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ECHYNSKÝ
ČERVENEC–SRPEN 2019

+ Životní jubilea 
červenec 2019

96 let Filipová Vlasta
94 let Čížková Libuše, Hovorková Vlasta
91 let Malíková Jaroslava, 
 Roesslerová Blanka 
89 let Vomáčková Růžena
88 let RSDr. Michal Otakar, 
 Řeháková Jarmila
87 let Ševčíková Marie, Klůfa Stanislav
86 let Lavičková Libuše
85 let Hovorka Josef, Matyásek Václav,
 Nováková Wanda
83 let Čábelová Božena
82 let Růžička Jaroslav
81 let Haškovcová Marie, 
 Chalupská Anna, Šmídová Růžena
80 let Kaisr Václav, Zelenková Zdeňka
79 let Kroupová Libuše, Matyásková Věra
78 let Bursová Barbora, 
 Zákostelecký František
76 let Bílek Karel

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
B

+ Životní jubilea 
srpen 2019

95 let Kovandová Marie
93 let Stínil Bohumír
90 let Vobůrková Bohumila
89 let Husa Václav, Nosálková Ludmila
88 let Danák Jozef, Fábera Václav, 
 Piskačová Marie
87 let Rathouská Anna
85 let Bakule Jaroslav, Tupý Václav 
84 let Bakulová Věra
83 let Kojnoková Marie
82 let Ing. Urbaník Ludvík
81 let Hovorková Marie, Švecová Jaroslava, 
 Vrůblová Ludmila
80 let Kordina Jaroslav
79 let Dobiášová Božena
77 let Cmuntová Věra, Kratochvíl František
76 let Drdová Jindřiška, Mlázovská Jana, 
 Peštová Irena, Plzák František, 
 Trnka Josef, Zeleňáková Ľubica

+ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ve čtvrtek 13. června 2019 byli v obřadní 
síni přivítáni starostou města Bechyně 
Ing. Pavlem Houdkem tito nejmladší be-
chyňští občánci: Meriem Khabouchi, Omar 
Alexander Khabouchi, Ester Anna Effen-
bergerová, Petr Boš, Adam Smolík, Lucie 
Burianová, Adam Žďánský, Martin Kuca, 
Artur Vernarec, Leontýna Mrosko, Martin 
Matouš, Miriam Farová. 

Slavnostní obřad hudebně doprovodili 
zástupci ZUŠ V. Pichla Bechyně. Rodiče pro 
své děti obdrželi pamětní list s  dárkovým 
poukazem v hodnotě pětiset korun, knihu 
s  věnováním, květinu a další dárky.

+UZAVŘENÍ 
SBĚRNÉHO DVORA:

Ve dnech 5. a 6. 7. 2019 
bude uzavřen sběrný dvůr.

Rozhodně si o prázdninách 
nesmíte nechat ujít výstavu 
v  Městském muzeu, která 
vás povede světem hraček 
a  kočárků proti směru času.

PROVOZNÍ DOBA 
KOUPALIŠTĚ
červenec, srpen  PO–NE  10–19 h

září  PO–PÁ  14–18 h
 SO–NE  10–18 h

Za nepříznivého počasí uzavřeno!

vstupné základní / 1 den 60 Kč
od 16 hodin 30 Kč
děti do 1 m  zdarma
permanentky na 10 vstupů 450 Kč
Slevy pro rodiny, děti, seniory a ZTP
Ukončení provozu 15. září 2019



+ NOVÁ TECHNIKA 
U SLUŽEB MĚSTA BECHYNĚ, P. O.

V druhé polovině měsíce května dodala společnost UNIAGRA CZ a.s. (Jarošovice 
u Týna nad Vltavou) novou komunální zahradní techniku městské organizaci SMB, p.o. 
Tato technika postupně nahradí dosluhující starší stroje.

V další etapě se bude pořizovat náhrada za malou silniční mechanizaci pro sběr 
komunálního odpadu v nepřístupných místech města a na zimní a letní údržbu chodníků 
a komunikací.

1/ Probíhá intenzifikace ČOV v Bechyni. Stavba je financovaná 
z rozpočtu města a z Operačního programu životní prostředí. Na 
fotografii zachyceny práce na montáži technologie v dosa-
zovacích nádržích.

2/ Probíhají dokončovací práce na úpravě místní komunikace 
po dostavbě vodovodu a kanalizace v Čechově ulici v úseku od 
křižovatky s ulicí Za Trubým po č.p. 899.

3/ Zahájeny práce na 4. etapě obnovy sídl. Na Libuši – blok 
bytových domů č.p. 687–697. V rámci stavby dojde k výměně 
kanalizace, vodovodu a k úpravě povrchů (komunikace, par-
koviště, přístupové chodníky k bytovým domům, plochy na 
kontejnery na třídění a komunální odpad).

4/ Dokončuje se oprava ohradní zdi na starém hřbitově 
v  Michalské ulici. Akce je financovaná rozpočtu města a dotace 
Jihočeského kraje.
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5/ Dokončuje se dostavba kanalizace v lokalitě Čechova – stadion, trasa 
nové kanalizace vede okolo stavebnin firmy Stanislav Návrat, přes Zahradní 
ulici, okolo stadionu do Čechovy ulice. Akce je financovaná z rozpočtu města 
a  z Operačního programu životní prostředí.

6/ Probíhá oprava místní komunikace v Křižíkově vilové čtvrti v úseku podél 
zahrad č.p. 178–184.

7/ Dokončena první část workoutového hřiště na stadioně.

8, 9/ Probíhá výstavba chodníku a VO v Písecké ulici od Domova mládeže ke 
Kerasu.

10/ Zahájeny práce na opravě fasády a výměně oken na dílnách v ZŠ Školní

11/ Probíhají práce na opravě kanalizace vedoucí parkem z horního 
Plechamru na dolní Plechamr.
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+ FINANCOVÁNÍ 
PEČOVATELSKÉ 
SLUŽBY V ROCE 2019

Pečovatelská služba města Bechyně je 
poskytovatelem terénní pečovatelské 
služby, jejímž prostřednictvím zajišťuje svým 
klientům pomoc při základních úkonech 
péče o člověka a jeho domácnost. Touto 
cestou se město Bechyně snaží pomáhat 
svým občanům se sníženou soběstačností z 
důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení, aby mohli co 
nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.  
Počet klientů pečovatelské služby se 
dlouhodobě pohybuje kolem 55. 

Předpokládané náklady na provoz pečo-
vatelské služby města Bechyně jsou pro rok 
2019 rozpočtovány částkou 1.262.000 Kč. 
Na financování nákladů se podílí město 
Bechyně jako zřizovatel služby a malou částí 
také klienti. Úhrady od klientů jsou limitovány 
právním předpisem a město Bechyně může 

úhradu za služby stanovit a platby od klientů 
přijímat jen do vyhláškou stanovené výše. 
Předpokládáme, že úhrady od klientů v roce 
2019 nepřesáhnou částku 70.000 Kč 
celkem. 

Aby finanční zátěž města Bechyně 
nebyla tak velká, snažíme se využívat všech 
dostupných dotačních programů a získat 
peníze na provoz i z jiných zdrojů. Kaž-
doročně žádáme Jihočeský kraj o poskytnutí 
dotace na provoz pečovatelské služby. 
Jihočeský kraj nám na rok 2019 poskytl 
dotaci ve výši 739.000 Kč. Tato částka bude 
celá použita na provoz pečovatelské služby. 
Bez získání této dotace by prakticky veškeré 
náklady muselo hradit město Bechyně ze 
svého rozpočtu, neboť úhrady od klientů 
jsou v celkovém objemu zanedbatelné. 
Rozpočtované náklady ve výši 1.262.000 Kč 
budou tedy v letošním roce pokryty dotací od 
Jihočeského kraje, příspěvky od klientů 
a  zbývající část doplatí město Bechyně 
z  vlastních zdrojů.

Díky poskytnuté dotaci město Bechyně 
uspoří vlastní finanční prostředky, které 
bude moci využít na jiné výdaje ve prospěch 
všech občanů města. 

Více informací můžete získat u sociální 
pracovnice MÚ na tel. č. 381 477 025 nebo 
na www.mestobechyne.cz. 

kj

+ JEDNÁ SE O 
STAVEBNÍ ÚPRAVU ČI 
NOVOSTAVBU PO 
ZÁNIKU PŮVODNÍ 
STAVBY?

Dnes se zaměříme na konkrétní případ: 
„Stavebník požádal o změnu dokončené 
stavby RD. Předložená dokumentace je 
projektantem nazvaná jako Stavební úpravy 
RD. V textové části jsme se dočetli, že 
bourací práce budou prováděny v nutném 
rozsahu s částečným zachováním stávají-
cích nosných obvodových zděných kon-
strukcí. Z půdorysu je zřejmé, že zůstane 
zachována pouze jedna štítová zeď a polo-
vina zdi uliční. Dále, že stavba bude z části 
založena na stávajících základových pasech 
a zčásti bude založena na nových. Přípojky 
budou využity stávající. Lze takovouto 
změnu dokončené stavby odsouhlasit?“ 

Stavební úprava je ve smyslu § 2 odst. 
5 písm. c) stavebního zákona změna dokon-
čené stavby, při které se zachovává vnější 
půdorysné i výškové ohraničení stavby. Za 
situace, kdy navrhovaná „stavební úprava“ 
spočívá v odstranění střechy, stropů stěno-
vých konstrukcí (zdí) rodinného domu, pak 
nelze hovořit o zachování vnějšího půdorys-
ného ani výškového ohraničení. Nejedná se 
tedy o stavební úpravu, ale de facto o od-
stranění stavby. Takový záměr, u kterého je 
primárním předpokladem jeho realizace 
odstranění stávající stavby nebo její podstat-
né části, na jejímž místě má být záměr 
realizován, nelze charakterizovat jako sta-
vební úpravy, ale jako novou stavbu. Pro 
hodnocení prováděné stavebním úřadem 
není rozhodné, jak „žádost“ formuluje sta-
vebník, či jak je nazvána „projektová 
dokumentace“. Zda se jedná o stavební 
úpravu nebo o novou stavbu po odstranění 
původní stavby, musí posoudit vždy podle 
okolností konkrétního případu, tzn. indivi-
duálně, stavební úřad. Je nutné, aby staveb-
ní úřad při posuzování, zda se ještě jedná 
o stavební úpravy nebo už o novou stavbu, 
zohlednil, zda dochází k zániku stavby, při-
čemž pro tento závěr není nutné odstranění 
všech jejích částí, ale toliko částí podstat-
ných. Stavba je věcí v občanskoprávním 
smyslu, proto lze pro řádné zdůvodnění uči-
něných závěrů vycházet z judikatury 
civilních soudů.

Např. rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 
22 Cdo 2088/2001 – Okamžik zániku nad-
zemní stavby: „Nadzemní stavba zaniká 
a  přestává být věcí ve smyslu práva tehdy, 
není-li již patrno dispoziční řešení prvního 
nadzemního podlaží. U staveb obytných 
a  staveb občanských tato zásada platí 
bezvýjimečně. I když může k zániku stavby 
jako věci v občanskoprávním smyslu dojít 
ojediněle i jiným způsobem (např. obesta-
věním), stavby pro bydlení, pro individuální 
rekreaci, stavby občanského vybavení a ve 
většině případů i stavby sloužící výrobním 
účelům zanikají vždy destrukcí obvodového 
zdiva pod úroveň stropu nad prvním nad-
zemním podlažím (obvykle při současném 
odstranění zdiva příček), v důsledku čehož 

+ PŘÍPRAVA 
A PROVÁDĚNÍ 
DROBNÉ STAVBY 

Dále se budeme věnovat mýtům o drob-
ných stavbách, vzrostlých z pověry vlastníků 
pozemků o tom, že si na pozemku můžou 
dělat, co chtějí, ve spojení s již předsta-
veným mýtem o „ne-stavbách“ bez základů. 

STAVEBNÍMU ZÁKONU podléhají 
všechny stavby tímto zákonem definované. 
Tedy i ty úplně malé, neboť jejich rozměrové 
parametry jsou ve stavebním zákonu defi-
novány zejména maximální výměrou (tedy 
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„od nuly“ do 25 m  zastavěné plochy a do 5 m 
výšky). Bohužel stavby nejsou definovány 
jen „hmotou“, ale i účelem. A k tomu se za 
stavbu považuje i výrobek plnící funkci 
stavby. Ad absurdum dotažená aplikace 

zaniká stav poskytující obraz o dispozičním 
řešení původní stavby. Z hlediska posouzení 
zániku původní stavby přitom není rozho-
dující objem nově zbudovaných konstrukcí, 
neboť původní stavba buď zanikla a nově 
vybudovaná konstrukce tvoří součást stavby 
nové nebo nezanikla a nově vybudované 
konstrukce tvoří součást stavby původní. 
Pro posouzení zániku stavby původní je tedy 
v těchto případech významné to, co bylo 
odstraněno, nikoli to, co bylo nově vybudo-
váno, přičemž pro závěr o zachování dispo-
zičního řešení prvního nadzemního podlaží 
je rozhodující, zda došlo k úplné nebo 
částečné destrukci obvodových zdí prvního 
nadzemního podlaží. Při úplné destrukci 
těchto obvodových zdí je nepochybné, že 
původní stavba zanikla. Při částečném 
zbourání těchto zdí je nutno posoudit míru 
těchto zásahů.“ Posouzením otázky, zda 
došlo k zániku původní stavby či k realizaci 
stavby nové, je vždy na zvážení příslušným 
stavebním úřadem.

 

litery zákona by tak měla za důsledek, že 
dlouhodobě umístěná ptačí budka je stavba 
podléhající územnímu souhlasu a ohlášení 
s  povinnou projektovou dokumentací. Spod-
ní hranice není skutečně formálně ani meto-
dicky nijak předurčena, jako je tomu u budov 
podle katastrálního zákona. Nicméně sta-
vební zákon rovněž definuje stavby a zaří-
zení, které nepodléhají stavebnímu zákonu – 
nevyžadují žádné „povolení“. Avšak i u těchto 
staveb má stavebník výslovnou povinnost 
řádné přípravy a provedení stavby a rovněž 
povinnost vyrozumět v předstihu všechny 
osoby, které mohou být prováděním dotčeny, 
k čemuž je oficiální metodické stanovisko 
ministerstva, že stavební úřady mají tyto 
povinnosti kontrolovat, neboť jejich porušení 
je přestupkem se sankcí až 200 tis. Kč. Na 
internetu a v médiích se dozvíte, že to či ono 
nepotřebuje „stavební povolení“. To čistě 
formálně bývá i pravda, neboť se prakticky 
jedná o výrobky plnící funkce stavby, které 
obvykle vyžadovaly a vyžadují jen územní 
souhlas či rozhodnutí. Ale stavba bez územ-
ního souhlasu či rozhodnutí je stejně „černá 
stavba“ jako stavba bez stavebního povole-
ní. Mnozí vlastníci a uživatelé různých 
přístřešků, zahradních domků či mobilheimů 
(mobilní domy) tak dospěli k těžkému a nemi-
lému rozčarování při kontrole stavebního 
úřadu. 

odbor VaŽP
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LADISLAV JANOUCH 
slaví své jubileum v galerii 
muzea Sochařskými 
drobnostmi, stejně tak 
připomíná 135. výročí 

vzniku keramické školy v Bechyni

Bez nadsázky se o něm dá říci, že je to 
opravdový srdcař. Modřanský rodák a patriot 
Ladislav Janouch se považuje za klasického 
českého sochaře, který obsáhl všechny tři 
typické materiály – dřevo, kámen i kov. 
Absolvent Střední průmyslové školy kera-
mické v Bechyni (1959–1963) a Akademie 
výtvarných umění v Praze (1967–1973) 
působí dodnes jako sochař ve svobodném 
povolání. Uspořádal tři desítky autorských 
výstav a zúčastnil se mnoha výstav 
kolektivních jak v Čechách, tak i v zahraničí. 
Snad nejčastěji to bylo s kamarády výtvar-
níky – fotografem Ivanem Králem a malíři 
Josefem Velčovským, Alešem Knotkem 
a Václavem Zoubkem. Účastní se meziná-
rodních sochařských sympozií. Loni v létě 
předával své zkušenosti na prázdninových 
keramických kurzech v Bechyni. Svými 
pracemi je zastoupen ve veřejných i soukro-
mých sbírkách.

„Ještě jsem to nevzdal. Třeba vloni v létě 
o těch velkých vedrech jsem dělal na 
pískovcových sochách se sbíječkou, na což 
jsem byl patřičně hrdý. Psychika je velmi 
důležitá věc, když dokáže člověk přesvědčit 
své tělo, že prášky vlastně nepotřebuje,“ říká 
Ladislav Janouch, který se 14. června 
dožívá 75 let.

Za posledních pět let se mu podařilo 
uskutečnit dvě velké realizace: sochy z pís-
kovce v nadživotní velikosti – Prometheus 
v Berouně a potom Torzo – vejce, které je 
umístěné v Lysolajích vedle kapličky. K tomu 
pak dělá každý rok několik malých věcí 
v  mramorech. Letos si naplánoval jednu 
autorskou výstavu v Bechyni. Nazval ji 
Sochařské drobnosti a bude probíhat od 
22. června do 31. července v tamním muzeu. 
Tato výstava je zařazena do programu akcí 
k  135. výročí založení bechyňské SPŠK.

O sochařských portrétech

V posledních le-
tech se věnuje 
portrétům, kte-
rých vytvořil dvě 
desítky. Nechybí 
mezi nimi archi-

tekt Jan Kaplický, 
prof. Antonín Holý, 

prof. MUDr. Richard 
Rokyta, prof. MUDr. 

J a n  J a n d a , 

prof. JUDr. Václav Pavlíček, botanik Václav 
Větvička či básník a publicista Jaroslav 
Holoubek. V současné době připravuje 
portrét Karla Kryla, s nímž se setkal a ska-
marádil na studiích v Bechyni. 

„Je něco jiného dělat portréty lidí, které 
člověk zná nebo má k nim vztah. Víc se 
vcítíš…,“ konstatuje vitální skoro pětasedm-
desátník, a dále pokračuje: „Náležím spíše 
ke skulptivním sochařům, tedy k těm, kteří 
motiv vydolovávají z kamene či ze dřeva. 
Kdežto plasticistní sochař modeluje a při-
dává – především z hlíny.“

Někdy má potřebu vyzkoušet si, jak by 
určitý námět vypadal v jiném materiálu. Ale 
nemůže říci, který materiál upřednostňuje.

„Každý námět vyžaduje své. Každý 
materiál chce malinko něco jiného. Mramor 
je třeba utáhnout, vyleštit. U dřeva je 
vhodné, aby zahrála nějaká struktura, 
potřebuje díry, jakoby prostory. Kámen vede 
spíše ke kompaktnosti formy, kdežto dřevo 
snese více dynamiku – rozehrát formu do 
prostoru…,“ uzavírá Ladislav Janouch.

Jaroslav Kňap

Bližší informace o autorovi najdete 
v  Městském zpravodaji, výtisk z října roku 
2010, na www.mestobechyne.cz.

Navštivte výstavu Retro kárky 
paní Šárky

Asi osmdesát kočárků zaplavilo prostory 
muzea. Ze stovek panenek jsme museli 
udělat výběr, ale přesto to stojí za to. Jezdili 
jste jako dítě ještě v tzv. kukani? Nesmutně-

te, že patříte do historie, a přijďte 
se podívat. Vystavujeme sbírku 

paní Šárky Špačkové, to 
jest kočárky od první 

republiky do 90. let 
20.  s to l .  Kočárky 
velké i pro panenky 
(loutkové), naší 
výroby (Liberta) či 
zahraniční (Itálie, 
Německo, Rusko 
aj.). Například 
unikátní anglický 
Silver Cross, ve 
kterém se ob-
čas vozí i po-
tomci královské 
rodiny. Měli jste 

též gumovou panenku Zuzanku, nebo 
mrkačku, chodičku či dokonce mluvící 
panenku? To vše uvidíte v muzeu. Děti si 
mohou pohrát, dospělí zavzpomínat, a to do 
15. září tohoto roku. I když už máme 
připravený drobný hrací koutek nyní, od 
srpna plánujeme v galerii muzea vytvořit 
přímo hrací a tvořící prostor k tomuto tématu.

JJ

Pošli to dál
Několik let strávených s charitativní kam-

paní a bazarem ve prospěch restaurování 
soch z muzea nás přivedlo k novým, ne až 
tak muzejním tématům. K zamyšlení nad 
upotřebitelností věcí, které hromadíme, nad 
možností setkávání podobně smýšlejících 
lidí atd. Linka vedla na organizátorky akce 
„Pošli to dál“ a projekt nazvaný swap – 
výměna věcí s podtitulem přines – vyměň – 
odnes (v íce in formací  na jdete  na: 
www.facebook.com/poslitodalvtabore/). 
Chtěli bychom to zkusit tady v Bechyni 
a  opřít se o zkušenosti zakladatelek akce 
(Lucie Drahotové a Karolíny Filipové), která 
se již pravidelně koná v jiných městech na 
Táborsku. Jedná se tedy o výměnu oblečení, 
hraček a doplňků, vše zdarma. Můžete něco 
dodat, něco si odnést, nebo nic nedodat a ně-
co si odnést. Nic se zde nekupuje! Faktem 
zůstává, že donesené věci by měly být ve 
stavu, v kterém byste je za jiných okolností 
věnovali přátelům. Pojďme to zkusit v září 
tady v Bechyni. Plánujeme akci v rodičov-
ském centru Hrošík, kde si děti budou moci 
pohrát a my velcí (všech generací!!!) si 
posedíme, něco si vybereme a odneseme 
a  ulehčíme tak planetě. Podobné akce se 
stávají čím dál tím více potřebné a aktuální 
v  souvislosti se změnami vnímání prostředí 
ve kterém žijeme. Prosíme už nyní vás, koho 
to zajímá, začněte nosit výše uvedené věci 
do Městského informačního centra v rozum-
ném množství, také bychom byli vděční za 
ramínka na oblečení. Samozřejmě bude 
možno věci přinášet i během akce. Ale 
předem tak budeme moci již přinesené 
pověsit na věšáky či připravit do krabic. 
Děkujeme za jakoukoli podporu, není 
jednoduché s něčím začínat, již nyní slíbila 
pomoc místní SUPŠ, která přenechá věci po 
svém bazaru…

JJ

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ
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...s bustou botanika V. Větvičky
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VSTUPNÉ:  dospělí 180 Kč / děti 80 Kč
rodinné: 2 dospělí + 2 děti 440 Kč

změna programu vyhrazena

BYLINKOVÁ ČAJOVNA, 

11.00–14.30 kočovný SAMOSTŘEL

 10.00 O panence, která tence plakala
   – Divadlo Tondy Novotného 
 11.00  Neuvěřitelná dobrodružství
  Florentina Flowerse  – Divadlo Čučka
 13.30  Naše nejmilejší hra 
 14.00  Kouzla skřítků – Divadlo Navětvi 
 15.00  Pinocchio  – Já to jsem
 16.00  Noty na buben  – Divadlo Kaká
 17.00  Pohádka z budíku – Teátr Pavla Šmída
 18.00  Pohádka Perníková chaloupka 
  – TEArTR RAJDO
 20.00  Kaffeeklatsch – Holektiv
 21.00  Unhappy happy   – Divadlo Bufet
  (nám. T. G. M. v Autobufu)

  22.00  Please leave a Message 
  – Divadlo Continuo

Projekt podpořili:

Ve spolupráci:
ZUŠ V. Pichla
MAS Lužnice

ST 3. 7.  LETNÍ KINO – ČERTÍ BRKO
21.00 hodin / Náměstí T. G. M. / Vstupné dobrovolné

SO 13. 7.  DIVADLO V TRÁVĚ (XXVII. ročník)
Od 10.00 hodin / Klášterní zahrada / Vstupné dospělí 180 Kč, děti 
80 Kč, rodinné 440 Kč
Bohatý divadelní program pro malé i velké diváky pod širým nebem.

ST 17. 7.  LETNÍ KINO – ŽENY V BĚHU
21.00 hodin / Náměstí T. G. M. / Vstupné dobrovolné

ST 24. 7.  LA PELLEGRINA 
  – koncert lektorů mezinárodního kurzu 
19.30 hodin / Sál ZUŠ / Vstupné 120 Kč, 60 Kč
Na programu komorní skladby od Rameau, Campry a jiných barokních 
skladatelů.

SO 27. 7  LA PELLEGRINA 
  – Montéclairova barokní opera Jephté
19.30 hodin / Klášterní kostel / Vstupné dobrovolné

PÁ 2. 8.  LA PELLEGRINA
   – koncert lektorů mezinárodního kurzu 
19.30 hodin / Sál ZUŠ / Vstupné 120 Kč, 60 Kč
Na programu komorní skladby od Antonína Dvořáka, Franze Schuberta 
a jejich současníků.

SO 3. 8.  KAREL VÁCLAV – Výstava ilustrací 
Vernisáž 15.00 hodin / Galerie Galvína

SO 10. 8. a NE 11. 8. BECHYŇSKÉ DOTEKY 
Od 13.00 hodin / Náměstí T. G. M. / Vstupné dobrovolné
Slavnost spojená s řemeslnými trhy a bohatým doprovodným 
programem.

SO 10. 8.  DOBŘÍ PŘÁTELÉ DVOŘÁK A BRAHMS
19.30 hodin / Klášterní kostel / Vstupné 120 Kč, 60 Kč
Orchestr, sbor a sólisté kurzu La Pellegrina

echyňské doteky
10.–11. srpna 2019 (VI. ročník)
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Akci podpořili:
+  Z A H R A D N I C T V Í  U  B E N E Š Ů  +

+  S D H  B E C H Y N Ě  +  C  –  S E R V I S  +

Projekt podpořili: Mediální partneři: 

KALENDÁŘKALENDÁŘ

www.kulturnidum.cz

ČERVENEC–SRPEN 2019






NE 11. 8.  BECHYŇSKÝ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
13.00 hodin / Náměstí T. G. M. / Vstupné dobrovolné
V rámci festivalu vystoupí: Šumavská 8, Valdaufinka Ády Školky, 
Řečická kapela, Budvarka, Keramička. Konferuje Helena Hýnová.

ST 14. 8.  LETNÍ KINO – PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
20.30 hodin / Náměstí T. G. M. / Vstupné dobrovolné

ST 28. 8.  LETNÍ KINO – BOHEMIAN RHAPSODY
20.30 hodin / Náměstí T. G. M./ Vstupné dobrovolné

PŘIPRAVUJEME

ÚT 10. 9.   UKRADENÁ ZEMĚ (CESTA NAPŘÍČ USA)
   – Přednáška Jiřího Kolbaby
19.00 hodin / Kino / Vstupné 220 Kč
Při neobvykle dlouhé cestě z New Yorku na západní pobřeží a zpět do 
New Yorku navštívíme známá i neznámá města, ale zejména 
fantastické Národní parky jihozápadu USA. Vzdáme hold několika 
chrámům americké divočiny, hrdinným indiánům – kterým byla tato 
země ukradena – i méně známým fenoménům současné Ameriky.
V předprodeji od 1. července v kanceláři KD, knihovně, městském 
muzeu a on-line na www.kulturnidum.cz

PÁ 13. 9. KURZ TANCE 
  A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
19.00 hodin / Velký sál KD / Kurzovné 1.500 Kč, gardenka 420 Kč
Lektoři: Jiří Beneš, Hana Wolfová. Hlaste se kanceláři KD nebo nás 
kontatujte na tel.: 776 381 203, email: program@kulturnidum.cz.

ST 16. 10.  MŮŽEM I S MUŽEM
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 390 Kč, 370 Kč, 350 Kč
Podobnost se seriálem Sex ve městě je čistě náhodná. Vtipná autorská 
férie 4 žen, 4 archetypů, vznikla z potřeby podívat se pravdě do očí…
Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka 
Sedláčková, Dáša Zázvůrková.
V předprodeji od 1. července v kanceláři KD, knihovně, městském 
muzeu a on-line na www.kulturnidum.cz 

echyňské doteky
10.–11. srpna 2019 (VI. ročník)

10. 8.  nám. T. G. M.  vstupné dobrovolné

 od 13.00 ŘEMESLNÝ TRH
  PĚNOVÁ SHOW pro děti
 13.00 LA PELLEGRINA
 14.15 SPOLEKTIV
 15.30 BIG PAPA
 16.45 BRATŘI KARAMAZOVI
 18.00 LEKSES
 19.00 O TŘECH KŮZLÁTKÁCH  (v parčíku)
  – Divadlo u plotny  
 20.00 HONZA INGR A PŘÁTELÉ
 22.00 SCHODIŠTĚ
  afterparty DJ LÜBKE a KRTEK

11. 8.   

 9.30 SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE (klášterní kostel)
 13.00 BECHYŇSKÝ FESTIVAL DECHOVÝCH
  HUDEB (XXVII. ročník) (nám. T. G. M.)

změna programu vyhrazena



KINO BECHYNĚ 

 www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně
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červenec, srpen 2019

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

5. 7. PÁTEK V 17.00 – český dabing
5. 7. PÁTEK VE 20.00 – české titulky

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
Akční / Dobrodružný / Sci-fi – USA

Po událostech filmu Avengers: Endgame 
musí Spider-Man čelit novým výzvám.
122 min, mládeži přístupný – 120 Kč

10. 7. STŘEDA VE 20.00

YESTERDAY
Komedie / Hudební – Velká Británie

Ještě včera všichni znali Beatles. Dnes si 
ale jejich písničky pamatuje jediný člověk.
117 min, české titulky, přístupný, 130 Kč

12. 7. PÁTEK V 17.00

WILLY A KOUZELNÁ PLANETA
Animovaný/ Rodinný – Francie

Willy cestuje s rodiči vesmírem. Při 
poškození jejich kosmické lodi záchranné 

kapsle celou rodinu rozdělí.
90 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

12. 7. PÁTEK VE 20.00

MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
Komedie / Horor – USA, Švédsko

V hororové komedii se invazi živých 
nebožtíků postaví první herecká liga 

v čele s Billem Murraym.
105 min, titulky, přístupný od 15 let, 120 Kč

20. 7.  SOBOTA V 17.00

LVÍ KRÁL
Dobrodružný / Rodinný – USA

Snímek od studia Disney z africké savany, 
kde se narodil panovník všeho živého.
102 minut, český dabing, přístupný, 120 Kč

20. 7. SOBOTA VE 20.00

KOŘIST
Thriller / Horor – USA

Thriller o jednom z nejděsivějších 
pozemských predátorů.

87 min, titulky, přístupný od 15 let, 120 Kč

24. 7. STŘEDA VE 20.00

UZLY A POMERANČE
Drama / Romantický – ČR, Německo

Film o lásce k dívce, co voní po 
pomerančích, o prvních šrámech života, 

o koních, dobrodružství i snech.
92 min, přístupný, 120 Kč

31. 7. STŘEDA VE 20.00

BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
Komedie – Německo

Toni miluje svůj kávovar. Paul zbožňuje 
svůj chytrý telefon. Všechno se změní 

jednoho rána, kdy se oba probudí nazí na 
zemi v prázdném bytě. 

111 min, český dabing, od 12 let, 120 Kč

3. 8.  SOBOTA V 17.00

MIA A BÍLÝ LEV
Rodinný / Dobrodružný – Francie

Mia dostane malého bílého lva. Když ale 
trochu povyrostou, musí spolu utéct do 

africké divočiny, aby vzácné zvíře 
zachránili před lovci trofejí.

98 min, dabing, přístupný, 100 Kč

3. 8. SOBOTA VE 20.00

RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
Akční / Dobrodružný / Thriller – USA

Dwayne Johnson a Jason Statham se 
vrací jako Luke Hobbs a Deckard Shaw.

126 min, titulky, od 12 let, 130 Kč

7. 8. STŘEDA VE 20.00

DĚTSKÁ HRA
Horor – USA

V současné verzi hororové klasiky se na 
plátna vrací zabijácká panenka Chucky.

88 min, titulky, od 15 let, 120 Kč

17. 8.  SOBOTA V 17.00

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
Animovaný/ Rodinný – USA

Když Bonnie přinese do svého pokojíku 
novou hračku, Woodymu a jeho 

kamarádům se otevře nový velký svět.
100 minut, dabing, přístupný, 120 Kč

17. 8. SOBOTA VE 20.00

TENKRÁT V HOLLYWOODU
Komedie / Drama – USA

Film Quentina Tarantina na motivy 
skutečných sériových vražd Charlese 
Mansona. V hlavních rolích Leonardo 
DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. 
165 min, titulky, od 12 let, 130 Kč

21. 8. STŘEDA VE 20.00

SPOLUJÍZDA
Akční / Komedie – USA

Když se cesty nervózního řidiče Uberu 
a drsného poldy střetnou a propojí.

94 min, titulky, od 15 let, 120 Kč

23. 8. PÁTEK V 17.00

HODINÁŘŮV UČEŇ
Pohádka – ČR, SR

Příběh o lásce, hamižnosti, lidské malosti 
a hodinkách varujících před Smrtí.
98 min, mládeži přístupný, 120 Kč

23. 8. PÁTEK VE 20.00

NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT
Horor – USA

Skupina dospívajících čelí svému 
strachu, aby si zachránili své životy.

107 min, titulky, od 15 let, 120 Kč

31. 8. SOBOTA V 17.00

ANGRY BIRDS VE FILMU 2
Animovaný / Rodinný / Dobrodružný – USA
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení 

vepři jsou zpět.
96 min, dabing, přístupný, 120 Kč

31. 8. SOBOTA VE 20.00

LATE NIGHT
Komedie / Drama – USA

Katherine Newbury (E. Thompson)
 moderátorka úspěšné večerní talkshow je 
označena za „ženu, která nenávidí ženy“. 
Přijme nezkušenou Molly (M. Kaling) a ta se 
stává jedinou ženou ve skupině scénáristů.

102 min, titulky, přístupný, 100 Kč

Změna programu vyhrazena

DLOUHODOBÉ AKCE

RC HROŠÍK
Během prázdnin bude herna otevřena 
nepravidelně. Sledujte FB RC Hrošík.

VÝSTAVY 

MĚSTSKÉ MUZEUM

RETROKÁRKY PANÍ ŠÁRKY
V prostorách muzea vystavujeme cca 80 
kočárků malých i loutkových převážně 
z dob socialismu, k vidění jsou i tzv. 
kukaně a další. Přijďte zavzpomínat na to, 
v čem jste vy a vaše děti jezdili, také si 
pohrát. K nahlédnutí dále mrkačky, 
chodičky, hračky z GUMOTEXU aj.
Vstupné spojené se vstupem do stálé 
expozice 50 a 40 Kč. 
Výstava potrvá do 15. září.

SOCHAŘSKÉ DROBNOSTI – 
Ladislav Janouch
Autor, absolvent místní odborné kera-
mické školy, oslaví své životní jubileum 
výstavou v galerii muzea.
Potrvá do 31. července. 
Vstupné 30 a 20 Kč.

GALERIE U HROCHA

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ 
KLIENTŮ DPS BECHYNĚ 
A AUTORSKÉ LITERÁRNÍ 
TVORBY STUDENTŮ SUPŠ 
BECHYNĚ
Výstava potrvá do 30. srpna.

GALERIE 2+1

VIDĚLI JSME, ZKUSILI JSME
Výstava prací žáků, výtvarného oboru 
ZUŠ V. Pichla.

GALVÍNA

TŘI DOBIÁŠOVÉ
Výstava obrazů, kreseb a soch Bohumila 
Dobiáše st, Bohumila Dobiáše ml. a Jana 
Smolíka.
Potrvá do 31. července.

KAREL VÁCLAV 
– Výstava ilustrací
Výstava potrvá do 4. října.



HOTOVO!

Dvě třídy šikovných prvňáč-
ků složily v knihovně závěreč-
nou zkoušku z hlasitého čtení 

před přítomným obecenstvem a pohádko-
vým králem, který je potom pasoval na rytíře 
Řádu čtenářského. Odměnou jim byla 
neprodejná knížka básniček Miroslava 
Tvrze Kde se nosí krky z projektu Už jsem 
čtenář 2019. Nechyběla živá muzika v podá-
ní naší věrné čtenářky Kateřiny a závěrečné 
foto. Všem zúčastněným srdečně děkujeme 
za vytvoření nezapomenutelné atmosféry!

Připomínáme, že se tradičně na prázd-
niny mění výpůjční doba! Pro letní pohodu 
jsme pořídili žhavé novinky, pro které se 
určitě zastavte. Ty starší, již vyřazené knihy 
nejen z knihovny, ale i z vašich domácností 
najdete v polici na chodbě před knihovnou 
a v miniknihovničkách na náměstí pod kaš-
nou, na nádraží a na městské plovárně! 
Fungují na principu Půjč si, přečti, vrať nebo 
přines jinou! Nakoukněte, až půjdete kolem, 
určitě si vyberete. Příjemné léto s pěknou 
knížkou!

A ještě citace pana Jiřího Suchého: 
„Knihy mám rád a nejvíc mě na nich baví, že 
se dají číst!“ 

EH

+DĚTSKÝ DEN 
A OTEVŘENÍ TURISTICKÉ 
SEZÓNY 2019

V sobotu 1. června na Den dětí připravili 
vojáci z 15. ženijního pluku ve spolupráci 
s Kulturním střediskem a Lázněmi Jupiter 
dopoledne plné zábavy a otevření turistické 
sezóny v Bechyni. Počasí Dětskému dni 
přálo a svým bohatým programem přilákalo 
více než 1500 návštěvníků.

Nejen děti se mohly zábavnou formou 
dozvědět více o práci vojáků – ženistů. 
K  tomu byla pro všechny připravena celá řada 
stanovišť jako střelba z paintbolové pušky, 
vyhledání ukrytého předmětu v zemi pomocí 
detektoru kovů, rozdělání ohně bez použití 
zápalek, poskytnutí první pomocí, výroba 
vlaštovek, radiostanice a spousta dalších. 

Lanové centrum, kde děti vyzkoušely 
svou obratnost, bylo neustále obklopeno 
davy, stejně jako stanoviště s ukázkou 
bojového systému Musado. To bylo díky 
velkému zájmu diváků v průběhu dopoledne 
několikrát zopakováno. Děti si také mohly 
vyzkoušet stále populárnější parkour. 
Dopolední program podbarvovalo hudební 
vystoupení dua W.E.T. Prostě bylo toho 
mnoho a bylo to úžasné.

V odpoledních hodinách se akce přehou-
pla do své druhé části, kdy bylo pro návštěv-
níky připraveno otvírání turistické sezóny. 
Uprostřed parku byla nachystána pěnová 
show DJ Lübkeho, která nenechala nikoho 
suchého a vzbudila velký zájem. Divadélko 
„Divoloď“ zahrálo klasickou pohádku 
O  šípkové Růžence. „Listí v jeteli“ navodilo 
v  parku příjemnou atmosféru letního podve-
čera na vlnách folkových melodií. Celou akci 
zakončilo vystoupení „Happy Bandu“. Letní 
sezóna byla zahájena a je na co se těšit. 
Program akcí na sezónu najdete uvnitř 
městského zpravodaje.

Dovolte mi poděkovat 15. ženijnímu 
pluku AČR, Městské policii, Městu Bechyně, 
Lázním Jupiter, Nadaci ČEZ a Komerční 
bance za bezvadnou spolupráci při přípravě 
této akce. 

Za KSMB Mgr. Štěpán Ondřich 
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BECHYNĚ
AKCE LÉTO 2019

22. 6.–31. 7.  LADISLAV JANOUCH SOCHAŘSKÉ DROBNOSTI 
  výstava  Městské muzeum
 3. 7.  ČERTÍ BRKO – letní kino (21.00 hod.)  náměstí
 5. 7.  HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně  nádraží ČD
 13. 7.  RAFTOVÉ ZÁVODY (19. ročník)  loděnice 
 13. 7.  HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně  nádraží ČD
 13. 7.  DIVADLO V TRÁVĚ (27. ročník) klášterní zahrada
  10.00 O panence, která tence plakala – Divadlo Tondy Novotného 
  11.00  Neuvěřitelná dobrodružství Florentina Flowerse – Divadlo Čučka
  11.00–14.30 kočovný SAMOSTŘEL (atrakce pro děti)
  13.30  Naše nejmilejší hra 
  14.00  Kouzla skřítků – Divadlo Navětvi 
  15.00  Pinocchio – Já to jsem
  16.00  Noty na buben – Divadlo Kaká
  17.00  Pohádka z budíku – Teátr Pavla Šmída
  18.00  Pohádka Perníková chaloupka – TEArTR RAJDO
  20.00  Kaffeeklatsch – Holektiv
  21.00  Unhappy happy – Divadlo Bufet (nám. T. G. M. v Autobufu)
   22.00  Please leave a Message – Divadlo Continuo
 17. 7.  ŽENY V BĚHU – letní kino (21.00) náměstí
  KUM NYE tibetská léčebná relaxace  KD Bechyně18. 7.–24. 7. 
 20. 7.  OSLAVY ZALOŽENÍ SDH v Bechyni (145 let)  nádraží BUS
  LÁZEŇSKÝ TENISOVÝ TURNAJ (53. roč.)  stadion2 .–22. 7. 0. 7
 24. 7.  KONCERT LA PELLEGRINA (19.30) sál ZUŠ
 27. 7.  KONCERT LA PELLEGRINA (19.30) klášter

 27. 7.  KOLOBĚŽKOVÁ GRAND PRIX + KERAMICKÉ TRHY  náměstí
  19.30   Jan Hrubý Trio – Jan Hrubý, Ondřej Fencl, Sean Barry26. 7. 
  21.00  kapela Lazareth – Rock-Pop-Country

   9.00  Zahájení trhů + sraz cca stovky motorkářů chopper strojů 27. 7.  
  10.00  Sedmikráska – dechovka 
  12.00  kapela Sem Tam
  14.00  Kabát Revival Plzeň
  17.00  The Beatles Revival – Brouci Band
  19.00  Hudba Praha s Michalem Ambrožem – Česká rocková legenda
  21.00  kapela Midi
 27. 7. HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou  nádraží ČD
 27. 7. TRIO BUDVICENSE – NAPŘÍČ STALETÍMI  Galerie Záliv
 2. 8.  KONCERT LA PELLEGRINA (19.30) sál ZUŠ
 3. 8.  SAZE tenisový turnaj smíšených dvojic  stadion
  KAREL VÁCLAV – ilustrace  Galerie Galvína3. 8.–30. 9. 
 10. 8.  BECHYŇSKÉ DOTEKY  náměstí
  13.00 – 18.00  řemeslný trh, pěnová show
  13.00 La Pellegrina
  14.15 Spolektiv
  15.30 Big Papa
  16.45 Bratři Karamazovi
  18.00 Lekses
  19.00 O třech kůzlátkách – Divadlo u plotny  parčík nám. T. G. M.
  20.00 Honza Ingr a přátelé
  22.00 Schodiště
 10. 8. KONCERT LA PELLEGRINA (19.30) klášter
 10. 8.  HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně  nádraží ČD
 11. 8. BECHYŇSKÝ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB náměstí
   Keramička, Valdaufinka Ády Školky, Budvarka, (27. roč.)
  Šumavská 8, Řečická kapela
 14. 8.  PO ČEM MUŽI TOUŽÍ – letní kino (20.30) náměstí
 24. 8.  HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně  nádraží ČD
   TENIS – celostátní turnaj mladšího žactva  stadion24. 8.–26. 8.
 24. 8.  LADIES´ CUP – golfový turnaj nejen pro ženy  Sudom. u Bech.
 28. 8.  BOHEMIAN RHAPSODY – letní kino (20.30)  náměstí
 30. 8.  GOLF POMÁHÁ – charitativní turnaj  Sudoměřice u Bech.
 30. 8.  OLDIES BUT GOLDIES – diskotéka  Kulturní dům 
 7. 9.  HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně  nádraží ČD
 7. 9.  PP ŠTOLA (tenis – čtyřhra)  stadion
 7. 9.  BECHYŇSKÁ OSMA (44. roč.)  Muzeum turistiky
 10. 9.  UKRADENÁ ZEMĚ (Cesta napříč USA)  měst. kino
  – přednáška Jiřího Kolbaby
 14. 9.  HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně  nádraží ČD
 14. 9.  CROSS COUNTRY – cyklistický závod  Kemp Cihelna
 14. 9.  KONCERT HELENY VONDRÁČKOVÉ  zámecká jízdárna
 15. 9.  HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou  nádraží ČD
 15. 9.  TOUR DE BECHYNĚ – silniční cyklist. závod  před KD Bechyně
 21. 9. BETL (Bechyňský turnaj tenisových legend)  stadion
 28. 9.  POHÁDKOVÁ BECHYNĚ – odpoledne pro děti  město

  MĚSTSKÉ MUZEUM nám. T. G. M. 140
  červenec–srpen /po–ne/ 9.00–12.00  12.30–17.00

 RETRO KÁRKY PANÍ ŠÁRKY  24. 5.–15. 9. 
  – výstava kočárků a hraček ze sbírky paní Špačkové
 22. 6.–31. 7.  LADISLAV JANOUCH, SOCHAŘSKÉ DROBNOSTI – výstava

  ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE Zámek 135
  květen–říjen /po–ne/ 9.00–18.00
  ALŠOVA ZEMĚ – PODIVUHODNÉ STROJE A VYNÁLEZY 
  – nesoutěžní projekt školských prací
  KERAPUNK – výběr keramiky ze sbírek AJG
  RE-GENERACE – díla Z. Šimka a J. Jonášové

  GALERIE GALVÍNA Libušina 176
  /po–pá/ 10.00–12.00  13.00–18.00
  /so/ 8.00–12.00  13.00–18.00
  /ne/ 13.00–18.00
 8. 6.–31. 7.  TŘI DOBIÁŠOVÉ – výstava keramické tvorby
 3. 8.–30. 9.  KAREL VÁCLAV – ilustrace

  GALERIE ZÁMECKÁ SÝPKA
  červen /čt–ne/ červenec–srpen /út–ne/ 11.00–16.00
 15. 6.–26. 7.  KAREL MARX – obrazy, grafiky, návrhy divadelních kostýmů
 15. 6.–31. 8.  STÁLÁ EXPOZICE VLADIMÍRA PRECLÍKA
  ŠKOLNÍ VÝSTAVA HISTORICKÉ KERAMIKY 
 3. 7.–31. 8. SILNEJ ROČNÍK – vernisáž v 17.00 h 
  (keramici M. Oliva, M. Páral, J. Samec, K. Bečvář, J. Wernerová) 

  MUZEUM TURISTIKY Široká 48
  červenec–srpen /út–ne/ 9.00–12.30  13.00–17.00

  SUPŠ BECHYNĚ Písecká 203
 28. 6.–7. 7.  VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST
 6. 7.  VÝSTAVA  ABSOLVENTŮ  VÝTVARNÝCH KURZŮ  Gal. na chodbě

  VĚŽ KOSTELA SV. MATĚJE  nám. T. G. M.
  červenec–srpen /po–ne/ 10.00–17.00
  K vidění byt posledního zvoníka, tel. 725 580 066 

  MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM  nám. T. G. M. 140
  červenec–srpen /po–ne/ 9.00–12.00  12.30–17.00
  karta Toulavka, internet zdarma, kopírování, prodej suvenýrů 
  a regionálních výrobků, přehled ubytování, tipy na pěší a cyklo
  výlety, zapůjčení elektrokol  tel. 778 545 509

  TOURIST INFORMATION  nám. T. G. M. 5, tel. 602 843 442
  Prohlídky zámku, františkánského kláštera, města a okolí
  s průvodcem

  STADION
  K dispozici atletický ovál, fotbalové hřiště, hřiště s umělou trávou
  pro malý fotbal, hřiště na basketbal, petanque, venkovní
  posilovna, dětské hřiště s pískovištěm, rampy, in-line dráha.
  Správce  Dušan Kubasko tel. 723 234 813
 Tenis. kurty Patrik Hartl – pronájem kurtů, tenisový trenér
 Volejbal. kurty Michal Směšný 605 517 713 šestkový i plážový volejbal
 Minigolf Pro vstup na minigolf se obraťte na pokladnu letního koupaliště, 
  mimo jeho provoz kontaktujte správce stadionu tel. 723 234 813
 Koupaliště červenec–srpen /po–ne/ 10.00–19.00
  září /po–pá/ 14.00–18.00 /so–ne/ 12.00–18.00

Mobilní průvodce 
Bechyní

Změna programu vyhrazenafo
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BECHYNĚ
AKCE LÉTO 2019

22. 6.–31. 7.  LADISLAV JANOUCH SOCHAŘSKÉ DROBNOSTI 
  výstava  Městské muzeum
 3. 7.  ČERTÍ BRKO – letní kino (21.00 hod.)  náměstí
 5. 7.  HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně  nádraží ČD
 13. 7.  RAFTOVÉ ZÁVODY (19. ročník)  loděnice 
 13. 7.  HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně  nádraží ČD
 13. 7.  DIVADLO V TRÁVĚ (27. ročník) klášterní zahrada
  10.00 O panence, která tence plakala – Divadlo Tondy Novotného 
  11.00  Neuvěřitelná dobrodružství Florentina Flowerse – Divadlo Čučka
  11.00–14.30 kočovný SAMOSTŘEL (atrakce pro děti)
  13.30  Naše nejmilejší hra 
  14.00  Kouzla skřítků – Divadlo Navětvi 
  15.00  Pinocchio – Já to jsem
  16.00  Noty na buben – Divadlo Kaká
  17.00  Pohádka z budíku – Teátr Pavla Šmída
  18.00  Pohádka Perníková chaloupka – TEArTR RAJDO
  20.00  Kaffeeklatsch – Holektiv
  21.00  Unhappy happy – Divadlo Bufet (nám. T. G. M. v Autobufu)
   22.00  Please leave a Message – Divadlo Continuo
 17. 7.  ŽENY V BĚHU – letní kino (21.00) náměstí
  KUM NYE tibetská léčebná relaxace  KD Bechyně18. 7.–24. 7. 
 20. 7.  OSLAVY ZALOŽENÍ SDH v Bechyni (145 let)  nádraží BUS
  LÁZEŇSKÝ TENISOVÝ TURNAJ (53. roč.)  stadion2 .–22. 7. 0. 7
 24. 7.  KONCERT LA PELLEGRINA (19.30) sál ZUŠ
 27. 7.  KONCERT LA PELLEGRINA (19.30) klášter

 27. 7.  KOLOBĚŽKOVÁ GRAND PRIX + KERAMICKÉ TRHY  náměstí
  19.30   Jan Hrubý Trio – Jan Hrubý, Ondřej Fencl, Sean Barry26. 7. 
  21.00  kapela Lazareth – Rock-Pop-Country

   9.00  Zahájení trhů + sraz cca stovky motorkářů chopper strojů 27. 7.  
  10.00  Sedmikráska – dechovka 
  12.00  kapela Sem Tam
  14.00  Kabát Revival Plzeň
  17.00  The Beatles Revival – Brouci Band
  19.00  Hudba Praha s Michalem Ambrožem – Česká rocková legenda
  21.00  Kapela Midi
 27. 7. HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou  nádraží ČD
 27. 7. TRIO BUDVICENSE – NAPŘÍČ STALETÍMI  Galerie Záliv
 2. 8.  KONCERT LA PELLEGRINA (19.30) sál ZUŠ
 3. 8.  SAZE tenisový turnaj smíšených dvojic  stadion
  KAREL VÁCLAV – ilustrace  Galerie Galvína3. 8.–30. 9. 
 10. 8.  BECHYŇSKÉ DOTEKY  náměstí
  13.00 – 18.00  řemeslný trh, pěnová show
  13.00 La Pellegrina
  14.15 Spolektiv
  15.30 Big Papa
  16.45 Bratři Karamazovi
  18.00 Lekses
  19.00 O třech kůzlátkách – Divadlo u plotny  Parčík nám. T. G. M.
  20.00 Honza Ingr a přátelé
  22.00 Schodiště
 10. 8. KONCERT LA PELLEGRINA (19.30) klášter
 10. 8.  HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně  nádraží ČD
 11. 8. BECHYŇSKÝ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB náměstí
   Keramička, Valdaufinka Ády Školky, Budvarka, (27. roč.)
  Šumavská 8, Řečická kapela
 14. 8.  PO ČEM MUŽI TOUŽÍ – letní kino (20.30) náměstí
 24. 8.  HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně  nádraží ČD
   TENIS – celostátní turnaj mladšího žactva  stadion24. 8.–26. 8.
 24. 8.  LADIES´ CUP – golfový turnaj nejen pro ženy  Sudom. u Bech.
 28. 8.  BOHEMIAN RHAPSODY – letní kino (20.30)  náměstí
 30. 8.  GOLF POMÁHÁ – charitativní turnaj  Sudoměřice u Bech.
 30. 8.  OLDIES BUT GOLDIES – diskotéka  Kulturní dům 
 7. 9.  HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně  nádraží ČD
 7. 9.  PP ŠTOLA (tenis – čtyřhra)  stadion
 7. 9.  BECHYŇSKÁ OSMA (44. roč.)  Muzeum turistiky
 10. 9.  UKRADENÁ ZEMĚ (Cesta napříč USA)  měst. kino
  – přednáška Jiřího Kolbaby
 14. 9.  HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně  nádraží ČD
 14. 9.  CROSS COUNTRY – cyklistický závod  Kemp Cihelna
 14. 9.  KONCERT HELENY VONDRÁČKOVÉ  zámecká jízdárna
 15. 9.  HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou  nádraží ČD
 15. 9.  TOUR DE BECHYNĚ – silniční cyklist. závod  před KD Bechyně
 21. 9. BETL (Bechyňský turnaj tenisových legend)  stadion
 28. 9.  POHÁDKOVÁ BECHYNĚ – odpoledne pro děti  město

  MĚSTSKÉ MUZEUM nám. T. G. M. 140
  červenec–srpen /po–ne/ 9.00–12.00  12.30–17.00

 RETRO KÁRKY PANÍ ŠÁRKY  24. 5.–15. 9. 
  – výstava kočárků a hraček ze sbírky paní Špačkové
 22. 6.–31. 7.  LADISLAV JANOUCH, SOCHAŘSKÉ DROBNOSTI – výstava

  ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE Zámek č. 135
  květen–říjen /po–ne/ 9.00–18.00
  ALŠOVA ZEMĚ – PODIVUHODNÉ STROJE A VYNÁLEZY 
  – nesoutěžní projekt školských prací
  KERAPUNK – výběr keramiky ze sbírek AJG
  RE-GENERACE – díla Z. Šimka a J. Jonášové

  GALERIE GALVÍNA Libušina 176
  /po–pá/ 10.00–12.00  13.00–18.00
  /so/ 8.00–12.00  13.00–18.00
  /ne/ 13.00–18.00
 8. 6.–31. 7.  TŘI DOBIÁŠOVÉ – výstava keramické tvorby
 3. 8.–30. 9.  KAREL VÁCLAV – ilustrace

  GALERIE ZÁMECKÁ SÝPKA
  červen /čt–ne/ červenec–srpen /út–ne/ 11.00–16.00
 15. 6.–26. 7.  KAREL MARX – obrazy, grafiky, návrhy divadelních kostýmů
 15. 6.–31. 8.  STÁLÁ EXPOZICE VLADIMÍRA PRECLÍKA
  ŠKOLNÍ VÝSTAVA HISTORICKÉ KERAMIKY 
 3. 7.–31. 8. SILNEJ ROČNÍK – vernisáž v 17.00 h 
  (keramici: M. Oliva, M. Páral, J. Samec, K. Bečvář, J. Wernerová) 

  MUZEUM TURISTIKY Široká 48
  červenec–srpen /út–ne/ 9.00–12.30  13.00–17.00

  SUPŠ BECHYNĚ Písecká 203
 28. 6.–7. 7.  VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST
 6. 7.  VÝSTAVA ABSOLVENTŮ VÝTVARNÝCH KURZŮ  Gal. na chodbě

  VĚŽ KOSTELA SV. MATĚJE  nám. T. G. M.
  červenec–srpen /po–ne/ 10.00–17.00
  K vidění byt posledního zvoníka, tel. 725 580 066 

  MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM  nám. T. G. M. 140
  červenec–srpen /po–ne/ 9.00–12.00  12.30–17.00
  karta Toulavka, internet zdarma, kopírování, prodej suvenýrů 
  a regionálních výrobků, přehled ubytování, tipy na pěší a cyklo
  výlety, zapůjčení elektrokol  tel. 778 545 509

  TOURIST INFORMATION  nám. T. G. M. 5 tel. 602 843 442
  Prohlídky zámku, františkánského kláštera, města a okolí
  s průvodcem.

  STADION
  K dispozici atletický ovál, fotbalové hřiště, hřiště s umělou trávou
  pro malý fotbal, hřiště na basketbal, petanque, venkovní
  posilovna, dětské hřiště s pískovištěm, rampy, in-line dráha.
  Správce  Dušan Kubasko tel. 723 234 813
 Tenis. kurty Patrik Hartl – pronájem kurtů, tenisový trenér
 Volejbal. kurty Michal Směšný 605 517 713 šestkový i plážový volejbal
 Minigolf Pro vstup na minigolf se obraťte na pokladnu letního koupaliště, 
  mimo jeho provoz kontaktujte správce stadionu tel. 723 234 813
 Koupaliště červenec–srpen /po–ne/ 10.00–19.00
  září /po–pá/ 14.00–18.00 /so–ne/ 12.00–18.00

Mobilní průvodce 
Bechyní
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Vážení přátelé a příznivci Keramických 
trhů v Bechyni, můžete se těšit na boha-
tou nabídku stánků s keramikou, nejrůz-
nějšími dobrotami, ukázkami lidových 
řemesel a dalších prodejců z  celé 
republiky, ale i ze zahraničí. Dále pro Vás 
chystáme vystoupení 8 kapel, včetně 
dechovky. Akci bude doprovázet také 
program pro děti.
Jste všichni srdečně zváni!!!

Velké poděkování patří všem partnerům, 
Jihočeskému kraji a Městu Bechyně za 
poskytnutí příspěvku, který z části po-
může pokrýt náklady na organizaci a kva-
litní kulturní doprovodný program.

KERAMICKÉ TRHY8. ročník

 BECHYNĚod 9.00 hodin

Pátek 26. července

 19.30  Jan Hrubý Trio
  Jan Hrubý, Ondřej Fencl, Sean Barry
 21.00  Lazareth Rock-Pop-Country

Sobota 27. července

 9.00 Zahájení trhů 
  + tradiční sraz cca stovky 
  motorkářů chopper strojů
 10.00 dechovka Sedmikráska
 12.00 kapela Sem Tam
 14.00 Kabát Revival Plzeň
 17.00 The Beatles Revival 
  – Brouci Band
 19.00 Hudba Praha s Michalem Ambrožem 
  – česká rocková legenda
 21.00 Kapela Midi

Děkujeme za přízeň
Spolek tradičních keramických řemesel

SOBOTA 27. 7. 2019 
nám. T. G. Masaryka

PROGRAM

Zájmová organizace ZBYTEK SVĚTA BECHYNĚ
pořádá nejstarší a nejprestižnější závod na tomto kontinentu, kterým je

47. GRAND PRIX BECHYNĚ 

 

08:00 Přihlášky závodníků

11:00 Start koloběžkového závodu dětí a mládeže „Cena ČEZ“

13:30 Vyhodnocení koloběžkového závodu dětí

14:00  Přejímka strojů dospělých

15:15  Start hlavního závodu mužů a žen

17:00  Vyhodnocení a ukončení závodu

27. července 2019
před hotelem U DRAKA

Zveme všechny zájemce o účast 
v tomto prestižním závodě, ale 
i  diváky, kteří se jistě pobaví 
pohledem na úbory závodníků, 
na jejich vyladěná těla…
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Červencová odpoledne 
a večery v 2. patře LD Olga 

tento program je zdarma:

 1. 7. Historie bechyňského lázeňství 14.30 
 1. 7. Pránájáma prakticky 
  – v lázeňském altánu 16.00 
 1. 7. Filmový večer 19.00 
 3. 7. Pránájáma v lázeňském altánu 16.00 
 3. 7. Beseda o létání v Bechyni 
  s ing. J. Kubů 19.00 
 4. 7. Kosmetika z kozího mléka 
  – prezentace 14.00 
 8. 7. Život E. Beneše a jeho ženy Hany 
  + film 14.30 
 8. 7. Pránájáma uzdravuje – altán 16.00 
 8. 7. Módní přehlídka 19.00 
 9. 7. Karitol – okamžitá úleva od bolesti 15.00 
 10. 7. Pránájáma není jen o dechu – altán 16.00 
 10. 7. Ájurvéda – vědění o životě 19.00 
 12. 7. Škola zad – přednáška 14.30 
 12 .7. Problematika dolních končetin 
  – přednáška 16.00 
 15. 7. Knížecí rod Schwarzenbergové 
  – přednáška 14.30 
 15. 7. Léčíme se pránájámou – altán 16.00 
 15. 7. Jóga prstů – přednáška 19.00 
 16. 7. Karitol – okamžitá úleva od bolesti 15.00 
 17. 7. Prána – životodárná energie 16.00 
 17. 7. Akupresura s indickým doktrem 19.00 
 18. 7. Kosmetika z kozího mléka 
  – prezentace 14.00 
 19. 7. Rehabilitace po operaci 
  kolenního kloubu 14.30 
 22. 7. Dýcháme s pránou – altán 16.00 
 24. 7. Malujeme si vlastní mandalu 19.00 
 26. 7. Osteoartroza, preven. a pohyb. léčba 14.30 
 29. 7. Rok na Blatech – zvyky – film 14.30 
 29. 7. Technika samoléčby – altán 16.00 
 29. 7. Kouzelná Indie s cestovatelkou – film 19.00 

Srpnová odpoledne 
a večery v 2. patře LD Olga 

tento program je zdarma:

 2. 8. Páteř z rehabilitačního hlediska 14.30 
 2. 8. Problematika dolních končetin 16.00 
 5. 8. Rybníkáři jižních Čech – altán 14.30 
 5. 8. Léčení pránou v lázeňském altánu 16.00 
 5. 8. Hudební večer 19.00 
 6. 8. Karitol – okamžitá úleva od bolesti 15.00 
 7. 8. Pránájáma – technika dechu – altán 16.00 
 7. 8. Léčivé koření – přednáška 19.00 
 9. 8. Osteoartroza, prevence 
  a pohybová léčba 14.30 
 12. 8. Petr Vok na Bechyni – altán 14.30 
 12. 8. Pránájáma pro zdraví – altán 16.00 
 12. 8. Jóga prstů – workshop 19.00 
 14. 8. Zajímavosti v okolí města Bechyně 
  – altán 15.00 
 15. 8. Kosmetika z kozího mléka
  – prezentace 14.00 
 16. 8. Rehabilitace po náhradě 
  kyčelního kloubu 14.30 
 19. 8. Historie bechyňského lázeňství 
  + film 15.00 
 20. 8. Karitol – okamžitá úleva od bolesti 15.00 
 21. 8. Pránájáma pro krásu 16.00 
 21. 8. Léčíme mandalou – workshop 16.00 
 22. 8. Kosmetika z kozího mléka 
  – prezentace 14.00 
 23. 8. Rok na Blatech – film 15.00 
 26. 8. Rašelina – náš trumf + film 14.30 
 26. 8. Proč se lze uzdravit pomocí prány
  – cvičení 16.00 
 26. 8. Cestování po Indii 
  – diaschow, beseda 19.00 
 28. 8. Prána není jen dech – návod 16.00 
 28. 8. Akupresura s dr. B. Sanhu 19.00 
 30. 8. Dietní zásady při osteoporoze 14.30
 

   Těšíme se na Vás

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně

PROGRAM

ČERVENEC–SRPEN
Taneční večery kavárna:
19.30–22.30 hod.  Vstupné 25 Kč

   2. 7. úterý Duo Echoes
   4. 7. čtvrtek Countrio
   6. 7. sobota Karel Kodl
   9. 7. úterý RM band
 11. 7. čtvrtek RM band
 13. 7. sobota Capella
 16. 7. úterý Capella
 18. 7. čtvrtek Capella
 20. 7. sobota Prot-Studio
 23. 7. úterý RM band
 25. 7. čtvrtek Countrio
 27. 7. sobota nehraje se
 30. 7. úterý Duo Echoes
   1. 8. čtvrtek Capella
   3. 8. sobota Duo Echoes
   6. 8. úterý RM band
   8. 8. čtvrtek Capella
 10. 8. sobota Prot-Studio
 13. 8. úterý Capella
 15. 8. čtvrtek Capella
 17. 8. sobota Duo Echoes
 20. 8. úterý Duo Echoes
 22. 8. čtvrtek Countrio
 24. 8. sobota Countrio
 27. 8. úterý RM band
 29. 8. čtvrtek Allegro band
 31. 8. sobota Allegro band

Taneční večery sál:
19.30–23.00 hod. Vstupné 35 Kč

  5. 7. pátek Ševětínka
 12. 7. pátek RM band
 19. 7. pátek Ševětínka
 26. 7. pátek Countrio
  2. 8. pátek Ševětínka
   9. 8. pátek RM band
 16. 8. pátek Ševětínka
 23. 8. pátek Ševětínka
 30. 8. pátek Allegro band

Španělská hudba 
LIBOR JANEČEK – kytara
Baroko po současnost
8. 8. od 16.00 hod. 
v lázeňském altánu Eva

Tvoří pro radost

Bechyňští výtvarníci se rozhodli vkročit do 
Galerie Záliv a dobře učinili. 
Dne 11. července 2019 v 18.30 bude 
zahájena výstava jejich prací v lázních, 
takže pacienti získají po letní čas možnost 
prohlížet si jejich obrazy i nakupovat. 
Bechyně je městem letního kulturního 
hemžení a jak dokáže výstava, hemžení 
příjemně aktivního. 

Galerie Záliv s hudební 
tváří Tria Budvicense

Tradiční letní, špičko-
vý koncert v Galerii 
Záliv lázně Bechyně 
bude doprovázen di-
váckou soutěží a čtyři 
vítězové  získají za 
odměnu nový knižní 
titul Obrazárny Špej-
char Želeč, výpravnou 
publikací Linie touhy. 
Jedná se o knihu, 
která zahrnuje víc jak 
s t o  d ě l  z n á m ý c h 

českých malířů s  námětem aktu a také 
fotograf ie jediné modelky, pořízené 
objektivem pěti fotografů v rozmezí dvaceti 
let. Překvapením bude jméno modelky, 
kterou představuje Petra Šmidrkalová, v této 
roli v  Bechyni zcela neznámá.
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BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ VÝMĚNNÝ POBYT 
V SIAULIAI, LITVA

V období 27.–31. 5. 2019 se konal druhý 
výměnný pobyt v rámci realizaci projektu 
„A Message in a Bottle“ (Erasmus+, KA2). 
Setkání organizovala partnerská škola 
Sandoros progimnazija v litevském městě 
Siauliai. Téma setkání bylo „Voda a dějiny“. 
V dlouhých dvou měsících po setkání v Be-
chyni se část žáků zapojených do projektu 
intenzivně věnovala práci na svých prezen-
tacích, které pojednávaly o vodě v některých 
historických událostech, rybníkářství, 
obraně hradů a zámku, vodních mlýnech, 
vorařství, povodních, hasičství a historii 
výroby piva.

Cesta českého týmu vedla nejdříve do 
lotyšské Rigy, která se nachází blíže 
k  Siauliai než Vilnius a zároveň nabízela 
výhodu přímého letu. První víkend jsme 
proto věnovali právě tomuto městu, které 
skýtá neuvěřitelné architektonické bohatství 
(nejen ve svém starém centru) a řeka 
Daugava dokresluje jeho romantický ráz. 
Bezplatná komentovaná prohlídka pod 
vedeným zkušeného a velmi zábavného 
průvodce nám dodala spousty informací 
o Domu Černohlavců, katedrále sv. Petra, 
o  středověkém opevnění města, které se 
postupně stávalo součástí nově vznikajících 
měšťanských domů atd. Hlavní téma 
projektu nezůstávalo pozadu – Riga bývala 
a je přístavem, který hrál a hraje důležitou 
obchodní roli.

V neděli odpoledne se všichni hosté z Čes-
ka, Portugalska a Islandu sešli v centru Rigy 
a zde nás vyzvedli litevští hostitelé a odvezli 
nás do Siauliai, kde na děti už čekaly jejich 
partnerské rodiny. Uvítání bylo vřelé, všichni 
naši žáci se už dobře se svými hostiteli znali 
z předchozího setkání v Bechyni.

V pondělí začal oficiální program náv-
štěvy přivítáním školní hymnou, kterou nám 
zazpívali žáci ze Sandoros. Navštívili jsme 
hodiny litevského jazyka a hudebky, byli 
jsme pozváni na koncert ve školním sále 
a  po obědě jsme se vypravili do blízkého 
obchodního střediska, kde jsme nenaku-
povali, nýbrž bruslili. 

Druhý a čtvrtý den byly výletní – navštívili 
jsme hlavní město Vilnius (dalo by se říct, že 
to je město katedrál) a zámek Trakai 
(romantický hrad nacházející se na ostrově 
uprostřed jezera s charakteristickou červe-
nou barvou). Čtvrtek byl ve znamení Balt-
ského moře – vypravili jsme se do města 
Klaipeda, kde jsme navštívili místní delfi-
nárium a potom do Nidy – na písečné duny. 
Na závěr byl i čas zaplavat si v moři, což čtyři 
naši žáci neváhali využít.

Středobodem setkání byla středa, kdy 
všichni přítomní žáci představili své 
prezentace a dozvěděli se hodně zajíma-
vostí o roli vody v dějinách jednotlivých 
partnerských zemí – role bažin při obraně 
v  Litvě; vodní cesta dovedla první obyvatele 
Islandu z Evropy na „ledový“ ostrov a během 
světových válek byl ostrov důležitým bodem 
pro spojence; už staří Římani důmyslně 

využívali vodu ve svých provinciích na území 
dnešního Portugalska a později portugalští 
mořeplavci vodními cestami objevovali svět.

Nechyběly ani sportovní aktivity – malý 
fotbalový turnaj, ve kterém český tým porazil 
ten portugalský, ale největší výzvou pro 
všechny byla plavba dračími loděmi, se 
kterou oficiální program končil.

Na otázku, co se dětem nejvíce z pobytu 
líbilo, odpověď jednoznačně zněla – ti lidé! 
To se projevilo ve své maximální síle při 
loučení v pátek večer, kdy český tým odjížděl 
do Rigy a následující den brzy ráno odlétal 
zpět do Prahy. Dlouhá objetí, prsty rýsující 
srdíčka, sem tam i slzičky přesně vyjadřova-
ly silné emoce a krásné pouto, které si naše 
děti vytvořily s hostiteli. Ačiu (děkujeme), 
přátelé ze Siauliai! 

Aneta Petrunová

Volné pracovní místo

Základní škola Františka Křižíka 
Bechyně přijme od 1. 9. 2019 asistenta 
pedagoga.  Výše úvazku 0,5. 

Nabídky s životopisem zasílejte na 
info@zslibusina.cz, popř. volejte na 
telefon 724 124 596.

+ ČERVNOVÉ UDÁLOSTI 
V NAŠÍ ŠKOLE

Červen patří mezi velmi nabyté měsíce, 
žáci jezdí na školní výlety, konají se spor-
tovní soutěže a deváťáci finišují s přípravou 

akademie. Školní akademie se vydařila, 
proletěli jsme se celým světem, v  Brazílii 
jsme si zatančili sambu, zchladili jsme se s 
Eskymáky, možná jsme odhalili tajemství 
Mony Lisy v italském představení a  viděli 
jsme mnoho dalších zajímavých vystoupení 
a hlavně se nám předvedli naši šikovní 
deváťáci, kteří celý večer vymysleli a  zahráli 
si v něm hlavní roli, rozloučili se s  námi 
krásným vystoupením. Děkujeme. 

Úspěšní žáci byli odměněni za vědo-
mostní a sportovní výkony. Velká pochvala 
patří všem sběračům za sběr starého papíru, 
nejpilnější byli odměněni na akademii 
a všechny třídy si za sběr 
papíru v září zahrají bowling. 
Za rok budeme ve sběru pokra-
čovat a  možná i překonáme 
letošní čísla. 

Žáci 3. B a 4.A navštívili 
plzeňskou Techmánii, kde se 
dozvěděli mnoho zajímavého a 
výborně se bavili. 5. B navštívila 
Laser game v Táboře, 5. A 
vystoupila na Hýlačku a pozoro-

vala zvířata v ZOO v Táboře. Žáci z 1.A a 2.A 
navštívili pohádkovou kovárnu v Selibově. 

Prvňáčci byli v knihovně pasováni na 
čtenáře a přejeme jim, aby je čtení stále 
bavilo a dělalo jim radost. 

Žáci 5.A Michal Kašpar a Josef Vlček si 
pro nás připravili výstavu plastových mode-
lů, na které se chodíme dívat u nás ve škole. 
Děkujeme i jim.

Vítězkou okresního kola atletického čtyř-
boje v kategorii 1. ročník se stala Natálka 
Kodadová z 1.A. Blahopřejeme.

Novinka na závěr, od 1. července se 
ředitelem školy stane Mgr. Milan Petr, 
který vyhrál výběrové řízení. 

Přejeme všem dětem, rodičům, praro-
dičům, učitelům a zaměstnancům školy 
krásné prázdniny plné sluníčka a žádná 
zranění.

IM



+ SVATÝ TÝDEN
Majka Čech

1959 – Socialismus v plné síle, že by 
někdy skončil nikdo nevěděl – mně bylo 
třicet let – na jaře jsme se vzali, já jsem 
s  tesařem Mikšovským stavěl turistický 
tábor u Židovky – tyto tábory zakládal Turista 
Praha a předával je do provozu místním 
tělovýchovám, Židovku měla Jiskra Bechy-
ně. Původně to byly celtové stany na 
dřevěných podsadách – podsady na louce 
odspoda uhnívaly a celty vetšely – proto 
jsme přivezli prkna a ve velikosti stanu 
udělali dřevěnou střechu pokrytou plechem, 
který vyšel levněji než celta. Vše bylo hotové 
do léta, v chatkách  na lůžkách slamníky, vše 
připraveno pro první táborníky, v kuchyni 
zásoby a kuchařky, – v té době jsem měl 
kamarády osadu Zlatý Klíč, kterou založil 
Miki Ryvola většinou ze spolužáků své 
maturitní třídy keramické školy. Byli jsme 
často v jeskyni, a když měli maturanti svatý 
týden, přicházeli keramici do tábora. Řekl 
jsem jim, že by šlo nové jako by stany ozdobit 
malůvkami a koupil jsem barvy a keramici 
zapnuli vtipy a nápady a byla to jako štu-
dácká recese --- je to léta, jednotlivě to už 
nepamatuji, ale ve stylu třeba dům u dvou 
zlomených srdcí – malba dvou zlomených 
třeba šípem probodených srdcí plus nápis. 
Když se tam nastěhovali táborníci vžívali se 
do svých rolí a bylo z toho spousta smíchu. 
Na skálu jsme namalovali Osada slunce 
a  u  ohniště udělali slunce s paprsky jako 
totem.

Tato dekorace tábora byla zdrojem 
humoru a jisté pozornosti, výboři Jiskry se 
přišli podívat a povídalo se o tom i na okrese 
– a patřiční činitelé přišli na to, že jsem nic 
nejednal, nic nehlásil, neměl od nikoho 
nějaký souhlas a někdo patřičný se ulekl, 
aby se něco nezanedbalo. Kompetentní 
funkcionáři se poradili a dali mi vědět, že 
přijde odborná komise posoudit výzdobu 
tábora. Tak se na louce shromáždili komisaři 
místa, okresu i kraje – a šlo se od stanu ke 
stanu a odborně se jednalo zda malúvka má 
ideologickou hodnotu a jestli může vést 
k upevnění socialistického ducha. – která se 
může ponechat a která zamalovat. Vyšší 
i  jednodušší ideje kulminovaly před mo-
hutným totemem. Haták diplomat promluvil – 
soudruzi, je to takové přírodní – staroslo-
vanské, tady v přírodě je to jako na svém 
místě. Díky jeho ideologické diplomacii jsme 
to nemuseli strhnout. 

V padesátém devátém to bylo trochu jako 
v době ideologického šroubu, když výboři 
měli rozhodnout, co je vhodné umění a co se 
musí zamalovat. A už je to tak dávno, mám to 
v paměti jako nádhernou recesi, která byla 
možná v létě u vody. Ty pomalované chatky 
dávno dosloužily, byly vystřídané chatami, 
které byly zrušeny, protože měly asbest. 
Povodně provoz tábora změnily a dnes je to 
jiné než když Turista posílal celé léto jedno 
osazení tábora za druhým.

zpracoval Josef Štefl

Pokračování přepisu knížky autorek 
Milky Preissové roz. Procházkové 
a Emilie Soukenkové

DVĚ ŽENY ZE ŽIVOTA 
ČESKÉHO EDISONA

II. ŽENA HO VĚRNĚ PROVÁZELA

... Macecha se ujala vlády. Sama velmi 
pohodlná, dovedla stálým láteřením jiné 
pobádati k nejvyšší výkonnosti. Nebylo divu, 
že při tak hašteřivé povaze byla v usta-
vičných soudních rozepřích se svými 
příbuznými. Účty byly placeny ze mlýna, 
málem by byla mlýn prosoudila. Aby vzbudila 
dojem vzorné matky, objednávala dětem 
šaty, botičky a slunečníčky až z Prahy. 
Přijímala návštěvy a paní soudcová i paní 
notářová ze Skutče obdivovaly její oběta-
vost. Nikdo nevěděl, jak pod pěknými šaty 
bylo dětským srdcím úzko a bolestno. 
Pečovala o ně – macecha.

Poměr nové vládkynë ke staré hospodyni 
se stal neudržitelným. Děti se dověděly, že 
se hospodyně vystěhovala do Ameriky. Po 
nějakém čase dostali ve mlýně hrůzostraš-
nou zprávu, že lod, vezoucí hospodyni, 
ztroskotala a hospodyně prý skončila bídně 
v otroctví.

Pavlínce je osm let. Všechno ji zajímá. 
Všímá si, jak mleči a krupaři přijíždějí 
semílat. Podle tehdejšího zvyku museli si 
světlo sami obstarávat. Děvčátku svitl dobrý 
nápad: kupovalo balíky svíček a s malým 
ziskem je rozprodávalo. Čtyrák ke čtyráku, 
tak se jí plnil kufříček, tatínek něco přidal a po 
dvou letech odnášelo si desítileté děvčátko 
sto zlatých do Skutečské spořitelny. Tímto 
vkladem stala se Pavlína zakládajícím 
členem a po celý život dostávala z něho 20% 
zisk.

Ve škole u Bílého koně učily se děti 
pramálo. Tehdy císař pán neplatil učitele, 
a  tak páni učitelé hospodařili na vlastním. 
Platilo se jim jakési dobrovolné školné, 
krejcary, mouka, brambory, vejce, máslo 
a  dříví, ale často se nic nesešlo. Stalo se, že 
ráno po posvícení vzal pan učitel topůrko 
a  žactvo prostě rozehnal. S takovým vyučo-
váním nemohl mlynář Štulík souhlasit. Posí-
lal děti raději do Luže. Pan farář Zelinka 
udílel jim německé hodiny. Byl to hodný pán 
a děti se na vyučování těšily, zvláště když 
pršelo; tu nechal pan otec zapřáhnout, kočí 
práskal bičem a cesta do Luže byla příliš 
krátká. Do těchto hodin chodila Pavlínka do 
dvanácti let.

Syn písmákův chtěl, aby jeho dcerky byly 
vzdělané. Dal je do klášterní školy v Mo-
ravské Třebové. Učily se tam krásným 
ručním pracím, vyšívaly zlatem na hedvábí 
a  osvojily si jemné způsoby.

V červenci 1866 přijela třináctiletá 
Pavlínka domů na prázdniny. Do Čech vtrhli 
Prušáci – došlo k bitvě u Hradce Králové – 
pak se rozptýlili po českém venkově. 
Předcházely je divoké pověsti. Byl pátek. Ve 
mlýně stloukali jako vždycky na sobotu 
máslo. Drhlo se a leštilo. Sedmnáctiletá 
Anna otáčela se jako obvykle v kuchyni 
a  měla napečeno plno buchet, zatím co 
široce naškrobená paní mlynářka zašla 

k  hospodářským budovám a proháněla 
chasu.

Později Pavlína vypravovala: „Vidím, jak 
od kostela v Janovičkách strání pod lesem 
se k nám hrnou Prušáci. Byli to husaři a rojilo 
se jich tam čím dále tím více, jako bys 
rozšlápl mraveniště. U nás ve mlýně nastal 
zmatek. Jediná děvečka měla hlavu na 
pravém místě. Odvedla krávu pod kolo a vy-
lezla do holubníku, kde uschovala bochník 
chleba a čerstvě utlučené máslo. Macecha 
mi vsypala všechny své šperky do zástěry 
a  řekla: Pavličko, tady to hlídej! Chvíli jsem 
stála a v sevřených rukou pevně jsem svírala 
cípy zástěry. Pak jsem si sedla, když mi to 
trvalo příliš dlouho, sundala jsem si zástěru, 
šperky jsem svázala do uzlíku a dala je pod 
lavici.“ Macecha uprchla zatím do Horního 
mlýna v témže údolí.

Do stavení vrazilo pruské vojsko. Muži 
měli hlad. Snědli buchty, vyjedli celou 
špižírnu. Na dvoře zděšeně poletovaly 
slepice, ale žádná se nezachránila. Vyvedli 
krávy z chléva, i prasnici zrekvirovali.

Pan mlynář byl podroben přísnému vý-
slechu: není ve mlýně jiných zásob? Mlynář 
zapíral, ale v témže okamžiku kráva, scho-
vaná pod kolem, výmluvně zabučela. 
Zaleskl se bajonet – mlynáři šlo o život. 
Zachránil se odvážným skokem, prodíral se 
křovisky, schoval se za vantroky a posléze 
utekl lesem do Horního mlýna. Jako zázra-
kem, až tam se Prušáci vůbec nepodívali. 

Pavlínce, sourozencům a chase se dařilo 
špatně. Po velké návštěvě nastal hlad. 
Macecha se vrátila a našla vydrancovanou 
domácnost. Poslední zásoby mouky ve 
mlýně byly ohroženy dalšími rekvisicemi. 
Proto vyslala paní mlynářka Annu a Pavlínku 
do hlavního stanu v Luži. Oblékla jim nejlepší 
šaty. Jak jim to sluší! Pavlínka měla již 
dlouhé sukničky po zem, byla štíhlá jak 
prudce vyrostlá haluz, tmavé vlásky měla 
spleteny v silné copy. Ještě nikdy nehleděly 
její oči tak vážně jako dnes. Jí a sedm-
náctileté Anně byla svěřena důležitá prosba. 
Nespoléhala macecha na to, že dětská 
líbeznost Pavlínky a podivuhodná krása 
Annina obměkčí srdce nepřítele?

Hluboko v Pavlínčinu pamět vryla se tato 
cesta. Dívky procházely nastavenými bajo-
nety. Hlídky je zastavovaly a po výslechu 
uvolňovaly jim průchod obsazeným krajem. 
Dobře, že Anna i Pavlínka uměly německy. 
Pronikly až do hlavního stanu, kde princi 
Bedřichovi přednesly svou žádost. Byly 
vlídně vyslechnuty a odnášely si domů 
prohlášení, které doma přibily na vrata. Od 
tohoto dne měli ve mlýně svatý pokoj.

Teprve když nebezpečí bylo zažehnáno, 
troufal si mlynář nazpět do mlýna. Pochválil 
děvečku, jejíž statečný nápad ochránil děti 
před hladem. Vzpomněl nešťastného za-
bučení krávy pod kolem. „Před několika sty 
lety byl Košumberský hrad přepaden. Rytíř 
uprchl do našeho mlýna a schoval se pod 
kolo. Nepřítel ho hledal, ale nenašel a s ne-
pořízenou odtáhl. Mlýnská chasa pomohla 
rytíři z úkrytu radostným zvoláním: Sláva tvá! 
Od té doby užívali prý rytíři rodového jména 
Slavata.”

(pokračování někdy příště)
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MĚSTSKÉ 
INFORMAČNÍ 
CENTRUM 
BECHYNĚ

zajišťuje PŮJČOVNU ELEKTROKOL

Budova Městského muzea, nám. T. G. M. 140, Bechyně, tel. 778 545 509 

POHODLNÁ SEDAČKA, NÍZKÝ NÁSTUP, ELEKTRICKÝ POHON

LETÁČEK S POPISEM TRAS OKOLÍ BECHYNĚ

DOJEZD AŽ 90 KM

GPS NAVIGACE

CELODENNÍ PŮJČOVNÉ:

Senior 55+ a ZTP: 200 Kč/den

Ostatní: 300 Kč/den 

červenec, srpen

PO–NE 

9.00–12.00 12.30–17.00

květen, červen, září

PO, ÚT, ČT, PÁ, SO, NE  

9.00–12.00 12.30–16.00 

ST 

9.00–12.00 12.30–17.00 

www.sdhbechyne.cz

Srdečně Vás zveme na oslavy 145. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů Bechyně 
a 45. výročí založení Hasičského muzea Bechyně

                      20. července 2019

11:00 sraz účastníků a hostů u požární zbrojnice
12:00 uctění památky padlých hasičů
12:15 slavnostní průvod městem k Hasičskému muzeu Bechyně
13:00 slavnostní projevy a ocenění členů SDH Bechyně
14:00 znovuotevření Hasičského muzea Bechyně (vstupné dobrovolné)
15:00 ukázky historické požární techniky a činnosti složek IZS
19:00 hudební večer na nádvoří Hasičského muzea Bechyně

PROGRAM
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+ ŠACHOVÝ SPOLEK 
MILD BIVOJ BECHYNĚ 
– SEZONA 2018/19 
SKONČILA

1. jihočeská divize
Naše áčko vstoupilo v této sezoně do 

nejvyšší krajské soutěže dost nešťastně, 
když v prvních čtyřech kolech třikrát prohrálo 
nejtěsnějším rozdílem a jednou remizovalo. 
Potom jsme se ale chytili a dokázali jsme 
porážet družstva z nejvyšších pater, což nás 
vyneslo do středu tabulky a ani prohra 
v  posledním kole nám nezkazila dobrý pocit 
z právě ukončené sezony.

V soutěži nás reprezentovali: Brom Jiří 5 
bodů/10 partií, Jandl Vojtěch 0,5/3, Houdek 
Pavel 7/9 (kapitán družstva), Bernáth Štefan 
4,5/10, Mazur David 6,5/9, Malý Pavel 4,5/8, 
Absolon Václav 4/5, Valtr Filip 4/8 , Šťastný 
Vratislav 6/8, Marek Jan 2/5, Alexa Jaroslav 
1,5/5, Hrubant Miloslav 2,5/4, Malý Jan 
0,5/1, Kukla Bohuslav 0/2. Všem děkujeme.

3. jihočeská divize
Tato soutěž je spíše o pohodě a možnosti 

zahrát si šachy pro ty, kteří mají tuto hru rádi. 
Pravidelně v ní dáváme šanci mladým 
začínaj íc ím hráčům, výs ledky jsou 
druhořadé. Naše béčko reprezentovali: Malý 
Jan, Hrubant Miloslav, Jírovec Jakub, Kukla 
Bohumil, Man Květoslav, Stach Jindřich, 
Ray Sebastian, Holinková Barbora.

Krajský přeborník je z Bechyně
V sobotu 8. června 2019 se konal 

v  Bernarticích 20. ročník Memoriálu škpt. 
Rudolfa Hrubce v bleskovém šachu, který 
neúnavně organizuje náš nestor Míla 
Hrubant. Pro mládež to byl zároveň krajský 
přebor v tomto druhu šachu. Mladí šachisti 
hráli v jedné skupině každý s každým 
dvoukolově a byla to pro ně pořádná zátěž 
26 partií.

Z Bechyně se zúčastnili tři začínající 
adepti této královské hry a vedli si velmi 
úspěšně.

Petr Borys, nejmladší účastník turnaje, 
který na kroužek chodí teprve půl roku, 
obsadil v kategorii do 8 let vynikající 1. místo 
a stal se krajským přeborníkem!

Terezka Barborová v kategorii do 12 let 
obsadila nádherné 2. místo a získala 
stříbrnou medaili.

Robin Urbánek měl smůlu, že patří do 
kategorie do 10 let, která byla na turnaji 
nejpočetnější, a zůstal bez medaile, i když 
získal víc bodů než třeba Terezka.

Mezi dospělými si z bechynštích nejlépe 
vedl Pavel Houdek, který mezi 16 účastníky 
obsadil 8. místo a Pavel Malý na 9. místě. 
Méně se vedlo Štefanovi Bernáthovi 
(14. místo) a Jakubovi Jírovcovi (16. místo).

Štefan Bernáth

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

Petr Borys – krajský přeborník 2019 
v bleskovém šachu v kategorii do 8 let

+ KARATE BECHYNĚ 
– ZÁVĚR SPORTOVNÍ 
SEZÓNY 2019

Tak jak skončil školní rok, skončila i další 
karatistická sezóna.

1. 6. si karatekové do 18 let naposledy 
zazávodili na turnaji mládeže v Českých 
Budějovicích. Závody se opět podařily a zís-
kané medaile byly zaslouženou odměnou za 
celoroční dřinu. 

14.–16. 6. se 6 starších cvičenců SKK 
Bechyně vydalo do Německa na již tradiční 
přátelské klání se spřáteleným klubem 
Shotokan Homburg e.V. Na společném 
tréninku i soutěžních zápasech si bechyňští 
karatekové porovnali síly a technickou úro-
veň s německými kolegy. Při volnočasových 
aktivitách pak bylo potřeba převést do praxe 
ze školy naučené cizí jazyky – převážně 
angličtinu. Příští rok se na oplátku němečtí 
kamarádi vydají na návštěvu k nám, do 
jižních Čech a již nyní se na ně těšíme.

21. 6. – SKK Bechyně jako každý rok 
uzavřelo sportovní sezónu soutěžemi pro 
děti a přátelským posezením v kempu 
Cihelna. Technické stupně 9.–7. kyu měly 
možnost složit zkoušky a posunout se zase 
o  krok dále – k dalšímu pásku. Vyšší tech-
nické stupně si na zkoušky musí počkat až 
na termín 14.–20. 7., kdy se koná každoroční 
letní tábor (soustředění), tentokrát v  Horní 
Stropnici. Na tábor, kde pauzy mezi tréninky 
karate vyplňuje bohatý program počínaje 
táborovou hrou, přes různé soutěže (doved-
nostní i znalostní) až po např. zdravovědu 
a  základy první pomoci, jezdíme opravdu 
rádi. A to všichni – od těch nejmenších přes 
teenagery až po dospěláky. Toto letní 
soustředění je tečkou za cvičebním rokem. 

V sprnu si dáme trochu pauzu a od září již 
zase začínáme fungovat naplno. V měsících 
září a říjen bude opět probíhat nábor nových 
cvičenců (6–99 let). Bližší informace se 
dozvíte na začátku září v městkém zpravo-
daji, bechyňském rozhlase a na městských 
vývěskách. Budeme se na Vás těšit.

Za SKK Bechyně Fryšová Kateřina
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Nástup na výše uvedené pracovní pozice je možný pouze po vzájemné dohodě.
Vaše životopisy zasílejte na e-mailovou adresu info@micro-epsilon.cz
Kontaktní osoba: paní Stejskalová  tel. 381 412 011

Zveme všechny 
příznivce zdravého 
pohybu na závod

Zářečská 8 
na počest 
krále JANA

Tradiční 4. závod se uskuteční

v sobotu 24. 8. 2019
Pro chodce start:  10:00 hod
Pro běžce start:  10:30 hod
Start: Zářečské náměstí
Trať: kolem řeky, Obůrky a zpět

Plánek bude na zářečském internetu
Občerstvení na trati zajištěno
Startovné: 100 Kč

Hlavní cena: Putovní mísa krále Jana

Přihlášky formou smsky 
na tel. č.: +420 731 478 408
či na emailu elektrokubera@seznam.cz

PS: Vše na vlastní nebezpečí. Nejdů-
ležitější je, abychom se všichni dobře 
pobavili a do cíle dorazili v pořádku. 

+ BECHYŇSKÝ OBČAN 
EDUARD HAUPTMANN 
(1860–1925) 
UVEDEN DO SÍNĚ 
SLÁVY ČESKÉ 
TURISTIKY

Na výroční konferenci Klubu českých 
turistů v Praze dne 30. března 2019 byl 
bývalý profesor Střední keramické školy 
v  Bechyni Eduard Hauptmann, který byl 
zakladatelem bechyňského odboru Klubu 
českých turistů, uveden do Síně slávy české 
turistiky (z celé historie KČT, tj. od roku 1888 
bylo dosud do Síně slávy uvedeno 80 
významných činovníků). 

Ve středu dne 19. června 2019 proto byli 
na zasedání bechyňského městského 
zastupitelstva pozváni předseda Rady Síně 
slávy Ing. Mojmír Nováček a čestný 
předseda KČT Ing. Jan Havelka z Prahy, 
zástupci oboru KČT Bechyně a členové 
rodiny paní Pázlerové, pravnučky Eduarda 
Hauptmanna. Ing. Havelka na zasedání 
vylíčil, co vše udělal Eduard Hauptmann 
nejen pro KČT, ale také pro tělovýchovnou 
jednotu Sokol v Bechyni, pro Okrašlovací 
spolek v Bechyni, pro Zpěvácký spolek 
Lužničan, pro bechyňský střelecký klub 
a  další. K tomu se podrobněji vrátíme 
v  obsáhlejším článku, který bude uveřejněn 
v příštím čísle Bechyňského zpravodaje. 
Předseda Rady Síně slávy KČT předal 
zástupcům města, bechyňského odboru 
a  rodiny Pázlerů diplomy.

Po zasedání se pozvaní účastníci odeb-
rali k hrobu prof. Eduarda Hauptmanna, 
který je na starém hřbitově v Bechyni. 

Na závěr se konala v salonku restaurace 
Panská malá beseda s bechyňskými 
pamětníky paní Trčkovou a panem Šteflem.

Autor: Ing. Jan Havelka



Yanfeng Automotive Interiors je světovým lídrem v oblasti vývoje a výroby palubních přístrojových desek a pa-
lubních systémů, dveřních panelů, podlahových konzol a stropních ovládacích systémů. Naším cílem je nadále 
formovat globální průmysl automobilových interiérů. I proto posilujeme naší přítomnost v České republice.   



Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

www.persaltus.cz

+420  605  512 451 

NEJLEVNĚJŠÍ 

PALIVOVÉ DŘÍVÍ

 
400 Kč/prm

bříza   
 800 Kč/prm

dub
    

850 Kč/prm 

borovice, smrk

osika 500 Kč/prm

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

druh dřeva     neš�pané (2m)    š�pané (33cm)

650 Kč/sprm

950 Kč/sprm  

 1000 Kč/sprm
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5. července 
od 18.00

 
hod

Letní hudební večer
s kytarou

Bowling bar – FABI 

10. srpna 10. srpna 

Letní hudební večer
s kytarou

Bowling bar – FABI 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2

vozů ŠKODA SCALA: 4,1-5,0 l/100 km, 108-113 g/km

Vychutnejte si nejmodernější

novascala.cz

technologie v modelu ŠKODA SCALA
Zbrusu nová ŠKODA SCALA nabízí všechny výhody 
moderních technologií. Vyznačuje se progresivním 
designem, nejnovějšími pohonnými jednotkami 
a pokročilými asistenčními systémy, které jsou 
samozřejmostí u modelů vyšších tříd.

již od Kč394 900

   NOVÁ
ŠKODA
SCALA
Dostane vás. Dál.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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


