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PROSINEC 2018

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYNSKÝ

+ Životní jubilea 
prosinec 2018

 95 let Jelínek Jiří
 91 let Hladká Jiřina
 87 let Chladová Milada
  Langová Lydie
 86 let Haškovcová Marie
  Šutka Ernest
 85 let Holubová Božena
  Římanová Marie
 84 let Motyčková Marie
  Pollák Štefan
  Tupý Jindřich
 83 let Neškodná Marie
 82 let Vystrčilová Ladislava
 81 let Jaroš Josef
  Hana Škorecová
  Zelenka Josef
 79 let Bínová Milada
  Fáberová Marie
  Novotná Marie
  Petrásek Drahoslav
  Štojdlová Marie
 77 let Drdová Marie
 76 let Dyndová Marie

+ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V úterý 27. listopadu 2018 se v obřadní 
síni města konala letošní čtvrtá slavnostní 
akce, vítání občánků Bechyně. Přivítáni 
starostou Ing. Pavlem Houdkem byli tito noví 
bechyňští občánci: Vojtěch Kortus, Petr 
Vozábal, Jakub Sojka, Matěj Horálek, 
Natálie Jiroušková, Štěpán Svoboda, Lukáš 
Vávra, Rozálie Železná, Samuel Gubrický, 
Jan Karkule, Tobiáš Šneidr, Eva Bočanová. 
V tomto roce se akce zúčastnili rodiče se 41 
nově narozenými dětmi. 

Děkujeme všem, kdo se na průběhu akce 
podíleli a těšíme se na shledání opět 
s  dalšími občánky města také v příštím roce, 
které se chystá na 5. března 2019.

SPOZ 
při MěÚ v Bechyni

Příspěvky do lednového čísla 
posílejte nejpozději 14. prosince 
na propagace@kulturnidum.cz

ÚŘEDNÍ HODINY 
V POSLEDNÍM TÝDNU 2018

NA MěÚ BECHYNĚ 

27. 12. 7.30–11.00 12.00–15.00
28. 12. 7.00–11.00 
31. 12. Zavřeno

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA
NA PŘELOMU ROKU

14. 12. 2018    ZAVŘENO

21. 12. 2018    OTEVŘENO 

22.–26. 12. 2018    ZAVŘENO

28. 12. 2018    OTEVŘENO
29.–31. 12. 2018    ZAVŘENO

2., 4., 5. 1. 2019    OTEVŘENO 

+BECHYŇSKÝ 
SMS INFOKANÁL

Město Bechyně zprovoznilo novou 
informační službu – zasílání SMS s infor-
macemi o dění v našem městě.

Registrovaní zájemci tak budou dostávat 
SMS zprávy o důležitých místních udá-
lostech (pozvánky na kulturní a společenské 
akce, zprávy z městského úřadu, informace 
o odstávkách, uzavírkách a haváriích, atp.).

Jak se přihlásit? 
Pošlete SMS na číslo 725 543 010 ve 

tvaru: 

OBEC BECHYNE ANO
Pro odhlášení pošlete SMS na stejné 

číslo ve tvaru: OBEC BECHYNE NE
LB

!

B
S přicházejícími vánočními svátky bych 

našim věrným čtenářům chtěla popřát 

pohodu a klid v láskyplné atmosféře 

mezi svými nejbližšími.

Pokaždé, když slyším, jak mnozí již 

netrpělivě čekáte na další číslo, dává mi 

naše práce jasný smysl a přináší mi o to větší 

radost. Chci věřit, že podobnou radost rozdáváme 

i Vám.

Krásné Vánoce,

za redakci

Marie Jahnová

+ DIAMANTOVÁ SVATBA

Dne 22. 11. 2018 oslavili krásné výročí, 
diamantovou svatbu, manželé Hana 
a  Štefan Škorecovi z Bechyně. Manželství 
uzavřeli před šedesáti lety zde v Bechyni. 

Do dalších společných let přejeme zdraví 
a životní pohodu.

Foto: Milan Hořejší



NOVINKY 
V DOTAČNÍCH 
PROGRAMECH 
PRO RODINNÉ 
DOMY

Máme pro vás aktuální informace o změ-
nách v programech Nová zelená úsporám 
a Dešťovka, které byly vyhlášeny na podzim 
tohoto roku. Možná budou tyto změny pro 
vás významné a rozhodnete se požádat 
o dotaci.

Program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM je 
určený na zateplování domů, výstavbu 
nových domů a využití obnovitelných zdrojů 
(solární termické a fotovoltaické systémy, 
rekuperace, výměna elektrického vytápění 
za systém s tepelným čerpadlem a výměna 
lokálních topidel na tuhá fosilní paliva, např. 
kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na 
vytápění). Zásadní novinkou je možnost 
realizovat zateplení domu svépomocí. Kdo 
si troufá a má chuť zateplit si dům vlastními 
silami, může také požádat o dotaci. 
Podmínkou ale zůstává nutnost zajistit si 
odborný technický dozor.

Rozšíření nabídky se týká také výstavby 
rodinných domů, kdy je možné získat částku 
150 000 Kč na lepší nízkoenergetický dům. 
V domě však musí být instalováno řízené 
větrání s rekuperací.

Dále je možné čerpání dotace na venkov-
ní stínicí techniku v podobě předokenních 
žaluzií nebo rolet. Tyto prvky zabraňují 
v  letních měsících přehřívání místností 
a  v  zimě zabraňují únikům tepla. Výše 

2dotace se pohybuje od 500 do 1000 Kč/m .

Změny a novinky byly vyhlášeny i v pro-
gramu DEŠŤOVKA, který je zaměřen na 
využití srážkové a odpadní vody v domác-
nosti i na zahradě. O dotaci na základní 
systém (jímání srážkové vody k zalévání 
zahrady) mohou nově žádat domácnosti ze 
všech obcí z celé republiky (doposud byla 
určena jen pro domy v obcích ze seznamu 
tzv. suchých obcí, kde bylo největší sucho). 
Žádat mohou nejen vlastníci rodinných a by-
tových domů, ale nově i majitelé obytných 
rekreačních domů sloužících k trvalému byd-
lení (tuto skutečnost jsou povinni doložit).

Doba realizace podporovaného opatření 
je u novostaveb prodloužena z 12 na 24 
měsíců.

Oblasti a výše podpory:

– zachytávání srážkové vody na zalévání 
zahrady – dotace až 55 000 Kč

– akumulace srážkové vody pro zalévání 
zahrady i splachování v domácnosti – 
dotace až 65 000 Kč

– využití přečištěné odpadní vody jako vody 
užitkové s možným využitím vody srážkové 
– dotace až 105 000 Kč

Pokud máte zájem o bližší informace 
ohledně uvedených dotací, můžete využít 
bezplatné a nezávislé poradenství 
poradenského střediska Energy Centre 
České Budějovice (ECČB), které vám 
pomůže získat dotaci a současně zde 
můžete konzultovat technické řešení vašeho 
domu a možná úsporná opatření. Odborníci 
v ECČB vám poradí, jak a čím efektivně 
zateplit dům, čím je možné a vhodné ho 
vytápět apod. Kontakt: ECČB, náměstí 
Přemysla Otakara II. 25, České Budějovice, 
tel.: 387 312 580, bezplatná linka
(záznamník): 800 38 38 38,
email:eccb@eccb.cz, www.eccb.cz.

+ PŘÁTELSKÉ 
POZVÁNÍ DO 
PARTNERSKÉHO 
MĚSTA

Spolek rodáků a přátel Bechyně nás, 
článkem paní Jiřiny Trčkové, nalákal na 
návštěvu města Bechyně. Chceme na 
oplátku pozvat čtenáře Bechyňského 
městského zpravodaje také k nám, do 
Heřmanova Městce. 

Naše město se může pochlubit zejména 
židovskou historií a památkami. Napoprvé 
bychom vás rádi pozvali na tři výrazná 
židovská místa a těmi jsou synagoga, bývalá 
židovská škola a židovský hřbitov. 

Budova synagogy byla, z původní po-
doby barokní do nynější novorománské, 
přestavěna v roce 1870. Projektantem i sta-
vitelem byl známý východočeský architekt 

a restaurátor František Schmoranz. 
Po několika desetiletích chátrání 

se, po roce 1989, město ujalo 
iniciativy při záchraně a rekonstrukci 
židovských památek. Zároveň zde 
začala aktivně působit Společnost 
ochránců židovské kultury. V roce 
1991 byla synagoga, budova bývalé 
židovské školy, přilehlý dvojdomek 
a  židovský hřbitov zapsány do sez-
namu státních kulturních památek.

V letech 1997–2001 prošla 
synagoga celkovou rekonstrukcí 
a  25. 11. 2001 byla slavnostně 
otevřena. Od té doby se v ní nejen 
provádí, ale konají se zde i různé koncerty 
a  slavnostní akce.

Víte, proč je mezi lavicemi v synagoze, 
jedna dlaždice černá?

V původní židov-
ské škole se nachází 
s t á l á  e x p o z i c e 
G a l l e r y  C y r a n y , 
která shromažďuje 
sbírku uměleckých 
děl malířů a sochařů 
20. století, kteří mají 
vazby k  východním 
Čechám. Rozsáhlou 
sbírku obrazů, plastik, 
kreseb, grafických 
listů a  koláží darovali 
měs tu  He řmanův 
Městec manželé Ema 
a Josef Horákovi.

Víte, proč galerie nese název Gallery 
Cyrany?

V neposlední řadě je tu židovský hřbitov, 
patří k nejstarším a nejzachovalejším hřbi-
tovům v Čechách. Na hřbitově je 1077 
náhrobních kamenů ve 21 nestejně dlou-
hých řadách. V márnici najdete malé mu-
zeum, restaurovaný pohřební vůz furgon 
a  další připomínky židovských tradic.

Víte, proč mívaly židovské márnice 
komín?

Ještě nevíte, kam v příštím roce? Tak 
určitě k nám do Heřmanova Městce. Dozvíte 
se samozřejmě nejen odpovědi na otázky 
z článku.

Těší se na vás nejen pracovnice 
místního Turistického 
informačního centra, 

ale i průvodkyně v synagoze.

+ POSTŘEHY 
Z ODEBÍRÁNÍ 
ETERNITU VE 
SBĚRNÉM DVOŘE

Eternit, jakožto materiál obsahující karci-
nogenní azbest, je řazen mezi nebezpečné 
odpady a je nutno s ním tak nakládat včetně 
jeho skládkování. Eternit se stává nebez-
pečným zejména, když je mechanicky 
poškozen. Pak dochází k uvolňování prachu 
a azbestových vláken. Ty se zabodávají 
v plicích a způsobují rakovinné onemocnění.

Manipulace s eternitem je upravena 
pravidly – zajistit co nejmenší mechanické 
poškození, přeprava v neprodyšných 
obalech atd. Skládkování smí provozovat 
pouze subjekt, který k tomu disponuje 
povolením, a je řízeno přísnými předpisy – 
zamezení šíření azbestových vláken do 
ovzduší. Žádáme proto občany, aby dodržo-
vali pravidla pro přepravu eternitu do sběr-
ného dvora. Úlomky eternitu nevozili volně 
ložené nebo v kýblu, kdy při následné 
manipulaci s nimi dochází ve sběrném dvoře 
k úniku azbestových vláken do okolí, ale 
vozili je např. v plastových nepoškozených 
pytlích.

LB



+ JIHOČESKÝ KRAJ 
POSKYTL DOTACI NA 
NÁKUP 
ELEKTRICKÉHO 
NAVIJÁKU

Město Bechyně obdrželo investiční 
dotaci ve výši 60.000 Kč na nákup 
elektrického navijáku pro SDH Bechyně. 
Dotace byla poskytnuta z dotačního 
programu „Investiční dotace pro jednotky 
SDH obcí Jihočeského kraje“. Z celkových 
nákladů na pořízení elektrického navijáku 
98.760 Kč byla dotace ve výši 60 %. Zbylé 
finanční prostředky 38.760 Kč byly hrazeny 
z  rozpočtu města. Naviják je upevněn na 
předních čepech zásahového vozidla, 
součástí dodávky elektrického navijáku je 
i  upevňovací rám, nepromokavý obal a roze-
pínací lanová kladka. Členům SDH Bechyně 
bude naviják sloužit při vyprošťovacích 
pracích u zásahů jednotky.

Zveme vás na 23. výstavu

BETLÉMY VE 
STODŮLCE

vernisáž 15. 12. 2018 v 10.00 h
Výstavu můžete navštívit ve 

Hvožďanech čp. 2 u Bechyně

od 15. 12. 2018 do 6. 1. 2019
Otevřeno denně 10–17 hodin

Krásné Vánoce a šťastný 
nový rok 2019

přeje rodina Pokorných

www.betlemyvestodulce.unas.cz

Za Trubným – hotová rekonstrukce vodovodu, kanalizace a veřejného 
osvětlení, probíhá rekonstrukce chodníků, komunikace a parkovacích stání. 
Kompletní dokončení je plánováno na konec listopadu.

Na Libuši – hotová obnova kanalizace a veřejného osvětlení,  probíhají práce 
na obnově komunikací a parkovišť.

Služby města Bechyně postupně vyznačují parkovací místa na komunikacích.

CO NOVÉHO V BECHYNI
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+ 1. REPUBLIKA V DPS 
BECHYNĚ

Celý národ slavil v posledním říjnovém 
týdnu stoleté výročí vzniku Československé 
republiky.

Nenechali jsme si ujít tuto příležitost 
a  také jsme se pustili do uspořádání 
vlastních oslav. Také z toho důvodu, že 
mnoho z našich klientů se narodilo v období 
první republiky a ve vzpomínkách se vracejí 
do doby svého dětství. Abychom si více 
přiblížili onu dobu, nechali jsme se inspirovat 
i v tak všedních věcech jako je stravování. 
Po celý týden jsme tak mohli ochutnávat jídla 
významných a známých osobností uplynulé 
doby. Inspirací byl jídelníček prezidenta 
T. G. Masaryka, Edvarda Beneše, ale i hvězd 
filmového plátna. Všichni mohli okusit 
například oblíbené jídlo Vlasty Buriana. 
V  pondělí byl pro klienty připraven kvíz 
zábavnou formou, který obsahoval vše-
obecné otázky z naší historie. Závěrem 
mohli soutěživí klienti při rozkrývání obrázků 
hádat osobnosti. 

V následujících dnech se program 
věnoval životopisům prvorepublikových 
osobností, hudbě či stavbě bechyňského 
mostu „Duha“, který byl před 90-ti lety 
slavnostně zprovozněn. 

Kronikou města Bechyně z 20. a 30. let 
nás provedl místní amatérský historik pan 
Martin Gärtner. Celotýdenní program vyvr-
cholil čtvrteční slavnostní kavárnou. Během 
kavárny mohli klienti sledovat průřez 
společensko-politických, sportovních a kul-
turních událostí první republiky rok po roce. 
Pro seniory byl zde k dispozici i stylový 
fotokoutek, kde se mohli nechat vyfotogra-

fovat s aktivizačními pracovnicemi, obleče-
nými ve stylu třicátých let. Rekvizity jako jsou 
klobouky, boa, kožešiny a další předměty, 
umocnily atmosféru fotografií a sklidily 
nečekaný úspěch nejen v domově, ale také 
u veřejnosti. A na základě toho vznikl nápad 
sestavit z těchto fotografií kalendář.

Mgr. Marie Ondřichová, 
aktivizační pracovnice 

Vážení přátelé, partneři, 

velice si vážíme vzájemné spolupráce 
všech, kteří jste se s námi podíleli na velké 
části akcí pro naše klienty. Děkujeme Kultur-
nímu středisku města Bechyně, knihovně 
a  muzeu. V oblasti budování mezigenerač-
ních vztahů velký dík MŠ Jahůdka, ZŠ 
Františka Křižíka, ZUŠ Václava Pichla 
a  SUPŠ Bechyně. Upřímné poděkování 
patří faráři Mgr. Tomáši Hajdovi, Mgr. Old-
řichu Horkovi, Mgr. Aloisi Sassmannovi 
a  Ing. Martinu Halamovi za spolupráci 
v  oblasti duchovní péče. A v neposlední řadě 
našim dobrovolníkům, kteří se ochotně vě-
nují našim klientům, všem hudebníkům, 
umělcům a lidem ochotným přinášet do 
našeho domova kousek vnějšího života, 
dělit se s  klienty o radost a přinášet dobro. 

Těšíme se na společné sdílení i  v  dalším 
roce 2019 a současně si Vám všem 
dovolujeme popřát krásné a spokojené 
prožití vánočních svátků, dětem bohatou 
nadílku a do nového roku 2019 hodně zdraví 
a kupu štěstí a  pár dobrých přátel.

Mgr. Alena Sakařová 
spolu se zaměstnanci

Domova pro seniory Bechyně

+ OSLAVY 100 LET 
REPUBLIKY 
V BECHYNI

Rok 2018 byl rokem významných výročí. 
Kulturní středisko města Bechyně připravilo 
28.10. obyvatelům, turistům a lázeňským 
hostům oslavy k 100. výročí založení 
Československé republiky.

Oslavy započaly kladením věnců obětem 
padlých ve světových válkách Armádou ČR 
a zástupci města Bechyně. Kulturní program 
zahájil projev starosty ing. Pavla Houdka 
a  zástupců Klubu českých turistů s hosty 
z  rakouského Gmündu na pódiu instalo-
vaném v dolní části náměstí. Komponované 
vystoupení Swing bandu Tábor rozhýbalo 
a  provedlo návštěvníky stoletou historií 
republiky. Program doplnila výstava v pro-
storách muzea, která připomíná osudy 
místních obyvatel a osudy mobilizovaných 
v období první světové války. 

Akci zakončila iluminace bechyňského 
mostu „DUHA“. I přes nepřízeň počasí byla 
akce důstojnou oslavou 100. výročí od 
založení Československé republiky.

Dovolte mi poděkovat Jožkovi Macáš-
kovi, Pavlu Hubáčkovi, Janu Svobodovi, 
Josefu Vlčkovi a Josefu Veselému za pomoc 
při iluminaci mostu.

Za KSMB
Mgr. Štěpán Ondřich 
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MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

Poslední příležitost 
v muzeu oslavit 
KONEC 1. SVĚTOVÉ 
VÁLKY a potěšit se 

společně s těmi, kteří jsou 
BECHYNÍ CHYCENI...

Ještě do 28. prosince máte možnost 
navštívit obě avizované výstavy. V rámci 
první výstavy se těšíme na zájemce o historii 
regionu, ale také na členy rodin, které s mu-
zeem spolupracovaly a osudy narukovaných 
z místní oblasti pomohli doplnit. Druhá 
zmíněná výstava obrazů a dalších děl 
místních sedmi autorů se nabízí v galerii 
muzea. Tato výstava je prodejní, navštívit ji 
můžete v rámci adventního trhu a v běžné 
pracovní době Informačního centra. Některá 
díla byla již od vernisáže prodána, a tudíž 
i  obměněna. Pro ty, kteří tyto výstavy budou 
chtít vidět na poslední chvíli, nabízíme dva 
pracovní dny mezi svátky. Děkuji všem za 
návštěvu či i osobní podporu muzea, které si 
velice vážíme. Zvýrazněný dík patří místním 
badatelům, na které se mohu obracet 
s  nejrůznějšími dotazy a jsou vždy ochotně 
připraveni pomoci. 

JJ

+LEGIONÁŘSKÝ 
PŘÍBĚH Z HODONIC

Předkládám další z životních příběhů 
mužů, kteří se v průběhu první světové války 
připojili k formujícím se československým 
jednotkám v rámci armád zemí bojujících 
proti Rakousko-Uhersku a dalším. Na tomto 
příběhu můžeme sledovat situaci, která se 
dotýkala mnoha legionářů a nejen jich po 
roce 1948. Připomínám také jejich častou 
perzekuci v období druhé světové války. 
Děkuji členům širší rodiny pana Dlouhého, 
že byli ochotni se podělit o informace i foto-
grafie. Tento a další příběh si můžete do kon-
ce roku připomenout na výstavě v muzeu. Ať 

již mezi lidmi existují různé názory na 
vznik a působení legií, jejich podíl na 
vzniku samostatné Československé 
republ iky je nezpochybnitelný. 
Vzpomínkou na ně a menší výstavou 
uctíváme jejich památku 

JJ

Jan Dlouhý
Žanek Havlů, jak se Janu Dlouhému 

přezdívalo, se narodil 12. února 1889 v Ho-
donicích. Měl ještě čtyři sestry a dva bratry. 
Když vypukla válka, bylo mu 25 let. V té době 
měl již vážnou známost (babička, 22 let) v Ho-
donicích. Jako jeden z prvních narukoval do 
rakousko-uherské armády a byl vyslán do 
Srbska. Po návratu domů o válce příliš 
nevyprávěl. 

Vzpomínal například, jak chodil pro vodu 
k jedné studni společně se Srby, kteří jej 
přemluvili, aby přešel do zajetí. Asi jako 
zajatec šel přes hory, po pobřeží. Stejně jako 
ostatní zajatce i jeho sužoval hlad, a tak 
například chytali želvy a vařili si z nich po-
lévku. Na své cestě prodělal vážné nemoci – 
malárii a tyfus. „Pochodem smrti“ došel až do 
Francie, kde se dostal do služby k sedlákovi, 
jehož rodina si přála, aby Žanek u nich 
zůstal, protože sami ve válce ztratili syna. 
Jana Dlouhého to však táhlo do Hodonic, 
kde na něj čekala „babička“. Ve Francii 
pracoval rovněž v jedné továrně. Zde mu 
bylo nabídnuto, aby vstoupil do Českoslo-
venských legií.

Z války se vrátil až v roce 1920. S koň-
ským povozem přijel až ke kasárnám do 
Prahy (viz foto). Nikdo z rodiny neměl tušení, 
kdy a zdali se z války vrátí. Když přijížděl 
k  hodonickým lukám, tak ho prý vítala jejich 
rezavá fenka. Uběhly další roky, než se děda 
s babičkou v roce 1923 oženil. Dne 19. 9. 
1924 se manželům narodila dvojčata Jana 
(Žana) a Vlasta, 7. 1. 1926 Josef. V roce 
1929 Jaroslav, který ve dvou letech zemřel. 
A  28. 3. 1933 se narodila Marie (provdaná 
Hlaváčová).

Po válce se rodině Jana Dlouhého dařilo 
a hospodářství prosperovalo. Vše se změ-
nilo s vypuknutím 2. světové války. Během ní 
chodily po jednotlivých staveních německé 
kontroly doprovázené i Čechy. V Bechyni 
sloužil policajt pan Čura, který varoval oby-
vatele před kontrolou, aby stihli něco ze 
svých zásob ukrýt. Děda na své kamarády, 
legionáře, kterým se v této době vedlo hůře, 
nezapomněl. Posílal jim mouku, brambory 
a  jiné potraviny, ty vozil Židovou strouhou 
a  babička se vždy modlívala pod křížkem za 
jeho šťastný návrat a říkávala: „Až tě chytí, 
tak nás všechny postřílí.“ Na to děda 
odpovídal, že v životě neměla opravdový 
hlad, ale on ho zažil. 

Po 2. světové válce se rodině vedlo opět 

dobře, do té doby, než se k moci dostala 
komunistická strana. Rodina musela odpro-
dat za „směšný peníz“ polovinu polí a lesů na 
vybudování vojenského letiště. A navíc 
k  tomu komunisté nařídili rodině nesplni-
telné dodávky, za jejichž nesplnění byl děda 
poslán v listopadu 1951 do vězení. Byly 
Velikonoce a děda měl povolené návštěvy. 
Mně (Vlasta) byly čtyři roky, a chtěla jsem dát 
dědovi malované vajíčko. Děda byl za hustě 
zamřížovaným otvorem ve zdi. Prosil bacha-
ře, aby si směl vajíčko vzít s příslibem, že ho 
nebude jíst. Ten však nedovolil. Ve vězení 
děda onemocněl a byl převezen do nemoc-
nice v Českých Budějovicích. Děda byl ve 
velmi špatném stavu, aby se rodina pokusila 
dědu zachránit a dosáhnout jeho propuště-
ní, bylo nutno zaplatit tzv. „dluhy – nesplněné 
nesmyslné dodávky“. Bylo potřeba ledacos 
prodat. Děda byl propuštěn v roce 1952 po 
půlročním věznění. 

Zatímco v ostatních vesnicích už byla 
zakládána zemědělská družstva, v Hodoni-
cích hodně lidí čekalo, až podepíše děda 
a  jeho syn Josef. Ti to odmítali, a tak jim 
v  roce 1956 byly zestátněny zbývající po-
zemky a byli vystěhováni z Hodonic. Zázemí 
našla celá rodina u babiččina bratra v be-
chyňské čtvrti Zářečí. Dědovi bylo 70 let 
a  dostal důchod 350,- Kčs, babička nic. Tak 
musel jít do práce, dělal přidavače u zed-
níků, zrovna se stavěla kaplička na hřbitově. 
Později mu byl důchod zvýšen o 1200,- Kčs 
na základě doložení legionářských dokladů, 
které pan Vaněk (partyzán) po rozhovoru 
s  dcerou J. Dlouhého o jejich finanční situaci 
odvezl do Prahy. Pak už do práce chodit 
nemusel. Do konce svého života (16. 11. 
1972) žil v Bechyni u svého syna.

(ze vzpomínek paní Marie Hlaváčové 
a paní Vlasty Dolínkové)

Jan Dlouhý sloužil u 28. pěšího pluku, 
zajat byl v prosinci roku 1914 v Srbsku. 
Absolvoval pochody smrti, pobyt v internač-
ních táborech, práci v zajetí. Do legií se při-
hlásil v Crenzot ve Francii, a to k 22. pěšímu 
pluku. Zřejmě se zde zúčastnil bojů 
u  Vouziers (bitva o kótu 153), což bylo jedno 
z posledních vystoupení legií, kde naše 
jednotky ještě na samém konci války zazna-
menaly velké ztráty. Přikládám fotografii 
pomníku u Chestres-Vouziers ve Francii, 
který na působení legií upomíná. 

JJ
PRAVDA VÍTĚZÍ
1914–1918
Kolemjdoucí!
„Dosvědčuji na tomto 
místě, že zde 21. a  22. 
pluk Čechoslováků dobro-
v o l n í k ů  s  n a d š e n í m 
obětoval svoji krev pro 
svobodu Československa 
a pro slávu a velikost 
drahé Francie.
„Čest padlým hrdinům.“

olej na plátně, Oldřich Kaňák
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GALERIE 2+1
 ZIMNÍ VÝSTAVA

Vernisáž v úterý 11. prosince / 17 hodin / Galerie 2+1
Výstava žáků ZUŠ V. Pichla pod vedením Mgr. Ivany Blažkové. 
Výstava potrvá do 30. ledna 2019.

MĚSTSKÉ MUZEUM
  BECHYNÍ CHYCENI
 Potrvá do 28. prosince / Galerie muzea / Vstupné 30 a 20 Kč 
Prodejní výstava děl autorů působících v regionu. Vystavují: 
Jaroslava Jedličková, Vlasta Sušerová, Hana Jarošová, Simona 
Churanová, Jaromír Matoušek, Oldřich Kaňák, Tomáš Pitlík. 

 VÝSTAVA K VÝROČÍ KONCE PRVNÍ
 SVĚTOVÉ VÁLKY A VZNIKU
 ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
 Potrvá do 28. prosince / Přednáškový sál muzea / 
 Vstupné 30 Kč a 20 Kč

Stálá expozice, věnovaná místnímu regionu od pravěku až po 
20. stol., otevřena celoročně dle pracovní doby informačního centra.

 90 LET MOSTU DUHA V BECHYNI 
 Panely k výstavě jsou nyní umístěny v druhém patře Městského
 úřadu.

GALERIE U HROCHA
 KRÁSY NOVÉHO ZÉLANDU
 Výstava fotografií Jany Jedličkové

GALERIE GALVÍNA
 ADVENTNÍ VÝSTAVA 
 VÝTVARNÉ SKUPINY 9+
 Prodejní výstava pedagogů SUPŠ a jejich hostů.

TRADICE

GALERIE

KULTURNÍ KALENDÁŘKULTURNÍ KALENDÁŘ

+  MIKULÁŠSKÁ JÍZDA BOBINKOU
Sobota 1. prosince / Nádraží ČD a REMÍZA
odjezd z Tábora  v 15:25
příjezd do Bechyně  v 16:32
odjezd z Bechyně  v 18:26
příjezd do Tábora  v 19:35
Přijďte se svézt po naší nejstarší elektrifikované trati společně 
s Mikulášem, čertem a andělem. V remíze bude možné zhlédnout 
modelové kolejiště a betlém, také se zde budete moci občerstvit.
Bližší informace na plakátech a webových stránkách.

+  I. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
Neděle 2. prosince / 13.00 hod. / Městské muzeum, park

ADVENTNÍ TRH V MĚSTSKÉM MUZEU
Tradiční adventní trh v prostorách muzea a před muzeem. Stánky, 
výtvarné a rukodělné dílny pro děti. V 15 hodin si budete moci 
poslechnout a zazpívat koledy s Helenou Hýnovou a jejím sborem 
před muzeem. Děti budou mít možnost napsat si dopis Ježíškovi 
a  andělé budou dopisy vybírat, aby mu je doručili.
Neděle 2. prosince / 17.00 hod. / Náměstí T. G. M.
Po rozsvícení vánočního stromu starostou města vystoupí Nuzický 
zvonek.

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
Úterý 4. prosince / 17.00 hod. / Velký sál KD / Zdarma 
Akce je určena pouze pro bechyňské seniory. Vstupenky je možné 
vyzvednout v kanceláři kulturního domu. 
Bližší informace na tel 778 545 507. Počet míst omezen. 
Občerstvení je zajištěno. Čeká Vás bohatý kulturní program 
s hudebním doprovodem a vánoční atmosférou.

+  II. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
ADVENT NA ZÁMKU
Neděle 9. prosince / 17.00 hod. / Zámek
Čeká na vás občerstvení, ochutnávka vánočního cukroví, 
svařené víno pro velké, čaj a pohádka pro ty malé. Nakonec 
spolu zapálíme druhou svíčku na adventním věnci. Můžete se 
těšit na divadelní představení „Pojďme spolu … (do Betléma)“, při 
které se zapojí malí i velcí. Hraje divadlo Buřt. 

+  ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Středa 12. prosince / 18.00 hodin / Náměstí T.G.M.

+  III. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
ZÁZRAKY SE DĚJÍ
Neděle 16. prosince / 17.00 hodin / Klášterní komplex
Vystoupí všechny obory ZUŠ V. Pichla. 

IV. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
TROUBENÍ Z VĚŽE
Neděle 23. prosince / 17.00 hod./ Náměstí T.G.M.
Tradičně v podání Swingband Tábor

+  VÁNOČNÍ ZÁBAVA – VODOVOD
Úterý 25. prosince / 21.00 hod. / Velký sál KD 




Partner adventu v Bechyni
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RODIČOVSKÉ CENTRUM 

+  PRAVIDELNÉ HERNY: 
Pondělky  15.00–17.00 hodin
Středy  9.00–11.00 hodin  
Jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč / 10 vstupů

+  MIKULÁŠSKÁ HERNA
Středa 5. prosince / 9.00 – 11.00 / RC Hrošík

+  PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
Středa 19. prosince / 9.00 – 11.00. / RC Hrošík
Vánoční herna – posezení u vánočního stromečku, prosíme 
maminky, aby přinesly něco dobrého na zub. 
Příště se uvidíme až v roce 2019, tedy ve středu 2. ledna.

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

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

PŘIPRAVUJEME

TANEČNÍ PRO VŠECHNY
Zahájení 15. února 2019 / 19.00 h / Velký sál / Kurzovné 1300 Kč 
za osobu
Opět chystáme taneční kurzy pro všechny, pod vedením manželů 
Bolkových z Milevska. Hlaste se už nyní v kanceláři KD, na email 
program@kulturnidum.cz a na telefonu 776 381 203. Darujte kurz 
jako vánoční dárek, v kanceláři KD vám vytvoříme dárkový poukaz 
na míru.

PILATES

Úterky / 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč

KRUHOVÝ TRÉNINK 

Čtvrtky / 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Permanentka na 10 lekcí 650 Kč (platnost 3 měsíce), permanentka 
na 5 lekcí 330 Kč (platnost 1,5 měsíce). Info Romana Honsová, tel. 
721 111 541. FB Cvičení s Romčou Bechyně

BOSU CARDIO®

Pondělky / 18.00–19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč

ZUMBA PRO DĚTI
Úterky / 16.30–17.50 hodin / RC Hrošík
Info Nina Capouchová na tel. 737 825 662

DYNAMIC YOGA
Středy / 18.00–19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč

Čtvrtky / Klubovna KD  Kroužek „Angličtina hrou“ pro školkové 
děti ve věku 3–7 let. Bližší informace Lenka Chmátalová e-mail: 
chmatalova.l@seznam.cz, popřípadě tel. 605 111 802

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Sobota 26. ledna 2019 / 20.00 hodin / Velký 
sál KD / Vstupné 120 Kč
Čeká Vás bohatý program, soutěž o ceny 
a hudební doprovod skupiny Horváth Band.
Přivítáme sponzorské dary na ples, nabízíme 
možnost prezentace vaší firmy během akce 
i  bezplatnou inzerci v únorovém čísle Měst-
ského zpravodaje (v odpovídajícím rozsahu). 
Předprodej od 3. prosince v kanceláři KD, 

v Městské knihovně, Městském informačním centru a on-line na 
www.kulturnidum.cz.

XV. PLES MĚSTA BECHYNĚ
NAŠE TIPY NA VÁNOČNÍ DÁREK

KURZY

Čtvrtek 6. a 13. prosince / 9.00 hod. / Klubovna KD
Můžete absolvovat řidičské kurzy skupiny B, rekvalifikace, 
pomůžeme vám v návratu na trh práce. 
Kontaktujte nás se na tel: 778 508 548, 
nebo prosperitapisek10@seznam.cz. 

Mgr. Alena Řezáčová, 
odborný poradce Assessment centra v Táboře a v Bechyni

Veškeré aktivity projektu jsou ZDARMA!!! 

ASSESSMENT CENTRUM 
NANEČISTO – poradna
Hledáte práci nebo změnu? 
Je vám více jak 50 let? 
Máte zdravotní handicap nebo nedostatečné vzdělání? 

SM SYSTÉM
Úterky a středy od 22. ledna do 6. března / út 18.00–19.00 hodin, 
st 8.30–9.30 hodin / Klubovna KD 
SM = stabilizační a mobilizační systém. Aktivní cvičení s elastickým 
lanem vhodné pro každý věk. Komplexní systém péče o pohybový 
aparát, funkci vnitřních orgánů a celkové zpevnění těla. 
Kurz 7 lekcí, info a objednání M. Bambasová, tel. 608 223 271

KOLEGA MELA GIBSONA
Pondělí 18. března / 19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 190 Kč, 
230 Kč, 250 Kč
Jde o komorní příběh jednoho herce. Začíná ve chvíli, kdy je hlavní 
hrdina, druhořadý herec provinčního divadla, zatčen za loupežné 
přepadení banky a vyslýchán policií. Během necelé hodiny a půl 
nám povypráví svůj příběh, během něhož se dozvíme nejen o jeho 
pohnutém hereckém i osobním životě, ale i jak se jednou setkal 
v letadle z Kanady do Frankfurtu s Melem Gibsonem a to jej zasáhlo 
na celý život.

Divadelní spolek Frída, se souhlasem autora, připravil toto 
monodrama přímo na tělo protagonistovi Martinovi Trnavskému. 
Text byl aktualizován a přenesen do českých reálií. S písničkami a 
tanečními kreacemi je skvělým zážitkem s překvapivou pointou.

Předprodej od 10. prosince na www.kulturnidum.cz, v kanceláři KD, 
v Městské knihovně a Městském informačním centru.

Pokojné a klidné prožití doby adventní, šťastné 
a veselé Vánoce a mnoho kulturních zážitků Vám 
do nového roku 2019 přeje za Kulturní středisko 
města Bechyně 

Štěpán Ondřich



KINO BECHYNĚ PROSINEC 2018 

Změna programu vyhrazena

www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, 
tel: 776 381 203, 606 911 007, e-mail: program@kulturnidum.cz
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1. SOBOTA V 17.00

PAT A MAT: ZIMNÍ 
RADOVÁNKY 

Rodinný / Animovaný / Komedie – ČR
Blíží se zima a naši známí kutilové to 

nemohou nechat jen tak, navíc když je 
„zaskočí“ sněhová nadílka.

60 minut, mládeži přístupný, 110 Kč

1. SOBOTA VE 20.00

VDOVY
Thriller / Drama – USA

Za tímto velmi intenzivním thrillerem stojí 
oscarový režisér Steve McQueen (12 let 
v řetězech) a spisovatelka Gillian Flynn, 

autorka bestselleru Zmizelá. 
129 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 12 let, 120 Kč

6. ČTVRTEK V 19.00

BOHEMIAN RHAPSODY

Drama / Životopisný / 
Hudební – USA, Velká Británie

Bohemian Rhapsody popisuje hudební 
dráhu i jedinečnou životní a uměleckou 
jízdu Freddieho Mercuryho od založení 
skupiny Queen až po památný koncert 

Live Aid v roce 1985.
134 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 12 let, 120 Kč

8. SOBOTA V 17.00

ČERTÍ BRKO
Pohádka – ČR

Všichni si myslí, že Peklo je místo plné 
zlých démonů, kteří člověka ponoukají ke 

zlu. To jsou pohádky pro dospělé. Ve 
skutečnosti je peklo úřad. Úřad, který je 

tu proto, aby zlo spravedlivě trestal. 
Vaše zlo…

99 min, mládeži přístupný, 120 Kč

8. SOBOTA VE 20.00

SMRTELNÉ STROJE
Dobrodružný / Fantasy – USA

 Smrtelné  stroje  jsou  dobrodružné  
fantasy  od  tvůrců Pána prstenů a 

Hobita.
128 minut, český dabing, mládeži 

přístupný od 12 let, 120 Kč

15. SOBOTA V 17.00

VÁNOCE A SPOL.
Komedie / Pohádka  – Francie

Co se stane, když těsně před Štědrým 
dnem přijde Santa naráz o skřítky 

připravující dárky? Všichni totiž najednou 
záhadně onemocní.

99 min, český dabing, 
mládeži přístupný, 120 Kč

15. SOBOTA VE 20.00

AQUAMAN

Dobrodružný / Fantasy – USA
 Studio Warner Bros. Pictures a režisér 
James Wan Vám přináší akcí nabitý, 

dobrodružný a vizuálně úchvatný 
velkorozpočtový snímek ze světa 

sedmi moří.
143 min, český dabing, od 12 let, 120 Kč

28. PÁTEK V 17.00

SPIDER-MAN:
PARALELNÍ SVĚTY

Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / 
Animovaný – USA

Phil Lord a Chris Miller, tvůrci hitů Lego 
příběh a 21 Jump Street, spojili svůj um 
a talent, aby divákům představili dosud 
nepoznaný svět Spider-Mana v přelo-
movém a unikátním vizuálním stylu. 

99 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

28. PÁTEK VE 20.00

VE SPÁRECH ĎÁBLA
Horror / Thriller – USA

Otřesný obřad vymítání ďábla se 
vymkne kontrole

86 min, přístupný od 15 let, 140 Kč

V KNIHOVNĚ SE 
KŘTILY TAJNOSTI

Nakladatelství Regia ve spolupráci 
s  Kulturním střediskem města Bechyně 
připravilo v městské knihovně představení 
knihy Tajnosti kraje bechyňského z edice 
Tajemné stezky. V úvodu akce jsme si 
poslechli úryvek o podivných bechyňských 
koulích a potom autor Otomar Dvořák 
poodhalil některé záhady, pověsti  a příběhy 
místních obyvatel uvedených v knize. Se 
sklenicí dobrého vína kmotři Hynek Klimek 
a  Štěpán Ondřich popřáli knize co nejvíce 
spokojených čtenářů. Následovala autogra-
miáda a prodej knih. Určitě doporučujeme 
jako výborný dárek pod stromeček.

Koncem listopadu jsme navštívili RC 
Hrošík, kde jsme si s dětmi listovali 
v  knížkách a povídali o adventní době.

Poslední akcí letošního roku je před-
náška Voňavá zima s esenciálními oleji 
doTerra, která proběhne 3. prosince v 17.30 
hodin. Srdečně zveme a prosíme o přihlá-
šení předem na tel. knihovny 778 545 508.

Všem příznivcům městské knihovny 
přejeme spokojené Vánoce a šťastné 
vykročení do nového roku 2019!

EH 

PRACOVNÍ DOBA MIC 
A MĚSTSKÉHO MUZEA
(prosinec, leden)
PO  zavřeno
ÚT 9.00–12.00 12.30–15.30
ST 9.00–12.00 12.30–17.00
ČT 9.00–12.00 12.30–15.30
PÁ 9.00–12.00 12.30–15.30
SO zavřeno
NE zavřeno

OTVÍRACÍ DOBA V ČASE VÁNOČNÍM
02. 12. 2018  neděle  13.00–17.00 
Adventní trh v muzeu
24. 12. 2018 pondělí zavřeno
25. 12. 2018 úterý zavřeno
26. 12. 2018 středa zavřeno
27. 12. 2018 čtvrtek 12.30–15.30
28. 12. 2018 pátek 12.30–15.30
    1. 1. 2019 úterý zavřeno



Postřehy z lázní

Odpoledne a večery 
v prosinci (2. patro LD Olga)

tento program je zdarma:  

  3. 12. Zelená lékárna – beseda 13.00 h

  3. 12. Bechyňské lázeňství+ film 14.30 h

  3. 12. Pránájáma 
  – praktické dýchání 16.00 h

  3. 12. Tajemství dávných léčitelů 
  – přednáška 19.00 h

  4. 12. Život Eduarda Beneše 
  + film 14.30 h

  5. 12. Pránájáma
  – praktické rady pro zdraví 16.00 h

  6. 12. NU Skin 

  – zlepšování životního stylu 15.00 h

  7. 12. Osteoartroza – přednáška 14.30 h

 10. 12. Zelená lékárna – beseda 13.00 h

 10. 12. Rybníkářství v již. Čechách 14.30 h

 10. 12. Pránájáma 

  – praktické rady pro zdraví 16.00 h

 10. 12. Léčivé koření
  – beseda s ukázkami 19.00 h

 11. 12. Tradice a zvyky na Blatech 

  + film 14.30 h

 12. 12. Indie – cestopis. přednáška 
  + film 19.00 h

 13. 12. Kosmetika z kozího mléka
  – prezentace 14.00 h

 14. 12. Rehabil. po náhradě kyčelního
  kloubu 14.30 h

 17. 12. Petr Vok z Rožmberka 
  na Bechyni 14.30 h

 17. 12. Pránájáma 
  – dýchání pro zdraví 16.00 h

 17. 12. Východní medicíny 
  – přednáška 19.00 h

 19. 12. Pránájáma 
  – dýchání pro zdraví 16.00 h

 19. 12. Od Buddhy k Dalajlámovi 
  + film 19.00 h

   Těšíme se na Vás

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

PROGRAM

Taneční večery kavárna19.30–22.30 hod. 
Vstupné 25 Kč

 1. 12. sobota Countrio
 4. 12. úterý RM band
 8. 12. sobota Countrio
 11. 12. úterý Axa
 15. 12. sobota Countrio

Taneční večery sál 19.30–22.30 hod. 
Vstupné 35 Kč

 Mikulášská zábava
 7. 12. pátek Capella

BABRÁCI 
A BUBLANA 
V LÁZNÍCH

Slavný český komik 
(největší z dnes žijících), 
herec Luděk Sobota, 

v  sobotu 17. listopadu 2018 v Galerii Záliv 
Lázně Bechyně vlnobitím svých pře-
řeknutí a roztomilých breptů probouzel 
v  lidech smích. 

„Když jsme s manželkou Adinou zjistili, že 
máme pokřtít Babráky, divili jsme se, proč si 
autor knihy vybral právě nás,“ pravil na uví-
tanou v lázních před neuvěřitelnými, třemi 
stovkami diváků tento komediant, taškář, 
bavič, vtipálek a  slovíčkář. „Bechyni jsme 
nenašli na mapě, v Táboře nás to hodilo na 
Rožmitál, tak jsme tomu nepřikládali žádnou 
váhu.“ 

Po takovém úvodu jsem musel ujistit 
přítomné hosty v přízemí, na širokém 
schodišti a na ochozech (kdyby to jen trochu 
šlo, přilepili by se i na strop), a také pana 
starostu Pavla Houdka, že rozhodně nepíši 
o  radě města, byť se v některých mých 
povídkách minulost Bechyně odráží. Ovšem 
jen ta dávná, poněvadž tu nedávnou nemám 
ještě zahryznutou v sobě. Třeba bude po 
sepsání také jednou k popukání. 

Nikdo se moc k pořízení mé knihy 
nehrnul, ale nastala proměna, když jsem 
vyhlásil, že nespokojeným čtenářům budu 
vloženou stokorunu vracet, splátkami 
z  důchodu. Hned se ledy hnuly a prodej se 
rychle vyšplhal až ke stovce kusů! V tu chvíli 
se mému nakladateli, panu Bedřichu 
Kocmanovi z Pelhřimova, vrátila zdravá 
barva do tváře. Snad i proto, že jiskřící duo 
Mirek Stančík a Josef Horvath, od narození 
skvělí harmonikáři, hrábli zvučně do kláves. 
Užuž se někteří hosté natřásali k tanci, když 
tu jim hřebínek srazila kreslířka Bublana, 
která prohlásila, že pochází z pražského 
Žižkova (jako Sobota a Krampol), kde 
navštěvovala základní školu, přičemž v její 
třídě propadlo 17 žáků z celkového počtu 37. 
Aby dokladovala všestrannost svého 
talentu, živě se připojila k proslulým 
harmonikářům se svým saxofonem, ale 

zaskřípala tak falešně, že z toho šla mnohým 
lidem hlava kolem. Naštěstí šla kolem také 
operní pěvkyně Michaela Katráková, která 
na místě vystřihla árii z Rusalky s takovým 
nasazením, že diváky uzemnila. Ti, kteří 
stáli, dřepli si v tu chvíli na zadek a ti, co 
seděli, neměli si už kam lehnout. Tak bylo 
všude natřísknuto, že by sanitka neprojela. 

Luděk Sobota s manželkou Adinou ještě 
společně odrecitovali nějakou ujetou báseň, 
která jim ve svém závěru rozhodila man-
želství, ale než se do krve poštěkali, stačili si 
rozdělit majetek. Všechno shrábla Adina. Na 
rozloučenou Luděk Sobota zazpíval duet se 
slečnou Katrákovou a  posteskl si, že v mládí 
neuposlechl radu profesora na DAMU 
a  nestudoval radši operní zpěv. Držel přitom 
zpěvačku kolem pasu a z nejasných důvodů 
i jinde. Pak rychle přestřihl pásku k výstavě a 
odešel poklábosit do Modrého salónku 
lázeňské jídelny, kde se před ředitelem 
Josefem Mičanem naparoval, že už do 
konce života nebude jezdit do žádných 
j iných lázní,  než do těch pěkných, 
rašelinových v Bechyni. Přičemž si ten večer 
v takovém nálevu nekoupal tělo, jen 
proplachoval hrdlo bílým vínem. Inu, co by 
tak člověk mohl očekávat od babráka typu 
Koudelky z SK Chvojkovice.

Závěrem. Knihu grotesek Babráci žá-
dejte beze slevy (ta byla jen v Bechyni) u své-
ho knihkupce, na výstavu komiksů se 
vypravte do lázní (vybaveni svačinou, 
obrázky jsou na dlouhé prohlížení), a za 
Luďkem Sobotou se vydejte do divadla 
Semafor.

Hezké vánoce 
přeje Pavel Šmidrkal 

za spolek Osvětáři jihu.

foto Martin Okrouhlica
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TRADIČNÍ 
VÁNOČNÍ 
DÍLNIČKY

Srdečně vás zveme 
na tradiční vánoční dílničky, 
které se budou konat 

13. prosince 2018 
od 17 do 19 hodin 
v jídelně školy

Přijďte se vánočně naladit, pěkně se 
pobavit a něco hezkého si vyrobit.

ZŠ Školní Bechyně

+ VLASTIVĚDNÁ 
EXKURZE 4.A 
DO PRAHY

V úterý 23. 10. 2018 si žáci 4.A museli 
přivstat na ranní vlak. Ještě za tmy jsme se 
vydali do Prahy.

Exkurzi jsme naplánovali jako procházku 
po Královské cestě z Pražského hradu přes 
Karlův most na Staroměstské náměstí.

Příjemná cesta vlakem utekla rychle a my 
jsme vystoupili na hlavním nádraží. Na 
Pražský hrad jsme se přepravili tramvají 
a pěšky pak došli po „starých zámeckých 
schodech“ k zadnímu vchodu do Hradu. Děti 
se těšily, až dojdeme ke katedrále. Byly 
překvapené, jak je vše velké, rozsáhlé. Poté 

jsme prošli Hradem až na Hradčanské 
náměstí. Stihli jsme výměnu hradní stráže 
a  pokračovali Nerudovou ulicí ke Karlovu 
mostu. Přešli jsme kousek Karlova mostu 
a  přes Kampu směřovali ke Karolinu. Tady 
nás čekala návštěva malého muzea Karlova 
mostu, kde se děti dověděly podrobnosti ze 
stavby, dočetly se o původním Juditině 
mostu a podívaly se na zbytky jeho základů.

Další naše cesta vedla Karlovou ulicí na 
Malé náměstí. Odtud už byl kousek na 
Staroměstské náměstí k orloji. Pak už nás 
unavené nohy donesly zpět ulicemi Prahy 
k  hlavnímu nádraží. Do Bechyně jsme 
dorazili spokojeně unavení a plní zážitků 
a  dojmů z krásného výletu po Praze.

Mgr. Petra Zelenková

  

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

Počasí bylo celý říjen a 
listopad natolik příznivé, že 

jsme si s dětmi mohli užít 
spousty zábavy. Děti se vypravily do přírody 
po stopách lesních skřítků, kde získaly 
poznatky o životě v lese a environmentální 
výchově. Ke Dni stromů (20. říjen) děti 
i  zaměstnanci uklidili celou zahradu od 
spadaného listí a větví.

Podzim nám také připravil dostatek 
plodů, ze kterých děti s rodiči vyrobili 
překrásné Podzimníčky. Všem rodičům 
děkujeme za kreativní nápady a originalitu.

Předškoláci se zúčastnili nácviku vo-
jenské přehlídky ke 100. výročí vzniku naší 
republiky. Děkujeme vojákům za skvělou 
organizaci.

Zhlédli jsme dvě divadelní představení 
„Sestřičky barvičky“ a „Jak příroda uspává 
zvířátka“.

MŠ navštíví Mikuláš s čerty a za před-
nesené čertovské básničky děti dostanou 
sladkou nadílku. Do KD se půjdeme podívat 
na vánoční pohádku „Jak pejsek a kočička 
slavili Vánoce“. Vánoční atmosféru si zpří-
jemníme pečením perníčků, posezením 
s  rodiči a vánočními besídkami.

Krásné Vánoce přejí 
děti a zaměstnanci MŠ

Rádi bychom vás pozvali na adventní 
trh, který se bude konat v neděli 
2. prosince v Městském muzeu. Přijďte 
se podívat a zakoupením vánočních 
dekorací podpořit žáky školy. Připravili 
jsme pro vás krásné adventní věnce, 
svícny, venkovní lucerničky, stromečky a 
ptačí krmítka. 

Předem velice děkujeme a přejeme 
krásné prožití vánočních svátků.

ZŠ Školní Bechyně

tnn í e tv rd h
A

2. 12.
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+ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 
2018

Ve dnech 8.–9. 11. 2018 proběhl již 22. 
ročník točířské soutěže pro studenty 
keramických maturitních oborů na středních 
výtvarných školách. Pozvání nakonec přijaly 
dvě školy – Světlá nad Sázavou a Lu-
hačovice. Soutěž měla dvě části, a to 
povinnou (džbán a mísa podle výkresu) 
a  volnou (zoomorfní nádoba). Předsedou 
hodnoticí komise byl v letošním roce 
designér MgA. Martin Mikeš. Letošní ročník 
obohatila opět vložená soutěž, tentokrát 
nazvaná „Maxiroura“. V ní šlo o vytočení co 
nejvyšší roury z tří kilogramů hlíny. Součástí 
soutěže byl i doprovodný program, a to 
společenský večer v hotelu U Draka, kde 
hrál a zpíval absolvent školy pan Karel 
Dvořák s  přáteli, a přednáška Martina 
Mikeše pro studenty oborů keramický 
a  průmyslový design v pátek 9. 11. 2018.

Vítězkou vložené soutěže Maxiroura se 
stala Anna Stifterová z naší školy před 
Petrem Kubínem z Akademie Světlá nad 
Sázavou a Barborou Khainovou ze SOŠ 
Luhačovice. Rovněž v hlavní soutěži velmi 
těsně zvítězila Anna Stifterová před Petrem 
Kubínem (Světlá nad Sázavou) a Lucií 
Mokrýškovou (SOŠ Luhačovice).

Soutěž sponzorsky podpořili: Městský 
úřad Bechyně, Micro-Epsilon s.r.o., Bechy-
ně, Juraj Vanya, Sedlčany, Reality Horňák, 

Bechyně, Elexpres-elektroservis s.r.o, 
Bechyně, Ursíny-optik, Bechyně, Zahrad-
nictví a květinářství U Benešů, Bechyně, 
Elektro Zelenka, Bechyně, W Partner s.r.o., 
Bechyně.

Ředitelství školy děkuje všem, kteří se 
o konání soutěže zasloužili, tedy Mgr. Milanu 
Vágnerovi, Janu Vančurovi, zaměstnancům 
domova mládeže, sponzorům, soutěžícím a 
jejich doprovodu. Ačkoli byl tento ročník 
obsazen nejméně početně, výsledky byly 
velmi kvalitní. Věříme, že se opět setkáme 
se studenty a pedagogy oboru výtvarné 
zpracování keramiky a porcelánu na 
23. ročníku v listopadu 2019.

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU
Vernisáží 14. 11. 2018 byla zahájena 

velmi zajímavá výstava ve školní Galerii Na 
chodbě. Svými pracemi se prezentují čerství 
absolventi grafického oboru naší školy Dana 
Voštová, Klára Pavlovcová a Miroslav 
Martínek. Srdečně zveme bechyňskou 
veřejnost, lázeňské hosty i návštěvníky 
města. Otevřeno je v od pondělí do čtvrtka 
od 8.00 do 16.30, v pátek od 8.00 do 14.00 
(do školy se lze dostat přes zvonek 
u  hlavního vchodu), případně je možné 
zavolat na telefonní číslo 723 165 306. 
Výstava potrvá do 5. 1. 2019.

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

VOLNÉ MÍSTO – 
PEDAGOGA 

pro II. stupeň ZŠ

ZŠ Františka Křižíka Bechyně 
přijme pedagoga pro II. stupeň

s aprobací: 
ü matematika
ü základy techniky (dílny)
ü fyzika
ü informatika

Nástup od 1. 9. 2019, 
možnost získání služebního bytu. 

Nabídky se životopisem zasílejte na 
e-mail:info@zslibusina.cz, 
popř. volejte 381 211 032. 

+ BESEDA SE 
SPISOVATELKOU 
MICHAELOU 
FIŠAROVOU

Na návštěvu k našim druháčkům přijela 
spisovatelka dětských knih Michaela 
Fišarová. Dětem představila své knihy : A –Ž 
půjdeš do školy a Kamínek.  Přečetla z nich 
ukázky a spolu se svým kolegou dětem 
názorně předvedli, jak lze krásně mluvit, 
vyslovovat a číst. Děti byly nadšené. Pomocí 
básniček jim také vysvětlili, jak se chovat 
mezi kamarády, v jídelně nebo i na WC. Na 
závěr proběhla autogramiáda knih. Po 
skončení besedy se děti s chutí pustily do 
psaní vlastního příběhu podle knihy 
Kamínek. Beseda se moc povedla.

Mgr. Jaroslava Hrnčárková

Vánoční svátky plné klidu a pohody, 
v novém roce 2019 pak hlavně hodně 
zdraví, štěstí, osobních i pracovních 
úspěchů Vám všem přeje

kolektiv zaměstnanců
Základní školy Františka 

Křižíka Bechyně
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TĚLOVÝCHOVA & SPORTJUNÁK – ČESKÝ 
SKAUT STŘEDISKO 
BECHYNĚ Z.S.

V měsíci říjnu si celá naše republika 
připomněla sté výročí svého vzniku. Při této 
příležitosti oslovilo městské kulturní stře-
disko bechyňské spolky, aby prezentovaly 
historii své činnosti v krátkém videu.

Junáci díky dobovým materiálům, ucho-
vávaných a ochotně zapůjčených Josefem 
Šteflem, mohli nabídnout opravdu vzácné 
unikáty ze svého třikrát zakázaného pů-
sobení. Přesto, že čas prezentace byl dán na 
dvě minuty, podařilo se díky profesionální 
práci Marka Vontroby výborné dílo.

Oběma pánům tímto děkujeme za jejich 
nezištnou pomoc při prezentaci bechyň-
ských skautů od roku 1920 do současné 
doby. 

Začátkem listopadu vzpomínáme na své 
blízké, kteří nás provázeli životem.

Mnozí nám zanechali literární díla, ze 
kterých pro jejich aktuálnost čerpáme 
inspiraci dodnes.

Takto náš oddíl „Jitřní Stovka“ přišel uctít 
památku Miloše Seiferta Woovotany, zakla-
datele Ligy lesní moudrosti – Woodcraftu. 
Překladatele a následovníka díla E. T. Seto-
na, amerického přírodovědce, spisovatele 
a  obdivovatele indiánského způsobu života 
v souladu s přírodou.

Vafi

GRAND PRIX NORTH BOHEMIA stojící druhý z prava Martin a třetí zprava Tomáš Hána

Klub českých turistů Bechyně a Asociace 
sportu pro všechny si vás dovoluje pozvat na 

novoroční odpolední turistický výšlap 

NOVOROČNÍ 
ČTYŘLÍSTEK

Termín: 1. 1. 2019, sraz účastníků 
ve 13:00 h před hotelem „U Draka“. 

Pro účastníky jsou připraveny dvě trasy 
v délce cca 6 a 15 km.
Akce je spojená s veřejnou sbírkou na pod-
poru aktivit pro zdravotně postižené občany.
Hodně zdraví a pohybu na čerstvém vzduchu 

v nastávajícím roce přejí 

Petr Chaloupek 
za Klub českých turistů 

a Jitka Wodinská 
za Asociaci sportu pro 

všechny
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Taar s.r.o. Veselí nad Lužnicí
 

Daňový sklad: BECHYNĚ 

 

přijme ženy na pozici  dělnice

  

 ve výrobě tabákových výrobků 

na hlavní pracovní poměr

  
Dobré platové podmínky, 
příplatky, stravenky

.  Kontaktní osoba: 
p. Hrušková tel. 606 846 376

  
e-mail: taar@centrum.cz

 

www.taar.cz

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Tel: 604 718 306

ČIŠTĚNÍ 
PEŘÍ

PÉŘOVÉ 
VÝROBKY

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

TÁBOR – A. Berka 

Třebízského 839, tel:777 27 38 34

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

+ PODZIMNÍ SEZÓNA 
2018 SHOTOKAN 
KARATE KLUB 
BECHYNĚ

Karatekové SKK Bechyně nezahálejí 
a mají za sebou mnoho národních i meziná-
rodních turnajů. Kromě domovského oddílu 
v Bechyni pravidelně hostují ještě v Nerato-
vicích, díky čemuž mohou navštěvovat 
soutěže více asociací karate. Nejsou tedy 
soutěžně vázáni jen ve své JKA (Japonská 
asociace karate), ale vozí již úspěchy z WKF 
(Světová federace karate), která je zařazena 
již jako olympijské karate.

Kromě krajských přeborů a národní ligy, 
kde bratři Hánové vozí úspěchy i v této 
podzimní době, mají za sebou účast na 
velkém Grand Prix z Ústí nad Labem, což je 
velký mezinárodní turnaj s více než 400 star-
tujícími. Martin vyhrál kategorii kumite do 
21  let ve váze do 75 kg a o váhu výše do 
80 kg uspěl na 3. místě. Tomáš ve stejné 
věkové kategorii uspěl v kata na 3. místě, 
která se již cvičí bez rozdílu vah, tedy je velmi 
nabité startovní pole. A jako třešničku dvojice 
bratrů přidala s oddílovým kolegou z Nerato-
vic první místo v kata týmu seniorů.

Další zastavení bylo v Německu na 
zdejším největším turnaji karate JKA CUP 
Bottrop. Účast borců z Německa, Dánska, 
Francie a ČR znamenala vysokou laťku. 
Nejvýznamnější úspěch zaznamenal Tomáš 
Hána v kata juniorů, kterou vyhrál.

Mezi dvěma zahraničními turnaji proběhl 
i národní šampionát MČR v Praze. Jde o kva-
lifikační soutěž, kam se účastníci musí 
bodově probojovat z krajských přeborů a ná-
rodních pohárů. Republika tedy není pro 
všechny, ale jen pro ty nejlepší z jednotlivých 
kategorií. Sama účast je již úspěchem a vel-
kou zkušeností. Výprava z Bechyně byla 
početná, ale dostat se na stupně vítězů 
nebylo jednoduché. Nejúspěšnější závodník 
výpravy byl Martin Hána, který v kumite 
juniorů skončil na 3. místě a přidal i 3. místo 
v  kata týmu.

Do Vánoc závodníky z reprezentace ČR 
ještě čeká Mistrovství Evropy ESKA 
v  Srbsku, kde budou patřit mezi favority.

SKK Bechyně na MČR JKA 3.–4. 11. 2018
Kata ml. dorost Adam Proksch 10. místo, 

kata st. dorostenky Tereza Matějková 
5.  místo, Natálie Drozdová 10. místo, kata 

junior Tomáš Hána 4. místo, Martin Hána 
5. místo, kata tým junior SKK Bechyně 
3. místo, kumite junior Martin Hána 3. místo, 
kumite senior Pavel Burian 9. místo

JKA CUP BOTTROP 9.–10. 11. 2018
Kata tým Tien Nguen + Martin Hána + 

Tomáš Hána 5. místo, Tomáš Hána 1. místo 
kata junior.

Olympijské karate WKF 60.GRAND PRIX 
NORTH BOHEMIA v Ústí nad Labem 
20. 10. 2018

Martin Hána kumite muži U21 – 75 kg 
1. místo, kumite muži – 80 kg 3. místo, 
Tomáš Hána kata muži U 21 3. místo, kata 
tým senioři Tien Nguen + Martin Hána + 
Tomáš Hána 1. místo.

Michal Polanecký – SKK Bechyně
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            SPOLEK RODÁKŮ
            A PŘÁTEL 
            BECHYNĚ

Sejdeme se 

12. prosince v 17 hodin 
v nově otevřené kavárně v Jupiteru.

O betlémech, jejich historii a tvorbě bude 
vyprávět jejich tvůrce a sběratel Libor 
Šedina, který se svým otcem Vám nechá 
nahlédnout do své betlémářské tvorby.

Všichni jste srdečně zváni na toto 
posezení u vánočního punče. Občerstvení 
můžete obohatit kouskem Vámi pečeného 
štrůdlu (i s receptem). 

Ještě bychom rádi připomněli Spolkem 
pořádanou akci k uctění našich legionářů u 
hrobu jednoho z  nich, Stanislava Fučíka, 
dne 20. 10. 2018. Chceme poděkovat MěÚ, 
zvláště pak p. Ing. Jiřímu Rejlkovi, který se 
na náš podnět postaral o jeho opravu.

+ Milí čtenáři 
BECHYŇSKÉHO 
MĚSTSKÉHO 
ZPRAVODAJE, 

v neděli 2. prosince 2018 opět vstoupíme 
do období, kterému se říká Advent. Advent je 
dar. Naneštěstí pro nás dar stále více 
opomíjený. Jeho smyslem vždy bylo pomoci 
člověku znovu nalézt Boha, a tím sebe. 
Otázkou ale je, zda vůbec toužíme po 
pravdě o Bohu a o sobě. Zda před obojím 
spíše neutíkáme (v adventu rychleji než 
jindy).

Dostáváme tedy opět do rukou tuto 
příležitost. Nebude až tak dlouhá. Čím 
naplníme letošní advent?

Zkusme si tentokrát vymezit prostor, ve 
kterém se chceme připravovat na setkání 
s Bohem setkáváním se sebou. Zkusme si 
říct: Já přece nemám zapotřebí, já přece 
nemusím…! (shánět nesehnatelné, honit 
nedohonitelné, podléhat diktátu, co musím 
mít a bez čeho bych nebyl).

Nepůjde to beze změny každodenních 
stereotypů. Nepůjde to bez bedlivého 
přezkoumání, kdo anebo co mi velí, mluví do 
života, utváří mé názory, formuje mé postoje.

Přesto je to veliká cesta k velikosti. Cesta, 
na které by poznenáhlu mohli být zase 
rodiče více pro své děti a děti pro své rodiče, 
staří pro mladé a mladí pro staré, člověk sám 
pro sebe a my všichni – pro Boha. Přeji vám 
dostatek pokory a odvahy.

Celá adventní liturgie je nesmírná oslava 
příchodu Spasitele. Církev používá horoucí 
výzvy po Mesiáši, které zazněly ve Starém 
zákoně, a opakuje je tím naléhavěji, čím více 
se Vánoce blíží. Spasitel již přišel, ale my ho 
ještě čekáme. Očekáváme jeho milosti 
vykoupení a posvěcení, které mají proměnit 
náš život, aby se mu stal podobným.

Přeji vám k letošnímu Adventu a letošním 
Vánocům i do příštího roku 2019 hojnost 
Božího požehnání! To vám všem přeje, prosí 
o Vaši modlitbu a Vám žehná 

P. Tomáš Hajda, 
administrátor farnosti Bechyně.

V sobotu 8. a 15. prosince 2018 jsou 
RORÁTY v 7.00 ve farním kostele sv. Matěje 
v Bechyni se zpěvem chrámového sboru. 

Po mši svaté je společná snídaně na faře. 
Všichni jste srdečně zváni.

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ 
BOHOSLUŽBY 2018/19 

V BECHYNI

Klášter 24. prosince 22.00 h

sv. Matěj 25. prosince 9.30 h

 26. prosince 9.30 h

 31. prosince 16.00 h

 1. ledna 2019 9.30 h

 6. ledna 2019 9.30 h

MÍSTNÍ ORGANIZACE 
TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH 

přeje všem svým členům a seniorům 
v Bechyni příjemné prožití vánočních 

svátků a hodně zdraví do nového roku.

*) nehodící se škrtněte

Jste sluchově postižení?
Navštivte nás v roce 2019 
Navštivte nás v roce 2019 v DPS Školní 1009  
a v Domově pro seniory, Na Libuši 999 v Bechyni

Naše Poradenské centrum Svazu neslyšících a nedoslýchavých za vámi přijede 
Termíny:  22. 1., 26. 3., 28. 5., 27. 6., 26. 9., 19. 11.
  vždy od 9.00 hod. do11.00 hod.

Ř Seznámení se sluchadlem (naučit klienta se sluchadlem poslouchat 
a naučit jej sluchadlo ovládat, jak se o něj starat)

Ř Poradenství a zprostředkování kontaktů na firmy zajišťující kompenzační 
pomůcky odstraňující bariéry pro osoby se sluchovým postižením.

Ř Zprostředkování oprav kompenzačních pomůcek a sluchadel ve spolupráci 
se specializovanými firmami

Ř Možnost zapůjčení sluchadel po dobu opravy a kompenzačních pomůce

Ř Pomoc při zprostředkování příspěvku na kompenzační pomůcku z Úřadu 
práce

Ř Prodej baterií, tvarovek a dalšího příslušenství ke sluchadlům 
(sušící a čistící tablety, hadičky ke tvarovce, filtry a další)

Ř Vyměníme Vám hadičky k individuální tvarovce, vyčistíme tvarovky 
v ultrazvukové čističce

K dispozici budou zdarma letáky, katalogy kompenzačních pomůcek pro osoby se 
sluchovou vadou a brožury

„V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa, mi ze všeho nejvíc chybí 
přátelský zvuk lidského hlasu.
Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.“

Helena Kellerová



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
    

 
v novém kabátě!

 

 

NOVĚ,

plnoautomatická

přezouvačka  

 
 

-

 
nenamáhá patní lana

 

-

 

maximálně citlivá

 

k

 

Vašim pneumatikám

-

 

specialista pro přezouvání nízkoprofilových

 

pneumatik

 

 

- nejnovější technologie montáže a demontáže pneumatik, 

jediná v jižních Čechách

 

AUTOSERVIS NOVOTNÝ

 

spol. s

 

r.o., Táborská 568, Týn nad Vltavou

tel.:

 
385 732 378, 606 246 194

  

www.autoservisnovotny/bestdrive pneuservis.cz

 
 
 

 
 
 

AUTOSERVIS Novotný 
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 NOVÁ ŠKODA 

FABIA
S ROZŠÍŘENOU NABÍDKOU 
ŠKODA CONNECT

Aktuální informace o dopravě, čerpacích stanicích 
nebo počasí, ale i vzdálený přístup k vozu 
a asistenční služby Vám přináší ŠKODA Connect. 
Kamkoli se vypravíte, zůstanete ve spojení. 

Kombinovaná spotřeba a emise CO  vozů 2

ŠKODA FABIA: 4,7–4,9 l/100 km, 107–113 g/km
již od                                    Kč 259 900

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

www.persaltus.cz

+420  605  512 451   

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

 (cena bez 15 % DPH):
jehličnaté palivové dřevo  

650 Kč/prm

listnaté palivové dřevo bříza   
 

750 Kč/prm

listnaté palivové dřevo dub     800 Kč/prm 

borovice, smrk

listnaté palivové dřevo měkké 550 Kč/prm

TĚŽBA A VÝKUP DŘEVNÍ HMOTY

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

Ceny viz. webové stránky

Účetní firma NESTÁVAL 
spol. s r.o.

Přijme pro provozovnu
v Táboře účetní 

na hlavní pracovní poměr.
(znalost účetního programu 

DUEL výhodou)

Kontakt: tel. 604 122 250
Email: dane.nestaval@volny.cz

             

NOVĚ OTEVŘENÁ 
ZUBNÍ ORDINACE
MDDr. Veronika Petýrková

Nabízím Vám:
§ individuální přístup ke 

každému pacientovi
§ příjemné a moderní prostředí 

zubní ordinace
§ nejnovější technologické 

postupy a materiály

Provozní doba:
 pondělí–pátek 7.00–15.00 hod.
Tel:  776 464 940

 www.zubni-tyn.cz
Adresa:  Poliklinika Sakařova 755 
 Týn nad Vltavou 2. patro

Momentálně nemám smlouvu 
s žádnou zdravotní pojišťovnou.

Provádím stomatologické výkony 
pouze za platbu v hotovosti.
Ceník výkonů je uveřejněný na 

webových stránkách.
Hledám ke koupi dům v Bechyni 

a okolí. Tel: 737 562 619


