BECHYŇSKÝ

ÈERVENEC-SRPEN 2000

SLOUPEK STAROSTY

Odcházející století v našem mìstì
(1951-1960)

OPRAVA PÍSECKÉ ULICE

V letošním roce je reálná šance na opravu Písecké ulice, která bude s
největší pravděpodobností probíhat v podzimních měsících.
Zatím se ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Tábor podařilo
získat 2 000 000,- Kč ze státního rozpočtu, SÚS ze svého rozpočtu
přidá 200 000,- Kč. Za tyto peníze je možné provést odfrézování
některých míst, vyrovnání obrubníků, upravit odtoky vody a položit
asfaltový koberec.
Rádi bychom však provedli zásadní rekonstrukci celé vozovky, tzn. i
výměnu podkladu a jeho zpevnění a úpravu a rozšíření parkovacích
míst. Náklady na tuto opravu dosáhnou částky téměř pěti milionů
korun, a proto jednáme o dalších financích s Ministerstvem dopravy a
spojů České republiky. Ministerstvo další peníze přislíbilo, nyní
čekáme pouze na jejich schválení a následné uvolnění. Zatím však
nevíme, zda ministerstvo zmíněné prostředky skutečně na tuto akci
uvolní.
Oprava chodníků bude provedena městem, a to v rozsahu, který nám
umožní množství finančních prostředků, které byly schválené v
rozpočtu města na opravu chodníků a místních komunikací.
Ať už proběhne oprava Písecké ulice v jakémkoliv rozsahu, troufám si
tvrdit, že se bude jednat o zásadní zlom v “historii” této komunikace a
že se konečně po dlouhých letech odkladů, marného čekání a nářků
občanů na kvalitu vozovky (což bylo způsobeno řadou nepříznivých
okolností i nevhodnými zásahy “také bechyňáků” do celé záležitosti),
konečně podaří uvést vozovku do takového stavu, který by odpovídal
zásadám bezpečného provozu.
A to si naši občané jistě zaslouží.

Všimli jste si, že…

…byla zahájena oprava vozovky v dolní èásti námìstí TGM?
…právì probíhá v kostele sv. Michala výstava Tibet a lidská práva?
…je opìt otevøena vìž kostela sv. Matìje na námìstí?
…se již razí kanalizaèní štola pod námìstím a že byla zahájena
celková rekonstrukce ÈOV?

Z jednání mìstského zastupitelstva
14.6. 2000
Navrhované zmìny LSPP v Bechyni od 1.9.2000
Pøipravovaném zkrácení LSPP v Bechyni, které navrhuje OkÚ,
projednali zastupitelé na svém jednání dne 14.6.2000. Zmìny v
zabezpeèování LSSP v rámci celého okresu Tábor, které mají vejít v
platnost
1.9.2000, bohužel dopadají i na Bechyni. Návrh
pøedpokládá omezení služby LSPP pouze do 22.00 hod. S tímto
návrhem mìstské zastupitelstvo nesouhlasí a povìøilo starostu mìsta
projednat vzniklou situaci s okolními obcemi, které spadají pod
pùsobnost LSPP v Bechyni.
Kontrola hospodaøení kulturního domu
Na základì rozhodnutí mìstské rady provedla finanèní komise
kontrolu hospodaøení kulturního domu za rok 1999. Zpráva, která
byla veøejnì projednána na zasedání mìstského zastupitelstva,
pozitivnì hodnotí èinnost kulturního domu, èímž dává zároveò i
odpovìï na nìkteré pochybnosti vznesené na adresu KD.
Nabídky mìstu na odprodej nemovitostí neschváleny
Odkoupení ideální poloviny domu è.p.8 - Bílý zvon pro mìsto,
zastupitelé neodsouhlasili. Mìstu, které je vlastníkem jedné ideální
polovinu této nemovitosti, nabídli zbývající èást její souèasní vlastníci
bratøi Rippelovi. Rovnìž nabídka na odkoupení objektu è.p.317
“garáže Strangmüller” nebyla mìstem pøijata.

Starostové
1951 – 1953
1953 – 1960

Václav Malý
Vladimír Pospíšil

Poèet obyvatel v r. 1960: 4619
Události tohoto desetiletí:
1951/1952
Byl za asistence STB uzavøen klášter a mniši násilnì odvezeni z mìsta.
Stejný osud potkal i øádové sestry, které se do té doby staraly o místní
útulek.
1955
Keramickou školu absolvuje známý herec a režisér Jan Kaèer
Zahájen provoz na vojenském letišti
1956
Dokonèeny první byty v sídlišti Na Libuši
1958
Keramickou školu absolvuje malíø a grafik Ctirad Stehlík
1959
Slavnostnì otevøen nový Stadion Družby, postavený ve spolupráci s
místní vojenskou posádkou v akci Z
1960
Pod bechyòským jezem se jede mistrovství republiky ve vodním
slalomu. To se stalo impulsem ke vzniku vodáckého oddílu Dukla
Bechynì. Závodníci Dukly šíøili jméno Bechynì na øadì domácích i
svìtových šampiónátù.
Stínem padesátých let byly politické procesy, které se nevyhnuly ani
našemu mìstu. Tyto procesy postihly na dvì desítky našich
spoluobèanù.

Bezúplatný pøevod pozemku na mìsto
Na žádost mìstské rady, která zastupitelùm doporuèila pøevzetí èásti
pozemku u bývalého tzv. horního mlýna (pozemek mezi mlýnem a
trafostanicí JÈE a.s.), bylo rozhodnuto o bezúplatném pøevodu na
mìsto. S pùvodní žádostí o pøevedení celého pozemku na vlastníka
stavby mìstská rada nesouhlasila vzhledem k tomu, že pozemek slouží
zèásti jako ochranné pásmo ÈOV, jako pøístup k øece a trafostanici
JÈE, pøístup na sousední pozemky a pod tímto pozemkem vede
mìstská kanalizace.
Pozemky na stavbu patrových garáží prodány
O posledních pozemcích ve vlastnictví mìsta, které jsou urèeny na
výstavbu patrových garáží, bylo rozhodnuto formou obálkové metody.
Nabídka pozemkù na stavbu rodinných domkù
Pozemky na stavbu dvou rodinných domù v ulici Za Trubným budou
prodány zájemcùm formou obálkové metody. Nabídková cena byla
2
stanovena na 300,-Kè za m . K cenì pozemku bude ještì pøipoètena
cena za pøeložení kabelu VN, který oba pozemky protíná. Konkrétní
podmínky prodeje pozemkù stanoví mìstská rada.
Prodej ostatních pozemkù v této lokalitì, na které byla zpracována
urbanistická studie a jsou rovnìž urèeny k zástavbì rodinnými domy, je
závislý na jednání s vlastníkem èásti tìchto pozemkù.

VÁCLAV PICHL

ZAMYŠLENÍ NAD KRAJINOU

Václav Pichl, rodák bechyòský, hudební skladatel, houslový virtuos a pedagog se
narodil 25.9.1741 v Bechyni, zemøel 23.1.1805 ve Vídni. Jeho dílo je obdivuhodné.
Tento èeský muzikant napsal na 700 skladeb, vèetnì 88 symfonií (28 vyšlo tiskem,
stovky komorních dìl, z nichž bylo vytištìno po 12 smyècových kvintetech a kvartetech,
nìkolik houslových koncertù, spousta klavírních sonát a chrámových skladeb.
Podle svìdectví významného èeského emigranta té doby, budìjovického
rodáka Vojtìch Jírovce, patøil o patnáct let starší Mozartùv souèastník mezi tehdejší
muzikantskou elitu jako èlen Filharmonických spoleèností v Mantovì a Boloni, první
houslista vídeòského Divadelního divadla , kapelník Marie Terezie, komorník a komorní
skladatel archivévodského páru v Milánì, v jehož službách setrval 21 let jako vážený a
provozovaný autor oper, oratorií a dìl symfonických a komorních. Zkomponoval nìkolik
písní na èeské texty. Perfektnì ovládal kromì nìmèiny italštinu, francouzštinu, dokonce i
latinu, v níž hledal libreta k rùzným operám. Obìtí francouzské okupace Milána se
bohužel staly Pichlovy Dìjiny èeských umìlcù v Itálii a nezachoval se ani jeho pøeklad
libreta Mozartovy Kouzelnéflétny do èeštiny, jako doklad jeho vztahu k rodné zemi.

B.Dobiáš st. a R.Burian při odhalení busty V.Pichla
Nepodaøilo se zjistit, zda syn vrchnosti poddaného Františka Pichla z
Bechynì mìl v rodokmenu šenkýøù a zedníkù nìjakého muzikanta. Hudbì a zpìvu se
však uèil již od 7 let u místního kantora Jana Pokorného, nejvíce však získal jako student
a zpìváèek v bøeznickém jezuitském gymnáziu a poté v Praze na Filosofii a teologii. Na
studia si tam vydìlával jako houslista ve Václavském semináøi a v Týnském chrámu. Z
honoráøù si platil varhanní a kompozièní hodiny (zvláštì v kontrapunktu) u proslulého
Josefa Segera. V tøiadvaceti letech opouští svoji vlast po vzoru tolika svých pøedchùdcù.
Ve Vídni se zdokonaloval ve høe na housle u slavného v té dobì Antonína Vranického.
Z Vídnì ho vedly cesty za živobytím nejdøíve do Velkého Varadína, kde zastával místo
druhého kapelníka u biskupa Potaèièe a pøitom mìl dost èasu jak na komponování, tak
na poezii i dramatickou tvorbu, velmi cenìnou biskupským kapelníkem Karlem
Ditteraem z Dittersdorfu, jenž nìkterá libreta V. Pichla dokonce sám zhudebnil. Pøed
kapelnickým místem v Petrohradì dal pøednost tehdy velmi známému orchestru
pražského hrabìte Ludvíka Hartiga. Zde pobyl 2 roky, na dlouhou dobu zakotvil v Milánì,
kde jeho tvùrèí èinnost vyvrcholila. Se svou dcerou, vynikající pìvkyní, hostoval v celé
øadì mìst napø.: v Benátkách, Øímì, ale i v Praze. Zde také tvùrci prvního èeského
hudebního slovníku, strahovskému premonstrátu, Bohumíru Dlabaèovi sdìlil svá
životní a umìlecká data.
Václav Pichl, významný bechyòský rodák, byl ve vìku 64 let ranìn mrtvicí
pøi koncertu v paláci roudnického knížete, èeské hudbì zvláš naklonìného, Josefa
Lobkovice. Podle opisu Pichlova úmrtního listu, vystaveného farním úøadem u sv.
Augusta ve Vídni víme, že žil po záchvatu mrtvice ještì více než pùl roku a zemøel na
následky 23. ledna 1805. U pøíležitosti letošního Jihoèeského hudebního festivalu
vzpomínáme 195 let od smrti našeho významného rodáka Václava Pichla, hudebního
skladatele, houslového virtuosa a hudebního pedagoga. Do souèasného èasu, tak jako u
mnoha dalších skladatelù, nedošel Václav Pichl náležitého ocenìní, což je koneènì
èastý jev v historii hudby 18. stol. Ne však jen hudby.
Josef Èernoch

Bechynì a její okolí má mnoho milovníkù a obdivovatelù, jak z øad
místních obyvatel, tak návštìvníkù. Jistì právem, ale také právem
všechny tyto citlivé pøíznivce zlobí mnohé, lecdky již nenapravitelné,
zásahy. Snad jsme již všichni dopìli k tomu názoru, že panelové
výškové domy se do naší zástavby nehodí. Ale hrozí nebezpeèí
(mnohdy již realizované) zastavìní krajiny nevhodnými obytnými a
rekreaèními objekty, nebezpeèí nevhodných úprav a pøístaveb u staré
zástavby. V rámci hesla “Mùj dùm – mùj hrad” pohlcují krajinu, nièí
pøírodu, pøinášejí monstrózní cizorodou architekturu nìmeckou,
ranèerskou (“podnikatelský barok”, “Dallas” apod.) jen aby ohromili
svou nadutostí a nevkusnou výjimeèností své okolí. Ignorují krajinný
ráz i tradice domácí architektury. Nejnebezpeènìjší místa jsou mimo
obce nebo na jejich okrajích. Pozor na pozemky, ze kterých se hodlá
zemìdìlská pùda promìnit na stavební parcelu. Hlídejme si
schvalování územního plánu, jeho dodržování i zákon è.114/1992 Sb.
o ochranì pøírody a krajiny, který v § 12, odst. 2 zní: “K umisování a
povolování staveb, jakož i jiným èinnostem, které by mohly snížit nebo
zmìnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany pøírody.”
Zaèíná se mnohdy nenápadnì – oplocením, kùlnou, garáží, domkem
na náøadí a konèí monstrem, kdy je veta po harmonii s pøírodou, veta po
veøejné obyvatelnosti a volném pøístupu, tzn. veta po louce, kde dìti
skotaèily, veta po stezkách oblíbených procházek.
Pøíkladù již máme dost:
patrové garáže na pohledovì exponované stráni nad lomem na
cestì do Hvožïan (pozn. nešlo by tuto skvrnu alespoò
architektonicky a barevnì doøešit?)
pozemky zastavìné i nezastavìné, ale oplocené na Eliášce
(mimochodem v této lokalitì máme i výbìh pro lední medvìdy)
varující oplocený pozemek na stráni nad Záøeèím
necitlivé úpravy exteriérù domù v památkové zónì v Køižíkovì
vilové ètvrti (stále pøibývají!)
mnoho chat a chatovilek na Liškách, Hutích i ve Hvožïanech.
Jistì sami znáte mnoho varujících i beznadìjných staveb.
Napištì o nich, a pomùžeme ukázat správnou cestu vlastníkùm domù,
stavebníkùm, stavebním odborníkùm a architektùm, ale i pracovníkùm
správních orgánù, kteøí mají v ruce povolování staveb.

ŽIVOTNÍ JUBILEA - èervenec 2000
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Stančík Josef
Hrubcová Marie
Kučerová Kamila
Kestlerová Růžena, Haškovcová Blažena,
Hladká Marie
Voborská Marie, Fejfarová Anna
Hynek Jiří, Sládek Jaroslav
Vyškovský Jan
Pešlová Anna
Picálková Albína
Matyásek Václav, Burianová Anastázie
Kolář Jan, Hájíčková Božena,
Hrušková Marie
Růžička Antonín, Haškovec Václav,
Jirková Marie, Prošková Anna
Hovorková Vlasta, Matyásková Anna,
Čížková Libuše, Hejlíková Milada,
Štroufová Marie

ŽIVOTNÍ JUBILEA – srpen 2000
Křížková Růžena
Šebková Marie, Havlovcová Růžena
Šindelářová Marie
Vágner Josef
Zeman Josef, Šedivá Božena
Jaroš Bohuslav
PhMr. Klečková Anna
Vitoušek Karel, Šmídová Miroslava,
Dřevová Marie
Sládková Miluše, Dušková Marie
Sobíšková Marie
Šimůnková Emilie, Ševčíková Anna

Navždy nás opustili

Doležal Josef, Staněk Josef, Kolářová Ludmila, Pokorná Božena,
Ťoupalíková Ludmila, Reinerová Marie

Vítáme nové bechyòské obèánky

Účastníci slavnosti odhalení busty V.Pichla

Mezera Patrik, Ruman Jan, Wolfová Kateřina, Placatka Lukáš

Bechyňský červenec - srpen 2000
U Nádraží 602, 391 65 Bechyně, tel.: 0361-813338, tel./fax 0361-812433
VÝSTAVY - VÝSTAVY

GALERIE U HROCHA

VÝSTAVY - VÝSTAVY

Otevřeno: po - pá 15.00 - 17.00 hod., so - ne 14.00 - 17.00 hod./ Vstupné: 10,- Kč
5. - 30. července 2000

ONDŘEJ RADA - obrazy a kresby

Výstava se koná pod záštitou Ekumenických setkání
s Biblí a Uměním (ESBU). Vernisáž v úterý 4. července 2000 v 17.00 hod. Ze své poesie zarecituje autor.
1. - 30. srpna 2000

JOSEF CHRT - KRAJINOSNY

Vernisáž v úterý 1. srpna v 17.00 hod.

1. července - 3. září 2000

LETNÍ PLASTIKA - 8. ročník pořádaný pod záštitou města Bechyně.

Výstavu zahájí Prof. ak. sochař Václav Šerák v sobotu 1. 7. 2000 v 18.00 hod. v klášterní zahradě
v Bechyni. Vystoupí Mandragóra a Tatrmanské divadlo.
Vystavují: Bernasovská, Dias, Dobeš, Dvořák, Exner, Fidrich, Gatarik, Ivanov, Karoláková, Lada, Lišková,
Macek, Ouhrabková, Panov, Slovák, Škopková Uhlík, Váp.

HUDBA
The British
Council
Velvyslanectví
státu Izrael
Royal Netherlands
Embassy
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di Cultura Praga

iNSTITUT
FRANCAiS
DE PRAGUE
COMMUNAUTE
F RA N CAI SE
DE BELGIQUE
INSTITUT
REKLAMNÍ TVORBY
A MARKETINGOVÝCH
KOMUNIKACÍ

Jihočeské listy
za fin anční podpory
Ministerstva kultury
Če ské republiky

EuroTel
MĚSTO
BECHYNĚ

pondělí 3.7. - sobota 22. 7. 2000
Program ( Změna programu vyhrazena, bude se denně aktualizovat )
Pokud není uvedeno jinak, začátky koncertů v 19.30 hod.

Vstupné:
Pavel Šorm (housle), Radoslav Kvapil (klavír)
ZUŠ 55,-/ 35,Ivan Štraus (housle)
ZUŠ 55,-/ 35,Joseph Banovetz USA (klavír)
ZUŠ 60,-/ 35,Syrinx - komorní soubor příčných fléten
KK 60,-/ 35,Kvarteto Rafael
ZUŠ 60,-/ 35,Petr Messiereur - Stefan Meier SRN (houslové duo)
ZUŠ 60,-/ 35,Ilya Shwartz (klarinet), Gregory Nisnevich (kytara) USA
KK 60,-/ 35,Kateřina Stegemann SRN (flétna)
ZUŠ 60,-/ 35,Thomas Lom SRN (kontrabas)
ZUŠ 60,-/ 35,Anne Queffelec FRANCIE (klavír)
ZUŠ 60,-/ 35,Evžen Rattay (vcello), Ludmila Čermáková
ZUŠ 55,-/ 35,16.00 hod. Vesnivka KANADA (ženský pěvecký sbor)
KK 60,-/ 35,Mezinárodní klavírní festival: Daniele Alberti ITÁLIE (klavír) KD 60,-/ 35,17.7. Florilegium, V. BRITÁNIE (soubor barokní hudby)
KK 60,-/ 35,18.7. David Sella IZRAEL (vcello), Jaroslav Vodrážka (varhany),
M. Fišerová (recitace)
KK 60,-/ 35,19.7. 16.45 hod. Tobias Alexander Bredohl SRN (klavír)
ZUŠ 60,-/ 35,19.30 hod. Irina Edelstein SRN (klavír)
KD 60,-/ 35,20.7. 11.00 hod. Carol Leone USA (klavír)
KD 60,-/ 35,16.45 hod. Richard Urbis USA (klavír)
KD 60,-/ 35,19.30 hod. Pražské Mozartovo trio (dechové trio)
KK 60,-/ 35,21.7. 16.45 hod. Richard Frank ŠVÝCARSKO (klavír)
KD 60,-/ 35,19.30 hod. Gustavo Tolosa USA - ARGENTINA (klavír)
KD 60,-/ 35,22.7. Jana Neubauerová (flétna), Anna Máchová (klavír)
KD 55,-/ 35,Legenda: ZUŠ -Základní umělecká škola, KK-Klášterní kostel, KD -Kulturní dům
Cena permanentky na 3 (libovolné konc.) 120,- Kč, pro děti, stud. a důch. 70,- Kč
3.7.
4.7.
5.7.
6.7.
7.7.
8.7.
9.7.
10.7.
11.7.
12.7.
13.7.
16.7.

sobota 5. srpna / Klášterní zahrada / 15.00 hod. / Vstupné: 110,- Kč, děti 30,- Kč, děti do 1m zdarma

2000

Mediální partner
TELEGRAF SESSION
RÁDIO BLANÍK
95 fm ČECHY

Kulturní dům Bechyně a skupina Telegraf pořádá III. ročník ďábelsky folkového Telegraf Session 2000.
Uvidíte a uslyšíte např. Telegraf, liberecký Jarret, Stráníci, Magison, Luboše Andršta, Folk Lok a P.O.L.
Moderátorem celé akce není nikdo jiný než Zdeněk Zajíček (Eldorádio). V případě nepříznivého počasí
se celá akce uskuteční v Kulturním domě.

e-mail: kdbech@mbox.vol.cz

PŘEHLED
3. - 22. července
JIHOČESKÝ
HUDEBNÍ
FESTIVAL
8. července
SLAVNOSTNÍ
ODHALENÍ
MOZAIKY
21. - 30. července
KERAMICKÝ
SEMINÁŘ
24. - 30. července
DIVADLO
V EXTERIÉRU
seminář
28. - 30. července
DIVADLO
V TRÁVĚ
4. srpna
DALSKABÁTY,
hříšná ves aneb
Zapomenutý čert
5. srpna
TELEGRAF
SESSION
13. srpna
BECHYŇSKÝ
FESTIVAL
DECHOVÝCH
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neděle 13. srpna / Klášterní zahrada / 13.00 hod./ Vstupné: Dospělí 80,- Kč, děti 30,- Kč

IX. BECHYŇSKÝ FESTIVAL
DECHOVÝCH HUDEB

V letošním roce si můžete v dopoledních hodinách poslechnout na nám. T.G. M.
pozvání na odpolední program v Klášterní zahradě. K poslechu Vám bude hrát moravská
kapela Mladá muzika a Blatnička. V odpoledním programu se představí tyto kapely:

SEMINÁŘE
21. - 30. července

KERAMICKÝ SEMINÁŘ

Téma: Duch místa. Seminář se bude konat
v Sudoměřicích u Bechyně a vyvrcholí
"Divadlem v trávě"
24. - 30. července

DIVADLO V EXTERIÉRU

BABOUCI, VENKOVANKA,
VLACHOVKA, STUDENSKÁ KAPELA,
BOŽEJÁCI, BLATNIČKA
A MLADÁ MUZIKA.

Seminář, který je úzce spjat s Divadlem
v trávě. Lektorem letošního ročníku je Tomáš Žižka. Seminář se bude konat po celé
Bechyni, všude tam, kde to jen bude možné.

HUDEBNÍ SOFTWARE

14. - 16. srpna / Malý sál

NĚMECKÉ FIRMY WHC MUSIKSOFTWARE
ČESKY

Nabídka demoverze za 150,- Kč
http://web.telecom.cz/notecka

PRO DĚTI

LEVNĚ

KVALITNĚ

NOTEČKA - JOSEF DOFEK
Obchodně - umělecká agentura, zprostředkovatelská činnost
Masarykova 20, 691 25 Vranovice, okr. Břeclav
Tel.: 0626/433387, e-mail: jdofek.notecka@iol.cz

14. - 20. srpna, prostory KD
Seminář tibetských
relaxačních metod.

KUM NYE

KERAMICKÉ SYMPOZIUM

TANEC
26. srpna / 20.00 hod./ Kulturní dům

JIŽNÍ NOC
RÁDIA EVROPA 2

ale i "dospěláky"

pátek 4. srpna / Klášterní zahrada / 19.00 hod./ Vstupné: 30,- Kč

DALSKABÁTY, hříšná ves aneb Zapomenutý čert

- Pro děti, ale i dospělé je určena tato známá pohádka Jana Drdy
v podání divadelního spolku Bozděch Praha. V případě deště se bude hrát v sále Kulturního domu.

neděle 20. srpna/ 17.00 hod./ Klášterní zahrada / Vstupné: 30,- Kč

ZLATOVLÁSKA - Klasickou pohádku upravil známý herec a loutkař Víťa Marčík. V případě deště se bude hrát v sále KD.
Představení je volně inspirované
povídáním mé babičky Marie
Šestákové tak, jak jsem si je
zapamatoval a posléze upravil.
Byl jsem tenkrát malý a s otevřenou
pusou jsem prožíval příběh Jiříka,
koníka Zdeňka, lišky Ryšky, draka
Ohniváka ("Bez draka to není ono"
říkala mi vždycky.) a Zlatovlásky.
Jednou, to už babička nežila a já
pohádkám přestal věřit, jsem šel
kolem rybníka, kde se hádali dva
rybáři, nad nimiž kroužili krkavci
a stará babička vezla dvoukolák
se smetím a nahoře, jakoby náhodou, ležela loutka se zlatými vlasy.
Chtěl jsem se zeptat, jestli by mi ji...
Ale ona vozík vyklopila z hráze do
rybníka a odjela. A tak jsem tu
loutku vyhrabal a mám ji. Vlastně
je to Zlatovláska ze smetiště.
Představení získalo cenu "ERIK" za nejlepší inscenaci roku 1999 v divadle V Dlouhé v Praze na festivalu "Přelet nad loutkářským hnízdem.

MOZAIKA
V sobotu 8. července 2000 v 17.00 hod. bude na průčelí Kulturního domu v Bechyni slavnostně odhalena velká mozaika ( 10 x 3 m ).
Mozaiku věnovala její autorka Štěpánka Prokopová, absolventka SPŠK v Bechyni, Jižním Čechám, věčné touze létat a Kulturnímu domu
v Bechyni. Na celé organizačně i finančně náročné akci se zásadní měrou podílela Střední průmyslová škola keramická v Bechyni
Keramické závody v Rakovníku, Open Society Fund, ale i místní podniky a podnikatelé.Za mnohé z nich jmenuji alespoň stavební
firmu SNN. Nevšední mozaika bude za přítomnosti předních městských osobností odhalena - jak jinak, když v Bechyni - nevšedním
způsobem, který byste si neměli nechat ujít.

BYLI JSME V KOSOVU

Již pøed odletem èásti bechyòské brigády rychlého nasazení v lednu letošního roku jsme s
velitelem èeského kontingentu panem pplk. Vladimírem Podlipným zvažovali možnost
návštìvy delegace našeho mìsta v Kosovu, abychom vidìli, v jakých podmínkách naši vojáci
žijí, jak se vyrovnávají s nároènými úkoly a abychom jim slavnostnì pøedali prapor mìsta, a
tak jim vyjádøili urèitou míru morální podpory a dali jim tak na vìdomí, že si jejich práce
vážíme a že oceòujeme jejich úèast v mírových silách KFOR.
Koncem dubna jsme nahlásili na Ministerstvo obrany pìt jmen úèastníkù, ministerstvo
nakonec schválilo pouze dvouèlennou delegaci, a tak jsme 25. kvìtna spoleènì s JUDr. A.
Hruškovou ve 2.30 hodin odjíždìli do Prahy na letištì do Kbel, kde jsme trochu s obavami,
ale s velkou dávkou zvìdavosti a nedoèkavosti v 5.00 hodin nasedali do nákladního letounu
AN–26. Byli jsme na dva dny pøiøazeni ke kontrolní skupinì Ministerstva obrany a
Parlamentu ÈR, v jejímž èele stáli generálové Šiba a Doubek, místopøedseda Senátu pan
Musial a námìstek ministra obrany pan Tomáš. Tato skupina mìla za úkol zkontrolovat
financování a logistiku našich jednotek v Kosovu a v Bosnì.
Pøesnì podle plánu v 5.15 hodin letoun startova,l a protože nebylo možné letìt pøímou trasou
(Jugoslávie a Srbsko pøelety nedovolují), blížili jsme se ke Kosovu pøes Maïarsko,
Rumunsko a Bulharsko. Tím se let výraznì protáhl, na palubì letadla jsme strávili témìø ètyøi
hodiny, bìhem kterých jsme urazili víc jak 1400 km.. Pøed devátou hodinou jsme pøistáli na
letišti v kosovské Prištinì a pøi vystupování z letadla jsme si ihned velmi intenzivnì
uvìdomili, že jsme v oblasti, kde se ještì nedávno bojovalo a kde je možnost nepokojù stále
velká. Tento pocit byl umocnìn hlídkami našich vojákù v plné zbroji, kteøí obklopili letadlo a
neprodyšnì uzavøeli prostor, ve kterém jsme se pohybovali. Po pøivítání s pplk. Podlipným a
po pøedání darù (brousky na kosy urèené pro kosovské obyvatele a sud Budvaru, který
vìnoval naší jednotce pan Jiøí Hahn – Potraviny U Lososù) jsme okamžitì nasedli do
pøipravených džípù a odjeli na èeskou základnu, která se nachází asi hodinu cesty od Prištiny
a je v souèasné dobì dislokována v objektu èistièky odpadních vod. Do tohoto objektu se
naše 6. prùzkumná rota rychlého nasazení pøesunula teprve v polovinì kvìtna, kdy ho
opustili pøíslušníci britských jednotek. Tímto pøestìhováním si naši vojáci polepšili, protože
podmínky v minulém pùsobišti (budova staré základní školy s prašným dvorem) byly
výraznì horší. Vìtšina pøíslušníkù byla ubytována po tøech ve stavebních buòkách, ženy a
nìkteøí velitelé byli ubytováni pøímo v objektu èistírny. Teplou vodu mají k dispozici dvacet
ètyøi hodin dennì, kuchaøi, kteøí se starají o žaludky vojákù, jsou mistøi svého oboru, jídlo
bylo velice chutné. Prostor èistírny odpadních vod není nijak rozsáhlý, nepøíjemným
dojmem pùsobí obrnìné transportéry a bojová vozidla pìchoty rozestavìná v obranných
postaveních a vybudované okopy pro støelce kolem oplocení. Pøi opuštìní základny musel
mít každý ještì pøed ètrnácti dny na sobì neprùstøelnou vestu a helmu, v souèasné dobì bylo
toto naøízení odvoláno a uvedené ochranné prostøedky musel mít každý na dosah v
automobilu. Když jsme si neprùstøelné vesty potìžkali, byli jsme rádi, že bezpeènostní
opatøení bylo pøed naším pøíletem zmírnìno a že se ve vestách nemusíme pohybovat.
Po ubytování jsme dostali bezpeènostní instrukce o pohybu mimo prostor základny, které
jsme museli bìhem našeho pobytu dodržovat, obdrželii jsme vojenské “maskáèe”, abychom
se výraznì neodlišovali od vojákù a po obìdì jsme s prùvodci vyjeli smìrem k Sekiraèi, kde v
hornatém terénu mìlo svoje odlouèené stanovištì 12 pøíslušníkù naší jednotky, kteøí støežili
kótu “Èeská Èuka”, jejíž nadmoøská výška je 936 m.
Po cestì z letištì na základnu a nyní do Sekiraèe jsme vidìli následky pøedešlých bojù mezi
Srby a kosovskými Albánci – vypálené a zboøené domy, množství hrobù, znièené mosty a
komunikace, vraky aut. To vše ostøe kontrastuje s nádhernou okolní pøírodou. Obyvatelé se
chovají k vojákùm KFOR s respektem, je vidìt, že mezinárodní síly mají v této oblasti autoritu,
dìti i dospìlí každou chvíli zamávají a pozdraví. To nám potvrdil i velitel kontingentu pplk.
Podlipný. Protože je velitelem jednotky, která obyvatele chrání, respektují obyvatelé všechna
jeho naøízení a beze zbytku se jim podøizují a plní je.
V souèasné dobì je situace v oblasti stále velmi složitá, kosovští Albánci hledají mezi sebou i
zrádce a kolaboranty a vyøizují si mezi sebou úèty. Obvinìní se ale nedostávají pøed øádné
soudy a jsou obèas zabíjeni na základì rodového práva.
V Sekiraèi jsme navštívili také místního “dobrovolného” starostu, mluvèího místních
obyvatel, pana Rašu Perovièe. Èlovìk pøíjemný, spoleèenský, se srdcem na dlani. Setkali
jsme se s velice vøelým pøijetím a se stylovým pohoštìním – domácí sýr, slivovice, kukuøièný
chléb, nakládané papriky, uzené a kyselé mléko.
Bìhem dne i veèer jsme diskutovali s pøíslušníky jednotky o jejich pobytu, o situaci v
Kosovu, o pocitech èeského vojáka, který je souèástí KFOR a pomáhá udržet mír a chrání
místní obyvatele. Dovìdìli jsme se, že služba je nároèná, ale úkoly, které v oblasti mají, bez
problémù plní, na podmínky, ve kterých žijí, si neztìžují, èasto vzpomínají na domov a domù
se tìší. Prakticky každý den se naši vojáci setkávají s pøíslušníky jiných armád zaøazených do
KFOR, bez potíží s nimi komunikují, respektují se navzájem. Komunikace vázne pouze s
pøíslušníky ruské armády, kteøí mají díky svému nekoordinovanému a pøedem
nepøipravenému vstupu do Kosova a díky obsazení letištì v Prištinì ještì pøed pøíchodem
mezinárodních jednotek KFOR zvláštní postavení – jsou sice souèástí KFOR, ale nepodléhají
velitelství KFOR, ale pouze ruské vládì. Nedùvìøují ostatním pøíslušníkùm mezinárodních sil
a dostali se do urèité izolace, která brání rozvíjení vzájemných vztahù.
Pøítomnosti generálù, námìstka ministra obrany a místopøedsedy Senátu jsme veèer také
využili k diskusi o možnostech spolupráce mìsta s armádou, o pøipravovaných zámìrech
armády v oblasti bydlení profesionálních vojákù a o pøipravované reformì státní správy.
V 9 hodin jsme opìt s ozbrojeným doprovodem a s prùvodcem nasedli do džípu a jeli jsme do
Podujeva, Prištiny a Graèanice. Silnice, po kterých jsme se pohybovali, jsou ve špatném
stavu, plné dìr, výtlukù a prachu.Nìkdy se po silnicích volnì pohybují krávy, které se
vìtšinou bez dozoru pasou podél silnic. Na silnicích je povolena rychlost 80 km/hod., z
místních obyvatel ji ale témìø nikdo nedodržuje, auta všech možných zahranièních znaèek
riskantnì pøedjíždìjí (nejèastìjší havárie s následkem smrti jsou èelní srážky), neustále se
ozývá zvuk klaksonù, auta jsou èasto ve velice špatném technickém stavu a øada z nich je
evidentnì kradených v zahranièí, jezdí bez SPZ.

Pokud automobil pøestane pro technickou závadujezdit, odstaví ho øidiè,kde ho napadne, a
obstará si další kradené auto. Místní policie teprve vzniká ve spolupráci s mezinárodní
policií UNIMIKa na tyto záležitosti vùbec nereaguje.
Zmínìná mezinárodní policie UNIMIK se snaží zavést do života v Kosovu urèité právo,
respektování zákonù, zkonsolidovat státní správu a samosprávu. Celý tento projekt
financují USA, snaží se kontrolovat využívání prostøedkù na obnovu státních institucí a
obnovu jejich chodu, ale jedná se o proces velice komplikovaný a zdlouhavý a není jisté,
jestli se tyto zámìry podaøí realizovat.
Mìsto Podujevo má pøibližnì 70 000 obyvatel, následky války jsou zde znát, je to ale mìsto
velmi živé. Hned po našem pøíjezdu jsme zde narazili na velmi rozšíøený stánkový prodej,
tak jak ho známe z naší republiky. Prodává se naprosto stejný sortiment zboží jako nabízejí
vietnamští stánkaøi u nás,zboží je dovážené z velkéèásti z Turecka.
Priština nás zaujala svou starobylou èástí s øadoukostelù a mešit, dopravní situace je zde na
úrovni Prahy v dopravní špièce. Na zaèátku války došlo prakticky k vylidnìní mìsta,
kosovští Albánci pøed Srby utíkali, po zastavení bojù se rodiny postupnì vracely, probìhla
zde ohromná migrace obyvatel, v souèasné dobì je odhadováno, že zde žije sto až stotøicet
tisíc obyvatel,pøesné poèty nikdo ale nezná, protoje pøipravováno sèítání obyvatel, které by
se v nejbližší dobì mìlo v tomto mìstì uskuteènit. Tím by se také zpøesnily poèty lidí, kteøí
zahynuli bìhem bojù – øada rodin pøišla o vìtšinusvých èlenù.
Graèanica je starobylé mìsto s pøevážnì srbským obyvatelstvem. Zde jsme si prohlédli
pravoslavný kostel z roku 1523 s nádhernou freskovou výzdobou. Pøi návštìvì tohotomìsta
jsme si znovu uvìdomili, že vztahy mezi Srby a kosovskými Albánci jsou stále hodnì
napjaté. Náš prùvodce, který pøíležitostnì pùsobí jako tlumoèník u mezinárodních jednotek
(velmi dobøe mluví èesky, nìkolik let žil v Brnì), byl viditelnì nesvùj, øekl, že do Graèanice
vùbec nejezdía že v noci by toto mìstonikdy nenavštívil, je to prý velmi nebezpeèné.
Mezi Podujevem a Prištinou je památník, který pøipomíná dlouholeté bojemezi Srby aTurky
a porážku Srbù od tureckých vojsk na Kosovì poli v roce 1389. Území kolem památníku
bylo jedním z problémù ve vztazích mezi Srby a kosovskými Albánci. Jedná se o území v
Kosovu, ale Srbové by hochtìli mít pro sebe jako památník svého historického vývoje.
Bìhem našeho pobytu jsme se také zajímali o zpùsob života místních obyvatel. Živí se
pøevážnì zemìdìlstvím, jsou to samozásobitelé, jejich hospodáøství je naprosto
sobìstaèné, živí se pouze tím, co sami vyprodukují. Pìstují zejména pšenici, kukuøici,
brambory a vinnou révu, chovají skot, prasata a ovce. Lidé vykonají pouze práci, která je
bezpodmíneènì nutná, øada lidí nepracuje, práci si neshánìjí, není jasné, z èeho žijí. Dìti v
souèasné dobì navštìvují pravidelnì školu, vyuèování je vzhledem k malému poètu
školních budov dvousmìnné, dennì mají žáci tøi až ètyøi vyuèovací hodiny. V osnovách je
naprostá absence hodin pracovního vyuèování, protože všichni žáci musí pomáhat se
zemìdìlskými pracemi a potøebné dovednosti získávají pøi praktických èinnostech.
Již na zaèátku jsem uvedl, že øada domù je naprosto znièených. Na druhé stranì ale probíhá
v Kosovu èilá stavební èinnost, vidìli jsme pomìrnì dost domù nových nebo domù ve
výstavbì. Nové domy stavìjí pøedevším rodiny, které mají nìkteré své èleny na práci v
zahranièí (nejèastìji v Nìmecku), a takzískávají peníze na stavbu.
Domácí mìna témìø zmizela, náš prùvodce tvrdil, že již rok nevidìl dinár, platí se markami,
mzda zamìstnancùm je vyplácena takév markách.
S udržováním poøádku si obyvatelé Kosova nedìlají starosti. Pokud se potøebují nìèeho
zbavit, vyhodíto hned u silnice, oblast, ve které jsme se pohybovali, je velkou skládkou.
Kosovo má také problémy s elektrickou energií, velmi èasto dochází k výpadkùm v
dodávkách elektøiny. Nedaleko Prištiny je vybudovaná pomìrnì velká elektrárna, která však
není dokonèená a neprodukuje dostateèné množství energie. V pøípadì dokonèení by
Kosovo mohlotuto energii prodávat do zahranièí,ale na dokonèení scházejí finance.
Zpáteèní cestu do naší republiky jsme zahájili v pátek 26. kvìtna v 15.30 hodin, kdy se
kolona vozidel rozjela smìrem k letišti. Odlet byl naplánován na 17.30 hodin a opìt jsme
startovali naprosto pøesnì. Kontrolní skupina odlétala s námi do Bosny na letištì Banja
Luka. Trasa tentokrát vedla pøes Makedonii, Albánii a kolem italského pobøeží na sever, kde
jsme se u Splitu stáèeli na východ smìrem k Bosnì. Tento let trval tøi hodiny. Po pøistání v
Banja Luce letadlo ihned letìlo dál, tentokrát již pøímo pøes Rakousko do Prahy, kam jsme
pøiletìli ve 22,20 hodin. Než jsme pøistáli, obletìli jsme celouPrahu, na osvìtlené mìsto byl
nádherný pohled, ne nadarmo se øíká,že Praha je jedním z nejkrásnìjších mìst.
Co øíci závìrem? Jsme velice rádi, že jsme mìli možnost se do Kosova podívat, že jsme na
místì samém mohli vidìt, jaké dùsledky má válka, jak se s tìmito dùsledky vyrovnávají
obyvatelé postižené zemì, že jsme mìli možnost “nasát” do sebe tu zvláštní a jedineènou
atmosféru dnù, kdy válka sice skonèila, ale kdy stále není jisté,jestli nepropukne znovu.
Byli jsme rádi, že jsme mohli vidìt naše (èeské a zároveò bechyòské) vojáky v akci jako
souèást mezinárodních sil, jako souèást jednotek KFOR, které usilují o uklidnìní situace, o
zachování míru v tìžce zkoušené zemi a o normalizaci životních podmínek obyvatelstva.
Pocítili jsem velkou hrdost nad tím, ženaši lidé jsou u toho.
Nezbývá než všem úèastníkùm mírové mise podìkovat za obìtavost, s kterou plní svoje
úkoly v rámci mírových sil, vyjádøit obdiv nad stateèností, kterou projevili tím, že se
dobrovolnì do èeského kontingentu pøihlásili, že dobrovolnì odešli do nejistoty a že (po
nìkolika mìsících, které zde strávili již mùžeme hodnotit) v tìchto tìžkých a
problematických podmínkách obstálina výbornou.
Jaroslav Matìjka
P. S. Pøibližnì deset dní po našem návratu jsme si znovu uvìdomili o jak neklidnou oblast
se jedná a v jakém nebezpeèí pøíslušníci KFOR dennì jsou. V tisku i v televizi proskoèily
zprávy o pøestøelce mezi našimi vojáky a Srby na kosovsko-srbských hranicích, v Graèanici
došlo k pøestøelce mezi Brity a Srby, pøi které byli tøi Srbové zranìni.
A to je jeden z dùvodù, proè spoleènì s armádou pøipravíme na námìstí v Bechyni pro
úèastníky kosovské mise zaèátkem záøí slavnostní pøehlídku, pøi které budou vojáci zaúèast
v misi vyznamenáni pamìtními medailemi. Tohoto slavnostního pøedávání medailí by se
mìl zúèastnit ministr obrany a vedoucí pøedstavitelé generálního štábu armády Èeské
republiky.

Kolobìžková GRAND PRIX
Kdo přišel s nápadem uspořádat závod koloběžek?
Koloběžkový závod vznikl vlastně z recese. V roce 1971 pořádal Josef
Havela zvaný Drak a Zanek Pazourek loučení se svobodou a v rámci
této oslavy uspořádali mezi kamarády koloběžkový závod. Byla legrace
a v hlavě vodáka B. Macháta vznikl nápad. Od roku 1973 se jel první
závod za účasti širší veřejnosti a jeho vítězem se stal pan Jan Valenta.
Co je to “Zbytek světa”.
Předmětem činnosti je: zájmová, sportovně rekreační a společenská
činnost, bez politického zaměření.
Jeho posláním je: plnit sportovní, společensky prospěšnou a kulturní
činnost, upevňovat fyzickou a dušení pohodu všech členů, přispívat
Městu Bechyni v jeho dalším rozvoji. Uznán byl tehdejším Krajským
národním výborem v Českých Budějovicích dne 8.2.1990. Neoficielně
vznikl tento klub v roce 1973 a název “Zbytek světa” převzal z tehdejších
světových utkání fotbalistů např. Jižní Amerika versus Zbytek světa. U
zrodu byli tehdejší fotbalisté a členové vodáckého oddílu Dukla
Bechyně. Zakládající členové mi prominou, neboť nelze všechny
vyjmenovat a tak jenom namátkou: mistři světa Petr Sodomka, Karel
Třešňák, bratři Měšťanové nebo Jan Dvořák, Míra Beneš, Honza
Valenta a Jirka Benda aj.
V současnosti má padesát pět členů pod vedením tříčlenného výboru:
předsedou je Ing. Drexler, pokladník Míra Beneš, jednatel Jan Kordina.
Každou neděli v 9.00 hod. bez ohledu na počasí hrají fotbal na stadiónu.
Kdo nemá omluvenku a nepřijde, platí pokutu.
Z příspěvků a pokut pak pořádáme sportovní a kulturní akce nejen pro
členy, ale i pro širší veřejnost.
Kudy vede trať?
Závod má dvě tratě. Pro malé děti – start u Draka – jedno kolo po
lázeňském parku – cíl u Draka – vzdálenost 300 m.
Starší děti – dvě kola v parku – asi 700 m.
Dospělí – start “ U Draka”, přes Bechyňský most, Kamenný dvůr, Zářečí,
okolo zámku na náměstí, cíl hotel “ U Draka”. Délka celé trati je necelé
čtyři kilometry.
Jaké překážky nebo nástrahy musí závodníci na trati překonat?
První nástrahou je sama trať a to prudkým sjezdem do Zářečí, kde si v
jednom ročníku zlomil nohu Pepek Kominík a lékaři místo ošetření ho
chtěli poslat do blázince, neboť byl přivezen k ošetření v dámských
šatech a tvrdil, že si nohu zlomil na koloběžce. Druhá překážka v
hospodě “Pod skalou” má likvidovat všechny abstinenty vypitím půl litru
piva. Po zvrácení tohoto v prudkém stoupání u zámku čeká na náměstí
likvidace ostatních závodníků vycumláním dvou deci mléka a kdo ještě
nezkolaboval, musí nafouknout balónek až k prasknutí. A hurá do cíle.
Jaký je traťový rekord a kdo je jeho držitelem?
Traťový rekord drží od roku 1982 Míra Benešů časem 11 m. 40 vt.
Kdo byli nejstarší a naopak nejmladší účastníci?
Nestarším účastníkem v roce 1997 byl jednašedesátiletý pan Elichar z
Plzně, nejmladší z roku 1998 Gabriela Arnoštová z Tábora.
Přijíždějí někteří účastníci pravidelně a odkud?
Ano, někteří i dvacetkrát, jako Dědek z Jeseníků, který skládal slib
závodníků. “Ať kdokoliv skončí jakkoliv, uděláme všechno proto, aby
nikdo nebyl poslední, a tomu prvnímu přeju, aby mě nikdo nepředjel.”
Dále se zúčastňují závodníci z Kroměříže, Brna, Příbora a dalších měst
Moravy. Po katastrofálních záplavách na Moravě bylo při koloběžkách
vybráno Kč 17.000,--, které byly zaslány Troubkám u Přerova.
S jakou účastí počítají pořadatelé v letošním roce?
Očekáváme kolem sta mužů, 20 žen a 70 dětí.
Přinese letošní ročník nějaké novinky?
Výbor zvažoval, zda vzhledem k přebytkům mléka by neměli závodníci
na náměstí vypít půl litru tohoto moku, ale později se od této inovace
upustilo, vzhledem k možnému znečištění města.
Kdy se pojede letošní 28. ročník?
Letošní ročník se pojede v sobotu 29. července. Start pro děti – 13.00
hod. Dospělí – 14.30 hod. od hotelu “U Draka”.
Na otázky redakce odpovídal Karel Bílek s pomocí kroniky Zbytku světa.

BECHYNÌ KRITICKÝM SLOVEM A OBJEKTIVEM

JMÉNO RYBÁØÙ A KERAMIKY Z
BECHYNÌ SE ŠÍØÍ DO SVÌTA
Letos se uskuteènil 14. roèník Velké ceny Bechynì v závodu dvojic
LRU plavaná, který na závodním úseku v Týnì nad Vltavou poøádala
MO ÈRS Bechynì ve spolupráci s firmami
Keras CZ s. r. o. Bechynì a Sänger BRD.
Na tomto již tradièním závodì na poèátku rybáøské sezóny se
scházejí vyznavaèi Petrova cechu z Èech a Moravy, ale i rybáøi z
Nìmecka a Rakouska a tento rok i z Itálie.
Osvìží své znalosti závodních rybáøù pøed nadcházejícími
žebøíèkovými závody, po veèerech opráší trochu rybáøské latiny a rádi
se po roce opìt vracejí…..
Tohoto roèníku se zúèastnilo ètyøicet závodníkù. Nejúspìšnìjší byla
dvojice z Plznì, jako druzí skonèili závodníci z Nìmecka. Z
bechyòských byli nejlepší Luboš Lang – Zdenìk Doskoèil, mezi juniory
zvítìzili Karel Berka a Jakub Mára.
Díky sponzorùm panu Mgr. Eriku Machartovi, majiteli firmy Keras
CZ, s. r. o. a panu Petru Königovi, zástupci nìmecké firmy Sänger,
který je zároveò spolu s juniorskými reprezentanty ÈR Karlem Berkou
a Jakubem Márou a s kadetem – reprezentantem ÈR Jakubem
Kabátem èlenem druholigového družstva Bechynì – Sänger, obdrželi
všichni zúèastnìní velmi hodnotné ceny.
A již se všichni tìší na jubilejní 15. roèník Velké ceny Bechynì –
Sänger – Keras - Cup ÈR v roce 2001.

Klub českých turistů – odbor Bechyně
si Vás dovoluje pozvat na 26. ročník dálkového pochodu
a cykloturistické jízdy

- BECHYŇSKÁ OSMA 2000 Termín konání: sobota 2.9.2000

Start pochodu: 7.00 – 9.00 hod. ze “Stadionu Družby”
Trasy pěší:
10 (dětská), 18, 25, 35, 50, 60 km
Trasy cyklo:
40, 60, 100 km
Jednotlivé trasy DP a CTJ vedou malebným okolím města
Bechyně, údolím řeky Lužnice a potoka Židova strouha (hrad
Dobronice, řetězový most pod Stádlcem, Týn nad Vltavou,
Koloděje nad Lužnicí…).
Startovné: 15,-- Kč – členové KČT, děti do 15-ti let
20,-- Kč – ostatní
Případné další informace o pochodu Vám podá předseda odboru:
Petr Káďa Chaloupek – 5. května 779, Bechyně
telefon: 0361/813220 – byt, 0334/772246 zaměstnání.

DIVADLO
pátek 28. - neděle 30. července / Klášterní zahrada

CELONÁRODNÍ PŘEHLÍDKA SOUBORŮ HRAJÍCÍCH V TRÁVĚ

pátek 28. 7.

Program

I. blok / Vstupné: 20,- Kč, děti 10,- Kč
19.58 / Exteriér KD směr klášterní zahrada (dále jen KZ)
SLAVNOSTNÍ PRŮVOD S DIVADLEM KVELB ČESKÉ BUDĚJOVICE
MŮJ BESTIÁŘ aneb POCHOD KOMEDIANTŮ
20.37 / KZ / ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA - NAŠINEC BRŮČEK
20.38 / KZ / PODPÁLENÍ, ODPÁLENÍ, SPÁLENÍ, NAPÁLENÍ, PŘIPÁLENÍ
KAMENNÉHO POMNÍKU TRÁVY - TATRMANI
20.39 / KZ / POPELČINA NEJMILEJŠÍ HRA - TATRMANI (Oblíb. hra všech zúčast.))
20.59 - 21.08 / KZ / PRASTARÁ INDIÁNSKÁ BALADA - BATETEBA MRAČOV
21.10 - 21.40 / KZ / NOČNÍ STRÁŽ - TATRMANI studentský soubor Bechyně,
Autor Božena Němcová, Režie Josef Brůček
21.50 - 22.20 / KZ / ZACHRAŇTE VOJÍNA KUŘÁTKO, Autor a režie Josef Brůček
22.30 - až do nevidim / Domeček/ POPOVDO ( popovídání v domečku )

Srdečně
Vás zveme do
ZÁKLADNÍHO

KURZU
TANCE

A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY

sobota 29. 7.
Vstupné: 20,- Kč, děti 10,- Kč / KZ
10.30 - 11.20 / PRVNÍ RYTÍŘ - DIVADLO KVELB ČESKÉ BUDĚJOVICE
Autor Dominik Tesař a hosté
11.20 - 12.20 / POPOVTR ( Popovídání v trávě )
12.20 - 14.00 / OBĚD
14.00 - 15.30 / KOLOBĚŽKOVÁ GRAND PRIX - POŘÁDÁ "ZBYTEK SVĚTA"
15.30 - 16.00 / VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍHO SOUBORU
II. blok / Vstupné: 30,- Kč, děti 10,- Kč
16.00 - 17.00 / KZ / ROZMARNÉ LÉTO - D. S. DE FACTO JIHLAVA
Autor: Vl. Vančura, úprava M. Kolář, režie Jan Šprincl
17.05 - 17.45 / KZ / PROMIŇTE, PANE ERBENE - KOMORNÍ STUD. ÁČKO BENEŠOV
Autor J. Suchý, Úpr. a režie PhDr. A. Balatová
17.46 -20.00 / VEČEŘE
III. blok / Vstupné: 40,- Kč, děti 20,- Kč
20.00 - 22.00 / KZ / BISTRO aneb NESMRTELNÍ - DIVADELNÍ SPOLEČNOST KLAS
při KD KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
Autor P. Fiala, úprava J. Drobná-Černíková, režie P. Fiala
22.05 - 23.20 / KZ / KROTKÉ VARIACE - DIVADELNÍ STUDIO NEKLID PRAHA
23.20 - až do nevidim / Domeček POPOVDO

neděle 30. 7.
IV. blok, Vstupné: 30,- Kč, děti 10,- Kč
10.30 - 11.00 / KZ / ZAČAROVANÝ LES - (pohádka) - DS MRÁZ PO ZÁDECH PRAHA
Autor Zdeněk Schmoranz
11.10 - 12.25 / KZ / PROPAT - KOMORNÍ STUDIO ÁČKO BENEŠOV, Autor Štědroň,
Uhde, úprava Prášková, PhDr. A. Balatová
12.30 - 13.00 / KZ / POPOVTR
13.00 - 14.00 / OBĚD
Vstupné: 30,- Kč, děti 10,- Kč
14.00 - 15.30 / KZ / PERLY HODŽI NASREDINA - DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV
Autor: Josef Kainar, režie Vlasta Hartlová
15.30 - 17.00 / KZ / POPOVTR
17.00 - 18.30 / KZ / VEČEŘE
V. blok / Vstupné 40,- Kč, děti 20,- Kč
18.30 - 19.30 / KZ / NESPOKOJENOST !!! aneb I Can ´t Get No ... - KULTURNĚ
DIVADELNÍ SPOLEK PUCHMAJER PRAHA, Režie V. Mikulka, M. J. Švejda
19.30 - 21.00 / KZ / SÁGA RODU RASSINY - DIVADLO V. A. D. KLADNO
21.20 - až do nevidim / Domeček POPOVDO

Změna programu vyhrazena

Přihlášky a složenky
si můžete vyzvednout
v kanceláři KD
U Nádraží 602, 391 65 Bechyně
Tel.: 0361/813338, 812 433
Úřední hod.: po - čt 8.00 - 15.30
pá
8.00 - 13.00

KIN

BECHYNĚ

program na červenec2000

Představení začínají ve 20.00 hod.
1. sobota, 2. neděle
DVOJÍ OBVINĚNÍ - Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA.
Vražda není vždycky zločin. Tommy Lee Jones a Ashley Juddová v hlavních rolích
kriminálního filmu. Pro děti do 12 let nevhodné / Vstupné: 40,- Kč / 105 min.
3. pondělí, 4. úterý
JAKO DÝM - Premiéra barevného filmu USA
Nic není svaté a pokušení je vším. Posedlost má i druhou tvář. V hlavních rolích Kate Winsletová
a Harvey Keitel. Mládeži do 15 let nepřístupno / Vstupné: 46,- Kč / 114 min.
6. čtvrtek, 7. pátek
POČÍTÁNÍ MRTVÝCH - Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA
Padlý anděl milosrdenstrví Nicolas Cage v pekle newyorských ulic.
Nový film režiséra Martina Scorseseho. Pro děti do 12 let nevhodné / Vstupné: 45,- Kč / 120 min.
8. sobota, 9. neděle
28 DNÍ - Premiéra barevného filmu USA
Život je pro ni jedná velká párty, ale jenom do určité chvíle...
Sandra Bullocková hledá nový smysl života. Mládeži přístupno / Vstupné: 48,- Kč / 105 min.
10. pondělí, 11. úterý
OSPALÁ DÍRA - Premiéra barevného filmu USA
... budou padat hlavy. Johnny Depp a Christina Ricciová v hlavních rolích hrůzostrašné komedie
režiséra Tima Burtona
Mládeži do 15 let nepřístupno / Vstupné: 45,- Kč / 101 min.
13. čtvrtek, 14. pátek
MYŠÁK STUART LITTLE - Barevný film USA v českém znění
Rodina Littleová se trochu rozrostla. Ale nový člen rodiny je trochu zvláštní.
Mládeži přístupno / Vstupné: 45,- Kč / 92 min.
15. sobota, 16. neděle
NEVĚSTA NA ÚTĚKU - Barevný širokoúhlý film USA
Třikrát utekla svým ženichům od oltáře. Bude čtvrtý ten pravý? Julia Robertsová a Richard Gere
v romantické komedii.
Mládeži přístupno / Vstupné: 48,- Kč / 118 min.
17. pondělí, 18. úterý
MODRÝ BLESK - Barevný film USA
Co může být pro lupiče horšího, než se nechat chytit při činu? Schovat diamant za 20 milionů
na policejní stanici. Akční komedie o zloději, který si musel hrát na policajta.
Pro děti do 12 let nevhodné / Vstupné: 45,- Kč / 93 min.
20. čtvrtek, 21. pátek
ŠESTÝ SMYSL - Barevný film USA
Ne každý dar je požehnáním. Bruce Willis v šokujícím thrilleru.
Mládeži do 15 let nepřístupno / Vstupné: 47,- Kč / 107 min.
22. sobota, 23. neděle
PRCI, PRCI, PRCIČKY - Barevný film USA
Komedie o tom, jak přijít o panictví. Mládeži do 15 let nepřístupno / Vstupné: 45,- Kč / 92 min.
24. pondělí, 25. úterý
AMERICKÁ KRÁSA - Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA
... prohlédněte si ji zblízka. Kevin Spacey a Annette Beningová v hlavních rolích oscarové komedie.
Pro děti do 12 let nevhodné / Vstupné: 40,- Kč / 116 min.
26. středa
HURÁ NA MEDVĚDA ! - Premiéra českého barevného filmu
Prázdninová rodinná komedie. Mládeži přístupno / Vstupné: 40,- Kč / 95 min.
27. čtvrtek, 28. pátek
HURIKÁN V RINGU - Premiéra barevného filmu USA
Vítězil v ringu, aby dvacet let prohrával zápas se spravedlností. Denzel Washington ve strhujícím
dramatu podle skutečné události.
Pro děti do 12 let nevhodné / Vstupné: 45,- Kč / 125 min.
29. sobota, 30. neděle
DRUHÁ ŠANCE - Premiéra barevného filmu USA
Je možné z lásky k tomu druhému změnit svůj pohled na svět? V hlavních rolích Bruce Willis
a Michelle Pfeifferová.
Pro děti do 12 let nevhodné / Vstupné: 45,- Kč / 96 min.
31. pondělí, 1. úterý (září)
SOUTH PARK: PEKLO NA ZEMI - Barevný film USA
Takhle ostrá slova jste ještě v žádném filmu neslyšeli. Celovačerný film natočený podle
populárního animovaného seriálu.
Mládeži do 15 let nepřístupno / Vstupné: 45,- Kč / 81 min.

KIN

srpen 2000

1. úterý
SOUTH PARK: PEKLO NA ZEMI
3. čtvrtek
V KŮŽI JOHNA MALKOVICHE
4. pátek, 5. sobota, 6. neděle
GLADIÁTOR
7. pondělí, 8. úterý
MUMIE
10. čtvrtek. 11. pátek
MUSÍME SI POMÁHAT
12. sobota, 13. neděle
SBĚRATEL KOSTÍ
14. pondělí, 15. úterý
NOTING HILL
17. čtvrtek, 18. pátek
PRINCEZNA ZE MLEJNA II.
19. sobota, 20. neděle
VIKINGOVÉ
21. pondělí, 22. úterý
LEFT LUGGAGE
24. čtvrtek, 25. pátek
JEDEN SVĚT NESTAČÍ
26. sobota, 27. neděle
HALLOWEEN: H2O
28. pondělí, 29. úterý
PATRIOT
31. čtvrtek, 1. pátek
VELKÝ TÁTA

HROŠÍ TIP
NA PRÁZDNINOVÝ
DÁREK PRO DĚTI
ale i pro dospělé

Jen pro Vaši ratolest vytiskneme a svážeme
velkou pohádkovou knihu s 16 barevnými
ilustracemi, v níž bude váš potomek hrát
HLAVNÍ ROLI !
Jeho jméno, jméno jeho nejlepšího
kamaráda nebo kamarádky a město (obec),
kde žije, se objeví v celém pohádkovém
příběhu, takže každá kniha je
ORIGINÁL !
Do knihy lze dotisknout také jakékoli vaše
VĚNOVÁNÍ.
KANCELÁŘ PROPAGACE
KULTURNÍHO DOMU
Přijďte si vybrat z osmi dětských titulů.
Knížku je možné připravit do druhého dne,
nebo dle domluvy.
Pro dospělé nabízíme kultivovanou parafrázi
staroindického poučení o rozkoši
KÁMASÚTRA

Co dìtský den?
Šestý ročník Bursík CUPu
V sobotu 17.6.2000 byl uskutečněn v Senožatech u Bechyně
nohejbalový turnaj za účasti dvaceti družstev.
Obavy pana M. Háši z toho, že bude pro Senožatské
občany hrozbou, se nenaplnily. Sám starosta Města Bechyně pan
Jaroslav Matějka zkontroloval, zda byl splněn požadavek hygieniků.
Organiz átoři děk ují obec nímu za stupitelstvu za
zabezpečení.
Družstva z Bechyně a okolí tentokrát neuspěla a vítězem
turnaje se stalo družstvo Sedlčan. Cenu za nejvzdálenější družstvo
obdrželi piloti z Ruzyně.
Obecenstvo bylo spokojeno. Jak s pečeným prasetem, tak
klobásami a dalším pohoštěním.
Karel Bílek

FC BECHYNĚ
Fotbalové mistrovství Jižních Čech se uskuteční ve dnech 8. a 9. 7.
2000 na stadionu v Bechyni.
Koná se pod záštitou starosty města p. Jaroslava Matějky.
Účast přislíbila mužstva Sk. České Budějovice, Prachatice, Třeboň
a Bechyně.
Vyhodnocení nejlepších hráčů:
Martin Železný, Tomáš Vrchota, Jakub Tureček, Vladimír Smolík,
Michal Špetík, Lukáš Pavlíček, David Fröml, Filip Kučera

Zprávy tenisového oddílu J. Bechyně
Tenisový oddíl Jiskra Bechyně ukončil se smíšenými
družstvy dospělých a dorostu jihočeský přebor v konečném pořadí
takto:
Dospělí :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TK Č. Krumlov A
ZVVZ Milevsko B
LTC Velešín
SKP Č. Budějovice
TK Č. Krumlov B
TK Prachatice
J. Bechyně
Gym. Milevsko

Dorost :
1.
Sp. Sezimovo Ústí B
2.
TK Kaplice
3.
MANE Hluboká n/Vlt.
4.
TK Pelhřimov B
5.
Jiskra Bechyně
6.
Start Č. Budějovice
7.
TK Prachatice
8.
TK Deštná

body
14
12
11
11
10
10
9
7

sety
39/24
39/24
32/31
37/26
32/31
31/32
27/36
15/48

14
13
12
11
10
9
8
7

50/13
48/15
41/22
36/27
32/31
29/34
6/57
10/53

Družstvo dospělých zajíždí dne 24.6.2000 k rozhodujícímu
zápasu s družstvem Sp. S. Ústí B o konečné pořadí jihočeského
přeboru ve skupinách A a B.
Tenisový oddíl Jiskra Bechyně zve všechny své příznivce
na tenisové kurty při příležitosti pořádání XXXIV. ročníku Lázeňského
tenisového turnaje mužů třídy C, ve dnech 22. – 24. 7. 2000 s hrací
dobou:
22. 7. 2000 od 9.00 hod.
23. 7. 2000 od 8.00 hod.
24. 7. 2000 od 8.00 hod. /finále/
Za Vaši účast na Lázeňském turnaji předem děkujeme.

Floorbalový klub SPV TJ Jiskra

(st. žáci) zvítězil v okresním i regionálním kole a postoupil do
republikového finále, kde skončil v osmifinále.
Jako nejaktivnější hráč byl vyhodnocen Vojtěch Ingr.
Starosta mìsta pøijal dne 27. èervna 2000 v obøadní síni dìti, které svými
mimoøádnými výkony reprezentovaly Mìsto Bechynì v roce 2000.
Uplynulý školní rok na obou základních školách byl pestrý i na
nejrůznější sportovní klání a kulturní akce. Redakce blahopřeje
žákům i učitelům k dosaženým výsledkům, přeje jim všem hezké,
slunné prázdniny a těší se na další příspěvky ze sportovní i kulturní
činnosti,které bude i v novém školním roce ráda zveřejňovat.

Tøetí roèník dìtského dne s CHAOSEM se letos pro nepøízeò poèasí konal v KD
Bechynì. Letošního dìtského dne se zúèastnilo více jak 270 rodièù s dìtmi.
Dobrou náladu od zaèátku až do konce udržovala na diskotéce moderátorka
Eldorádia K. Køížová. Zajímavé bylo vystoupení šermíøské skupiny Zikmunda
Wintera a jejich výlet do renesance. U všech soutìží byl pro nás nejvìtší
odmìnou dìtský úsmìv.
Za CK CHAOS VAF

Country Klub CHAOS dìkuje za pomoc pøi uskuteènìní dìtského dne tìmto
sponzorùm:
Andrejsová Vlasta – prodej tiskovin a tabákových výrobkù, Autodoprava – p.
Fábera, Autohas Bechynì s.r.o., Drogerie S+J, Elektro F+F, Hraèky, sport, papír
– p. Hrdlièková, Jihotvar VD Bechynì, p. Josefína Napravilová, Kinokavárna,
Keras Bechyòská keramika, Kvìtinka – p. Lepšová, p. Lála – podlahy, Libušina
lékárna, p. Ludmila Fáková, Ludmila Kiššová – Erinye, MìÚ Bechynì, MUDr. p.
Krejèa, MUDr. p. Pospíšil, novinový stánek – pí Ondøejová, Ovoce a zelenina –
p. Nestával, Pekárna Bechynì – p. Malá, Pohøební ústav – p. Pøibyl, Potraviny
AVA, Potraviny – p. Sládková, Sanitar spol. s r.o., SNN a.s., Štìpán Jankoviè –
obchodní èinnost, Ursíny optik, Taxi – p. Štefl, Tiskaøské práce – p. Pán,
Verpánek – oprava a prodej obuvi, Zahradnictví – p. Beneš a zvláštì KD
Bechynì.

Podpùrná jednota “Svépomoc”

Patøí k nejstarším spolkùm v našem mìstì. Ve svých zaèátcích
v roce 1882 neslo jméno “Spolek vojenských vysloužilcù hrabìte
Alfonze z Paarù”. K pøejmenování došlo za první republiky s tím, že do
Podpùrné jednoty mohly vstoupit i ženy, které v armádì nesloužily.
Na pùvodní, témìø 120 let staré stanovy navazují novì
vytvoøené stanovy z roku 1994, ze kterých citujeme: “Úèelem spolku je
udržení jeho tradic a hmotné podporování èlenù a jejich pøíslušníkù v
nezavinìných nemocech a úmrtích.”
A tak, pokud se èlen nebo jeho rodina dostane do nezavinìné
finanèní tísnì, obdrží podle stanov výpomoc k pøekonání krátkodobého
kritického období jako doplnìk k dávkám, které poskytuje stát. Spolek
nemá takové finanèní prostøedky, aby mohl pomáhat dlouhodobì, ale
na pøekonání kritického období staèí.
Cíle a náplò Podpùrné jednoty Svépomoc jsou vysoce
humánní a zaslouží si ocenìní spoluobèanù.

Zájezd Podpùrné jednoty “Svépomoc”

Dne 17.6.2000uskuteènila Podpùrnájednota “Svépomoc”v Bechyni zájezd prosvé èleny
i veøejnost. Padesát ètyøi zúèastnìných navštívilo chrám sv. Barbory v Kutné Hoøe,
støíbrné doly a kostnici tamtéž. Dále navštívili zámek Kaèina a lázeòské mìsto Podìbrady.
Všichni zúèastnìní byli spokojeni jak s poèasím, tak i programem a organizátorky zájezdu
sestry Bílková a Pøibylová bylypochváleny.
Karel Bílek

Z historie bechyòského modeláøského klubu

V šedesátých letech založili v Bechyni modeláøský klub
pánové Bohuslav Röessler, Antonín Nebesáø, Josef Štìpánek a Zdenìk
Soryè. Poslednì jmenovaný je pøedsedou klubu od jeho založení do
dnešních dnù. Èinnost klubu byla zamìøena na stavbu modelù letadel
rozlièných soutìžních kategorií. Stavba modelù a jejich ovládání prošlo
bouølivým technickým vývojem. V souèasnosti lze vidìt nejen klasické
volné modely, ale i vedle obøích motorových rádiem øízených modelù
také modely s elektrickým pohonem a jejich miniatury, se kterými lze létat
v tìlocviènách, nebo sportovních halách. Každoroènì poøádá klub 5
soutìží, èímž se øadí mezi nejaktivnìjší kluby v jižních Èechách. Práci s
mládeží se nejvíce vìnují pánové Soryè a Tonder. Èlenové klubu se
úspìšnì zúèastòují soutìží, odkud si èasto pøivážejí nejednu trofej. Klub
zve pøípadné zájemce do svýchøad.

Chcete se projet parníkem?
O letošních prázdninách znovu ožije osobní lodní doprava na Vltavě z
Týna nad Vltavou na Orlík.
Podle informací firmy Quarter s.r.o., která bude lodní
dopravu zajišťovat, bude pravidelná doprava zahájena 4.7.2000 a
jezdit se bude vždy v úterý, ve čtvrtek a v neděli až do 28.8.2000.
Odjezd z Týna bude vždy v 8.00 hodin ráno a po třech a půl hodinách
plavby po trase Týn – soutok – Kořensko (plavební komora) – Újezd –
Hladná – Olešná – Podolí most – Červená nad Vltavou – Zvíkov Hrad
se dostanete na zámek Orlík. Celková délka trasy je 47 km. Z Orlíka
bude parník vyplouvat opět v 16.00 hod. a do Týna se cestující po
celodenním výletě vrátí v 19.30 hod.
Za plavbu na Orlík zaplatí dospělý pasažér Kč 180,--, za děti
6-15 let a za psy se platí polovic. Kolo naložené na parník stojí plnou
cenu. Zpáteční jízdenka přijde dospělého na Kč 260,--.
Kromě pravidelné lodní dopravy bude v Týně nad Vltavou
dopravce Quarter s.r.o., nabízet i služby nepravidelné.

ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE
zámecký pivovar
Mezinárodní symposia keramiky Bechynì 1966-2000
do 1.10.
(nová rozšíøená expozice k Intersymposiu 2000)

115 let Støední prùmyslové školy keramické v Bechyni
do 1.10.

KONTAKTNÍ CENTRUM
PRO LIDI OHROŽENÉ DROGOU
TÁBOR - 255 999

FIRMA KLASNA-PURŠ

STØECHY NA
SPLÁTKY
- klempíøské a pokrývaèské práce
- rekonstrukce všech typù støech
Hvožïany 3, 39165 Bechynì
tel. 0361/813 009, 813 747
mobil 0602/354 931, 0602/433 146

Hledám brigádu na prázdniny – hlídání dìtí, douèování. Tel. 0361/813 003.

EM 400 001
Elektrický motorový vùz EM 400 001 byl vyroben v
roce 1903 firmou Ringhoffer v Praze. Elektrická výzbroj byla
dodána firmou Køižík v Praze-Karlínì. Po celou dobu své aktivní
služby tj. do roku 1972 sloužil bez závad. Pøímo z provozu byl
pøedán do Národního technického muzea v Praze jako
provozuschopný exponát.
V souèasné dobì je využíván pro vedení výletních
vlakù, které v letním období poøádá“Klub pøátelelektrické dráhy
Tábor-Bechynì”.
V èervenci asrpnu jezdíkaždou sobotu.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
VÝMÌNA PRÙKAZÙ MIMOØÁDNÝCH VÝHOD BUDE
PROBÍHAT OD 1. ÈERVENCE 2000 DO 31. PROSINCE
2001. V ÈERVENCI A SRPNU 2000 BUDE OKRESNÍ
ÚØAD V TÁBOØE VYMÌÒOVAT PØEDNOSTNÌ
PRÙKAZY, JEJICHŽ PLATNOST KONÈÍ. OSTATNÍ
PRÙKAZY JSOU PLATNÉ PO DOBU V NICH
VYZNAÈENOU, NEJDÉLE VŠAK DO 31. 12. 2001.
INFORMACE MÙŽETE ZÍSKAT NA TELEFONNÍ ÈÍSLE
411 111 (P. ORAVCOVÁ, P. PATOÈKOVÁ).

Nová Škoda.
Nová tøída.
Nová inspirace.
PORADÍME VÁM
PØI VAŠÍ VOLBÌ.
PRO ZKUŠEBNÍ
JÍZDY VOLEJTE:
0602/149489

Škoda Fabia

Nový automobil nyní
naleznete i u Vašeho
nejblišího prodejce
vozù Škoda! Neváhejte
a navštivte nás.

Seznamte se s
pøednostmi nového
vozu: 10 let záruka na
neprorezivìní karoserie, záruka mobility
po celou dobu
ivotnosti vozu,

AUTOSERVIS NOVOTNÝ
s. r. o.
www.skoda-auto.cz

nabídka motorù od 1,4
MPI/50 kW a po 1,9
TDI/74 kW, nejvìtší
prostor ve své tøídì,
airbag øidièe i spolujezdce, ABS

a EDS/ASR. Vyberte si
ze tøí modelových verzí
vybavení Classic,
Comfort a Elegance.

Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: 0334 / 73 15 13
Fax: 0334 / 73 26 16
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