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ECHYŇSKÝ
ŘÍJEN 2015

+ Životní jubilea 
říjen 2015

90 let Vlk Miroslav
88 let Vávrová Marta
87 let Poseděl František
86 let Cikánková Jarmila

Turková Ludmila
Výrutová Božena

85 let Šestáková Hana
Šlechta Zdeněk

82 let Čuba Václav
Kojetín Jaroslav

81 let Bartošová Vlasta
Lacina Jaroslav

80 let Tomanová Ludmila
79 let Boldiš Julius

Severová Anna
78 let Černochová Dagmar

Kohout Bohumil
Trnková Drahomíra

76 let Ondičová Edita
Šonková Jiřina

75 let Trojáček František
Urbaníková Marie

Vše začalo přemístěním tržiště na Vskutku, hospoda pana starosty byla asi 
hovězí dobytek. Dobytčí trhy byly v Bechyni na rohu dnešní Čechovy a Michalské ulice – 
pořádány přesně naproti radnici, v dnešním dnes je zde čp. 399, v té době zde byl 
parku. Na ostatní brav – prasata, kozy, hostinec U České koruny, provozovaný 
ovce, husy, slepice byl vymezen trhový nájemcem Adolfem Loulou.
prostor v západním rohu náměstí – od Po petici organizované panem radním 
kostela nahoru k Soukenické ulici. Emanuelem Paškem (znamenitým to cho-

Učitel Šatra (autor městských kronik) vatelem a prodejcem ryb, plůdků a potěru) 
napsal v roce 1878 článek do Jihočeských mezi majiteli krámů a hospod na náměstí 
listů o tom, jak nezdravá je dolní část (v té době jich bylo13), bylo tržiště po třech 
bechyňského náměstí, kde přímo naproti letech vráceno zpět. A aby zase někoho 
radnici je tržiště na dobytek. „Jaký otravný nenapadlo přestěhovat tržiště do Svatomi-
vzduch vyvinoval se za horkých dnů panu chalská ulice, postaral se pan radní Ema-
starostovi pod okny vnikaje do všech nuel Pašek o vysázení divokých kaštanů 
okolních bytů, že za krásných, teplých dnů a za pomoci knížecího zahradníka Konráda 
ani oken neotevírali. A ani městský lékař Pudila zde založili park. To bylo v roce 1883. 
MUDr. Daniel k tomu nic nenamítal! (Jeho Místo se pak nazývalo po jeho realizátorovi 
dům je dnes Obřadní síní Městského „Emipark“ a na plánku, vyvěšeném na 
úřadu.) Po roce rozleželo se zástupcům radnici, bylo poznamenáno „Paškovy 
obce v hlavách, že by přece bylo dobře sady.“ Paškovým záměrem nebylo ani tak 
přeložiti tržiště na prázdné a nepotřebné zkrášlení místa, jako to, že jeho manželka 
místo – u sv. Michala. Valburga měla koloniální krám s výčepem 

Stalo se. Majitelé hospod a krámů na kořalky tam, kde je dnes třípatrová budova 
náměstí začali zle brojiti proti zavedené bývalého Domu pro seniory a krám byl 
novotě, protože purkmistr Faber a první nejblíže dobytčímu tržišti…
radní přeložili trhy na předměstí pro Josef Štefl
zlepšení svých hospod“.

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
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+ ZLATÁ SVATBA

Padesát let společného života, zlatou 
svatbu, oslaví bechyňští manželé Václav 
a Miroslava Hodovi, neboť 9. 10. 1965 
uzavřeli manželství v Jindřichově Hradci. 
Srdečně k významnému jubileu blahopře-
jeme.

Kterak povstaly stromy ve Svatomichalské ulici
Ty nešťastné stromy na Svatomichalské ulici (tak se jmenovala ulice v 19. stol.) mají 
svoji zajímavou historii a za jejich vysazením byl záměr radních.

+ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 22. září 2015 byli přivítáni starostou 
Města Bechyně Ing. Pavlem Houdkem tito 
noví občánci: Jan Ryba, Anna Kotková, 
Antonie Ťoupalová, Radek Suchan, Rozálie 
Kucová, Eliška Tůmová, Martin Jelínek, Filip 
Maňák, David Fojtík, Dominik Loprais 
a Karel Toman. Rodiče pro své děti obdrželi 
pamětní list s dárkovým poukazem v hod-
notě pětiset korun, knihu s věnováním 
a další dárky. Slavnostní obřad doprovázely 
děti ze Základní umělecké školy Václava 
Pichla pod vedením p. učitele Luboše Zíty. 



+

Nákup hydraulického vyprošťovacího 
zařízení pro jednotku SDH Bechyně

Investiční dotace byla poskytnuta 
z grantového programu „Podpora jednotek 
sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeské-
ho kraje, opatření č.1“ ve výši 100.000,- Kč. 
Dotace byla využita na nákup hydraulického 
vyprošťovacího zařízení a to konkrétně na 
hydraulické nůžky a teleskopický rozpínací 
válec. Finanční spoluúčast města činila 
73.344,60 Kč.

 
ZŠ Františka Křižíka v Bechyni – výměna 
oken severovýchodního průčelí budovy 

Neinvestiční dotace byla poskytnuta 
z grantového programu „Objekty kulturního PODPORA PROJEKTŮ 
dědictví“, opatření „Zvýšené náklady obnovy 

MĚSTA Z GRANTOVÝCH staveb v památkově chráněných územích“ 
ve výši 334.798,- Kč. Dotace byla využita na PROGRAMŮ JIHOČESKÉHO 
výměnu 36 ks dřevěných špaletových oken KRAJE V ROCE 2015
severovýchodního průčelí budovy ZŠ 
Františka Křižíka. Finanční spoluúčast 

Tak jako každý rok i v letošním roce města činila 1.367.014,- Kč. 
město Bechyně využilo některé vyhlášené 

Osvětlení přechodů pro chodce v ulicích grantové programy Jihočeského kraje 
Libušina, Písecká a Tyršova v Bechyni a podalo žádost o poskytnutí dotace. 

Investiční dotace byla poskytnuta Jihočeský kraj pak následně poskytl dotaci 
z grantového programu „Podpora zřízení na tyto projekty:
bezpečnostních prvků na pozemních 

Pořízení hydraulického vyprošťovacího komunikacích“ ve výši 157.346,- Kč. Dotace 
zařízení pro jednotku SDH Bechyně byla využita na osvětlení čtyř přechodů pro 

Investiční dotace byla poskytnuta chodce v ulicích Libušina, Písecká a Tyršova 
z grantového programu „Nákup věcných ocelovými bezpaticovými zinkovanými 
prostředků požární ochrany pro jednotky stožáry se svítidly LED 58W. Finanční 
SDH obcí kategorie JPO II a III“ ve výši spoluúčast města činila 106.453,- Kč. 
160.000,- Kč. Dotace byla využita na nákup 

Dovybavení skateparku v městském hydraulického vyprošťovacího zařízení a to 
sportovním areálu v Bechyni konkrétně na pohonnou jednotku s navijáky 

Investiční dotace byla poskytnuta z gran-a rozpínací nástroj. Finanční spoluúčast 
tového programu „Podpora sportu“, opatření města činila 139.896,- Kč. 
„Obnova vybavení sportovišť a jejich 

Nákup zásahových obleků pro jednotku zázemí“ ve výši 50.000,- Kč. Dotace byla 
SDH Bechyně využita na dovybavení skateparku v měst-

Neinvestiční dotace byla poskytnuta ském sportovním areálu třemi kusy prvků, 
z grantového programu „Podpora jednotek které tvoří jeden komplet překážek tzv. 
sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočes- U rampu. Prvky slouží pro freestyle na kola 
kého kraje, opatření č. 2“ ve výši 32.000,- Kč. i pro jízdu na skateboardu. Finanční 
Dotace byla využita na nákup 3 ks spoluúčast města činila 287.590,- Kč. 
zásahových třívrstvých obleků – kalhoty 

 Ilona Zvolánkováa kabát. Finanční spoluúčast města činila 
 vedoucí investičního odboru24.1461,60 Kč.

+ KOMUNITNÍ PLÁN 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

pro rok 2016

V současné době probíhá komunitní 
plánování sociálních služeb v ORP Tábor 
pro rok 2016. Součástí komunitního 
plánování je i plán sociálních služeb ve 
Městě Bechyni.

Plánování sociálních služeb umožňuje 
budovat kvalitní, dostupnou a provázanou 
síť služeb podle potřeb občanů. Na tvorbě 
plánů se podílí poskytovatelé, uživatelé 
i zadavatelé (=obce) sociálních služeb, 
přičemž do procesu jsou zahrnuty tyto 
subjekty z celého území ORP Tábor. Díky 
tomu je možné lépe plánovat zajištění 
potřebných služeb v Táboře i v okolních 
městech a obcích, provázání všech služeb 
a spolupráci jednotlivých subjektů. 

První plán sociálních služeb města Tábor 
vznikl v roce 2007 a platil pro roky 
2007–2009. Následovala dvouletá aktuali-
zace, jejímž výsledkem byl Komunitní plán 
sociálních služeb města Tábor na období let 
2011–2013. Zároveň byl ve spolupráci 
s okolními obcemi vypracován obdobný plán 
i pro území správního obvodu města Tábora 
jako obce s rozšířenou působností (ORP). 
V roce 2013 byl pak vytvořen už jednotný 
plán pro celou oblast ORP Tábor včetně 
města Tábor a to na roky 2013–2015. 
Protože tomuto plánu končí platnost, začíná 
práce na pokračování plánu s platností pro 
rok 2016. Tento nový plán vzniká s finanční 
podporou z grantového programu Jihočes-
kého kraje a bude dokončen v listopadu 
letošního roku.

Komunitní plány jsou ke stažení na 
webových stránkách města Tábor, v sekci 
sociální služby – komunitní plánování. Zde 
jsou také podrobnější informace o celém 
plánování a jeho historii a najdete zde 
i odkaz na Katalog poskytovatelů sociálních 
služeb s důležitými informacemi o jednot-
livých službách.

Alena Schánilová

+ INFORMAČNÍ 
CENTRUM JADERNÉ 

ELEKTRÁRNY TEMELÍN
V pondělí 21. září 2015 navštívili zástupci 

města Bechyně Informační centrum Jaderné 
elektrárny Temelín v rámci plnění podmínek 
reklamního plnění projektu „Oranžový rok 
2015“.

Byli jsme seznámeni s historií jaderné 
elektrárny, způsobem výroby elektrické 
energie i s výhledem do budoucna. Zhlédli 
jsme instruktážní filmy a se zájmem si 
prohlédli vystavené interaktivní modely 
znázorňující provoz elektrárny a výrobu 
el.energie a prověřili jsme si znalosti při 
zábavném kvizu.

Pavel Houdek, 
starosta města

+ Poděkování za 
partnerství v projektu 

ORANŽOVÝ ROK
I v letošním roce Město Bechyně využilo 

nabídku partnerství v projektu Oranžový rok 
2015 se společností ČEZ a.s.

Chtěl bych touto cestou velice poděkovat 
společnosti ČEZ a.s., která v rámci 
uvedeného projektu finančně podpořila 
pořádání tradičních bechyňských akcí, a to 
soutěž hasičských družstev u příležitosti 
svátku sv. Floriána „O pohár starosty města 
Bechyně“, „Koloběžkovou grand prix 
Bechyně“, „Keramické trhy Bechyně“, 
„Bechyňský festival dechových hudeb“ a 
„Bechyňské doteky“. Všechny tyto akce se 
těšily velkému zájmu a mohu konstatovat, že 
byly velice vydařené. 

Zástupci města navštívili 22. září 2015 
Informační centrum jaderné 
elektrárnyTemelín
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Venkovní posilovací stroje na stadioně
Dovybavený skatepark v městském sportovním areálu
Zahájena II. etapa výstavby parkovišť na sídlišti Písecká
Nový chodník Na Libuši směrem k Laufen s.r.o. ve výstavbě

Zahájena oprava chodníku kolem školky
Chodník Na Libuši k Laufen s.r.o. po dokončení 
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+ KRÁTCE Z JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 

23. 9. 2015

ź Schváleno odkoupení pozemků par. 
2060/1 a 2060/2 v k.ú. Bechyně (Čechova 
ulice) od Státního statku Jeneč, státní podnik 
v likvidaci za cenu 500 tis. Kč.

ź Schválen prodej pozemku č.par. 1031 
v k.ú. Bechyně za cenu 1.050.000,- Kč 
(pozemek v sousedství lázeňského parku) 
a prodej pozemku č.par. 1027/4 v k.ú. 
Bechyně (pozemek pod hotelem U Draka) 
za cenu 200.000,-Kč. 

ź Neschváleno odkoupení pozemků 
č.par. 1302/1 až 1302/17 a 1302/19 v k.ú. 

2
Bechyně za nabízenou cenu 349,- Kč za m . 
Jedná se o lokalitu za stadionem. Pozemky 
v této lokalitě byly geometricky rozděleny na 
parcely, ale nejsou zasíťované.

ź Schválen záměr prodeje části pozemku 
2

par.č. 2478/1 o výměře 74 m  v k.ú. 
Hvožďany u Bechyně. Pozemek se nachází 
před nemovitostí čp. 63 a vlastník této 
nemovitosti podal žádost o prodej části 
tohoto pozemku.

ź Schválen záměr prodeje části pozemku 
2

PK č.51 o výměře 171 m  v k.ú. Senožaty 
u Bechyně. Jedná se o pozemek u areálu 
bývalého zemědělského družstva.

ź Schváleno zadání změny č. 2 ÚPO 
Bechyně rozšířené o parc.č. 47/18 v k.ú. 
Senožaty u Bechyně. Změna č. 2 obsahuje 
tyto lokality:

§ k.ú. Bechyně: parc. 781/1, 781/2, 
781/3, 781/4, 781/5, 781/6, 781/7, 
781/8 (areál firmy KERAS CZ s.r.o.) na 
smíšené území pro bydlení a podnikání

§ k.ú. Bechyně: parc.č.1186/1 na plochu 
pro sport a rekreaci, rybník

§ k.ú. Senožaty u Bechyně: parc.č. 54 na 
smíšené území pro bydlení a podnikání 

§ k.ú. Senožaty u Bechyně: parc.č. 47/18 
změna funkčního využití z plochy pro 
výrobu a podnikání na smíšené území 
umožňující bydlení i podnikání.

ź Schválena obecně závazná vyhláška 
č. 2/2015, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 6/2010 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství. 
Předmětem změny je sjednocení sazeb pro 
tzv. tržní prodej.

ź Schválen prodej dalších dvou volných 
bytových jednotek 2+1 Na Libuši 2+1 za 
kupní ceny 383.749,-Kč a 342.000,-Kč.

ź Zastupitelstvo rozhodlo o tom, že 
projektová dokumentace na stavbu s náz-
vem „Rekonstrukce komunikace II/135 ve 
staničení 7,907–8,637 km v Bechyni“, která 
zahrnuje celkovou rekonstrukci komunikace 
včetně provedení nových chodníků a veřej-
ného osvětlení ve vlastnictví a správě města 
Bechyně, bude dokončena dle varianty, 
která řeší posunutí zídky u sv. Michala, 
snížení počtu parkovacích míst u stávající 
zastávky autobusu, zachování javorů 
u židovského hřbitova a novou výsadbu 
v prostoru u sv. Michala.

S ohledem na rozsah některých přijatých 
usnesení není možné všechna zveřejnit ve 
zpravodaji. Všechna usnesení zastupi-
telstva a jejich úplná znění jsou zveřejněna 
na úřední desce a na webu města 

případně jsou 
k nahlédnutí na MěÚ.

(fs) 

č.

(www.mestobechyne.cz), 

+
u stávající zastávky autobusu, zachování REKONSTRUKCE 
javorů u židovského hřbitova a novou 

MICHALSKÉ ULICE výsadbu v prostoru u kostela Sv. Michala.
Jedná se o rozhodnutí vycházející 

Zastupitelstvo se na svém jednání 23. 9. z vyváženého kompromisu zohledňující 
2015 projednalo návrh rekonstrukce požadavky příslušných dotčených orgánů, 
komunikace II/135 v Michalské ulici. možností technického řešení, stanovisek 

dotčených orgánů státní správy, názorů 
Vzhledem k dopravnímu řešení a potřebě nezávislých odborníků, obyvatel této lokality 

opravy chodníků projektant již od počátku a v neposlední řadě lidí, kteří připojili svůj 
předpokládal, že může dojít k zásahu do podpis pod petici Za zachování historického 
zídky a vegetačních ploch (parc. č. 2038) rázu Michalské ulice v Bechyni.
před kostelem sv. Michala. Proto Město Tato ulice se v poslední době stala 
Bechyně jako vlastník pozemků projednalo předmětem mnoha diskuzí a samotnému 
tuto možnost již v počátku s Národním rozhodnutí předcházela řada jednání. Nelze 
památkovým ústavem. opominout ani prezentaci připravovaného 

Dne 20. 1. 2015 byl připravovaný záměr projektu veřejnosti v kulturním domě dne 
rekonstrukce Michalské ulice řešen na místě 17. 9. 2015. Od samého začátku prezentace 
za účasti Národního památkového ústavu, byla zřejmá snaha o otevřené představení 
územního odborného pracoviště v Českých projektu ve všech variantách se všemi 
Budějovicích, zastoupeného Ing. Ehrlichem, souvislostmi a dopady. Byl dán prostor 
a Městského úřadu v Bechyni (Ing. Rejlek, každému, kdo se chtěl na cokoliv zeptat 
Ing. Blažková). nebo jen říci svůj pohled na věc. Jednání 

mimo jiné potvrdilo, že názory na budoucí Národní památkový ústav zaslal následu-
úpravy v Michalské ulici nejsou ryze jící stanovisko k připravovanému projektu:
odmítavé. Potěšitelné je zjištění, že je vidět „Podle dostupných podkladů lze před-
i snaha naslouchat a přemýšlet o argumen-pokládat, že během 19. století byl prostor 
tech projektanta, investora a dotčených před hřbitovem vysvahován k vozovce, 
orgánů. Škoda jen, že tomuto jednání prakticky po celé 19. století zůstal bez 
předcházely různé „zaručené“ mediální stromů. Na konci 19. století byly v prostoru 
zprávy, obviňování z utajování informací před hřbitovem vysázeny jírovce, které byly 
apod. Celé jednání lze v zásadě považovat počátkem 20. století vyměněny za stávající 
za velice užitečné, byť se v úvodu zdálo, že lípy. Porost byl dále uvolňován probírkou, 
tomu tak nebude. Tímto připomínáme, že se zejména v okolí kostela. Zídka byla 
vždy můžete při jakýchkoliv nejasnostech vystavěna až dodatečně po výsadbě stromů, 
ptát přímo u zdroje a vyhnout se tak pravděpodobně v 10. letech 20. století 
zbytečným spekulacím.Stávající svislá zídka s rovnou korunou se 

Následné vyjádření respektu zástupce liší od původního skloněného tarasu na 
petičního výboru ke kolektivnímu rozhodnutí fotografiích – předpokládáme, že k pře-
zastupitelstva je potěšitelným signálem, stavbě zídky došlo při výstavbě stávající 
který dává naději na úspěšnou realizaci zpevněné silnice. Z hlediska hodnot 
tohoto projektu. chráněných městskou památkovou zónou 

a prostředím kulturní památky kostela Místostarosta Ing. Jiří Rejlek
konstatujeme, že za legitimní lze považovat 
jak podobu ulice se zídkou, která je poslední 
vývojovou fází lokality, tak vysvahovanou 
podobu bez zídky, která lépe odpovídá 
dřívějšímu stavu po výstavbě kostela se 
hřbitovem.

V případě alejí nebo stromořadí, které 
vznikly jednorázovou výsadbou jako 
záměrně komponovaná součást zahradní 
nebo krajinářské úpravy, je v památkové 
péči upřednostňována jednorázová výměna 
za pravidelnou výsadbu stejné velikosti 
stromů. Pouze tak lze obnovit historicky 
aplikovaný kompoziční záměr, obvykle 
sloužící k prostorovému zvýraznění komu-
nikace nebo vymezení prostoru. V daném 
případě Michalské ulice se jedná o jedno-
rázově vzniklý kompoziční záměr z přelomu 
19./20. století, pro jehož obnovu je z památ-
kového a kompozičního hlediska vhodnější 
jednorázová výměna.“

Koncem srpna pak byly panem Ing. Ma-
rouškem městu předány zpracované návrhy 
možných řešení a zastupitelé s nimi byli 
seznámeni velmi podrobně na mimořádné 
schůzce 4. září. Následně po zvážení všech 
aspektů zastupitelstvo odsouhlasilo 23. září 
k dalšímu zpracování projektu navrhovanou 
variantu č.1 s úpravami, které vyplynuly 
z diskuze a lze je provést při dodržení všech 
předpisů a závazných norem.

Projektová dokumentace, která zahrnuje 
celkovou rekonstrukci komunikace včetně 
provedení nových chodníků a veřejného 
osvětlení, tak bude řešit posunutí zídky u sv. 
Michala, snížení počtu parkovacích míst  

IMFORMACE K PROJEKTOVÝM 
DOKUMENTACÍM

Na rekonstrukci Michalské ulice jsou 
v současné době zpracovávány celkem tři 
projektové dokumentace:

1) projektová dokumentace s názvem 
„Bechyně – rekonstrukce a dostavba kana-
lizace a vodovodu v Michalské ulici včetně 
přepojení přípojek“. Tuto projektovou doku-
mentaci zpracovává firma VAK projekt s.r.o. 
a hradí ji město Bechyně. Projekt řeší 
rekonstrukci stávajícího vodovodu a kana-
lizace v Michalské ulici. Dále projektová 
dokumentace řeší odkanalizování části 
Michalské ulice pod židovským hřbitovem 
a napojení na vodovod v místech, kde zatím 
kanalizace a vodovod nejsou vybudovány 
vůbec. 

2) projektová dokumentace s názvem 
„Rekonstrukce komunikace II/135 ve 
staničení 7,907 – 8,637 km v Bechyni“. Tuto 
projektovou dokumentaci zpracovává Ing. 
Josef Maroušek a hradí ji Jihočeský kraj.  
Projekt řeší celkovou rekonstrukci komu-
nikace ve vlastnictví Jihočeského kraje 
a provedení nových chodníků a veřejného 
osvětlení ve vlastnictví města Bechyně. 

3)   projektová dokumentace s názvem 
„Místní komunikace na par.č. 2031/1 a 2036 
v k.ú. Bechyně“. Tuto projektovou doku-
mentaci zpracovává Ing. Josef Maroušek 
a hradí ji město Bechyně. Projekt řeší opravu 
místní komunikace na par.č. 2031/1 v k.ú. 
Bechyně a rekonstrukci místní komunikace 
na par.č. 2036 v k.ú. Bechyně.
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www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ ří en j
2015

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

PRO DĚTI

PROVOZ HERNY
pondělí, středa 9.00 – 11.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč,
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů

Středa 7. října / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík – výtvarná dílna

Sobota 10. října / 9.00–11.00 hod. / Přísálí KD
Prostor pro prodávající bude otevřen od 8.30 hodin. 

Středa 14. října / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík – výtvarná dílna

Sobota 17. října / 9.00–9.45 hod. / RC Hrošík – výtvarná dílna
 před „Pralesní pohádkou“

Středa 28. října / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík – výtvarná dílna 

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

+ POVÍDALA VRÁNA VRÁNĚ

+ PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ A POTŘEB

+ NA KLOBOUČKU ČERVENÉM 
SKVÍ SE TEČKY BÍLÉ

+ POHÁDKOVÁ DÍLNIČKA

+ STROM

+ DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO 

 

GALERIE

GALERIE GALVÍNA
3. 10.–7. 11.

Vernisáž 3. 10. 2015 v 15 hod.

ak. malíř PETR ŠTOJDL – obrazy 

GALERIE U HROCHA
brazy 

(výstava je prodejní) V případě zájmu výstavu 
zpřístupníme i mimo akce v pracovní době, volejte 778 545 507.

JAROMÍR MATOUŠEK – o

KULTURNÍ KALENDÁŘ

Sobota 17. října / 10.00 hod. / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Někdy se nám podaří ztišit a náhle vidíme kolem sebe spoustu 
nových věcí. Staňme se tedy na chvilku pozorovatelé života, který 
je kolem  nás. Loutková pohádka je určena pro všechny lidi, kteří 
rádi objevují a pozorují nové věci. Zažijeme spoustu legrace, ale i  
napětí. Těšíme se na vás v jihoamerickém pralese. Tiše, už to 
začínáááááááá ááááááááááááá áááááá.
Hraje: Antonín Novotný
Od 9.00 Pohádková výtvarná dílnička v RC Hrošík

PRALESNÍ POHÁDKY

GALERIE 2+1 

Výstava komiksů  jedné z 
nejvýznamnějších současných 
českých výtvarnic. Umělkyně 
mnoha oborů, jejíž dílo spojuje 
nevídaný smysl pro humor. 
Vernisáž v pátek 23. října ve 
21.00 hod. 
Výstava potrvá do 29. listopadu.
Prohlídka po dohodě na tel. 778 
545 507 nebo v kanceláři KD

ŠETŘETE SI 
EMOCE

VENDULA
CHALÁNKOVÁ

HUDBA DUŠEVNÍ AKTIVITY
BABÍ LÉTO     KAMNÁŘSTVÍ VE STARÉ BECHYNI

Čtvrtek 29. října / 17. hodin / RC Hrošík / Vstup zdarma
Příjemné posezení a popovídání nejen pro seniory. Přijďte se 
podělit o své znalosti či vzpomínky a dozvědět se něco nového o 
historii našeho města.

Úterý 13. října / 19.30 hod. / Velký sál KD / Vstupné 250 Kč
Dvojnásobní držitelé slovenské divácké ceny OTO v kategorii 
Hudební skupina, společně s Richardem Müllerem čtyř-
násobní majitelé platiny za album Hlasy a Hlasy 2, oceněni 
Krištáľovým krídlom za Album roku, to je vokální skupina 
Fragile, která se letos chystá v rámci své CZ Tour 2015 i k nám 
do Bechyně! 
Předprodej vstupenek již probíhá v kanceláři KD, v Městském 
informačním centru, na www.kulturnidum.cz lze zakoupit vstupenky 
on-line a nově lze i vstupenku poslat na chytrý mobil. Dále  jsou 
vstupenky v prodeji na www.ticketportal.cz
Výherci dvou volných vstupenek jsou: Helena Bradáčová, 
Iveta Schmidtová a Karel Klaška. Výherce kontaktujeme.

FRAGILE
DIVADLO

Sobota 10. října / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstup 70 Kč
Hra táborského souboru Kapota o tom, jak byl Jan Žižka vyslán z 
Blaníku, aby vyzvěděl, zda už je v Čechách nejhůře. Komedie plná 
husitů, duchů, úředníků a trpaslíků.
Hraje: Divadlo KAPOTA

AŤ ŽIJÍ HUSITÉ

Čtvrtek 22. října – neděle 25. října / Kulturní dům / Zdarma
26. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla, 
která je zdarma přístupná veřejnosti. Program na webu 
www.kulturnidum.cz a  plakátech.

NAHLÍŽENÍ



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

POHYBOVÉ AKTIVITY

Každé pondělí / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík 
Zdravé a efektivní cvičení pro všechny věkové kategorie. Zvyšuje 
sílu a flexibilitu svalů, odbourává bolesti zad, kloubů, páteře, 
pomáhá získat pevné, dlouhé a štíhlé svaly, ohebnou páteř a klouby 
bez bolestí, příznivě ovlivňuje koncentraci a dýchání.

PILATES

TANEC

Každé pondělí / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík
Je intenzivní, zábavné cvičení ve vyšším tempu, spojení prvků 
pilates, tance a boxu, kterým dochází ke spalování kalorií a zároveň 
k posílení a vytvarování svalů.

PILOXING®

Každé úterý / 18.30–19.30 hod. / RC Hrošík
Jedná se o účinný dynamický trénink celého těla, zlepšuje 
výkonnost a vede ke zrychlení metabolismu – hubnutí.

KRUHOVÝ TRÉNINK, TABATA

Každý čtvrtek / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

BOSU CARDIO®

Informace o Pilates, Piloxingu, Bosu Cardio a Kruhovém tréninku – 
Tabata u paní Romany Honsové na tel. 721 111 541, 
FB: Cvičení s Romčou Bechyně
Cena 65 Kč/lekce, možnost zakoupení permanentky na 5 lekcí za 
300 Kč či na 10 lekcí za 600 Kč. 

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

ZUMBA PRO DĚTI

Každé pondělí do 7. 12. / od 18.45 hod. / Klubovna KD
Orientální tanec je ideální pohyb pro všechny, kterým dělá jiný druh 
cvičení problémy. Zlepšuje se držení těla, odstraňují se různé bloky 
a celkově má tanec velice pozitivní vliv na zdravotní stav.
Bližší informace na  www.raeesah.wz.cz  nebo Kristýna Kvardová, 
tel. 721 503 325

FIT ORIENT

Středy od 7. října do 16. prosince / 8.30–9.30 a 17.30–18.30 
hod. / Klubovna KD
SM = stabilizační a mobilizační systém. Aktivní cvičení s elastickým 
lanem vhodná pro každý věk. Komplexní systém péče o pohybový 
aparát, funkci vnitřních orgánů a celkové zpevnění těla. 
Kurz 10 lekcí, info a objednání M. Bambasová, tel. 608 223 271

SM SYSTÉM

PŘIPRAVUJEME

Čtvrtek 5. listopadu / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 300, 
280 a 250 Kč

Shirley Valentine je jméno dívky, kterou ta současná, čtyřicetiletá 
matka rodiny a manželka počestného občana, už dávno není. I když 
se musí starat hlavně o to, aby život její rodiny žijící v Liverpoolu 
běžel ve vyježděných kolejích, sny a touhy té dívky, kterou kdysi 
byla, v ní zůstávají. Snad proto podlehne návrhu své kamarádky 
a udělá něco, co se od ní neočekává – odjede na dovolenou do 
míst, kde se pěstuje vinná réva, do Řecka. A tam začíná nový život, 
nové dobrodružství, všechno to, co už považovala za ztracené. 
Bravurní komedie o hledání sama sebe, z dílny známého britského 
komediografa Willy Russella, je určena nejen všem ženám 
středního věku, ale všem, kdo mají rádi dobrou zábavu. 
Předprodej vstupenek na www.kulturnidum.cz, v kanceláři KD 
a Městském informačním centru Bechyně.

SHIRLEY VALENTINE

Středa 25. listopadu / 17.00 hodin / Městské muzeum / 20 Kč
Přednáška s názvem „Jihočeské Vánoce“ o Luciích, Barborkách, 
Ambrožovi a jiných dřívějších zvycích týkajících se adventu 
a Vánoc. V sále muzea bude přednášet PhDr. Jiří Prášek, ředitel 
Prácheňského muzea v Písku. 

JIHOČESKÉ VÁNOCE

Pátek 16. října / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstup 100 Kč
Předprodej vstupenek on-line na www.kulturnidum.cz

KURZ TANCE – prodloužená

Sobota 24. října 2015 / 20.00 hod. / Velký sál KD / Vstup 50 Kč
Vystoupení mladých kapel z našeho regionu. 

LADÍ/NELADÍ
FYLOZOFY JAM
MONOTONIC STEREOTYPE

JEN TAK TRIO

 (garage-rock Bechyně)

 (rock na vícero způsobů 
Týn nad Vltavou/Bechyně)

 (folk Bechyně) 

HUDBA

Středa 11. listopadu / 19.00 hod. / Malý sál KD / Vstup 70 Kč / 
50 Kč studenti a senioři  Premiéra DS Lužnice

ANI ZA MILION

Úterý 3. listopadu – lampionový průvod

REJ SVĚTLUŠEK

ZAJÍMAVOSTI

Čtvrtek 15. října / 15.00 hod. / RC Hrošík / Vstup zdarma
Přednáška advokátky JUDr. Barbory Hrdinové.

OCHRANA PROTI ŠMEJDŮM 
A OBEZŘETNOST PŘI UZAVÍRÁNÍ 
SMLUV

Sobota 31. října / 17.00 hod. / Velký sál KD / Vstup zdarma 
Prodejní módní přehlídka. 
Pořádá TEXTIL – GALANTERIE, Dlouhá 53, Bechyně.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

S radostí upozorňujeme, že jsme na našich webových 
stránkách zprovoznili on-line předprodej vstupenek. Přes 
internetové bankovnictví si koupíte vstupenky pohodlně 
z domova a vytisknete si je. Majitelé chytrých telefonů si po 
stažení aplikace mohou vstupenku nechat poslat přímo do 
mobilu bez nutnosti si ji tisknout.

One 
woman 
show 
Simony 
Stašové

!



+ PODZIM V KNIHOVNĚ

Se začátkem školního roku jsme s dětmi 
v městské knihovně a na pobočce ve 
Hvožďanech obalovali učebnice. Celkem 
jsme vyrobili asi 90 obalů. Za rok určitě akci 
zopakujeme. 

Nejen děti, ale i my knihovnice jsme spolu 
s našimi čtenářkami – švadlenkami a panem 
ředitelem kulturního střediska zavítali do 
školy, a sice do speciální základní školy při 
dětské psychiatrické nemocnici v Opařa-
nech. Tam jsme přivezli naše výrobky 
z Dobrodílny (sáčky na tělocvik, polštářové 
sedáky a kapsáře). Dostalo se nám milého 
přijetí paní ředitelky i vyučujících. Se záj-
mem jsme si prohlédli školu a obdivovali 
pracovní nasazení zaměstnanců i samot-
ných dětí. Překvapilo nás, že žáci ve škole 
nejen pracují, ale i relaxují a mají možnost 
nacvičit např. sebeobsluhu v cvičném bytě, 
který jim evokuje domácí prostředí. 
Návštěva takového zařízení byla pro některé 
z nás prvním setkáním s nelehkou situací 
dětí a rozhodně nelitujeme rozhodnutí 
věnovat trochu svého času ve prospěch 
potřebným. Rádi bychom ve vyrábění 
pokračovali… přidáte se?

V ten samý den 14. září jsme navštívili 
ještě Domov seniorů, kde jsme si povídali 
o životě a knihách paní Vlasty Javořické, 
oblíbené autorky píšící o údělu prostých 
vesnických lidí. Přivezli jsme na ukázku 
knihy z našeho fondu a v prezentaci 
představili spolutvůrce ilustrátory. Společně 
jsme vybírali nejzdařilejší ilustrace nejlépe 
vystihující dílo paní Javořické. Shodli jsme 
se na tom, že nejvýstižnější a nejhodnotnější 
ilustrace jsou od výtvarnice Anny Bělíkové. 
Příští setkání připravujeme na měsíc leden.

I v měsíci říjnu se v knihovně nudit 
nebudete. Týden knihoven zahájíme 
v pondělí 5. 10. setkáním s dětmi, abychom 
si popovídali o knihách, které stojí za 
přečtení a ještě pomůžou získat body – perly 
do naší čtenářské soutěže. 

Ve středu 7. 10. v 16 hodin zveme do 
rukodělné dílny, kde si vy i vaše děti může-
te vyrobit razítko pro radost. 

Plánujeme setkání se spisovatelkou Ivou 
Pekárkovou a Ivou Procházkovou, po 
Máchových stopách se možná vypravíme 
s paní spisovatelkou Martinou Bittnerovou. 
Termíny těchto besed jsou teprve v jednání, 
budeme vás informovat na plakátech. 
Během celého měsíce v knihovně prodá-
váme vyřazené knihy a časopisy a dočkáte 
se i nabídky většího počtu knižních novinek. 
Těšíme se s Vámi v knihovně na viděnou 
a ještě upozornění na zajímavé táborské 
setkání malých nakladatelů Tabook. 

EH

+ JAK JSME DALI 
SBOHEM LÉTU

Během léta se naše malé neposedné 
dětičky změnily na indiány. A jejich řádění 
přineslo jen to, že před kulturním domem 
zněly tóny bubnů, stoupal dým k oblakům od 
táborového ohně a linula se vůně pečeného 
masa. Malí indiáni obstáli ve všech 
zkouškách dovednosti, mršnost těla prověřili 
v indiánské rozcvičce pod vedením paní 
Houdkové a prokázali i šikovnost prstíků.  
Děkujeme všem, kteří se spolu s malými 
indiány zúčastnili, zejména pak Denise 
s koníkem Džejkem, Haně Filipové za 
úžasný dort, správci městských lesů Jiřímu 
Hlasovi a kapele Jen tak trio, která zahrála 
malým i velkým indiánům před promítáním 
posledního letošního letního kina Páni kluci. 
Děkujeme všem a těšíme se zase brzy 
naviděnou!

Za RC Hrošík Nikola Filipová a KSMB

měst a malebných vesniček, Hodonice – MĚSTSKÉ 
publikace vydaná k 110. výročí Sboru 

INFORMAČNÍ dobrovolných hasičů v Hodonicích). Pokud 
se někdo zabývá židovskou tématikou nebo CENTRUM
jen chce nechat na sebe dýchnout z trochu 
již pozapomenuté historie, může si u nás Tak už zase jen marně vzpomínáme na 
půjčit klíč od židovského hřbitova v Michal-léto a balíme se do svetrů. Jak rychle uběhlo 
ské ulici.léto, tak rychle uběhla turistická sezóna. 

Závěrem musím říci, že jsem strašně První turisty jsme přivítali 4. května, kdy se 
pyšná, na to že jsem „Bechyňačka“. Za těch otevřelo městské informační centrum. Od 
pár měsíců turistické sezóny jsem vyslechla května do září nás navštívilo přes 2000 
tolik chvály. Bechyně má ohromný potenciál, turistů z Čech a kolem stovky ze zahraničí. 
lidé jsou uchváceni zdejší krajinou, obdivují Městské informační centrum sídlí v budově 
nově zrekonstruované náměstí, chválí městského muzea, a tudíž slouží i jako 
lázeňské služby i laskavý přístup zdejších pokladna a propagace muzea. Turisté, kteří 
podnikatelů. Jsou nadšeni z exkurzí do k nám zavítají a navštíví naše muzeum jsou 
zámku i kláštera, rádi vyběhnou i sto schodů nadšeni. V lidech je bohužel stále zažitý 
na vyhlídkovou věž kostela sv. Matěje, kde model muzeum = nuda, ale to opravdu 
se při zajímavém výkladu paní Anny Vadové neplatí o našem muzeu, které zajímavou 
kochají pohledem na město i okolí. formou podává přehled o Bechyni od 
Nesmíme usnout na vavřínech a dál se pravěku po současnost.
snažit zlepšovat všechny naše služby Ale zpět k našemu infocentru. Návštěv-
a nabízet turistům, co nejvíce. Může na tom níkům se snažíme podat veškeré informace 
zapracovat každý „Bechyňák“, stačí jen malý o Bechyni, ať už upozornit na zajímavá místa 
úsměv. ve městě i okolí, či nabízet bohatý kulturní 

RHživot. Díky panu Petru Chaloupkovi zde 
Provozní doba: říjen–dubenmáme pro sportovní nadšence tipy na 
PO zavřeno cyklotrasy i pěší turistiku. Spolupracujeme 
ÚT, ČT, PÁ 9–12 12.30–15 i s Nadací Jihočeské cyklostezky, pomocí 
ST 9– 17 které zásobujeme nadšené cyklisty spou-

stou potřebných cyklomap. Mnozí návštěv-
níci kvitují i náš bezplatný internetový 
koutek. Rádi bychom přispěli k propagaci 
našich místních šikovných keramiků, 
prodáváme „veselé“ hrnečky pana Milana 
Voborského i některé výrobky z dílny pana 
Petra Kabáta. Také jsme se zapojili do 
projektu Toulava – regionální produkt. 
Jednak sloužíme jako výdejní místo karty 
Toulavka (zážitková karta umožňující čerpat 
množství slev a bonusů v restauracích, 
památkách i penzionech, v zimě slouží i jako 
skipass) a jednak prodáváme výrobky 
místních drobných podnikatelů, ať už jsou to 
svíčky z včelího vosku, krémy s pryskyřice, 
vinuté perly (skleněné šperky) či krásné 
dřevěné hračky. Rádi přivítáme i místní 
obyvatele, kteří si u nás mohou zakoupit 
vstupenky na kulturní akce Kulturního stře-
diska města Bechyně či vybrat dárek 
v podobě zajímavé knihy (Lidé od vody – 
o historii voroplavby, Táborsko – kniha plná 
fotografií přírody, nekonečných výhledů do 
kraje kapliček, temných lesů, nádherných 

12 12.30–

+ TVOŘÍTE, JSTE 
KREATIVNÍ? 

PŘEDVEĎTE SE NA 
ADVENTNÍM TRHU

Městské muzeum jako každý rok 
připravuje na první adventní neděli tradiční 
trh. Pokud doma něco vyrábíte, tvoříte nebo 
pokud se již se svými výrobky prezentujete 
na podobných internetových stránkách jako 
je Fler.cz, ozvěte se. Tel.: 

JJ 

774 911 067
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KINO BECHYNĚ ŘÍJEN 2015 

Více informací a rezervace vstupenek: www.kinobechyne.cz

1. ČTVRTEK VE 20.00

MARŤAN
Dobrodružný / sci-fi – USA

Před šesti dny se astronaut Mark 
Watney (Matt Damon) jako jeden 

z prvních lidí prošel po Marsu. Teď bude 
ale nejspíš taky prvním člověkem, který 
tam zemře, sám a bez spojení se Zemí. 

Filmové adaptace bestselleru Andy 
Weira se ujal slavný režisér Ridley Scott 

(Vetřelec, Prometheus, Gladiátor).
134 minut, české titulky, mládeži 

přístupný od 12 let, 120 Kč

3. SOBOTA V 17.00

HOTEL TRANSYLVANIE 2
Animovaný / rodinný – USA

Rodinka Draculů se ve zcela nové 
strašidelné komedii vrací s novou 

dávkou dobrodružství!
90 minut, český dabing, 

mládeži přístupný, 120 Kč

8. ČTVRTEK VE 20.00

WILSONOV
Detektivní / komedie – ČR

Komedie s detektivní zápletkou ve stylu 
slavných českých filmů Adéla ještě 
nevečeřela nebo Tajemství hradu 
v Karpatech s Jiřím Macháčkem 

a Vojtěchem Dykem v hlavních rolích. 
115 minut, mládeži přístupný, 130 Kč

10. SOBOTA V 17.00 

PAN
Rodinný / fantasy / dobrodružný – USA
Pan je uličník z londýnského sirotčince, 
který není pro něj nejvhodnější místo. 

Stane něco neuvěřitelného – Pan opustí 
sirotčinec a ve své fantazii se ocitne ve 
světě pirátů, válečníků a pohádkových 

bytostí obývajících Zemi Nezemi.
111 minut, český dabing, 
mládeži přístupný, 110 Kč

10. SOBOTA VE 20.00

NEMILOSRDNÍ
Akční – Francie

Jean Reno se vrací v novém akčním 
filmu. Buren je starší policajt, který nikdy 

nehrál podle pravidel. On a ani jeho 
parťáci se nebojí použít sílu a zbraně 

proti pařížskému podsvětí.
90 minut, české titulky, 

mládeži přístupný od 12 let, 120 Kč

13. ÚTERÝ VE 20.00

LAPUTA
Drama – ČR

Johanka (Tereza Voříšková) tráví 
veškerý čas ve své kavárně Laputa. Má 

tolik možností, jak prožít svůj život. 
Přesto jí tato svoboda přináší pocit 

úzkosti a osamocení. Laputa je ostrov 
sám pro sebe. Johanka na něm trčí a 

neví, co se sebou dál…
93 minut, mládeži přístupný 

od 15 let, 110 Kč

20. ÚTERÝ VE 20.00

PURPUROVÝ VRCH
Gotický horor – USA

Na Purpurovém vrchu stojí dům, 
kterému je lepší se vyhnout. Nezvané 

návštěvníky odrazuje zlověstnou 
krvavou barvou okolní půdy a děsivými 

tajemstvími, jež prosakují z jeho 
bortících se zdí. Otázkou je, co se 

stane s návštěvníky, které jeho 
majitelé pozvou.

119 minut, české titulky, mládeži 
přístupný od 15 let, 110 Kč

24. SOBOTA V 17.00

MRKÁČEK BILL
Animovaný / rodinný – Austrálie

Animovaná dobrodružství 
neposedného medvídka koaly 

Mrkáčka Billa a jeho přátel.
91 minut, český dabing, mládeži 

přístupný, 100 Kč

24. SOBOTA VE 20.00

STÁŽISTA
Komedie – USA

Robert De Niro hraje ve filmu Bena 
Whittakera, 70letého vdovce, který si 

uvědomil, že odchod do důchodu není 
až tak skvělý, jak se říká. 

Využije příležitosti vrátit se znovu 
do hry a stane se vedoucím stážistou 

módního webu, který založila 
a provozuje Jules Ostinová 

(Anne Hathaway).
121 minut, české titulky, 

mládeži přístupný, 110 Kč

27. ÚTERÝ VE 20.00

PARANORMAL ACTIVITY: 
THE GHOST DIMENSION

Horor – USA
Potíte se strachy, nemůžete dýchat, 
chcete utéct, ale jste paralyzováni 

strachem. Tyto stavy zažívají v kině 
diváci extrémně úspěšné hororové série 
Paranormal Activity. Tvůrci nejnovějšího 

pokračování však slibují ještě o něco 
děsivější zážitek.

119 minut, české titulky, mládeži 
přístupný od 15 let, 120 Kč

29. ČTVRTEK 20.00

CELEBRITY s.r.o.
Komedie – ČR

Děj filmu nás zavede do blíže 
nejmenovaného filmového studia se 
všemi typickými postavičkami tohoto 

světa rychloobrátkové zábavy. Hrají: Jiří 
Mádl, Monika Horváthová, Vilma 

Cibulková, Filip Kaňkovský, Martin 
Stránský, Zuzana Bydžovská, 

Ladislav Mrkvička a další.
103 minut, mládeži přístupný, 120 Kč

Změna programu vyhrazena

+HUDEBNÍ PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

Taneční večery – kavárna
19.30–22.30 hod. Vstupné 25 Kč

1. 10. Čt Mr. Driver
3. 10. So Mr. Driver
4. 10. Ne Allegro
6. 10. Út RM band
8. 10. Čt Allegro

11. 10. Ne Mr. Driver
13. 10. Út Mr. Driver
15. 10. Čt Cora
18. 10. Ne Allegro
20. 10. Út RM band
22. 10. Čt Allegro
25. 10. Ne Allegro
27. 10. Út RM band
29. 10. Čt Technicz

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

2. 10. Pá Cora
9. 10. Pá Ševětínka

16. 10. Pá Allegro
23. 10. Pá Technicz
30. 10. Pá Ševětínka

Pohlazení od písničky
určeno k poslechu – jídelna
vstupné 30 Kč
19.30–21.00 hod.

5. 10. Po Allegro
12. 10. Po Escalona
19. 10. Po Luňáčci
26. 10. Po Malá muzika

Na žádné akci se nekouří!

31. října v 17.00 
se v kulturním domě v Bechyni 

uskuteční
 

pořádaná TEXTILEM-
GALANTERIÍ BECHYNĚ. 

Při nákupu šatů na přehlídce 
bude poskytnuta sleva 10 %. 
Vstup zdarma. tímto všechny 

srdečně zveme 
a těšíme se 

na vás...

3. PRODEJNÍ 

MÓDNÍ 
PŘEHLÍDKA 

ŠATŮ A KABELEK
PODZIM / ZIMA
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+ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 
2015–2016

Prázdniny skončily, léto pomalu doznívá 
a my stojíme, učitelé, žáci i rodiče, na 
začátku nového školního roku. Samozřejmě 
každý něco očekává, má nějaké své tajné 
přání. Žáci z první třídy si jistě přejí, aby se 
jim ve škole líbilo a aby se toho hodně 
naučili, všichni žáci si určitě přejí, aby byli ve 
škole úspěšní, rodiče si přejí, aby se jejich 
děti učili samostatně a k práci ve škole 
přistupovali zodpovědně, učitelé si přejí klid 
na práci a zvídavé žáky.

Není možné, aby se nám tato přání 
splnila beze zbytku, ale je nezbytně nutné, 
abychom se všichni, tj. učitelé, rodiče i žáci, 
pokusili o dosažení co nejlepších výsledků.

V této souvislosti bych chtěl požádat 
všechny rodiče, pokud mají jakékoliv dotazy, 
náměty a připomínky, nebo cítí, že se jejich 
dítě dostává do problémů, aby se s důvěrou 
obrátili na učitele nebo na vedení školy 
a vedli tolik potřebnou a otevřenou  diskuzi.

Přeji všem do školního roku 2015/2016 
hodně úspěchů, přeji všem chuť do práce, 
přeji všem hodně úspěchů při vzdělávání 
našich dětí.

Mgr. Jaroslav Matějka, ředitel školy

+ ODPOLEDNÍ AKCE 
TŘÍDY 1.A 

V úterý 15. 9. 2015 se od 16 hodin 
uskutečnila akce pro prvňáčky a jejich 
rodiče. 

Na programu bylo malování na tabule, 
házení kroužků na tyč, trefování hadrovými 
míčky do košů, chození na chůdách a jiné 
sportovní „řádění“. Všechny děti se zapojily 
a dováděly. Panovala dobrá nálada. 
Nechybělo ani drobné občerstvení, chutné 
dobroty.

Počasí nám přálo a mohli jsme rozdělat 
oheň a opéci si chutné buřtíky, zasytit bříška. 
Chutnalo nám a někteří dospělí zavzpo-
mínali na školní léta a chuť opékaného buřtu. 
Pak děti ještě dováděly a využily prostoru 
mezi pavilony. Hraní si děti bohatě užily, 
rodiče se seznámili s prostředím školy 
a popovídali s ostatními. Rozešli jsme se 
v dobré náladě.

Děkuji kolegyním ze školní družiny za 
pomoc při přípravě a průběhu akce. 
Poděkování maminkám za dobroty. 

Mgr. P. Zelenková, třídní učitelka 1.A

+ OVOV – 
REPUBLIKOVÉ 
FINÁLE PRAHA

Na republikovém finále Odznaku vše-
strannosti olympijských vítězů dosáhl 
velkého úspěchu Michal Strejc ze 7.A, který 
ve své kategorii vybojoval stříbrnou medaili! 
Po loňském bronzu tak dosáhl dalšího 
zlepšení. Svůj výkon opřel především 
o výborné výkony v silově-vytrvalostních 
disciplínách: kliky, leh-sedy, shyby, ve 
kterých dosáhl dokonce nejlepšího výkonu 
ze všech účastníků RF. Dále se mu dařilo 
v plavání a skákání přes švihadlo. Určité 
rezervy jsou hlavně v atletických disci-
plínách, když na nich Michal zapracuje, což 
s jeho přístupem ke sportu není problém, 
mohl by příští rok vystoupat na stupeň 
nejvyšší. V kategorii ročníku 2003 také 
reprezentoval Filip Horský ze 7.A, který 
podal kvalitní výkony a v celkovém pořadí 
skončil na pěkném 15. místě. Oběma 
klukům bych poděkoval za výbornou 
reprezentaci naší školy a popřál další 
sportovní úspěchy!

Mgr. Jan Pazourek
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+
Naším patronem byl již zmíněný cyklo-11. TEMELÍNSKÁ 

krosař Ondřej Bambula, který se spolu se 
ATOMIÁDA soutěžním týmem utkal s ostatními družstvy 

v netradičních disciplínách. Své pohybové V ŽIMUTICÍCH
dovednosti děti změřily v opravě turbíny, 
útoku na chladicí věž, radioaktivní šlápotě, Žáci 5. ročníku letos získali možnost 
pohybu atomu a štafetě s regulační tyčí. účastnit se sportovně-vědomostní soutěže 
V atomovém kvízu pak poměřily svoje zna-Atomiáda, kterou zaštiťuje Jaderná 
losti. V průběhu všech soutěží se o podporu elektrárna Temelín. Akce probíhala 9. září 
týmů snažili i fanoušci, kteří pomocí různých v odpoledních hodinách na víceúčelovém 
transparentů, mávátek, pokřiků a hesel pov-hřišti v Žimuticích. 
zbuzovali své oblíbence. Další zpříjemnění Všichni odjížděli s očekáváním, jaké 
pro všechny zúčastněné si připravili také soutěže pro ně budou připraveny a s kým se 
žáci naší 6.A, kteří hned na úvod sportov-na soutěži potkají. Ze zpráv o předchozích 
ního klání předvedli bojový tanec Haka. ročnících jsme věděli, že se akce účastní 

Po celém odpoledni už se všichni těšili na i slavní sportovci, což bylo pro děti obrov-
vyhlášení výsledků. Třetí místo shodně ským lákadlem. Jejich přání se na místě 
obsadil náš tým společně s týmem ZŠ proměnila v realitu, protože na každý ze šesti 
Chrášťany. V náš prospěch rozhodla soutěžních týmů čekal jeden patron v po-
vědomostní soutěž ve znalosti českých řek. době sportovní hvězdy. Děti se tak mohly 
Obsadili jsme tedy krásné třetí místo, dětem seznámit s atletem Pavlem Maslákem, 
se na krku zablyštěly bronzové medaile a pro atletkou, skokankou o tyči Jiřinou Ptáční-
naši školu jsme vybojovali šek na 9000 Kč, kovou, cyklokrosařem Ondřejem Bambulou, 
který bude využit na nákup sportovních mistryní světa ve sportovním aerobicu 
potřeb. Jsme velmi rádi, že jsme se této Kateřinou Smíškovou, brankářem Hynkem 
soutěže mohli zúčastnit. Pro všechny Kůdelou a obráncem Petrem Kolmannem 
zúčastněné to byla báječná příležitost z budějovického HC ČEZ Motor. Patroni se 
uvědomit si, že sport a aktivní využívání ukázali jako opravdoví profesionálové a své 
volného času jsou pro náš život velmi týmy po celou dobu skvěle vedli a podpo-
důležité, ne-li nepostradatelné. rovali, za což jim patří obrovský dík.

Mgr. Jana Minaříková 

+ NA ROZHLEDNĚ 
V RADĚTICÍCH

Na prázdniny si zavzpomínali naši 
druháci, kteří si sbalili batůžky, svačinu 
a vyrazili na pěší výlet do Radětic. Počasí se 
naštěstí udobřilo a cestou na nás čekala 
jedna hodná babička, která nám pocestným 
upekla linecké cukroví. Pod rozhlednou 
přišlo k chuti, neboť někteří absolvovali 
výstup i čtyřikrát.

Žáci 2.A a 2.B

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

M a t e ř s k á  š k o l a  
Jahůdka oblékla nový 

kabát. Oba pavilony školy 
jsou zateplené, mají zateplenou 

střechu a krásnou pestrou a veselou fasádu.  
Škola je plná dětí a všem se moc líbí. Vstup k 
budovám zdobí nová parková úprava. Všem 
nám záleží na tom, abychom si vše uchovali 
nepoškozené a s pomocí rodičů povedeme 
děti k ochraně našeho majetku. S radostí a 
optimismem vstupujeme všichni do nového 
školního roku.

Božena Vorlová
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+ NĚKOLIK INFORMACÍ 
ZE SUPŠ

Po prázdninách, během nichž proběhly 
oblíbené výtvarné kurzy pro veřejnost 
a výstava výtvarné skupiny Devět+ 
v Komorní galerii u Schelů v Českých 
Budějovicích a školní výstava v Muzeu 
středního Pootaví ve Strakonicích, začal 
nový školní rok. 

Pro naši školu je významný tím, že 
obnovujeme studijní obor technologie 
keramiky, a to v dálkové formě jako 
zkráceného pomaturitního studia. Přihlásilo 
se celkem 18 zájemců z různých kera-
mických podniků. Studium trvá dva roky 
a probíhá vždy jednou za čtrnáct dní v pátek 
odpoledne a v sobotu dopoledne; první 
studijní víkend se konal 4.–5. 9. 2015. Jsme 
velmi rádi, že ve spolupráci s firmami, 
Silikátovým svazem a s podporou našeho 
zřizovatele se tento záměr podařilo reali-
zovat – jsme nyní jedinou školou v republice, 
kde lze získat maturitu v oboru keramické 
technologie. Velký dík patří také všem 
kolegům, kteří se podíleli na zpracování 
školního vzdělávacího plánu našeho staro-
nového oboru. 

V měsíci září jsme přivítali studenty 
prvních ročníků, mezi nimi osm dalších 
cizinců (jejich počet v naší škole již přesáhl 
dvacítku). Proběhl úvodní seznamovací kurz 
Start 2016, připravili jsme výstavy 
v Milevsku (maturitní a klauzurní práce 
2015) a v Jindřichově Hradci (výstava 
s názvem Vzešla z hlíny je historizující 
a odkazuje k loňskému 130. výročí školy). 
Proběhla také zajímavá přednáška 
architekta Zdeňka Lukeše pro naše 
studenty, druháci absolvovali týden malby 
a kresby v plenéru a na přelomu září a října 
se uskutečnil poznávací uměnovědný 
zájezd do Paříže. 

Na měsíc říjen 2015 připravujeme 
výstavu v muzeu v Unhošti spojenou 
s propagací školy (potrvá do 29. 10. 2015). 
Srdečně zveme do školy na dny 
otevřených dveří, a to 5. 10. a 2. 11. 2015, 
vždy od 8.00 do 16.30. Již počtvrté se 
účastníme Dnů otevřených ateliérů 
v Jihočeském kraji. Konají 10. – 11. 10. 2015 
a návštěvníci naší školy, kteří budou chtít 
aktivně výtvarně tvořit, budou mít možnost 
vyzkoušet si točení na kruhu, modelování, 
grafiku i kresbu; otevřeno bude od 9.00 do 
16.00.

V měsících říjnu a listopadu absolvujeme 
tradiční maratón burz škol (Jindřichův 
Hradec, Tábor, České Budějovice, Pracha-
tice, Strakonice, Blatná, Písek, Třeboň). 
Přihlášky ke studiu výtvarných oborů se 
podávají do 30. listopadu a říjen a listopad je 
tedy pro nás velmi důležité období.

Aktuální informace o dalších akcích 
a dění ve škole najdou čtenáři na 

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně

www.supsbechyne.cz. 

+

možnosti využívají naši studenti stále 
častěji. 

Je jen dobře, že studenti z Vltavotýnska 
nemusí za kvalitním vzděláním dojíždět do 
vzdálených středních škol. Kromě vyšších  V TOP 
finančních nákladů nepřicházejí tak o znač-

10 GYMNÁZIÍ ČR nou část volného času, který mohou 
využívat mnohem lépe, třeba při sportování.

Studenti Gymnázia Týn nad Vltavou 
Mgr. Karel Hájek, prokázali u státní maturity z anglického 

ředitel vltavotýnského gymnáziajazyka ve školním roce 2014/2015 své 
znalosti a uspěli v konkurenci ostatních 

Na fotografii úspěšní absolventi týnského středních škol. Z analýzy výsledků veřejně 
gymnázia 2014/2015: zleva Jan Strouhal, dostupných dat vyplývá, že Gymnázium Týn 
Adam Růžička, Martin Maňhal, Ondřej nad Vltavou je desátou nejlepší školou 
Lukášek, Kristýna Študlarová a Eva v angličtině, když dosáhlo percentilu 85,9 
Tetenkováprocenta – téměř 86 % žáků z ostatních škol 

mělo horší výsledek. Republikový 
průměr je přitom hluboko pod touto 
hodnotou. Mezi desítku TOP 
gymnázií se dostalo šest praž-
ských gymnázií a po jednom 
z Brna, Českých Budějovic, 
Šlapanic a Týna nad Vltavou, 
z nichž pět gymnázií je státních, 
dvě jsou církevní a tři soukromá.

Týnské gymnázium poskytuje 
kvalitní vzdělání, které je důklad-
nou přípravou na pokračující 
vysokoškolské studium. Znalosti 
cizích jazyků umožňují absolven-
tům gymnázia úspěšně pokračo-
vat ve studiu i na zahraničních 
školách včetně univerzit. Této 

cedulka s krásně ozdobným písmem. 
Vzkazem:Láska

Jediné slovo a kolikrát bylo v historii Milovanému Merisi
vysloveno. Vždy mně překvapí, kde všude z láskya v jakých podobách je lze potkat.

Nedávno jsme při svých toulkách při Tvoje Erszébet
vstupu do obory před golfovým hřištěm 

(čti Eržébet)
a vypuštěným bezejmenným rybníkem, 
který postavil Bohem požehnaný rybníkář 

Zprvu jsem předpokládal, že cedulka 
Jakub Krčín, narazil na strom. Stojí skoro 

bude starší, snad z první republiky, ale je 
u silnice a nebyl by ničím zvláštní, kdyby… 

uchycená křížovými šroubky, takže je to 
kdyby na něm nebyla jedna haluz uříznutá 

„současnost“.
a na jejím zbytku přidělána snad mosazná 

P e č l i v ě  j s e m  h l e d a l  
význam jmen.

Zjistil jsem, že Ersžébet je 
např. hotel v Maďarsku. 
Maďarské jméno je vlastně 
česká Alžběta, prostě Běta 
(mimochodem má svátek 
19. 11.). V krásné knížce 
Význam jmen znamená – 
zaslíbená Bohu, resp. Bůh je 
má přísaha. Byla to například 
známá rakouská Sissi, kterou 
v jejích šedesáti letech pro-
píchnul v Ženevě anarchista 
pilníkem, který ji pronikl osm 
centimetrů do hrudi. 

Jménem Merisi byl obda-
rován italský barokní malíř 
Caravaggio, vl. jm. Miche-
langelo Merisi.

A proč to mé překvapení. 
Jaká síla nutí lidské bytosti 
k takovému vyznání. Co žene 
k podobnému veřejnému 
přiznání a hlasitému vyjádření 
svých citů.

Závidím Merisimu a Bětu, 
tu obdivuji.

MG,13. 9.
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+ PODĚKOVÁNÍ

Milí spoluobčané, milí dárci, srdečně vám 
všem, kteří jste zareagovali na naši výzvu 
ohledně darování květin a obrazů a obrázků, 
chci poděkovat. 

Děkuji vám jménem klientů i zaměst-
nanců Domova pro seniory Bechyně. Vaše 
velkorysost a ochota podělit se o milé kytičky 
i vám milé obrazy s námi je ukázka toho, že 
vám není lhostejný život v našem Domově. 
Jsme moc rádi, že darované květiny 
a dekorace jsou právě od spoluobčanů 
z Bechyně. Možná si ani neuvědomujete, že 
takto nepřímo se spolupodílíte na zkva-
litňování života uživatelů služby, a tudíž 
můžete být na sebe právem hrdi. Ještě 
jednou všem veliký dík.

P. S. Náš zájem trvá i nadále, ujmeme se 
každé květinky, která už ve vašem domově 
splnila své poslání a mohla by dělat radost 
třeba právě u nás. 

Alena Sakařová, 
ředitelka Domova pro seniory Bechyně

+ POZVÁNKA

Vážení spoluobčané,
tak jako každý rok, tak i v letošním roce 

pořádáme v rámci celorepublikové akce 
Týden sociálních služeb 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 
který se uskuteční v našem novém 

Domově Na Libuši 999 
ve středu 7. 10. 2015 od 15 hod. 

Od 15 do 19 hodin budete mít možnost 
prohlédnout si celý objekt, na posterech 
uvidíte ukázky z aktivit našich klientů a od 
17 hodin bude zahájeno v jídelně setkání 
se zaměstnanci Domova, kteří vám přiblíží 
chod Domova, na projekci budete moci 
vidět záznamy z akcí a fotografie z běž-
ného života našich klientů. Součástí 
setkání bude i seznámení s koncepty péče 
o naše seniory a bude vítána i diskuse k té-
matům. Na setkání zveme nejen příbuzné 
a přátelé našich klientů, ale i občany, kteří 
se chtějí seznámit s fungováním pobytové 
sociální služby, s péčí o klienty s demencí, 
chtějí vědět, co je to bazální stimulace 
nebo smyslová aktivizace. Všichni oprav-
doví zájemci jsou vítáni. Rádi zodpovíme 
vaše dotazy, objasníme nejasnosti, rádi se 
s vámi poznáme a budeme sdílet potřebné 
informace. Jsme tu pro vás a pro vaše 
blízké.

Těšíme se na setkání s vámi.

Mgr. Alena Sakařová, 
ředitelka Domova pro seniory Bechyně

DNES VAŘÍ...
Jan Pazdera, zastupitel města

Nastala nám houbová, i když 
zatím chudá sezóna, ale snad se nakonec 
nějaká houba najde.

Recept kdysi našla manželka v jedné 
kuchařce a v rodině prošel drobnou úpravou. 
Zkrátka smažíme a nedusíme, protože se při 
dušení houby snadno přichytí na dno. Dále 
přidávám bujon pro výraznější chuť.

Smaženice s paprikou

K přípravě potřebujeme tvrdé houby jako 
hřiby, křemenáče apod. Dále sádlo nebo 
olej, sůl, pepř, kmín, kostku bujonu, cibuli 
a samozřejmě papriku nejlépe dvou barev.

Cibuli nakrájíme na kostičky a smažíme 
na sádle, dokud nezačne zlátnout.

Na zlatavou cibulku nasypeme houby 
nakrájené na tenké plátky a smažíme je, 
dokud pouští šťávu a mají snahu se 
přichycovat. Sádlem nešetříme a stále 
mícháme. Při míchání osolíme, opepříme, 
přidáme kmín a bujon.

Jako poslední přidáme papriku nakrá-
jenou na tenké plátky a smažíme, dokud 
nezměkne.

Před podáváním necháme přebytečné 
sádlo okapat na cedníku nebo stéci 
v nakloněné nádobě ke straně.

Příprava není složitá, ale vyžaduje 
poměrně dost času. Dále je nutné počítat 
s tím, že houby při přípravě sníží objem asi 
na jednu třetinu původního.

A my dodáváme, jen aby už rostly.
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Petr VOZKAtýmový manažer

www.akropol.cz
tel: 603 203 718

petr.vozka@akropol.cz

AKROPOL 
nezávislé finanční poradenství a. s.
Fáberova 303, 391 65 Bechyně

Když duši bolí v kříži
Odjížděli jsme na víkend. Při vypínání 

počítače jsem pohledem letmo zavadil o foto-
grafii z protestního shromáždění, kde žena 
středních let držela transparent s nápisem: 
„Nejsme náckové, jsme české matky.“ Člá-
nek pod fotografií jsem nestačil přečíst, ale je 
jasné, že tentokrát nepojednával o záměru 
povinné rodičovské dovolené pro muže. 
Žena transparentem dávala jasně najevo, že 
není ztotožněna s extrémní pravicí, že je 
pouze svým milujícím srdcem přimknuta 
k dětem tohoto národa, které nesmí být za 
žádných okolností vystaveny ohrožení. 

Když svět opouštěla krátká euforie po 
vítězství nad fašismem a do vědomí postup-
ně vstupovaly ostré kontury nedávných hrůz, 
začali se zejména vědci ptát po původu zla 
v člověku. Svůj příspěvek k poznání měl při-
nést také, dnes již zapomenutý, „F test.“ Šlo 
o psychologický dotazník, který z odpovědí 
testovaných osob na sadu výroků, z nichž 
některé měly charakter podobný fašistické 
propagandě, mapoval, které skupiny lidí jsou 
nejvíce náchylné k tzv. „zfašizovatelnosti.“ 
Ke zděšení mnohých jednou z výrazných sku-
pin byly ženy ze střední třídy s nedospělými 
dětmi. Tedy matky v „čisté“ podobě.

Bojíme se běženců, které žene strach. My 
máme čas nad svým strachem přemýšlet. 
Oni ho akutně prožívají. Na cestě mnohdy 
umírají. Riskují životy, aby utekli mizérii 
a možné smrti ve svých domovských zemích. 
Naším strachem je, jak se budou většinově 
chovat, až se zde zastaví či zabydlí. Je to 
strach přirozený. Je nebezpečné se mu 
vysmívat, ale i vytěsnit ho z vědomí. Modlím 
se za to, abych svůj strach, svoji přirozenost, 
nesl statečně. 

Nemáme žádnou jistotu, zda ti, které 
Evropa přijme, budou vděční a alespoň 
solidární s naší kulturou. Nevíme mnoho 
o tom, jak oni budou přijímat naši „jinakost“. 
Jistoty neexistovaly v daleko klidnějších 
obdobích dějin. Schopnost snášet nejistotu 
bude čím dál tím víc znakem životaschop-
nosti, ale i moudrosti. Když se jedinec nechá 
zaplavit emocemi, které nekontrolovanou 
nejistotu doprovázejí, přichází automaticky 
o mozkové kapacity určené k myšlení 
a řešení problémů. 

Uprchlíci z nebezpečných míst budou 
přicházet, procházet, usazovat se a (tak jak 
mnozí touží) vracet se v příhodný čas domů. 
Arabsky se kvůli nim učit nemusíme, většina 
z nich mluví anglicky. Mnozí přijdou s malými 
dětmi. Usmát se na dítě snad umíme, aniž 
bychom se do toho museli nutit. 

Naučme se tuto novou a samozřejmě 
i rizikovou situaci (které se stejně nevyhne-
me) řešit. Nikdo nám neřekne jak, a ze všech 
nejméně politik. Opět zůstaneme bez autority 
a vzoru. Možná – Bohu dík. 

Když jde jeden amazonský kmen navštívit 
druhý, probíhá rituál. Válečník obchází 
s kopím stany a tváří se výhružně – vzbuzuje 
respekt. Za ním jde dítě a rozhazuje květi-
nové lístky – znak přátelství. Antropologové 
tvrdí, že tyto dvě polohy respektu a přátelství 
máme v genetickém kódu jako typ bezpečné 
komunikace v neznámém prostředí. Když 
před příchozími zalezeme do děr svých 
domovů, budou to vnímat jako náš strach. 
Strach je nebezpečný pro obě strany. 
Respekt je brzdivým elementem konfliktu. 
Úsměv nic nestojí a je všude čten jako znak 
přátelství.  

Dr. Jaromír Matoušek
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TĚLOVÝCHOVA & SPORT
Sbor dobrovolných hasičů Bechyně 

pořádá 

v sobotu 17. října 2015 
zábavné odpoledne pro děti s názvem 

POHÁDKOVÁ 
BECHYNĚ 

Cesta městem plná her, zábavy 
a pohádkových bytostí začne v areálu 

nového hasičského muzea (vedle 
autobusového nádraží), děti budou na 

trasu odcházet libovolně 
od 13.30 do 15.00 hod. 

Cíl trasy bude na náměstí, kde na děti 
bude čekat překvapení.

Vstupné dobrovolné, výtěžek bude 
věnován na ceny, které si děti z akce 

odnesou. Srdečně zveme všechny děti 
i jejich rodiče!

+ KANOISTIKA – TJ 
JISKRA BECHYNĚ

Dračí lodě – v Račicích se konalo MS 
Dračích lodí (ICF Dragon Boat World 
Championship) klubových posádek. Ve 
sprintu na 200 m vybojovala posádka TJ 
Znojmo, jejíž součástí byl i bechyňský 
kanoista Jan Pazourek, stříbrnou medaili 

v kategorii Masters. Na dvoukilometrové trati 
utekl bronz této posádce o necelé dvě 
sekundy. Závody dračích lodí získávají stále 
na větší popularitě, neboť se jich může 
účastnit větší kolektiv kamarádů, kteří třeba 
nikdy ani nedrželi pádlo v ruce. V našem 
regionu si tyto amatérské posádky mohou 
zazávodit např. na Lipně, v Třeboni, v Pur-
karci nad Vltavou nebo na blízkém Knížecím 
rybníku u Tábora. Rozhodně tyto akce mají 
svou neopakovatelnou atmosféru a předev-
ším radost z úspěchu se násobí počtem lidí 
na dračí lodi. Posádku dragon boat tvoří 
20 pádlujících lidí, jeden bubeník a kormi-
delník. 

Sjezd – Bechyňský oddíl organizuje 
17. 10. Mistrovství České republiky veteránů 
ve sjezdu na divoké vodě. Doufáme, že 
vodní stav na Lužnici nám umožní uspořádat 
závody na tradiční trati Dobronice – Hutě, 
která svými parametry dostatečně splňuje 
kritéria pro tento závod. Srdečně zveme 
všechny příznivce a fanoušky kanoistiky, 
aby se přišli podívat.

Mgr. Jan Pazourek
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Vyklízení domů a bytů.

Tel.: 603 239 487 

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

NEKONEČNÝ PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL

Ať už Vás kariéra zavede kamkoliv, vždy potřebujete dostatek prostoru pro svůj styl i pro své ambice. 
Nová ŠKODA Superb Combi nabízí zcela výjimečný vnitřní prostor, a tak je pro takové výzvy ideální. Své 
podnikání budete mít stále pod kontrolou. Funkce SmartLink totiž displej Vašeho smartphonu zobrazí 
na obrazovce autorádia. A když k tomu přičtete širokou škálu možností propojení s komunikačními 
technologiemi, jako je držák na tablet, dva USB sloty, 230V zásuvka pro cestující vzadu a integrovaný 
telefonní modul s podporou rychlého internetu LTE, je nová ŠKODA Superb Combi investicí s nejvyšším 
možným zhodnocením. Seznamte se s novým vozem ŠKODA Superb Combi přímo u nás.

skodasuperbcombi.cz

Kombinovaná spotřeba a emise C0  vozů 2

Superb Combi: 4,0–7,2 l/100 km, 105–163 g/km

Nová ŠKODA Superb Combi

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

S PŘESNOU MUŠKOU

REKLAMA 

Pište na propagace@kulturnidum.cz
2cena plošné inzerce 15 Kč/cm


