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Zima oèima dìtí

Abychom zjistili, jak vidí zimu dìti, je potøeba se jich na to zeptat.
Cokoli jiného jsou naše pøedstavy o tom, co si myslí, nebo co by si
mìly myslet. Zeptali jsme se tedy nìkolika dìtí z literárnì
dramatického oboru a ony odpovìdìly. Takhle vidí zimu svými slovy:
Zimu mám ráda, je to takové klidné období a i veselé. U zimy mám
ráda její krásnou, nìkdy veselou a nìkdy vážnou povahu. Zasnìžená
krajina a na kopcích sáòkují dìti s rodièi, je prostì jasné, že jde o zimu.
Každý dospìlý si o Vánocích (v zimì) rád zadovádí a rád si vzpomene
na své dìtství. Vždy se tìším, když èekáme na tu chvíli o vánocích, kdy
zazvoní zvonek a já a rodièe vejdeme do ozáøené místnosti, v jejímž
prostøedku záøí a bliká krásný a voòavý stromek, na stole jsou
rozsvícené svíèky. Zima je krásná a nikdo by o Vánocích a jiných
svátcích zimy nemìl být smutný. Tak a žije zima.
Kaèka Kubáèková

Pravá zima je krásná snìhová a bílá pokrývka. Sníh se leskne a blýská.
Je to krásná a huòatá peøina. I když v posledních letech nebyla zima
taková, jaká by mìla být. Doufejme tedy, že se tento rok vydaøí. Zima
je potìšením hlavnì pro dìti, protože mohou bobovat a sáòkovat.
Pro rodièe je však zima pohromou. Nejkrásnìjší den na zaèátku zimy
je Štìdrý den.
Pepa Trefil

Já si myslím, že každý vnímá ZIMU jinak. Zima je holt zima. Napøíklad
dìti, ty to vnímají taky jinak .To když jsem byla malá, tak jsem si
myslela, že zima vùbec nebyla, i když napadl sníh a byly mrazy. Prostì
jsem si øekla, že je léto jenom s bílým pláštìm (to mìl být sníh).
Zatímco dospìlí si myslí o zimì, že je to hnusné poèasí. Teï už je mi 9
let a myslím si, že by si mohli øíct, že je léto s bílým popraškem. Vždy
je pøeci jen hezky, ne?
Míša Bosáková

Nìkdo má zimu rád, nìkdo ne. Ale jisté je, že ji mají rády všechny dìti.
Nìkdo zimní radovánky, nìkdo se radši dívá na sníh za oknem a
prožívá celou zimní pohodu v klidu. K tomu pøedevším patøí Vánoce.
Vánoce = pohoda, mír, vùnì peèeného cukroví, bìhání po
obchodech s dárky, velký úklid, výzdoba a mnoho dalšího. Vánoce
jsou vlastnì takovœm symbolem zimy. Zima oèima dìtí vypadá
všelijak, ale Vánoce, Vánoce k ní patøí.
Jitka Bahulová

Já vidím zimu jinak, než nìkdo jiný: sníh, koulování a vánoèní
stromeèek a pod ním dárky, které nám tam dal Ježíšek, a o Vánocích
se ještì pouští koledy. A v zimì se zvíøátka pøipravují k zimnímu
spánku.
Vìrka Juraèáková

Já vidím zimu takhle: Ježíšek, sáòkování, koulování a stavìní
snìhulákù. Líbí se mi, když se chumelí. Také jsou hezké koledy, ráda
je poslouchám. Ale každý vnímá zimu jinak. Je hezká taková
atmosféra, jedle voní. Nìkdo tøeba chodí spíš do kostela na adventní
koncerty.
Betka Nìmcová

Já osobnì si pøestavuji zimu jako nìco strašného a zároveò krásného,
bílého i èerného, prostì nìco nového, neznámého. Je to vždy (každý
rok) krásný pocit - nìkomu nìco dát a také nìco získat. Každý rok je to
jiné, krásnìjší. Nikdo by o Vánocích nemìl být sám, protože má
pokaždé pocit viny, že za to mùže (že je sám). U mì doma je nás pìt a
zvíøátka. Necítím se sama, a proto jsem šastnìjší. Nikomu bych
nepøála, aby byl o Vánocích sám.
Radka Dušková
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Na tomto místě jsme v roce 675. výročí Bechyně zveřejňovali úryvky z
chystané publikace o našem městě. Jubilejní rok uzavíráme
vyznáním městu a kraji i přáním našemu městu do jeho dalších let.

Řekli

o Bechyni:

"Měl jsem zázračné štěstí, že jsem v Bechyni vyrostl. Nemohl bych si,
kdybych znovu žil, vybrat krásnější místo."
Evžen Illín

"Když jsem putoval k Bechyni po břehu Lužnice, byl jsem v zajetí
něžné melodie řeky … Procházel jsem starými uličkami až ke
klášteru. Dvouštíté barokní průčelí domu, stojícího proti klášteru, má
takovou architektonickou spanilost v členění a římsách, že jsem
neodolal, abych si je pozorně a zbožně nenakreslil."
Ladislav Stehlík

"Bechyně okouzlila mne na první pohled. Rád jsem tam pobýval. Miluji
Bechyni. Ať žije a vzkvétá."

Jaroslav Křička

Př á n í m ě st u :
"Přeji Bechyni, aby její záležitosti spravovali lidé moudří, laskaví a
uvážliví."
Evžen Illín – 1968

"Přeji Bechyni, aby se kultura stala přirozenou potřebou a součástí
života všech obyvatel města".
Josef Brůček

"Přeji obyvatelům i návštěvníkům města, aby mohli brzy listovat v tolik
postrádané knižní publikaci o Bechyni."

Ve dnech
l2. a l3. l2. l998 bude ve
Hvožïanech (stará škola)
probíhat již tøetí "Výstava
betlémù". Otevøena bude v
sobotu 12. 12. 1998 od
9.30 hod. do l8.00 hod.
V nedìli 13. 12. od 9.30 do
l7.00 hod.

Vážení spoluobèané,
v den, kdy píši tyto øádky, tj. 24.11.1998 máme zvolené nové èleny
mìstského zastupitelstva. Ve volbách, kterých se zúèastnilo 54 %
obèanù Bechynì, Hvožïan a Senožat, dostalo 15 našich spoluobèanù
dùvìru vést a øídit mìsto po dobu dalšího volebního období pro r. 1998 2002. Vzhledem k tomu, že jsem 8 rokù vedl a øídil mìsto a vím, jak
složitá, namáhavá a zodpovìdná je to funkce, dovoluji si øíci, že
následující volební období a ani další nìkolikerá volební období
nebudou lehká a jednoduchá. Vím, kolik èasu a úsilí pøedstavuje získání
finanèních prostøedkù navíc, mimo vlastních pøíjmù mìsta. Za léta 1994
- 1998 kdy bylo proinvestováno více jak 95 milionù korun, se podaøilo
získat víc jak 42 milionù korun z rùzných dotací, darù apod. pro mìsto
navíc, nad rámec vlastních pøíjmù. Mimo to je na 99,9 % zajištìno 100
milionù korun na kanalizaèní sbìraè, štolu a ÈOV. Osobnì jsem
pøesvìdèen o tom, že mým budoucím nástupcùm dá hodnì práce, aby
zajistili více finanèních prostøedkù nad rámec vlastních pøíjmù, než se
podaøilo za mého pùsobení. Mému budoucímu nástupci chci pøedat své
zkušenosti tak, jak jsem si je prožil a prožívám já. Ono totiž to, jestli se
podaøilo mìsto plynofikovat, to již nikoho v podstatì nezajímá, jestli se
pøitáhly do mìsta miliony navíc, to se bere jako samozøejmost, to že se z
velké èásti podaøilo vyøešit základní školy, jejich pøístavby a nástavby
vèetnì vývaøovny, to je již bezpøedmìtné a oèekávat za práci pro mìsto
uznání? Co vás nemá, spíš vám oznámí policie jako mnì, že: “Bylo na
vás podáno trestní oznámení a máte se dostavit k výslechu.” “Výborné
zakonèení práce pro mìsto, co?” Pøesto všechno Vám ale musím øíci, že
jsem nezahoøkl ani na mìsto, ani na politiku, ani na pomoc potøebným a
potøebnìjším a odcházím z funkce starosty s pocitem vnitøního
uspokojení nad vykonanou prací. V životì jsou totiž dùležitìjší vìci a
svým zpùsobem je mi líto tìch, co v sobì nosí jen zlobu, záš, mstu a
nenávist. Proto Vás všechny chci požádat o to, abyste novému
zastupitelstvu a pøedstavitelùm mìsta pomohli a pomáhali, nebo, aè se
Vám mùže zdát, že pracují hlavnì pro sebe, tak tomu nevìøte, pracují
pro nás pro všechny obyvatele. Dìkuji všem èlenùm mìstského
zastupitelstva za 2 volební období. Za jejich odvedenou práci pro
mìsto, za jejich podporu pøi prosazování investièních akcí a
hospodaøení mìsta. Obzvláštì dìkuji tìm spoluobèanùm, kteøí pomohli
radou, úsmìvem, povzbuzením, prací …, ale i nezištnou kritikou a
upozornìním na nedostatky. Zároveò dìkuji i zamìstnancùm
Mìstského úøadu, Kulturního domu, ale i tolik diskutovanému Bytenesu
za jejich odvádìnou každodenní práci, stejnì tak Sboru dobrovolných
hasièù, sportovcùm a všem tìm, kteøí se na úkor svého volného èasu
vìnují našim dìtem v ZUŠ a rùzných mimoškolních a zájmových
èinnostech. Pøeji novému zastupitelstvu a pøedstavitelùm mìsta, aby
jejich jednání byla konstruktivní, nepopulistická a vždy smìøující k
zabezpeèení mìsta, jeho rozvoje a naplòování potøeb spoluobèanù.
Vám pak, vážení spoluobèané, pøeji hodnì zdraví, osobní a rodinné
pohody a mnoho optimismu a veselí ve Vašem každodenním životì.
Charypar Jan, starosta mìsta Bechynì v letech 1990 - 1998
Tý brïo !!!!
I. jihoèeská divize
I.kolo – Ne 25. 10. 98
Šachový spolek Zajíèek Bechynì
6
Sokol Tábor C
2
Rok se sešel s rokem a zaèala nám nová sezóna. S mírnì pøeskupenou a dobøe posílenou
soupiskou hladíme vstøíc nejbližším soupeøùm, což není nikdo jiný, než tým Sokol Tábor C,
tedy derby hned v prvním kole. Dobré vztahy ale šly ve vzájemných zápasech stranou a vždy
se bojovalo urputnì o vítìzství.
Nejinak tomu bylo i tentokrát. Brzy jsme však zapomnìli na jarní úspìšnou
remízu 4:4 a chtìli jsme víc. Lojza Bartoš svého soupeøe doslova rozdrtil. Pak dal za remízu
ne zrovna slavnì rozehranou pozici Vráa Šastný a hned nato získává další celý bod Honza
Marek, který nepustil svého soupeøe z vìèných vazeb. Trošku nepovedenou partii pak
remizuje i Vašek Absolon a pak za velkého jásotu vítìzí Pepík Janeèek. Tomu se partie
obzvláš povedla a svého soupeøe, jednu z krajských hvìzd první velikosti, porazil skvìlým
výkonem,kdy ho k nièemu v prùbìhu celé partie nepustil a doslova se hrálo na jednu branku.
Zakrátko první letošní vítìzství potvrzuje remízou Štefan Bernáth. Trošku pozici pøepískl v
zahájení a mìl mít asi problémy. Nejasnosti ale byly oboustranné, a tak byla remíza nejspíš na
místì. Zbylé dvì partie vypadaly celkovì na l:l, ale i tady jsme nakonec dopadli lépe. Ani
jedna však nedopadla podle pøedpokladù. Jirka Brom, který se celou dobu potýkal s místy až
nepøekonatelnými problémy, využil soupeøovy nepøesnosti a nakonec vyhrál. Vašek Hašek v
pohodì získal pìšce, pak ale nechal soupeøe zaktivizovat a èekalo ho velice nepøíjemné
zápolení o udržení pozice a tím i partie. Nakonec se vylepšil natolik, že soupeø vzal zavdìk
vìèným šachem, a tedy remízou. Byli jsme náramnì potìšeni, protože 6:2 s Táborem, to je
paráda. A obzvláš partie Pepíka Janeèka potìšila všechny. Teda, pardon – až na hráèe
Tábora! Pøíští kolo hrajeme 8. 11. 1998 s "áèkem" Pelhøimova, loòským ligistou!
(dokonèení na str.6)

TJ Jiskra – oddíl stolního tenisu
Divize muži – Jiskra A – 8. Místo
Okresní přebor – muži – Jiskra B – skupina A – 8. místo
Okresní přebor – muži – Jiskra C – skupina A – l0. Místo
Kontrolní turnaj mládeže ve Štěpánovicích:
Dorostenci: 3. místo Janečka
Dorostenky: 1. místo Mikolášková
St. žákyně: l. místo Cvachová, 2. místo Mikolášková
Bodovací turnaj staršího žactva ve Strakonicích:
st. žákyně: 1. Cvachová, 2. Mikolášková
Čtyřhra žákyň: l. Mikolášková, Cvachová
Stav bodovací soutěže žactva: st. žákyně – 1. Cvachová 995,
2. Mikolášková 680.
Velká cena žen ve Strakonicích 3. – 4. místo Cvachová
Čtyřhra 2. místo Cvachová – Mikolášková

Volejbal
Okresní přebor žen- tabulka podzimní části:
l.
VK Tábor B
5
1
2.
Sp. MAS S. Ústí 5
1
3.
Veselí n./L
4
2
4.
Chýnov
3
3
5.
VK Bechyně
2
4
6.
Malšice
2
4
7.
Sudoměřice
0
6

7:4
15:8
14:9
13:11
10:12
7:l4
0:18

11
11
10
9
8
8
6

KP II. – muži – skupina B – tým Bulldogs – 6. místo
Volejbal se bude hrát od l. ledna l999 na celém světě novým herním
systémem- první čtyři sady do 25 bodů, příp. pátý rozhodující set jako
dosud do patnácti přičemž všechny tie-breakovým způsobem, tedy
beze ztrát.

TJ Jiskra – oddíl košíkové
KP muži – l0. místo, KP ml. dorostenci – 5. místo

Šachy
I. divize – Zajíček Bechyně – 3. Místo

Kopaná
Okresní přebor muži – l3. Místo
I. A.třída – dorost – skupina B – l. místo
I. A třída – mladší žactvo – skupina B – 8. místo
I. A. třída – starší žactvo – skupina B – 2. místo
Po podzimní části okresní soutěže fotbalových přípravek je naše
družstvo na 5. místě. Družstvo starších přípravek bylo na 6. místě v
rozehrané okresní soutěži.
Na turnaj mladších žáků do Soběslavi byli nominováni do okresního
výběru tito bechyňští hráči: Tomek, Richter, Hájek, Vernarec, Vítovec.

Bechyòské karate

Karate klub byl založen v Bechyni v roce 1984. Největších úspěchů na
sportovním poli dosáhl v posledních letech, kdy došlo ke změně
organizace. Náš klub přestoupil pod Japonskou asociaci Karate, což
je nejstarší a jedna z největších organizací sdružujících karatisty na
celém světě. Malá skupinka nadšenců, v čele s panem Petrem
Cibulkou, jezdí na pravidelné celostátní soutěže. Vrcholem naší
snahy byla účast pana Petra Cibulky na Mistrovství Evropy v karate v
minulém roce a účast na Mistrovství světa v Paříži letos v létě.
Karate klub Bechyně pořádá každoročně nábor nových členů,
letošního náboru se zúčastnilo 30 cvičenců. Především jde o žáky l. a
2. Základní školy v Bechyni. Jedna z dalších náplní práce
bechyňských karatistů je pořádání seminářů pod
vedením těch nejlepších mistrů
z České republiky, čímž výrazně
přispívá k zviditelnění města.
Ke své činnosti ovšem klub potřebuje finanční zdroje, a proto
kdo by chtěl přispět na podporu
"Bechyňského karate", kontakt může
navázat u pana Petra Cibulky na tel. čísle
036l/812081. Případným sponzorům za
jejich pomoc mnohokrát děkujeme.
M. B.

Kulturní dùm

BECHYŇSKÝ

U nádraží 602
391 65 Bechyně
tel: 0361-961338
fax: 0361-962033

e-mail: kdbech@mbox.vol.cz

PROSINEC 1998
PØEHLED

VÁNOCE V HUDBÌ

4. - 6.12. 1998 - Faustování
8.12. 1998 - Setkání s důchodci
12.12. 1998 - Pořad České televize “Příště u Vás”
16.12. 1998 - Tulák po hvězdách
17.12. 1998 - Vernisáž výstavy betlémů
17.12. 1998 - Česká mše vánoční - J.J.Ryba
19.12. 1998 - Diskotéka pro děti
19.12. 1998 - Diskotéka
31.12. 1998 - Velký silvestrovský ples

čtvrtek 17.12. 1998 / Velký sál KD / 19.00 hodin / Vstupné: 50,- Kč
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ - J.J. Ryba
Hraje Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice a
Jihočeské pěvecké sdružení pod vedením sbormistra K.Fráni.
Jako sólisté se představí : soprán - Šárka Malinová, alt - Jana
Tetourová , tenor - Bogdan Petrovič , bas - René Tuček. Dirigent :
Stanislav Vavřínek.
neděle 20.12. 1998 / Náměstí T.G.M. / 17.30 hodin
TROUBENÍ Z VĚŽE
Vánoční troubení z věže děkanského kostela v podání žesťového
souboru Baťovy kapely.

PØEHLÍDKA - DÍLNA

pátek 4.12. - neděle 6.12. 1998 / Prostory KD

FAUSTOVÁNÍ

PRO DÌTI

Národní přehlídka loutkářských inscenací pro mládež a dospělé ,
spojená s dílnou tvořivého loutkářství.
Program:
pátek 4.12. 1998 / 20.00 hodin / Vstupné:20,- Kč
DOUPĚ LATINÁŘŮ - Klika Praha
sobota 5.12. 1998 / 15.00 hodin / Vstupné: 20,- Kč
LÉKAŘEM PROTI SVÉ VŮLI - 4.ročník KALD DAMU Praha
sobota 5.12. 1998 / 19.00 hodin / Vstupné: 30,- Kč ( Platí pro všechna
večerní představení)
GENERÁLNÍ ZKOUŠKA , ŠNĚRETUDY , KAŠPÁRKOVINA - ZUŠ
Žamberk
ONDŘEJ COFFEY - SPŠK Tatrmani Bechyně
sobota 5.12. 1998 / 20.30 hodin
VÁNOČNÍ HRA - Klika Praha
neděle 6.12. 1998 / 10.00 hodin / Vstupné: 20,- Kč
LEGENDA O LÁSCE - Rámus Plzeň

sobota 19.12. 1998 / Prostory KD / 14.00 hodin / Vstupné : 25,- Kč
VÁNOČNÍ DISKOTÉKA
Zveme všechny děti na předvánoční diskotéku. Diskotéku pořádá
Miloš Šimo ve spolupráci s Kulturním domem Bechyně.
DISKOTÉKA
sobota 19.12. 1998 / Prostory KD / 20.00 hodin / Vstupné: 40,- Kč
Hraje Miloš Šimo.

úterý 8.12. 1998 / 17.00 hodin / Velký sál KD
SETKÁNÍ SE STARŠÍMI OBČANY MĚSTA
Pořádá Město Bechyně a Kulturní dům Bechyně. Účinkují děti z
MŠ Jahůdka , žáci ze školní družiny nové ZŠ pod vedením pí.
Habrové. K poslechu a k tanci hraje bechyňská skupina Kora.

V novém roce
lásku, štìstí a
zdraví všem lidem
dobré vùle pøejí
pracovníci
Kulturního domu
Bechynì.

SETKÁNÍ S DÙCHODCI

HUDBA - TANEC

sobota 12.12. 1998 / Velký sál KD / 19.00 hodin / Vstupné: velký sál
: 100,- Kč , přísálí : 80,- Kč
PŘÍŠTĚ U VÁS.....
Natáčení oblíbeného zábavného pořadu České televize “Příště u
Vás”, tentokrát v Bechyni. K poslechu a tanci hraje dechová
hudba Keramička. Tento program bude vysílán na ČT 1 v sobotu
13.2. 1999.
Předprodej vstupenek od 1.12. 1998 v kanceláři KD Bechyně.
Po-Čt: 8.00 - 15.30 hodin , Pá: 8.00 -13.00 hodin

DIVADLO

středa 16.12. 1998 / Velký sál KD / 19.30 hodin / Vstupné :35,- Kč
TULÁK PO HVĚZDÁCH - hraje DOS Lužnice Bechyně
Dramatizace románu Jacka Londona Karlem Vontrobou.
Na počátku tohoto století napsal Jack London román na základě
skutečné události o lidech, jenž ovládli svou vůlí tělo a duši ,
pochopili podstatu bytí a uvědomili si, jak se stát lepšími v
dalších existencích na této planetě. Na konci tohoto století o tom
hrajeme divadlo a stále ještě nevíme, stále pochybujeme. Kolik
času potřebuje lidstvo, aby pochopilo?
Přijměte proto pozvání na reprízu úspěšné hry , která vznikla z
potřeby vyjít vstříc všem, kdo tuší.
Hra není vhodná pro ty ,jenž se chtějí pouze bavit.

VÝSTAVY

neděle 15.11.- pátek 11.12.1998 / Výstavní síň KD / Vstupné : 5,- Kč
MAIL ART - Jiří Veselka
Otevřeno: Po-Pá: 15.00 -17.00 hodin , So-Ne: 14.00 - 17.00 hodin.
čtvrtek 17.12.1998 -neděle 10.1.1999 /Výstavní síň KD/ Vstup: 5,- Kč
JINDŘICHOHRADECKÉ BETLÉMY
Výstava historické sbírky betlémů z muzea v Jindřichově Hradci.
Vernisáž proběhne 17.12. 1998 od 18.00 hodin.
Otevřeno: Po-Pá: 15.00 -17.00 hodin , So-Ne: 14.00 - 17.00 hodin.

SILVESTR

čtvrtek 31.12. 1998 / Prostory KD / 20.00 hodin / Vstupné: sál-300,Kč , přísálí: 250,- Kč
VELKÝ SILVESTROVSKÝ PLES
K poslechu a tanci hraje skupina Sextet z Písku. Bohatá
tombola , soutěže o věcné ceny + hlavní cena večera. Značka : Živá
hudba + zábavný program. Určeno pro všechny věkové kategorie.
Předprodej vstupenek v Knihkupectví Petra Voka na Libušině ulici
a v kanceláři Kulturního domu v Bechyni.

PODÌKOVÁNÍ
Kulturní dùm Bechynì dìkuje panu Josefu Drdovi
za finanèní pøíspìvek na Èeskou mši vánoèní ,
která se bude konat ve ètvrtek 17.12. 1998.

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA PROSINEC 1998
1.úterý / 20.00 hodin / Vstupné: 33,- Kč / 116 minut

PASTI , PASTI , PASTIČKY

Feministicko-pesimistická komedie o tom , jaké pasti na nás
číhají. Režie Věra Chytilová.
3.čtvrtek , 4.pátek / 20.00 hodin / Vstupné: 36,- Kč / 112 minut

LEDOVÁ BOUŘE

Přírodní katastrofa navždy změní život rodiny Hoodových.
V hlavních rolích Sigourney Weaverová a Kevin Kline.
5.sobota , 6.neděle / 20.00 hodin / Vstupné: 40,- Kč / 101 minut

ŠEST DNÍ , SEDM NOCÍ

Milostná a dobrodružná komedie s Harrisonem Fordem a
Anne Hecheovou. Režie Ivan Reitman.

PØEDPRODEJ

Kulturní dùm zahájil pøedprodej na
tyto akce:
sobota 12.12. 1998 / Velký sál KD / 19.00 hodin / Vstupné:
velký sál : 100,- Kè , pøísálí : 80,- Kè

PØÍŠTÌ U VÁS.....

Pøedprodej od 18.11. 1998 v kanceláøi KD
Po-Èt: 8.00 - 15.30 hodin , Pá: 8.00 - 13.00 hodin
støeda 16.12.1998 / Velký sál KD / 19.30 hod. / Vstup: 35,- Kè

TULÁK PO HVÌZDÁCH

Pøedprodej od 18.11. 1998 v kanceláøi KD
Po-Èt: 8.00 - 15.30 hodin , Pá: 8.00 - 13.00 hodin
ètvrtek 17.12. 1998 / Velký sál KD / 19 hodin / Vstup: 50,- Kè

ÈESKÁ MŠE VÁNOÈNÍ - J.J. Ryba

6.neděle / 17.00 hodin / Vstupné: 10,- Kč / 65 minut

Pøedprodej od 18.11. 1998 v kanceláøi KD
Po-Èt: 8.00 - 15.30 hodin , Pá: 8.00 - 13.00 hodin

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky.

ètvrtek 31.12. 1998 / Prostory KD / 20.00 hodin / Vstup: sál300,- Kè , pøísálí: 250,- Kè

ZLATOVLÁSKA

VELKÝ SILVESTROVSKÝ PLES

7.pondělí , 8.úterý / 20.00 hodin / Vstupné: 40,- Kč / 99 minut

HADÍ OČI

Zkorumpovaný detektiv na stopě vrahů ministerstva obrany.
Nicolas Cage v akčním thrilleru režiséra Briana De
Palmy.
10.čtvrtek , 11.pátek / 20.00 hodin / Vstupné: 41,- Kč / 150 minut

ARMAGEDDON

K Zemi se řítí obří asteroid a katastrofu může odvrátit
pouze riskantní záchranná akce. Filmový trhák od tvůrců
“Skály” s Brucem Willisem v hlavní roli.
12.sobota , 13.neděle / 20.00 hodin / Vstupné: 36,-Kč / 126 minut

DOBRÝ WILL HUNTING

Silná osobnost , matematický génius , či nezkrotný rebel?
Film získal dva Oscary z devíti nominací.
14.pondělí , 15.úterý / 20.00 hodin / Vstupné: 37,- Kč / 127 minut

Pøedprodej od 16.11. 1998 v kanceláøi KD
Po-Èt: 8.00 - 15.30 hodin , Pá: 8.00 - 13.00 hodin

PØIPRAVUJEME NA LEDEN

Pohádka pro dìti - Sùl nad zlato,
taneèní zábava skupiny Vodovod
SOUTÌŽ

Zkuste uhodnout autora reprodukovaného obrázku. Svůj typ na
autora prosincové soutěže odevzdejte do kanceláře KD
nejpozději do 15. prosince 1998. Vylosovaný výherce obdrží dvě
vstupenky na pořad “ Příště u Vás..” , který natáčí Česká televize.
Jméno výherce a správnou odpověď se dozvíte v Kulturním
kalendáři na měsíc leden.

SMRTONOSNÁ ZBRAŇ 4

Všechny gangy jsou tady. Připravte se na další trhák. V
hlavních rolích opět Mel Gibson a Danny Glover.
17.čtvrtek , 18.pátek / 20.00 hodin / Vstupné: 38,- Kč / 115 minut

NĚCO NA TÉ MERY JE

Možná je to love story , ale stejně jde jen o jedno.... Od
tvůrců filmu Blbý a blbější.
19.sobota , 20.neděle / 20.00 hodin / Vstupné: 38,- Kč / 100 minut

TRUMAN SHOW

Život v přímém přenosu. V hlavní roli Jim Carrey.
20.neděle / 17.00 hodin / Vstupné: 33,- Kč / 88 minut

KOUZELNÝ MEČ

První animovaný celovečerní film z produkce Warner Bros.
Legenda o králi Artušovi , rytířích kulatého stolu a
odvážné dívce Kayley.
26.sobota , 27.neděle / 20.00 hodin / Vstupné: 37,- Kč / 115 minut

DOKONALÁ VRAŽDA

Michael Douglas a Gwyneth Paltrowová v hlavních rolích
napínavého krimi - thrilleru.
28.pondělí , 29.neděle / 20.00 hodin / Vstupné: 41,- Kč / 136 minut

ZORRO : TAJEMNÁ TVÁŘ

ODPOVĚĎ NA HÁDANKU

Maskovaný mstitel bojuje proti bezpráví. Výpravný
dobrodružný film z produkce Stevena Spielberga s
Antoniem Banderasem a Anthony Hopkinsem v hlavních
rolích.
Jméno a věk

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ ,
VESELÉHO SILVESTRA A MNOHO ŠTĚSTÍ A
SPOKOJENOSTI V NOVÉM ROCE PŘEJE
KINO BECHYNĚ

Adresa

SEZNAM ÈLENÙ MÌSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
ZVOLENÝCH V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH
13. A 14. LISTOPADU 1998

Výsledky voleb do Senátu PÈR
Bechynì
1. kolo

KANDIDÁT
HLASY
1.MUDr. Lubor Tůma
142
2.Mgr. Pavel Eybert
615
4.Ivan Nadberežný
426
5.MUDr. Jaroslav Kopecký 399
6.MUDr. Josef Kolář
266

%
7,68
33,28
23,05
21,59
14,39

Do 2. kola voleb postoupili:
Mgr. Pavel Eybert
MUDr. Jaroslav Kopecký
VOLEBNÍ ÚÈAST V 1. KOLE ÈINILA 42,74 %

2. kolo

KANDIDÁT
HLASY
2.Mgr. Pavel Eybert
500
5.MUDr. Jaroslav Kopecký 378

JMÉNO
KANDIDÁTKA
Pavel BURIAN
ČSSD
Josef BURIAN
ČSSD
Ing.Josef VÁLEK
KSČM
Josef VLČEK
KSČM
Mgr.Miluše Ratzková KSČM
Jana Vondroušková
KSČM
Jaroslav MATĚJKA
KDU-ČSL,NK
MUDr.Jiří BOČEK
KDU-ČSL,NK
František NĚMEC
KDU-ČSL,NK
Ing.Jiří KOKEŠ
ODS
Vlasta SMUTNÁ
ODS
Božena VORLOVÁ
ODS
Ivan HORŇÁK
DEU,NK
Mgr.Romana HORŇÁKOVÁ DEU,NK
Mgr.Erik MACHART
US,NK

Poèty odevzdaných hlasù pro
jednotlivé volební strany

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

%
56,95
43,05

Senátorem za okrsek èíslo 13 se stal:

Mgr. Pavel Eybert
VOLEBNÍ ÚÈAST VE 2. KOLE ÈINILA 18,72 %

KOMUNÁLNÍ VOLBY
PRVNÍCH 50 KANDIDÁTÙ S
NEJVYŠŠÍM POÈTEM HLASÙ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Jaroslav MATĚJKA
MUDr.Jiří BOČEK
Ing.Jiří KOKEŠ
Ing.Josef VÁLEK
Pavel BURIAN
Josef VLČEK
Mgr.Miluše RATZKOVÁ
František NĚMEC
Jana VONDROUŠKOVÁ
Vlasta SMUTNÁ
Josef BURIAN
Vladimír ŠTEFL
Dušan ANTAL
Mária TONDEROVÁ
Jan CHARYPAR
Miroslav BENEŠ
Ivan HORŇÁK
Jiří HRUŠKA
Vladimír KMENT
Božena VORLOVÁ
Naděžda BÍLKOVÁ

KDU-ČSL,NK
KDU-ČSL,NK
ODS
KSČM
ČSSD
KSČM
KSČM
KDU-ČSL,NK
KSČM
ODS
ČSSD
KSČM
KSČM
KSČM
KDU-ČSL,NK
KDU-ČSL,NK
DEU,NK
KDU-ČSL,NK
KSČM
ODS
ČSSD

1029
747
746
732
720
689
682
620
619
609
589
568
568
556
555
535
525
510
502
502
499

HLASY
720
589
732
689
682
619
1029
747
620
746
609
502
525
418
228

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

SPR-RSČ,SDČR
ČSSD
KSČM
KDU-ČSL,NK
ODS
DEU,NK
US,NK

Ing.Miroslav KALOUSEK
Michal JANOČKO
Miloš SEDLÁK
Ing.Lenka BAKULOVÁ
Miloslav DOUDA
Anna DRDOVÁ
Stanislava ŠŤASTNÁ
Petr ZELEŇÁK
Jan ALTMANN
PaedDr.Jan SVOBODA
Jitka PODLAHOVÁ
František VELEK
Milada DOUSKOVÁ
Růžena VOBORSKÁ
Eva VONTOROVÁ
Mgr.Romana HORŇÁKOVÁ
Helena VÖRÖŠOVÁ
Ing.Eva HLASOVÁ
Ing.Miroslav VAD
Radovan MUSIL
Lenka ŠEVČÍKOVÁ
Jindřich VRÁBEK
Miloslav HRUŠKA
Milada MRZENOVÁ
Josef ČERNOCH
Theodor VALENTA
Petr HUBKA
Ilona ŠVEJDOVÁ
Jitka WODINSKÁ

785
5293
8142
7459
6174
4450
1724

KDU-ČSL,NK
KSČM
KSČM
ODS
KDU-ČSL,NK
KDU-ČSL,NK
KSČM
KSČM
KSČM
KDU-ČSL,NK
ODS
KSČM
ODS
ODS
ODS
DEU,NK
ČSSD
DEU,NK
DEU,NK
KSČM
ČSSD
KDU-ČSL,NK
KDU-ČSL,NK
ČSSD
ODS
ODS
ČSSD
DEU,NK
ODS

492
492
492
489
480
476
474
469
467
455
455
452
437
430
420
418
400
398
396
380
379
379
365
363
361
352
345
332
318

Jak se pøidìlují mandáty
èlenùm zastupitelstva
Z výsledkù za jednotlivé okrsky místní komise provede
souèet hlasù pro každého kandidáta a každou volební stranu za obec.
Dalším krokem je rozdìlení mandátù volebním stranám. Pro každou
volební stranu se dìlí celkovì získané hlasy postupnì lichými èísly,
poèínaje jednou, dále pak tøemi, pìti, sedmi atd. tak, aby poèet
dìlících operací odpovídal poètu kandidátù této volební strany.
Vypoèítané podíly se seøadí bez ohledu na volební strany podle
velikosti ( od nejvyššího k nejnižšímu ) až do poøadového èísla
rovného poètu volených èlenù zastupitelstva. Za každý podíl v takto
vytvoøené èíselné øadì získá volební strana mandát. Dále se
pøistupuje k pøikázání získaných mandátù jednotlivým kandidátùm.
Zakaždou volební stranu, které byl pøidìlen alespoò jeden mandát se
vypoète prùmìrný poèet hlasù, pøipadající v rámci volební strany na
jednoho kandidáta .Z takto stanoveného prùmìru se vypoète jedna
desetina a k hodnotì prùmìru se pøiète. Tímto se získá èíslo
pøedstavující hranici pro porovnání, který kandidát získaným poètem
hlasù pøesáhl nejménì o 10 % stanovený prùmìr hlasù. Tento
kandidát se posouvá na první místo pro pøikázání mandátu získaného
volební stranou. Je-li takových kandidátù více, øadí se pro pøikázání
mandátu podle nejvyššího poètu získaných hlasù. Pokud je poèet
hlasù stejný, je rozhodující poøadí, v jakém byli kandidáti uvedeni na
hlasovacím lístku. Jestliže kandidát poètem hlasù nedosáhl zjištìné
hranice, zùstává v poøadí, v jakém byl uveden na hlasovacím lístku,
popøípadì však posunutém níže o tolik míst, kolik je kandidátù, kteøí
sev dùsledku pøekroèení hranice posunuli na pøední místa.
V Bechyni pracovalo celkem 7 okrskových
volebních komisí, které výsledky za okrsek pøedávaly do místní
volební komise, kde zároveò pracoval i sumarizaèní útvar, jehož
pracovníci provádìli všechny potøebné poèetní operace pomocí
výpoèetní techniky.

1. Koalice politických stran Sdružení pro republiku republikánská strana
Československa, Sdružení důchodců
PK

PM

Jméno

Hlasy

Jméno

Hlasy

1.

2.

Josef DIBLÍK

2.

4.

Václav HEMMER

76

3.

5.

Ivo ŠTĚPÁNEK

46

4.

3.

Vlastimil PAZOUREK

81

5.

6.

Daniel DVOŘÁK

48

6.

7.

Jiří RYANT

40

7.

8.

Petr ŠVEJDA

55

8.

9.

Bedřich LEGÁTEK

40

9.

10.

Tomáš LACHOUT

61

10.

11.

Daniel VAŇOUS

44

11.

12.

Karel HAHN

45

12.

13.

Jan BREJCHA

31

13.

14.

Jiří KLERER

35

14.

1.

Rostislav VRÁBEK

98

MZ

85

LEGENDA:
PK - pořadí na kandidátce
PM - pořadí pro mandát
MZ - člen zastupitelstva (A = člen)

2. Česká strana sociálně
demokratická
PK

PM

3. Komunistická strana Čech a
Moravy

MZ

PK

Hlasy

MZ

A

1.

1.

Josef VÁLEK

732

A

313

2.

3.

Miluše RATZKOVÁ

682

A

Václav NUHLÍČEK

302

3.

2.

Josef VLČEK

689

A

Petr HUBKA

345

4.

5.

Petr ZELEŇÁK

469

8.

Lenka ŠEVČÍKOVÁ

379

5.

6.

Mária TONDEROVÁ

556

3.

Naděžda BÍLKOVÁ

499

6.

7.

Vladimír KMENT

502

7.

9.

Marie MACHOŇOVÁ

230

7.

8.

Michal JANOČKO

492

8.

10.

Milada MRZENOVÁ

363

8.

9.

Stanislava ŠŤASTNÁ

474

9.

11.

Ilona MĚCHUROVÁ

243

9.

10.

Miloš SEDLÁk

492

10.

1.

Pavel BURIAN

720

10.

4.

Jana VONDROUŠKOVÁ

619
568

1.

2.

Josef BURIAN

589

2.

5.

Jaroslav STRNAD

3.

6.

4.

7.

5.
6.

A

PM

Jméno

11.

12.

Věra JEDLIČKOVÁ

277

11.

11.

Vladimír ŠTEFL

12.

13.

Václav BEDNÁŘ

249

12.

12.

František VELEK

452

13.

14.

Vlasta PANTLÍKOVÁ

223

13.

13.

Dušan ANTAL

568

14.

4.

Helena VÖRÖŠOVÁ

400

14.

14.

Jan ALTMANN

467

15.

15.

Josef BALATÝ

161

15.

15.

Radovan MUSIL

380

LEGENDA:
PK - pořadí na kandidátce

LEGENDA:
PK - pořadí na kandidátce

PM - pořadí pro mandát
MZ - člen zastupitelstva (A = člen)

PM - pořadí pro mandát
MZ - člen zastupitelstva (A = člen)

A

4. Křesťanská a demokratická unie
- Československá strana lidová a
nezávislí kandidáti
PK

PM

1.

4.

2.

2.

Jméno
Jan CHARYPAR
Jiří BOČEK

5. Občanská demokratická strana
PK

PM

Jméno

Hlasy

MZ
A

1.

1.

Jiří KOKEŠ

746

2.

6.

Theodor VALENTA

352

555

3.

3.

Božena VORLOVÁ

502

A

747

A

4.

2.

Vlasta SMUTNÁ

609

A

Hlasy

MZ

3.

1.

Jaroslav MATĚJKA

1029

A

5.

7.

Eva VONTOROVÁ

420

4.

3.

František NĚMEC

620

A

6.

8.

Josef ČERNOCH

361

5.

5.

Miroslav BENEŠ

535

7.

4.

Lenka BAKULOVÁ

489

9.

Růžena VOBORSKÁ

430

6.

6.

Miloslav DOUDA

480

8.

7.

7.

Jan SVOBODA

455

9.

10.

Milada DOUSKOVÁ

437

8.

8.

Petr LALÁK

297

10.

11.

Antonín JAROŠ

291

9.

9.

Miloslav HRUŠKA

365

11.

12.

Vladislav SMRŽ

284

279
379

12.

13.

Jitka WODINSKÁ

318

13.

14.

Stanislav KARLÍK

280

10.
11.

10.
11.

Bořivoj RICHTER
Jindřich VRÁBEK

12.

12.

Miroslav KALOUSEK

492

14.

15.

Květa ŠŮNOVÁ

200

13.
14.

13.
14.

Lýdia DOMANICKÁ
Anna DRDOVÁ

240
476

15.

5.

Jitka PODLAHOVÁ

455

15.

15.

Jiří HRUŠKA

510
LEGENDA:
PK - pořadí na kandidátce
PM - pořadí pro mandát

LEGENDA:
PK - pořadí na kandidátce
PM - pořadí pro mandát

MZ - člen zastupitelstva (A = člen)

MZ - člen zastupitelstva (A = člen)

6. Sdružení politické strany a
nezávislých kandidátů (DEU a
nezávislí kandidáti)
PK

PM

Jméno

Hlasy

7. Sdružení politické strany a
nezávislých kandidátů (Unie
svobody a nezávislí kandidáti)

MZ

PK

A

PM

Jméno

Hlasy

MZ
A

1.

1.

Ivan HORŇÁK

525

1.

1.

Erik MACHART

228

2.

3.

Eva HLASOVÁ

398

2.

5.

Tomáš MACHART

137

3.

6.

Miroslav SMOLÁK

290

3.

7.

Karel JANEČKA

125

4.

4.

Miroslav VAD

396

4.

2.

Alena HAŠKOVCOVÁ

197
171

5.

2.

Romana HORŇÁKOVÁ

418

5.

4.

Jiří KARKULE

6.

7.

Jitka VONDROUŠKOVÁ

273

A

6.

6.

Vladimír KAŠTÁNEK

130

7.

8.

Karel KOMÁREK

250

7.

3.

Jindřich RYBA

176

8.

9.

Miroslav REŠL

286

8.

8.

Jindřich BARTŮNĚK

76

9.

10.

Marie JANEČKOVÁ

265

9.

9.

Marie MÁROVÁ

10.

5.

Ilona ŠVEJDOVÁ

332

10.

10.

Stanislav JAROŠ

99

11.

11.

Vladimír BENEDIKT

236

11.

11.

Jaroslav HRON

67

12.

12.

Jozef BAČA

148

12.

12.

Josef PROCHÁZKA

86

13.

13.

Alena ŠULCOVÁ

235

13.

13.

František BRHEL

40

14.

14.

Irena KOMÁRKOVÁ

156

14.

14.

Zdeněk FOJTÍK

49

15.

15.

Vladimír HALAMA

242

15.

15.

Hana HABEŠOVÁ

42

101

LEGENDA:
PK - pořadí na kandidátce

LEGENDA:
PK - pořadí na kandidátce

PM - pořadí pro mandát

PM - pořadí pro mandát

MZ - člen zastupitelstva (A = člen)

MZ - člen zastupitelstva (A = člen)

Po uzávěrce:

Dne 27.12.1998 byl novým starostou Mìsta Bechynì zvolen p. Jaroslav MATÌJKA

(dokonèení ze str.2)

Ach, ouvej !!!!
III.jihoèeská divize - I. kolo – SO l7.10.1998
Šachový spolek Zajíèek Bechynì B
0
Spartak Pelhøimov C
5

Nepovedené utkání, na které Míla Hrubant, Ivan Horòák, Standa Mrázek, Láïa Havlík a
Jirka Málekurèitìbrzo a rádi zapomenou.
To tu ještì nebylo!!!!!
I.jihoèeská divize
II. kolo – nedìle 8. ll. 1998
Spartak Pelhøimov A
3,5
Šachový spolek Zajíèek Bechynì
4,5
Zaèátkem listopadu, jak už bývá dobrým zvykem, odjíždíme na zápas za velice silným
soupeøem do Pelhøimova. Je loòským úèastníkem, ligy, což mluví dost jasnì! Jsme ale
kompletní,v dobrénáladì, a tak už ani tradièní vrtochypoèasínás nerozhází. Zápaszaèíná
lehce jedovatými úsmìvy smìrem k Vráovi Šastnému, proti kterému nastupuje dáma,
pražská to posila. Pak už ale zaèíná tìžkýboj.
K naší velké rozmrzelosti pomìrnì dost rychle prohrává Pepík Janeèek, který využil
momentu pøekvapení v zahájení a pøekvapil sám sebe. Netrvá však dlouho a je nám
podstatnì veseleji. To Vašek Absolon a Honza Marek poráží své mladé protivníky, i když
Honza dìlal všechno proto, aby si vítìzství conejvíc zkomplikoval a hlavnì– násostatní
spoluhráèe pøivádìl k bìsu! Velmi zajímavé pozice pak ukonèili remízou Jirka Brom a
Lojza Bartoš, když hlavnì ta Jirkova dlouho vypadala znaènì líp. A pak už je jasné, že
zápas neprohrajeme. Vráa Šastný nedbal bontónu a pøedvedl madam, že koncovky ona
zrovna moc neovládá. V prùbìhu partie dvakrát nabízel remízu a po odmítnutí poslechl
kapitána Štefana Bernátha: "když tu remízu nechce, tak ji zaøízni!" Štefan sám konèí
zanedlouho a má za sebou velice smùlovou partii. Dost zajímavá pozice pøináší po
pochybení soupeøe zisk pìšce a dále krásné vylepšení ve støedu šachovnice. Asi z té
radosti pak pøichází podcenìní útoku na královském køídle, kterému nakonec nešlo
odolat. Je to škoda, protože mohla pokraèovat krásná série bez porážky, která vydržela
dlouho pøes rok! No a pak už se jen Vaše Hašek marnì pokouší prosadit malinkatou
materiální pøevahu – remíza. Máme tedy celkem 4,5 bodu, což znaèí bájeèné první
vítìzství nad Pelhøimovských "Áèkem" v novodobé historii bechyòského šachu. A pøíštì,
díky prevítskému losu, hrajeme v NE 22.11.1998 s dalším superfavoritem soutìže,
prachatýmiChvalšinami.
Lidièky, to byla smùla!!!
I. jihoèeská divize - I. kolo – SO 14. 11. 1998
Šachový spolek Zajíèek Bechynì B
2
Suchdol nad Lužnicí
3
Volebními povinnostmi proøídlá sestava hrála velice smolné utkání. Místo naprosto
jasného a zaslouženého vítìzství 4 : 1, si po nepochopitelných chybách Ládi Havlíka a
Jirky Málka pøipsalo naše "béèko" druhou prohru, tentokrát však nezaslouženou. Tøetí
prohru "zaøídil" Standa Mrázek, o výhry se postarali Pavel Houdek a Petr Michlík. V
pøíštím roce hrajeme ve Veselí.
Po II. kole je "áèko" v I. jihoèeské divizi druhé jen horším skóre, ve III. divizi je "béèko"
zatímdvanácté.

Spoleènosti rodákù a
pøátel Bechynì zve své
pøíznivce na
pøedvánoèní posezení v
sobotu 5. prosince ve
14.OO hod. do hotelu
Jupiter.
CO SE VYDAØILO V MŠ JAHÙDKA
Rodièe se svými dìtmi doma vyrobili z darù podzimu
nápaditá a neobvyklá "umìlecká dílka – podzimníèky". V MŠ Jahùdka
z nich byla instalována výstava, která se všem líbila.
Rodièe, doufáme, že jste se svým dítìtem pøi spoleèné práci
prožili hezké chvilky. Dìkujeme Vám!

Podìkování

V rámci Hnutí na vlastních nohou probìhla v týdnu od 10.-19.10.
akce nazvaná “Stonožkový týden”.
Finanèní èástka, kterou se nám podaøilo díky aktivitì nìkterých
vyuèujících získat, dosáhla 9547,- Kè.
Odeslali jsme ji na konto hnutí, aby podpoøila celkovou èástku, která
tentokráte pomùže dìtem v Dìtské psychiatrické léèebnì v
Opaøanech.
Celou školu jsme v tomto týdnu vyzdobili motivem hnutí stonožkou. Nìkteøí z nás pod vedením zapálených uèitelù vyrobili
vánoèní pøáníèka, vazbu suchých kvìtin, dìvèata napekla a
nazdobila perníèky. Keramický kroužek pøispìl svými neménì
pìknými výtvory. Snažili jsme se využít i úrody ze školního pozemku.
Ostatní žáci podpoøili akci sbìrem lesních plodù, papíru a hraèek. Ty
pøedáme osobnì dìtem v Opaøanech.
Všem obèanùm našeho mìsta, kteøí nás v této záslužné akci
podpoøili, bychom chtìli touto cestou podìkovat.

Dìti pracující v Hnutí na vlastních nohou
Základní škola, Školní 293

Oslavy 80. výroèí vzniku
Èeskoslovenské republiky
v Bechyni
Dne 27. 10. 1998 proběhlo za účasti členů Podpůrné jednoty
"Svépomoc", Junáků a hasičů kladení věnců k památníku padlých v
l. světové válce. Na shromáždění promluvil starosta města Bechyně
pan Charypar o významu vzniku demokratického Československa a
současně České republiky. Ve svém projevu zdůraznil myšlenky
prvního prezidenta ČSR T.G. Masaryka, že jedině pracovitost
našeho národa nás může povznést do špičky Evropy. Zarážející je
nezájem bechyňské veřejnosti o tak významné výročí a pietní uctění
památky těch, kteří se o vznik samostatnosti Československa
zasloužili nejvíce. Mimo výše zmíněné organizované skupiny totiž
nepřišel nikdo.
KB

ŘÍZENÍ AUTA DIABETIKEM
Pøi jízdì automobilem je nutné dodržovat nìkterá pravidla,
která zvýší bezpeènost Vaši, Vašich spolujezdcù i ostatních
úèastníkù silnièního provozu:
Ve vozidle musí být dostateèné množství cukru, eventuálnì
sladkého nápoje slazeného sacharózou (Coca-Cola, PepsiCola v plechovce apod.). Pozor: dietní nápoje slazené
sacharinem, aspartamem a jinými nekalorickými sladidly
jsou pro zvládnutí hypoglykemie zcela neúèinné.
Informujte svého spolujezdce o tom, že máte cukrovku a po
pøípadì, že se léèíte inzulínem èi tabletami.
Pokud Vám zaèíná nebo odeznívá hypoglykemie, nesmíte
nastoupit cestu.
Pøi prvních pøíznacích hypoglykemie bìhem cesty (hlad,
pocení, neklid, zrakové poruchy …) musíte cestu okamžitì
pøerušit, pøijmout cukr èi sladký nápoj a v cestì pokraèovat
až tehdy, když pøíznaky hypoglykemie naprosto odezní.
Pøed nástupem jízdy si nesmíte aplikovat více inzulínu, než
je Vám pøedepsáno.
Pravidelnì èiòte pøestávky po jedné hodinì èi po 100 km
jízdy. Bìhem této pøestávky pojezte malé množství jídla, a
to i tehdy, nemáte-li pøíznaky hypoglykemie.
Pøi všech pochybách si pøemìøte glukometrem hladinu
glykemie.

Varujte se noèní jízdy.
Nejezdìte pøíliš rychle.

Vedle øidièského prùkazu mìjte uložený prùkaz diabetika s
údaji o Vaší léèbì a o místì, kde jste léèeni.
Prof. MUDr.Michal Andìl. Život s cukrovkou.
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