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+ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
ČERVEN 2021

 92 let Kalousková Soňa
 88 let Dopitová Anna
  Zavadilová Věra
 87 let Danáková Helena
  Stoulil Josef
 85 let Drábková Miluška
  Krejčová Věra
 84 let Laláková Jaroslava
  Zeleňák Petr
 83 let Baťala Zdeněk
  Matějíčková Věra
 82 let Kratochvílová Eva
 81 let Kavka Jaroslav
 78 let Kordina Jan
  Sýkorová Marie
 75 let Ešner Stanislav

ČERVEN 2021

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYŇSKÝB

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA 
K 50 LETŮM

KULTURNÍHO DOMU



+ INFORMACE 
K VYDÁVÁNÍ 
RYBÁŘSKÝCH LÍSTKŮ

MěÚ Bechyně vydá rybářský lístek pouze 
osobě s trvalým pobytem v Bechyni, nebo 
v  obcích ve správním obvodu Bechyně – 
Senožaty, Hvožďany, dále pak Březnice, 
Černýšovice, Dobronice u Bechyně, Haš-
kovcova Lhota, Hodětín, Hodonice, 
Radětice, Rataje, Sudoměřice u Bechyně 
a  Záhoří.

Rybářský lístek je možné vydat i cizinci, 
který se zdržuje ve správním obvodu města 
Bechyně. Žadatel o vydání rybářského lístku 
pro cizince může, kromě výše uvedených 
dokladů, prokázat získanou kvalifikaci 
rybářským lístkem, licencí nebo obdobným 
dokladem, vydaným ve státě, jehož je 
občanem. Opět i pro cizince platí, že se musí 
dostavit osobně, nebo jiná osoba na základě 
plné moci.

Žadatel se dostaví osobně se všemi 
potřebnými doklady, nebo jiná osoba na 
základě plné moci. Děti do 15 let věku si 
mohou o rybářský lístek zažádat sami bez 
přítomnosti zákonného zástupce. 

O každý další rybářský lístek by si měl 
žadatel požádat včas, nejlépe před skon-
čením jeho platnosti.

Formulář žádosti o vydání rybářského 
lístku obdržíte přímo na podatelně MěÚ 
Bechyně, nebo je možné si ji stáhnout na 
webových stránkách města Bechyně.

K žádosti o vydání rybářského lístku 
žadatel doloží:

ź občanský průkaz
ź v případě vydání prvního rybářského 

lístku „Osvědčení o získané kvalifikaci 
pro vydání prvního rybářského lístku“ 
– vydá Český rybářský svaz, z.s.

ź dříve vydaný rybářský lístek

Dalšími doklady osvědčujícími získanou 
kvalifikaci jsou:

ź dříve vydaný rybářský lístek (s výjim-
kou rybářského lístku na dobu 30 dní)

ź platný průkaz rybářského hospodáře 
nebo rybářské stráže

ź popřípadě jiný doklad osvědčující, že 
žadatel byl již držitelem rybářského 
lístku.

ź Výjimku tvoří rybářský lístek na dobu 
30 dní. V tomto případě si může 
požádat kdokoli bez výše uvedených 
dokladů, pouze doloží občanský prů-
kaz nebo cestovní pas. 

Rybářský lístek se vydává:
ź na dobu 30 dnů – správní poplatek ve 

výši 200,- Kč
ź na dobu 1 roku – správní poplatek ve 

výši 100,- Kč
ź na dobu 1 roku (pro osoby mladší 15 

let, nebo studující rybářství nebo 
osoby, které zajišťují rybářství v rámci 
svého povolání nebo funkce) – správní 
poplatek ve výši 50,- Kč

ź na dobu 3 let – správní poplatek ve výši 
200,- Kč

ź na dobu 3 let (pro osoby mladší 15 let, 
nebo studující rybářství nebo osoby, 
které zajišťují rybářství v rámci svého 
povolání nebo funkce) – správní 
poplatek ve výši 100,- Kč

ź na dobu 10 let – správní poplatek ve 
výši 500,- Kč

ź na dobu 10 let (pro osoby mladší 15 let, 
nebo studující rybářství nebo osoby, 
které zajišťují rybářství v rámci svého 
povolání nebo funkce) – správní 
poplatek ve výši 250,- Kč

ź na dobu neurčitou – správní poplatek 
ve výši 1000,- Kč

ź na dobu neurčitou (pro osoby starší 15 
let, nebo studující rybářství nebo 
osoby, které zajišťují rybářství v rámci 
svého povolání nebo funkce) – správní 
poplatek ve výši 500,- Kč

Stále častěji se množí dotazy ohledně 
vydání duplikátu rybářského lístku. Dle 
vyjádření Ministerstva zemědělství ČR nelze 
vystavit duplikát rybářského lístku.

Zdůvodnění: Podle bodu 2 položky 
16 (vydání duplikátu) Sazebníku správních 
poplatků (příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích) se podle této po-
ložky nepostupuje jestliže zvláštní předpisy 
neumožňují vydat průkaz, osvědčení nebo 
obdobnou listinu jako duplikát a vydává se 
doklad nový nebo je vydávána nově obdob-
ná listina. Zákon č. 449/2001 Sb., o mysli-
vosti, ve znění pozdějších předpisů, ani 
zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu 
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně 
mořských rybolovných zdrojů a o změně 
některých zákonů (zákon o rybářství), ve 
znění pozdějších předpisů, vydání duplikátu 
neumožňují. Tudíž žadatel musí požádat 
o  vydání nového rybářského lístku a zrovna 
tak znovu uhradit správní poplatek.

Rybářský lístek nelze vydat se zpětnou 
platností.

Jitka Chudlařská

+ PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA MĚSTA 
BECHYNĚ 
– FINANCOVÁNÍ 
V ROCE 2021

Pečovatelská služba města Bechyně je 
jako terénní sociální služba poskytována 
v  domácnostech klientů na území města 
Bechyně a jeho místních částí. Město 
Bechyně tuto službu poskytuje již od roku 
1991.

Město Bechyně každý rok žádá o dotaci 
na provoz pečovatelské služby. Posky-
tovatelem této neinvestiční dotace je 
Jihočeský kraj. Pro rok 2021 činí rozpočet 
pečovatelské služby 1.341.000 Kč. Požado-
vaná výše dotace byla 1.095.000 Kč, při-
dělená dotace pro rok 2021 činí 855.000 Kč. 

Na financování nákladů na pečova-
telskou službu se podílí také samotní klienti. 
Maximální výše úhrady za jednotlivé úkony 
je dána platným právním předpisem. Pro rok 
2021 je v rozpočtu pečovatelské služby 
počítáno s příjmy od klientů v celkové výši 
67.000 Kč.

Zbývající část nákladů na pečovatelskou 
službu uhradí město Bechyně jako její 
zřizovatel. V roce 2021 by příspěvek města 
na pečovatelskou službu měl činit asi 
274.000 Kč. Během roku může samozřejmě 
dojít k dofinancování sociální služby pro-
střednictvím Jihočeského kraje, nebo bude 
vyhlášena jiná dotace, o kterou budeme 
moci žádat. Čím vyšší částku se nám na 
uhrazení nákladů na pečovatelskou službu 
podaří získat formou dotací, tím méně bude 
muset pečovatelskou službu financovat 
město Bechyně a ušetřené peníze pak 
budou moci být investovány do jiných 
projektů.

Více informací získáte u sociální pracov-
nice města Bechyně na tel. 381 477 025 
nebo na www.mestobechyne.cz 

Bc. Kateřina Jančíková, DiS.
sociální pracovnice města Bechyně

+SVOZOVÉ DNY 
PRO BIO ODPAD 

Pondělky:
7. 6., 21. 6., 12. 7., 2. 8., 23. 8.,13. 9., 
4. 10., 25. 10. a 8. 11. bude poslední 
vývoz v roce 2021.
Od 2022 bude svoz bio odpadu probíhat 
pouze ve středu, a to v termínech, které 
se uveřejní v únoru 2022. 

Ing. Ladislav Janda, 
ředitel 

BEZPLATNÝ INTERNET PRO OBČANY 
A NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA

Koncem května 2021 byla v Bechyni spuštěna do užívání síť 
veřejných bezdrátových hotspotů pro zajištění bezplatného kvalitního 
internetového připojení ve vybraných centrech veřejného života. 
V  Bechyni jsou to tato konkrétní místa:

ź náměstí T. G. Masaryka (včetně prostor městského muzea)
ź Kulturní dům Bechyně (vnitřní prostory a nejbližší okolí budovy)

Bezdrátová síť je uživatelům k dispozici pod názvem (SSID) WiFi4EU. Není nutná 
žádná registrace, uživatel musí jen potvrdit souhlas s připojením svého zařízení k této síti.

Projekt byl realizován díky celoevropské aktivitě WiFi4EU (projekt Evropské komise 
a  Výkonné agentury pro inovace a sítě). Cílem je přispět k pokrytí a digitálnímu začlenění 
i  v odlehlých oblastech, posílení mobility a podpoře využití digitálních služeb veřejného 
sektoru. Bechyně, stejně jako další úspěšní žadatelé, obdržela poukaz na částku 15 000 
EUR, které pokryly náklady na vybudování sítě lokálních přístupových bodů a další 
nezbytné technologie. Realizaci provedla firma CSERVIS – Richard Filip. Provoz této WiFi 
sítě v následujících 3 letech bude zajišťovat město Bechyně.
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+STAVBA MOBILNÍ PROTIPOVODŇOVÉ STĚNY

Na základě předpovědí počasí a modelových situací, kdy mohla řeka Lužnice dne 14. 5. 
dosáhnout 2. stupně povodňové aktivity, byla dne 12. 5. 2021 svolána povodňová komise. 
Kromě jiných opatření bylo rozhodnuto preventivně postavit v Zářečí protipovodňovou stěnu. 
Naštěstí se černé scénáře nenaplnily, ale jak se říká, štěstí přeje připraveným.

Děkuji tímto za rychlou připravenost a postavení protipovodňové stěny dobrovolným 
hasičům Bechyně, Hvožďany, Senožaty a pracovníkům Služeb města Bechyně.

Ing. Pavel Houdek, starosta města

NOVÝ START

POMOC 
NEZAMĚSTNANÝM 

OSOBÁM 
K BEZPROBLÉMOVÉMU 

NÁVRATU NA PRACOVNÍ TRH 

V. běh podpůrného programu je 
plánován na červen 2021.
Pokud máte o účast v projektu zájem, 
neváhejte nás kontaktovat.
Tel.: 723 449 409, 723 407 029, počet 
míst je omezen.

1) Bezplatný projekt pro ženy na 
MD/RD, nezaměstnané osoby, osoby 
v  evidenci ÚP nebo osoby, které nejsou 
ve svém dosavadním zaměstnání spo-
kojené.
2) Motivačně vzdělávací program 
s  psychologickou diagnostikou.
3)  Možnost bezplatně získat REKVA-
LIFIKACI, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ.
4)  Proplacení jízdného, bezplatné 
hlídání dětí.

Služby našeho poradenství jsou vám 
k dispozici stále zcela BEZPLATNĚ 

každé pondělí a středu 
od 8 do16 hod. 

Psychologické poradenství 
s PhDr. Jaromírem Matouškem 
ve středu 30. 6.

Na všechny typy poradenství je nutné 
se objednat předem 
na tel.: 723 407 029
Prostory poradny se nacházejí 
v 1. patře hotelu U Draka. 

Centrum mladé rodiny Milísek 

Na pozemcích dotčených stavbou Libušiny ulice jsou v prostoru za rybníkem 
Trubný prováděny terénní úpravy, jejichž součástí je i rekonstrukce chodníků. 
V blízké budoucnosti město plánuje také obnovu chodníků za benzínovou 
pumpou a úpravy přilehlé zeleně.
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+MUZEUM OHRADA 
V HLUBOKÉ n/Vltavou

ź KLENOTY 
ORNITOLOGICKÝCH SBÍREK  

ź CESTY SBÍREK

V expozici bude k vidění více než sto 
preparátů ptáků a dalších sbírkových 
předmětů souvisejících s tématikou ornito-
logie (obrazy s náměty ptáků od ilustrátorů 
přírody, ukázky kolekce ptačích vajec a 
hnízd, ptačí literatura pro děti i dospělé). Je 
to vůbec poprvé, kdy může veřejnost spatřit 
prezentaci ornitologických sbírek muzea 
Ohrada v takovém rozsahu, neboť sbírkové 
předměty jsou většinu času uchovávány v de-
pozitářích, kam návštěvníci nemají přístup.

Podsbírka ornitologie patří k nejstarším 
a  nejvýznamnějším kolekcím muzea. Její 
kořeny spadají do roku 1839 a jsou tak 
starší, než samotné muzeum, které bylo 
oficiálně založeno roku 1842. Základem 
sbírky se staly úlovky ptáků z panství 
Schwarzenbergů a od té doby se kolekce 
stále rozrůstá. V současnosti obsahuje cca 
2500 dermoplastických preparátů ptáků ve 
300 druzích a je v ní zastoupena téměř 
kompletní avifauna střední Evropy. Již od 
počátku své existence byla Ohradská sbírka 
ptáků v odborných kruzích velmi oceňována 
a sloužila jako zdroj informací pro průkop-
níky české ornitologie, jako byl Anton 
Palliardi, Antonín Frič nebo Leontin Baťa. 
Sehrála tak důležitou roli při vzniku a formo-
vání české ornitologie a svou návštěvou ji 
poctil i korunní princ Rudolf, který byl znám 
jako nadšený ornitolog.

K výstavě Cesty sbírek:
Dva příběhy jednoho muzea, i tak by se 

dala nazvat tato fotografická výstava, kterou 
nabídne návštěvníkům na začátek sezóny 
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství 
v  tzv. „rybářské chodbě“. Na výstavě projdou 
návštěvníci cestami, kudy putovaly mysli-
vecké a lesnické sbírky Československého 
zemědělského muzea (respektive lesnické-
ho muzea, které jako samostatné ve své 
době vlastně nikdy nevzniklo), projdou ale 
také cestou jedinečné schwarzenberské 
sbírky shromažďované celých sto let na 
loveckém zámku Ohrada.

Marie Machová
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

lovecký zámek Ohrada – Muzeum 
lesnictví, myslivosti a rybářství

+MEZINÁRODNÍ 
SYMPOZIUM 
KERAMIKY V BECHYNI

SE VYDÁVÁ ZA HRANICE KRUHU. 
PŘEDSTAVÍ I UMĚLCE, KTERÝ 
VYSTAVOVAL NA BENÁTSKÉM 
BIENÁLE

Co vzniká mimo kruh? Odpověď na 
tuto otázku zodpoví 29. ročník Meziná-
rodního sympozia keramiky v Bechyni, 
který tentokrát tematizuje keramiku jako 
materiál současného umění. Jedno z nej-
starších sympozií na světě si letos klade 
za cíl zkoumat mediální přesahy, vystou-
pit ze zažitých hranic oboru a přitom 
zachovat respekt k povaze a specificitě 
materiálu. Přivítá šest umělců, kteří na 
médium nahlíží z jiné perspektivy. Mezi 
nimi italského účastníka Benátského 
bienále z roku 2017 Salvatora Arancia 
nebo japonského umělce Naa Matsuna-
gu, který ve své tvorbě kombinuje kera-
mickou hlínu se dřevem a malbou. Měsíc 
společného tvoření na Střední umělecko-
průmyslové škole v Bechyni odstartuje 
16. července a vyvrcholí 14. srpna ver-
nisáží výsledných uměleckých děl. Více 
na .www.sympozium-bechyne.com

Mezinárodní sympozium keramiky Be-
chyně je výjimečné tím, že se od svého 
založení v roce 1966 pořádá bez přerušení. 
Platforma pro pravidelná setkávání umělců 
ze všech koutů světa ponechávala účast-
níkům volnost ve volbě témat i materiálů 
a  dala tak vzniknout uměleckým experi-
mentům, plastikám a sochařským unikátům. 
„Volná keramická tvorba měla už na prvních 
bechyňských sympóziích výraznou pozici a 
řadu zastánců,“ uvedla ředitelka sympozia 
Eva Pelechová a dodává: „Letos se tato 
myšlenka stává ústředním tématem. Na 
rozdíl od zahraničí, v našem prostředí 
dlouhodobě chybí diskuze o postavení 
keramiky na umělecké scéně. Výsledkem je 
nedostatečné zhodnocení realizací studo-
vaných keramiků i minimální reflexe použí-
vání keramického materiálu tzv. volnými 
umělci. Na tento pomyslný meziprostor se 
chceme tentokrát zaměřit,“ doplnila Pele-
chová. 

„Všech šest zapojených umělců s kera-
mikou pracuje dlouhodobě, zároveň ale 
hlína není jediným materiálem, který ve své 
tvorbě používají,” uvádí kurátorka Kristýna 
Péčová a dodává: „Vzhledem k tematickému 
zaměření letošního ročníku nebylo kritériem 
výběru účastníků keramické vzdělání. 
Hledali jsme takové umělce, kteří určitým 
způsobem překračují tradiční hranice 
výtvarných oborů a kteří keramiku využívají 
v rámci různých současných uměleckých 

strategií.” O tom, kdo se zúčastní 29. sym-
pozia, rozhodla porota složená ze sinoložky 
a teoretičky umění Emmy Hanzlíkové, histo-
rika umění Jana Mergla z Uměleckoprů-
myslového muzea v Praze, vedoucího 
ateliéru keramiky plzeňské Fakulty designu 
a umění Gabriela Vacha, kurátora a umělce 
Milana Mikuláštíka, kurátorky minulého 
ročníku sympozia Veroniky Rollové, sou-
časné kurátorky Kristýny Péčové a ředitelky 
Evy Pelechové.

Od svého počátku se sympozium koná 
v  prostoru Střední uměleckoprůmyslové 
školy v Bechyni, na které studoval třeba 
i  přední kubistický sochař Otto Gutfreund. 
V  polovině července se škola stane útočiš-
těm pro Salvatora Arancia, italského umělce, 
který kromě keramiky pracuje i s fotografií, 
koláží nebo videem a zajímá se o psychede-
lii, vědu, mytologii i o různé přírodní a geolo-
gické procesy. Před 4 lety se uvedl na 57. Be-
nátském bienále venkovní keramickou 
sochařskou instalací. Znázorňovala mystic-
kou zahradu, ve které návštěvníci čelili 
tajemným, totemickým útvarům, jejichž 
vznik inspirovaly zkamenělé stromy vzniklé 
na Havaji, když se láva vylila do tamních 
lesů. Další z účastníků Marco Chiandetti 
pracuje s hlínou více než 10 let. V jeho 
tvůrčím procesu figuruje jako stěžejní 
materiál, i když je výsledné dílo nakonec 
vyrobeno z něčeho jiného. „Pro Chiandettiho 
je podstatný pohyb nebo akce, která se do 
díla obtiskává. V jednom ze svých slavných 
projektů tak například střílel do bloků hlíny 
kalašnikovem, zároveň se jednalo o jeho 
reakci na zbrojní kulturu v Jižní Africe,“ 
doplnila Péčová. Japonský umělec Nao 
Matsunaga, žijící v Londýně, rád kombinuje 
keramickou hlínu se dřevem a vytváří z toho 
barevné abstraktní objekty. Zajímají ho 
obřadní a ritualistické předměty a prostory. 
Na sympoziu jsou zastoupeny i tři umělkyně. 
První z nich je ve Švédsku žijící Ivana Králí-
ková používající hlínu v rámci svých experi-
mentálních i sociálně-kritických projektů. 
V Čechách se představila například instalací 
ztvárňující menstruační cyklus s názvem 
Putující dělohy, který vystavila v galerii 
Futura. Z Mexika pochází pedagožka Aka-
demie výtvarných umění v Praze Jimena 
Mendoza, která ve své objektově oriento-
vané tvorbě propojuje odkazy na ikonografii, 
literaturu, mytologii, vizi a představy o ves-
míru. Šestou účastnicí je nedávná absol-
ventka sochařství na Vysoké škole umě-
leckoprůmyslové v Praze Barbora Dayef. 
V  jejích performativních dílech se hlína 
objevuje zejména v surovém nevypáleném 
stavu, kdy slouží jednou jako přikrývka pro 
performera, jindy jako prostředek pro vznik 
antického sloupu s ručně vyrytými kane-
lurami.

AB
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MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

ŘEMESLA 
STÁLE ŽIVÁ

Jak bylo avizováno, 
v Městském muzeu pro 
vás připravujeme výstavu 
tří druhů klasických umě-
leckých řemesel. Jedná 
se o řezbu, malování na 
sklo ( tzv.  podmalbu), 
výšivku rybími šupinami. 
Řemes la  p ras ta rá ,  a le 
mnohdy zde budou pre-
zentovaná v nových souvi-
slostech. 

Navíc jsme se rozhodli vystavované 
autorské práce doplnit předměty ze sbírek 
muzea, jejichž výroba vychází ze stejných 
principů (např. lidová podmalba, řezbou 
zpracované barokní plastiky, domovní 
znamení, rámy obrazů, součásti blatských 
krojů vyšité rybí šupinou aj.). Často se jedná 
o předměty, které dosud nebyly vystavené. 

Autorská část bude prodejní. Můžete si 
tak pořídit na chalupu svatý obrázek 
malovaný na skle, nebo dřevěnou sošku či 
rám připomínající zázemí myslivny. Rybími 
šupinami autorka zdobí jahelníčky, vánoční 
ozdoby, také sametové peněženky. 

Muzeum je nyní již v provozu. À propos, 
pamatujete si z dřívějšího chodu muzea 
velké dřevěné saně v průjezdu a domovní 
znamení (ryby, mořská panna) visící od 
stropu? Tak je u nás zase uvidíte.

Budeme se těšit na vaši návštěvu.

JJ

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ

Marie Pospíšilová (vpravo) spolu 
s keramičkou Jindřiškou Radovou 
při přípravě sympozia keramiky 
v ambitech kláštera (1966)

VZPOMÍNKA

Muzeum bylo během měsíce května 
konfrontováno se smutnou zprávou. 
Opustila nás paní Marie Pospíšilová. 
Spolu s  manželem Radovanem byli 
dlouholetými správci muzea. Zasloužili se 
o podrobnou evidenci sbírkových před-
mětů a mimo jiné o  to, že muzeum nebylo 
v 60. letech zavřeno. Následně existovalo 
nějakou dobu jako Muzeum keramiky.

Čest její památce a milou vzpomínku 
na ni… 

JJ

Obraz sv. Trojice, 
plátno na desce – čeká na opravu…

+PTÁTE SE, 
JESTLI BAZAR UŽ 
ZASE BĚŽÍ?

S rozvolněním situace a otevřením pro-
vozu muzea opět spouštíme dobročinný 
bazar na podporu restaurování uměleckých 
děl ze sbírky muzea. Aktuálně je bazar velice 
dobře zásobený, přijďte si něco vybrat za 
libovolnou cenu. Nebo přivezte sami cokoliv 
zachovalého, co může ještě někomu udělat 
radost. Sbírka zároveň probíhá prostřed-
nictvím kasičky v muzeu a na sbírkovém 
účtu č. 115-2612420267/0100 (zájemcům 
vystavíme potvrzení o poskytnutí daru pro 
daňové účely). 

Na opravu nyní čeká obraz sv. Trojice ze 
17. stol. a cechovní korouhev místního 
cechu soukeníků s vyobrazením bechyňské 
madony. 

JJ
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TOULAVA 
POUTNÍ

Krajina plná křížků, božích muk, kapliček 
a kostelíků. A také potoků, řek, letitých 
stromů a malebných vesniček – to je Toulava 
poutní. 

Vydejte se na pouť mezi třemi vzácnými 
sakrálními památkami. Navštivte klášter 
Milevsko, kde byla koncem minulého roku 
nalezena jedna z nejposvátnějších křesťan-
ských relikvií – část hřebu z Kristova kříže – 
tzv. Pravý kříž, barokní poutní areál Klokoty 
v  Táboře a Bechyňský klášter známý tradicí 
poutí k Panně Marii Bechyňské. 

Samotná pouť k nim vás povede lesními 
i  polními cestami, starými úvozy i silničkami 
se stromořadími. Potěší vás množstvím 
přírodních a kulturních krás a přivede vás 
k  příjemnému rozjímání. Délku a směr trasy 
si zvolíte sami podle svých možností a chuti. 
Garantujeme Vám, že každé místo vás 
něčím nadchne! 

Jen samotná Bechyně nabízí vedle 
kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny 

Marie s jedinečnou ukázkou rozsáhlého 
provedení sklípkové klenby další dva 
kostely. Dominantou náměstí je kostel 
sv. Matěje, z jeho věže je nádherný výhled 
na město a okolí a před ním stojí terakotová 
socha patrona české země sv. Jana 
Nepomuckého. Nedaleko centra se nachází 
hřbitovní kostel sv. Michaela, jedna z nej-
starších raně barokních centrálních staveb 
v Čechách. 

Při procházce městem pak narazíte i na 
další drobné sakrální památky, které se 
zachovaly díky lidem, jenž o ně pečují. Jsou 
to upomínky událostí či poděkování z časů 
minulých. Staly se součástí krajiny, dodávají 
ji poezii a jsou krásnými orientačními body 
nejen na cestách. Prožijte si svou vlastní 
pouť, ať u nás v Toulavě nebo kdekoliv jinde.

Jak se stát poutníkem v Toulavě?

Projděte se mezi poutními místy a ujděte 
alespoň 15 km. Do kredenciálu, notýsku či 
turistického deníku si nechte dát razítka 
kostela, farnosti či infocentra, která jste svou 
cestou spojili. Získáte tak certifikát, vaše 
jméno umístíme na seznam poutníků a bude 
na vás pamatováno v modlitbách při mši 
svaté. Kredenciál a současně průvodce 
s  mapami získáte zdarma v infocentrech, 
nebo na poutních místech na trase. 

-joma-

ZAVÍRÁME 
„OKÉNKO“ 
A OTVÍRÁME 
DVEŘE

V době letošní pandemie se činnost 
knihovny omezi la na výdej  předem 
objednaných knih mezi dveřmi. Od 1. června 
dochází k očekávanému rozvolnění, které 
umožní čtenářům vybírat knihy dle vlastního 
výběru přímo z regálů za dodržení sta-

2
novených pravidel: 1 osoba na 15 m , 
nasazený respirátor, 2m rozestupy (nejde-li 
o členy jedné domácnosti), dezinfekce. 
Provozní doba zůstává v nouzovém 
prázdninovém režimu. Jen bychom chtěly 
upozornit na zhoršené bezpečnostní 
podmínky při vstupu do budovy kulturního 

domu, kde probíhají stavební úpravy fasády. 
Potěšující je i návrat k tradičním aktivi-

tám, jako je pasování prvňáčků na čtenáře, 
které proběhne v měsíci červnu nebo na 
začátku nového školního roku podle mož-
ností jednotlivých tříd. V květnu jsme stihly 
vyslat alespoň do jedné školy pana krále, 
aby dodatečně vyzkoušel ze čtení letošní 
druháky, kteří o pasování v I. třídě přišli z dů-
vodu pandemie. Předaly jsme jim čestné 
průkazky, řády a pěkné knížky. Ve druhé 
škole pasování proběhlo bez spolupráce 
knihovny. Dětem dlužíme ještě návštěvu 
knihovny, kterou teprve plánujeme. 

Připravovaly jsme se pilně na otevření 
knihovny a máme co nabízet. Určitě si vy-
berete z nejžhavějších novinek, např. Šikmý 
kostel, Spiknutí oběšenců, Hejnické pasto-
rále, Julinčina pekárna, Po povrchu, Smršť, 
Údolí, Listopád, Voda, která hoří… 

Určitě se stavte!

EH
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2 KSMB nabízí pronájem 50 m
nebytových prostor 

v KD Bechyně, U Nádraží 602
(1. patro nad knihovnou)

Bližší informace: tel. 606 911 007, 
e-mail reditel@kulturnidum.cz



KULTURNÍHO DOMU
ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ ČERVEN (pokračování)

Kulturní dům slaví 50 let od dokončení  
Pár vzpomínek na 

Bechyňské struny…

ZPRAVODAJ

Letní festival kytarových skupin měl 
premiéru v  roce 1972 a v roce 1973 proběhl 
druhý ročník v kulturním domě, bohužel byl 
i  poslední. Myšlenku setkání písničkářů 
s  kytarou vyslovil Majka Čech, první setkání 
proběhlo na plovárně v roce 1968 a v ná-
sledujících letech se přidávali další účastníci 
i  skupiny. My, jako skauti jsme Majkovi 
pomáhali, téměř každý večer zde bylo 
posezení u ohně s kytarou, nebo Majka 
preludoval na své varhany. Byly to nádherně 
prožité letní měsíce na plovárně. Pamatuji se, 
že jsme prodávali vodu z místní studánky za 
50 hal. půllitr, se šťávou stála jednu korunu. 
Buřta bylo možné také koupit za korunu, 
většího a silnějšího za koruny dvě. Po roce 
1971 započala likvidace Junáka, Majkovi 
nastaly potíže s probíhající normalizací, 
přesto se snažil zachovat setkávání přátel 
folkové hudby. K tomu se mu podařilo získat 
podporu u pana Josefa Zunta, tehdejšího 
ředitele kulturního domu, a tak vznikl první 
ročník „Bechyňské struny“. Bohužel už za 
rok byl Majka označen za nežádoucího 
a  nemohl oficiálně vystupovat ani pracovat 
s  mládeží. Ale v roce 1972 jsme již byli 
plnoletí a tak štafetu hudebního festivalu jsme 
převzali sami, již pod hlavičkou bechyňského 
svazu mládeže. Přesto byl Majka stále v 
pozadí, přemluvil i Mikiho Ryvolu, aby 
vystupoval mimo program. Opět nám vyšel 
vstříc ředitel kulturního domu p. Zunt, 
obdrželi jsme klíče od kulturního domu s tím, 
že kulturák musíme předat ve stavu, v jakém 
jsme jej dostali. Samotný festival byl v režii 
rodiny Novotných, hlavně p. Aleny, dnes 
Poláchové. My ostatní se starali o zázemí a 
chod festivalu.

Opět nádherná atmosféra, kulturák plný 
„čundráků“, jejich „telata“ a „usárny“ 
zaplnily celou šatnu. Mezi jednotlivými koly, 
kdy zasedala porota, vystupoval Miki Ryvola. 
A zde mi utkvěla jedna vzpomínka – mezi 
hraním také Miki odpovídal na dotazy. 
Přihlásil se i přítomný profesor Stašek 
s dotazem: „Miki, pamatuješ si na ten příklad, 
co jsi neuměl?“ A profesor jej začal i vy-
světlovat! Nejprve byl Miki zaskočený, ale 
pak se vše v humor obrátilo.

V průběhu festivalu nás také přišla 
navštívit „ideová komise “, nebyla spokojena 
s množstvím „čundráků“ a pochybovala, zda 
dáme kulturák do pořádku. Vyzvali jsem 
proto přítomné šerify trampských osad, zda se 
s námi pokusí udržet pořádek do pozdních 
hodin. To se povedlo a dokonce dali v zástavu 

své nejposvátnější „cancáky“, dokonce v kůži 
vázané. Po skončení produkce zde zůstalo 
množství „čundráků“ ale i Bechyňáků 
a  kulturák byl za dvě hodiny ve stejném stavu, 
jak jsme jej přebírali. „Ideová“ komise 
posléze nedoporučila další ročník festivalu, 
volnomyšlenkářský obsah písní i vystupování 
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účinkujících nevedlo mládež správným 
směrem…

Vítězem v roce 1973 se stal absolvent 
keramické školy Pavel Veselý – Parafín, 
samozřejmě obdržel jako všichni bechyňskou 
keramiku…

A zde je jeho vzpomínka na Bechyňskou 
strunu:

„Já jsem Majku poznal s nástupem na 
SPŠK Bechyně v roce 1967...hned mi padl na 
plovárně do oka on i jeho rodina a brzy jsme 
se seznámili. Chodil jsem pak na plovku 
a  užíval si krásných posezení u ohně nebo 
krbu ve srubu, hrálo se na kytary, trochu se 
i  básnilo apod. = zlaté časy. Jednoho z mých 
kamarádů to ovlivnilo natolik, že přehodnotil 
svůj plán, skoro rok chodil s Majkou do lesa 
na „brigádu“ a hned po maturitě úspěšně 
s  mladou rodinou emigroval do Kanady, kde 
žije „po Majkovsku“ dodnes na chalupě 
u  řeky v lesích, má 8 dětí. Jmenuje se Antonín 
Krejcar, jsem s ním ve spojení přes facebook 
a  zpráva o Majkově skonu jej také zasáhla.

Pak přišly ty plány s festivalem „Bechyň-
ská struna“ ...první ročník na plovce, druhý 
už v kulturáku… kde jsem se svými písničkami 
uspěl. Dali jsme se pak s Majkou dohromady 
a  jezdili společně hrát po klubech a školách. 
Majka jezdil wartburgem combi – vzadu 
harmonium, byly to večery při svíčkách, oba 
jsme hráli a on to doplňoval svojí originální 
poezií. Vybíralo se jen u vchodu „na talíř“ 
...což stačilo bídně na benzín (třeba do 

Volyně, Blatné apod.). Ale úspěch to mělo… 
ono také nic podobného kolem nebylo a my 
hráli v podstatě zadarmo.

Jeden rok Majka zkusil přibrat další lidi 
a  vytvořit ansámbl, pojmenoval to: divadélko  
HU-PÍ -Bá (hudba, písně, básně) a objeli jsme 
tři-čtyři štace… ale nebylo to ono, každý měl 
čas jindy a jinak, těžko se hledal pro všechny 
volný termín, jezdilo se stopem apod. ...takže 
se to rozpadlo.

Ale jednou jsme dali dohromady parádní 
„dlouhý večer folku“ na starém intru (v klá-
šteře), kde v jednom pásmu vystoupili téměř 
všichni, kteří v té době v Bechyni něco 
folkového tvořili… bylo narváno a úspěch to 
mělo velký!! Mám z tohoto vystoupení 
dokonce zvukový záznam… samozřejmě 
s  Majkou také.

A já k tomu jen podotýkám, že Majka 
z  prvé struny v roce 1972 natočil filmový 
záznam (je i v Bechyni) na svoji 8mm kameru. 
Dokonce na záběru jsou mladíci, co za 6 let 
vytvořili skupinu Nezmarů…

A ještě pár vzpomínek na mládežnické 
zábavy a odpolední diskotéky – Čaje

Před zprovozněním kulturáku se orga-
nizovaly mládežnické akce – Čaje v bývalých 
jatkách na Stadionu Družba. S otevřením 
nového stánku kultury se Čaje přenesly do 
přísálí, zábavy se pořádaly ve velkém sále. 
Nebylo měsíce, abychom neřešili nějaké 
připomínky a stížnosti na program nebo 

chování mládeže. V „normalizačních“ 
dobách musel být podíl zahraničních skladeb 
do 50 % produkce, na mládežnických akcích 
se nesměl konzumovat alkohol a řešily se 
i  „výstřelky“ v oblékání. Na to dohlíželo 
vedení kulturáku a každý prohřešek se 
prošetřoval… Mládež například nosila vodku 
v 1/3 lahvích po sodovce, vedení dohlíželo 
i  to, zda je v láhvi opravdu sodovka a zkou-
mali, zda se v lahvi uvolňují bublinky… 
Prohřešků přibývalo, a tak bylo další pokra-
čování diskoték podmíněno přerušením 
hudební produkce a účast na „agitce“ v malém 
sále. Dopředu byli domlouváni „dobrovol-
níci“, jednou se i losovalo – to aby bylo 
zaplněno pár desítek sedadel. Po skončení 
„besedy“ se smělo dál hrát a tancovat.

Další nesnází byla energetická krize, 
zdražila el. energie a začalo se šetřit s prou-
dem. Kamenem úrazu byla u stropu zavěšená 
disko koule, která se nesměla zapínat, ani 
osvětlovat, aby se „ušetřilo“. Argumenty 
elektrikáře, že se jedná jen o malý motorek 
a  dvě světla se opatřila jen menšími žárov-
kami, neuspěl. Mládeži se to samozřejmě 
nelíbilo, řešili jsme to neúspěšně s městskými 
orgány, spor putoval na okresní i krajský 
výbor, bohužel s nulovým výsledkem… Po 
těchto peripetiích se tyto akce vytratily 
z  programu kulturáku.

Josef Štefl

Vzpomínky na kulturní život 
v nově otevřeném Kulturním 
domě v Bechyni nám popsal 
jeho první ředitel Josef Zunt

6. 3. 1972 se uskutečnilo divadelní 
představení Trapasy Miloše Kopeckého, 
věnované bechyňským ženám k Mezi-
národnímu dni žen. O tuto akci byl mezi 
bechyňskou veřejností velký zájem, bylo 
téměř vyprodáno ve velkém sále o kapacitě 
420 míst k sezení. Zúčastnil se velký počet 
žen z Jitexu a místních závodů, lázní 
a  obyvatel. Zasloužilý umělec (už tehdy) 
Miloš Kopecký přijel tehdy s 1,5 hodinovým 
předstihem, aby se včas připravil a současně 
prověřil všechny „rekvizity“, které si na scénu 
poručil. Byla to 0,7l láhev červeného vína, 
svíčka, popelník, a krabička cigaret Mars. 
Samozřejmě musel být na scéně přítomen 
požárník za kulisami, aby mohl v případě 
nenadálé události zasáhnout.

A teď odbočím, co se dělo cca 3 týdny 
předtím, než měl Kopecký přijet. Ženy z diva-
delního ochotnického souboru a z lout-
kářského souboru si myslely, že by bylo třeba 
mistra uvítat něčím tradičním, jihočeským, až 
představení skončí. Poradily se a objednaly 
v  Dietní lázeňské jídelně (dnes „U draka“) 
5  litrů hmoty na tradiční jihočeskou cmundu 
– bramborák. Veškeré technické prostředky 
měly nachystané (vařiče, pánve) v zákulisí 
loutkového divadla v malém sále.

Když Mistr ve 22.10 hod. po velkém 
aplausu svoje vystoupení ukončil, byl uveden 
a pozván pracovníky Kulturního domu a 
členy divadelního souboru do divadelní 
klubovny k zápisu do kroniky a malému 

pohoštění. Kroniku po textové stránce pečlivě 
vedl režisér Jaroslav Konvalinka a po 
výtvarné stránce p. Josef Černoch.

Po ukončených oficialitách se pomalu 
chýlila chvíle podávání pohoštění. Děvčata 
z  obou souborů nosila upečený bramborák do 
divadelní klubovny – až se Mistr nasytí, že 
bude bavit společnost a vyprávět vtipy 
a  zážitky ze svého divadelního života. Mistr 
však neustále koukal na kliku u dveří, až se 
zase pohne a ponese se další placka. Sice 
nějaké vtipy a zážitky povyprávěl, ale když se 
blížila 23. hodina, začal se omlouvat, že má 
ještě o půlnoci vystupovat v Praze v nějakém 
kabaretu.

K našemu údivu jsme se zeptali jeho řidiče 
(měl vůz Chrysler), jestli vůbec za tu hodinu 
do Prahy dojede a on úplně samozřejmě 
odpověděl, že v pohodě. Tak už jsme o dalším 
nediskutovali, rozloučili se a Mistr odjel…

P. S. Protože zbylo ještě množství hmoty, 
tak děvčata smažila, smažila a rozešli jsme se 
hluboko po půlnoci.

V průběhu roku 1972 se uskutečnilo 
divadelní představení Postel s nebesy. Pro-
tagonistou tohoto divadelního představení byl 
zasl. Umělec Jiří Sovák s partnerkou (bohužel 
si nevzpomínám s kterou). Na scéně byla 
opravdu nainstalována postel s nebesy. Pan 
Sovák sehrál celé představení v pyžamu a v 
posledním obraze 3. jednání ke konci zůstal 
ležet v té posteli v očekávání, že půjde 
takzvaně „opona dolů“. Když se stále nic 
nedělo, vstal z té postele a odešel ze scény za 
obrovského aplausu. Technici, co tehdy byli 
nahoře na rampě (p. Zdeněk Novák a Karel 
Vrůbl) se zřejmě bavili a opomněli oponu 
zatáhnout. Měli však také „druhé noty“, podle 
kterých měli sledovat představení.

Ve finále byl též pan Sovák také v diva-
delní klubovně u zápisu do divadelní kroniky 
a malé pohoštění – placky se ovšem jako 
v  případě pana Kopeckého nekonaly. Při 
podepisování kroniky pronesl památná slova: 
… pánové, co jste obsluhovali tu oponu: 
oponář je také profese!
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Ještě bych zavzpomínal na léta těsně po 
výstavbě kulturního domu. Kulturní dům 
v  Bechyni byl postaven v akci „Z“ v letech 
1965–1971 za vydatné pomoci občanů města, 
zaměstnanců místních závodů a spole-
čenských organizací a hlavně místní vojenské 
posádky. Vlastní objekt projektoval Vojenský 
projektový ústav Praha s tím, že poslední 
patro (nad knihovnou) bude hotelová část 
s 10 pokoji a 20 lůžky.

Jedno paré výkresů dostala také Tran-
sporta Chrudim k instalaci výtahu. Bohužel 
jak se stavba „táhla“ 5 let a ubývalo 
finančních prostředků, bylo MNV v Bechyni 
rozhodnuto, že stavbu zakončí střecha nad 
knihovnou. Tak se i stalo. Nikdo si ale 
neuvědomil, že výkresy jsou v té Chrudimi.

Během roku 1972 přijelo tehdy 2 pra-
covníci z Transporty, že přijedou montovat 
výtah. K našemu údivu jsme jim museli sdělit, 
že se žádný výtah „konat“ nebude, poněvadž 
stavba byla ukončena a dána do provozu 
(… i když ještě 2 roky poté se řešila ještě řada 
nedodělků…)

Josef Zunt
první ředitel Kulturního domu v Bechyni 

Jak zakořenil ASUT v KD 
Bechyně? Dobře, ujal se 
a  rostl.

Pokud trochu odhrneme zeminu kolem 
festivalu Armádní soutěže uměleckých 
talentů (později s koncovkou tvořivosti), 
a  obnažíme ten divadelní a slovesný kořen, 
který se pevně uchytil v Kulturním domě 
v  Bechyni (od roku 1972), zjistíme, že to byl 
festival velice pevný a houževnatý. Vydržel 
vzdorovat a odolávat mnohým pokusům o své 
vyvrácení, přesazení do půdy jiného města: 
přežil a vytrval 33 let.

Kolébka Festivalu ASUT v Bechyni byla 
z  festovního dřeva a postávaly u ní jen hodné 
sudičky. Nový, vůní prosátý kulturní objekt 
vztyčený hned u nádraží, navázaná a oba-
polně výhodná spolupráce letištního klubu 
(byla tu dislokována celá letecká divize) 
a  divadelního souboru Lužnice, to vše přímo 
nahrávalo situaci založit zde dlouholetou 
festivalovou tradici. Vše, co se vytvořilo 
předtím jinde, smetl rok 1968, respektive léta 
následná, ostrý čas převracení hodnot 
a  brždění touhy po umělecké svobodě. 

Než se roztáhla první opona nad vojen-
ským souborem na jevišti scény KD, 
probíhala v Praze docela tuhá jednání na 
Hlavní politické správě ČSLA (náčelník gen. 
Václav Horáček) a poté v Ústředním domě 
armády. O ASUT se brala i jiná města, 
předsedové městských i okresních národních
výborů z míst, kde byla tehdy vojenská
posádka, požadovali nějaký bonus. A přiz-
nejme, že existovaly jinde lepší podmínky, 
zejména ubytování, které bylo v Bechyni 
problémem, neplnilo počty požadovaných 
lůžek ani neoplývalo velkou kvalitou. 
Mínusovým znaménkem byla i značná 
vzdálenost pro divadelníky ze Slovenska, 
a požadavek, aby takový festival probíhal na 

Zleva: pplk. PhDr. Karel Mastný a pplk. Daniel Zavoral

Skupina The Satisfy při vystoupení na ASUT, zpíval Pavel Sedláček (před vojnou skupina 
Atlantik z Blanska), za bicími Miroslav Kučera, zaujala tehdy nejvíce jednoho člena poroty: 
Pavla Bobka

Uprostřed Jolana Voldánová ve svých 19 letech
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Moravě. Ale tam už měl v Kroměříži zaseto 
festival hudby, zpěvu a tance. Aby například 
utichlo reptání z Ostravy, umístila se tam 
vrcholná přehlídka vojenské politické písně. 
Bratislava si vymínila celoarmádní výstavu 
Armádní soutěže technické tvořivosti. 
V  tomto kole se Bechyně prosadila.

Nejvíc protestů proti Bechyni pak zaznělo 
znovu v devadesátých letech minulého století 
a na přelomu 20. a 21. století. Štěkot sílil, ale 
důležitá podpora zazněla i z města, radnice 
měla zájem festival udržet. Opět se našlo 
východisko, do Trenčína se odstěhoval 
folklorní festival z Kroměříže (Slovensko 
bylo nadšené), ale na dlouho se tam neuve-
lebil. Po rozdělení státu putoval do Rožnova 
pod Radhoštěm. 

Myslím, že nebýt v tomto docela dlouhém 
dějství ASUTů dvou výrazných osobností 
z  nejvyšších vojenských míst, které předsta-
voval pplk. PhDr. Karel Mastný /1929–2003/ 
a posléze i pplk. Daniel Zavoral /1951/, 
Bechyně by ostrouhala. Měl jsem možnost se 
v Praze zúčastnit některých jednání, kdy se 
čelilo snahám odstřelit festival v Bechyni. 
Intrikovalo se i v řadách přátel. Při setkání 
samé úsměvy a za zády raketový útok proti-
argumentů. Aby se důvody přítomnosti 
festivalu v Bechyni posílily, inicioval tehdejší 
programový ředitel pplk. Zavoral rozšíření 
programu o přehlídku nejlepších divadelních 
souborů jihočeského kraje a změnu názvu 
festivalu na „Divadelní Bechyně“. Došlo tak 
ke zvýšení jeho vážnosti v „divadelním světě“ 
a k možnosti nominovat nejlepší soubor na 
Jiráskův Hronov, nejstarší evropskou pře-
hlídku amatérského divadla. Postupem let 
obohatila festivalové dění i soutěž komorní 
hudby a folkových skupin. Abych sílu 
festivalu pojistil, přišel jsem tehdy s nápadem 
realizovat jako tečku za festivalem podívanou 
pro bechyňské občany i návštěvníky z okolí, 
barvitou soutěžní přehlídku souborů mažo-
retek. Vedle tohoto, pro existenci festivalu 
„daru z nebes“, se mi podařilo přivézt do 
Bechyně a z rozpočtu armády zaplatit (!) 
i  mnohé populární pražské umělce. Pavla 
Zedníčka (uváděl jeden rok mažoretky), herce 
Karla Rodena, zpěvačku Ivetu Bartošovou 
a  také Ústřední hudbu Armády ČR nebo 
tehdejší RK Band Rudolfa Koudelky (v něm 
začínala s podporou ředitele AUS VN Tomáše 
Fingra kdysi svou uměleckou dráhu Lucie 

Za dobu trvání ASUTu v Bechyni složili účastníci několik oslavných básní a písní na město.

Bílá). Přizval jsem jeden rok Šlapeto a po-
pulární duo humoristů Náhlovský – Mladý 
nebo mistryni světa v krasojízdě Leonu 
Souškovou. V roce 1990 jsme pro zpestření 
volili Miss festivalu, jindy jsme dětem 
představili kdysi populární Arabelu (Janu 
Nagyovou) nebo herečku Naďu Konvalin-
kovou. Velkým trhákem a ne levnou zá-
ležitostí byla zpěvačka zmíněná Iveta 
Bartošová. Tehdy na mě někdo žaloval, že do 
Bechyně beru samé drahé interprety, a já byl 
potrestán snížením limitu finančních 
prostředků pro příští ročníky na „takové 
atrakce“. Že všechno běželo v Praze hladce, je 
velký omyl, leccos se tam neobešlo bez křiku 
a práskání dveřmi. 

Ale měl bych se ještě vrátit také k těm, 
kteří jako účinkující prošli Bechyní a vyrostli 
ve známé osobnosti. V roce 1988 tu vyhrála 
recitační soutěž Jolana Voldánová (později 
jsem ji obsadil do programu v Palci kultury 

a  byla to šťastná volba) a ve velkého herce 
a autora se zde přetavil Zdeněk Řehka 
s  divadlem Netrdlo (Vyškov). Mezi vítěze 
Divadelní Bechyně patřila v roce 1977 
i  skupina Dires, kterou vedl tehdejší voják 
základní služby Jan Vedral, dnes úspěšný 
autor divadelních her, dlouholetý dramaturg 
Vinohradského divadla, s nimiž jsem vedl 
diskuse o literární tvorbě začínajících adeptů 
psaného slova v Bechyni. Dalším vítězem 
Divadelní Bechyně byl herec Jiří Hromada 
a  s  ním přicházela další jména jako dramatik 
a  herec Jaroslav Sypal nebo současný velvy-
slanec ČR v USA, politik Hynek Kmoníček. 
A  tak se vršila slavná jména na pomyslné 
pamětní desce historie ASUT. 

ASUT byl pro svoji ideologickou nálož 
před rokem 1989 některými občany 
zpochybňován. Velká divadelní představení 
se politické nádivce vyhýbala, co to šlo, ale 
nikdy to úplně nešlo. Asi je ještě brzy vyzývat 
historiky k nějakému serióznímu zhodnocení, 
ale dovolím si na okamžik přestoupit do role 
proroka a prohlásit: ASUT v KD Bechyně byl 
jednoznačně ekonomickým přínosem 
a  nezpochybnitelně na několik dnů v roce 
dokázal obohatit (téměř přesytit) kulturu 
v  našem romantickém městě.

Pavel Šmidrkal

Vážení čtenáři,

dovolte mi poděkovat autorům vzpomínek 
na první léta kulturního života v novém 
kulturním domě v Bechyni. Ve vzpomínání 
budeme pokračovat i v příštím čísle. Kdybyste 
náhodou měli někdo zajímavé vzpomínky či 
tiskoviny nebo fotografie z oněch dob a chtěli 
se s nimi podělit, kontaktujte mě buď 
telefonicky na čísle 606 911 007, nebo na 
reditel@kulturnidum.cz.

Mgr. Štěpán Ondřich,
ředitel Kulturního střediska města Bechyně
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

ČERVEN 2021

Milí čtenáři, 
postupně dle aktuálních nařízení otevíráme jednotlivá střediska. 
V  současné době můžete již navštívit Městské muzeum, Galerii 
2+1, Městské informační centrum, knihovnu, kino a v neposlední 
řadě kulturní dům. Provoz jednotlivých středisek se řídí dle 
aktuálního Balíčku pro obnovení kulturního života 2021 MKČR.

Mgr. Štěpán Ondřich, 
ředitel Kulturního střediska města Bechyně 

SO 19. 6.  VĚTRÁNÍ KOBERCŮ – HAPPENING
Zahrada penzionu Elektra / 10.00 – 19.00 hodin
Vážení přátelé, rád bych vás pozval po dohodě s KSMB 
a s laskavým svolením nájemců penzionu Elektra na větrání 
koberců. V zahradě penzionu Elektra za příznivého počasí, bude 
možné zhlédnout pravděpodobně největší sbírku albánských 
koberců v ČR. Koberce se musí větrat a chtěl jsem se podělit 
o jejich barvy a nevšednost s ostatními. Josef Veselý.

PŘIPRAVUJEME

SO 10. 7.  DIVADLO V TRÁVĚ XXIX. roč.
 Klášterní zahrada

PÁ 13.–SO 14. 8. BECHYŇSKÉ DOTEKY VIII. roč.
 Zámek
Tentokrát vás v rámci Bechyňských doteků pozveme do doby 
Petra Voka z Rožmberka. Těšit se můžete na historický trh, 
kostýmovaný průvod, šermíře, Krumlovské pištce, renesanční 
tance, akrobaty, vystoupení Jana Venase. Samozřejmě budou 
připraveny i atrakce a zábava pro děti.
Akci připravuje KSMB ve spolupráci s Panstvím Bechyně 
a  agenturou Kultur Kontakt.

NE 15. 8.  BECHYŇSKÝ FESTIVAL
  DECHOVÝCH HUDEB XXIX. roč.
Zahrají: Černovická dechovka, Valdaufinka Ády Školky,  
Libkovanka, Božejáci a Keramička. Konferuje Helena Hýnová.

ÚT 5. 10. CAVEWOMAN (opět nový termín)
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 340 Kč
Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se 
podívat na volné pokračování kultovní one man show Caveman.
Vstupenky zůstávají v platnosti. Využijte uvolněné vstupenky 
z původně vyprodaného představení.

ST 24. 11.  VÁCLAV NECKÁŘ 
  SE SKUPINOU BACILY 
  – Půlnoční turné
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 490, 450 a 390 Kč
Koncertní program se skupinou Bacily je retrospektivou pěvecké 
kariéry Václava Neckáře. V programu zazní písně ze začátku 
kariéry v pražském divadle Rokoko, pak z krátkého období 
skupiny Golden Kids, především však ze spolupráce se skupinou 
Bacily, s kterou koncertuje od roku 1971 až po píseň Půlnoční.
V předprodeji od 1. července v kanceláři KD, Městské knihovně, 
Městském informačním centru v budově muzea a na stránkách 
www.kulturnidum.cz

DLOUHODOBÉ AKCE
VÝSTAVY
NÁMĚSTÍ T. G. M. 
II. ročník OPEN AIR VÝSTAVY KERAMICKÉ PLASTIKY 
ŽÁKŮ KERAMICKÉHO OBORU SUPŠ BECHYNĚ 
Výstava potrvá do 30. září.

GALERIE 2+1

TŘI ...
Výstava bechyňských autorek Vlasty Sušerové, Jaroslavy 
Jedličkové, Hany Jarošové. Každé úterý a pátek komentované 
prohlídky za účasti autorek od 14 do 16 hodin. Potrvá do 13. 6.

PEUT ÊTRE
Vernisáž 18. 6. / 18.00 hodin
Z otevřeného cyklu Světlo, prostor, čas. Výstava Jana Svobody, 
ředitele ZUŠ V. Pichla v Bechyni. Potrvá do 30. 8.

MĚSTSKÉ MUZEUM

ŘEMESLA STÁLE ŽIVÁ 
Městské muzeum / Vstupné společně se vstupem do stálé 
expozice muzea 50 a 40 Kč 
Dana Nachlingerová – řezba, Jiří Honiss – podmalba na skle, 
Ludmila Dominová – výšivka rybí šupinou. Výstava je prodejní 
a bude doplněna podobnými řemeslnými díly ze sbírky muzea. 
Potrvá 1. 6.–12. 9. 

Setkání s řemesly v muzeu, řemeslný workshop 
Pro letní měsíce plánujeme v rámci výstavy „Řemesla stále živá“ 
každou středu odpoledne setkání s jednotlivými uměleckými 
řemeslníky. Přesný harmonogram bude upřesněn. Součástí bude 
ukázka řemesla, také dílna, ze které si budete vy nebo vaše děti 
moci odnést nějaký výrobek. Předběžně se můžete těšit na práci 
brašnáře, výrobu vizovického pečiva, drátování, práci s včelím 
voskem atd. 

Stálá expozice muzea otevřena. Vše o místním regionu od 
archeologie po 20. stol. Bechyně jako poutní místo, dějiny 
místního panství, stavba mostu v Bechyni, zprovoznění 
elektrifikované trati Tábor-Bechyně (1903), keramická a hrnčířská 
tradice a další. Vstup 50 a 40 Kč.

POHYBOVÉ AKTIVITY

JÓGA 50 PLUS
Úterky / 9.00 – 10.00 hodin / Park před KD / Lekce 80 Kč
Naučíme se správně dýchat a lépe se tak spojit se svojí životní 
energií. S sebou si prosím přineste podložku a deku. Při příznivém 
počasí budou lekce probíhat pod širým nebem v parku naproti 
kulturnímu domu. Bližší inf. Kristýna Topinková 731 584 824.

KINO BECHYNĚ 
 
www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně

LETNÍ KINA – filmy budou upřesněny v příštím zpravodaji

ST  7. 7. / 21. 7. / 4. 8. / 18. 8. / Náměstí T. G. Masaryka

Program kina bude uveřejněn jen na plakátech, webových 
stránkách, FB profilu z důvodu nepředvídatelných změn 
v  souvislosti s aktuální epidemickou situací.
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ZE ŠKOL

+ JARNÍ PROJEKTY 
ŠKOLNÍ DRUŽINY

Když se po Velikonocích v družině sešli 
třeťáci po několikatýdenní pauze, čekala je 
otázka: „Kdy jsme se tady vlastně viděli 
naposledy?“ Chvíli trvalo, než jsme se 
dopátrali odpovědi: „Před Vánocemi.“ 
Následovalo povídání a vzpomínání, co 
jsme dělali od Vánoc do Velikonoc. Po 
takovémto probuzení paměti svoje vzpo-
mínky nakresli l i  do čtyřobrázkových 
komiksů, které pak mohli porovnávat na naší 
„síti“.

Žáčci 1. a 2. třídy tak dlouhou pauzu 
v  prezenční výuce neměli a po návratu se 
věnovali lidovému zvyku následujícímu na 
konci dubna – čarodějnicím. Jejich obzvláště 
vyvedené čarodějnice a pavouci ozdobili 
nástěnku v družině i školní vývěsku 
v  Libušině ulici.

Marta Widlová

+ PASOVÁNÍ NA 
ČTENÁŘE V  2.A

Již několik let zakončují prvňáci svůj první 
školní rok akcí Pasování na čtenáře ve spo-
lupráci s městskou knihovnou. Současná 
situace bohužel takovým akcím zrovna ne-
přeje, a tak se postupným odkládáním z prv-
ňáků stali druháci, a aby o své pasování 
nepřišli, proběhlo alespoň ve zjednodušené 
formě ve středu 5. května 2021. Pan král 
(jinak pan ředitel Kulturního domu Štěpán 
Ondřich) a paní knihovnice Eva Houdková 
přišli za dětmi do školy, aby si poslechli, jak 
dobře se naučily číst. Potom všichni před 
pana krále předstoupili a byli pasováni za 
rytíře řádu čtenářského. Na památku obdr-
želi pamětní stužku, průkazku, která je 
opravňuje k bezplatnému půjčování knih do 
konce kalendářního roku, a knížku. 

I přesto, že se akce konala bez účasti 
rodičů, rozhodně to pro děti byl velký zážitek.

Z. Kotounová, tř. uč. 2. A

+ ÚSPĚCHY 
V MATEMATICKÝCH 
SOUTĚŽÍCH

V letošním převážně distančním školním 
roce se soutěžilo za zcela jiných podmínek, 
než byli žáci zvyklí. Známé prostředí školy 
a  školních lavic žáci vyměnili za virtuální 
prostředí, kdy program sám hlídal, zda žáci 
nikde nehledají a počítají samostatně.

S těmito podmínkami si nejlépe v celých 
jižních Čechách poradil Sebastian Ray, který 
v matematické soutěži Pangea v krajském 
kole vyhrál 1. místo v kategorii 9. ročník 
a  bude naši školu, obec i kraj reprezentovat 
na celostátním finále soutěže Pangea, které 
se uskuteční 18. června v Praze. Přeji mu 
hodně nápadů při řešení dalších netra-
dičních a obtížných matematických úloh. 

Všichni ostatní žáci, kteří se soutěže 
Pangea zúčastnili, si vedli velmi dobře 
a  každý spočetl několik úloh na téma věda 
a  umění. I jim patří velký dík za snahu 
a  ochotu počítat navíc. 

Sebastian obsadil také stupně vítězů 
v  krajském kole Matematického Klokana 
v  kategorii Kadet, kde se umístil na 3. místě.

Blahopřejeme!

Ing. Ilona Mašterová, 
učitelka matematiky

TAKOVÁ 
PĚKNÁ 
TEČKA 
ZA TÍM 
... ROKEM

Za tím LETOŠNÍM rokem, samozřejmě. 
Přijďte si s námi užít aspoň konec letošního 
školního roku. 

Zveme vás na zahradní slavnost, 
kterou bude v úterý 15. 6. pořádat Zá-
kladní umělecká škola V. Pichla v klášter-
ní zahradě!

Můžete se těšit na:

ź přímý přenos koncertu ze sálu na 
velkoplošné led obrazovky,

ź živá vystoupení žáků hudeb. oboru,
ź překvapení ,  která pro vás chystá 

literárně-dramatický obor,
ź prostor zahrady se promění v galerii 

prezentující práce žáků výtvarného 
oddělení,

ź v neposlední řadě také na slavnostní 
autogramiádu knížky Atlas skřítků, 
jejímiž autory jsou nejmladší žáčci LDO,

ź cirkusové hřiště pro dětské návštěvníky,
ź a uvidíme, co nám ještě podmínky umožní.

Začátek programu plánujeme na 
16. hodinu. Už se na vás moc těšíme!

PaedDr. Jan Svoboda
ředitel ZUŠ V. Pichla v Bechyni

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

Na plotě před budovou 
mateřské školy připravily 
paní učitelky „ZÁBAVNÉ 
UČENÍ S JAHŮDKOU“, 

kde si mohou nejen děti docházející do MŠ 
projít různé aktivity za pomocí dospěláka či 
staršího sourozence.

V květnu proběhl distanční formou zápis 
dětí k předškolnímu vzdělávání. Pro školní 
rok 2021/2022 podalo žádost o přijetí dítěte 
70 zákonných zástupců.

Kurz Bruslení bude dokončen na zimním 
stadionu v Českých Budějovicích.

Linhartová Angelika
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www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně

JIHOČESKÝ VENKOV V GALERII ZÁLIV

Alois Moravec (1899 
Chyšky u Milevska – 1987 
Praha) byl spjatý s Jihočes-
kým krajem jako knoflík 
s  knoflíkovou dírkou, držel 

se ve své tvorbě polí a rybníků jako magnet 
železa a rozuměl si s tamními venkovany 
jako matka  se svým dítětem.

Postavy hospodářů, rolníků, žen i dětí na 
polích a lukách měl zažité z dětství a poučen 
studiemi na akademii jim později víc jak 
šedesát let propůjčoval život ve svých 
obrazech. Rozlišoval čas věnovaný na vsi 
práci a odpočinku, který se často odvíjel také 
ve znamení veselého muzicírování. Stejně 
jako Josef Lada odměřoval stejným dílem 
příběh zimy a léta v mozolnaté krajině. 

Prosadil se brzy svým velmi typickým, 
zjednodušeným pojednáním figur a tím se 
stal na první pohled poznatelným a hlavně 
oblíbeným autorem. Pronikl do čítanek i na 
stránky časopisů, byl známý z reprodukcí na 
stěnách veřejných budov. Obsah jeho díla 
napovídal něco o souznění s tvorbou Vojtě-
cha Sedláčka, když shodně jako on zapřahal 
koníka do povozu, aby svážel obilí nebo 
dřevo z lesa, aby podzim razítkoval postavou 
oráče či pasáčka. Zobrazoval hloučky dětí 
u  podzimních ohníčků a připomínal v jemně 
barevných rýmech svátky vánoční a veliko-
noční, které venkov uctíval a slavil.

Kolekci jeho ručně kolorovaných gra-
fických listů nabídne lázeňská galerie už 
v  polovině června a připojí se k ní i přislíbená 
výstava pohádek s reklamou. Jen aby ta 
chvíle už nastala co nejdříve a nepřehlušila ji 
další mobilizace zákazů kvůli návratu 
pandemie po všem rozvolnění.

Pavel Šmidrkal a Zdeněk Smolík, 
Osvětáři jihu

 PROGRAM ČERVEN
Přednášky (2. patro LD Olga) a vycházky
Tento program je zdarma:

 1. 6. Naše Šumava, dokument 10.00
 1. 6. Historie lázeňství v Bechyni 15.00
 2. 6. Co jste nevěděli o Karlu IV. 10.00
 2. 6. Do dlouhověkosti ve zdraví 15.00
 2. 6. Vycházka na „Bechyňskou 
  duhu“, most 15.00
 3. 6. Ing. Fr.Křižík a Bechyně 10.00
 3. 6. Vycházka „Významné vily 
  v Bechyni“ 14.30
 4. 6. Hudební dopoledne 10.00
 4. 6. Páteř z rehab. hlediska 14.30
 7. 6. Živý obraz lepšího světa 
  „Náš venkov“ 10.00
 7. 6. Režim dne pro zdraví 15.00
 7. 6. Filmový večer 19.00
 8. 6. Folklorika, rybníkáři 
  a jejich zvyky 14.30
 8. 6. Léčíme rašelinou a Karitolem 15.00
 9. 6. Komárovské blato 10.00
 9. 6. Síla mysli s výukou 15.00
 10. 6. Lázeňský speciál 10.00
 10. 6. Vycházka „Poznejte s námi
  Bechyni“ 14.30
 11. 6. Nejkrásnější světové melodie 10.00
 11. 6. Rehab. po náhradě kyčel. kl. 14.30
 14. 6. Voroplavba po Vltavě 10.00
 14. 6. Rozhodni se být zdráv 15.00
 14. 6. Navštivte s námi Izrael 
  – cestopis + film 19.00
 15. 6. Dunaj, Amazonka Evropy, 
  dokument 10.00
 15. 6. Historie lázeňství v Bechyni 15.00
 16. 6. Hledání ztraceného času 
  – Bechyně 10.00
 16. 6. Vycházka Křižíkova čtvrť 15.00
 16. 6. Pránájáma, vědomé dýchání 15.00
 17. 6. Vodní země, jižní Čechy 10.00
 17. 6. Vycházka „Naše lázeň. domy“ 14.30
 18. 6. Tajemná místa Český Krumlov 10.00
 18. 6. Osteoporoza 14.30
 21. 6.  E. Beneš a Sezimovo Ústí 10.00
 21. 6. Jak a proč meditovat 15.00
 21. 6. Akupresura s Indem 
  PhDr. Sandhu CSc 19.00
 22. 6. Zvyky a tradice na Blatech 10.00
 22. 6. Léčíme rašelinou a Karitolem 15.00
 23. 6. Máme rádi dechovku 10.00
 23. 6. Jóga prstů 15.00
 24. 6. Tajemná Třeboň 10.00
 24. 6. Knížecí rod Schwarzenberků 
  a jižní Čechy 14.30
 25. 6. Světové melodie 10.00
 25. 6. Škola zad 14.30
 28. 6. Stavba mostu přes Lužnici 
  v Bechyni 10.00
 28. 6. Nebezpečné překyselení 
  organismu 15.00
 28. 6. Kouzelná Indie 
  – cestopis + film 19.00
 29. 6. Za tajemstvím šumav. lesů 10.00
 29. 6. Historie a současnost lázní 
  v Bechyni 14.30
 30. 6. Nostalgická Bechyně, 
  staré filmy 10.00
 30. 6. Vycházka k řece Lužnici 
  a pod most 14.30
 30. 6. Síla ájurvédských bylin 15.00

NOVÝ DOMOV KERAMICE ZE STARŠÍ SBÍRKY

Citlivě komunikovala s umě-
ním, sama tvůrčí osobnost 
širokého rozpětí, absolventka 
keramické školy v Bechyni – 
paní Renata Kubínová. V jejím 
domě v Budějovicích se na 
různých místech rozprostírala 
sbírka keramiky, kterou celý 
život systematicky budovala 
a  upřímně milovala. A dnes 
jsou jednotlivé části této pestré 
sbírky nabízeny v Galerii Záliv 
Lázně Bechyně. Každý kou-
sek, který vezmeme do ruky, 
prošel jejím srdcem a každý 
kousek zvlášť by mohl vyprávět 

svůj vlastní příběh. Keramika hovoří tělem: není halasná a přitom dokáže oslnit a strhnout, je 
tisíciletá a přitom stále moderní. Přinese potěšení každému, kdo porozumí jejímu poslání. 
Snaží se být po staletí dekorativní i užitečná, umělecky působivá i  všedně jednoduchá. 
Mnohé z těch příměrů charakterizují jednotlivé položky sbírky, která už hledá svůj nový 
domov. Prodejní výstava keramiky  probíhá v galerii celý červen.

Pavel Šmidrkal 
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ź elektrikář
ź chytrá domácnost
ź zabezpečení Loxone 
 a Jablotron

mobil: 606 186 238
www.bemont.flazio.com

www.persaltus.cz

+420  605  512 451 

LEVNÉ 
PALIVOVÉ DŘÍVÍ 

 
450 Kč/prm

bříza   
 800 Kč/prm

dub
    

850 Kč/prm 

borovice, smrk

osika 500 Kč/prm

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

druh dřeva     neš�pané (2m)    š�pané (33cm)

650 Kč/sprm

950 Kč/sprm  

 1000 Kč/sprm

 

palivové dřevo (cena bez 15 % DPH): 

        

        

p
o

 d
o

h
o

d
ě 

Přenechám vlastnictví dvojhrobu 
v Bechyni zdarma. Podmínky pro 
vážné zájemce na tel. 603 178 874

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

Od 1. 6. 2021 bude zahájen provoz 
PŘÍSTROJOVÉ PEDIKÚRY v budově 
zdravotního střediska, Čechova 300. 

Objednávky na tel: 732 257 339 
u paní Rypáčkové.

NA KOLE DĚTEM
2021

„My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, 
musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně.“

5. etapa pondělí 7. 6. 

 – Veselí nad Lužnicí –  – Milevsko –Čimelice – Březnice 118 km Jindřichův Hradec Bechyně

www.nakoledetem.cz

Cyklotour s Josefem Zimovčákem

2.–12. června napříč
Českou republikou

na podporu onkologicky
nemocných dětí

12. ročník
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52252288

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

PRODEJ HUTNÍHO MATERIÁLU

MARTIN NOVOTNÝ–HANZAL, NEDVĚDICE 1, 392 01 SOBĚSLAV
+420 607 251 503, HUTNIMATERIAL.NOVOTNY@SEZNAM.CZ

15 KM OD BECHYNĚ SMĚR SOBĚSLAV

ROXORY, KARI SÍTĚ, TRUBKY, JEKLY, PÁSOVINY, ČTYŘHRANY, 
KULATINA, TRAVERZY, PLECHY, U PROFILY a jiné...
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BECHYNĚ – Pracovní oděvy
u autobus. nádr., tel: 602 659 011

TÁBOR – A. Berka 

Třebízského 839, tel:777 27 38 34

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

ČIŠTĚNÍ 
PEŘÍ

PÉŘOVÉ 
VÝROBKY

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

 

 

Městský zpravodaj Bechyně /ČERVEN 2021 15



Městský zpravodaj č. 6/2021, den vydání: 1. 6. 2021. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65. 
Vychází v Bechyni 1. pracovní den v měsíci. Ev.č. period. tisku E 13192. Náklad 2500 výtisků. ZDARMA.

 Inzerce (15 Kč/cm²) a příspěvky na tel: 778 545 507, e-mail: propagace@kulturnidum.cz. Redakce a grafika Marie Jahnová. 
Uzávěrka příštího čísla 17. června 2021. Tisk RAIN TISKÁRNA, s.r.o., Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

ŠKODA ENYAQ iV – emise CO2: 0 g/km; spotřeba: 16,6–18,1 kWh/100 km.

* Jedná se o předběžné hodnoty.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ŠKODA

NOVÁ,

ENYAQ iV
PLNĚ ELEKTRICKÁ


