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+ Životní jubilea 
duben 2017

 92 let Dohnalová Jarmila
 91 let Čiháková Vlasta
  Englická Květuše
  Haškovcová Jaroslava
 90 let Zavadil Jaroslav
 89 let Dlouhá Marie
 87 let Kokošková Blanka
  Kopečková Anna
 84 let Kasáček Josef
 83 let Jarešová Jiřina
 82 let Fuchmannová Zděnka
  Soryčová Jana
 81 let Filová Stanislava
  Kuthanová Vojtěška
 80 let Slavíková Marie
 79 let Beránková Pavla
  Kodad Rudolf
  Kubešová Magdalena
 77 let Hrubant Miloslav
  Nehonský Jaroslav
 75 let Dušek Karel
  Chalušová Jana

+ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 2. března 2017 byli v obřadní síni 
přivítáni starostou města Bechyně, Ing. Pav-
lem Houdkem tito noví bechyňští občánci: 
Michaela Boháčová, Ema Červená, 
Josefína Šteflová, Matěj Zoufalý, Ella 
Kubasková a Emilia Šťávová. Slavnostní 
obřad tentokrát hudebně doprovodily Anna 
a Barbora Holinkovy. 

Přítomní rodiče pro své děti obdrželi 
pamětní list s dárkovým poukazem v hod-
notě pěti set korun, knihu s věnováním, 
květinu a další dárky.

SVOZ BIOODPADU
Jako v minulém roce bude svozový 

den na bioodpad pondělí. První vývoz se 
uskuteční v pondělí 3. dubna 2017. Další 
termíny budou opět jednou za 2 týdny, 
z důvodu svátku mimořádně v úterý 
18. dubna a 2. května. Nádoby s biood-
padem určené k vývozu přistavte stejným 
způsobem jako popelnice.

Bioodpad a větve lze stále ukládat i ve 
sběrném dvoře.

Na duben se každý turista těší. Země se 
zazelená, vysvitne slunce a vzduch je cítit 
jarem. Ale hlavně se otevírají brány hradů, 
zámků a dalších zajímavých míst, kam se 
člověk přes zimu nedostal. Jinak tomu není 
ani u nás v turistické oblasti Toulava, která 
sahá od Tábora až k Sedlčanům, Milev-
sku, Bechyni, Mladé Vožici, Voticím, 
Chýnovu či Soběslavi. Hned 1. dubna tak 
můžete vyrazit například na slavnostní 
otevření rozhledny Drahoušek u Osečan, 
do Skanzenu ve Vysokém Chlumci, do 
kláštera v Milevsku. Nezapomeňte si 
s sebou zážitkovou kartu Toulavka, proto-
že třeba právě do skanzenu s ní dostanete 
k jedné zakoupené vstupence druhou zdar-
ma (vše o kartě na www.toulava.cz/karta). 

Na Velikonoce otevírá své brány i hrad 
Choustník a v Bechyni si můžete potré-
novat nohy a vyběhnout všech 220 schodů 
při již 44. ročníku závodu Bechyňské 
schody. Na Apríla se též zahajuje turistická 
sezóna v Městském muzeu v Bechyni 
výstavou fotografií Jana Marka – Svět hor. 

Duben je právě ideální čas k tomu oslovit 
turisty z celé republiky, aby se do našeho 
regionu podívali. Na tom destinační 
společnost Toulava pilně pracuje. Na 
našem webu tak turisté najdou mimo jiné 
i tipy na výlety spojené s akcemi, které se na 
jaře u nás konají, jako jsou Táborské 
festivaly vína a piva, Sukovy Sedlčany, ale 
i oslavy Velikonoc a jara. K tomu jim nabíd-
neme tipy na ubytování a především tipy na 
výlet po těch nejkrásnějších místech 
v okolí. 

Přilákat a zdržet tady turistu je cílem, 
z kterého budou profitovat všichni. Nejen 
města a podnikatelé, ale i místní lidé, 
protože přes cestovní ruch následně může 
dojít k tvorbě nových pracovních příleži-
tostí. Náš kraj je krásný, stačí o tom jenom 
dát vědět ostatním. Těšíme se na setkání 
s vámi všemi na toulkách Toulavou.

Jan Sochor, produktový manažer
Štěpánka Barešová, ředitelka

TOULAVA, o.p.s.

+ ZLATÁ SVATBA

Manželé Marie a Jozef Neiplovi oslaví 
22. dubna 50 let společné cesty životem.

Do dalších společných let přejí hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti dcery Lenka 
a Jitka s rodinami a Sbor pro občanské 
záležitosti v Bechyni.+ AKTIVNÍ ZÁLOHY V BECHYNI

Na základě Koncepce výstavby Armády České republiky 
vznikly 3. července 2016 u 151. ženijního praporu v Bechyni 
záchranná a pontonová rota Aktivních záloh. V případě zájmu 
občanů Bechyně a zvážení vstupu do řad Aktivních záloh je možné využít tyto kontakty:

Krajské vojenské velitelství České Budějovice: tel: 973 321 416 
(kvvcb@seznam.cz)
Zástupce velitele Záchranné roty AZ 151. žp.:  zraz151zpr@gmail.com
Tiskový a informační důstojník 15. žp.:  tel: 973 307 311
Pracovník štábu 15. žp. – oblast AZ: tel: 973 307 377
Oficiální web Aktivní záloha AČR:   www.aktivnizaloha.army.cz

S potěšením přivítáme mezi námi všechny příznivce vojenství a zájemce o službu vlasti.

plukovník gšt. Ing. Jiří Lustyk, velitel



+ VEŘEJNÉ 
OPATROVNICTVÍ

Co to veřejné opatrovnictví je?
Veřejné opatrovnictví slouží k ochraně 

práv a zajištění základních potřeb osobám, 
které z důvodu svého psychického 
onemocnění či mentálního postižení nebo 
jiného závažného zdravotního stavu nejsou 
schopny pochopit důsledek svého jednání. 
Veřejný opatrovník je vždy ustanoven 
pravomocným rozhodnutím příslušného 
soudu, jeho oprávnění k  zastupování při 
právních jednáních a správě majetku je vždy 
konkrétně určeno rozsudkem o úpravě 
právní způsobilosti.

Jak k tomu dojde? 
Změna či úprava svéprávnosti osob 

většinou započne písemným podáním 
návrhu na zahájení řízení o přezkoumání 
svéprávnosti u příslušného soudu v místě, 
kde má posuzovaný hlášené trvalé bydliště, 
popřípadě kde se dlouhodobě zdržuje, např. 
v psychiatrické léčebně či jakémkoliv jiném 
zdravotnickém zařízení nebo v zařízení 
sociálních služeb. Návrh na zahájení řízení 
může podat každý zletilý a svéprávný občan 
ČR nebo i instituce. Nejčastěji návrh na 
zahájení řízení či podnět soudu dávají 
příbuzní osoby, o kterou se jedná, ošetřující 
lékaři pacienta, přátelé a známí. V případě 
právnické osoby jsou to většinou zdra-
votnická nebo sociální zařízení. Například to 
mohou být domovy pro seniory či různá 
občanská sdružení. Podáním návrhu na 
zahájení řízení nebo podáním zdůvod-
něného podnětu je soudem zahájeno řízení, 
je ustanoven soudní znalec z oboru 
psychiatrie, psychologie či jakýkoliv další 
odborník z jiných vědních oborů k vypra-
cování znaleckého posudku. Podle 
znaleckého posudku je poté vyhodnocen 
rozsah právního omezení posuzované 
osoby a ustanovený znalec doporučí či 
nedoporučí soudu, aby svéprávnost osoby 
omezil. Rozhodne-li soud o omezení 
svéprávnosti osoby, současně s tím jí 
ustanoví opatrovníka, který za ni bude činit 
právní jednání.  

Kdo může být opatrovníkem? 
Určení vhodného opatrovníka se provádí 

na základě šetření většinou v kruhu rodiny. 
Pokud nastane případ, že v rodině není 
nikdo, kdo by byl schopen či chtěl tuto funkci 
vykonávat, přechází povinnost na veřejného 
opatrovníka. Veřejným opatrovníkem soud 
ustanoví obec, ve které má osoba omezená 
ve svéprávnosti pobyt. Veřejný opatrovník 
má stejné postavení jako každý jiný soudem 
ustanovený opatrovník a je oprávněn osobu 
omezenou ve svéprávnosti zastupovat při 
právních jednáních, spravovat majetek 
opatrovance podle rozsahu omezení své-
právnosti. U osob, které nejsou schopny si 
zajistit základní životní potřeby, veřejný 
opatrovník např. prostřednictvím poskyto-
vatelů sociálních služeb zajistí osobní péči 
o opatrovance. Veřejný opatrovník (stejně 
jako každý jiný opatrovník) jedenkrát ročně 
podává zprávu soudu o zdravotním stavu 
opatrovance, o hospodaření s jeho movitým 
i nemovitým majetkem. 

Jaký je stav v Bechyni? 
Město Bechyně také zastává funkci 

opatrovníka několika osob, které jsou ome-
zeny ve svéprávnosti. Někteří opatrovanci 
jsou umístěni v pobytovém zařízení so-
ciálních služeb, dva opatrovanci žijí sami ve 

vlastní domácnosti. Rozsah zastoupení je 
u každého opatrovance různý. V některých 
případech Město Bechyně jako opatrovník 
pouze dohlíží, aby osoba omezená ve 
svéprávnosti dodržovala psychiatrickou 
léčbu, s lékařem konzultuje vhodné léčebné 
postupy a dává k nim souhlas. Pokud se 
opatrovanec, který není schopen sám 
rozhodovat o své léčbě, vynechá návštěvu 
lékaře, pak Město Bechyně jako opatrovník 
musí fyzicky zajistit, aby se opatrovanec 
k lékaři dostavil, případně jej tam přepravit. 
V některých případech vykonává Město 
Bechyně plnou správu opatrovancova 
majetku, což je velmi obsáhlá agenda. 
Město Bechyně při plné správě opatro-
vancova majetku sleduje, zda opatrovanec 
nemá dluhy (i z minulosti), shromažďuje 
doklady o jeho movitém i nemovitém 
majetku, podává např. přiznání k dani z ne-
movitých věcí, platí daně, komunikuje 
s pojišťovnami a bankami, za opatrovance 
přebírá jeho důchod, z něj platí běžné 
měsíční platby (pobyt v zařízení sociálních 
služeb, nájemné z bytu, zálohy na elektřinu, 
poplatek za svoz komunálního odpadu 
apod.). Poměrně nedávno např. Město 
Bechyně zjistilo, že opatrovanec je ná-
jemcem hrobového místa a smlouvu uzavřel 
již před pěti lety. Nájemné nezaplatil, takže 
bylo potřeba projednat s pronajímatelem 
hrobového místa doplacení dluhu. Stává se, 
že ten, kdo začne žít v pobytovém zařízení 
sociálních služeb, si zapomene odhlásit 
televizní přijímač a rozhlas. Po letech se 
zjistí, že má tisícové dluhy na koncesio-
nářských poplatcích. I takové záležitosti řeší 
ustanovený opatrovník. Někdy je potřeba 
provádět téměř detektivní práci při dohledá-
vání aktiv a pasiv opatrované osoby, která si 
pro své duševní onemocnění zpravidla nic 
nepamatuje. 

Stává se, že opatrovník, který je rodin-
ným příslušníkem osoby omezené ve 
svéprávnosti, už svou úlohu nezvládá a dá 
soudu návrh na změnu opatrovníka. Pokud 
soud nenajde jiného vhodného opatrovníka 
v rodině opatrovance, ustanoví opatrov-
níkem obec. Dosavadní opatrovníci se 
mylně domnívají, že Město Bechyně, pokud 
bude opatrovníkem, je povinno zajistit 
opatrovanci bydlení v městském bytě. Zákon 
nic takového veřejnému opatrovníkovi 
nenařizuje a vždy je nutno pečlivě vážit, zda 
opatrovanec bude schopen bez dohledu jiné 
dospělé osoby samostatného života ve 
vlastní domácnosti v takové kvalitě, aby to 
neohrožovalo nebo neomezovalo ostatní 
obyvatele domu. Pokud dojde Město 
Bechyně k závěru, že jeho opatrovanec 
nemůže bydlet sám bez dozoru jiné dospělé 
osoby, v žádném případě mu městský byt do 
nájmu nedá. Aby byla zajištěna potřeba 
bydlení opatrovance, Město Bechyně se 
snaží nalézt vhodné sociální bydlení či 
pobytové zařízení sociálních služeb. 

Bc. Lenka Matyšová

+ AUTOVRAKY

Občas na městském úřadě dostáváme 
dotaz ohledně autovraků. Ani ne kam s auto-
vrakem, ale jak má auto předávané na 
autovrakoviště vypadat, zda musí mít i auto-
baterii, zda lze z něho odmontovat před 
odevzdáním např. světlo, blatník… Tazatelé 
udávají, že jim údajně některé autovra-
koviště odmítá odebrat neúplný autovrak. 
Tedy trochu osvěty na toto téma. 

Záležitost kolem autovraků a autovrako-
višť řeší mimo zákona o odpadech vyhláška 
ministerstva ŽP č. 352/2008 Sb., o podrob-
nostech nakládání s autovraky, v platném 
znění. § 3 řeší náležitosti potvrzení 
o převzetí autovraku do zařízení ke sběru 
autovraků. Provozovatel zařízení ke sběru 
autovraků vystaví vlastníkovi autovraku 
nebo obci písemné potvrzení o převzetí 
autovraku (dále jen „potvrzení o převzetí 
autovraku“) podle přílohy č. 3. Potvrzení 
o převzetí autovraku se vystavuje, pokud 
byla odevzdána alespoň karoserie nebo rám 
s označením identifikačního čísla VIN a mo-
tor s označením identifikačního čísla, pokud 
bylo uvedeno v osvědčení o registraci 
vozidla.

Provozovatel zařízení ke sběru autovra-
ků se zapojuje do informačního systému a za-
sílá mimo jiné identifikačních údaje o osobě 
předávající vybraný autovrak, údaje o pře-
vzatém vybraném autovraku a o chybějících 
částech převzatého autovraku v rozsahu 
požadovaném v potvrzení o převzetí auto-
vraku do zařízení ke sběru autovraků. 
Součástí údajů zasílaných ministerstvu je 
fotodokumentace stavu přijímaných vybra-
ných autovraků, která obsahuje tři fotografie, 
a to celkový pohled na autovrak, ze kterého 
je možné autovrak identifikovat a ze kterého 
je zřejmé, jaký je stav přijímaného autovraku 
a že se v době pořízení fotodokumentace 
nachází na provozovně provozovatele zaří-
zení ke sběru autovraků, stav vybavení 
kabiny autovraku a identifikační číslo VIN.

Příloha č. 3 vyhlášky udává vzor a nále-
žitosti potvrzení o převzetí autovraku do 
zařízení ke sběru autovraků. Má několik 
částí. V části údaje o převzatém autovraku 
se uvádí např. datum převzetí autovraku, 
číslo technického průkazu, registrační znač-
ka, kategorie vozidla, VIN vozidla, hmotnost 
vraku a jeho hmotnost dle technického 
průkazu. V další části se udávají údaje o pře-
dávajícím. Dále přejímající osoba potvrzuje, 
že převzala vybrané vozidlo úplné, obsa-
hující části schválené výrobcem a neobsa-
huje odpad, který nemá původ ve vybraném 
vozidle. Pokud není vozidlo úplné, uvádějí 
se chybějící části. Toto potvrzení slouží jako 
podklad pro vyřazení auta z evidence 
obyvatel. Snažila jsem se najít odpověď na 
dotazy o nutnosti úplnosti či neúplnosti 
odevzdávaných autovraků, jak toto téma 
řeší zákon o odpadech a vyhláška o po-
drobnostech nakládání s autovraky.

LB

NABÍDKA PRONÁJMU

Společnost Bytenes Bechyně spol. s 
r.o. nabízí k pronájmu PROSTORY 
PRO OBČERSTVENÍ V AREÁLU 
LETNÍHO KOUPALIŠTĚ V BECHYNI.

Pronájem se sjednává na měsíce 
červenec až srpen 2017. Pronajímaný 
prostor není vybaven žádným zařízením.

Bližší informace na telefonním čísle 
603 892 616 – jednatel společnosti 
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+ REKONSTRUKCE 
ČÁSTI VODOVODU 
A KANALIZACE 
V LIBUŠINĚ ULICI

Od 18. 4. do 31. 5. 2017 bude probíhat 
rekonstrukce části vodovodu a kanalizace 
v Libušině ulici v úseku od křižovatky 
s ulicemi Dlouhá a Široká po křižovatku 
u restaurace Na Růžku. Po celou dobu 
stavby bude tento úsek silnice č. III/12217 
v Libušině ulici uzavřen. Objízdná trasa na 
náměstí a přilehlé ulice bude vedena přes 
Zářečí. Křižovatka ulic Libušina, Dlouhá 
a Široká bude volně průjezdná. Křižovatka 
ulic Libušina, Čechova a Michalská (křižo-
vatka u restaurace Na Růžku) bude 
průjezdná s drobným omezením. Chodníky 
po obou stranách dotčené části Libušiny 
ulice budou průchozí. Po celou dobu stavby 
bude zajištěn přístup k jednotlivým nemo-
vitostem, nikoliv však příjezd k nim.

Stavba řeší rekonstrukci stávající kana-
lizace a vodovodu. Součástí obnovy je 
i výměna veřejných částí kanalizačních 
a vodovodních přípojek. 

V rámci stavby budou na staveništi 
probíhat práce, které v nezbytné míře omezí 
zvyklosti obyvatel a návštěvníků města. 
V zájmu investora i zhotovitele stavby je, aby 
k tomu docházelo co nejméně. Současně 
v zájmu zhotovitele je, aby nedocházelo 
k ohrožení života a zdraví jeho zaměstnanců 
i Vás obyvatel a návštěvníků města včetně 
Vašich dětí. Proto respektujte pokyny stavby 
a řiďte se jejich upozorněními. Věříme, že 
omezení způsobená stavbou Vám vyna-
hradí kvalitně a bezpečně realizované 
a dokončené dílo. 

Ilona Zvolánková
vedoucí investičního odboru 

+ KONEČNÁ ÚPRAVA 
KOMUNIKACÍ 
V LOKALITĚ U STUDEN 

Na přelomu měsíce dubna a května by 
měly být zahájeny stavební práce na finální 
úpravě komunikací v lokalitě U Studen 
zahrnující ulice Krátká, Příčná, Luční, 
Souběžná a Švestková. Stavební práce 
budou zahrnovat vyrovnání stávajícího 
povrchu komunikací a položení finální vrstvy 
nového asfaltového povrchu v tl. 40 mm. 
Těmto pracím bude předcházet výšková 
úprava všech kanalizačních šachet, uličních 
vpustí a vodovodních šoupat. Práce by měly 
být ukončeny nejpozději do 29. 5. 2017. 
Začátkem měsíce dubna by měl být znám 
zhotovitel stavby. Následně budou obyva-
telé dotčené části lokality U Studen 
informováni formou dopisu vhozeného do 
poštovní schránky domu o plánovaných 
částečných a úplných uzavírkách komuni-
kací dle harmonogramu prací předloženého 
zhotovitelem stavby. Při výškových úpra-
vách kanalizačních šachet, uličních vpustí 
a vodovodních šoupat bude pravděpodobně 
docházet pouze k částečným uzavírkám 
jednotlivých komunikací. Vlastní položení 
finální vrstvy asfaltového povrchu bude trvat 
max. 4 až 5 dní. V tomto období bude lokalita 
U Studen zcela uzavřena automobilové 
dopravě. Po celou dobu stavby bude za-
jištěn přístup k jednotlivým nemovitostem, 
nikoliv však příjezd k nim. O možnosti ná-
hradního parkování budou obyvatelé dotče-
né části lokality U Studen opět informováni 
formou dopisu vhozeného do poštovní 
schránky domu. Věříme, že omezení způ-
sobená stavbou Vám vynahradí kvalitně 
a bezpečně realizované a dokončené dílo.

Ilona Zvolánková
vedoucí investičního odboru 

Michalská
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+MODELÁŘSKÁ 
VÝSTAVA SE STALA 
MINULOSTÍ

Ve dnech 20.–26. 2. 2017 se konala 
modelářská výstava v přisálí KD v Bechyni. 
Výstava se uskutečnila bezmála po 
40 letech od poslední výstavy konané na 
stadionu Družby. Mezitím však techno-
logický pokrok nevynechal ani oblast 
leteckomodelářské činnosti, a tak se členové 
LMK rozhodli, že se pokusí zorganizovat 
výstavu rádiem řízených modelů, která by 
širokou veřejnost seznámila se současnou 
náplní „koníčka“, jakým letecké modelářství 
je. A to i z těch důvodů, že současné 
generace mladých jsou dost poznamenané 
jednostranností (počítače, mobily), které 

v podstatě suplují drahé hračky. Chybí tvůrčí 
invence, technický způsob myšlení a snaha 
tvořit v oblasti technických oborů a řemesel. 
Výstava tudíž svým zaměřením tyto cíle 
měla ukázat. Zda se to bechyňským mo-
delářům podařilo, nechť posoudí návštěvníci 
výstavy. 

Vystaveno bylo celkem 68 modelů 
různých typů, ponejvíce letadel řízených 
rádiem, ale i modely volného letu, RC 
vrtulníků, koptér, raket a RC modelů aut. 
Návštěvníci měli možnost si osahat, jak se 
ovládá RC model letadla a zalétat si na 
simulátorech, které se těšily velkému zájmu 
nejen těch mladých, ale i starších, jak je 
vidno z fotografie. Návštěvnost výstavy 
předčila naše očekávání. Věkové složení 
návštěvníků bylo velice pestré a některým se 
výstava tak líbila, že ji navštěvovali opa-

kovaně. Dle našich záznamů výstavu 
navštívilo 633 návštěvníků z Bechyně 
i blízkého okolí, také organizovaných skupin 
bechyňských škol i domova pro seniory. 
V malém kinosále byly promítány filmy 
s leteckomodelářskou tématikou a ve 
velkém sále bylo předváděno létání 
s halovými modely. 

Výstava snad ukázala, že letecké 
modelářství při dnešních technologických 
možnostech vyžaduje nejen technickou 
erudici, znalosti z problematiky letectví 
a konstrukce modelů letadel, manuální 
zručnost a osvojení si znalostí z oboru 
elektrotechniky, ale i schopnost spolehlivě 
a bezpečně ovládat řízení RC modelů. Chtěli 
jsme ukázat, že je to koníček, kterým 
můžeme smysluplně vyplnit volný čas 
jednotlivce i celé rodiny. Tak popřejme zdar 
této ušlechtilé zábavě.

Členové LMK Bechyně děkují řediteli KD 
panu Mgr. Ondřichovi za vytvoření pod-
mínek pro konání výstavy. Zároveň děku-
jeme všem zaměstnancům KD, kteří se 
podíleli na přípravě a průběhu výstavy 
a jejím technickém zajištění. Rovněž vyslo-
vujeme poděkování vedení města Bechyně 
za vytvoření podmínek pro činnost našeho 
Leteckomodelářského klubu, bez jehož 
vstřícnosti bychom tuto výstavu nebyli 
schopni udělat.

Letu zdar!
Členové LMK Bechyně

+ DIVADELNÍ 
PŘEHLÍDKY 2017

Letošní březen byl pro náš soubor ve 
znamení divadelních přehlídek. Začátkem 
měsíce jsme se účastnili Dačického 
kejklování s pohádkou Hrátky s čertem. 
Přestože hra nepostoupila do celostátního 
kola, byla porotou i diváky hodnocena 
příznivě. Velice nás potěšilo čestné uznání 
pro Jaroslava Mrzenu za ztvárnění role 
Martina Kabáta.

V polovině měsíce jsme se zúčastnili 
Festivalu amatérského divadla Štít v Pra-
chaticích, tentokrát s inscenací hry Ani za 
milion!!!

Hra byla velmi pozitivně hodnocena jak 
porotou, tak i diváky, o čemž svědčí i to, že 
jsme si domů odvezli nejen cenu za hlavní 
ženský herecký výkon Petry Šulcové, ale 
především cenu diváka, které si velmi 
vážíme, protože divák je na divadle ten 
nejdůležitější.

BDS Lužnice
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+ DOKTORKA Z DOMU 
TRUBAČŮ

Literární pásmo připravili a účinkují 
Jiří a Ludmila Práškovi

2 6 .  ř í j n a 
loňského roku 
uplynulo 120 let 
od narození jedné 
z  n e j p o z o r u h o d-
nějších českých žen 
20. století. Jmenovala se Vlasta Kálalová 
a byla provdána Di Lotti. Pocházela z Ber-
nartic, její otec byl učitelem a proslul jako 
velký propagátor chovu králíků. Však také 
rodinná vila při silnici od Písku na Tábor nese 
reliéfy králíků. Na fasádě je ovšem také 
pamětní deska, která připomíná neoby-
čejnou obyvatelku tohoto domu.

Vlasta vystudovala medicínu a měla 
mimořádné nadání pro jazyky. Těch evrop-
ských zvládla poměrně hodně a přidala k nim 
i některé orientální. Důvod byl ten, že se na 
počátku dvacátých let rozhodla na vlastní 
pěst odjet do Turecka a nedlouho poté do 
Íráku, kde v Bagdádu provozovala nejprve 
soukromou lékařskou praxi a poté založila 
nemocnici. Tam se také vdala a povila dvě 
děti. Po několika letech se vrátila zpět do 
Československa a pobývala s rodinou 
střídavě v Praze a rodných Bernarticích. 
Poslední den války 8. května 1945 ji potkala 
hrozná tragédie. Při řádění německých 
vojáků, kterému padla za oběť řada nevin-
ných, přišla o manžela i obě děti a sama byla 
těžce raněna. Boji za mír věnovala poslední 
část svého života, který už vůbec nebyl 
radostný. Zemřela v roce 1971 v písecké 
nemocnici a spolu se svými nejbližšími 
odpočívá navždy na bernartickém hřbitově.

O jejím osudu vydala svědectví spiso-
vatelka Ilona Borská v knize „Doktorka 
z domu Trubačů“, ta se pro svou oblíbenost 
dočkala mnoha vydání. Právě na základě 
této knihy si život MUDr. Vlasty Kálalové Di 
Lottiové připomeneme v literárním pásmu, 
který připravili Jiří a Ludmila Práškovi 
z Písku.

Pásovec, orientální 
střevíce, nosítko na 
dítě jihoamerických 
indiánů…

(vše pohromadě k vidění v Městském 
muzeu Bechyně)

Srdečně všechny zveme na výstavu 
fotografií zcestovalého pana Jana Marka. 
Výstava s názvem Svět hor nás provází po 
pohořích mnohých kontinentů. Navštívíme 
Grand Canyon v USA, také Himaláje, 
Patagonii, Ekvádor, Kavkaz, Švýcarské Alpy 
a další. S tímto tématem bylo příhodné 
nahlédnout do sbírky muzea ve smyslu – 
máme také něco z cest? Něco exotického? 
Jedná se často o kuriozity, které není možno 
nějak hromadně prezentovat. Nyní nadešel 
jejich čas. Také není od věci připomenout si 
jejich dárce a souvislosti, které je do 
Bechyně přivedly. Zmíněné předměty chce-
me vystavit v souborech, které se nabízejí.

Keramické nádoby na lihoviny původem 
ze Sibiře do Bechyně přivezl generál Josef 
Alexej Eisenberger (JUDr., příslušník Čsl. 
legií, později přejmenován na Horák), zeť 
Vendelína Máchy, zadavatele tzv. Máchovy 
vily, dnešní Jupiter (stavitel J. Kotěra). Velmi 
mnoho přírodnin či soubor předmětů z Afriky 
daroval Jan Vogl, berní ředitel ve výslužbě, 
který si též v období první republiky nechal 
v Bechyni postavit vilu (funkcionalistická vila 
na Plechamru). Jedná se o předměty 
afrického kmene Dingo, o velké množství 
schránek mořských živočichů, stoličku slona 
či celého pásovce. Chcete-li vidět orientální 
střevíce, turecké šavle či nosítko na dítě 
původem z Mexika, jednotlivé kusy fajánse 
a keramiky z Číny, Nizozemí, Velké Británie 
a jiné kuriozity, které byste v malém měst-
ském muzeu nečekali, přijďte na výstavu. 
Najdete ji v galerii muzea v rámci fotogra-
fické výstavy pana Marka Svět hor až do 
28. května. 
V dubnu prodlužujeme OTEVÍRACÍ DOBU

po: zavřeno
út:  9.00–12.00  12.30–15.00
st:  9.00–12.00  12.30–17.00
čt:  9.00–12.00  12.30–15.00
pá:  9.00–12.00  12.30–15.00
so: zavřeno
ne:    14.00–17.00

JJ

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ + JAN MAREK, 

SVĚT HOR 

fotografická výstava 
v Městském muzeu Bechyně

V sobotu 1. dubna ve 14 hodin bude 
zahájena výstava fotografií z cest, které 
podnikl Honza Marek. Většinu Bechyňáků 
ani nenapadne, že ten nenápadný muž, 
který s „báglem“ na zádech spěchá směr 
Větrov, je vlastně cestovatel, který má 
v nohách vysoká pohoří Evropy, ale i Asie 
a Ameriky. Konečně se nechal přesvědčit 
a vyndal své fotografie „z cest“ ze zásuvek, 
kde je má pěkně uschovány, a ukáže nám je. 
Je příliš skromný a co se v něm ukrývá, ví jen 
jeho kamarádi. Vysokohorská turistika není 
jedinou jeho zálibou. S přírodou jsou spo-
jeny další jeho koníčky – tramping a hlavně 
pěstování skalniček. Co je na něm obdi-
vuhodné je to, že si tyto drobné kytičky 
pěstuje ze semínek, které si přiváží ze svého 
putování po horách sám. Dalším jeho hobby 
je vyřezávání ze dřeva. Ti, co navštěvují 
výstavu betlémů ve Hvožďanech, mohli 
obdivovat jeho opravdu velký dřevěný 
betlém. Jsme rádi, že Vám můžeme tohoto 

zajímavého Bechyňáka představit. 
Výstavu můžete vidět v galerii 

muzea do 28. května. Na zamyšlení: 
Pan Marek nefotí digitálními přístroji. 
Výsledek – zachycený okamžik a zda 
se foto povedlo, či nikoli, vidí opravdu 
až po vyvolání. Umíme si to dnes 
vůbec představit? 

JJ, Jiřina Trčková

MDDK

Proběhly oslavy Meziná-
rodního dne dětské knihy, který 
se připomíná každoročně 

2. dubna na celém světě v den narození 
známého dánského pohádkáře Hanse 
Christiana Andersena. Knihovnice z Uher-
ského Hradiště vymyslely v roce 2000 
nocování v knihovně, kde zúčastněné děti 
čekalo noční dobrodružství v podobě čtení 
pohádek, soutěží, her a překvapení. 

V Bechyni jsme se připojili k této vyda-
řené akci později, přesto letos prožijeme už 
třináctou Noc s Andersenem. Znovu dětem 
představíme nejen jeho život a dílo, ale 
i příběhy dalších známých spisovatelů. 
Věříme, že se nám podaří vzbudit v dětech 
zájem o dobré čtení, což není snadné v kon-
kurenci s populárnějšími médii, které jsou 
pro děti většími lákadly. Všichni víme, že 
dnešní způsob života dětské četbě příliš 
nepřeje. Děti moc nečtou. Ale najdou se 
mezi nimi výjimky, které dají přednost 
knížkám před bezduchým vysedáváním 
před televizní obrazovkou nebo hraním 
počítačových her. Čtou a ještě s námi 
dokonce i soutěží!

Koncem března skončil 3. ročník čtenář-
ské soutěže Lovci perel. S výsledky vás ale 
seznámíme až v květnovém Zpravodaji, 
neboť v době uzávěrky o vítězi ještě zdaleka 
nebylo rozhodnuto!

Na závěr mi dovolte, abych popřála 
dětem, které se rozhodly přenocovat s námi 
v knihovně, aby ta pohádková noc 7. dubna 
byla jen začátkem mnoha dalších kouzel-
ných nocí strávených s knížkami! 

EH
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ DUBEN
2017

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

+  PRAVIDELNÉ HERNY: 
Pondělky a středy 9.00–11.00 hodin 
Jednotlivé vstupné 15 Kč, zvýhodněná permanentka 
100 Kč/10 vstupů
Středy – výtvarné dílničky

+  BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
 A POTŘEB
Sobota 29. dubna / 9.00 – 11.00 hod. / Přísálí KD 
Prodávající se mohou hlásit na rchrosik@centrum.cz. Prostor pro 
prodávající bude otevřen od 8.30 hod.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY A DOBROVOLNICE, 
ABY NÁM POMOHLI S  PROVOZEM RODI-
ČOVSKÉHO CENTRA HROŠÍK. NEVÁHEJTE 
A PŘIDEJTE SE K NAŠEMU TÝMU!!!

+ DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Úterky nebo pátky dle rozpisu / 9.30–10.30 hodin, děti 1–3 roky/ 
RC Hrošík / vstupné 15 Kč (zvýhodněná permanentka 100 Kč / 
10 vstupů) Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

VÝSTAVY

GALERIE 2+1
 ŠIJÍCE SE DÍVÁM 
 Daniela Mikulášková
 Výstava potrvá do 23. 4., www.daniela-mikulaskova.cz
Prohlídka po dohodě na tel. 778 545 507 nebo v kanceláři KD

GALERIE U HROCHA
 FOTOGRAFIE – Adéla Štegerová
Prohlídka po dohodě na tel. 778 545 507 nebo v kanceláři KD

GALERIE GALVÍNA
 MIROSLAV KONRÁD 
 – obrazy
 PETR SCHEL – sochy
 Prodejní výstava potrvá do 28. 4. 2017

GALERIE MUZEA
 SVĚT HOR – fotografická výstava
 Jana Marka
 Vernisáž 1. dubna od 14 hodin / Vstupné 30 a 20 Kč
 Výstava potrvá v galerii muzea do 28. května. 
Autor procestoval několik kontinentů. Vystavovat bude převážně 
krajiny Nepálu, Chile, Indie, Pákistánu, Ruska, Bolívie, USA... 

 EXOTIKA VE SBÍRKÁCH MĚSTSKÉHO 
 MUZEA
 1. dubna – 28. května
Muzeum se připojuje k cestovatelské výstavě Jana Marka svými 
netradičními sbírkovými soubory, které jinak není možné vidět 
(keramika Rusko, etnografie Peru, Afrika, přírodniny oceánu aj.) 

DIVADLO

Pátek 7. – sobota 8. dubna / Prostory KD

BECHYŇSKÉ JARO

Jihočeská postupová přehlídka 
dětských divadelních, loutkářských 
a recitačních kolektivů.  

změna programu vyhrazena

 (XXV. roč.)

PÁTEK 7. dubna
MS 9.00  ZAHÁJENÍ
MS 9.10 Divadélko bez opony Milevsko Johny od Mississippi
VS 9.30 Tlaminy Strakonice Místo pro mě
MS 10.00 Divadélko bez opony Milevsko Dobrodružství 
   Toma Sawyera
VS 10.50 Činoherní studio Na Pohodu ČB Zlatovláska
MS 14.00 Velký Poškolák Hluboká nad Vlt. Stejně tu někdy je...
VS 14.30 Tyláček Dačice My vrabčáci
MS 15.20 Základní škola Petříkov Dvanáct měsíčků
VS 16.40 Divoch České Budějovice Pojďte Dahl...
MS 17.15 Parta Kámošů Borovany Lakomá Barka
VS 17.45 Činoherní studio Na Pohodu ČB Samo(h)lásky

SOBOTA 8. dubna
VS 9.00 PIKI Volyně Čertovská babka
MS 10.00 Divadélko KUBA  O líném Honzovi 
  inspirativní představení a chytré princezně
VS 11.00 3. ročník LDO ZUŠ Jindřichův Hr. Cínový vojáček
VS 13.30 LDO ZUŠ Strakonice Sam 

MS 14.15 7. ročník LDO ZUŠ Jindřichův Hr. Výňatek z tajného 
   deníku Adriana Molea
VS 16.00  VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Čtvrtky / 16.00 hod. / Klubovna KD
Kroužek „ANGLIČTINA HROU“ pro školkové děti ve věku 3–7 let.
Bližší informace Lenka Chmátalová
email: chmatalova.l@seznam.cz, popřípadě tel. 605 111 802

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

PRO DĚTI

Sobota 8. dubna / 10.00 hod./ Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
V příběhu potkáme staré známé – Honzu i princeznu, čerta i draka, 
krále i sudičky. Přináší ale nové otázky. Je všechno dáno osudem? 
Může lenost pomoc Honzovi získat princeznu? Může líný 
a nevzdělaný král dobře vládnout? A jak to všechno dopadne? To se 
dozvíte v nové pohádce.
Dva herci – sudička a sudíček rozehrávají pomocí maňásků 
pohádkovou komedii plnou čekaných i nečekaných zvratů.
Představení je určeno dětem od tří let, ale věříme, že se pobaví 
i starší diváci.

O LÍNÉM HONZOVI 
A CHYTRÉ PRINCEZNĚ

Pátek 7. dubna / 17 hodin / Městská knihovna
13. nocování s Andersenem pro děti 7–12 let, na které čeká řada 
příjemných překvapení a zážitků s knížkami a mezi knížkami.

NOC S ANDERSENEM



POHYBOVÉ AKTIVITY

PILATES

Od čtvrtka 13. dubna do neděle 23. dubna / Prostory KD
Tibetská léčebná relaxace a účinná metoda pro oživení těla a mysli. 
Velmi dobře se hodí pro všechny věkové kategorie. 
Info marie.kdbech@volny.cz

KUM NYE

Úterky / 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Intenzivní trénink pro zrychlení metabolismu, redukci váhy 
a zlepšování kondice. Při lekci využíváme posilovací a balanční 
pomůcky (TRX, BOSU, činky, medicinbaly).

KRUHOVÝ TRÉNINK 

Čtvrtky / 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

Permanentka na 10 lekcí 650 Kč (platnost 3 měsíce), permanentka 
na 5 lekcí 330 Kč (platnost 1,5 měsíce). Info Romana Honsová, tel. 
721 111 541. FB Cvičení s Romčou Bechyně

BOSU CARDIO®

Pondělky / 18.00–19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Jeden z nejefektivnějších cvičebních programů pro hluboké svaly 
centra těla (core), zdravou páteř, klouby a dokonalou koordinaci.

ZUMBA PRO DĚTI

POWERJÓGA
Neděle / 18.30–19.30 hodin / RC Hrošík / Lekce 60 Kč
Powerjóga je dynamický styl jógy vhodný i pro začátečníky. Díky 
cvičení jógových pozic (ásan) se tvarují svaly, odbourává podkožní 
tuk, zlepšuje flexibilita těla, dochází k harmonizaci všech vnitřních 
procesů a díky správnému dýchání se odbourává napětí a stres.
Informace na FB Romana Hlavničková, tel. 602 313 137

Úterky / 16.30–17.30 hodin / RC Hrošík
Je výrazně hravější než klasická Zumba pro dospělé a jsou 
eliminované určité pohyby, které by děti přijímaly rozpačitě a které 
nejsou vhodné pro jejich fyzickou konstituci.
Cílem je rozvinout u dětí zdravý životní styl a včlenit fitness jako 
přirozenou součást jejich života
Info Nina Capouchová na tel. 737 825 662

DUŠEVNÍ AKTIVITY

Úterý 30. května / 20.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 430 Kč
PARTIČKA – Richard Genzer a Michal Suchánek, Igor Chmela, 
Ondřej Sokol a Daniel Dangl nebo Jakub Kohák. 
Již v předprodeji na TICKETSTREAM
http://www.partickanavzduchu.cz/predstaveni-particka.html

Sobota 20. května / v 19.00 hodin / Cihelna / Vstupné 200 Kč
Zveme na druhý ročník Mayfestu v kempu Cihelna u Bechyně. 
Vystoupí indierockový Povětroň z Prahy s anglickými texty 
a inspirovaný zvukem kapel jako Sebadoh, The Replacements, 
Pavement, Sonic Youth či Dinosaur jr. Brněnská kapela Květy 
oceněná mnoha prestižními cenami – Vinyla, Anděl, Apollo atd. 
Dále brněnská pseudopunková formace Mucha sdružená kolem 
písničkářky a podivínky Nikoly Muchové, jež se do povědomí 
společnosti dostala svým nevybíravým vystupováním, podivným 
účesem a zejména svými provokativními písněmi oslavující 
mužskou neschopnost, genderovou nespravedlnost, různé 
úchylky, menšinový útlak, život v moravské metropoli a jiné 
podivnosti života. Během festivalu nás improvizačně pobaví 
ImproZero z Prahy a celý večer zakončí DJ Mushroom. 
Žij hudbou a mayem:-)
Pořáda Syris ve spolupráci s Kulturním střediskem města Bechyně.

TRADICE

PARTIČKA NA VZDUCHU

Středa 12. dubna / 17.00 hod. / RC Hrošík / Vstup zdarma
Připomeneme si časy, kdy se Bechyně proměnila ve významné 
letovisko a lázeňské město. Budeme pátrat po prvních majitelích 
a zadavatelích staveb těchto vil. Navštívíme architekturu několika 
slohů. Vzpomeneme též na stavby zaniklé.

BABÍ LÉTO – SLAVNÉ VILY 
A VÝZNAMNÉ DOMY V BECHYNI

BIO BABÍ LÉTO
V rámci tohoto pořadu budeme uvádět známe filmy z filmo-
vého archivu. Cena jednotlivých projekcí bude 50 Kč a čas 
promítaní bude vždy od 19.00 hodin první úterý v měsíci.
V dubnu vás zveme na Oscarem ověnčený film 

OBCHOD NA KORZE
Úterý 18. dubna / 19.00 / Kino / Vstupné 50 Kč
Film režisérů Klose a Kadára, který vypovídá o životě v Slovenském 
štátu během druhé světové války, kdy se obyčejný život pod vládou 
slovenských klerofašistů měnil a mj. probíhala arizace židovského 
majetku.

Čtvrtek 27. dubna/ 17.00 hod. / Přednáškový sál muzea / 
Vstupné 40 Kč
Literární pásmo o této lékařce a nevšední ženě připravili a účinkují 
Jiří a Ludmila Práškovi (Prácheňské muzeum). 

VLASTA KÁLALOVÁ DI LOTTI

PŘIPRAVUJEME

Neděle 30. dubna / 17.00 hod. / Před KD / 
Vstupné zdarma

Strašidelný rej projde opět ulicemi města! Na malé 
čarodějnice a malé čaroděje čekají hry, 

soutěže a také tradiční oheň. 
Dobrou náladu a špekáčky s sebou!

BECHYŇSKÝ SLET ČARODĚJNIC (XXIII.)

Sobota 6. května / 17.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 
dobrovolné
Prodejní módní přehlídka kolekce jaro/léto. 
Pořádá TEXTIL–GALANTERIE, Kateřina Dlouhá, Dlouhá 53, 
Bechyně. Rezervace na tel.: 724 281 228

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

Sobota 27. května
Ve spolupráci s Muzeem turistiky.

MUZEJNÍ NOC



KINO BECHYNĚ DUBEN 2017 

1. SOBOTA V 17.00

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
Animovaný / komedie – USA

V tomto zcela novém filmu se Šmoulinka 
po nálezu tajuplné mapy vydává se svými 

kamarády na napínavou pouť.
88 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

1. SOBOTA VE 20.00

GHOST IN THE SHELL
Akční / scifi – USA

Kultovní japonské anime Ghost in the 
Shell se stalo inspiračním pilířem pro 

trilogii Matrix. Teď přišel čas, aby tahle 
perla sama zazářila na filmovém plátně 

s hrdinkou  v podání Scarlett Johansson.
106 minut, české titulky, od 12 let, 120 Kč

5. STŘEDA VE 20.00

POPÍRÁNÍ HOLOCAUSTU
Drama / životopisný – USA, VB

Uznávaná spisovatelka a historička 
Deborah E. Lipstadtová (Rachel Weisz) 

stojí proti Davidovi Irvingovi (Timothy 
Spall), který ji obvinil z urážky na cti, když 

ho označila za člověka popírajícího 
holocaust. Ona a její právní tým musí 

dokázat, že k holocaustu skutečně došlo.
110 minut, české titulky, od 12 let, 110 Kč

8. SOBOTA VE 20.00

ÚKRYT V ZOO
Historický / drama – USA, VB, ČR
Druhá světová válka nabízí mnoho 

podobně paradoxních příběhů, jako je ten 
o uprchlících z varšavského ghetta, kteří 
našli útočiště ve výbězích tamní ZOO.

127 min, české titulky, od 12 let, 110 Kč

11. ÚTERÝ VE 20.00

PÁTÁ LOĎ
Drama – Slovensko, ČR

Příběh dětského dobrodružství, svět 
dospělých viděný dětským pohledem, 

i s tím, co dospělí nevidí. 
85 min, slovenské znění, přístupný, 110 Kč

13. ČTVRTEK VE 20.00

RYCHLE A ZBĚSILE 8
Akční – USA

  „Vytuněná“ kára se dál vylepšuje 
například o skvělé herečky Charlize 

Theron a Helen Mirren.
136 minut, české titulky, od 12 let, 130 Kč

18. ÚTERÝ V 19.00

OBCHOD NA KORZE
Historický / drama – Československo
První československý průlomový film, 
který byl oceněn Oscarem, uvedl téma 

krutého pronásledování Židů za nacismu, 
poprvé poukázal na aktivní účast 
Slovenského státu na holocaustu 

a konečně znamenal překonání éry 
schematicky pojatých válečných fresek 

s kolektivním hrdinou.
121 min, od 12 let, 50 Kč

20. ČTVRTEK VE 20.00

ZTRACENÉ MĚSTO Z
Dobrodružný – USA

V roce 1906 se britský badatel Percy 
Fawcett  (jeho osobnost byla předlohou 

např. pro postavu Indiany Jonese) poprvé 
vydává do Amazonie, kde se svým 

asistentem zmapují dosud neznámé 
území v Bolívii. 

141 minut, české titulky, od 12 let, 120 Kč

22. SOBOTA V 17.00

MIMI ŠÉF
Animovaný / komedie – USA

Režisér filmu Madagaskar vás zve na 
animovanou komedii, v které se 

seznámíte s hodně zvláštním batoletem 
v obleku s kravatou, hlubokým hlasem a 

chováním tajného agenta.
97 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

22. SOBOTA VE 20.00

OCHRÁNCI
Akční / Dobrodružný / Sci-fi – Rusko

Během studené války organice zvaná 
„Patriot“ seskupila superhrdiny ze 

Sovětského svazu, aby bránili zemi proti 
nadpřirozenu a silným nepřátelům. 

100 minut, české titulky, od 12 let, 110 Kč

25. ÚTERÝ VE 20.00

PŘES KOSTI MRTVÝCH
Drama / thriller – Polsko, ČR, Německo, 

Švédsko, Slovensko
Sledujte vzrůstající hrůzu malé osady na 

polsko-českém pohraničí, ve které se 
v rychlém sledu stane několik záhadných 

vražd bez logiky nebo motivu.
128 min, české titulky, od 12 let, 110 Kč

27. ČTVRTEK VE 20.00

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Drama / milostný – ČR

První z filmů trilogie Zahradnictví, kterou 
Jan Hřebejk s Petrem Jarchovským 

považují za své „životní dílo“.
115 minut, mládeži přístupný, 120 Kč

29. SOBOTA V 17.00

ŠPUNTI NA VODĚ
Komedie – ČR

Režisér Jiří Chlumský natočil hravou 
komedii pro celou rodinu v obsazení Jiří 
Langmajer, Pavel Liška, Hynek Čermák, 

Tatiana Vilhelmová, Anna Polívková 
a Jana Kvantiková

83 min, mládeži přístupný, 120 Kč

29. SOBOTA VE 20.00

THE CIRCLE
Sci-fi / thriller – USA

Emma Watson pod permanentním 
dohledem Toma Hankse vstoupí do 

kruhu, z něhož možná nevede cesta ven.
90 minut, české titulky, mládeži přístupný 

od 12 let, 110 Kč

Změna programu vyhrazena

www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, 
tel: 776 381 203, 606 911 007, e-mail: program@kulturnidum.cz

PROGRAM
v Lázních 
Bechyně s.r.o.

Taneční večery kavárna:
19.30–22.30 hod.
Vstupné 25 Kč
 1. 4. sobota Countrio
 4. 4. úterý RM band
 6. 4. čtvrtek Allegro band
 7. 4. pátek Allegro band
 8. 4. sobota Echo
 11. 4. úterý Allegro band
 13. 4. čtvrtek Cora
 15. 4. sobota Countrio
 18. 4. úterý Allegro band
 20. 4. čtvrtek Allegro band
 22. 4. sobota Countrio
 25. 4. úterý RM band
 27. 4. čtvrtek Allegro band
 29. 4. sobota Countrio

Čarodějnice 
/občerstvení zajištěno/ pod LD Olga
Vstup zdarma
 30. 4. neděle Countrio

Taneční večery sál:
19.30–23.00 hod.
Vstupné 35 Kč 
 21. 4. pátek Ševětínka
 28. 4. pátek Kocábka

Písnička – sál: určeno k poslechu
19.30–21.00 hod.
Vstupné 30 Kč
 3. 4. pondělí Echo
 10. 4. pondělí Hašlerky
 17. 4. pondělí Allegro band
 24. 4. pondělí Echo

Na žádné akci se nekouří

8. dubna
Sraz v 10 h před KD
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Každý, komu není zatěžko udělat něco pro 
své město a přírodu, je srdečně zván. 
Společně s bechyňskými turisty jsme odhod-
laní uklidit nepořádek na BECHYŇSKÝCH 
VYHLÍDKÁCH, případně i jinde, když nás 
bude víc. Pokud si najdete pro vás důležitou 
jinou lokalitu či datum, vezměte úklid do 
vlastních rukou. V takovém případě dejte 
vědět, odkud se mají svézt plné pytle na tel: 
608 510 819.
Sraz před kulturním domem, k dispozici 
budou igelitové pytle a omezený počet 
pracovních rukavic (i dětských). Máte-li 
svoje, tím lépe.
Po práci bude pak v RC Hrošík možnost se 
občerstvit kávou či čajem, jistě bude i něco 
k zakousnutí.

Marie Jahnová
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ZÁPIS  
PRVNÍCH TŘÍD... 

na obou školách proběhne

v pátek 7. dubna 2017 od 14.00 do 18.00 hodin. 
Zápisu se zúčastní všechny děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 

a děti, kterým byl pro školní rok 2016/2017 povolen odklad 
povinné školní docházky.

S sebou si přineste občanský průkaz, rodný list dítěte, 
případně vyplněný zápisový list.

Vzhledem k tomu, že do prvního ročníku bude nastupovat stejný počet dětí jako 
v letošním školním roce, bylo se zřizovatelem základních škol Městem Bechyně 
dohodnuto, že bude otevřena jedna první třída na ZŠ Bechyně, Školní 293 
a dvě první třídy na ZŠ Františka Křižíka Bechyně.

Odklad povinné školní docházky
V případě, že pro své dítě budete žádat o odklad povinné školní docházky, nezapomeňte 
se včas objednat na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny Tábor 
(381 252 851) nebo do Speciálně pedagogického centra při Základní škole logopedické 
v Týně nad Vltavou (385 731 824). 
Doporučující posouzení k odkladu od těchto školských poradenských zařízení 
a doporučující posouzení dětského lékaře musí být do školy doručeno nejpozději 
do 30. 4. 2017. Pokud nebude tento termín dodržen, nebude odklad povinné školní 
docházky možný. Možnost odkladu je tedy potřeba konzultovat s učitelkami v MŠ.

Mgr. Milan Kožíšek, ZŠ Františka Křižíka Bechyně
Mgr. Jaroslav Matějka, ZŠ Školní Bechyně

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+WAU VE ŠPANĚLSKU

Poslední zahraniční cesta v rámci naše-
ho projektu Water Around Us (Erasmus+) 
vedla do jediné evropské pouště. Takže se 
asi divíte, proč se projekt o vodě přesunul do 
vyprahlého Španělska. Ale právě o to jde. 
Španělé z Almeríe, ačkoliv žijí na pobřeží, 
musejí vodou šetřit, protože té sladké je 
nedostatek a odsolovat tu slanou stojí hodně 
peněz. Snažili se nás tedy naučit s vodou 
správně zacházet (pravda, kádě na dešťo-
vou vodu s elektrickými úhoři na dlouhé 
udržení její čistoty asi zavádět nebudeme, 

DĚTÍ DO + TŘETÍ MÍSTO PRO 
YEAR 8 V SOUTĚŽI 
CAMBRIDGE

COMPETITION 2016/2017

Nakladatelství Cambridge University 
Press každoročně pořádá soutěž v anglic-
kém jazyce pro základní školy. Letošní 
soutěže se zúčastnili žáci z 8.A pod jménem 
Year 8 v sestavě: Šárka Šafaříková, Kateřina 
Lišková, Lenka Voborníková, Anna Chlu-
mecká, Simona Meyerová, Tereza Šlechto-
vá, Veronika Filipová, Anna Lašáková, 
Magdalena Olivová, Michaela Maňhalová, 
Jiří Němec, Adam Hovorka, Martin Kofroň 
a Patrik Bartík. Během tří měsíců se jim 
povedlo splnit všechny čtyři úkoly, které měly 
rostoucí obtížnost – nejdříve měli skládat 
scrabble ze slovíček s tematickým zaměře-
ním na budovy, podruhé hledat anglická 
homonyma a tvořit s nimi věty tak, aby 
zdůraznili významové odlišnosti, potřetí měli 
číst úryvek z Robinsona Crusoe a otestovat 
si porozumění textu odpověďmi na zadané 
otázky a na závěr měli vytvořit příběhy 
složené přesně z 50 jednoslabičných 
slovíček. Jak vyplývá z výsledků, řešení 
soutěžních úkolů se jim povedlo velmi dobře 
– obsadili úžasné 3. místo. Soutěže se 
celkem zúčastnilo 248 skupin z druhého 
stupně ZŠ. 

Srdečně blahopřejeme ke skvělému 
umístění a dobře odvedené práci!

 

Aneta Petrunova

ale došlo nám, že se jednou nedostatek 
vody může objevit i na našem území a díky 
našim španělským přátelům na to budeme 
připraveni).

A teď bych ráda vyvrátila pomluvy, že se 
nás Španělé snažili připravit o život:

a) Během túry v Sierra de Cabo de Gata 
sice vál tak silný vítr, že ti nejhubenější má-
lem odlétli do údolí, ale včas jsme je pochy-
tali, a tak se nikomu nic nestalo. 

b) Vlny studeného Středozemního moře 
se snažily naše dětičky pohltit, ale zase se 
nám povedlo tuto nehezkou situaci podchytit 
včas.

c) Španělské hostitelské rodiny nikdy ne-
četly Jeníčka a Mařenku, takže to „vykrmo-
vání“ bylo pouze gesto jejich pohostinnosti, 
ne nějaký záměr si děti připravit na pekáč.

d) Všudypřítomné černé kočky přebíha-
jící přes cestu jsou součástí koloritu, ne 
znamení.

e) V Alhambře se nikdo nesnažil děti učit 
geometrii. Pouze jsme se kochali.

f) Ten pavouk ve skleníku nikomu nikam 
nevlezl a nebude mu bydlet v uchu!

g) Velbloud říční (nový druh – v Almeríi se 
totiž jezdí po vyschlých korytech řek) se 
nikomu nesnažil ukrást svačinu, byl jen 
přátelský.

h) Clint Eastwood z Mini Hollywoodu na 
nikoho nevypsal odměnu a nechce ho „Dead 
or Alive“.

Koneckonců jsme všech osm dětí přivezli 
zpět do Čech bez problémů a podle jejich slz 
soudě, domů se jim moc nechtělo, takže 
všechny výše vypsané body byly jen 
nedorozumění. 

A. Němcová
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ZMĚNY 
V PŘEDŠKOLNÍM 
VZDĚLÁVÁNÍ

Novela školského zákona č. 178/2016 
Sb., zavádí s účinností od září 2017 tyto 
změny:

1) Povinné předškolní vzdělávání a před-
nostní přijímání k předškolnímu vzdělávání – 
s účinností od ledna 2017 je stanovena 
povinnost dětem, které dosáhnou pěti let 
věku do měsíce září 2017, nastoupit 
v následujícím školním roce k povinnému 
předškolnímu vzdělávání přednostně do 
spádové MŠ podle místa trvalého pobytu. 
Totéž platí pro cizince s povolením k pobytu 
na dobu delší než 90 dnů.

2) Povinné předškolní vzdělávání lze 
realizovat buď v mateřské škole (4 souvislé 
hodiny denně), nebo třemi dalšími způsoby – 
individuální vzdělávání doma, bez pravidel-
né docházky do MŠ (vzdělávání v přípravné 
třídě základní školy) vzdělávání v zahraniční 
škole na území ČR. Pokud se zákonný 
zástupce rozhodne pro některou z alterna-
tivních forem plnění povinného předškolního 
vzdělávání, musí to oznámit mateřské 
škole, do které je jeho dítě zapsáno, 
nejpozději 3 měsíce před začátkem školního 
roku (tzn. do konce května).

3) Od září 2017 se přednostně přijímají 
děti, které před začátkem školního roku 
2017/2018 dosáhnou nejméně čtvrtého roku 
věku, pokud mají místo trvalého pobytu v pří-
slušném školském obvodu spádové školy, 
a to do výše povoleného počtu dětí uvede-
ného ve školském rejstříku (Bechyně, 
Senožaty, Hvožďany).

4) Povinnost předškolního vzdělávání 
není dána ve dnech školních prázdnin (tak 
jako u základní školy).

5) Povinné předškolní vzdělávání v ma-
teřské škole je bezplatné.

Dana Turečková

Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 
vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2017/2018, který se bude konat 
    ve středu 3. května 2017 od 8 – 16 hod.
a ve čtvrtek 4. května 2017 od 8 – 16 hod.

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.

UPOZORŇUJEME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ, KTERÉ DOSÁHNOU 
VĚKU 5 LET K 31. 8. 2017, O POVINNOSTI ZAPSAT DÍTĚ 

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ!

Ve středu 26. 4. 2017 se koná pro nové děti 
Den otevřených dveří v MŠ

od 8.00 do 10.00 hodin – přezutí s sebou

+ BECHYŇŠTÍ ATLETI 
ZÁVODILI V HALE 

Náročnou zimní přípravu si atleti zpestřují 
závody v hale. Několika halových závodů se 
v této části atletické sezony zúčastnili i re-
prezentanti Bechyňského atletického klubu. 
Své síly měřili jednak na přeborech Jihočes-
kého kraje, v mládežnických kategoriích pak 
i v měřítku republikovém.

21. února se v pražské hale ve Stro-
movce utkali o krajské tituly dorostenci, 
dorostenky, junioři a juniorky a dospělí. Již 
tradičně se v tomto přeboru utkávají nejen 
atleti jihočeští, ale také soupeři z kraje 
Plzeňského a Karlovarského. To značně 
zvyšuje konkurenci a prosadit se na stupně 
vítězů je o to složitější. Přesto se to několika 
bechyňským atletům podařilo. Dvě medaile 
získal David Tupý, který byl třetí mezi koulaři 
v kategorii dorostenců a druhý mezi juniory. 
Premiérovou medaili mezi dospělými vybo-
joval Honza Hubka, který skončil třetí ve vrhu 
koulí. Na stupně vítězů vystoupali i exBechy-
ňáci Vašek Toman (2. v kouli) a Honza 
Kabíček (zvítězil v trojskoku)

O týden později se v druhé pražské hale, 
na Strahově, utkalo o jihočeské cenné kovy 
starší a mladší žactvo. Z čtveřice závodníků 
z Bechyně se podařilo prosadit na medailové 

stupínky pouze Káje Máškové, která získala 
stříbro ve skoku vysokém. Dalším třem 
unikly medailové pocty o vlásek, ve všech 
třech případech to bylo v soutěžích ve vrhu 
koulí: Libor Tupý skončil na 4. místě (od 
medaile ho dělilo pouhých 12 cm…), čtvrtý 
byl i Adam Berka (14 cm od bronzu…) a jen 
o stupínek níž, na 5. místě, skončila Valča 
Válková. Výpravu oslabila neúčast něk-
terých adeptů na medailové posty, Matěj 
Bína byl na lyžařském kurzu…

Nejdále se v této zimní sezoně vypravil 
David Tupý. V doprovodu rodinného rea-
lizačního týmu závodil v nové hale v Ostravě, 
kde se 18.–19. února konalo mistrovství ČR 
dorostu a juniorů. David se v nabité konku-
renci rozhodně neztratil a výkonem 15,66 
obsadil 5. místo a svým výkonem překonal 
krajský rekord v kategorii dorostenců. Také 
potvrdil oprávněnost svého zařazení do 
mládežnického reprezentačního výběru.

Na sklonku jarních prázdnin proběhlo 
v Praze republikové mistrovství žáků a žá-
kyň. Ani zde nechyběli atleti z Bechyně. Mezi 
nejlepší vybrané (v každé disciplíně startuje 
nejlepších 16 v republice) se dostali Matěj 
Bína a Kája Mášková. Matěj soutěžil ve vrhu 
koulí, kde si výkonem 12,00 vytvořil nový 
osobní rekord a obsadil 10. místo. Jen osm 
centimetrů jej dělilo od finálové osmičky… 
Kája skákala do výšky a v silné konkurenci 
skončila výkonem 151 cm na 12. místě, když 
se jí podařilo poprvé porazil největší 
jihočeskou konkurentku J. Kotalíkovou 
z Milevska.

S příchodem jara halová část atletické 
sezóny končí a z hal a tělocvičen se atleti 
přesunou na atletické stadiony. Bechyňskou 
tečkou za letošním závoděním pod střechou 
bude tradiční závod ve skoku do výšky 
Bechyňská laťka, který se uskuteční 
4. a 5. dubna v hale ZŠ Františka Křižíka.

Rudolf Blažek

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

V březnu děti  úspěšně 
ukončily kurz bruslení v Soběslavi 

a zároveň zahájily výuku plavání 
v Táboře. 

Nadále probíhá setkávání předškoláků 
a seniorů z DpS Bechyně v rámci projektu 
Mezi námi o.p.s. 

Vhozením Moreny do řeky Lužnice jsme 
podle tradic přivítali jaro. 

Naše MŠ Jahůdka se zapojila do nového 
projektu OP VVV (Operační Program 
Výzkum, Věda a Vzdělávání). 

Více na www.msjahudka.cz

M. Vostoupalová

Městský zpravodaj Bechyně / DUBEN 2017 11



+ Vážení spoluobčané,

v březnovém čísle jsem nechala uveřejnit 
článeček o výročích osobností souvisejících 
s naším městem a slíbila jsem, že bude jeho 
pokračování. Tak už je na světě.

Dále bych chtěla moc poděkovat těm 
z Vás, kdo jste se mi ozvali a poskytli 
materiály k osobám, kterých se to týkalo.

Představte si, že jsem se díky tomu doz-
věděla, že ještě žije dcera hudebního skla-
datele a dirigenta pana Karla Kazimoura 
paní Vlasta Filipová a že její dcera je má 
dlouholetá kamarádka paní Radka Bahu-
lová.

Zváště tedy děkuji dceři pana Karla 
Kazimoura, která mi prostřednictvím jeho 
vnučky, tedy její dcery paní Radky Bahulové, 
poslala o tatínovi i více informací. Jsem 

nadšená, že jeho dcera ještě žije a že je tak 
čilá.

Milá paní, můžete být na svého tatínka 
velmi hrdá, i já o něm s hrdostí hovořím 
během našeho výletu, na který Vás srdečně 
touto cestou i zvu.

Paní žije v našem novém domě seniorů 
v Bechyni, kde jsem si ji dovolila navštívit 
a pořídit na památku toto naše společné 
foto.

Díky této milé, vitální paní jsem si rozšířila 
ještě poznatky o to, že svůj hudební talent 
zdědil pan Kazimour po své mamince Anně 
rozené Mrzenové a že Mrzenovi vždycky byli 
rodinou hudebně velmi nadanou.

Navíc jsem se dozvěděla, kdo tehdy byl 
příčinou jeho neštěstí a že ta rodina souvisí 
s mým dalším výletem do Bernartic a na 
sv. Rozálii.

Dále se mi podařilo zjistit, že sestra pana 
Kazimoura Anna Kazimourová, která si 
později vzala pana Josefa Haškovce se 
dvěma chlapci – sirotky po matce, je babič-
kou paní učitelky Milenky Smržové. Takže 
pan Kazimour byl též její strýc. Anna Kazi-
mourová, později Haškovcová její babička.

Nyní už ale k dalším osobám s výročím 
v roce 2017: 

Jan Karel Hraše
110 let od úmrtí, Narozen 2. 4. 1840 

v Ratajích, zemřel 6. 5. 1907 v Ná-
chodě. Středoškolský profesor, 
průkopník archeologie, autor např. 
souboru povídek Babiččino vypra-
vování.

František Kyncl
110 let od narození. Narozen 
15. 3. 1907 Svratouch u Hlin-
ska.  Zemřel  18.  6.  1970 
Bechyně. Keramický malíř.

František Lenner st.
190 let od narození. Narozen 

20. 1. 1827 Lochovice, zemřel 14. 6. 1911 
v Bechyni. 
Vynikající kamnář.

Profesor Ludvík Sovák
Dvojité výročí 155 od narození – Třebíč 1862 
a 85 let od úmrtí– Bechyně 1932.
Profesor naší keramické školy.

František Peterka
10 let od úmrtí, 26. 4. 1920–12. 9. 2007.
Malíř a grafik.

Miloš Seifert 
130 let od narození, 8. 1. 1887 Sušice – 
3. 12. 1941 Bechyně. Učitel a český junák.

Eduard Kučera
35 let od úmrtí, 30. 12. 1901 Týn nad 
Vltavou, 25. 5. 1982. 
Vynikající knihkupec, předchůdce kulturního 
centra v Bechyni.

MUDr. Jan Kovářík
35 let od úmrtí, 22. 3. 1910 Písek – 5. 7. 1982 
Mariánské Lázně.

Prof. Josef Ladislav Píč
170 let od narození, 19. 1. 1847 – 19. 12. 
1911.
Jeden z prvních archeologů Bechyňska.

Karel Kraus
115 let od narození, 12. 1. 1902 – 20. 8. 
1980. Pokračovatel stavitelského rodu.

JUDr. Petr Celestin Nesý
75 let od úmrtí, Bechyně 1865 – 1942
Vynikající právník a bechyňský rodák.

František Kocáb
55 let od úmrtí, červen 1893 – 14. 4. 1962.
Bechyňský děkan.

Gustav Schmaus
115 let od narození, 28. 7. 1902 – 6. 3.1979.
Velký hudebník a sportovec – otec sester 
Schmausových a vnuk pana Křižíka.

Ilona Davey,
soukromé turistické informace v Bechyni

POMOZTE 
DIAKONII 
ROLNIČKA 
KOUPIT 
NOVÝ 
MIKROBUS

Vážení občané Bechyně,

v posledním dubnovém týdnu, tedy od 
24. do 28. dubna, možná opět v ulicích 
Vašeho města potkáte dobrovolníky ve 
žlutých tričkách se zapečetěnými poklad-
ničkami, kteří Vám nabídnou ke koupi placku 
s originálním obrázkem z Diakonie Rolnička. 
Neodmítnete-li je, přispějete v rámci 16. roč-
níku veřejné sbírky Rolničkové dny na koupi 
nového mikrobusu pro svoz klientů.

Diakonie Rolnička pomáhá dětem 
i dospělým z celého táborského regionu. Aby 
naše služby byly dostupné, nabízíme svým 
klientům i službu dopravy do střediska a zpět 
domů. V současné době vlastníme 3 mikro-
busy, které každý všední den obsluhují 5 tras 
a dohromady najedou 600 km za den. 
Vzhledem k velké vytíženosti našich vozů 
bude v příštích dvou letech nutná alespoň 
částečná obnova našeho vozového parku. 
Pomozte nám potřebnou službu dopravy 
zachovat i Vy a přispějte nám na nový 
mikrobus.

Naše sbírka je pořádána dle zákona 
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a podlé-
há kontrole Krajského úřadu Jihočeského 
kraje.

Děkujeme! 
Vaše Rolnička

Více na www.rolnicka.cz

AŤ NÁM TO BZUČÍ
 
Dne 19. března proběhla člen-

ská schůze základní organizace 
Českého svazu včelařů Bechyně. 

Na úvod včelaři minutou ticha uctili památku 
svého dlouholetého člena přítele Josefa 
Čápa. Dle programu schůze předneseného 
jednatelem ZO následovalo seznámení 
členů se zprávami pokladníka a hospodáře 
ZO Predraga Kohoutka o stavu a činnosti 
organizace za uplynulé období a o hospo-
daření za uplynulé období. Zprávu kontrolní 
a revizní komise následně přednesl její člen 
Jan Vondra. Včelaři byli rovněž seznámeni 
s výsledky vyšetření vzorků měli a postupy 
v boji s roztočem Varroa destructor jak na 
jaře, tak v podletí. 

Pro případné zájemce připomínám, že 
od dubna 2017 bude zahájena činnost 
včelařského kroužku mládeže, jehož je ZO 
ČSV Bechyně zřizovatelem. Vedoucím 
kroužku bude předseda MilosIav Kazimour, 
jeho zástupci Ladislav Sviták a Milan Vöröš. 
Kroužek je určen pro děti od 9 do 18 let. 
Členové kroužku mají všechna práva člena 
svazu bez povinnosti platit členské přís-
pěvky a jsou zahrnuti do pojištění členů ČSV. 
Zájemci o členství ve včelařském kroužku 
mládeže nechť se obrací na přítele Ladisla-
va Svitáka (info@vcelar-bechyne.cz).

Za ZO ČSV Bechyně 
Štěpán Ondřich – jednatel

Město Bechyně nabízí k prodeji ZAHRADNÍ CHATKU 
S POZEMKEM V ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONII 
„Za mostem“, konkrétně pozemku stp.č. 199 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

2
49 m  jehož součástí je stavba chaty ev.č. 136, a pozemku č.par. 943/28 zahrada 

2
o výměře 1087 m , vše v k.ú. Bežerovice. Nemovitost se prodává tzv. obálkovou 
metodou, nejnižší nabídka je 511.200 Kč. Na pozemcích se nenachází žádné inženýrské 
sítě, elektřina je přivedena do kapličky na hranici pozemku. 
Nabídky je možné podávat do 8. 5. 2017 do 11.00 hod. na MěÚ Bechyně. 
Bližší informace lze získat na stránkách www.mestobechyně.cz 
nebo na tel.: 603 150 510, 381 477 020.
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Když duši bolí v kříži
Jak se dělá psychoterapie? Většinou to 

začíná telefonátem. Neptám se na nic, jen 
na hodinu, která bude protějšku vyhovovat. 
Hlas ženský od mužského se rozezná 
bezpečně, věk později leckdy překvapí. Ti, 
kteří využívají mých služeb, se o mně doz-
vídají od známých, z internetu a z dopo-
ručení ostatních lékařů. První společnou 
hodinu mohou doprovázet rozpaky. „Nevím 
kde začít“ je věta, kterou slýchám nejčastěji. 
„Kdekoli, já se nakonec zorientuji,“ odpo-
vídám s mírnými odchylkami a sleduji, zda to 
mému protějšku přineslo úlevu. Oči zatope-
né slzami i pokus o úsměv mají stejnou 
informační hodnotu. Vždy dám citlivě na-
jevo, že jsem si všiml. Nebýt slyšen ve 
slovech a být přehlédnut v emocích nedělá 
dobře nikomu z nás.

K psychologovi se chodí s problémem. 
Nezažil jsem opak. Problém samotný skrývá 
návod k řešení. Klient však přichází nejen 
s ním, ale s celým svým životem. S minulostí, 
současností i budoucností. Problém se 
nejintenzivněji žije dnes, ale špiní minulost 
a vrhá stín na budoucnost. Jsem bytostně 
přesvědčen, že když se vyřeší dnešek, 
změní se úhel pohledu na včerejšek i zítřek. 
Postupně dochází i k novému chápání 
plynulosti celého dosavadního života.

V rámci terapie probírám s klientem 
všechny faktické události a okolnosti jejich 
vzniku, jeho uvažování okolo nich a emoce, 
které je doprovázely. Je-li schopen o nich 
volně mluvit, nechávám řeč plynout. Když 
nerozumím, doptávám se. Sdělení, že právě 
teď nerozumím, je v terapii velmi důležité. 
Klient si leckdy uvědomí, že ani on sám 
nemá pod rozumovou a citovou kontrolou 
určitá místa svého života. V tu chvíli může 
začít práce na jejich pochopení.

Naopak: kdykoli mu rozumím a vnímám, 
jak se cítí, když je mi smutno s ním a za něho, 
kdykoli mě osloví kterákoli jeho věta, vždy 
když cítím změnu jeho uvažování, nebo jak 
opouští strnulost výměnou za nejistou, ale 
tvořivou svobodu, řeknu mu to a sdělení 
doplním svými pocity. To aby věděl, že není 
se mnou sám a brzy nemusí být sám ani 
mezi druhými. Neštěstí totiž člověka izoluje.

O terapeutickém procesu byly napsány 
kilometry knih. V podstatě za posledních sto 
let. U žádného autora jsem nevycítil, že by 
své pacienty či klienty neměl rád, že by si jich 
nevážil (vždyť přišli bojovat s mnohohlavým 
drakem strachů, úzkostí, ochromujících 
smutků, závislostí všeho druhu, opuštěností 
a vršících se tragédií). Z toho plyne zásadní 
předpoklad: vytvořit s klientem co nejužší 
vztah, ve kterém se bude dařit vzájemnému 
respektu a důvěře.

Každý plně zdravý člověk má možnost 
být expertem sám na sebe. Rozumět si 
a vědět, proč se rozhoduje právě takto a ne 
jinak, za jakých okolností bude cítit stud 
nebo výčitky svědomí a přizpůsobit tomu své 
myšlení i jednání. Plné zdraví však není 
samozřejmostí a jeho ztráta nebývá svobod-
nou volbou. Dobrý terapeut se nepasuje do 
expertní role všeználka. Když mu klient 
dovolí, aby ho doprovázel na cestě za vlastní 
rovnováhou, klidem a štěstím, měl by se cítit 
poctěn. Mimo jiné i proto, že mu jsou svěřo-
vána tajemství, o kterých většinou nikdo jiný 
neví. A také proto, že má šanci pozorovat 
zázrak uzdravení.

PhDr. Jaromír Matoušek

+ Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

V současné době vrcholí dokončování 
výstavby soukromých rodinných domků 
v areálu horního Plechamru nad silnicí do 
Hvožďan směrem ke keramickému pro-
vozu, Tř. K. Malého a cesty na Radětice. 
Zástavbou uvedených parcel bylo umož-
něno, aby do města přesídlila řada občanů 
z vesnic, kteří zde nalezli pracovní příle-
žitosti a současně mají dostatek finančních 
prostředku i možností materiálových 
zajištění pro tuto výstavbu. Vznikla zde, tak 
skutečně pěkná vi lková čtvrť, která 
dokumentuje úroveň a možnosti, kterých se 
našim občanům za socialismu dostává.

Labutě na rybníku Trubný – v době kdy 
jim rybník zamrzá, musí být zabezpečeny, 
aby vydržely krutý živel a přezimovaly. Tuto 
péči dostala do vínku paní Šabatková. Její 
rodinka labutí se oproti roku 66 rozrostla 
o mláďata. Nový stav činí nyní 2 starší 
a 3 mladé labutě, z nichž zůstaly dvě. 

Zůstane však 1 pár, druhý pár bude určen na 
prodej. V každém případě působí jako 
pěkná okrasa našeho města.

V tomto období je zahajována rekon-
strukční přestavba, resp. Příprava k této 
rekonstrukci na náměstí – bývalého 
zájezdního hostince u Bílého zvonu. Tento 
typický dům, který nese všechny znaky 
starého historického domu, je do určité doby 
areálu náměstí plně včleněn. Dům pro to, že 
jeho podloubí, klenutí místnosti, síla zdiva i 
krytina neodpovídaly dnešnímu pojetí 
bytového, obchodního hlediska, patřil 
okrajovým činnostem v městě a do určité 
míry hrozila jeho demolice. Původní 
sedlářskou dílnu, krámek kdysi krejčovský 
p. Lepiče a jiné skladové místnosti budou 
sloužit údajně dle plánu nové lahůdkářské 
prodejně, i když řada názorů tvrdí, že bylo 
lépe zbudovat zde raděj restaurační provoz 
dobově přizpůsobený charakteru domu.

Vybral Martin Gärtner
Pozn. redakce:
Text je autentickým přepisem bez korektur.

+ KONTRACHT

Kdysi jsem dostal od svého kamaráda 
Františka velmi zajímavý dokument, o který 
se chci s vámi podělit. Od jeho potomků jsem 
obdržel požehnání ke zveřejnění.

Úryvky z notářského spisu sestavil Dr. 
Růžička Karel dne 13. 2. 1931 stran dle 
udání vesměs správných, mě neznámých 
pánů manželů Josefa a Antonie Bakulových, 
majitelů domku číslo popisu 29 v Zářečí, jako 
odstupujících a jejich syna Karla Bakule, 
tesaře a jeho manželky Marie Bakulové, 
rozené Cvachové, spolunabývající.

Mimo odstupní cenu vyhrazují sobě 
odstupující páni manželé tento doživotní, 
bezplatný, každoroční výměnek a slu-
žebnost bytu, a to: za byt právo užívati jednu 
světnici na levo od vchodu, společnou 
domovní síň, potřebné místo na půdě nad 
vymíněnou světničkou, společný sklep, 
právo bráti sobě vodu ze zásoby hospodářů, 
společný záchod, na dvoře pod střechou 
místo na dříví, jež musí být vždy v zásobě na 
drobno nasekané a suché.

Dále tři metrické centy žita, jeden 
metrický cent ovsa, vše v čistém předním 
zrně s bezplatným dovozem obilí toho do 
mlýna k semletí a přívozem meliva nazpět, 
čtyři metrické centy zdravých vybraných, 
jedlých bramborů s bezplatným jich 

uložením na místo do sklepa, každý rok 2 kg 
pražené zrnkové kávy, 6 kg kostkového 
cukru, v době od 1. března do konce září 183 
čerstvých slepičích vajec v týdenních 
dávkách, každý den 1 l teplého kravského 
mléka neodstředěného, jak se nadojí, každý 
rok 6 kg čerstvého kravského másla v 
dávkách měsíčních, každý rok o vánocích 
nebo v masopustě 10 kg tučného vepřového 
masa se sádlem a 2× do roka potřebnou, 
cepy mlácenou, dlouhou slámu do postelí.

Hospodáři budou povinni vyprati, 
vymandlovati a vyžehliti výměnkářům dle 
potřeby jejich prádlo, umýti jim každý týden 
jednou podlahu v jejich světničce, ročně 
jednou světničku vybíliti, opatřiti jim v nemoci 
potřebnou obsluhu a ošetření a vystrojiti jim 
po smrti slušný pohřeb.

O tomto byl tento spis notářský sepsán, 
stranám přečten, jim v celém rozsahu 
schválen, a pak stranami i svědky nepře-
tržitě přítomnými, přede mnou vlastní rukou 
podepsán.

Psaní 26 Kč, vidim 42 Kč, kolky 12 Kč, 
celkem 80 Kč.

Následuje řada podpisů, 7 razítek, 
1 pečeť.

Takto perfekcionalisticky a moudře se 
kdysi dělo. Jinak bylo možné, že pokud 
nebylo stanoveno jinak, že výměnkáři 
mohou přes dvůr do kadibudky, nemohli nic.
Začal jsem sepisovat obdobné.

MG, březen 2017-03-10

+ VELIKONOCE 2017
V BECHYŇSKÉM 
FARNÍM OKRUHU

Od velikonoční neděle 16. dubna 2017 dochází 
k trvalé změně času nedělních bohoslužeb, 
kdy v 8.00 bude mše v Sudoměřicích u Bechyně 
a v 9.30 v Bechyni.

 Bechyně Hlavatce Sudoměřice 
   u Bechyně

Zelený čtvrtek  13. dubna farní kostel 18.30 17.00  
Velký pátek  14. dubna farní kostel  17.00   15.00
Bílá sobota  15. dubna  klášterní kostel 19.00    
Neděle zmrtvýchvstání  16. dubna klášterní kostel 9.30 11.00 8.00
Velikonoční pondělí  17. dubna klášterní kostel 9.30 11.00 8.00
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+ ŠACHOVÝ TURNAJ 
DÍVEK

Činnost šachového oddílu Šachklub 
Tábor je orientována především na mládež a 
jednou z mnoha aktivit, kterou pro růst nové 
šachové generace připravuje, je turnaj 
určený pro dívky do 20 let CHESS LADY. 
Letos se v Táboře konal už 10. ročník této 
akce, které se účastní jak začátečnice, tak 
i zkušené hráčky.

Po delší době se tohoto turnaje zúčastnily 
i dívky z Bechyně a byly velmi spokojené, 
i když malá až žádná zkušenost z takových 
akcí je připravila o pár půlbodíků. Přesto 
jejich hra byla překvapivě dobrá a svým 
přístupem dělaly radost sobě, rodičovskému 
doprovodu i trenérovi.

Nejlépe si vedla Barča Holinková 
(21. místo / 35 hráček), která to už hraje 
trochu déle a nebyl to její první turnaj. 
Naopak svou premiéru si odbyly Terezka 
Barborová (32. místo) a Adélka Kolihová 
(34. místo), ale i ony hrály pomalu a pozorně. 
Děkuji jim za hezkou reprezentaci Bechyně.

Štefan Bernáth

+ VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCH
2. jihočeská divize
Skupina A

1. kolo 8. 1. 2016
Šachový spolek Reality Horňák Bechyně B 
– ŠK Týn n.Vltavou 5 : 3
2. kolo 29. 10. 2016
Jiskra Třeboň – Šachový spolek Reality 
Horňák Bechyně B 5½ : 2½
3. kolo 12. 11. 2016
Šachový spolek Reality Horňák Bechyně B 
– Sokol Tábor C  3 : 5
4. kolo 26. 11. 2016
Slovan J. Hradec B - Šachový spolek 
Reality Horňák Bechyně B 4½ : 3½
5. kolo 10. 12. 2016
Šachový spolek Reality Horňák Bechyně B 
– Silon Sez. Ústí  6½ : 1½
6. kolo 7. 1. 2017
Šachový spolek Reality Horňák Bechyně B 
– Spartak Počátky 5 : 3
7. kolo 22. 1. 2017
Spartak Soběslav – Šachový spolek 
Reality Horňák Bechyně B 4 : 4

V posledním kole jsme v přímém souboji 
o vrchní část tabulky vybojovali na půdě 
loňského účastníka první divize Spartaku 
Soběslav potřebnou remízu a poprvé jsme 
se od zavedení systému dvou skupin dostali 
mezi „elitu“ druhé divize a vyhnuli se 
záchranářským starostem.

TABULKA

Družstvo V R P BodySkórePartie

1. Jiskra Třeboň 6 1 0 19 37.5 27

2. Sokol Tábor C 5 2 0 17 36.5 25

3. Slovan Jindř. Hr. B 5 0 2 15 32.5 22

4. ŠS Bechyně B 3 1 3 10 29.5 17

5. Spartak Soběslav 2 3 2 9 31.5 23

6. Silon Sezim. Ústí 2 1 4 7 24.0 14

7. ŠK Týn n.Vlt. 1 0 6 3 22.5 12

8. Spartak Počátky 0 0 7 0 10.0 5

TĚLOVÝCHOVA

+ ZÁZRAK SE KONAL

V neděli (26. 2. 2017) jsme se rozhodli, že 
ze hřbitova půjdeme domů procházkou po 
panelové cestě pod keramickou továrnou. 
V květnu 2015 jsem psala o těžkých be-
tonových blocích, které někdo odložil u této 
cesty a nyní s velkou dávkou ironie jsem 
řekla: „Třeba někdo už odvezl ty betonové 
kusy.“ A vedle se ozvalo také s dávkou ironie: 
„No to se určitě spolehni!“ Vykračovali jsme 
si tou panelkou až k místu, kde ta skládka 
byla, a nevěřili jsme svým očím – opravdu ta 
skládka zmizela. Měla jsem velkou radost. 
A vedle řekl pán: „Tak vidíš, zázraky se také 
někdy dějí.“

Také jsem psala o lavičce pod Senožaty 
u cesty do Radětic. Díky za ni. Vedle byl 
křížek a na něm cedulka s nápisem „Zastav 
se a mlč“. Autor měl asi na mysli – dívej se 
kolem na tu krásu. Pokyn na tabulce se 
někomu asi nelíbil a tak uřízl celý kříž 
a odnesl. Ten vandal by zasloužil výprask. 

Posezení na té lavičce mi kazila tato vzpo-
mínka a nepořádek kolem. Nasbírali jsme 
velkou igelitovou tašku – lahve skleněné, 
plastové, papír, krabičky od cigaret apod. 
Ostuda!*)

Moji nejbližší nemají velké pochopení pro 
tyto mé dobré skutky (prý každý musí být po 
zásluze potrestán), ale já už asi jiná nebudu. 
Patřím k té skupině lidí, kterým nepořádek 
vadí a drobný se snažím odstranit. A tak mě 
trápí svinčík mezi Jitexem a Tescem, nebo 
závěje suchého listí na silnici pod zámkem.

Pochválit musím nové parkoviště na 
Písecké nebo upravené náměstíčko dole na 
Libuši. Povedlo se, pěkné.

Přeji všem krásné jaro, čisto kolem a více 
zázraků.

J. K.

*) POZNÁMKA REDAKCE: Tento kříž je 
uschován v depozitu městského úřadu 
a čeká na opravu. Není jisté, že se stal obětí 
vandalismu, pravděpodobně neodolal nápo-
ru vichřice a zlomil se.

Spolek rodáků a přátel Bechyně a Lázně Jupiter
Vás srdečně zvou na premiérové středeční posezení

PIJEME KÁVU S
PhDr. Jiřím Práškem

na téma

„Nejpilnější český člověk“ – August Sedláček
Povídání o autorovi knihy Hrady zámky a tvrze království Českého a mnoha dalších 
knih o české historii, které se uskuteční ve středu 19. dubna 2017 od 18.00 hod. 
v salonku v 1. patře vily Vlasty, Lázně Jupiter, Libušina třída čp. 188 v Bechyni.

Rezervaci míst si můžete zajistit na e-mailu: info@rodacibechyne.cz, nebo telefonu 
736 640 157 
Vstupné: dobrovolné, bude použito na činnost Spolku rodáků a přátel Bechyně

O všem, co nového Spolek rodáků a přátel Bechyně připravuje, se dozvíte na novém 
webu spolku http://rodacibechyne.cz

Lázně                  Jupiter

Bechyně

VÝZVA

Milí přátelé,
Spolek rodáků a přátel Bechyně 

si dal za cíl zaznamenat slavné 
období mistrů světa a Evropy – 

vodáků na divoké vodě z Dukly Bechyně, 
oddílu, jehož počátky sahají k roku 1960. 
Chtěli bychom tím připomenout jména těch, 
kteří proslavili naše město a zasloužili se 
o významná ocenění v tomto sportovním 
odvětví.

Touto cestou bych chtěla požádat 
všechny, kteří by mohli k tomuto tématu 
přispět zapůjčením jakéhokoliv materiálu 
a fotek, nebo případným vyprávěním o tomto 
období, aby mne zkontaktovali a přispěli tak 
k vytvoření připravované publikace.

Děkuji předem za vstřícný postoj všem, 
kteří chtějí – tak jako my, zachovat památku 
slalomářské Dukly Bechyně.

Za Spolek rodáků a přátel Bechyně
Alena Hlasová

Libušina 186,  Bechyně
Tel.: 778 207 150

Email: hlasinka@seznam.cz

Beseda s...

KLÁROU VODIČKOVOU
Na co se své kočky možná bojíte zeptat

29. dubna od 17 hodin
Hotel Zlatá loď Týn nad Vltavou

 

Trenérka zvířata odbornice nakočičí chování

Dobrovolným vstupným 
podpoříte spolek Kočka v srdci, z. s.
www.bad-kitty.cz, www.kockavsrdci.cz
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www.persaltus.cz  

+420  605  512 451   

 
NEJLEVNĚJŠÍ PALIVOVÉ DŘÍVÍ 
Neš�pané palivové dřevo  v délkách 2 m

 (cena bez 15 % DPH):
jehličnaté palivové dřevo  

650 Kč/prm  
listnaté palivové dřevo bříza   

 
750 Kč/prm  

listnaté palivové dřevo dub     800 Kč/prm
  

borovice, smrk

listnaté palivové dřevo měkké 550 Kč/prm

TĚŽBA A VÝKUP DŘEVNÍ HMOTY

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

Ceny viz. webové stránky

Česká zemědělská univerzita v Praze
PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA
       bude otevírat
v akademickém roce 2017/2018
v Konzultačním středisku 
SEZIMOVO ÚSTÍ – TÁBOR
v rámci kurzu celoživotního vzdělávání 
ź BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
ź NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

        v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj

§ studium při zaměstnání 
§ o víkendech
§ přijetí bez přijímacích zkoušek
§ řádná akreditace MŠMT ČR
§ tradiční státní škola
§ široké ekonomické vzdělání

Přihláška do 20. srpna jen elektronicky
         https://is.czu.cz/prihlaska/

Další informace získáte:
ČZU –  Provozně ekonomická fakulta:
 www.pef.czu.cz
 záložka vpravo studenti CŽV
 KS Sezimovo Ústí – Tábor
nebo na www.trendpartner.cz
 záložka Bc. nebo Mgr. studium
         či tel.: 605 449 489

 & SPORT

+ FC LEADER 90 CUP

V sobotu dne 11. března 2017 se 
v tělocvičně základní školy Františka Křižíka 
v Bechyni konal tradiční již 22. ročník 
futsalový turnaj FC Leader 90 Cup. 

Vítěz vzešel ze dvoukolových zápasů 
všech přítomných mužstev. Putovní pohár 
i v tomto roce získalo nejmladší mužstvo ze 
všech zúčastněných – mužstvo Zbytek světa 
Bechyně.

Tímto jim gratulujeme. 
Akci finančně podpořili Město Bechyně a 

pan Peter Maťko, za což velice děkujeme. 

prezident FC Leader 90
Ondřej Semerák

BECHYŇŠTÍ 

OSADNÍCI 2017

V sobotu 8. dubna 
se v Bechyni koná již tradiční turnaj 

Osadníků z Katanu 
ve staré škole od 9.30 do 16.30,

startovné je 50 Kč (do 18 let 20 Kč). 

Jsou vítání hráči deskových her i jejich 
průkopníci.

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

Za tým organizátorů 
Martin Herza a Ivana Frolíková

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ BECHYNĚ 
ZVE K APRÍLOVÉMU BĚHÁNÍ

BECHYŇSKÉ SCHODY
sobota 1. dubna 2017

 

PROGRAM: 8.30 – 9.00 hod. zápis 
startujících dvojic (sraz účastníků 
u schodů do Zářečí pod bývalým 
Domovem důchodců).
9.00 hod. zahájení závodu, start
Startovné: děti do 14 let zdarma, starší 
10 Kč/osobu 
Bechyňské schody jsou závodem 
dvojic (jedna dvojice = jeden soutěžní 
pár), v cíli rozhoduje čas pomalejšího. 

Informace – Petr Chaloupek
KČT – odbor Bechyně, o.s.

Telefon: 737 529 220
E-mail: bechyne.kct@seznam.cz

www.kct.bechynsko.cz

NESEĎTE DOMA A PŘIJĎTE BĚHAT!!!

+ TURNAJ V KARETNÍ 
HŘE „PRŠÍ“

V sobotu 18. 3. 2017 uspořádala 
restaurace Hermína již 5. ročník oblíbeného 
turnaje v karetní hře „Prší“. 21 účastníků 
bojovalo o Putovní pohár restaurace 
Hermína a další hodnotné ceny. Turnaj 
probíhal ve 3 kolech, každý hráč absolvoval 
více než 90 partií. Před vyhlášením výsledků 
si všichni soutěžící mohli pochutnat na 
výborném guláši a u pěnivého moku 
rozebrat se soupeři jednotlivé hry. V ka-
tegorii mužů zvítězil Petr Syrovátka před 
Jindřichem Svobodou, na 3. místě skončil 
Erik Machart. V kategorii žen zvítězila Jiřina 
Valentová, 2. místo obsadila Jana Bohusla-
vová a na 3. místě skončila Renata Svobo-
dová. Putovní pohár a hlavní cenu pak 
získala absolutní vítězka turnaje Jiřina 
Valentová. Předány byly i ceny útěchy: 
v kategorii žen ji obdržela Věra Janečková 
a v kategorii mužů Pavel Zeman. Všichni 
účastníci si pochvalovali příjemně strávené 
odpoledne a společně s majiteli Hermíny se 
již nyní těší na další ročník turnaje.

Na snímku přebírá Jiřina Valentová 
hlavní cenu – dort ve tvaru hracích karet, 
který vyrobily žákyně učebního oboru cukrář 
z Tábora.
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Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

Městský zpravodaj č. 4/2017, den vydání: 1. 4. 2017. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65. 
2Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku E 13192. Náklad 2500 výtisků. ZDARMA. Inzerce (15 Kč/cm ) a příspěvky na tel: 778 545 507,

e-mail: propagace@kulturnidum.cz. Uzávěrka příštího čísla 18. dubna. Tisk RAIN TISKÁRNA, s.r.o., Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

Koupím mopeda Stadion, Babeta, 
pionýra nebo jinou starší motorku CZ, 
JAWA může být i nepojízdná nebo 
náhradní díly.  Tel: 721 707 587

Koupím obrazy a různé staré věci 
nábytek, vojenské, mysl ivecké, 
hodinky, rádia, housle, bankovky, 
mince, odznaky, porcelán, knihy a jiné. 
Jednotlivě, sbírky nebo pozůstalost. 
Tel. 722 777 672

ČIŠTĚNÍ 
PEŘÍ

PÉŘOVÉ 
VÝROBKY
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BECHYNĚ – Pracovní oděvy
u autobus. nádr., tel: 602 659 011

TÁBOR – Alena Berková 
Třebízského 839,tel:777 27 38 34

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává sle-
pičky snáškových plemen typu Tetra 
hnědá a Dominant ve všech barvách 
z našeho chovu!
Stáří:    14 – 19 týdnů
Cena: 149 – 180 Kč/ks

Prodej Bechyně u vlakového nádraží 
ź 8. 4. / 13. 5. / 10. 6.   ve 14.00 h
ź 5. 5. / 8. 6.    ve 14.15 h

Při prodeji slepiček výkup králičích 
kožek – cena dle poptávky 

 

AUTOSERVIS NOVOTNÝ
Táborská 568
375 01  Týn nad Vltavou
Tel.: 385 732 616
www.autoservisnovotny.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Modely YETI a FABIA v provedení TRUMF vás potěší skvělou výbavou, která zahrnuje například klimatizaci, centrální zamykání 
s dálkovým ovládáním, rádio, přední mlhové světlomety, malý kožený paket a další.
ŠKODA FABIA TRUMF je nabízena včetně prodloužené pětileté záruky v rámci paketu Mobilita Plus, s možností 50% cenového 
zvýhodnění na ŠKODA Předplacený servis, a navíc s bonusem za výkup vašeho stávajícího vozu ve výši 10 000 Kč.
Přijďte se na vlastní oči přesvědčit k autorizovaným partnerům ŠKODA nebo si objednejte testovací jízdu
na Infolince ŠKODA, tel.: 800 600 000. ŠKODA. Simply Clever

www.skoda-trumf.cz

Ať už se rozhodnete jakkoli, s akční nabídkou TRUMF
získáte skvěle vybavený vůz za příznivou cenu.


