i ty současné. A nemůže chybět ani 
pedagogický Profiteam. Jubilejní turnaj 
„generačních“ týmů bude príma důvodem 
k velké radosti a především velikému 
vzpomínání. Nejenom na hřišti, ale i na 
následném společném posezení.

Nejlepší dárek k našemu výročí daly 
současné hráčky. Podařilo se jim zvítězit 
v jihočeské divizi středoškolské ligy a po 
dlouhých sedmi letech se opět zúčastníme 
celostátního semifinále v Brně.

Tradice tedy trvá. Je na co navázat a hol-
ky mají chuť hrát a zlepšovat se.  Přejme jim 
i sobě, ať to vydrží. Letošní setkání bude 
v nepřetržité řadě 30.! Je to číslo, které jasně 
říká, že dívčí bechyňský fotbal má nejen 
krásnou tradici a historii, ale především 
pořád žije!

Vratislav Šťastný

+ PODĚKOVÁNÍ

Sbor dobrovolných hasičů Bechyně 
děkuje všem sponzorům, kteří přispěli 
finančně nebo věcně na zdárný průběh 
hasičského plesu a podporují další akce 
a činnost sboru a kolektivu mladých hasičů. 
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+ HALOVÁ SEZONA 
BECHYŇSKÝCH ATLETŮ

Zima je pro atlety ve znamení přípravy na novou 
sezonu, ale příjemné zpestření do tvrdé dřiny v tělocvičně 
či v posilovně přináší účast na halových závodech. 
A několika takových soutěží se zúčastnili i atleti 
Bechyňského atletického klubu a na závodech nebyli 
rozhodně do počtu!

Jako první vyrazili za halovou atletikou mladší a starší 
žáci a žákyně, kteří měli svůj přebor Jihočeského kraje 
v nafukovací hale v Praze na Strahově. Do Prahy 
cestovalo 24. ledna pět atletů a atletek, kteří se připravují 
v rámci tréninků atletického kroužku při ZŠ Františka 
Křižíka, ale zároveň jsou již registrovanými členy BAK 
Bechyně. Pětici ve složení Matěj Bína, Patrik Bártík, David 
Tupý, Kája Mášková a Alex Kmentová se podařilo získat 
čtyři medaile a vytvořit si řadu osobních rekordů. Nejvíce 
se dařilo Davidovi Tupému, který zvítězil ve vrhu koulí 
starších žáků. Dosáhl výkonu 14,31, který jej zařadil na 
průběžné 3. místo tabulek ČR a kvalifikoval se mistrovství 
republiky, které se uskutečnilo na přelomu února a března 
v Jablonci nad Nisou. Dvě stříbrné medaile získal mladší 
žák Matěj Bína ve vrhu koulí (8,34 m) a ve výšce (131cm). 
Ve výšce byla druhá mezi mladšími žákyněmi Kája 
Mášková, když skočila 136 cm. Navíc si vytvořila osobní 
rekordy na 60m (9,19) a v kouli (6,91m). Bez medailí, ale 
s osobními rekordy absolvovali závody Patrik Bártík 
(150 m za 22,14, dálka 435 cm) a Alex Kmentová (60 m př. 
14,14 a výška 121 cm).

O týden později měli svůj přebor atleti a atletky 
kategorií dorostu, juniorů a dospělých. Závody se opět 
uskutečnily v hale na Strahově a bechyňskou výpravu 
tvořili dorostenci Michal Novák a David Tupý, junioři 
Honza Kabíček, Honza Hubka a Tomáš Kratochvíl, muži 
Honza Pešta, Vašek Toman a Ruda Blažek a ženy Martina 
Drdová a Denisa Šlechtová. Na stupně vítězů se 
probojovala polovina z nich. Na ten nejvyšší koulař Vašek 
Toman (13,89), druhý byl mezi koulaři juniory Honza 



Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

www.jkanela.jex.cz
Tel.: 728 501 270

JK  
příměstský

prázdninový 
tábor s koňmi

jízda na koni, strava, program...

ANELA

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
oznamuje svým zákazníkům, že opět 
prodává slepičky snáškových plemen: 
Tetra hnědá a Dominant – černý, 
modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří: 14–19 týdnů
Cena: 149–180,- Kč/ks dle stáří 
Slepičky pouze našeho chovu!

–

–

Prodej:
v neděli 26. dubna ve 14.00 h, 

Bechyně  u vlakového nádraží 
ve středu 29. dubna ve 14.15 h, 

Bechyně  u vlakového nádraží

Při prodeji slepiček výkup králičích 
kožek – cena dle poptávky
Případné bližší informace:
Po–Pá    9.00–16.00 hod.
tel. 601576270,606550204,728605840 

ź

ź

DOVOZ VODY
SDH Bechyně nabízí dovoz vody 

cisternou 7000 l
tel: 602 840 275

ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ 

VOZIDEL ź

ź

ź

ź

ź

čištění sedadel a čalounění
ošetření a konzervace plastů
leštění laků metodou 3M
renovace plast. světlometů
odstraňování polepů karosérií

Ondřej Mareš
Sudoměřice u Bechyně 83

www.omservis.cz   tel: 737 437 805

Nejmladší atleti a atletky z kategorie Věřme, že se na úspěchy v halové 
přípravky měli své přebory v Nové Včelnici sezoně podaří atletům BAK Bechyně 
21. února. Bechyňskou atletiku zde repre- navázat i pod širým nebem.
zentovali čtyři kluci a holky. Díky tomu, že 

Rudolf Blažek
v této kategorii se vyhlašuje nejlepší šestice, 
se podařilo všem vystoupit na pomyslnou 
„bednu“. Libor Tupý skončil na 6. místě ve 
výšce (skočil 108 cm a byl nejlepší v ročníku 
2005), Emilka Bílková doběhla na 6. místě 
na šestistovce (mezi desetiletými byla třetí). 
Do nejlepší šestky se v medicinbalu dostali 
Milan Slavětínský a Valča Válková, oba se 
už jistě těší na letní sezonu a na nově 
zavedenou kouli pro přípravku.

Vrcholem halové sezony byla halová 
mistrovství České republiky. V kategorii 
dospělých závodil s nejlepšími českými 
koulaři Vašek Toman, který s výkonem 

Hubka (11,66 jen 1 cm za vítězem!!!), třetí 13,63 obsadil 9. místo. V juniorské výšce 
pak pro změnu koulaři David Tupý (v dorostu startoval Honza Kabíček. Výkon 183 cm mu 
12,39) a Ruda Blažek (11,76). O jedinou zajistil 12. místo. Dorostenec Michal Novák 
nekoulařskou medaili se pak postaral Michal reprezentoval ve skoku do dálky, kde 
Novák (v dálce 612 cm). Velký osobák si v obsadil 14. místo za výkon 593 cm. Nejvíce 
kouli vytvořila Denisa Šlechtová – 10,79 m! se dařilo Davidovi Tupému, který na 
Nejlepší výkon ve výšce od roku 2011 žákovském mistrovství v Jablonci ještě po 
předvedla Martina Drdová (156 cm). Osobní čtvrtých pokusech držel stříbrnou příčku! 
rekordy si dále vytvořili či vyrovnali Honza Nakonec obsadil v kouli 6. místo, ale 
Kabíček ve výšce (184 cm) a Honza Pešta v osobním rekordu 14,39 m.
v kouli v hale (9,67 m).

1. JČGK Bechyně pořádá nábor 
dětí do golfové školy 2015. 

První informační schůzka se koná 
v pátek 10. 4. 2015 od 16.00 hodin 

v Golf Resortu Bechyně. 
Více info na www.panstvi-

bechyne.cz/golf/golfova-vyuka-2015/ 
nebo tel. č. 777 213 474.
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ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
SCHRŮTA DANIEL

Tel: 603 239 487 

ü ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

ü ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÍ 
A AUTOČALOUNĚNÍ

ü MYTÍ OKEN A VÝLOH

ü ÚKLIDY BYTŮ A KANCELÁŘÍ

ü ÚKLIDY SPOL. PROSTOR

ü ÚKLIDY PO ŘEMESLNÍCÍCH

ü POKLÁDÁNÍ POLYMER. VOSKŮ

ü VYKLÍZENÍ PŮD A SKLEPŮ

ü DROBNÉ MALÍŘSKÉ PRÁCE

e-mail:  schrutova @seznam.cz 
FÁBEROVA 379, BECHYNĚ

Nezapomeňte po zimě včas naplánovat servisní prohlídku svého vozu. Zkontrolujeme funkčnost brzd a řízení,
podvozek, osvětlení, stav provozních kapalin i funkčnost klimatizace. To vše za akční cenu 199 Kč.
Využijte navíc 25% slevu na letní pneumatiky a nechte si u nás uskladnit zimní. A k nové sadě předních stěračů,
které si po zimě zaslouží vyměnit, Vám přibalíme koncentrát náplně do ostřikovačů. Určitě se Vám bude hodit také 
10% sleva na vybrané střešní systémy a nosič kol na tažné zařízení.

Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTOSERVIS NOVOTNÝ
Táborská 568
375 01  Týn nad Vltavou
Tel.: 385 731 513, 602 363 995
www.autoservisnovotny.cz

SPRÁVNÝ ČAS PRO 
SEZÓNNÍ SERVIS


