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MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
BECHYŇSKÝ

ČERVENEC–SRPEN 2014

Životní jubilea +červenec 2014
93 let Burianová Anastázie
91 let Prošková Anna
89 let Čížková Libuše, Hejlíková Milada, 

Hovorková Vlasta
86 let Malíková Jaroslava, 

Neškodný Josef,
Roesslerová Blanka 

85 let Pítrová Věra
84 let Cikánek Josef, Kroupa Milan,

Vomáčková Růžena
83 let RSDr. Michal Otakar,

Řeháková Jarmila
82 let Ševčíková Marie, Klůfa Stanislav
80 let Andrejs Jaroslav, Hovorka Josef,

Matyásek Václav, Nováková Wanda
79 let Hrnčárková Anna, Petráňová Hana
78 let Čábelová Božena
77 let Růžička Jaroslav
76 let Haškovcová Marie, 

Chalupská Anna, Šmídová Růžena
75 let Zelenková Zdeňka

V polích

S ránem rosa popadala

V hledáčku aparátu

krása za ostřím

nalitých klasů

V botách mokro je

Letním parnem

se zachvívá vzduch

Kolem neustává

polední bzikot 

otravných much

Večer vybarvil duhu

Ztraceny v polích

oči hloubí jámu

u paty klenby

nebeských chrámů

Hana Kettnerová

Informace pro rodiče – +vítání nových občánků 
Bechyně

přivítaná do života starostou a zapsána do 
Pamětní knihy města Bechyně.

Zákon neumožňuje obcím využívat ze 
systému evidence obyvatel údaje o nově 
narozených občanech. Přesto by Město 

Město Bechyně pořádá čtyřikrát do roka Bechyně rádo zachovalo tradici „vítání 
vítání občánků pro narozené děti, které mají občánků“, a proto se obrací na Vás, rodiče 
trvalý pobyt v Bechyni a v jejích částech novorozených dětí, s žádostí o spolupráci. 
Senožatech a Hvožďanech. Vítání občánků V případě Vašeho zájmu o účast na 
má v našem městě už letitou tradici a je slavností akci kontaktujte, prosím, matriku 
poděkováním Města Bechyně mladé MěÚ Bechyně, a to osobně v budově MěÚ 
generaci, která se zde rozhodne žít a založit Bechyně, 1. patro, matrika, kanc. č. 212, 
rodinu. Pravidelně přicházejí do obřadní síně nebo písemně na adrese: Město Bechyně, 
bechyňské radnice rodiče se svými dětmi, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně, 
aby tato nově narozená dítka byla slavnostně e-mailem: eo@mestobechyne.cz.

Z obsahu:
Ze škol 4
Přehled akcí na léto 10–11
Sport 16
Příspěvky do zářijového vydání 
posílejte  na 
propagace@kulturnidum.cz

nejpozději 18. srpna

Životní jubilea +srpen 2014
90 let Kovandová Marie
88 let Stínil Bohumír
87 let Jánský František, Karlíková Jitka
84 let Husa Václav, Nosálková Ludmila, 

Krejčí Vratislav
83 let Danák Jozef, Fábera Václav,

Hrádek Miloslav, Kardová Marie,
Piskačová Marie

82 let MUDr. Ingrová Helena 
81 let Bouška Jiří, Šťastný Josef
80 let Bakule Jaroslav,Tupý Václav 
78 let Kojnoková Marie
77 let Urbaník Ludvík
76 let Hovorková Marie, 

Švecová Jaroslava, Vrůblová Ludmila
75 let Kordina Jaroslav

Přejeme všem našim 
čtenářům krásné léto, 

užijte si slunce 
a zasloužených 

dovolených. Buďte na 
cestách opatrní, ať se 

v září sejdeme všichni ve 
zdraví, spokojení 

a odpočatí.

Vaše redakce

Při rekonstrukci povrchu přístupové cesty 
k penzionu Elektra narazil dne 11. 6. 
pracovník provádějící firmy na kamenný kryt 
neznámé studny. Archeologové z Husit-
ského muzea v Táboře provedli její průzkum 
a zaměření. Studna o průměru 1 m je 
roubená, hluboká 9 m. Celkovou hloubku 
není možné zjistit pro usazeniny na dně. 
Záklopové desky nesou stopy upevnění 
pumpy. Patrně do konce 19. století byla 
zdrojem vody při cestě k Hornímu mlýnu.



Když duši bolí v kříži
Pomotávám se po Bechyni. Chvíli se 

psem, chvíli sám, chvíli se ženou a se psem 
a chvíli se ženou bez psa. Pohltila nás 
atmosféra stotřicátého výročí založení 
střední umělecko-průmyslové školy. Všude 
živo. Družnost seskupená okolo umění. 
Vazby vzpomínek. Jedna dáma si mě spletla 
se spolužákem, během minuty jsme si omyl 
vysvětlili, ale tykání nám vydrželo až do 
rozloučení polibkem. O něco později mě náš 
pes seznámil s akademickým sochařem 
Doubravou a následoval rozhovor, na který 
nezapomenu. Kvůli podobné atmosféře 
jsem před dvaceti lety jezdíval na jih Francie. 

Pátá věta prvního odstavce začíná 
slovem „družnost“. Výrazy k němu blízké 
jsou: přátelskost, kamarádskost, spole-
čenskost, sdílnost. V obecném povědomí se 
jim přiřazuje kladná hodnota. Mají však i své 
stíny. Vysoce společenský muž může 
zanedbávat rodinu. Vysoce sdílná žena 
může být drbnou. Kamarádskost v práci 
bývá příčinou protekcí. Nezřízená přátel-
skost blokuje schopnost vybírat si k sobě 
kvalitní lidi. 

Významný německý filozof 19. století 
Arthur Schopenhauer mínil: „Družnost patří 
k nebezpečným, ba zhoubným zálibám, 
poněvadž nás přivádí ve styk s bytostmi, 
jejichž většina je morálně špatná a inte-
lektuálně tupá nebo zvrácená. Nespole-
čenský je ten, kdo je nepotřebuje.“

Kdyby Schopenhauer ve dnech slávy 
bechyňských keramiků pozoroval co já, jeho 
oči by sice viděly to samé co mé, ale prožil 
a popsal by to zcela jinak. Co lépe odráží 
realitu? Můj okouzlený pohled, který je 
výsledkem touhy po harmonii nebo trpká 
zkušenost filozofa s lidstvem. 

Vzpomínám si na jednu experimentální 
báseň, která neobsahovala jiného tištěného 
slova než slovo smích. Snad čtyřicetkrát. 
Kdesi uprostřed však bylo jedno jediné slovo 
smích přeškrtnuto a místo něho rukou 
připsáno slovo pláč. Báseň se jmenovala 
Karneval. Ta poetická hříčka mne ovlivnila 
natolik, že jsem se nakonec stal psycholo-
gem. Náhlé poznání, že prožitky jednotlivých 
lidí v davu bývají diametrálně odlišné, mě 
odvedlo od mladistvého zaměření na sebe 
k zájmu o druhé. 

Myslím si, že družnost je krásná, je-li 
v jejím středu něco podstatného. Sdružení 
lidí okolo společného zájmu, okolo produktů, 
které vytvářejí a které stojí za to oslavit, mívá 
často neopakovatelný ráz a emoci, ze které 
lze čerpat sílu do dalších všedních dnů. 

PhDr. Jaromír Matoušek

j.m.psychologie@seznam.cz

Dne 24. 7. vzpomeneme s bolestí 
a steskem v srdci i duši prvního výročí 
odchodu do Božího světa naší 
milované paní doktorky i přítelkyně 
Zuzanky Urbanové.

Nikdy nezapomeneme na její 
laskavý přístup ke všem pacientům.

Díky za vše Zuzanko.

V našich duších žiješ dál...

Růžena Knotková s rodinou

+slavnostně otevřena
Stezka podél Lužnice hovořili za rakouskou stranu ředitel agentury 

Waldviertel Destination Mag. (CV) Andreas 
Schwarzinger, za českou stranu pan 
Ing. František Štangl, místopředseda rady 

Známá historická pěší trasa z Tábora do euroregionu Silva Nortica a zároveň ředitel 
Dobronic a Bechyně se stala součástí Jihočeského muzea v Českých Budějovicích 
mezinárodní (česko-rakouské) dálkové pěší a po něm místopředseda KČT Zdeněk 
trasy nazvané „Stezka podél Lužnice“. Je to Cabalka. Proslovy uzavřel Ing. Jan Havelka. 
230 km dlouhá trasa od pramene Lužnice Stručně charakterizoval projekt, jeho cíle 
v Rakousku (Karlstift) až po ústí Lužnice do a očekávané přínosy a v závěru poděkoval 
Vltavy (Týn nad Vltavou). V dolním úseku všem, kteří mu pomáhali projekt vytvořit, 
této trasy v okolí Bechyně a Týna nad i těm, kteří pomáhali s přípravami slavnost-
Vltavou byly některé úseky cesty přeloženy ního otevření Stezky. Jmenovitě pak podě-
ze silnic na lesní a polní cesty. To je vedeno koval jednak nejbližším spolupracovnicím, 
snahou trasu co nejvíce přiblížit vysokým které na projektu pracovaly, to je Ing. Adrianě 
standardům, platným dnes v Evropě. Stránské, Bc. Barboře Přechové, Bc. Petře 

Po půlroční průzkumné práci v roce 2012 Jiroudkové a Bc. Veronice Lauberové, 
a další dvouleté systematické práci od členům ústředního sekretariátu KČT, 
června 2012 do dubna 2014 byla počátkem předsedovi odboru KČT Bechyně Petru 
května t. r. stezka podél Lužnice slavnostně Chaloupkovi a řadě dalších členů odboru 
otevřena. A to na dvou místech: 4. 5. 2014 KČT Bechyně. Poděkoval i spolupracujícím 
byl otevřen rakouský úsek ve městě Weitra institucím města. 
a o týden později 11. 5. 2014 byla v Bechyni Potom oba starostové přestřihli připra-
otevřena Stezka celá. venou pásku a skupina hostů se vydala po 

Hlavním partnerem velkého projektu byl přilehlém úseku Stezky přes Bechyňské 
Klub českých turistů, Partnerem pak agen- vyhlídky. Oficiální hosté a členové folklor-
tura Waldviertel Destination (se sídlem ve ního souboru pak byli pozváni na občerstve-
Zwettlu). Slavnostní otevření proběhlo ní, připravené v historické restauraci 
v rámci malého příhraničního projektu, ve Protivínka na náměstí.
kterém Hlavním partnerem byl odbor KČT Ve 14 hodin začala hrát hudba folklorního 
Bechyně, Partner na rakouské straně zůstal souboru v Široké ulici u Muzea turistiky. Po 
stejný. Oba projekty podporované z pro- čtvrthodinovém programu folklorního sou-
středků EU se jmenovaly „Stezka podél boru pak Ing. Havelka přivítal dalšího 
Lužnice nás spojuje“. významného hosta slavnosti náměstka 

Otevření Stezky ve Weitře dne 4. 5. 2014 ministryně pro místní rozvoj pana Ing. Jiřího 
výborně připravil starosta města pan Houdka. Ten pronesl pozdravný projev a po 
Raimund Fuchs. Slavnost se konala na vlaj- něm vedoucí projektu charakterizoval vznik, 
kami vyzdobeném náměstí před historickou budování a poslání Řídícího a informačního 
radnicí. Hrála při ní městská dechová kapela střediska projektu „Stezka podél Lužnice 
a vystoupil i folklorní soubor Růže z Českého nás spojuje“. Bechyňské středisko bude 
Krumlova. Zúčastnila se velká delegace trvale rozvíjet tento projekt. Bude nejenom 
města a turistů z Bechyně, vedená starostou aktualizovat data projektu, uveřejňované na 
města Mgr. Jaroslavem Matějkou. Přítomné jeho webové stránce, ale bude doplňovat 
přivítal pan starosta Fuchs, odpověděl mu i další turisticky zajímavá data. Například 
pan starosta Matějka. Za Partnera projektu celoroční programy společenských, turistic-
hovořila paní Elizabeth Ederndorfer projevy kých a kulturních akcí v jednotlivých bodech 
za Hlavního partnera uzavřel vedoucí trasy, postupně nabízet průvodcovské 
projektu Ing. Jan Havelka. Slavnosti se služby a převozy zavazadel, nejvhodnější 
kromě představitelů města Weitra a účast- úseky trasy pro rodiny s dětmi či pro 
níků dvou autobusových turistických výprav seniorské kolektivy. Bechyňské středisko 
z jižních Čech (Bechyně a České Budě- toto vše bude rozvíjet nejen pro českou, ale 
jovice) zúčastnila i řada občanů města. i rakouskou část trasy (v češtině a němčině). 
Vedoucí představitelé měst Weitra Stezka tak poskytne nejen nabídku krásné 
a Bechyně, zástupci O-KČT Bechyně pěší turistiky, ale přivede i klientelu pro 
a členové folklorního souboru pak byli podnikatele, nabízející nejrůznější služby 
pozváni do krásného slavnostního sálu pro turisty (ubytování, stravování, průvod-
radnice k přijetí a pohoštění. cování, informování, dopravu, vč. převozu 

zavazadel). Pásku ve dveřích střediska O týden později se pak v Bechyni konaly 
tentokrát přestřihli vedoucí kolektivů, které slavnosti dvě. Nejprve byla dopoledne přímo 
celý projekt připravily: Mag. (CV) Andreas u Lužnice, v kouzelném prostředí soutoku 
Schwarzinger a Ing. Jan Havelka. říčky Smutné s Lužnicí, pod skalním 

ostrohem, na kterém stojí bechyňský zámek, Potom si nejprve čestní hosté a po nich 
slavnostně otevřena Stezka celá. Odpo- i ostatní účastníci prohlédli vnitřní vybavení 
ledne pak v prostorách Muzea turistiky střediska a v novém promítacím sálku zhlédli 
v Široké ulici bylo otevřeno Informační dvě krátké prezentace: první byla o Bechyni 
a řídící středisko projektu „Stezka podél a druhá ukazovala budování nových částí 
Lužnice nás spojuje“. Stezky na Bechyňsku a Vltavotýnsku. 

K provedení a vybavení nových prostorů Při dopolední slavnosti účastníky přivítal 
střediska slyšeli autoři jen slova chvály.a pobavil folklorní soubor Prácheňáček ze 

Strakonic. Hudba a zpěv souboru se rozlé- Akce v Informačním a řídícím středisku 
haly údolím a to vytvořilo přátelskou a vese- Stezky budou zahájeny v červenci tohoto 
lou atmosféru celého zahájení. Slavnost roku. V informačních střediscích ve městech 
zahájil vedoucí projektu Ing. Jan Havelka, na trase Stezky jsou k dispozici tištěné 
který přivítal všechny přítomné a jmenovitě turistické průvodce, včetně mapových 
pak starosty měst Bechyně a Weitra výřezů 1:50 000 (mapy z edice KČT). 
a představitele euroregionu Silva Nortica. Další informace jsou na:
Poté účastníky v Bechyni přivítal starosta www.stezkapodelluznice.ecz,
města Mgr. Jaroslav Matějka, odpověděl mu www.luznice.eu. 
starosta města Weitra Fuchs. Dále pak 

jh
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Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)+

Jako perličku přidáváme 
Stalo se před 121 lety 

V těchto dnech bylo hned několik 
případů nehod najednou. Soudruh Václav 
Jirka z Bechyně havaroval u letiště 
s těžkým motocyklem a jen díky přilbě 
zůstal mezi živými, v druhém případě pan 
Šmíd, bývalý učitel se svým skutrem také 
si přisvojil havarijní dopad s lehkým 
otřesem mozku. Havarie v období velkého 
provozu varují!

Ve dnech poč. měsíce vystoupil 
v Bechyni pro děti i dospělé se svým velmi 
dobrým programem cirkus Central. 
V pořadu, který byl proveden na místě 
cvičiště u nádraží u nové silnice, vystoupili 
přední českoslovenští umělci hostující po 
většinu roku a života na vystoupeních 
v zahraničí jako Zd. Dolejší – ekvilibrista s 
porcelánovými talíři a mísami, Vl. M. Opplt 
s drezurou ledních medvědů, Andrea 
Orlov, krotitelka a mistr krotitel Kryštov 
Málek (rodák z místní oblasti – z vesnice 
Němějice) se svými 10 senegalskými lvy. 
Naši umělci, kteří poznali země jako Sov. 
Svaz, Polsko, Indii, Japonsko, Barmu, 
Maďarsko, Bulharsko a j., i u nás předvedli 
program vysoké úrovně, jeden z nejkva-
litnějších, které byly v městě provedeny.

Na mostku přes Smutnou u staré 
cihelny směrem na Radětice došlo k auto-
havarii nákladního vojenského vozu, na 
kterém byli přesunováni vojáci při cvičení. 
Noční jízdou a únavou řidiče tento nezvládl 
řízení a tento s vozem při jízdě od Radětic 
k Bechyni nevytočil zatáčku a sjel po 
uražení zábradlí do potoka. Při havarii 
naštěstí nedošlo k smrtelnému úrazu, ale 
pouze k zraněním.

Vybral Martin Gärtner

Tři kostry zavražděných lidí nale-
zeny ve sklepě. Z Bechyně se sděluje: 
Hostinský v „Dolních lázních“ p. Vojtěch 
Šonka dal kopati v komoře svého hostince 
základy pro zařízení nové prostorné led-
nice a tu v hloubce asi půl metru pískové 
země přišli dělníci na tři rozličné, úplně 
zachovalé lidské kostry, jež mohly asi 
30 až 40 roků v zemi ležeti. Na jedné lebce 
znáti jest ránu a tu pravděpodobno, že se 
zde skrývá stopa hrozného zločinu. Že 
nalezené kostry, z nichž dvě ležely vedle 
sebe a třetí trochu výše nad nimi, budí vše-
obecný úžas v celém městě, lze si domy-
sliti. „Dolní lázeň“, která jest přes 200 r. 
stará, byla v knížecích rukou, načež ji 
koupil rod Faberův, z něj přešla přeměnou 
r. 1849 na rod Pokovský a v loni 24. června 
ji majitel pan Frt. Pok prodal opět vrchnosti, 
kteráž hostinec ten znovu opraviti dala 
a zřizuje tam pěknou restauraci a dosadila 
tam p. Šonku, byla do dnešního dne stále 
hojně lidmi navštěvována. Tento tajemný 
čin bude vyšetřovati komise z Milévska od 
c. k. okr. hejtmanství, načež teprve budou 
kostry na hřbitově sv. Michala k věčnému 
odpočinku uloženy, jelikož ho v té 
komoře nalézti nemohly.

Národní politika 5. 12. 
1893 Č. výtisku: 
337

Tentokrát začněme naši procházku na ruce. Krásu tohoto místa potvrzuje i typické 
panelové cestě za keramickými závody. turistické označení se státním znakem, 
Zhruba v polovině „panelky“ nalezneme hlásající, že se jedná o Přírodní památku – 
cestu vedoucí směrem k zalesněnému údolí evropsky významnou lokalitu. 
řeky. Projdeme kolem horního okraje plotu Až se dosyta vynadíváme na klidnou 
zahrádek a napojíme se na stezku vinoucí se hladinu řeky pod divoce zarostlými stráněmi, 
nad strání směrem doprava – k Bechyni. vydáme se po „červené“ k Bechyni. Po chvíli 
Místy si vychutnáme výhledy na řeku Lužnici spatříme další z bechyňských pokladů, 
pod námi a na zalesněnou stráň protějšího majestátní most klenoucí se přes údolí.  
břehu. Čeká nás zde kousek divočiny Projdeme pod touto dnes již národní kulturní 
s neutuchajícím zpěvem ptáků a po chvilce památkou a možná zavítáme i do Galerie 
i se zurčením potůčku. Přejdeme lávku a po pod Duhou, nebo se rovnou vydáme do 
pár krocích, kde se stezka rozdvojuje, se kopce zpět do města – na Libušinu ulici. 
vydáme doleva. Cestička vede směrem V. Š.
dolů, serpentinami a ve spodní části trochu 
strměji mezi jehličnatými stromky. Odměnou 
nám však bude zakrátko výhled na Lužnici 
obohacený vůní lesních jahod. Pár kroků 
vpravo a ocitneme se na „červené“, 

 Jako 
orientační bod vám poslouží srub po pravé 

vedoucí 
okolo řeky směrem zpět do Bechyně.

Chodíme, chodíme  okolo Bechyně

Minimální nadm. výška: 359 m
Maximální nadm. výška: 410 m

Stoupání: 92 m
Klesání: 95 m

Celková délka trasy: 1,960 km
Zhruba 26 minut chůze

Provizorní schůdky od +nového mostu do 
Fučíkovy aleje

První pohled pro +návštěvníky města
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Potřetí po stopách +našich mladých 
umělců  Vernisáž zahájili hrou na flétničky Lenka  

Voborníková a Matěj Bína. Po úvodu pana 
ředitele Milana Kožíška byly představeny 
všechny projekty, které našly místo i na 
výstavě. Náš vzácný host Bruno Antunes z 
Portugalska, který u nás ve škole pracoval s 
žáky několika tříd v hodinách angličtiny a 
výtvarné výchovy, promluvil o svých 
zážitcích z výuky v české škole. Výsledkem 
jeho působení u nás je krásný kohout, jeden 
ze symbolů Portugalska, který se stane 
stálou výzdobou školy. Spolupráce s 
Brunem by nebyla možná bez paní 
profesorky Štěpánky Janouškové, která na 
SUPŠ Bechyně učí anglický jazyk a 
zpracovala projekt na zapojení zahraničního 
lektora do výuky. Dále paní učitelka Aneta 
Petrunová připomněla náš už druhý projekt 
Comenius, který byl završen návštěvou 
našich žáků a učitelů ve španělském 
Infiestu. Pan učitel Blažek přiblížil přípravy a 
průběh výstavy „Česká fójak, topra fójak“ v 
Městském muzeu, kterou připravil s žáky 9. 
třídy. 

 Vernisáž nejen účastí, ale také slovem 
podpořil starosta města Jaroslav Matějka, 
výstavu pak otevřely flétničky Lenky a 
Matěje. K příjemnému zážitku určitě přispělo 

Začátkem června se začaly chodby naší i občerstvení, které připravili žáci sedmé 
školy postupně zabarvovat a zkrášlovat. třídy s paní učitelkou Brázdovou a paní 
Začali jsme totiž vystavovat práce žáků, učitelka Kabíčková.
které vznikaly ve všech třídách během  Nezbývá než si přát, aby po 
celého školního roku v různých předmětech chodbách naší školy chodili i nadále 
a v různých projektech. A 9. června mladí umělci, kteří budou plni 
proběhla vernisáž výstavy „Po stopách kreativních nápadů.
našich mladých umělců“. V tropickém 

 Pavlína Novotnádni poskytla kamenná budova školy 
velmi příjemné ochlazení. 

Řádíme na Techmánii+
Pár měsíců ve škole a zase je tu školní 

výlet. Tentokrát jedeme na Lipno do Korun 
stromů. Všichni se hrozně těšíme! Jenže to 
by nebyl školní výlet, aby to nemělo nějaký 
háček... Pár dní před odjezdem jsme se totiž 
dozvěděli, že s námi počasí nějak nechce 
táhnout za jeden provaz. 

Naštěstí máme chytré učitele, kteří 
zařídili jiný cíl – Techmánii v Plzni. Třeba to 
tam bude lepší. 

Takže, vděčni svým učitelům jsme se 
namačkali do autobusu a dojeli do Plzně. 
Zvenku to vypadalo, že jdeme do pivovaru. 
Jenže to byl omyl…

Ocitli jsme se ve velkém prostoru budovy, 
která mi trochu připomínala elektrárnu. Byl 
odtud obrovský výhled na teritorium všech 
možných i nemožných strojů, od lokomotiv 
až po zmenšeniny elektráren. Učitelé nám 
dali rozchod. Hurá, celý den máme na 
prohlídku a zkoušení všech strojů, které tam 
byly. Vyzkoušela jsem úplně všechno, co 
jsem tam našla. Byly tam i skvělé přednášky, 
například o tekutém dusíku. Ta byla obzvlášť 
zajímavá! Neboť skončila výbuchem!!!!!

Z návštěvy Techmánie jsme byli všichni 
nadšeni, a to nás ještě čekalo 3D 
PLANETÁRIUM. Tady nás zaujaly obrovské 
modely planet. Připomněli jsme si i sondy 
a slavné astronauty.

Přestože pořád pršelo, výlet se nám líbil.

Za 4.A a 5.A Lenka Voborníková

+čtenáře
Pasování prvňáků na 

V pondělí 2. 6. se prvňáčci staré školy 
zúčastnili akce Pasování na rytíře řádu 
čtenářského pořádané městskou knihov-
nou. Děti si pozvaly rodiče, příbuzné 
a známé, přišel i pan ředitel ZŠ, paní 
zástupkyně a třídní učitelka. Obě paní 
knihovnice vše perfektně zorganizovaly a za 
zvuků fanfáry vešel i sám pan král – pan 
ředitel KD. Všichni přítomní byli svědky toho 
zázraku, kdy v září přijdou žáci do 1. třídy 
a většina z nich nezná ani písmenko, a za 
necelý školní rok téměř plynule přečtou 
pohádku úplně sami. Po čtení pasoval král 
jednotlivé žáky na rytíře řádu čtenářského, 
za odměnu dostali hezkou knihu a stužku, 
která jim připomene začátek jejich cesty za 
knihami všeho druhu.

Mgr. Lenka Nádvorníková, tř. uč. 1. A
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Eurorebus – +vítězství 
v republikovém finále

Obrovského úspěchu dosáhli 
naši žáci na republikovém finále 
zeměpisné soutěže Eurorebus 
v Praze. Podařilo se nám obhájit 
loňské prvenství a po roce tak opět 
zdvihnout nad hlavu krásný 
putovní pohár pro nejúspěšnější 
základní školu v republice! Úspěch 

govým zabezpečením konkurenci mezi je o to cennější, neboť každým 
ostatními soutěžemi v republice. Ti nejlepší rokem se této soutěže účastní stále více škol 
jednotlivci vyhrávají poznávací zájezd po a tříd, řádově jsou to stovky škol z celé 
Evropě, PC sestavy, notebooky a další republiky. Po školních elektronických 
věcné ceny, což může být i motivačním fak-kolech, která probíhala již od září, se naši 
torem. Tím nejdůležitějším ale je především žáci dostali na jaře do krajského kola 
vlastní chuť a snaha žáka něco se dozvědět, v Českých Budějovicích, ze kterého se jim 
vyhledat si zajímavé informace, něco se tak podařilo postoupit na republiku. Na té nás 
nenásilným a zábavným způsobem naučit, reprezentovali žáci 7.A – Jakub Kodad, Anna 
rozhodně ten lépe využitý čas u počítače, Kotounová, Petr Staňo a žáci 9.A – Anna 
než tupé a bezduché mnohahodinové hraní Capouchová, Tomáš Rataj, Matěj Novotný 
her, které v dětech rozvíjí spíše agresivitu a Daniel Zifčák, kterým patří největší podíl na 
a falešný pocit, že jsou nesmrtelní hrdinové. vítězství naší školy. Dále bych poděkoval 
Slavnostní předání putovního poháru pro-všem žákům, kteří se Eurorebusu aktivně 
běhne na počátku dalšího školního roku účastní. Tento projekt, jehož 19. ročník se 
v kulturním domě.konal, nemá svým rozsahem a marketin-

Mgr. Jan Pazourek

+Domini
Štafetový běh Corpus 

Myšlenka připomenout formou běžecké 
štafety mladých Čechů a Italů cestu kněze 
Petra z Prahy do Říma v roce 1263, na 
základě které se dnes po celém světě slaví 
svátek Corpus Domini, vznikla v roce 2000, 
kdy byla Praha „Evropským městem 
kultury“.

Svátek Corpus Domini je duchovní, 
kulturní a společenskou událostí, jejímž 
vrcholem je kulturní a sportovní večer na 
náměstí v Orvietu před hlavní katedrálou, 
která byla postavena na počest tohoto 
svátku a nedělní mše i velkolepý průvod 
městem, který na televizních obrazovkách 
sleduje celá Itálie.

Štafeta probíhala naším městem v pon-
dělí 9. června 2014 krátce kolem třinácté 
hodiny. Žáci naší školy společně s panem 
starostou přivítali běžce. Běžci měli krátký 
čas na oběd. Pak se k nim připojili žáci 6.A 
naší školy s třídním učitelem Mgr Janem 
Pazourkem, ředitelem školy Mgr. Janem 
Pekařem a starostou města Mgr. Jarosla-
vem Matějkou. Společně s běžci se pak 
vydali na krátký úsek jejich dlouhé cesty. 
Dalším cílem akce bylo Veselí nad Lužnicí .

Pořadatelem celé akce je Association 
Club Sparta Praha a Arcidiecézní charita 
Praha ve spolupráci s partnerskými městy a 
kraji. V letošním roce jde již o 8. ročník 
štafetového běhu Praha – Bolsena – Orvieto 
po stopách kněze Petra u příležitosti 750. 
výročí vzniku svátku Corpus Domini.

Mgr. Jan Pekař, ředitel školy

+Turistický kroužek „vyšplhali“ na nejvýše položený hrad ČR – 
Vítkův Kámen a In-linisté se projeli z Frýdavy 
do Lipna. Na Šumavu nás sponzorsky 
dovezl pan Miroslav Novotný, za což mu Již druhým rokem se každou sudou stře-
patří velké díky.du setkáváme, abychom poznali okolí 

Poslední schůzka byla pro všechny Bechyně a další krásná místa našeho kraje. A 
opravdovým zážitkem. Na raftech jsme sjeli kde všude jsme byli v letošním školním roce?
část řeky Lužnice z Dobronic do Bechyně. V prvním pololetí jsme navštívili Insta-
Počasí vyšlo  a užili jsme si velkou legraci.láček ve Hvožďanech, soutok Vltavy a Luž-

Centrum sportu funguje na naší škole již nice a rozhlednu Semenec, Husitské 
tři roky. Zahrnuje kroužky: břišní tance, muzeum a podzemní chodby v Táboře, 
basketbal, florbal a turistický a každoročně je Bežerovice a Radětice.
navštěvuje přes sto žáků, kteří rádi sportují.Ve druhém pololetí jsme byli v Kolodějích, 

v loděnici jsme si opekli buřty a zajeli do Pozn.: Děkujeme za finanční podporu 
krásné ZOO Větrovy. V pátek 30. května AŠSK – Centru sportu při ZŠ Bechyně.
jsme absolvovali výlet na Šumavu. Výletu na Poděkování také patří půjčovně lodí Jola 
Lipno se zúčastnili nejenom členové za zapůjčení raftů.
turistického kroužku, ale i další žáci, kteří se 

Mgr. Jitka Radvanová, Mgr. Jan nebojí chodit delší trasy, a nebo ti, kteří si 
Pazourek, Mgr. Jana Krejčováchtěli zajezdit na In-line bruslích. Turisté se 

+TECHMANIA

4. června 2014 žáci 8. a 9. třídy 
v rámci projektu „Rozvoj technického 
vzdělávání v Jihočeském kraji“ ve spolupráci 
se Střední průmyslovou školou strojní 
a stavební z Tábora na Techmanii v Plzni. 
Tato expozice je určena na podporu výuky 
fyziky, chemie a biologie. Žáci si prakticky 
vyzkoušeli řadu interaktivních exponátů, na 
kterých pochopili přírodní zákony.

A co vše si vyzkoušeli? Pohráli si s opti-
kou, hlavolamy a vědeckými hračkami, které 
procvičují paměť, postřeh a kombinační 
schopnosti. Zúčastnili se prezentace na 
téma „tekutý dusík“ a „parní stroj“. Mimo jiné 
se dozvěděli, jaké jsou klady obnovitelných 
zdrojů energie a v čem spočívají jejich nevý-
hody, zhlédli výstavu Plzeňské Škodovky 
a v planetáriu si prohlédli expozici Vesmír. 

Děkujeme SPŠ strojní a stavební 
z Tábora za to, že pro nás zorganizovali 
a zafinancovali tento projekt.

Mgr. Jitka Radvanová a Mgr. Milan Petr

byli 

+žáků z 1.A
Pasování na čtenáře 

Za parného odpoledne 9. 6. 2014 v pří-
jemném chladném prostředí městské 
knihovny sešli se k slavnostnímu pasování 
žáci s rodiči, paní knihovnice, paní učitelka 
a pan ředitel a dorazil i pohádkový pan král. 

Slavnostní pasování je zakončení dlou-
hé, úmorné a vysilující práce prvňáčků, kteří 
v září poprvé vstoupili do budovy školy a za-
čali se učit číst, psát a počítat. Je to i zásluha 
trpělivých a důsledných rodičů a prarodičů, 
kteří se svými malými čtenáři cvičili, pilovali 
a občas i bojovali o dokonalejší čtení. 

Kluci a holky z 1.A museli před králem 
i publikem prokázat, že dovedou číst. Všem 
se čtení povedlo, publikum je pochválilo. 
Následovala slavností přísaha na čtenářský 
řád a pasování pohádkovým mečem na 
Rytíře čtenářského řádu. Rytíři obdrželi svoji 
první knihu, řád, záložku a bezplatnou prů-
kazku do knihovny na půl roku. Doufám, že 
to pro mnohé z malých čtenářů bude lákavá 
motivace ke čtení. Kniha je kamarád, ať je 
papírová nebo elektronická.

Děkuji za spolupráci městské knihovně 
pod Kulturním střediskem, panu řediteli 
Ondřichovi, paní Houdkové a Švadlenové, 
rodičům a vedení školy.

Mgr. Petra De Fantová
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NĚKOLIK ZPRÁV ZE SUPŠ 
BECHYNĚ+

Alexandera Waltera (absolvent 
1961)

Závěr června v naší škole se nesl zcela 
ve znamení oslav 130. výročí založení školy. 
Teprve s jistým odstupem bude možné 
zhodnotit průběh akce i ohlasy na ni. 
Jednoznačně pozitivní je zájem absolventů, 
jehož si velmi vážíme. Jeho důkazem je 
i zajímavá „trojvýstava“ absolventů školy 
z počátku 60. let, s níž počítáme do konce 
července 2014.

Milana 
Doubravy (absolvent 1964)

Ladislava Janoucha 
(absolvent 1963)

Třetí výstavou pak je rozsáhlá výstava O konkrétních akcích budeme informovat 
hravých keramických figurálních plastik v zářijovém čísle Zpravodaje.
a kreseb Do života jsme vyprovodili další absol-

. Pan Walter pochází z Modré na venty. Maturity byly zakončeny v květnu, 
Slovensku, studoval v Bechyni a pak v Brati- slavnostní předání maturitních vysvěd-
slavě. Jeho vitalita, humor a hravá poetika se čení proběhlo ve středu 11. 6. 2014.
uplatňuje při zpracování figurálních motivů A co chystáme na léto?
na biblická témata, na témata, která personi- 27. 6. 2014 začínají oblíbené letní 
fikují moravské Slovácko, na motivech výtvarné kurzy pro veřejnost. Těšíme se 
z commedie dell´Arte (Pieroti), na tématech na frekventanty a jejich nápady, 5. 7. 2014 
vztahů mezi lidmi. Totéž se projevuje i při proběhne v přízemí školy výstava prací pod 
zpracování grafiky provedené počítačovou názvem Chvála kreativity.
formou. Na čtvrtek 26. 6. 2014 je naplánována 

Je velmi poučné vidět, jak všechny tři vernisáž školní výstavy v mázhausu 
osobnosti, které studovaly na bechyňské radnice v Telči. Výstava potrvá do konce 
škole prakticky ve stejnou dobu, se vydaly července a bude mít malé pokračování ve 
zcela rozdílnou cestou. Pro nás je to důka- Věži sv. Ducha, a to až do konce září.
zem toho, že škola před padesáti lety (stejně Vrcholí také přípravy na 26. ročník 
jako před sto lety, a doufáme, že stejně jako Mezinárodního keramického sympozia 
nyní) dokáže nasměrovat vnímavé a pra- Bechyně 2014. Na rozdíl od minulých let 
covité absolventy a dát jim dobrý základ pro bude mít tentokrát téma, jímž bude sanitární 
jejich profesní uplatnění. Velmi nás potěší, keramika. Vážíme si toho, že firma LAUFEN 

V přízemí školy v Galerii Na chodbě když i v novém školním roce budeme moci CZ s.r.o. se velmi aktivně zapojila do příprav 
naleznou zájemci výběr z tvorby studentům a návštěvníkům Bechyně přiblížit sympozia. Jako v minulých letech počítáme 

. Jedná se další zajímavé osobnosti, které prošly naší s výstavou na závěr akce v srpnu v prosto-
především o sochy ze dřeva a betonu, které školou. rách školní Galerie Na chodbě.
jsou doplněny kolekcí „kreseb“. Celek Nežijeme ale „jenom“ výstavami a výro- Ve stadiu příprav je rovněž výstava Jana 
působí expresívně, sochy jsou vtipné čím. Velmi nás těší, že se úspěšně rozvíjí Antonína Pacáka v naší škole. Měla by pro-
a hravé, obrazy, ač ne vždy mají veselá činnost literárního kroužku na domově běhnout v srpnu a v září, o podrobnostech 
témata (spíše je nemají vůbec), působí díky mládeže. Důkazem toho je 7. místo budeme informovat.
své barevnosti uvolněně a mile. studentky Štěpánky Rolnikové v celo- Rádi přijímáme účast na 3. ročníku 

Hned vedle této výstavy, v učebně č. 26, státní literární soutěži Památníku Terezín Bechyňských keramických trhů; v parku 
je možné navštívit výstavu soch a kera- 2014 na téma „Mám se v Terezíně dobře?“ na náměstí budeme opět točit na kruhu. 
mických plastik Slavnostní vyhlášení proběhlo v Terezíně Stejně tak budeme pokračovat v akci, kterou 

. Autor pracuje s kamenem, 12. 6. 2014. Poděkování si zaslouží Štěpán- jsme začali loni a kterou jsme nazvali 
dřevem, bronzem i keramickou hlínou, ka i paní vychovatelka Soňa Houdková, Točíme pro radost. Počítáme, že čtyřikrát 
hlavním tématem jeho děl jsou expresívně která dala kroužek dohromady. za prázdniny budeme točit u Galerie Galvína 
podané sportovní motivy a ženská torza. Pokračuje také spolupráce s Domovem (podrobnosti budou vyvěšeny u vchodu do 
Kolekce je doplněna fotografiemi Janoucho- pro seniory v Bechyni, která se rozvíjí díky školy a v Galerii Galvína).
vých realizací soch ve veřejném prostoru studentům a vychovatelce Jiřině Korecké. Jiří Novotný, SUPŠ Bechyněa ve spojení s architekturou.

+ republikové finále
OVOV – postup na 

V Táboře se konalo krajské kolo 
v Odznaku všestrannosti olympijských 
vítězů, kde se naši žáci výrazně prosadili. 
Filip Horský v kategorii r. 2003 vybojoval 
výborné 2. místo a zajistil si tak postup na 
republikové finále, které se bude konat v září 
v Praze. Michal Strejc také získal 2. místo 
v kategorii r. 2002. Oba sportovci mají tak 
trošinku smůlu, že náš kraj patří k nejpo-
četnějším a nejsilnějším v této soutěži a oba 
byli poraženi vrstevníky, kteří vyhrávají 
republiku. Filipovi však nahrála skutečnost, 
že jeho přemožitel se nominoval také 
v soutěži družstev, a tím pádem automaticky 
postupoval jako nejlepší jednotlivec. Michal 
ještě musí počkat, zda-li dosažené body 
budou stačit na doplnění pražských finalistů, 
neboť v každém jiném kraji by zvítězil 
a postoupil tak bez problémů. Nesmím také 
zapomenout na Aničku Kotounovou, která 
získala pěkné 8. místo v silné konkurenci 
ročníku 2001. Závody měly bohatý dopro-
vodný program, sportovcům se ukázal 
zakladatel projektu OVOV olympijský vítěz 
v desetiboji Robert Změlík, který si zasou-
těžil v hodu medicinbalem s vynikajícím 
street basketbalistou Lukášem Krausem, 
dále žáci mohli zhlédnout ukázku práce 
policejních psovodů a exhibici mistra ČR 
v biketrialu Tomáše Zedka. Přejeme všem 
našim reprezentantům mnoho dalších 
sportovních úspěchů!

Mgr. Jan Pazourek

+ ITÁLIE
ŠKOLNÍ ZÁJEZD DO k Saracénské věži … A samozřejmě jsme se 

koupali, procházeli se přístavním městem, 
ochutnávali výbornou italskou zmrzlinu 
a společně hráli týdenní etapovou hru 

Poslední květnový týden se třicet žáků 
„O poklad kapitána Flinta“.

naší školy zúčastnilo poznávacího a rekre-
Ubytováni jsme byli v pohodlných 

ačního zájezdu do italské Kampánie. 
bungalovech uprostřed palmového háje, 

Některé žáky doprovázeli i jejich příbuzní. 
před okny nám rostly citróny a mandarinky. 

Ačkoliv mají zájezdy k moři již na naší škole 
Spokojeni jsme byli i se stravou a službami 

vybudovanou tradici, letos poprvé jsme 
příjemné paní delegátky. Závěrem bychom 

cestovali až na jižní část poloostrova, 
chtěli velmi pochválit všechny naše děti za 

tentokrát k Tyrhénskému moři. S odstupem 
bezproblémové a kamarádské chování 

času lze konstatovat, že se delší cesta 
a všechny „dospěláky“ za vstřícnost 

skutečně vyplatila – čekala na nás nádherná 
a ochotu. Týden v Kampánii byl pro nás plný 

tropická příroda, čisté azurové moře, 
poučení, pohody, nádherných zážitků 

soukromá pláž a mnoho historických 
a setkávání s historií. A pokud nám to 

památek. Cestou tam jsme navštívili trosky 
okolnosti dovolí, velmi rádi se na toto místo 

Pompejí, vyjeli jsme do horského městečka 
v budoucnu vrátíme.

Camerotta, pluli lodí kolem romantického 
Mgr. MgA. František Oplatek pobřeží, viděli podmořské jeskyně, vyšplhali 

a Mgr. Lenka Panková
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Hudební +obor ZUŠ 
V. Pichla ve 
školním roce 
2013–14

Šárka Šafaříková. V Sezimově Ústí obsadila 
krásné druhé místo. 30. ledna pak hrály 
a zpívaly všechny děti ze třídy H. Kodadové 
a žáci J. Albrechtové na hudebním večírku. 

Počínaje březnem začalo období prot-
kané nejrůznějšími vernisážemi, na kterých 
se naši žáci postarali o kulturní program. Na 
vernisážích zaznívají především flétny. Bylo 
to např. na putovní výstavě fotografií napříč 

Začíná krásné a bezstarostné období 
Toulavou v městské knihovně, třikrát se 

letních prázdnin a to je vhodný čas k reka-
koncertovalo v Galvíně a v červnu na 

pitulaci všeho, co během školního roku mezi 
vernisáži Poklady, depoty, obětiny... 

muzikanty v naší „hudebce“ proběhlo. 
v Městském muzeu.

A nebylo toho málo.
Už v loňském školním roce jsme navázali 

Začátek školního roku je vždy chudší na 
spolupráci s Lázněmi Bechyně a připra-

žákovské koncerty a vystoupení, po prázd-
vujeme pro jejich klienty program Setkání 

ninách začínáme pracovat nanovo a uběhne 
s hudbou. V tomto školním roce jsme se 

nějaký čas, než jsou naši žáci dostatečně 
setkali celkem čtyřikrát, poslední setkání se 

připraveni. Učitelé tohoto období využili 
uskutečnilo 17. června.

k dalšímu vzdělávání: v září proběhl seminář 
V průběhu celého školního roku vystu-

paní PaedDr. Aleny Tiché Ph.D. na téma 
povali žáci hudebního oboru ZUŠ na Vítání 

Rozvoj elementární hudebnosti a zpěvnosti, 
občánků ve spolupráci s městem Bechyně.

kterého se zúčastnily Hana Dušková a Hana 
Závěr školního roku bývá na všech 

Kodadová. Jiří Karkule se na semináři 
školách organizačně náročný, nejinak tomu 

Radka Krampla BcA. zabýval metodikou 
bylo i u nás. 28. května učitelé hudebního 

vzdělávání hry na melodické bicí nástroje. 
oboru připravili pásmo drobných skladbiček 

Během školního roku proběhly s naší účastí 
a povídání o hudebních nástrojích pro děti 

dále vzdělávací semináře Zvuková tvořivost 
z mateřské školy a ze základních škol. 

v klavírní hře pod vedením MgA. Magdy 
29. května ukončili žáci z klavírních a decho-

Štajnochrové (H. Kodadová), Jak rozezpívat 
vých tříd 1. a 2. stupeň studia na naší škole 

nezpěváky opět s paní Alenou Tichou 
slavnostním absolventským koncertem 

(H. Kodadová) a Výrazové prostředky při hře 
a 7. června žáci a učitelé připravili Koncert 

na zobcovou flétnu lektorky MgA. Moniky 
komorní hudby na rajském dvoře bechyň-

Deváté (J. Albrechtová, J. Suk).
ského kláštera. Před koncem školního roku 

Hudební obor již tradičně každý rok 
proběhl ještě večírek tříd H. Kodadové 

připravuje program v adventním čase. 
a J. Albrechtové a opět jsme se účastnili 

K tradičním vystoupením v Bechyni přibývají 
nejprestižnější bechyňské akce v oboru tzv. 

v posledních letech i akce v bechyňském 
vážné hudby. Naši žáci vystupovali před 

okolí.
koncertem laureátů mezinárodní rozhlasové 

1. prosince žáci ze třídy Hany Duškové 
soutěže Concertino Praga ve Vokově sále 

koncertovali na rozsvěcení stromečku 
bechyňského zámku.

v Březnici. V druhou adventní neděli jsme se 
Žáci hudebního oboru ZUŠ V. Pichla se 

podíleli na komponovaném pořadu v be-
na kulturním životě města Bechyně velice 

chyňském klášterním kostele s názvem 
výrazně podílejí. Abychom jim umožnili 

O vánočním stromečku. Během předvánoč-
nahlédnout také do světa velkého umění 

ního času se uskutečnil také hudební 
a zároveň je potěšili, zorganizovali jsme pro 

večírek třídy Hany Duškové a večírek tříd 
ně výlety do pražských divadel. Jak baletní 

Luboše Zíty, Jiřího Karkuleho, Jiřího Suka 
představení Petr Pan ve Stavovském 

a Jaroslava Boumy. Děti ze souboru, který 
divadle, tak Mozartova Kouzelná flétna ve 

vede Hana Dušková, zahrály na pódiu v kul-
Státní opeře se setkaly s velkým ohlasem. 

turním domě při příležitosti předvánočního 
Všem žákům naší školy děkujeme za 

posezení pro seniory.
zodpovědný přístup k přípravě na svá 

Leden se nesl ve znamení přípravy na 
vystoupení během uplynulého školního roku 

Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír. Dne 
a přejeme jim i vám všem prázdniny plné 

28. ledna proběhlo místní kolo soutěže, ze 
sluníčka!

kterého dál do kola okresního postoupila 
Mgr. Hana Kodadová

Dny Portugalska na +SUPŠ Bechyně – 
rozloučení s Bechyní 

Ve dnech 10. a 11. června se na Střední 
uměleckoprůmyslové škole v Bechyni 
konaly oslavy v portugalském stylu. Dne 
10. června, přesně na národní portugalský 
svátek, Dne Portugalska, Camõese, 
a portugalských komunit, byla na SUPŠ 
Bechyně uspořádána společná vernisáž 
a výstava výtvarných prací studentů SUPŠ 
Bechyně a žáků ZŠ Františka Křižíka. Žáci 
SUPŠ pracovali na téma portugalských 
symbolů a kultury v hodinách výtvarné 
přípravy (pod vedením pana učitel Oty 
Nováka), v hodinách praktických cvičení 
v malírně (s paní učitelkou Jitkou Hášovou), 
rovněž za pomoci portugalského Comenius 
asistenta Sergia Bruna Antunese. Výsledné 
práce byly zařazeny do soutěže „Portugal 
is…“ a rozděleny do více kategorií 
(malba/kresba, plakát, koláž, malba na 
keramiku). Ti nejlepší byli oceněni diplomy 
a čestné uznání obdržely rovněž práce origi-
nální svým vtipem, poetikou, či nápadem. 

Děti ze ZŠ Františka Křižíka rovněž 
přispěly svým dílem: asistent Bruno 
vypomáhal na této základní škole v hodinách 
angličtiny a výtvarné výchovy v 5. a 7. třídě 
a pomáhal tvořit projekty zaměřené na 
typický symbol Portugalska – kohouta 
z Barcelos.

Vernisáž a především ochutnávka 
portugalských specialit se všem zúčastně-
ným velmi líbila. Rovněž úspěšná byla 
přednáška o portugalské keramice pro žáky 
a veřejnost, kterou Sergio Bruno Antunes 
uspořádal ve středu 11. června. Dny 
Portugalska byly v podstatě rozloučením se 
SUPŠ a s městem Bechyní, kde Bruno končí 
koncem června svůj asistentský pobyt.

Výstavu na portugalské motivy bylo 
možné zhlédnout do konce června, i v rámci 
oslav 130 let výročí školy, které se 
uskutečnilo v pátek a sobotu 20. a 21. 6. Více 
na stránkách školy www.supsbechyne.cz

Štěpánka Janoušková
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www.kulturnidum.cz
ve spolupráci se ZUŠ V. Pichla

Projekt realizován 
za finanční podpory:

VSTUPNÉ NA CELOU 
PŘEHLÍDKU:
děti: 60 Kč
dospělí: 120 Kč

představení vhodné pro děti

PROGRAM

B E C H Y N Ě
K L Á Š T E R N Í Z A H R A D A

dětské atrakce
čajovna 12. 7.

2
0

1
4

Poznejte krásy klášterní zahrady za letního úplňku

  9.20 Uvítání a polití pomníku
Popelčina nejmilejší hra

  9.30 NEJKRÁSNĚJŠÍ NAROZENINY
Antonín Novotný

10.00 O SLEPIČCE
Jarka Holasová

10.35 AFRICKÁ POHÁDKA
Divadlo Divadlo Praha

11.15 DLOUHÝ, ŠIROKÝ, BYSTROZRAKÝ
Divadlo pro malý Praha

14.00 HRNEČKU VAŘ 
Jarka Holasová

14.25 O PALEČKOVI
Jarka Holasová

15.00 NÁMOŘNICKÁ LEGENDA
Divadélko Máma a Táta ČB

18.00 POULIČNÍ PŘEDSTAVENÍ
Mimotaurus

19.00 MALÝ PRINC 
Divadlo Já to jsem

20.00 CHÁRONOVI BLÁZNI
Mimotaurus

21.15 NESNESITELNÁ LEHKOST B TÍ
Mýtus

22.00 PŘÍBĚHY PETRA VOKA 
aneb MOVIE STAR 16. STOLETÍ
STÁLE ŽIJE
Českokrumlovská divadelní scéna

23.10 MODRÁ HRDLIČKA
Švestkovej kompot

24.00 O ZEMI A DUŠI 
Vejlet

Y

Y

 XXII. ROČNÍK

Ursíny OPTIK

Drda ZÁMEČNICTVÍ

SUPŠ Bechyně
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www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ

DIVADLO

VÝSTAVY

GALERIE 2+1                       BYT Č. 2
Monika Horčicová, Alena Kazatelová, Dušan Váňa
Do 20. srpna 2014 / Galerie 2+1
Otevřeno na zazvonění nebo po dohodě na tel. 606 911 007.
Pořádá: KSMB, OS Klášter, ZUŠ Václava Pichla v Bechyni.

Sobota 12. července / 9.20 hod. / Klášterní zahrada / Vstup na 
celou přehlídku: děti 60 Kč, dospělí 120 Kč

DIVADLO V TRÁVĚ           XXII. ročník

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel:

MUZEUM

Seznamte se: SUPŠ Bechyně aktuálně
Do 27. července / Městské muzeum

Do 15. září / Městské muzeum       
Jihočeské depoty od doby bronzové do novověku

Poklady, depoty, obětiny... 

Vernisáž v sobotu 2. srpna / od 10.00 hod. / Městské muzeum 
Promluví emeritní velkopřevor Řádu maltézských rytířů Karel 
Eduard Paar, Jan Kačer a Emma Srncová. Hudební doprovod 
harfenistka Pavla Jahodová-Vondráčková s dcerou.
Květinová výzdoba Zahradnictví a květinářství U Benešů

Helena Schmaus Schonerová: porcelán

Soboty 5. července a 2. srpna / 13.30–16.00 hod. / dvorek 
Městského muzea Dejte starým věcem novou šanci. Co se nehodí 
vám, může být pro jiného poklad.

BLEŠÍ TRH

HUDBA

MICHAL HORÁČEK – ZRUŠENO!!!
Pátek 4. července  Agentura Zuzany Jarošové recitál technických 
důvodů ruší. Vstupenky lze vrátit v místě zakoupení. Omlouváme 
se za způsobené komplikace.

BECHYŇSKÝ FESTIVAL 

DECHOVÝCH HUDEB       XXII. ročník
Neděle 3. srpna / 13.00 hod. / Stadion Bechyně / 
Vstup: dospělí 180 Kč, důchodci 150 Kč, děti 50 Kč
Radověnka, Babouci, Třeboňská dvanáctka, Járinky, Keramička, 
Valdaufínka Ády Školky, festivalem provází Helenka Hýnová

KONCERTY V ATRIU KD
Pátky 19.00 hod. / Atrium KD / Vstup dobrovolný

4. 7. Phoenix in Fire (ČB), Microwave cowboys (Velešín), 
Afterparty: DJ Mushroom

18. 7. Procrastination (Tábor), StoneHills (Vodňany)
8. 8. Fylozofy Jam (Bechyně), Quiet (ČB), Afterparty: DJ E.L. 

22. 8. The Needs (Milevsko), Absolutní Všechno (Milevsko),
Afterparty: DJ

29. 8. Krakatice (ČB), VO106 (Bechyně), Překvapení v podání 
společného vystoupení kapel! Afterparty s DJ

21.00 hod. / Nám. T. G. M. / Před filmem vždy dětské pásmo
9. 7. Slunce, seno, jahody

16. 7. Revival
6. 8. Jsem nebe (Jan Kačer)
6. 9. 20.00 Ať žijí duchové / klášterní zahrada 

LETNÍ KINO



Generální partner: 

2014
KULTURNÍ

S
T
R
E
D
IS

K
O

BECHYNE
MESTA

dospělí  
důchodci  

děti    

dospělí  
důchodci  

děti    

180,- Kč
150,- Kč

50,- Kč

V programu
 vystoupí

V programu
 vystoupí

Zm
en

a 
pr

og
ra

m
u 

vy
hr

az
en

a

Projekt realizován za podpory: Mediální partner: 

nedele
3. srpna

 13.00 hod.
Stadion
Bechyně

XXII. ročníkXXII. ročník

červenec
srpen 2014

Herna otevřena 
Středa 9.00 – 11.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč
Během léta bychom si rády s dětmi udělaly piknik na trávě 
u Hrošíka. Budeme si hrát nejen uvnitř, ale někdy i venku 
a zopakujeme si malování na chodník. Akce budou realizovány po 
domluvě přímo na místě s příchozími a podle aktuálního počasí. 

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

PŘIPRAVUJEME

KNIHOVNA

BENEFICE PRO RC HROŠÍK 

 381 213 338, 606 911 007, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

TRADICE

BECHYŇSKÉ DOTEKY
Čtvrtek 14. srpna / 19.00 hod. / Zámecká jízdárna / Vstup 390 Kč

Koncert Marty Kubišové s kapelou Karla Štolby
Předprodej vstupenek v kanceláři KD a Infocentru na náměstí

Pátek 15. srpna / 21.00 hod. / Klášterní zahrada / Vstup 50 Kč
21.00 divadlo Černej kocour (LSD Tatrmani)
21.45 divadlo Doba kamenná (DS Lužnice Bechyně)

Sobota 16. srpna / 14.00 hod. / Nám. T. G. M. / Vstup zdarma
14.00 Dechový orchestr Temelín 
15.30 Gama beatová kapela
17.00 Monotonic stereotype
18.00 Red Mouse
20.00 Kalandra Memory Band
22.00 Red Mouse
V průběhu odpoledne atrakce pro děti, ochutnávka piv, trh 

Neděle 17. srpna / 8.00 hod. / klášterní kostel
Slavnostní poutní bohoslužba k Nanebevzetí 
Panny Marie 

+ 

+ 

ROZKVETLÁ KNIHOVNA 
Výstava quillingových výrobků (do konce července)

ČTENÍ ZA ÚPLŇKU jako pocta Bohumilu 

Hrabalovi 10. srpna / 21.00 hod./ nám. T. G. M. u kašny

KURZY

Zahájení v pátek 19. září 2014 v 19 hodin ve velkém sále KD
Lektoři: Jiří Beneš, Hana Wolfová.
Kurzovné: 1 200, prodloužená 100, věneček 120, gardenka 390 Kč. 
Přihlášky v kanceláři KD od 1. června, ke stažení na 
www.kulturnidum.cz, odevzdejte do konce srpna 2014.
tel. 381 213 338, email: program@kulturnidum.cz 

KURZ TANCE 

A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Sobota 6. září / Klášterní zahrada

BLEŠÍ TRH
Sobota 6. září / Dvorek městského muzea

KATAPULT
Neděle14. září / 17.00 hod. / Zámecká jízdárna / Vstup 290 Kč
Předprodej vstupenek v kanceláři KD a Infocentru na náměstí

Příjemné a pohodové prožití prázdnin a dovolených Vám 
za Kulturní středisko města Bechyně přeje 
  

Mgr. Štěpán Ondřich



KULTURA 

     MĚSTSKÁ KNIHOVNA

     MĚSTSKÉ MUZEUM

Rozkvetlá knihovna – výstava quillingových výrobků 
(do konce července)

10. 8. 21.00 Čtení za úplňku 
jako pocta Bohumilu Hrabalovi (nám. T. G. M.)

2. 5.–27. 7.  Seznamte se: SUPŠ Bechyně aktuálně
13. 6.–15. 9. Poklady, depoty, obětiny...
2. 8.–28. 9.   Helena Schmaus–Shoonerová: porcelán

5. 7., 2. 8., 6. 9.   Bleší trh (dvorek muzea od 13.30 do 16.00)
provozní doba červenec a srpen  ÚT–NE 9.30 – 11.30  12.30 – 17.00

12. 7.–20.7. Mezinárodní taneční dílna Contakt Tango
19. 7. 19.00 (po městě) Stíny pískového mužíčka – 

tanečně-divadelní představení účastníků dílny Javiera Cury (Arg) a Moss 
Beynon Juckes (UK/Berlín) od 20.30 v klášteře 

11. 8.–15. 8.  Pramínek Černošice, taneční a hudební dětský soubor

14. 8. 17.00 – veřejné vystoupení 

27. 7. 1 9.30 Koncert lektorů mezinárodního kurzu 
Komorní barokní skladby a tanec (sál ZUŠ)

28. a 29. 7. 19.30 „Král Arthur aneb Britská čest“ Barokní 
opera od Purcella. Zpěv, tanec a dobové nástroje (zámek, Vokův sál)

5. 8.  19.30 Koncert lektorů mezinárodního kurzu 
Komorní skladby A. Dvořáka, F. Shuberta a jejich současníků (sál ZUŠ)

10. 8.  20.00 Orchestr, sbor a sóliské kurzu 
Legendy op. 59 a Mši D-dur op. 86 od Dvořáka (klášterní kostel)

29. 6.–20. 7. Nejlepší práce z kurzů pořádaných pro
veřejnost na SUPŠ Bechyně, prodejní výstava

26. 7.–31. 8. Nazí a svatí – keramika Gabriela Vacha a Jiřího Pošvy

Vernisáž 26. 7. v 15.00 hod., prodejní výstava 

11. 5.–28. 9. Ludvík Janků – obrazy a keramika (úterý až neděle)

Večery poezie, besed a vyprávění  od 19 hod.

12. 7. Keramika v českých zemích – L. Janků
26. 7. Ozvěna tenká jako nit – F. Novotný
9. 8. Povídání o práci v Mongolsku a Číně – M. Šťáva

30. 8. O československých námořních lodích
13. 9. Demografický vývoj Bechyně, jeho další možný vývoj
27. 9. Rozloučení s létem a Lužnicí!

     ZUŠ VÁCLAVA PICHLA

     LA PELLEGRINA

     GALERIE GALVÍNA

     GALERIE POD DUHOU

    KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ
12. 7. Divadlo v trávě  – klášterní zahrada

3. 8. 13.00 Bechyňský festival dechových hudeb
XXII. ročník (stadion) 

RADOVĚNKA, BABOUCI, TŘEBOŇSKÁ DVANÁCTKA, JÁRINKY, KERAMIČKA, 
VALDAUFÍNKA ÁDY ŠKOLKY, MONSTERKONCERT, provází Helenka Hýnová

14. 8.–17. 8. Bechyňské doteky – klášter, nám. T. G. M.

14. 8. 19.00 Marta Kubišová (zámecká jízdárna)
15. 8. 21.00 Černej kocour   divadlo (klášterní zahr.)

21.45 Doba kamenná (klášterní zahrada)
16. 8. 14.00 DECHOVÝ ORCHESTR TEMELÍN, GAMA,

MONOTONIC STEREOTYPE, RED MOUSE, KALANDRA MEMORY BAND
(nám. T. G. M.)

Během akce atrakce pro děti, pro dospělé ochutnávka piv

    Nám. T. G. M., před filmem vždy dětské pásmo

9. 7. 21.00 Slunce, seno, jahody
16. 7. 21.00 Revival
6. 8. 21.00 Jsem nebe (režie Jan Kačer)
6. 9. 20.00 Ať žijí duchové (v klášterní zahradě)

Byt č. 2 Monika Horčicová, Alena Kazatelová, 

Dušan Váňa (do 20. 8.)

www.kulturnidum.cz

XXII. 
9.30 Nejkrásnější narozeniny

10.00 O slepičce
10.35 Africká pohádka
11.15 Dlouhý, Široký, Bystrozraký

14.00 Hrnečku vař 
14.25 O Palečkovi
14.25 Námořnická legenda
18.00 Pouliční představení
19.00 Malý princ 
20.00 Charonovi blázni
21.15 Nesnesitelná lehkost b tíy

22.00 Příběhy Petra Voka aneb Movie
star 16. století stále žije

23.10 Modrá hrdlička
24.00 O zemi a duši 

     LETNÍ KINO

     GALERIE 2+1

změna programu vyhrazena

y



     ZÁMEK - zámecká jízdárna

     MEZINÁRODNÍ MUZEUM KERAMIKY AJG

     BECHYŇSKÉ TRADICE

14. 8. 19.00 Marta Kubišová s kapelou Karla Štolby

14. 9. 17.00 KATAPULT – koncert legendární kapely
Předprodej v kanceláři KD, Infocentru na náměstí a na portálu Ticketpro.

3. 5.–28. 9. Fenomén B – Výstavní projekt ke 130. výročí založení 
keramické školy v Bechyni. Komentované prohlídky s kurátory výstavy:
21. 6. 13 hod., 24. 7. 16 hod., 14. 8. 16 hod., 28. 9. 13 hod.

5. 7.–28. 9. ERIKA BORNOVÁ – Plastiky generace 80. let

Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy 10. 9. v 17.00 hod.

27. 6.–6. 7. Kurzy pro veřejnost
5. 6. 14.00 Výstava prací frekventantů (přízemí školy)

Výstavy ve škole v rámci 130. výročí školy: 
Alexander Walter – sochy, obrazy
Ladislav Janouch – sochy, obrazy (do 31. 7.)

26. ročník Mezinárodního keramického sympozia Bechyně 2014: 
druhá polovina července, první polovina srpna; výstava v Galerii Na 
chodbě (srpen 2014, termín bude vyvěšen u vchodu do školy)
Výstava kreseb Jana Antonína Pacáka – 1. patro školy, srpen 2014 
(termín bude vyvěšen u vchodu do školy)

12. 7. Raftové závody 14. roč. – pod bechyňskou Duhou

26. 7. Koloběžková grand prix 42. ročník 

26. 7. 9.00 Keramické trhy Bechyně 2. roč. – nám. T. G. M.

vstup zdarma www.trhybechyne.cz

4. 7. Phoenix in Fire, Microwave cowboys
18. 7. Procrastination, StoneHills
8. 8. Fylozofy Jam, Quiet, 

Dusot Dusících se Králíků
22. 8. The Needs, Absolutní Všechno
29. 8. Krakatice, VO106

Vždy AFTERPARTY s DJ

     GALERIE NA CHODBĚ         (SUPŠ)

     ATRIUM KD

 LÉTO 2014
     MUZEUM TURISTIKY

     TURISTICKÉ INFORMACE V BECHYNI  

     KONIBAR

     KEMP CIHELNA

Historie i současnost turistiky – Klubu českých turistů
Rozhledny České republiky – interaktivní prezentace
Historie židovského osídlení v Bechyni a blízkých obcích

ÚT–NE 9.00–12.30 13.00–17.00 hod.
Info,  individuální prohlídky – p. Václav Sedláček, telefon: 728 980 575

www.visitbechyne.cz
Prohlídky františkánského kláštera, zámku, města a okolí s průvodcem. 
Informace v TIC na nám. T. G. M., 381 213 822, 602 843 442

25. 7. 21.00 Happy Band
26. 7. 21.00 MIDI – Open-air party

Náměstí T. G. M., otevřena denně 9 – 17 hod., expozice komůrky

19. 7.   20.00 Tlustá Berta – taneční zábava 

30. 8.                  Fajn rádio – odpoledne pro děti, večer pro dospělé

Taneční večery – kavárna: úterý, čtvrtek, sobota 19.30 – 22.30 hod.
Vstupné 25 Kč

Taneční večery – sál: pátky 19.30–23.00 hod.
Vstupné 35 Kč, nekouří se

Pohlazení od písničky – sál: pondělky 19.00–20.30 hod. 
Vstupné 30 Kč, nekouří se 

Správce areálu tel: 723 234 813
Tenisové kurty (možnost zapůjčení kurtů, tenisový trenér k dispozici)

Patrik Hartl, 777 088 613, hartl.p@seznam.cz
Volejbalové kurty šestkový i plážový volejbal 

Pavel Mik, 608 152 083, corum@seznam.cz

Minigolf červenec, srpen denně dle počasí 
10.00–12.00       14.00–19.00

Venkovní bazén 25 m i dětský otevřen dle počasí 
denně 10.00–19.00      informace www.bytenes.cz

K dispozici je dále atletický ovál, fotbalové hřiště s umělou trávou pro malý 
fotbal, hřiště pro basketbal, petangue, dětský koutek.

     VYHLÍDKOVÁ VĚŽ KOSTELA SV. MATĚJE

     LÁZNĚ BECHYNĚ

     STADION

KRAUSBERRY, ZRCADLA, HARTMANICKÁ MUZIKA...

19.00



Městské muzeum+
Během léta můžete v městském muzeu 

navštívit nově otevřenou stálou expozici 
věnovanou historii Bechyně od pravěku po 
současnost. Otevřeno je každý den kromě 
pondělí od 9.30 do 17.00. Rovněž se 
v muzeu můžete seznámit s jihočeskými 
archeologickými poklady na výstavě 
„Poklady, depoty, obětiny...“ (do 15. 9.) 
anebo s novými obory Střední umělecko-
průmyslové školy, kterým je věnována 
výstava „Seznamte se: SUPŠ Bechyně 
aktuálně“ (do 27. 7.). 

Výstavu „keramické školy“ nahradí v půli 
prázdnin porcelánové obrazy Heleny 
Schmaus-Shoonerové. Vernisáž této 
výstavy proběhne v sobotu 2. srpna od 
10.00 h. Akce se bude konat pod záštitou 
kanadského velvyslanectví. Na slavnostním 
zahájení výstavy promluví emeritní velko-
převor Řádu maltézských rytířů Karel Eduard 
Paar, Jan Kačer a Emma Srncová. O hudební 
doprovod se postará harfenistka Pavla 
Jahodová-Vondráčková s dcerou. Následně 
bude pro návštěvníky výstavy uspořádán raut 
v zahradě Křižíkovy vily (od 12.00).

Každou první sobotu v měsíci, čili 
5. července a 2. srpna, proběhnou na 
muzejním dvorečku bleší trhy. O nakupující 
není nouze, ale uvítali bychom více 
prodávajících. Proto tímto apelujeme na 
všechny z vás, kteří máte doma věci staré 
a nepotřebné. Přijďte na bleší trh najít těmto 
předmětům nového šťastného majitele.

J. Š.

Co to je, když se řekne: +Být na huntě

Knihovna o prázdninách

Původ rčení hledejme v němčině od slova 
der Hund, česky pes. Je považován za 
nejvěrnějšího přítele člověka. Patří k prvním 
zvířatům, které si člověk ochočil, a provází 
ho dodnes. Při těžbě rudy se používal už od 
středověku menší čtyřkolový důlní vozík, tzv. 
hunt, pomocí kterého se ruda dostala z pod-

podle vžitého názvu souostroví, tj. španělsky náměstí k aktivní účasti při vzpomínání na zemí na povrch. Provázel horníka věrně jako 
canario = pták z Kanárských ostrovů. spisovatele Bohumila Hrabala. Rádi bychom opravdový pes. Být na huntě tedy znamená 

Dokonce i prázdniny mají něco společ- vypracovali časový harmonogram čtení, být dole, na dně, na mizině, v situaci, kde 
ného s již zmíněným psem. Zdrobnělinou lat. a proto prosím zájemce, aby se přihlásili do „chcípl pes“. Věřilo se, že pošlý pes přitahuje 
canis je caniculus (pejsek), takže středověký konce července osobně nebo na e-mail: neštěstí a pohromy, zejména majetkové. 
lat. název pro prázdniny – dies caniculares knihovna@kulturnidum.cz. Každý by měl Podle psů dostaly název i Kanárské ostrovy 
znamená doslova „psí dny“, tj. horké, parné číst asi 10 minut a dočká se zasloužené (špan. Islas Canarias). Toto souostroví při 
dny, kdy i psi vyhledávají stín. Ostatně odměny! severozápadním pobřeží Afriky bylo a je 
v ruštině se slovem kanikuly označují Chtěli bychom oslavit spolu s vámi vyhledáváno kvůli příznivým klimatickým 
prázdniny dodnes. nedožité 100. narozeniny literární osobnosti podmínkám a ve starověku neslo název 

Bohumila Hrabala, jehož dílo stále žije Insulae Fortunatae (Šťastné ostrovy). Na (zdroj SPALOVÁ, Olga. Co to je, když se 
a čtenáři v jeho knihách pořád nachází cosi, počátku století při setkání výpravy řekne... Velké Bílovice: TeMi CZ 2007. ISBN 
co je oslovuje. Jako protiklad dnešní numidského krále s velkým množstvím volně 978-80-903873-3-1)
hektické doby. Zastavte se a zavzpomínejte žijících psů (z latin. canis = pes) se název 
s námi na velikána české literatury, který asi změnil na Canaria (Psí ostrovy). V 15. století 
nikdy Bechyni osobně nenavštívil, ale určitě se ostrovů zmocnili Španělé a pojmenování 
by naše pozvání neodmítl. Narodil se v Brně, už zůstalo. Nebudete však až tak daleko od Jako každý rok se mění výpůjční doba na 
vyrůstal v Nymburku, v městečku, kde se pravdy, když spojíte název ostrovů spíš prázdninovou. Připravili jsme zajímavou 
zastavil čas… Je to místo jeho šťastného s kanáry. Kanárské ostrovy jsou skutečně nabídku stolních her pro děti. Srdečně 
dětství a bujarého mládí. jejich domovem, ale v Evropě se rozšířili až zveme na veřejné čtení o 2. letním úplňku, 

EHprostřednictvím Španělů a název dostali tj. 10. 8. ve 21 hodin u rozsvícené kašny na 

Slavnostní otevření stálé 
expozice, 30. 5. 2014

Varhanní večer, 24. 5.

Autorky expozice 
Jana Šichová a Zuzana Šimonová
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Co je to Toulava?

Toulava je nové jméno pro tradiční 
regiony, které dosud bojovaly se zájmem 
návštěvníků, spletitostí zákonů, dotační 
politikou i konkurencí samy za sebe. Spojily Choustníku, v Příběnicích, Dobronicích, 
své síly a věří, že společným úsilím se v Milevském klášteře, v poutním kostele 
Toulava stane značkou kvality a prosperity. v Klokotech. Zažít historii můžete také 
Bude to ještě dlouhá cesta, ale první a nej- v Housově mlýně, skanzenu Vysoký 
důležitější krok už byl udělán. Chlumec, ale i s toulavskými osobnostmi – 

Posláním Toulavy je sjednocení rozma- Janem Žižkou, Vítkem z Prčice nebo třeba 
nitého území uprostřed Čech, které toho má Augustem Sedláčkem. Po stopách těžby 
tolik společného. Toulava se chce zasadit stříbra se můžete vydat na Mladovožicko, 
o zachování zdejšího kraje, do něhož by se kresby mramorového labyrintu obdivovat 
lidé mohli vracet i za desítky let bez ohledu v Chýnovské jeskyni.
na to, kolikrát se už vrátili. 

Kde Toulava leží?

Toulavu najdete na půli cesty mezi 
Prahou a Šumavou. Rozprostírá se od 
Sedlčanska po Bechyňsko, od Milevska po 
Mladovožicko a v širokém okolí města 
Tábor.

   Dobrodružné povahy 
uspokojí různé adrenalinové 

zážitky, když dostanete chuť na trochu 
lenošení, můžete se nechat hýčkat na 

lázeňských a wellness procedurách.
A pokud tíhnete k technice, vydejte se 

po stopách Františka Křižíka, ke Stádlec-
kému mostu či na bechyňskou Duhu.

Ať už pěšky nebo na kole, po vodě nebo 
na koni, toulavská krajina Vás vždy překvapí 
něčím novým. A co teprve z ptačí perspektivy 
toulavských rozhleden, vyhlídek nebo třeba 
koše balonu. 

Toulava je oblast, která nabízí všech 5 P – 
přírodu, pohyb, poznání, pohodu a své 
produkty. Stačí jen vybrat si z nich to své.

V. Š.

Co Toulava nabízí?

Prostá krása přírody a kulturní zážitky, 
romantika a aktivní odpočinek, hýčkání 
i napětí. To všechno se spojuje v Toulavě.

Zelené kopce střídající se s údolími řek, 
městečka a malebné vísky, k nimž vystupuje 
v protiklad husitský Tábor jako přirozené 
centrum Toulavy, společně utvářejí ráz 
toulavské krajiny. 

Stejně tak rozmanité jako krajina jsou tu 
i možnost i  t rávení volného času. 
Sportovcům se nabízí celá paleta činností od 
pěších a cyklo výletů přes sjíždění vody a 
zimní sporty až po projížďky na koních a golf. 

Pro milovníky kultury jsou otevřeny brány 
hradů, zámků, zřícenin, muzeí, galerií i po-
myslné brány festivalů a slavností. Historie 
na vás dýchne v Táboře, Bechyni, Ounuzi, 

Proč Toulava?

Najít vhodné jméno pro tak různorodé 
regiony nebylo lehké. Nakonec byl vybrán 
název, který symbolizuje to, co Toulava 
vlastně je. Země mnoha přírodních krás 
i památek, země svobodných lidí, po které se 
můžete podle libosti Toulat.

Kdo za Toulavou stojí?

Toulava vznikla jako nápad několika 
nadšenců. Celý plán vnikl v hlavě Jaroslava 
Krejčího, který nadšením nakazil několik 
dalších lidí. Základními stavebními kameny 
Toulavy jsou města a obce v čele s Táborem 
a místní akční skupiny (MAS) Krajina srdce, 
Sedlčansko, Střední Povltaví a Lužnice.

Sedlčany

Milevsko

Tábor

Bechyně
Planá nad Lužnicí

Mladá Vožice

PATŘÍME K TOULAVĚ

PRAHA

Vážení spoluobčané,
nejsme tu jen kvůli volbám… 
žijeme mezi vámi

Jsme nově vzniklé sdružení nezávislých kandidátů pod názvem Občané pro Bechyni.

Chceme Vám dát příležitost zvolit v blížících se komunálních volbách lidi, kteří mají 
nápady, chuť a energii změnit naše město k lepšímu, aniž by byli schováni za nějakou 
politickou stranou. Náš pohled na problémy a hledání možných řešení není zbytečně 
zužován levicovým či pravicovým vnímáním světa. Spojuje nás skutečný zájem 
o Bechyni, chceme stmelovat a tvořit. Nekalkulujeme, nekádrujeme a nemáme v úmyslu 
se proti nikomu tvrdohlavě vymezovat. Jedná se nám především o racionální a funkční 
spolupráci v zájmu našeho města a zlepšujících se životních podmínek v něm. 

Chceme jít především cestou zdravého rozumu. Využijte toho a podpořte nás v říjnu 
svým hlasem nebo se k nám přidejte!

Více se o nás dozvíte na www.obcaneprobechyni.cz

Za stávající členy Marie Berešová, Naděžda Bílková, Gabriela Fousková, René Hartl, 
Martin Herza, Pavel Houdek, Ivan Horňák, Marie Jahnová, Jaroslav Janáček, Marcela 
Jandová Chmátalová, Erik Machart, Jakub Mára, Josef Mičan, Petr Polanský, Čeněk 
Roubal, Jan Slípka ml., Marek Vontroba

KERAMICKÉ TRHY 
BECHYNĚ

od 9 hodin na bechyňském 
náměstí T. G. Masaryka
Bohatý kulturní program:

vystoupí skupina Krausberry, Zrcadla, 
Hartmanická muzika atd.

Pro malé návštěvníky zázemí 
RC Hrošík kulturního domu Bechyně

Atrakce pro děti, občerstvení zajištěno.
Po celý den vstup zdarma !!!

Sledujte plakáty 
a www.trhybechyne.cz

sobota 26. 7. 2014 

42. GRAND PRIX 
BECHYNĚ 2014

26. 7. 2014 od 12 hod. 
před hotelem U DRAKA

9–12 hod. Galaxy série – kola děti
12–14 hod. koloběžky pro děti

14 hod. přejímka strojů – dospělí
17 hod. vyhodnocení

generální partner
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+HUDEBNÍ PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

Taneční večery kavárna:
Vždy od 19.30 do 22.30 hod.
Vstupné 25 Kč

1. 7. úterý Echo
3. 7. čtvrtek Technicz
6. 7. neděle Cora
8. 7. úterý Mr. Driver

10. 7. čtvrtek Allegro
13. 7. neděle Echo
15. 7. úterý RM band
17. 7. čtvrtek Mr. Driver
20. 7. neděle Countrio
22. 7. úterý Mr. Driver
24. 7. čtvrtek Echo
27. 7. neděle Cora
29. 7. úterý RM band
31. 7. čtvrtek Allegro

3. 8. neděle Countrio
5. 8. úterý RM band
7. 8. čtvrtek Allegro 

10. 8. neděle Mr. Driver
12. 8. úterý RM band
14. 8. čtvrtek Technicz
17. 8. neděle Cora
19. 8. úterý Mr. Driver
21. 8. čtvrtek Echo
24. 8. neděle Technicz
26. 8. úterý RM band 
28. 8. čtvrtek Technicz
30. 8. sobota Countrio

Taneční večery sál:
Vždy od 19.30–23.00 hod.
Vstup 35 Kč, nekouří se

4. 7. pátek Ševětínka
11. 7. pátek Technicz 
18. 7. pátek Mr. Driver
25. 7. pátek Ševětínka

1. 8. pátek Cora
8. 8. pátek Ševětínka 

15. 8. pátek Largo
22. 8. pátek Ševětínka
29. 8. pátek Mr. Driver

Pohlazení od písničky kavárna:
Vždy v pondělí od 19.00 do 20.30 hod.
Vstup 30 Kč, určeno k poslechu

7. 7. pondělí Escalona
14. 7. pondělí Malá muzika 
21. 7. pondělí Echo
28. 7. pondělí Hašlerky

4. 8. pondělí Mr. Driver
11. 8. pondělí Malá muzika
18. 8. pondělí Hašlerky
25. 8. pondělí Luňáčci

Mezinárodní +archeologická 
konference 2014 v Bechyni

Pořadatelství uvedených konferencí se 
každoročně střídá mezi zmíněnými regiony, 
přičemž pro rok 2014 připadlo pořadatelství 
již 24. konference na jižní Čechy. Místem 
jejího konání byla díky dlouholetým osobním 
kontaktům zvolena Bechyně, tématem pak 
byly „Depoty a deponování v pravěku 
a v historických dobách“. Hlavním organizá-
torem konference byla Filozofická fakulta 
Jihočeské univerzity v Českých Budějo-
vicích, spolupořádajícími institucemi se staly 
Město Bechyně, Jihočeské muzeum 
v Českých Budějovicích, Husitské muzeum 
v Táboře a Archeologický ústav AV ČR 
v Praze. Konference se zúčastnilo více než 
60 badatelů z výše uvedených regionů, 
zastoupeni byli i studenti archeologie 
Jihočeské univerzity. Předneseno bylo 
17 referátů a prezentováno bylo i sedm 
posterů. Konference se konala pod záštitou 
hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího 
Zimoly, při jejím slavnostním zahájení 
promluvil kromě dalších významných 
osobností i rektor Jihočeské univerzity prof. 
RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. Součástí 
konference byla i prohlídka k tématu konfe-
rence nedávno otevřené výstavy v Měst-
ském muzeu v Bechyni s názvem „Poklady, 

Ve dnech 18.–21. 6. 2014 se v Bechyni depoty, obětiny... Jihočeské depoty od doby 
uskutečnila významná mezinárodní konfe- bronzové do novověku“, která bude návštěv-
rence „Archäologische Arbeitsgemeinschaft níkům otevřena až do poloviny září tohoto 
Ostbayern/ West – und Südböhmen/ roku.
Oberösterreich“ (dále APS). Jedná se Výrazný podíl na velmi úspěšném 
v rámci celé střední Evropy o unikátní a všemi účastníky kladně hodnoceném 
platformu, sdružující archeology tří soused- průběhu konference měly i ZUŠ V. Pich-
ních států – Bavorska, Horního Rakouska la, Lázně Bechyně, s. r. o. a Autodoprava 
a jižních a západních Čech. APS vznikla Miroslav Novotný, kterým patří naše velké 
symbolicky dne 3. 2. 1990 na hraničním poděkování.
přechodu Železná Ruda/ Bayerische 

Za organizátory konference 
Eisenstein, a to nejprve na bázi osobních 

doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D., ředitel 
přátelství několika archeologů z jižních 

AÚ FF Jihočeské univerzity
a západních Čech a Bavorska. Záhy se však 
stala skutečně profesionálním sdružením, 
které již následujícího roku 1991 uskutečnilo 
první konference archeologů uvedených tří 
regionů, přičemž tato tradice každoročních 
konferencí trvá od té doby nepřerušeně až 
dosud. V roce 2007 pak přistoupili i kolegové 
z Horního Rakouska. Nikde jinde ve střední 
Evropě takováto archeologická společnost 
nefunguje. Významná je také skutečnost, že 
z každého setkání je následně publikován 
sborník, který natrvalo zachycuje všechny 
přednesené referáty a diskutovaná témata. 
Více informací o APS viz www.archaeologie-
bay-cz-ooe.de.

+PODĚKOVÁNÍ

Velitel sboru dobrovolných hasičů 
a vedoucí Hasičského muzea Bechyně 
pan Miloslav Douda spolu se starostkou 
J. Uličnou děkují panu starostovi města 
Mgr. Jaroslavu Matějkovi a celému 
zastupitelstvu i zájmovému sdružení 
právnických osob Bechyňsko za finanční 
pomoc a podporu při rekonstrukci 
Hasičského muzea.

Starostka SDH J. Uličná
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PhDr. Pavel Král, Ph.D. proděkan FF JU a
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. rektor JU

Exkurze účastníků konference 
na mohylník u Hvožďan

Výstava 
Poklady, 
depoty, 

obětiny...



Zpětný odběr +elektrozařízení 
v roce 2013 Bechyni

ASEKOL se zabývá zpětným odběrem 
výpočetní a kancelářské techniky, spotřební 
elektroniky a el. hraček. Co si pod tím 
představit: televize, monitory, počítače, 
tiskárny, kopírky, rádia, mobily, fotoaparáty, 
kamery, el. hračky ap.. Občané ve sběrném 
dvoře v loňském roce odevzdali 339 ks 
televizí + 139 ks PC monitorů tj. 9 350 kg, 
dále 3 344 kg ostatních drobných elektro-
zařízení. 

ELEKTROWIN a. s. provozuje kolektivní 
systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, 
zpracování, využití a odstranění elektro-
zařízení: velké domácí spotřebiče, malé 
domácí spotřebiče, elektrické nástroje a ná-
řadí. Tato společnost odvezla např. 152 ks 
chlazení (lednice + mrazáky) tj. 7 170 kg 
a dále 2070 kg drobného elektra (vysavače, 
žehličky, rychlovarné konvice, fritovací 
hrnce, feny ap.).

Ing. Ladislava Blažková 

MĚSTSKÁ 
POLICIE 
BECHYNĚ 
– radí, informuje

MPB: Novodvorská 301, Bechyně, 
tel.: 725 575 260
e-mail: info@mpbechyne.cz
http://www.mpbechyne.cz

Z činnosti MP Bechyně 
březen – květen 2014

Březen
źV měsíci březnu byly provedeny personál-
ní změny. Do služby města Bechyně nastou-
pil nový strážník MP p. Hubka Josef, DiS. 
źNový strážník byl v měsíci březnu vyslán 
do školícího akreditovaného střediska, kde 
byla provedena příprava na zkoušku 
strážníka, která se konala v Praze před 
komisí ministerstva vnitra a kterou strážník 
úspěšně absolvoval.
źDále probíhala hlídková činnost se za-
měřením na dodržování veřejného pořádku 
a pravidel parkování vozidel.
źStrážník MP Bechyně zjistil při pochůzce 
násilné vniknutí do garáže na Plechamru, 
které ihned nahlásil na obvodní oddělení 
PČR v Bechyni. PČR v Bechyni pachatele, 
který se vloupal do garáže, odhalila.

Duben
źV měsíci dubnu byla dvakrát provedena 
dopravní a bezpečnostní akce se zamě-
řením na dodržování rychlostních limitů 
v katastru Bechyně. Bylo zjištěno 45 pře-
stupků proti bezpečnosti a plynulosti pro-
vozu na pozemních komunikací. Všichni 
přestupci byli řešeni blokovou pokutou.
źStrážníci MP Bechyně v měsíci dubnu řešili 
23 případů špatného parkování vozidel 
v městě Bechyni, převážná část přestupků 
se týkala porušení DZ IP 13 c (parkoviště 
s parkovacím automatem), vozidlo nebylo 
označené parkovacím lístkem.

+UPOZORNĚNÍ PRO 
KLIENTY DÁVEK SSP

Kontaktní pracoviště Úřadu práce 
České republiky v Bechyni, U Nádraží 
602, upozorňuje své klienty, aby 
uplatňovali nárok na přídavek na dítě již 
v průběhu letních prázdnin, předejdou 
tak zbytečným průtahům. 

Tiskopisy je možno vyzvednout na 
Kontaktním pracovišti ÚP ČR, popř. lze 
využít elektronický formulář. 
Bližší informace na tel. čísle 
950 165 250.

M.V.

!
źStrážníci MP Bechyně se v měsíci dubnu 
zaměřili na dodržování vyhlášek města 
Bechyně č. 1/2010 o zákazu konzumace al-
koholických nápojů na veřejných prostran-
stvích a č. 3/2008 o stanovení pravidel pro 
pohyb psů na veřejném prostranství. 
Strážníci se také zaměřili na kontrolu úklidu 
psích exkrementů.
źV měsíci dubnu proběhly dvě besedy na 
základní škole v ulici Školní. První se týkala 
právního minima pro žáky 8. a 9. tříd. Druhá 
byla zaměřena na §30 zákona č.200/1990 
sb. O přestupcích na úseku ochrany před 
alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

Květen
źStrážníci v měsíci květnu pokračovali v kon-
trole dodržování vyhlášek města Bechyně 
č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholic-
kých nápojů na veřejných prostranstvích 
a č. 3/2008 o stanovení pravidel pro pohyb 
psů na veřejném prostranství. Dále se 
zaměřili na dodržování vyhlášky č. 3/2010 
o místním poplatku ze psů. Strážníci při 
kontrolách zjistili, že převážná část obyvatel 
města Bechyně vyhlášky města dodržuje, 
ale jsou i tací, kteří vyhlášky města ignorují. 
Strážníci tyto přestupky řešili  do-
mluvou. Tyto kontroly vyhlášek budou pokra-
čovat s větší intenzitou i v následujících 
měsících.
źJelikož se zvýšil pohyb cyklistů, proto se 
strážníci MP Bechyně zaměřili na dodr-
žování DZ C 14a Cyklisto sesedni z kola na 
mostě Duha. Při porušení tohoto dopravního 
značení může být cyklistům udělena bloková 
pokuta až do výše 2000,- Kč.
źV měsíci květnu byla opět provedena 
kontrola dodržování rychlosti v ulicích 
Tyršova, Písecká, U Vodojemu a v ulici 
Libušina, při této akci bylo zaznamenáno 
18 přestupců. Všichni přestupci byli řešeni 
blokovou pokutou.
źDále se strážníci zaměřili na dlouhodobě 
odstavená motorová vozidla. Byla zjištěna 
3 taková vozidla. Majitelé těchto vozů byli 
písemně vyrozuměni, aby si dané vozidlo 
odstranili, nebude-li tak učiněno, bude 
vozidlo odtaženo na náklady majitele 
vozidla. Jedno vozidlo již bylo majitelem 
odstraněno.

Od měsíce března do měsíce května bylo 
uděleno 82 blokových pokut v celkové výši 
41 800 Kč a 44 domluv.

Strážníci MP Bechyně se v následujících 
měsících budou i nadále zaměřovat na 
dodržování vyhlášek města, dodržování 
rychlosti v katastru města Bechyně, 
dodržování čistoty na veřejném prostranství 
a parkování vozidel.

převážně

Za MP Bechyně Ladislav Sokol

Úřední hodiny 
Středa

8.00–10.00
14.00–16.00

popřípadě po 
telefonické 
domluvě

Den dětí a Den +otevřených dveří 
u ženistů v Bechyni

O víkendu 31. května – 1. června 2014 se 
v prostorách kasáren v posádce Bechyně 
konal Den dětí a Den otevřených dveří. Na 
jeho organizaci se podíleli příslušníci 
151. ženijního praporu a 15. ženijního pluku.

Návštěvníci měli možnost vidět například 
lehké kolové obrněné vozidlo IVECO EOD, 
buldozery, traktor-rypadlo JCB 4CX, univer-
zální stroj dokončovací UDS či odminovací 
stroj Božena 5. K dynamickým ukázkám 
patřila jízda vozem IVECO EOD, ukázka 
boje zblízka – musada či izraelského 
bojového umění Krav maga. Zájem diváků 
vzbuzovaly především pyrotechnický robot 
TALON, minový vrhač MV 3, zbraně BREN 
a maskovací oděv Hejkal.

Tisíce dětí v průběhu celé soboty plnily 
různé úkoly, a to jak „vojenské“ disciplíny, 
například střelbu ze vzduchovky či rozborku 
a sborku pistole, tak i „civilní“ – chůze na 
chůdách, hod míčkem na cíl či běh s míčkem 
na lžíci. 

Zastoupení zde měli i příslušníci 
rekrutačního střediska z Českých Budějovic.

zpracovala, foto: kpt. Miroslava Štenclová, 
tisková a informační důstojnice 

15. ženijního pluku
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TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+Kanoistika – TJ Jiskra 
Bechyně

Sjezd – V Českém Krumlově proběhl 
Jihočeský přebor ve sjezdu na divoké vodě. 
Naši kajakáři se rozhodně neztratili a v krás-
ném prostředí, kde se jelo centrem města 

Maratony – koncem května se uskutečnil přes 3 jezy, dokázali vypádlovat dva cenné 
již 37. ročník Vodáckého maratonu na řece kovy. Jan Pazourek získal stříbrnou a Fran-
Berounce. Jeho absolutními vítězi v kate- tišek Uhlík bronzovou medaili, jejich 
gorii C2 se stala posádka Jan Pazourek – přemožitelem se stal Pavel Klein z Týna nad 
Roman Mornštejn, která zdolala 60 km Vltavou, náš dlouholetý kamarád ještě z dob, 
dlouhou trať za 5:44 hod. Ještě mnohem kdy náš oddíl dělal rychlostní kanoistiku.
delší tradici má Orlický maraton, jehož Rafty – 14. ročník raftových závodů se 
78. ročník se konal poslední květnový den. uskuteční v sobotu 12. července pod 
Startuje se v Týništi nad Orlicí a po 30 km Bechyňskou duhou. Prezence začíná od 
nádhernou krajinou v povodí řeky Orlice 9 do 11 hodin, závodit se začne v 11.30 hod. 
závodníci uvidí cíl v Hradci Králové. Náš Kategorie zůstávají stejné – muži, ženy, 
oddíl reprezentoval kajakář Jan Pazourek, mixy, veteráni a mládež. Večerní vodáckou 
který vybojoval 3. místo v čase 1:58 hod. párty zahájí skupina Monotonic Stereotype 
V rekordním čase 1:46 hod. zvítězil nejlepší a po ní zahraje folk-rocková formace 
český reprezentant – maratonec Tomáš Jednímtahem. Srdečně zveme všechny 
Ježek. příznivce vodácké recese a zábavy!

za oddíl kanoistiky pazi

+Ženisté předvedli 
své schopnosti 
ministru obrany

Bechyňské ženisty navštívil 6. června 
ministr obrany Martin Stropnický v dopro-
vodu svého náměstka Tomáše Kuchty 
a velitele Pozemních sil generálmajora Jána 
Gurníka. Ministr zhlédl škálu činností, kterou 
ženista umí vykonávat, od záchranných až 
po bojové.

Dozvěděl se možnosti využití těžkých 
strojů a ženijních člunů v rámci IZS 
(integrovaného záchranného systému) 
a jejich nasazení v případě živelních 
pohrom. „Při povodních se využívá například 
PTS (plovoucí transportér), a to častěji než 
člun RUS-B, především kvůli živelnosti vody. 
Není omezen hloubkou ponoru na rozlité 
vodní hladině,“ odpovídal na dotaz velitel 
15. ženijního pluku plukovník Robert 
Bielený. 

Při dynamických ukázkách ženisté 
předvedli pokládku mostu automobilem 
AM 50, který ministrovi umožnil přejít suchou 
nohou přes malý vodní tok. Tento most je 
využíván i při bojové činnosti jednotky při 
překonávání vodní překážky. V prostoru 

robota TALON. Poté se pyrotechnik 
v těžkém obleku EOD snažil pomocí 
rozstřelovače zlikvidovat iniciátor IED 
a demonstrovat tak komplexní likvidaci 
nastražené hrozby. 

Závěrem ministr Stropnický promluvil 
k samotným vojákům: „Přesvědčil jsem se 
na vlastní oči, jak pracujete. Spousta z vás 
pomáhá lidem i při ohrožení života. Za tuto napodobeniny afgánské vesnice probíhal 
práci vám patří díky.“ výcvik jednotky EOD (Explosive Ordnance 

Disposal), zjednodušeně pyrotechniků. Zde zpracovala: kpt. Miroslava Štenclová, 
tito specialisté našli IED (improvizovanou tisková a informační důstojnice 
výbušninu), kterou identifikovali pomocí 15. ženijního pluku

+Tenisté se dočkali 
opravy tenisové 
klubovny a vybudování 
nahrávací stěny

Rekonstrukce proběhla za finanční 
podpory Nadace ČEZ, o kterou požádal 
tenisový oddíl Jiskry Bechyně již koncem 
roku 2013. Záměrem bylo zateplení celé 
budovy včetně nové fasády, která již delší 
dobu volala po opravě. Součástí tohoto 
projektu bylo vybudování nahrávací stěny 
pro mladé tenisty a pro ty, kteří si sami chtějí 
zdokonalovat techniku úderů.

Projekt splnil svůj účel. Budova je nyní 
hezkou dominantou tenisového areálu. 
Zlepšily se podmínky ubytování zejména pro 
mládež, která u nás absolvuje svá soustře-
dění. Pro naše trenéry se také velmi rozšířily 
výukové možnosti.

Za oddíl Ing. René Hartl – předseda
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+Stříbrný Martin

I letos reprezentovali Českou republiku 
na Mistrovství Evropy karate JKA tři 
závodníci z našeho klubu a opět navázali na 
minulé úspěchy, kdy na ME 2013 v Srbsku 
získal kata tým ve složení Fanda Procházka, 
Tomáš Hána, Martin Hána stříbrné medaile 
a na ME 2012 v Paříži, kde Tomáš získal 
stříbro v kata.

Letošní ME karate JKA se konalo 
24.–25. 5. 2014 v Praze za účasti 480 závod-
níků z 16 států. Tomáš a Martin byli nomino-
vaní v kata individual 14 let, Fanda v kata 
13 let a Martin navíc v kumite 14 let. Martina 
v kata vyřadil již v základním kole budoucí 
vítěz, Fanda taktéž podlehl v základním kole 
budoucímu finalistovi. Tomáš se probojoval 
až do finále, kde podlehl trojici závodníků 
z Ruska a obsadil 4. místo. Martin v kumite 
předvedl velmi dobré zápasy a přes soupeře 
z Německa, Polska, Ukrajiny a Maďarska se 
dostal do finálového zápasu, ve kterém 
podlehl po velkém boji 2:1 na body soupeři 
z Ruska a obsadil tak vynikající druhé místo.

Dnes již opakované úspěchy našich 
závodníků na národní i mezinárodní úrovni 
dokazují nejen tréninkovou píli, ale i kvalitu 
přípravy pod vedením senseie Petra Cibulky 
a pomocných instruktorů Oty Kinzla a Fran-
tiška Bošky. Tímto našim reprezentantům 
gratulujeme k vynikajícím výsledkům 
a věříme, že budou motivací pro ostatní 
cvičence a přispějí k dalšímu rozvoji našeho 
klubu. 

Pavel Hána 

+Kroužek sportovní 
gymnastiky

Děvčata z našeho kroužku se zúčastnila 
dne 26. 3. 2014 školních závodů v Táboře. 
Na těchto závodech se nejlépe umístila 
Terezka Mikšovská, a to na 3. místě. Další 
bronzovou medaili jsme získali na okresních 
závodech v Sezimově Ústí (23. 4. 2014) 
zásluhou Katky Habrové. V květnu se 
v Doubí u Třeboně konala republiková 
soutěž ve sportovní gymnastice, kde jsme 
také měli zastoupení. Děvčata zde změřila 
své síly s gymnastkami z celé republiky. Na 
závěr letošního školního roku si gymnastky 
připravily vystoupení pro rodiče. Myslíme si, 
že se akce povedla a všem zúčastněným se 
líbila. Děkujeme jim za podporu a zájem 
o kroužek. 

Za kroužek sportovní gymnastiky 
Jindra Vlčková a Zuzana Ursínyová. 
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Jihočeská televize slaví své druhé narozeniny

12. června 2014 to byly přesně dva roky, kdy Jihočeši mohli poprvé naladit svou novou krajskou televizi s příznačným názvem Jihočeská 
televize. Tato nová stanice za dva roky vysílání dosáhla obdivuhodných výsledků. Nejenže naprostá většina lidí v Jihočeském kraji zná 
Jihočeskou televizi jako svou regionální televizi, ale bezmála polovina obyvatel jižních Čech ji i pravidelně sleduje. 

Podle oficiálního průzkumu sledovanosti, který pravidelně zpracovává renomovaná agentura MediaResearch, v současnosti sleduje 
Jihočeskou televizi v jižních Čechách přes 233 000 unikátních diváků týdně. Jihočeská televize tak opakovaně potvrzuje svou dominantní 
pozici na mediálním trhu. 

„Naše redakce pociťuje vyšší zájem diváků hlavně na velkém množství reakcí na naše jednotlivé reportáže. Jsme velmi rádi a vážíme si toho, 
že nám sami od sebe telefonují s novými náměty, píší emaily, chodí za námi přímo do televize s návrhy na pořady, nabízejí témata z jejich 
okolí… velmi často se na nás obracejí i s žádostí o pomoc v různých problémech a my, pokud je to v našich silách, samozřejmě rádi vyhovíme. 
Tak vysoké číslo sledovanosti je pro celou redakci obrovskou odměnou,” uvádí šéfredaktorka JTV Petra Taudyová.

„Očekáváme, že sledovanost JTV bude i nadále stoupat. Důvodem je stále rostoucí zájem lidí o zprávy, pořady a aktuální informace z jejich 
regionu, které jim celostátní televize v takovém rozsahu nenabízí. Stále větší a větší přízeň diváků je pro mne i celý tým Jihočeské televize to 
největší poděkování za dva roky tvrdé dřiny a ten nejsilnější hnací motor k další práci. Moc si toho vážíme,“ dodává Michal Opekar, výkonný 
ředitel televize.

Jihočeská televize připravila pro rok 2014 několik nových pořadů a intenzivně také vylepšuje svoji prezentaci na internetu. „V současné době 
pracujeme na několika novinkách. Na našich internetových stránkách www.jihoceskatelevize.cz brzy spustíme online streaming, díky 
kterému budou mít naši diváci, kteří nás raději sledují přes počítač, možnost sledovat online přesně to, co v tu chvíli běží v televizi. Zároveň 
s tím už testujeme nový online videoarchiv, který jsme vytvářeli na základě požadavků našich diváků,“ komentuje plány do budoucna Štěpán 
Kuděj, marketingový manažer Jihočeské televize.

www.strechybohemia.cz

Chlebov 60, 392 01 Soběslav
tel: 603 258 686
fax: 381 523 666
email: 
bohemiastrechy@seznam.cz

Dosloužila vaše plochá střecha, objevují se vám doma plísně? Zatéká a tvoří se ošklivé vlhkostní mapy, 
omítka opadává? Nebo se vám na balkoně odlupuje dlažba, zábradlí se viklá a plechy reziví? 
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Od 1. 7. 2014 otevíráme 

novou ZUBNÍ ORDINACI
ve zdravotnickém zařízení KarinT na 
adrese Husovo nám. 530 (Tabačka). 
Přijímáme nové pacienty. 
Tel: 608 600 686 

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760


