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ECHYŇSKÝ
BŘEZEN 2016

+ Životní jubilea 
březen 2016

95 let Valentová Růžena
94 let Píšová Marie
91 let Balatá Věra
90 let Kuchválek Jaroslav
88 let Boček Jiří

Hruška Josef
87 let Horáčková Marie
85 let Váňová Jarmila
83 let Chmelař Josef
82 let Herza František
79 let Borková Blažena

Dvořáková Růžena
Tvrdý Jaroslav

78 let Bartáková Jana
MVDr. Dynda Josef
Hořejší Věra

77 let Dlouhá Marie
Karoch Jiří

76 let Jarošová Marie

+ BECHYNĚ 
BYLA OPĚT 
VIDĚT!

Tentokrát jsme dostali příle-
žitost od Jihočeské centrály 
cestovního ruchu účastnit se 
jubilejního 25. ročníku veletrhu 
cestovního ruchu Holiday World 
v Praze. Veletrh otevřel své 
brány pro návštěvníky poprvé ve 
čtvrtek 18. února 2016. První dva 
dny této tradiční a prestižní akce 
patří setkávání odborníků v obo-
ru, probíhají různé semináře, 
prezentace a konference. Široké 
veřejnosti v dalších dvou dnech 
nabízeli vystavovatelé kromě 
nabídky individuální dovolené 
i bohatý doprovodný program ať 
už nepřeberné množství cesto-
vatelských filmů, autogramiád či 
ochutnávku exotické i regionální 
kuchyně.

Bechyně tak jako na veletrhu 
v Brně reprezentovala s dalšími 
městy stánek Jižních Čech, který 
se nesl v duchu blížící se letní 
olympiády v Riu de Janeiru – 
Jižní Čechy olympijské. V den 
zahájení za zvuků a rytmu 
brazilské hudby návštěvníky 
osobně přivítal hejtman Jihočes-
kého kraje Jiří Zimola, který též 
představil tento projekt.

V rámci doprovodného programu zde budou Tímto zveme i všechny nadšené 
probíhat koncerty, oživením bude jistě bechyňské sportovce, rodiny s dětmi, či jen 
i světelná show a nezbytné velkoplošné zvídavé výletníky na Lipno. Olympijský park 
projekce olympijských přenosů a telemosty se bude rozprostírat po březích celé 
se sportovci z Ria.Lipenské přehrady. Lidé si zde budou moci 

Romana Hlavničkovávyzkoušet olympijské i neolympijské sporty. 

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
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Příspěvky do dubnového vydání 
posílejte nejpozději 17. března!!! 
na propagace@kulturnidum.cz

Pracovníci finančních úřadů budou 
pomáhat daňovým poplatníkům

SVOZ BIOODPADU 
V ROCE 2016

Stejně jako v minulém roce 
svozovým dnem na bio odpad bude 
pondělí. První vývoz se uskuteční 

v pondělí 21. března. Další termíny budou 
opět jednou za 2 týdny, a to 4. a 18. dubna. 
Nádoby s bioodpadem určené k vývozu 
přistavte stejným způsobem jako popelnice.

Bioodpad a větve lze stále ukládat i ve 
sběrném dvoře.

L. Blažková 

ÚŘAD PRÁCE 
ČR, KONTAKTNÍ 

PRACOVIŠTĚ 
BECHYNĚ

upozorňuje klienty, že dne 30. 3. 2016 
bude pracoviště z důvodu rekonstrukce 
UZAVŘENO!

Děkujeme za pochopení.

Veselé 
Velikonoce

      elikonocemi každoročně ožívá mystérium znovuzrozeného života. Jsou největšími 
svátky křesťanů, spjatými s památkou smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Váží se k nim 
naděje věřících všech konfesí na duchovní obnovu života. Pro mnohého člověka zůstává 
smysl svátků jara s velikonočním tajemstvím skryt a většinou stojí ve stínu Vánoc. Ale tento 
rok je tak trochu zlomový, Velikonoce totiž získaly v našem kalendáři jeden den svátku navíc. 
Přejeme proto všem, ať si tyto krásné sváteční dny užijí podle svých představ.

Za redakční radu i Kulturní středisko města Bechyně 
Marie Jahnová
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+ FINANČNÍ ÚŘAD PRO 
JIHOČESKÝ KRAJ

Územní pracoviště v Táboře
Budějovická 2923
390 02 Tábor

Pracovníci finančních úřadů budou 
pomáhat daňovým poplatníkům

V rámci zlepšování svých služeb 
Finanční správa připravila pro letošní rok 
opět řadu opatření, která vycházejí vstříc 
poplatníkům daně z příjmů fyzických osob. 
Přiznání k této dani budou vybírána nejen na 
územních pracovištích finančních úřadů, ale 
i na obcích s pověřeným obecním úřadem.

Na uvedených obcích přitom nepůjde 
o prostý výběr přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob, ale budou zde poskytovány 
i relevantní informace potřebné pro jejich 
vyplnění.

V zasedací místnosti Městského úřadu 
v Bechyni budou pracovníci Finančního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Územního 
pracoviště v Táboře poskytovat informace 
k uvedené problematice ve dnech 

16. 3. 2016 (středa)
 a 23. 3. 2016 (středa) 
od 13.00 do 17.00 hodin. 
Připomínáme, že zde nebude možné daň 

zaplatit v hotovosti, ale platbu lze provést 
poštovní poukázkou na pobočkách České 
pošty, v hotovosti na vybraných územních 
pracovištích nebo bezhotovostně prostřed-
nictvím bankovního příkazu, případně PŘES 
internetové bankovnictví, a to na bankovní 
účet č. 721-77627231/0710, variabilní 
symbol rodné číslo poplatníka.

Od 9. února 2016 jsou na Městském 
úřadu v Bechyni k dispozici tiskopisy 
přiznání k daním z příjmů a informační 
letáky. 

Pro úplnost připomínáme, že podání 
daňového přiznání (včetně jeho příloh) lze 
učinit též elektronicky formou datové zprávy 
opatřené nebo neopatřené zaručeným 
elektronickým podpisem nebo pro-
střednictvím datové schránky, a to ve tvaru 
a struktuře a za podmínek zveřejněných 
v aplikaci Elektronické podání pro finanční 
správu, která je k dispozici na internetových 
stránkách Finanční správy
(www.daneelektronicky.cz). 

Pokud má daňový subjekt nebo jeho 
zástupce zpřístupněnu datovou schránku 
nebo zákonem uloženou povinnost mít 
účetní závěrku ověřenou auditorem, je 
povinen podání daňového přiznání učinit 
pouze datovou zprávou ve formátu 
a struktuře zveřejněné správcem daně 
podepsanou uznávaným elektronickým 
podpisem, odeslanou prostřednictvím 
datové schránky nebo s ověřenou identitou 
podatele způsobem, kterým se lze přihlásit 
do jeho datové schránky.

Více informací najdete na internetových 
stránkách Finanční správy
(www.financnisprava.cz).

+
Pouze lidské pozůstatky osob, u nichž SOCIÁLNÍ POHŘBY
nebyla zjištěna totožnost, nemohou být 
zpopelněny, ale musí být pohřbeny uložením 
do hrobu. Zajistí-li pohřeb Město Bechyně, 

Podle zákona č. 256/2001 Sb., ve většině případů se pozůstalí nezprostí 
o pohřebnictví, v platném znění, nesjedná-li povinnosti uhradit náklady pohřbu. Dědicové 
ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí žádná zemřelého mají zákonnou povinnost uhradit 
fyzická nebo právnická osoba pohřbení obci veškeré náklady na pohřbení. Město 
zemřelého, je povinna zajistit pohřeb obec, Bechyně se tedy po zaplacení nákladů na 
na jejímž území k úmrtí došlo. sociální pohřeb přihlásí do dědického řízení 

Pokud sociální nebo zdravotnické zaří- po zemřelém. Ve výjimečných případech, 
zení, ve kterém k úmrtí osoby došlo, nebo kdy není možné náklady na pohřbení uhradit 
obec nenajdou pro zemřelého vhodného z dědictví po zesnulém, může tyto náklady 
vypravitele pohřbu, musí zajistit pohřbení proplatit obci Ministerstvo pro místní rozvoj. 
obec. Vhodný vypravitel pohřbu se vyhledá- V takovém případě Město Bechyně podává 
vá zejména z osob blízkých zemřelému, žádost o proplacení nákladů na vypravení 
přitom obec k tomu může využít i údaje ze pohřbu, k níž je třeba připojit příslušné 
základních registrů a centrálních evidencí. dokumenty prokazující, že byl zemřelému 

Připadne-li povinnost pohřbít zemřelého vypraven tzv. sociální pohřeb a jaké náklady 
Městu Bechyni, objedná u pohřební služby byly na pohřbení vynaloženy. 
pohřeb, a to zpravidla pohřeb žehem a bez Agendu sociálních pohřbů na Městském 
obřadu. Urna se zpopelněnými ostatky je úřadu v Bechyni spravuje odbor vnitřních 
pak uložena do obecního společného a sociálních věcí. 
hrobového místa na veřejném pohřebišti. 

Kateřina Jančíková

+
cestu do nitra postav, následkem čehož XXII. ročník 
došlo k proměně vyznávaných hodnot 

BECHYŇSKÉHO účastníků. Sherlock Holmes – Zrození zla 
opět využilo kapelu jako nedílnou součást PERLENÍ 2016
inscenace. Samotný text jako výrazový 
prostředek záměrně pracoval s klišé Celkem šest amatérských divadelních 
dobrodružného příběhu, přičemž jej souborů se o únorovém víkendu sjelo do 
povýšil na inscenační princip doplněný Bechyně, aby si vzájemně – a samozřejmě 
třemi plány stínohry. též pro návštěvníky z Bechyně – předvedly 

Inscenování Sylvie skoro vždy pokul-své nové inscenace. A zároveň, což je 
hává za tématem hry. To se ovšem netýká specifikum přehlídky Perlení, si při popo-
českokrumlovských, kteří excelentně vídání poslechly názory kolegů na svou 
zobrazili všechny vnitřní i vnější problémy tvorbu. 
postav textem nabídnuté. Neříkej mi lásko Nezanedbatelné je, že v tomto ročníku 
vycházelo z děsivého zasahování státu do byly uvedeny tři autorské hry. Jdi do Prčic 
vztahů v rodině. Avšak ani herecky vyspělý Divadla Kapota Tábor, Sherlock Holmes – 
soubor nemohl překonat problém textu, Zrození zla Suchdolského divadla Sud 
kterému brzy dojde dech a místo a Klaun Divadla Banda z Bystřice. Texty 
nabídnutého základního tématu se utápí profesionálních autorů byly také tři. Sylvie 
v povrchních motivech postav. Hra Ani za od Divadelního klubu Českokrumlovská 
milion bohužel vrší bez ladu a skladu vtípky scéna, Ani za milion od BDS Lužnice 
a nelze se ubránit pocitu, že ani po zásahu z Bechyně a Neříkej mi lásko přivezlo 
čety dramaturgů s mačetami by se postavy Divadlo bez zákulisí Sokolov.
nezdály poněkud retardované.Zajímavé je, že autorské hry ve svém 

XXII. ročník probíhal, jak už se stalo vyznění převyšovaly texty renomovaných 
dobrým zvykem, v příjemném duchu, na autorů. Klaun výrazně komponovaným 
kterém mají nemalý podíl zaměstnanci textem zobrazil samotu mocných, ze 
Kulturního střediska. Takže se lze opět těšit kterých plyne krutost – onu známou 
na setkání v roce 2017.premisu bezmocnost mocných, na kterou 

doplácejí nevinní. Jdi do Prčic zase přes Vladimír Zajíc – dramaturg
vnější zážitek dlouhého pochodu ukázaly 

Víte o tom, 
že v Zářečí máme 
most krále Jana?
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+
uspokojením Libušiny lázně ve zdravotním JAN EMANUEL RYS
ohledu i pokud vzorného řízení se týče, za 
plně vyhovující. Zvláště zamlouvala se 
komisi celá romantická krajina Lužnice. 

Lázeňská Bechyně před sto lety – píše se Téhož večera uspořádán panem císařským 
rok 1916 – druhý rok I. světové války. radou Rysem přátelský večírek v restauraci „ 
Válečné útrapy se začínají podepisovat U města Bechyně“, jehož zúčastnil se též 
v běžném životě a dopadají na všechny pan starosta a místní hodnostáři. Ze 
vrstvy obyvatel. srdečného průběhu bylo lze seznati, že 

Mizérie dopadá i na naši Elinku. Vídeňský přátelství mezi místním občanstvem, 
erár má políčeno na 6 vagonů měděných majitelem lázní a společnosti Bílého kříže 
kabelů, proto ke konci roku 1915 koná bude nejen přirozené, ale i příjemné“.
zkoušky s parní lokomotivou. Zkoušky nedo- Pobyt v místních lázních se důstojníkům 
padly příznivě, přesto však bylo rozhodnuto zalíbil a na zotavenou přijela i Jeho 
o zrušení elektrického pohonu – to značilo Excellence polní podmaršálek gen. Kreyza 
úplnou likvidaci místní železnice. Dobový s rodinou. „J. E. byla nadšena krásnou, 
tisk poznamenává: „Poněvadž na této trati romantickou krajinou a pronášela se velmi 
není pro její příkré stoupání žádný jiný lichotivě o celém lázeňském zařízení a také 
spolehlivý pohon možný, bylo usneseno o úpravě důstojnického útočiště, zde 
podati žádost a vyslati deputaci k minis- zařízeného laskavostí majitele lázní 
terstvu zeměbrany a železnic, by od zamýš- p. císařského Rady J. E. Ryse, který některé 
leného zrušení elektrického pohonu bylo budovy, jakož i lázně dal zdarma „Bílému 
upuštěno, neboť jedná se tu nejen o životní kříži“ k dispozici. „Bílý kříž“ posílá sem 
zájem všech obcí ležících při trati z Tábora důstojníky ku zotavení a tito se cítí u nás 
do Bechyně, ale i města Tábora, kde v Bechyni velmi šťastnými.“ 
osvětlování a pohánění motorů mohlo býti Na vizitaci přijela J. E. polní podmaršálek 
vážně ohroženo“. Kestranek, „chef“ generálního štábu 

Záchranu Elinky zajistil Jan Emanuel Rys plukovník Husche, dlela zde J. E. ministr 
z Vídně, rodák z Malšic, císařský Rada, veřejných prací Svobodný pán Trnka 
majitel továren v Praze i ve Vídni a dodavatel a generálmajor Franzel z Vídně. „Kromě 
olejů rakouské armádě za války. Ten v roce důstojnictva tu bylo také hojně občanských 
1915 koupil v dražbě Libušiny lázně. Když se hostů, kteří s pány důstojníky v nejlepší 
dozvěděl o plánované likvidaci trati, začal přátelské shodě lázeňského léčení užívali“.
jednat. Jeho kroky k záchraně popisují LN: Jakpak by se pobyt důstojníkům nelíbil, 
„Chtěje zachrániti provoz na místní elektric- Bechyně ležela v hlubokém zázemí daleko 
ké dráze Tábor – Bechyně před rekvizicí od fronty a lázeňská správa „pojala nové 
měděných kabelů, nabídl správě c. k. Spo- úpravy lázní. Lázeňské a obytné budovy, 
lečnosti Bílého kříže, která stará se restaurační místnosti i sady co nejlépe 
o poskytnutí zotavené vojínům z bojiště se upraveny, pokoje byly pro mimořádné 
vracejícím, používání Libušiných lázní se případy dle přání dřívějších pánů hostí dobře 
60 pokoji a celým zařízením úplně zdarma vytápějícími kamny opatřeny, takže lze všem 
po dvě sezony a vedle toho zavázal se složiti přátelům Bechyně vyhověti v každém 
ve prospěch týchž účelů značný obnos. směru. Řízení restaurace svěřeno bylo 
Nabídka šlechetného majitele lázní byla c. k. osvědčenému místnímu odborníku, panu 
Společností Bílého kříže přijata a c. k. Gustavu Loulovi, který při svém neobyčej-
ministerstvo vojenství schválilo zachování ném talentu aprovizačním každého hosta 
provozu elektrické dráhy, pro kraj tak značně plně uspokojí výtečně upravenými jídly. 
důležitý. Dne 24. března 1916 dostavila se K tomu znamenité pivo plzeňské i proti-
do Bechyně komise sestávající se z vicepre- vínské, česká, rakouská i cizokrajná vína 
zidenta společnosti p. vrchního stavebního v nejhojnějším výběru, stále v dostatečných 
rady Aloise z Wurm-Arnkreuzů, sekretáře zásobách...“
společnosti p. c. a k. majora v. v. K. Ertla; za 

/poznámka – c. k. Společnost bílého kříže ministerstvo vojenství dostavil se vrchní 
(k. k. Gesellschaft vom Weißen Kreuz) se štábní lékař p. dr. Zapský ze Zap a za 
starala o válečné veterány, byla založena vojenské velitelství v Praze p. major Viktor 
roku 1882 a provozovala různé pečovatel-Hoppe. Komise prohlédla pečlivě celý lázeň-
ské domy a sanatoria/ský podnik včetně příslušných obytných 

Josef Šteflstavení a říčních lázní a shledala s velkým 

Z historie + ALFONS PAAR 
† 6. 2. 2016 

V loňském roce jsme si připomněli tři 
sta let od příchodu rodu Paarů na 
Bechyni a od posledního knížete, 
v pořadí sedmého, pana Alfonse Paara, 
nám bylo přislíbeno jeho osobní vyznání 
k působení jeho rodu v našem městě. 
Bohužel, smrt si jej našla dříve než nám 
jej stačil sdělit. 

Pan kníže Paar, svobodný pán auf 
Hartberg und Krottenstein – Alfons 
Václav Marie Vilém Viktor Karel Pius, 
narozený 31. 5. 1932 v Morcote ve 
Švýcarsku, ukončil svoji pozemskou 
pouť 6. února 2016. Na jeho působení v 
Bechyni ještě dodnes vzpomíná několik 
pamětníků jako na skvělého člověka, 
přítele a kamaráda. Vždyť základní školu 
navštěvoval zde v Bechyni, středoškol-
ská studia zakončil již ve Švýcarsku, kam 
nuceně odešel v roce 1947. 

Zde nalezl druhý domov, ve kterém 
prožil nejlepší léta svého života a oženil 
se. Alfons Paar uzavřel civilní sňatek 
23. ledna 1969 v Luganu a o dva dny 
později i církevní sňatek s Marií 
Gabrielou von Mallinckrodt. Narodila se 
jim dcera Désirée, která se provdala za 
Nikola Filippa von Wunster. Pak se mu 
narodil syn – dědičný hrabě Hubert 
Karel, narozen v Sorengo-Lugano.

Po roce 1989 se do Bechyně navrací 
a v jeho srdci znovu ožívají krásné chvíle 
jeho mládí prožité v našem městě, které 
jsou umocněny shledáním se svými 
vrstevníky.

Bechyně ho opět učarovala a jeho 
posledním přáním bylo, aby byl pohřben 
v rodinné hrobce. Toto přání mu zajisté 
vyplní jeho mladší bratr, Karel Edvard 
Arnošt Maria Alfons Paar, emeritní 
velkopřevor Českého velkopřevorství 
Suverénního řádu Maltézských rytířů 
v Praze. 

Děkujeme osudu, že nám umožnil 
setkání s takovým člověkem

...s vděčností vzpomínají Bechyňáci.

Josef Štefl

rok 1918
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+ TOULAVA Toulava od svého 
vzniku ušla kus cesty. 
Do letošního roku 
v s t u p u j e  s  p r o-

Žlutý kabát, červená čepice, torna přes dlouženým názvem 
rameno a v ruce hůl, léta opečovávaný kus Toulava, od Tábora 
dřeva, který je mu výtečným společníkem na až k nám... Trochu 
cestách, v slunečných dnech i nečase, romantický název 
v zimě i za teplých letních večerů. Tak nějak Toulava byl vytvořen, 
si můžeme představovat krajánka, muže, aby spojil rozmanité 
který se toulá krajinou od mlýna k mlýnu, území od Bechyně 
bere kdejakou práci a hlavně nosí s sebou přes Tábor až po 
vždy vrchovatou nůši historek a dobré Sedlčany, kterému 
nálady. Že takoví krajánci už nejsou? Možná h is to r i cký  název  
budete překvapeni, když ho uvidíte tady chyběl. Ne každý si 
doma v Bechyni, jak se drápe od Lužnice ale pod ním umí něco 

předal pořadatelům jako známku dobré k zámku nebo se prochází po náměstí. představit. Když se ale řekne od Tábora až 
nálady perníkové srdce. Ale zdaleka nešlo Krajánek je totiž postavou, která repre- k nám, každému hned dojde, kde se 
o akci poslední a věřím, že se letos ukáže zentuje turistickou oblast Toulava, jejíž přibližně nachází. Navíc to znamená: 
i v Bechyni. Všechny festivaly, které krajá-hrdou součástí je i Bechyně. Turisto, nezůstávej jenom na jednom místě, 
nek navštíví, budou používat také značku se Pro ty, kdo o Toulavě třeba ještě rozhlédni se po okolí a vyraž třeba až k nám 
srdcem – Akce dobré nálady. Na konci roku neslyšeli, jde o turistickou oblast, která se od do Bechyně. 
zveřejníme jejich seznam a pošleme ho do Tábora táhne na jih k Bechyni a Soběslavi, 
světa, aby turisté z jiných regionů věděli na sever až na Sedlčansko, na západ 
proč a kam do Toulavy vyrazit.k Milevsku a na východ k Mladé Vožici. 

A já jsem rád, že Bechyně je toho všeho Vznikla před třemi lety ve skupině 
velmi aktivní součástí a že do toho jdeme nadšenců, kteří cítili, že mezi Prahou 
společně a můžeme něco udělat pro náš a turisty vyhledávanými oblastmi jižních 
kraj a město. A za to představitelům města Čech, je krásný kraj, kterým lidé většinou 
a všem kolem patří velký dík. Kdo by se chtěl jenom projedou na své cestě dál na jih. Což 
jakkoli zapojit, je samozřejmě vítán.je škoda. Máme tady v okolí mnoho 

hezkého, historická města jako Bechyně Jan Sochor
a Tábor, dechberoucí údolí řeky Lužnice, Ředitel, Toulava o.p.s.
hluboké lesy, romantické zříceniny, roz-

Více info na www.toulava.czhledny a zelené kopce s tajemnými 
a www.facebook.com/Toulava.cz/, stezkami a zapadlými vesnicemi, kde se 
kontakt: info@toulava.czjakoby zastavil čas před sto lety. Vždyť 

právě Bechyně je se svou polohou na 
VYFOŤ DOBROU NÁLADU V TOULAVĚvysoké skále, zámkem, klášterem, mostem 

přes Lužnici a lázněmi klenotem mezi Toulava si pro letošní rok vzala za své 
českými městy, který žádného návštěvníka heslo: Kraj dobré nálady.
nenechá chladným. Pošlete nám své fotografie, na kterých je 

Stalo se přitom něco, alespoň v této Co je ale nejdůležitější, Toulava se letos zachycena dobrá nálada v Toulavě, 
zemi, neobvyklého. Novou turistickou oblast stala oficiální turistickou oblastí Jihočes- a vyhrajte. Foťte festivaly, slavnosti, úsměvy 
nenarýsoval žádný úředník někde v Praze kého kraje podle nové koncepce cestovního v krajině, u památek, kulturní i sportovní 
nebo Budějovicích, ale vznikla spontánně ruchu. Z nápadu několika lidí, kteří svou akce na území turistické oblasti Toulava 
z iniciativy obcí, místních akčních skupin práci pro Toulavu dělali zadarmo po (www.toulava.cz) – v okolí Tábora od 
a podnikatelů v cestovním ruchu, kteří si večerech, se tak najednou stala Sedlčan po Bechyni, od Milevska po Mladou 
uvědomili, že když potáhnou za jeden krajem uznávaná turistická desti- Vožici. Fotky posílejte do 20. 9. 2016 na 
provaz, bude to výhodné pro všechny. nace. A to, co tady v Toulavě e-mail info@toulava.cz s předmětem 
Že majitel vedlejší hospody nemusí v cestovním ruchu vznikne, kraj Fotosoutěž nebo v případě kategorie Hlas 
být nutně konkurent, ale partner a že vezme a „prodá“ dál do Prahy i do lidu vkládejte do této aplikace na našem 
když se lidem odjinud ukáže, jak je zahraničí. facebooku.
u nás krásně a že je pěkných míst Toulavu ale i nadále spojuje 
v okolí hodně, turisté se v oblasti především touha spolupra-
zdrží, a to znamená ekonomic- covat, něco společně 

Soutěží se ve třech kategoriích:ký přínos i pro obce a z celé dokázat a láska k rodné-
oblasti to dělá lepší místo mu kraji. Pro letošní 1. Hlavní kategorie VYFOŤ DOBROU 
k životu. i další roky si proto NÁLADU V TOULAVĚ

Na tomto principu fun- zvolila motto: Kraj 
2. Vedlejší kategorie U NÁS NA NÁVSIguje už druhým rokem dobré nálady. Jeho 
Vítěze v těchto dvou kategoriích vybere zážitková turistická karta nositelem je právě 
odborná porota z fotek zaslaných emailem.Toulavka, jež sdružuje postava krajánka, 

52 turistických cílů a pod- 3. Vedlejší kategorie HLAS LIDUkterý bude navštěvovat 
nikatelů, kteří zdarma V této kategorii pro vítěze hlasují uživatelé slavnosti, zvát na další 
každému, kdo ji má, poskytují pomocí aplikace FOTOSOUTĚŽ na akce v celé Toulavě, i ty 
různé bonusy a posílají si turisty Facebooku.bechyňské, vyhlásí sou-
navzájem. Navíc s ní můžete těž o nejlepší fotku, do V hlavní kategorii Vyfoť dobrou náladu vyhrát další ceny za sbírání které se můžete zapojit a v kategorii U nás na návsi automaticky razítek. V Bechyni s kartou zís- i vy, a rozdávat (nejen) soutěží fotky zaslané e-mailem. V kategorii káte bonus v Městském muzeu, dobrou náladu. Vždyť Hlas lidu mohou soutěžit pouze fotky v Hotelu Panská na náměstí nebo můžeme ukázat,  že nahrané do aplikace na Facebooku.v Turistickém informačním centru. nemáme jen pěknou 
Kartičku si přitom jednoduše pořídíte přírodu a památky, ale že to Mimoto budou v průběhu trvání soutěže na infocentru. Je to první z vlaštovek u nás žije a je tu stále co zveřejňovány zvláštní výzvy o mimořádné spolupráce mezi podnikateli, městy dělat. A to o Bechyni určitě ceny. (Například nejlepší fotka z masopustu, a turistickými cíli, kterých by mělo platí. První oficiální akcí nejlepší fotka měsíce března apod.)přibývat. I kvůli tomu už letos proběhlo dobré nálady v Toulavě se http:/ /www.souteze.cz/vyfot-dobrou-setkání a veletrh podnikatelů v cestov- staly už v únoru Milevské naladu-v-toulave-hlas-liduním ruchu a turistických cílů. maškary, kde krajánek 

DO NÁZVU FOTKY NAPIŠTE VŽDY, KDE 
BYLA NAFOCENA

Sedlčany

Mladá Vožice

Milevsko

Tábor

Bechyně

Soběslav



N  O  C    S         A N D E R S     E N E M  
KSMB - Městská knihovna 

Přihlašuji 
svou dceru/svého syna……………………………………, věk dítěte ……let  

Adresa …………………………………………………, telefon……………..

 

Podpis rodičů……………………………………

------------------------------ zde odstřihněte a odevzdejte v MěK Bechyně 
    ------------------------------

 
 

 
 

Přihlášky slosujeme 29. března 2016! Vylosovaní budou telefonicky informováni!
Nocovat může maximálně 14 dětí (věk 7–12 let).

Začátek: v pátek 1. dubna 2016 v 17 hodin
Konec: v sobotu 2. dubna 2016 v 9 hodin

Telefon do knihovny: 778 545 508

Děti budou potřebovat: spací pytel, karimatku, oblečení na hraní a na spaní, hygienické potřeby, ručník, 
přezůvky, kartu zdravotní pojišťovny, zápisník, psací potřeby, malé občerstvení a DOBROU NÁLADU!

MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Vstupujeme do mě-
síce roku, který je označován 
jako měsíc knihy, internetu, 
čtenářů apod. Knihovny mají 

příležitost se zviditelnit a oslovit nové 
návštěvníky v období, kdy je na čtení ještě 
čas. S přicházejícím jarem pak začnou práce 
na zahrádkách a knihovny budou soupeřit se 
sluníčkem o čtenářovu přízeň. V měsíci 
březnu věnovanému letos právě našim čte-
nářům přicházíme s nabídkou nových knih, 
které kromě on line katalogu najdete nově 
i na facebooku kulturního domu a zveme:

9. 3. na komiksový workshop děti 
II. stupně základních škol. Pod vedením 
komiksového scénáristy Daniela Vydry, 
který spolu s manželkou známou ilustrátor-
kou Markétou Vydrovou vymýšlí tento obráz-
kový druh literatury, děti poznají principy 
komiksové tvorby a na praktických příkla-
dech si ověří svoje textové i dramatické 
schopnosti.

17. 3. v 17 hodin do další Dobrodílny, 
kde budeme měřit, stříhat a šít sedáky pro 
základní školu DPN Opařany. Určeno pro 
každého, kdo rád pomáhá a je kamarád se 
šicím strojem.

31. 3. v 17 hodin odměníme tři nejlepší 
potápěče II. ročníku celoroční čtenářské 
soutěže pro děti Lovci perel a zároveň 
vyhlásíme nejlepší třídu, jejíž žáci pravidelně 
knihovnu navštěvují

– žáky I. stupně na knihovnicko 
informační besedy, abychom u nich 
podpořili zájem o čtení i o knihy samotné. 
Zábavnou formou vyhledávají knihy nejen 
v on line katalogu, ale i v policích, což 
mnohdy nedokážou ani ti dříve narození…

– na burzu vyřazených knih během 
celého měsíce

1. 4. na pohádkové nocování s Ander-
senem a věřte, že to není apríl! Prosíme 
zájemce o odevzdání  přiložené přihlášky do 
29. 3. 2016

EH

třetího 

P
Ř

IH
L
Á

Š
K

A
VÝZVA

M ě s t s k é  
muzeum při-
p r a v u j e  n a  

květen a červen výstavu 
k 430letému výročí založení 
Černické obory. Máte doma 
nějaké fotografie, dopisnice, 
dokumenty k tématu nebo v 
duši nějaké zajímavé vzpo-
mínky, o které byste se chtěli 
podělit? 

K tomuto tématu dále 
sháníme knihu Jaromíra 
Hořejše „Pod Černickou je zde přehled fotografií pražské kubistické 
oborou“. Pokud vlastníte, půjčte prosím. architektury, doplněný o mnohé další 

v digitální podobě. 
Druhá výzva se týká poslední možnosti 

vidět výstavu fotografií rodiny Kocourko- Třetí výzva se týká prezentace knihy – 
vých, a to do konce března. Zvláště zajímavý Bechyně na starých pohlednicích, která 

proběhne v sobotu 19. března od 14 hod. 
v přednáškovém sále muzea a bude 
provázena povídáním s obrazovou prezen-
tací. Všichni jsou srdečně zváni. 

JJ

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

Nahlédnutí do knihy návštěv:

Muzejní kniha návštěv, když si pročítám 
uplynulý rok, je samozřejmě plná pozitivních 
vzkazů. Vyčíst se z ní dají ale ještě další 
zajímavé věci. Navštívili nás totiž mimo jiné 
obyvatelé Massachusetts, Texasu nebo 
Kanady. Pokud s nimi promluvíte, zjistíte, že 
tady nejsou náhodou. Často jde o potomky 
přistěhovalých do Ameriky právě z naší 
oblasti a tito se chtějí podívat na místo, kde 
mají původně své kořeny. Z Evropanů pak 
jsou to hlavně Němci, Holanďané a jeden 
podpis lze přečíst jako Konstanz. A teď 
nahlédnutí do knihy náštěv: „Na malou 
Bechyni zajímavé muzeum.“ Nebo: „Moc 
pěkné, z celého města Bechyně dýchá 
pozitivní duch, který pohladí po duši.“ A jiný: 
„Byl jsem vrácen do mládí na chvíli.“ 

JJ
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KULTURNÍ KALENDÁŘ březen
2016

KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

HUDBA A ZÁBAVA

DIVADLO

Středa 23. března / 19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 250, 220 
a 190 Kč 
Účinkují: Michaela Kuklová, Ivo Šmoldas, 
Veronika (Nová) Arichteva / Tereza Šefrnová 
Autor: Zdeněk Podskalský
Režie: Biser Arichtev

Komedie s detektivní zápletkou, tak by se dala charakterizovat tato 
divadelní inscenace – žena a její milenec, vracející se manžel, další 
žena hledající svého manžela. Je to ten původní milenec nebo 
není? Manžel je prý v koupelně – mrtev! Dá se utéci z třetího patra? 
Dá se vraždit žehlicím prknem? Vejde se milenka do krbu? 
A nezbláznili se všichni náhodou…
Předprodej v kanceláři KD, Městském informačním centru v budově 
muzea a on-line na kulturnidum.cz.

LIGA PROTI NEVĚŘE

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

GALERIE

GALERIE GALVÍNA

Prodejní výstava – kovaná socha
Vernisáž 12. března v 15 hod. Potrvá do 6. dubna 2016

JSEM DAVID HABERMANN

MĚSTSKÉ MUZEUM

Výstava potrvá do 31. března 2016

4K – FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA 

GALERIE U HROCHA 

Možnost prohlídky od pondělí do pátku 7 – 15 hod. nebo po dohodě 
na telefonu 776 381 203. Prodejní výstava prodloužena.

HLEDÁNÍ Výstava obrazů Simony Churanové

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

Středa 2. března / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík – výtvarná dílna

Středa 9. března / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík – výtvarná dílna

Středa 16. března / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík – výtvarná dílna

Středa 23. března / 9–10 hod. / RC Hrošík – výtvarná dílna

Středa 30. března / 9–11 hod. / RC Hrošík – výtvarná dílna

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

+ POJĎTE DÁL, POJĎTE DÁL, UŽ 
ZAČÍNÁ KARNEVAL

+ KLAPY KLAP, KLAPY KLAP, PŘILETĚL 
K NÁM PRVNÍ ČÁP

+ PRVNÍ JARNÍ KVĚTINKA JMENUJE 
SE SNĚŽENKA

+ ŠEL ZAJÍČEK BRÁZDOU, MOŠNIČKU 
MĚL PRÁZDNOU 

+ KLÍČKU, LÍSTKU, PROSÍM, KVEŤTE, 
UŽ SI HLÍNU ODEMKNĚTE 

+ DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO 

 

GALERIE 2+1

do 31. března 2016

ZA PEČLIVĚ UPLETENOU ZÁCLONOU
Obrazy Denisy Krausové / Potrvá 

PRO DĚTI

Sobota 5. března / 15.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 40 Kč
Odpoledne plné her, soutěží a zábavy pro děti s Divadlem U plotny.

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE

Úterý 8. března / 17–21 hodin / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč
K tanci i poslechu zahraje oblíbená dámská dvojice z TV Šlágr.
Předprodej v kanceláři KD, MIC nebo na www.kulturnidum.cz.

PIŇAKOLÁDAPIŇAKOLÁDA

Neděle 27. března / 17.00 hodin / Klášterní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie/ Vstupné 120 Kč na místě, 100 Kč v předprodeji. 
Ze skladeb H. Newsidlera, J. Dowlanda, D. G. Speera, J. S. Bacha, 
C. Debussyho, J. Iberta, O. Schmidta a R. Turovského připravili 
a účinkují JITKA BAŠTOVÁ (akordeon) a JINDŘICH MACEK 
(loutna), kteří se setkávají v nezvyklém a mimořádně posluchačsky 
atraktivním programu. Skladby autorů renesance ukazují přednosti 
obou nástrojů, jejich jemnost, pestrost a schopnost navodit určitý 
pocit. Vhodně volená akordeonová a loutnová sóla navíc představí 
oba nástroje v různých stylech a žánrech.
Předprodej pouze do čtvrtka 24. března 13 hodin v kanceláři KD 
nebo Městském informačním centru v budově Městského muzea 
a na www.kulturnidum.cz. Vstupenky rezervované v předprodeji 
nebude možné vyzvednout na místě.

DOTEKY STRUN A KOUZLA MĚCHU

DIVADLO VÍTI MARČÍKA
– MORAVSKÉ PAŠIJE

Sobota 5. března / 18.00 hod. / Klášterní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie / Vstupné 100 Kč    Ve spolupráci s farností Bechyně 
Víťa Marčík přichází s pašijemi, které ztvárnil svým osobitým 
způsobem – lidovou formou, jako vypravěč a loutkář. Vážné téma 
hraje komediant, který u všeho byl, vše viděl a díky jeho vyprávění 
bude i divák vtažen do tohoto příběhu. Scénu tvoří stará rozbitá 
Boží muka. Loutky vyřezala Víťova žena Eva, která se podílela na 
přípravě celého představení.

PREZENTACE KNIHY

Sobota 19. března / od 14 hodin / Městské muzeum

BECHYNĚ NA STARÝCH POHLEDNICÍCH



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

Pondělí 18. dubna / 19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 399, 
369 a 349 Kč
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her 
v České republice. Jeho atraktivnost se skrývá především v lehkosti 
žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení.
Autor sám o této komedii říká: „Dívčí válku jsem psal – tak říkajíc – 
českému národu „na míru“, jde především o jemu blízký styl humoru 
a oblasti, kterých se dotýká (erotika, politika). Navíc jde 
o odpočinkový žánr, v jehož rámci přinášíme hodokvas těch 
nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast disponuje. Já 
vždy s trochou nadsázky říkám – tak bůh vynahrazuje svým milým 
Čechům neúspěchy v tržní ekonomice.

Předprodej vstupenek v kanceláři KD, MIC v budově muzea na 
nám. T. G. Masaryka nebo on-line na www.kulturnidum.cz.

DÍVČÍ VÁLKA

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.

PILATES

Sudé týdny v úterý od 18.30 h, liché týdny v pondělí od 19.00 h / 
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, Bosu Cardio, Kruhovém tréninku – Tabata a Fit 
sobotě 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

Pondělky / 18.45 – 19.45 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

Každou neděli / 17.30–18.30 hod. / RC Hrošík
Powerjóga je pro lidi, kteří nechtějí striktně dodržovat pravidla 
a nařízení klasické jógy, ale chtějí cvičit. Informace na FB Romana 
Hlavničková, tel.: 602 31 31 37.

POWERJÓGA

Středy / 17.30–18.30 / a čtvrtky / 8.30–9.30 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. 
Info a objednání M. Bambasová, tel. 608 223 271.

SM SYSTÉM

Sobota 12. března / 9.00–10.45 hodin / RC Hrošík / cena 70 Kč
Energy boost jóga, dynamický jógový pohyb je vhodný zejména 
v zimě pro zbavení se usazenin a zatuhlých míst ve vašem těle. 
Tato lekce vás „nakopne“ a podpoří vaši vůli na sobě pracovat!
Nutné přihlášení e-mailem či telefonicky!

FIT SOBOTA

DUŠEVNÍ AKTIVITY

Čtvrtek 24. března / 17.00 hodin / RC Hrošík / Vstup zdarma
Posezení aktivních seniorů nad šálkem čaje. Tentokrát budeme 
mluvit o bechyňské židovské komunitě ve spolupráci se „Spolkem 
rodáků a přátel Bechyně“.

BABÍ LÉTO 
ZAPOMENUTÉ TVÁŘE, ZMIZELÍ SOUSEDÉ

Od pátku 25. března do neděle 3. dubna
Tibetská léčebná relaxace a účinná metoda pro oživení těla a mysli. 
Velmi dobře se hodí pro všechny věkové kategorie. 
Info: marie.kdbech@volny.cz.

KUM NYE 

PLESOVÁ SEZÓNA

Pátky / 19.00 hodin / Velký sál KD
Již tradičně pořádané taneční kurzy pro absolventy základních 
tanečních a také pro ty, co již většinu zapomněli nebo se chtějí 
naučit něco nového pod vedením manželů Bolkových z Milevska.
V. lekce 3. března 
VI. lekce 11. března

Pátek 18. března 2016 / 20.00 hod. / Velký sál / Vstupné 120 Kč
K tanci i poslechu zahraje milevská kapela RM Band.
Předprodej vstupenek v kanceláři KD, Městském informačním 
centru a on-line na www.kulturnidum.cz.

(pozor, změna termínu)

 PLES PRO VŠECHNY+

TANEČNÍ PRO VŠECHNY

+ HASIČSKÝ PLES
Sobota 12. března / 20 hod. / Velký sál KD / Vstupné sál 120 Kč, 
přísálí 100 Kč
Hrají kapely Happy Band a Hartmanická muzika.
Předprodej vstupenek ve stánku Ondřejovi.

PŘIPRAVUJEME

Sobota 2. dubna / 10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Klasická pohádka s maňásky a maskami.
Hraje: Malé divadélko Praha

O ČERVENÉ KARKULCE

Pátek 8. – sobota 9. dubna
Jihočeská postupová přehlídka dětských divadelních, loutkářských 
a recitačních kolektivů.

BECHYŇSKÉ JARO (XXIV. roč.) 

Sobota 30. dubna / 17.00 hod. / Před KD 
Bližší informace v příštím zpravodaji a na plakátech.

BECHYŇSKÝ SLET ČARODĚJNIC



KINO BECHYNĚ BŘEZEN 2016 

Více informací a rezervace vstupenek: www.kino.bechynsko.cz

2. STŘEDA VE 20.00

LÍDA BAAROVÁ
Životopisný / historický / drama – ČR

Příběh ženy, která milovala Ďábla
„Lída Baarová je film, který mi hodil 

rukavici a já ji zvednul. Pokusil jsem se 
tímto snímkem posunout ve své práci 

zase o krok dál. A byl to ten nejtěžší krok 
v mém životě,“ říká o své práci na filmu 

režisér Filip Renč.
106 minut, přístupný od 12 let, 110 Kč

5. SOBOTA VE 20.00

AVE CEASAR
Komedie – USA

Geniální sourozenci Joel a Ethan 
Coenové, magnety na Oscary, oslavné 

recenze a diváckou přízeň, natočili svěží 
retro komedii, v níž si dělají srandu ze 

světa, v němž se léta úspěšně pohybují. 
Zavtipkovat na vlastní účet se s nimi 

rozhodla asi nejsilnější herecká sestava, 
jakou se podařilo v posledních pár letech 

do jednoho filmu dostat. (George 
Clooney, Scarlett Johansson, Channing 

Tatum).
106 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 12 let, 110 Kč

9. STŘEDA VE 20.00

ZKÁZA KRÁSOU
Dokument – ČR

Lída Baarová si ve svém posledním 
rakouském působišti mnoho novinářů k 

tělu nepustila. Rozhovor, který s ní 
natočila Helena Třeštíková, je jednou z 
velmi mála výjimek. A právě ten tvoří 

kostru tohoto pozoruhodného 
dokumentu, ve kterém se projdeme v 

doprovodu jedné z nejslavnějších 
českých hereček evropskými dějinami 
20. století. Dokumentaristka Helena 

Třeštíková natočila otevřenou zpověď 
kdysi milované a následně zatracované 
hvězdy na pozadí unikátních materiálů z 
několika evropských filmových archivů i 

ukázek slavných rolí Lídy Baarové. 
Příběh sebedestruktivní lovestory s 

proporcemi antické tragédie je fatálně 
spjat s evropskými dějinami a ukazuje 
mimořádně upřímný portrét ženy, jíž na 
vrcholu kariéry ležel svět u nohou. O to 

monumentálnější byl pak její pád do 
zapomnění a samoty

90 min, česky a české titulky, 
mládeži přístupný, 80 Kč

12. SOBOTA V 17.00

AGENTI DEMENTI
Komedie / animovaný – Španělsko

Mortadelo a Filemón jsou hlavní 
hrdinové jednoho z nejpopulárnějších 
komiksových a posléze i televizních 
seriálů, vydávaných a vysílaných v 

desítkách zemí.
91 minut, český dabing, 

mládeži přístupný, 100 Kč

12. SOBOTA VE 20.00

RUDÝ KAPITÁN
Thriler / detektivka – ČR

Zajímavý příběh, ve kterém excelují 
Oldřich Kaiser nebo Michal Suchánek 

tak, jak je neznáte...
Je rok 1992 a Československo se 

rozpadá. Detektiv Krauz z oddělení 
vražd se dostává k případu umučeného 

kostelníka. Jeho smrt měla zůstat 
tajemstvím, ale hřebík v jeho hlavě nutí 
Krauze i přes varování okolí pátrat po 

tom, co se stalo.
115 minut, přístupný od 15 let, 120 Kč

18. PÁTEK VE 20.00

DECIBELY LÁSKY
Hudební / romantický – ČR 

Příběh Decibelů lásky  
vypráví odvěkou lidskou touhu po lásce, 

životním partnerství, nápravě křivd 
i omylů a popisuje sny a touhy lidí, které 

jsou vlastní všem generacím.
85 min, mládeži přístupný, 100 Kč

26. SOBOTA V 17.00

KUNG FU PANDA 3
Animovaný / komedie – USA / Čína

Jedna z nejúspěšnějších sérií na světě 
se vrací a v jejím čele nestojí nikdo jiný 
než slavný kung-fu bojovník, tak trochu 

do šířky urostlý, panda Po.
94 minut, český dabing, přístupný, 120 Kč

26. SOBOTA VE 20.00

DVOJNÍCI
Komedie – ČR

Honza Rambousek (Ondřej Sokol) je 
docela sympatický podvodník, šikovný 

zloděj a nenapravitelný sukničkář. Jenže 
právě teď mu teče do bot. V hrsti ho má 
protřelý mafián Vytloukal (Petr Nárožný), 

kterému dluží slušnou sumu peněz. 
Dobrou šancí, jak rychle přijít 

k penězům, je ukrást z galerie cenný 
obraz. Ale dobré šance většinou 

neznamenají stoprocentní úspěch. 
103 min, mládeži přístupný, 120 Kč

30. STŘEDA VE 20.00

ČARODĚJNICE
Horor – USA

Jeden z nejoriginálnějších 
a nejděsivějších hororů posledních let. 

Velmi lichotivou nálepku si nese 
Čarodějnice režiséra Davida Eggerse, 
kterou každý, kdo ji už měl čest vidět, 

popisuje jako nezapomenutelný zážitek. 
Pokud si myslíte, že jste odkojení 

Perníkovou chaloupkou a tím pádem 
připravení na ledacos, nemůžete 

se víc mýlit.
92 minut, české titulky, mládeži přístupný 

od 15 let, 110 Kč

Michala Davida

Změna programu vyhrazena

HUDEBNÍ 
PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

Taneční večery – kavárna:
Vstupné 25 Kč

1. 3. úterý Allegro
4. 3. pátek Mr. Driver
5. 3. sobota Mr. Driver
8. 3. úterý Allegro

11. 3. pátek Cora
12. 3. sobota Countrio
15. 3. úterý RM band
18. 3. pátek Technicz

Josefovská
19. 3. sobota Countrio
22. 3. úterý Mr. Driver
25. 3. pátek Cora
26. 3. sobota Countrio
29. 3. úterý RM band

Písnička – určeno k poslechu – sál
Vstupné 30 Kč

7. 3. pondělí Malá muzika
14. 3. pondělí Allegro
21. 3. pondělí Escalona
28. 3. pondělí Allegro

Na žádné akci se nekouří

VALNÁ HROMADA 
FC BECHYNĚ

Všichni hráči, členové, rodiče 
i příznivci fotbalu jsou srdečně 
zváni na valnou hromadu FC 
Bechyně, která se uskuteční 
v sobotu 19. 3. 2015 v 10.00 

v M baru u Draka.

PODOBIZNY 
V ŽELČI

Už dvacet let zdobí několik 
starých portrétů v životní velikosti 
jídelnu v Lázních Bechyně. Ty tvoří 
součást velké kolekce portrétního 
umění, která od poloviny ledna 
zdobí Obrazárnu Špejchar Želeč. 
Představuje se tu šedesát malířů 
zvučných jmen, jako klasik Josef 
Mánes nebo modernista Andrej 
Bělocvětov. Některé z vypodob-
něných osobností měly slavné, ale 
pohnuté životy a dnes je vnímáme s 
úctou a pokorou. Takovým příkla-
dem je na výstavě Karel Čapek 
nebo prezident T. G. Masaryk, které 
oba navíc spojovalo i přátelství. 

Otevřeno je denně 
od 10.00 hod. do 17.00 hod. 

mimo pondělí

8 Městský zpravodaj Bechyně /BŘEZEN 2016



ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ FINÁLE SOUTĚŽE 
ROZPOČTI SI TO

To, že máme na škole finančně gramotné 
děti, to už nějaký ten pátek víme. Ale že jich 
je tolik a že se právě v soutěži ve finanční 
gramotnosti probojují až do celorepubli-
kového finále, to čekal jen málokdo. 

Republice totiž předcházely dlouhé 
měsíce počítání fiktivních rozpočtů. Oči-
vidně se všem našim týmům dařilo zdolávat 
finanční překážky s lehkostí, protože byly 
jednoho mrazivého rána přizvány, aby 
v Praze předvedly, co všechno se naučily, 
a aby zabojovaly o nejvyšší místa. 

Po velice stresujících prezentacích jed-
notlivých týmů (kde se nikdo nevyhnul přež-
bleptům, zapomenutému textu, nepracující 
technice nebo dokonce sabotáži ze strany 
vlastního kostýmu), méně stresující přestáv-
ce na občerstvení a zase na mozek namáha-
vé finanční hře, se týmy dočkaly vyhlášení: 

2. místo: Penguini (Adam Hovorka, 
Denisa Procházková, Monika Turečková, 
Veronika Filipová, Alžběta Němcová)

4.–5. místo: Vševědoucí (Matěj Bína, 
Jan Vladimír Podlipný, Simona Meyerová, 
Terezie Anna Šlechtová, Božena Kabíčková)

8. místo: 3 princezny (Kristýna Mrúzová, 
Magdaléna Kaňáková, Eliška Brkalová, 
Kateřina Kratochvílová, Jana Meyerová)

9.–12. místo: The Little Mistery Girls 
(Nikol Vlčková, Šárka Krejčová, Kristýna 
Burdová, Yen Vu Thu, Aneta Petrunova)

Alžběta Němcová

+
zenci“, v místní škole pak dočasní spolužáci ERASMUS +: 
a spolužačky. A hlavně naprosté naladění 

PORTUGALSKÁ MISE jazykového modulu na angličtinu, protože 
angličtina měla sloužit jako dorozumívací 

Ve dnech 31. ledna až 7. února jazyk. I když již druhý den všichni pochytili 
vycestovala jedenáctičlenná skupina učitelů základní fráze portugalštiny jako Bom día, 
a žáků Základní školy Františka Křižíka Obregado a podobně.
v Bechyni k první výměnné návštěvě v rámci Kromě společné výuky absolvovali naši 
projektu Erasmus +. Cílem putování bylo cestovatelé i další aktivity se svými partnery 
Portugalsko, zejména jeho hlavní město (např. judistický trénink), veřejně také 
Lisabon a také město, ve kterém sídlí představili město Bechyni a naši školu 
partnerská škola, Alcains. prezentovali poznatky, které shromáždili 

Na cestu, dlouhou více než 2500 o vodě, o jejím významu a využití. Zastřešu-
kilometrů, výprava použila řadu dopravních jícím tématem projektu je totiž Water around 
prostředků: osobní auta rodičů, vlak, us (tj. Voda kolem nás). Společně s dalšími 
autobusy a především letadlo, které výpravami z Litvy a Španělska jsme také 
„ukrojilo“ největší část putování mezi Prahou navštívili nedaleké okresní město Castelo 
a Lisabonem. Právě Lisabon a jeho památky Branco.
byly to první, co jsme z Portugalska viděli: Setkání se velice vydařilo, k čemuž 
lisabonský hrad, místo, odkud odplouvali přispělo i na místní poměry nádherné jarní 
mořeplavci v 15. a 16. století na své počasí s teplotami kolem 20 stupňů. Už teď 
zámořské výpravy, při zpáteční cestě jsme se všichni těší na druhé kolo „erasmového“ 
zavítali i do expozice podmořského života setkávání, které se uskuteční v květnu 2016 
Oceanario. v litevském Šiauliai.

V Alcains na bechyňské cestovatele Rudolf Blažek
čekali jejich portugalští „rodiče“ a „souro-

+ VĚDOMOSTNÍ 
OLYMPIÁDY

Nejen na stadionu se dá pořádně zapotit 
a odnést si diplom z olympiády. Naši žáci se 
v lednu a únoru účastnili okresních kol 
olympiád, kde se někteří statečně poprali 
s konkurencí a dosáhli i na ty nejvyšší příčky. 
Naše škola tak obsadila všechny tři 

pomyslné stupně vítězů. 
1. místo matematické olympiády: 
Petr Patík z 5.A (na fotce s Domi-
nikem Milošem, který se také 
probojoval do okresního kola)

2. místo olympiády v českém 
jazyce: Šárka Šafaříková 
ze 7.A
3. místo konverzační 
soutěže v anglickém 
jazyce: Anna Hronová 
z 9.A
Tímto ještě jednou 

vítězům gratulujeme!

A. Němcová



Studenti se naučí pracovat na všech 
stupních výroby

Studenti se v rámci výuky naučí pracovat 
s různými technologiemi. Možnost jejich 
pozdějšího uplatnění na trhu práce se zvýší V Bechyni se opět otevírá díky osvojení strojové výroby, realizaci replik 
historických výrobků a také prostoru pro obor Výrobce a dekoratér 
profilaci při volné tvorbě. „Všem úspěšným keramiky. Úspěšné 
absolventům, kteří budou dosahovat 

absolventy zaměstná dobrých výsledků, během praxe prokáží 
zájem o obor, chuť pracovat a určitou míru Laufen CZ
zodpovědnosti, rádi práci nabídneme,“ Praha, 4. 2. 2015 – Společnost Laufen CZ 
uvádí Miloslav Hambálek ze společnosti pokračuje ve spolupráci se Střední 
Laufen CZ. uměleckoprůmyslovou školou v Bechyni 

Kromě firmy Laufen CZ studenti a podporuje tříletý učební obor Výrobce 
naleznou uplatnění i u dalších producentů a dekoratér keramiky. Cílem oboru je 
keramických hmot, kupříkladu ve výrobě vzdělat nové odborníky v keramickém 
dlažeb, obkladů, užitkové nebo elektro-průmyslu, kteří se uplatní ve všech 
izolační keramiky na pozicích nalévač, stupních výroby. Úspěšní absolventi se 
glazovač, obsluha linky tlakového lití, mohou těšit na pracovní nabídku v zá-
obsluha glazovací linky, pracovník finální vodech Laufen CZ.
kontroly zboží a další. „Pro práci na pozici 
mistra výroby je pak nutná maturitní zkouška Společnost Laufen CZ, která na českém 
z dvouletého dálkového oboru Technologie trhu zastupuje značky Laufen, Roca a Jika, 
silikátů, který rovněž nabízíme na naší navazuje na spolupráci se Střední 
škole,“ dodává ředitel SUPŠ Bechyně uměleckoprůmyslovou školou v Bechyni 
PaedDr. Jiří Novotný.(SUPŠ), která v letošním roce zájemcům 

Kde získat informaceopět otevře tříletý učební obor Výrobce 
Tříletý učební obor Výrobce a dekoratér a dekoratér keramiky. 

keramiky při Střední uměleckoprůmyslové Přihlášky až do půlky března
škole v Bechyni je jediný svého druhu v Jiho-Zájemci o studium mohou poslat 
českém kraji. Zájemci o studium získají další přihlášku do 15. března 2016. „Podmínkou 
informace na www.supsbechyne.cz, nebo pro přijetí ke studiu oboru Výrobce 
na www.keramikazije.cz, kde naleznou a dekoratér keramiky je pouze úspěšné 
kompletní informace o možnosti vzdělávání absolvování základního vzdělání. Uchazeči 
v keramickém oboru a možných zaměst-nemusejí skládat přijímací ani talentové 
navatelích v České republice.zkoušky,“ uvádí ředitel SUPŠ Bechyně 
Více informací o společnosti Laufen CZ PaedDr. Jiří Novotný. Den otevřených dveří 
najdete na: www.laufen.cz.proběhne 8. února s možností exkurze ve 

výrobně Laufen CZ v Bechyni, kde se vyrábí Lucie Firlová
sanitární keramika Jika. Senior PR Consultant

+ SUPŠ BECHYNĚ – 
VERNISÁŽ VÝSTAVY 
závěrečných prací 
česko/portugalského projektu 
Erasmus+ …aneb všechno končí 
(a začíná?)

Dva dlouhé roky vytrvalé práce, 
nekonečného úsilí mnoha studentů i učitelů 
na SUPŠ Bechyně a na partnerské škole 
EASR, dva roky cenných výtvarných 
a řemeslných zkušeností, navázání přátel-
ských kontaktů, inspirujících výměn mezi 
portugalskou a českou kulturou; dva roky 
plné cestovních a jiných zážitků, protkané 
v šest projektových setkání… o tom všem byl 
a je náš Erasmus+ Re:ART TRueSTory, 
projekt strategického partnerství mezi 
českou a portugalskou uměleckou školou.

Náš příběh se začal psát v roce 2014 
a právě dokončujeme jednu z posledních 
kapitol. Začátkem března se na SUPŠ 
Bechyně chystá závěrečné 5. setkání 
portugalských studentů a učitelů. Cílem je 
představit bechyňské veřejnosti všechny 
jednotlivé kroky, grafické, keramické 
a multimediální práce, na kterých studenti 
v průběhu 2014–2016 průběžně pracovali.

Rádi bychom Vás pozvali jménem naší 
školy a studentů na závěrečný slavnostní 
večer, na VERNISÁŽ VÝSTAVY prací 
s promítáním animované stop-motion 
„Travel of memories/ Cesta vzpomínek“, 
ve středu 2. března 2016 od 18.30, v galerii 
Na chodbě na SUPŠ Bechyně. Budete 
moci zhlédnout krátkou stop-motion animaci 
a prohlédnout si práce, které předcházely, či 
doprovázejí snímek, tedy předlohy scénáře, 
keramické práce, propagační předměty, 
plakáty, loga projektu, animace atd. 
A samozřejmě poznáte naše hlavní 
„herce“ . Vernisáž bude i s občerstvením. 
Těšíme se předem na Vaší účast a za Váš 
čas! Více informací na našich webových 
stránkách (www.erasmus.supsbechyne.cz) 
a na fb (www.facebook.com/ArtTrueStory)

Štěpánka Janoušková & Marta Kotková

☺

Travel of memories 

Cesta vzpomínek

pozvánka na vernisáž výstavy 
závěrečných prací Erasmus+ Re:ART 

TRueSTory, česko/portugalského 
projektu strategického partnerství mezi 

SUPŠ Bechyně a EASR Porto
středa 2. března 2016 od 18.30 h

v Galerii Na chodbě, SUPŠ Bechyně
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+ Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

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

V časopise Dikobraz se objevil článek 
kritisující výstavbu 9 letky v Bechyni v tom 
rozsahu, že nesplňuje již nyní základní 
hlediska pro některé pedagogické směry 
výuky, z hlediska potřeb pom. prostor jako 
kabinety, rozsah učeben, prostor bytu 
školníka apod. Autor mně není znám, 
kritika však vyjadřuje fakta i má spole-
čenskou opodstatněnost.

Do změn, které v poslední době přináší 
snahu o ekonomickou stabilitu národního 
hospodářství je možno zahrnout i opatření, 
které bylo zahrnuto v praksi – neposky-
tování příplatků na závodní stravování. Na 
základě změn – výkonných nařízení – je 
zrušený příplatek dříve poskytovaný 
účastníkům veřejného stravování v závod-
ních jídelnách. V období před tímto 
nařízením stál oběd 3,70 Kčs a doplatek 
do ceny 5,- Kčs, tj. 1,30Kčs doplácel závod 
všem, kteří byli k stravování hlášeni 
a v jídelně se stravovali. Odůvodnění 
k tomuto opatření je více než podivné. 
Hlavním argumentem prý je stížnost těch 
občanů, kteří nevyužívají možností závod-
ních stravoven, že oni tento příplatek 
nedostávají.

V měsíci únoru 1966 byly zahájeny 
bourací práce a adaptační práce na 
zástavbě městského bytového fondu. Je to 
prakticky co je mě známo od roku 1945 
prvá obnovovací zástavba za věkem sešlé 
bytové objekty vnitřního města, kdy došlo 
k odbourání do základů a znovu postavení 
objektu. Jednalo se o objekt bývalé 
Ptákovny vily na rohu Klášterní ulice. 
V budoucnu se hovoří o plánu adaptace a 
to rozsáhlé, jednoho z nejstarších domů 
náměstí – zájezdní hospody u Bílého 
zvonu, taktéž pro bytový fond. Adaptační 
práce postihnou i celý rohový dům ulice 
Kašpara Malého – bývalé řeznictví, z které 
bude rakonsruována nová prodejna 
obchodu Ovoce a zelenina, která má již být 
ukončena do r. 1966. 

Když duši bolí v kříži
Na čtyři sta obyvatel Evropské unie je 

jeden běženec. Na Bechyni jich statisticky 
připadá deset. Z toho šest mužů a čtyři ženy. 
Kdyby se trochu smrskli, zaberou dvě lavičky 
u Trubného.  

Svět je vachrlatý. Velký válečný konflikt 
není zcela nepravděpodobný. Zdá se, že my 
z toho můžeme vyváznout relativně dobře. 
Náš pan prezident pokládá základní kameny 
přátelství s putinovským Ruskem a to opět 
na věčné časy. 

A aby toho nebylo málo, vyhazovač 
jakéhosi hudebního klubu nepoznal Paula 
McCartneyho z The Beatles a odmítl ho 
vpustit na večírek. 

I já jsem dnes zažil šok. Moje bývalá 
studentka něco potřebovala a svou žádost 
mi zaslala na e-mail. Část její adresy je: 
„egiginka giginka“, jde o osobu vdanou, 
dětnou  a vysokoškolsky vzdělanou. Že já ji 
tenkrát tu zkoušku dal. 

Jestli se nestane nic hrozného letos 
a v roce 2017, zbude šarlatánům sdostatek 
času na sýčkování spojené s historicky 
magickou osmnáctkou. 

Žena mi čte přes rameno, pochechtává 
se, ale stejně mi radí, abych alespoň teď 
napsal něco hezkého. Tak tedy: „Člověče,“ 
naříká Sid Weinstein, „měl jsem všecko, co 
může chlápek chtít: útulnej byteček, haldu 
peněz, krásný obleky, několik ženských…“ 
„A co se přihodilo?“ ptá se ho kamarád. „Co 
se stalo? To bys nevěřil!! Najednou mi na to 
přišla moje žena.“ 

„Nekupujte u Židů / cukr, kávu, mouku / 
voni vám zavraždili / modrovokou holku.“ 
Když se náš budoucí prezident Tomáš 
Garrigue Masaryk na samém sklonku 
devatenáctého století ostře vymezil proti 
protižidovským náladám, byl považován za 

zrádce národa. Když monsignore Tomáš 
Halík napíše, že stačí za slovo Žid dosadit 
slovo muslim a skokem jsme mentálně tam, 
kde jsme si mysleli, že již nikdy nemůžeme 
být, i on dostane nálepku zrádce.

Mám dvě školou povinná vnoučata. Chla-
pec má Aspergerův syndrom. Je inteligentní 
a současně sociálně odlišný. Děvče je 
v naprosté normě. Aspergerův syndrom není 
nemocí, ale celoživotním stavem. On chodí 
do speciální školy, ona do normální. Když si 
spolu vyprávějí, co ten den bylo, ona mluví 
o tom, že měli hudební výchovu a on o tom, 
že byl na muzikoterapii. Obdobná situace je 
v domovech pro seniory. Stáří samo o sobě 
není nemoc. Když si jdou stařenky a staříci 
organizovaně zazpívat, odehrává se to 
v místnosti s nápisem muzikoterapie. Když 
jdou na zahradu, vítá je u vchodu nápis 
zahradní terapie. Protože si personál s oby-
vateli domova prostě jen tak nezpívá 
a nepleje zahrádku, ale provádí terapii, musí 
projít vzděláváním. Mnohaúrovňové kurzy 
jsou velmi drahé, a tak peníze chybí na 
přímou péči. Vždy bylo těžké být jiný nebo 
hodně starý. Nebylo to však matoucí. Dnes 
se na základě nepodložených teorií experi-
mentuje s dětmi i starými. Administrativa 
s tím spojená ubírá učitelům i pečovatelům 
čas, síly a chuť na učení i pečování.

Předešlý odstavec je o neustále se 
měnících trendech. Děti se budou rodit, 
populace bude stárnout. Změny pro změnu 
jsou dobrý byznys. Kdo se proti němu 
veřejně postaví, je opět onálepkován.

Mé dnešní nesourodé (tj. postmoderní) 
psaní bude bez závěru. Žádný neexistuje 

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

Základní škola 
Františka Křižíka Bechyně 

Očekáváme zájem o práci, kreativní 
přístup a pozitivní vztah k dětem. 
Znalost práce s interaktivní tabulí je 
výhodou. Nabízíme výborné pracovní 
zázemí v moderně vybavené škole. 
Nástup možný od 1. 9. 2016. 
Přihlášky s životopisem podávejte do 
30. 4. 2016 na adresu Základní škola 
Františka Křižíka Bechyně, Libušina 
164, 391 65 Bechyně, popř. e-mailem 
na adresu info@zslibusina.cz., nebo 
volejte na číslo 381 211 032. 
V případě potřeby je jednání o 
přidělení bytu možné.

Mgr. Milan Kožíšek, ředitel školy

PŘIJME 
kvalifikovanou učitelku/učitele 

pro I. stupeň

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

Předškoláci absolvovali 
zápis do ZŠ. Před ním navštívili 

obě školy, aby se seznámili s novým 
prostředím. Děti také zhlédly pohádku 
O ztracené rukavičce, Kouzelnické předsta-
vení a ekologickou pohádku O štěněti. 

Předškoláci pokračují v projektu „Mezi 
námi“ s Domem pro seniory. Mateřská škola 
Jahůdka obesílá mnoho výtvarných soutěží, 
ve kterých děti často získávají ocenění 
a odměny. Škola se prezentuje svými 
výtvarnými pracemi i v prodejnách FLOP 
a TERNO. 

V únoru a březnu probíhá nový pilotní 
projekt „Děti do bruslí“ na Zimním stadionu 
v Soběslavi, do kterého se přihlásilo 34 dětí. 

V MŠ vyvrcholilo masopustní veselí 
Karnevalem. Děkujeme všem rodičům, kteří 
nás podporují a vybavili děti nápaditými 
maskami. 

V březnu se budou děti podílet svými 
výrobky na Jarní výstavě v Zahradnictví 
U Benešů. 

Předškoláci uvítají jaro vynášením 
Morany a všichni se těšíme na zábavné 
tvoření spojené s tradicí Velikonoc. 

BV
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REALITY HORŇÁK
Komplexní 

realitní 
činnost

www.realityhornak.cz

Tel.: 603 236 139

KERAMIKA BARTÁK
Výroba ručně točené originální 
keramiky

www.keramikabechyne.cz

Čechova 294, 
391 65 Bechyně
Tel. 603 485 052

Realizace šikmých 
a plochých střech
Realizace šikmých 
a plochých střech

Sedlečko 
u Soběslavě

Jiří Koblása
Sedlečko 
u Soběslavě

Jiří Koblása

KERAMIKA
KABÁT
KERAMIKA
KABÁT
Zářečí 492

Prodejna: 
nám. T. G. M. 21
Tel. 776 575 755

Zářečí 492

Prodejna: 
nám. T. G. M. 21
Tel. 776 575 755

+
a dalších objektů letiště, důležitých pro řízení ÚTOK ŠPINAVOU 
letového provozu. „Družstvo radiačního 

BOMBOU NA a chemického průzkumu pokračovalo 
odběrem vzorků pro účely podrobného BECHYŇSKÉ LETIŠTĚ
rozboru izotopového složení radioaktivních 

Taková situace by mohla nastat na látek. Všichni příslušníci družstva si tak 
jakémkoli letišti v Evropě. Z tohoto důvodu procvičili částečnou dekontaminaci použi-
se v Bechyni prakticky procvičovala situace tého vlastního materiálu a techniky.“ 
teroristického útoku špinavou bombou na Následovala dekontaminace kolové 
prostor letiště. a obrněné pásové techniky. Dekontaminace 

Ve dnech 15.–19. února 2016 proběhl lehké vojenské techniky byla provedena 
udržovací výcvik UNPCRS (United Nations dekontaminační soupravou LINKA-82, což 
Peacekeeping Capability Readiness je víceméně linkový způsob průjezdu 
System) záchranné roty 151. ženijního dekontaminačním rámem. Pásová technika 
praporu 15. ženijního pluku s tématikou byla na dalším pracovišti dekontaminována 
dekontaminace osob a techniky. Výcvik byl kartáčovým způsobem, ručně za pomoci 
zahájen teoretickou přípravou záchranných rozvinutého pracoviště vozidla ACHR.
dekontaminačních čet, která byla současně „Nejnáročnějším rozhodně byla dekonta-
přípravou pro síly a prostředky působící ve minace letadla, která se musela dělat 
prospěch ARMS (armádní radiační svrchu, tedy pomocí vysokozdvižné plošiny 
monitorovací síť). V jejím rámci šlo mimo jiné a pro vojáky bylo náročné pracovat ve výšce 
o seznámení se s legislativou, řešící krizové v protichemickém obleku OPCH 05 
řízení a Integrovaný záchranný systém, dále a ochranné masce OM 90,“ zhodnotil 
s tzv. Atomovým zákonem a havarijními poručík Radek Burda, velitel dekontami-
plány jaderné elektrárny Temelín a Duko- nační čety.
vany. „Výcvik záchranných dekontaminačních 

„Námětem praktického výcviku byl čet splnil svůj účel. Jednotka radiačního 
teroristický útok špinavou bombou na a chemického průzkumu si procvičila odběr 
zařízení letiště. Jednotky zahájily činnost vzorků, vytyčení prostoru kontaminovaného 
radiačním průzkumem prostoru útoku radioaktivními látkami a předávání zpráv 
a vytyčením kontaminované oblasti. Poté CBRN. Jednotky dekontaminace si 
provedly evakuaci zasažených osob procvičily speciální případy dekontami-
radioaktivní látkou a současně jejich nace,“ uzavřel nadporučík Demeter.
dekontaminaci,“ vysvětlil nadporučík Viliam Zpracovali: kapitánka Miroslava Štenclová, 
Demeter, zástupce velitele záchranné roty. poručík Radek Burda, kapitán Antonín 
Jednotka následně řešila problém dekon- Doležel, poručice Jana Osičková 
taminace letecké techniky, která se Foto: svobodnice Tereza Tairychová 
nacházela přímo v zasaženém prostoru 
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Autodílna Josef Hubáček
Opravy osobních a dodávkových vozů
Prodej náhradních dílů
U Vodojemu 990, Bechyně
Tel.: 381 212 010, 603 255 533

PŘI P
ŘEDLOŽENÍ 

SLEVA 20 %

#

Ing. Zdeněk Šindelář
Prodej a servis
zahradní techniky

Tel.: 603 173 020
www.lesak-sindelar.cz

www.galvina.cz

 

www.elektrobechyne.cz

źprodej stáčeného 
i lahvového vína

źbechyňská keramika, 
český porcelán

źautorské výstavy

źzákladní instalace zdarma
źvynesení zdarma
źodvoz starých el. spotřebičů zdarma
źzáruční i pozáruční servis

Široký sortiment elektro spotřebičů 
a příslušenství
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www.eco-design.cz

Zdeněk Trešl
Zámečnické, 
topenářské 
a instalatérské práce

Tel.: 775 683 004

Veronika Hudcová
Pavla Slaninová

Kadeřnictví

Zakázkové 
truhlárství
Miloslav Dědič, 

Výroba dveří, kuchyní, 
vestavěných skříní,
obložení, zábradlí, 
altány, pergoly
           Tel.:  381 212 466, 
                    606 392 297

Radětice 110

Libušina 167, Bechyně
Tel.: 724 557 870

Cukrárna U Lososů
Káva, chlebíčky, smaženky
Dorty, zákusky, lázeňské oplatky

Libušina 154 
Bechyně

Tel.:723 314 934

a

VELO + SPORT SERVIS Bechyně si Vám dovoluje
nabídnout své služby a SLEVU VE VÝŠI 10 %

na jarní servis a opravy jízdních kol, 
nákup velomateriálu a  prodej nových kol

Petr Chaloupek, Bechyně, sídl. 5. května 779 
tel: 737     529     220, chaloupek.velo@seznam.cz  

POZOR SLEVA PLATÍ JEN DO 31. BŘEZNA 2016

JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA KVĚTINJARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA KVĚTIN
10. –20. března 201610. –20. března 2016

po–pá 9.00–17.00
so–ne 9.00–15.00

Zahradnictví Beneš, Bechyně, Michalská 220

www.zahradnictvibechyne.cz

tel: 799 510 369

Můžete se těšit na květinová aranžmá, ukázky 

svatební vazby, jarní výzdoby, zahradní 

dekorace a lampy.

Velikonoční inspirace, hrnkové květiny, 

okrasné keře, cibuloviny...

po–pá 9.00–17.00
so–ne 9.00–15.00

Jiří Krejčíček
Těšínov

Expresní autodoprava



ź Míchací centrum přímo v naší provozovně

ź Velký výprodej, slevy až 70 % 

na vybrané zboží

KOMPLETNÍ SORTIMENT PRO VYBAVENÍ KOUPELEN

   

KOMPLETNÍ SORTIMENT PRO SUCHOU VÝSTAVBU

Míchání interiérových,  fasádních barev a omítek
Velký výběr barev a odstínů

umyvadla od 100 Kč, WC mísa od 50 Kč,
2

obklady od 50 Kč/m , listely od 5 Kč/ks

ź Obklady a dlažby od tuzemských i zahraničních výrobců

ź Vypracujeme cenovou nabídku i grafické návrhy

ź Cihly, zámkové dlažby, lepidla, nářadí, čističe

ź SDK, Rigidur, Rigistabil, izolace, fólie, osb a další sortiment

Kde nás najdete? Vedle restaurace Kameňák, na výjezdu z Bechyně 
směr Tábor, Jindřichův Hradec.

Nebo nás kontaktujte: 

381 212 001

izotem@izotem.cz                          více informací na: www.izotem.cz

Jana Hladká 

Tel. č. 728 778 996

Pedikúra, manikúra, 
reflexní masáže 
plosek nohou

reklamní, umělecká, reportážní
svatby, křtiny, promoce
adjustace a rámování

a

Fotografie

Martin Okrouhlica
5. května 767 Bechyně
Tel.: 605 460 339
www.martinokrouhlica.cz

www.wpartner.cz

...Váš opravdový IT partner...

Libušina 191, Bechyně
e-mail: obchod@wpartner.cz
telelefon: 381 211 000, 
                 608 253 642
skype: wpartner
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Kombinovaná spotřeba a emise C0  vozu Fabia: 3,6–4,8 l/100km, 93–110 g/km2

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Hledáte zosobnění kvality a nadčasového designu? Seznamte se s vozem 
ŠKODA Fabia. Stylový hatchback nabitý moderní technikou, včetně pětileté 
záruky a zvýhodnění 30 000 Kč, může být při financování se ŠKODA Financial 
Services Váš již od 210 890 Kč. Vyzkoušejte vůz ŠKODA Fabia přímo u nás.

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

mojeskodafabia.cz

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ
ŠKODA Fabia měsíčně již od 3 299 Kč*

Zvýhodnění 
30 000 Kč*

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Fabia 1.0 MPI Active 44 kW v ceně 239 900 Kč (cena s financováním VWFS 210 890 Kč včetně Mobility Plus): 
splátka předem 62 920 Kč (30 %), výše úvěru 147 970 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 188 543 Kč, celkové platby 
za úvěr vč. pojištění 201 935 Kč, RPSN vč. pojištění 16,18 %, délka úvěru 36 měsíců, zůstatková hodnota 84 356 Kč, měsíční splátka úvěru 2 894 Kč, 
měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 299 Kč, úroková sazba p. a. 11,38 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje povinné ručení a havarijní pojištění (10% 
spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry klienta 
jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím 
přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

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

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek opět prodává 
slepičky snáškových plemen typu Tetra 
hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří: 14 – 19 týdnů
Cena: 149 – 180,- Kč/ks

Prodej Bechyně u vlakového nádraží 
20. března ve 14.00 h
29. března ve 14.15 h

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

ź

ź

Nemocnice Tábor, a.s. přijme 
VŠEOBECNOU SESTRU pro práci 

v domácí péči pro region Bechyně.
Jedná se o zástup po dobu rodičovské 
dovolené (cca 2 roky).
Podmínkou je vzdělání v oboru všeobecná 
sestra, registrace, minimálně tři roky praxe 
u lůžka, řidičský průkaz.
Bližší informace podá: Mgr. Ivona Pikešová,
vedoucí sestra Domácí péče Tereza
Nemocnice Tábor, a.s, kpt. Jaroše 2000
390 03 Tábor
mob.: 774 819 758

Restaurace Na Růžku nabízí 

ROZVOZ OBĚDŮ
Výběr ze tří jídel

Hlavní jídlo + polévka 70,– Kč 
Informace na tel. čísle 

381 211 046

Koupím STARÉ peřiny, deky a polštáře 
a bíle nedrané peří.  Tel.: 606 514 445

Seřízení a opravy plastových 
oken, balkonových a vstupních 
dveří.  P. Halama, tel:604 718 306
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