BECHYŇSKÝ

ØÍJEN 1999
Dozvuky kulturní sezóny
S doznívajícím babím létem konèí také turistická sezóna, doba
nejvìtšího ekonomického i kulturního rozkvìtu našeho mìsta.
Ekonomiku za uplynulé léto nech si každý obchodník vyhodnotí sám,
do té se mu nikdo (zatím) míchat nebude (a propó - dal jsem si horkem
uondán v jedné naší cukrárnì zmrzlinu; mìl jsem asi smùlu, zmrzlina
mìla totiž povahu zmrzlé vody, kterou nìkdo vymaèkal z hadru, jímž
setøel podlahu posypanou cukrem)
Kulturní stránku bychom mohli pøirovnat k pohádkovému hrneèku
vaø. Ten navaøil dostatek hudební, divadelní i filmové kaše, na které si
pochutnal i nároèný divák. Organizace Zbytek svìta opìt zorganizovala
Kolobìžkovou Grand Prix, hasièi z Bechynì i z okolí pøedvedli své
øemeslo pøi oslavách založení našeho sboru. Do Bechynì pøijelo mnoho
turistù, z blízka i daleka, lákáno krásnou pøírodou, ale i, a to je dùležité,
zámkem, Alšovou jihoèeskou galerií èi rùznými pøehlídkami a semináøi.
V èervnu vábilo diváky armádní divadlo a polocivilní mažoretky, v
èervenci Jihoèeský hudební festival, Kolobìžky a Divadlo v trávì, srpen
patøil kultuøe pøicházející ze zámku. V tomto ohledu došlo k výraznému
zkvalitnìní a rozšíøení nabídky zámeckého Kulturního léta oproti
loòskému roku.
V prùbìhu letošního léta jsem si udìlal anketu, kdy jsem se
návštìvníkù rùzných kulturních akcí v Bechyni ptal na jejich názory,
postøehy a pocity.
Jiøí Potùèek, 34 let, Bechynì (Pøehlídka souborù mažoretek):
"Je to paráda, že zrovna tady v Bechyni mùžeme mít akci, kterou si
stìží mùžou dovolit tøeba Èeské Budìjovice. Divákù je pøirozenì
mnoho, protože mezi obdivovatele dívèí krásy patøí snad každý."
Hana Lososová, 38 let Písek (Oslava 125.výroèí založení sboru):
"Pùvodnì jsme se chtìli jet dneska koupat, ale nakonec nás poèasí i
dìti pøemluvily, a tak jsme se pøijeli alespoò na chvíli podívat. Líbila se mi
hlavnì uvolnìná a pøíjemná nálada, která tady na námìstí panovala.
Doufám však, že až budu potøebovat od hasièù pomoc, tak nepøijedou se
støíkaèkou taženou koòmi s tím, že není na benzín," uzavøela s úsmìvem
a otazníkem v mysli, kolik asi mohla tato akce stát.
Ondøej Vanèura, 42 let, Jindøichùv Hradec (Kolobìžková Grand
prix):
"Pøijeli jsme kvùli zámku a galerii, ale dìti chtìly mermomocí celou
tuhle slávu vidìt, takže z prohlídky sešlo. Bohužel. Jinak musím Grand
Prix vyseknout poklonu, hlavnì proto, že vydržela tolik let a v takové
pøízni divákù. To by se v dnešní dobì mìlo ocenit."
Ludvík Malý, 20 let, Praha (Divadlo v trávì):
"Je to tady skvìlé - prostøedí, lidi, nálada. Je sice fakt zvláštní hrát
divadlo nìkde venku mezi stromy, ale herec tu není omezen velikostí
jevištì, svìtlem, mùže zde uplatnit spoustu nápadù, které by na
normální scénì nikdy nevznikly. Musíme hrát jiným zpùsobem, tak
abychom zaujali, protože je tu spousta vlivù, které diváka rozptylují. Je to
dobrá zkušenost. Díky za ni!"
Alois Kašpárek, 68 let, Bechynì (Filmová pøehlídka v zámeckém
parku):
"Kdepak do zámecké zahrady! Stejnì jsem ty filmy vidìl v televizi a
platit 40 korun za to, abych nìkde mrznul, to ne. Syn se tam ale byl
podívat a øíkal, že to za moc nestálo. Promítaè si prý pøíliš netykal s
technikou."
Jarmila Straková, 46 let, Praha (Filmová pøehlídka v zámeckém
parku):
"Abych øekla pravdu byla jsem docela zklamána. Èekala jsem víc, než
pøíjemný letní veèer a neprofesionálnì promítnutý film. Na plakátech se
psalo o poøádání besed s tvùrci filmu. Bohužel žádnou jsem
nezaregistrovala. Aspoò že mìli otevøené obèerstvení. To bych
pokládala za jedinou výhodu, oproti jiným letním kinùm."
Mikuláš Horváth, 54 let, Pøíbram:
"Léèení v lázních jsem si chtìl zpestøit prohlídkou muzea Vladimíra
Preclíka a poslechem veršù v podání pana Vinkláøe. Oba tito pánové

jsou mými oblíbenci, a tak jsem se na tento veèer docela tìšil. Myslím, že
se tato akce povedla. Byla navozena pøíjemná atmosféra letního
podveèera, kdy verše, tóny a Preclíkova díla
vykouzlila
neopakovatelnou atmosféru. Nevím, jak dopadly jiné akce, ale tuto bych
považoval za docela zdaøilou."
Názory se tedy rùzní. Jedno je však jisté. Divák se chce bavit, chce si
o své dovolené užívat. Nemùžeme tedy po nìm chtít, aby se pouštìl do
filosofických úvah èi aby meditoval pøi komorní hudbì. Zvláštì v menším
mìstì si nemùže nároèný žánr najít tolik pøíznivcù, i když se jednalo o
nabídku hodnotnou. Myslím, že nejvìtším pøekvapením sezóny
mùžeme oznaèit Kulturní léto na zámku. Je však v raném stádiu, a tak
bude ještì nìjaký èas trvat, než se vyladí všechny nedostatky, z nichž
nejvìtším je nejspíš vyhranìnost úzkému spektru èinnosti - setkáme se
zde ponejvíce s komornì ladìnými akcemi. Ty se bezesporu do
prostøedí renesanèního zámku hodí, ale nemìli by organizátoøi více
myslet na diváky? Chce-li se tedy majitel zámku dostat do podvìdomí
nejen úzké skupiny divákù, ale i širokých vrstev obèanù jako kulturní
mecenáš, mìl by více "zlidovìt". Je však samozøejmì jenom na nìm, co
a jak na svém panství poøádá. Urèitá skupina divákù si ale ze zámecké
nabídky jistì vybere.
Václav ŠMIDRKAL

Krátce z jednání mìstského
zastupitelstvA dne 15.9. 1999
-Schválením rozpočtové změny by ještě v letošním roce mělo
dojít k zlepšení stavu některých městských komunikací. Vedle
generálních oprav chodníků v ulicích Za Trubným, Čechova a
Libušina, které budou provedeny systémem zámkové dlažby, mají
být ještě provedeny opravy dalších chodníků, na které zastupitelé
vyčlenili částku 700 tis.Kč. O výběru těchto chodníků rozhodne
městská rada.
-Město Bechyně se konečně dočká své publikace. Na vydání
publikace, která je připravována již několik let, se zastupitelé téměř
všichni shodli a v rámci rozpočtové změny přidělili na její vydání 500
tis.Kč. Část nákladů by se měla vracet zpět do rozpočtu města z
příjmů za prodej.
-Původně plánovaná rozpočtová změna ve výdajích na nákup
hasičského vozu ve výši 6,5 mil.Kč nebyla schválena z důvodu
možnosti získat v roce 2000 na nákup této techniky státní dotaci. O
tuto dotaci již bylo požádáno a je podpořena souhlasným
stanoviskem okresního požárního rady. Záměr nákupu hasičského
vozu bude zapracován do návrhu rozpočtu na rok 2000.
-Městské zastupitelstvo schválilo záměr prodeje bytových
domů. Záměr bude v souladu s §36a zákona o obcích zveřejněn na
úřední desce po dobu 30 dnů, kde se zájemce již může seznámit s
cenou jednotlivých domů. Toto rozhodnutí navazuje na již
schválenou vyhlášku města č.30/99,která stanovuje obecné
zásady pro prodej bytových domů.
-Zastupitelé schválili roční účetní závěrku společnosti Bytenes
Bechyně spol.s r.o. za rok 1998. Společnost vykázala za rok 1998
účetní ztrátu,záporný hospodářský výsledek ve výši 485 tis.Kč.
Ztráta byla ovlivněna především ztrátou střediska tepelného
hospodářství zaviněnou špatnými rozvody tepla a TUV s velkými
úniky, doměrkou daně z příjmů za minulé období,odpisem
neuhrazených faktur a doměrkou DPH .
-Bylo rozhodnuto o členství Města Bechyně ve sdružení
"Společnosti Františka Křižíka". Jedná se o zájmovou organizaci
sdružující fyzické i právnické osoby, jejichž cílem je pečovat o dílo,
odkaz a památky F.Křižíka.
-Z časových důvodů nedošlo k projednání některých bodů
plánovaného programu. Proto se zastupitelé sejdou na dalším
jednání již 29.9.1999 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ k
projednání jednacího řádu městského zastupitelstva. Ostatní
neprojednané majetkové záležitosti budou zařazeny na řádné
jednání MZ.
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GALERIE U HROCHA

Otevøeno: po - pá 15.00 - 17.00 hod., so - ne 14.00 - 17.00 hod./ Vstupné: 5,- Kè
4. 10. - 28. 10.

JINÍ A STEJNÍ - Obrazy, kresby, objekty a sochy

Nekonformním typem výtvarné tvorby se nám pøedstaví skupina MEN z Tábora se svými hosty.

DIVADLO
støeda 13. øíjna / 19.30 hodin / Velký sál KD / Pøedprodej od 13. záøí
MALOVANÉ MILOVÁNÍ ANEB VÌNO SLEÈNY LAURY
Pøipravili jsme pro Vás komedii francouzského autora Clauda Magniera. V režii Pavla Palouše
se nám pøedstaví známí pražští herci jako napøíklad: Ivana Andrlová, Mahulena Boèanová,
Veronika Jeníková, Dana Syslová, Jana Šulcová, Rudolf Jelínek, Mário Kubec, Dalimil Klapka
a další.
Cena vstupenek: 130,- / 115,- / 90,- Kè
ètvrtek 28. 10. - nedìle 31. 10. / Prostory KD /

NAHLÍŽENÍ

Celostátní dílna støedoškolské dramatiky a mladého divadla

PRO DÌTI
sobota 16. 10. / 15.00 hodin / Velký sál KD (náhradní varianta malý sál )
POHÁDKOVÉ PÍSNIÈKY S KYTAROU
Divadlo s dìtmi si zahraje Alena Nìmcová.
Vstupné: 20,- Kè
pondìlí 25. 10. / zaèátek v 9.00 hodin a v 10.30 hodin / Velký sál KD

ÈAROVÁNÍ S DIVADLEM
Jan Susa a Miloš Haken z divadla Spejbla a Hurvínka hrají pohádky, divadlo a legraci, èarují
dobrou náladu a Vy to pojïte zkusit s nimi !
Vstupné: 20,- Kè

HUDBA - TANEC
sobota 23. 10. / Velký sál KD / Vstupné: 60,- Kè
VODOVOD - Taneèní zábava

PRONÁJEM
Kulturní dùm pronajme prostory za úèelem poøádání silvestrovské zábavy.

PØEDPRODEJ
26. øíjna 1999 / 20.00 hodin / Sportovní hala - Èeské Budìjovice
DANIEL HÙLKA "99 - Hosté: Jiøí Korn a Company, Pavel Vítek,
Iveta Bartošová, Martin Pošta a Tomáš Trapl.
Pøedprodej vstupenek v kanceláøi KD: po - èt 8.00 - 15.30 hod., pá 8.00 - 13.00 hod.
Ceny vstupenek: K STÁNÍ - TRIBUNA B 450,- Kè, TRIBUNA B1 650,- Kè,
PØÍZEMÍ - ØADA 12 - 20A 750,- Kè

13. 10.
MALOVANÉ
MILOVÁNÍ
ANEB
VÌNO
SLEÈNY LAURY
16. 10.
POHÁDKOVÉ
PÍSNIÈKY
23. 10.
VODOVOD
25. 10.
ÈAROVÁNÍ
S DIVADLEM
28. - 31. 10.
NAHLÍŽENÍ
KURZY TANCE
A
SPOLEÈENSKÉ
VÝCHOVY
1. 10.
8. 10. Prodloužená
15. 10.
22. 10.

KINO BECHYNÌ

program na øíjen 1999
ZAÈÁTKY PØEDSTAVENÍ: 20.00 hodin
1. pátek
PAST - Barevný širokoúhlý film Velké Británie
Kdo na koho líèí...
V hlavních rolích Sean Connery a Catherine Zeta-Jonesová.
Pro dìti do 12 let nevhodné / Vstupné: 43,- Kè / 108 min.
2. sobota, 3. nedìle
AGÁTA - Premiéra èeského barevného filmu
Poeticky ladìný povídkový film o veèných promìnách lásky na motivy
A. P. Èechova.
Pro dìti do 12 let nevhodné / Vstupné: 41,- Kè / 80 min.
4. pondìlí, 5. úterý
SVÉRÁZ NÁRODNÍHO LOVU - Ruský barevný film
Komedie ve které se více pije než loví.
Pro dìti do 12 let nevhodné / Vstupné: 41,- Kè / 93 min.
7. ètvrtek
TRAINSPOTTING - Barevný film Velké Británie
Místy humorný, ale i vážný pohled do života skupiny mladých lidí dnešní Anglie.
Mládeži do 15 let nepøístupno / Vstupné: 36,- Kè / 93 min.
8. pátek, 9. sobota
LÁSKA PØES INTERNET - Barevný film USA
Nepøátelé v životì,milenci po síti. Meg Ryanová a Tom Hanks
v hlavních rolích romantické komedie.
Mládeži pøístupno / Vstupné: 40,- Kè / 115 min.
10. nedìle, 11. pondìlí
WING COMMANDER - Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA
Na konci vesmíru propuká peklo. Aèní sci-fi podle nejslavnìjší
poèítaèové hry všech dob.
Pro dìti do 12 let nevhodné / Vstupné: 38,- Kè / 98 min.
12. úterý
NÁVRAT IDIOTA - Èeský barevný film
První dojmy z druhých lásek. Lehce mrazivá komedie Saši Gedeona.
Pro dìti do 12 let nevhodné / Vstupné: 45,- Kè / 100 min.
14. ètvrtek
KUØE MELANCHOLIK - Premiéra èeského barev. širokoúhlého filmu
Dramatický pøíbìh režiséra Jaroslava Brabce s hvìzdným hereckým
obsazením.
Mládeži do 15 let nepøístupno / Vstupné: 38,- Kè / 100 min.
15. pátek, 16. sobota
DESET DÙVODÙ, PROÈ TÌ NENÁVIDÍM - Premiéra barev. filmu USA
Kdo dokáže zkrotit tuhle nesnesitelnou holku ?
Mládeži pøístupno / Vstupné: 43,- Kè / 97 min.
17. nedìle
LISTONOŠ, KTERÝ NIKDY NEZVONÍ - Premiéra norského barev. filmu
Vaše pošta Vám bude doruèena. Možná...
Mládeži do 15 let nepøístupno / Vstupné: 45,- Kè / 83 min.
18. pondìlí, 19. úterý
FONTÁNA PRO ZUZANU III - Premiéra slovenského barevného filmu
Romantická hudební komedie o lásce, pøátelství a vodì.
Mládeži pøístupno / Vstupné: 43,- Kè / 115 min.
21. ètvrtek
SEDM LET V TIBETU - Barevný širokoúhlý film USA
Pøíbìh rakouského horolezce Heinricha Harrera o jeho dlouhé cestì
ze zajateckého tábora, pøes Himaláje, až k vlastnímu srdci. V hlavní roli Brad Pitt.
Pro dìti do 12 let nevhodné / Vstupné: 38,- Kè / 139 min.
22. pátek, 23. sobota
WILD WILD WEST - Premiéra barevného filmu USA
Divoký západ jak ho ještì neznáte. Westernová komedie režiséra Barryho
Sonnenfelda ( Muži v èerném ). V hlavních rolích Will Smith a Kevin Kline.
Pro dìti do 12 let nevhodné / Vstupné: 43,- Kè / 106 min.
24. nedìle, 25. pondìlí
ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE - Barevný širokoúhlý film USA
Komedie o tom, jak vznikla nejslavnìjší tragédie všech dob.
Film ocenìný sedmi Oskary.
Mládeži pøístupno / Vstupné: 43,- Kè / 118 min.
26. úterý
ARMAGEDDON - Barevný širokoúhlý film USA
K Zemi se øítí obøí asteroid a katastrofu mùže odvrátit pouze riskantní
záchranná akce. V hlavní roli Bruce Willis.
Mládeži pøístupno / Vstupné: 40,- Kè / 150 min.
28. ètvrtek
GUVERNANTKA - Premiéra barevného filmu Velké Británie
Minnie Driverová v hlavní roli romantického pøíbìhu z roku 1840.
Mládeži do 15 let nepøístupno / Vstupné: 45,- Kè / 113 min.
29. pátek, 30. sobota
VELKÝ TÁTA - Premiéra barevného filmu USA v èeském znìní
Adam Sandler v nejúspìšnìjší americké komedii roku.
Mládeži pøístupno / Vstupné: 43,- Kè / 95 min.
31. nedìle
HI - LO COUNTRY - Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA
Woody Harrelson jako poslední kovboj.
Mládeži pøístupno / Vstupné: 38,- Kè / 115 min.

Poděkování všem
o r g an i z á to r ů m, s p ol u o r g an i z á to r ů m,
sponzorům, pomocníkům, lektorům
všem, kteří pomáhají
všem, kteří pomáhat budou
*
Děkuji Vám, že umíte naslouchat, tvořivě přemýšlet
a tvořivě pracovat.
Děkuji Vám, že umíte druhého potěšit, pohladit, že
se umíte na druhého usmát.
Děkuji Vám, protože již tušíte, že ne destrukcí, ale
tvořivou konstrukcí by se měly řešit soukromé i
veřejné konflikty. Děkuji Vám, že si víc vážíte
bohatství duševního než hmotného (a jestli ne, že o
tom alespoň občas uvažujete).
*
Zdá se, že ve světě stále ubývá lidského
souznění. Lidé jsou citově vyprahlí a jejich jediným
cílem je vlastní nadstandardní ekonomické
zabezpečení. Z pozornosti mnohých předních
politiků, manažérů, učitelů, lékařů, ale bohužel i
umělců a dalších vůdčích osobností našeholidského
stádečka neustále víc a víc ustupuje komunikace,
citlivost, vnímavost, fantazie, kreativita, pozitivní
morálně volní vlastnosti člověka. Význam kultury
pro plnohodnotný život člověka
vláčí tito
vyvolenci, i přes přibývající hrůzné symptomy
duševní vyprahlosti ekonomicky myslících sobců,
hodně dalekoza výnosy z hracích automatůa uhlí.
Tak se v ekonomicky vyspělých společnostech z
mnohých občanů stávají zdravé, silné, vzdělané,
bezcharakterní bestie. Prezident Bill Clinton po
tragédii v Denveru řekl: “Musíme od základů
změnit naší společnost.” - Oni možná musí. My
možná, dosud ne. Měli bychom se však přestat
snažit “mílovými kroky” dohánět vše špatné, co se v
ekonomicky silných společnostech ve zkumavkách
vyspělé ekonomiky “urodilo”. Více bychom si měli
hýčkat ty zbytečky kulturního člověčenství, které
jsou vnás stále ještě patrny arozvíjení schopné.
Stále ještě u nás, v České republice, můžeme
sledovat, že navzdory destruktivní práci našich
politiků zbývá dost dobré vůle moudrých lidí, Vás,
kteří ví, že zodpovědnost vůči druhým, citlivost,
vnímavost, fantazie, schopnost komunikace a
soucítění, je hlavním základem normálního,
duševně zdravého kulturníhočlověka.
Jsem rád, že ostále větším počtu svých spoluobčanů
mohu prohlásit, že ví. Ví, že v tomtosvětě, postupně
směřuj ícím k duševní sterilitě, je každý
uskutečněný lidský kontakt, zvláště kontakt
učiněný v touze po tvůrčím poznání, nesmírně
důležitý a potřebný. Ví, že tvořivá setkávání lidí
vnímavě se dotýkajících kultury, jsou ve světě stále
vzácná, ví, že ve světě cifer, ostrých loktů, podvodů
a lží, nechutných bonmotů a dýk, mohou na lidové
divadlo, hudbu, happening, výtvarné, ale i recesní
aktivity pohlížet jako na možné tvůrčí prostředky
vedoucí ke zlepšení lidské komunikace, citlivosti,
vnímavosti a fantazie. Tito lidé ví, jak je tato
činnost, ve všech případech vzácně obohacující,
jak je při výchově “člověka” v člověka, důležitá a
přímoléčebně výchovná nejen pro děti a mládež, ale
i pro dospělé.
Jestliže jsemVám v této chvíli hovořil (byť poněkud
neobratně) zduše - děkuji Vám.
*
Slovo KULTURA znamená bytostně lidskou
reflexi vlastního bytí a jeho interakce
(vzájemného působení dvou, nebo více činitelů,
forem)
s druhými i s přírodou v kontextu lidstva a světa.
Původní Ciceronův pojem úzce souvisí s
tvořením, vzděláváním, obděláváním.
Encyklopedický slovník - ODEON 1993.
JosefBrůček

CHARITATIVNÍ SBÍRKA

POZVÁNKA

V sobotu 16. a v nedìli 17. øíjna se na
vlakovém nádraží v Bechyni uskuteèní
charitativní sbírka. Vybírat se bude
zachovalé obleèení pro dìti i dospìlé,
obuv, kuchyòské potøeby, nábytek,
hraèky, obilí, trvanlivé potraviny.
Vybírat se budou vìci èisté a v dobrém
stavu.

Starosta mìsta zve srdeènì všechny obèany
na vyvìšení praporu mìsta, který byl udìlen mìstu
Bechynì pøedsedou poslanecké snìmovny PÈR.
Slavnostní akt bude souèástí oslav státního
svátku ÈR a probìhne dne 27.10.1999 v 16.00
hod. pøed budovou radnice.
Souèástí oslav bude výstava fotografií
Bechynì z období I. republiky v pøízemí radnice.

Nová tradice na Plechamru

Mìstským úøadem trochu opomíjené údolí kolem øíèky Smutné, zvané
Plechamr, bylo v sobotu 11.záøí svìdkem již druhého roèníku ètyøboje
Plechamrákù.
Militantnì zamìøená soutìž ve støelbì prakem, lukem,
vzduchovkou a hod nožem na cíl, svìdèí o bojovnosti mužù tohoto koutu
Bechynì. Více než stovka úèastníkù setkání se výbornì bavila u plných stolù s
obèerstvením, zpìvempísnípøi harmonice a výkony žen v rybolovu.
V mužích nad 50 let zvítìzil Jaroslav Pøíhoda, druhý byl Pitlík Josef,
tøetí Kodad Jan. Poøadí do padesáti let: první Pitlík Tomáš, druhý Kodad Pavel,
tøetí Kodad Jan.
Organizaèní výbor ve složení Josef Pitlík, Rudolf Kodad a Jan
Kodad zvládli legraci celého dne a noci ke spokojenosti návštìvníkù a zakládají
taknovou tradici odstrèeného údolí.

Zprávy policie

Dne 9.9.1999 byla realizována skupina pachatelù, která se podílela od
poèátku roku 1999 na rozsáhlé trestné èinnosti majetkového charakteru v našem
služebním obvodì, mimo jiné se vloupali do rekreaèní chalupy, odcizili malý motocykl a
osobní vozidlo, dále se vloupali do zaparkovaného vozidla, odcizili pøívìsný vozík za
motorové vozidlo a odcizili mìdìné kabely. Pachatelé byli vzati do vazby.
V mìsíci èervenci bylo nahlášeno na naše Obvodní oddìlení odcizení vozidla
v obci Stádlec. Díky rychlému zásahu policejní hlídky byl pachatel krádeže vozidla krátce
po èinu zadržen.
Dne 21.9.1999 v 15.30 hod. došlo k závažné dopravní nehodì v katastru
obce Bechynì u mostu, kdy øidièka motorového vozidla tov. zn. Škoda 100 nezvládla na
mokré vozovce øízení a narazila boènì do stromu, pøièemž došlo k usmrcení øidièky,
jednomu tìžkému a dvìma lehkým zranìním spolujezdcù.

Prodám stavební parcelu v Sudoměřicích u Bechyně, 1000 m 2 . Cena okolo 270 Kč/m 2.
Informace na tel. 0602-350103.

Pøivezte k nám Vaše staré auto!
Získáte za nìj nové!
Nabízíme Vám bonus 10 000 Kè a
pojištìní na 1 rok v cenì vozu. Dále od
Vás pøevezmeme váš starý vùz z
produkce bývalého východního bloku,
zajistíme jeho ekologickou likvidaci a
postaráme se o jeho odhlášení. To vše
v pøípadì, e si u nás zakoupíte nìkterý
z nových modelù Škoda Felicia.
Zajímavou nabídkou je urèitì také
Škoda leasing od škoFINu.
•

AUTOSERVIS
NOVOTNÝ
s. r. o.

Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: 0334 / 73 15 13
Fax: 0334 / 73 26 16
www.skoda-auto.cz
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