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91 let Hanousková Antonie

Stach Ladislav
90 let Kuchařová Vlasta
85 let Jarošová Marie
84 let Sládková Marie
83 let Kalousková Soňa 
82 let Čápová Anna 
81 let Valenta Theodor
79 let Dopitová Anna 
78 let Danáková Helena

Tomanová Marie 
Sukupová Svatava
Skalický Zdeněk
Stoulil Josef

77 let Pávková Anna
76 let Drábková Miluška 

Chalupský Václav
Kodadová Miroslava

75 let Laláková Jaroslava
Zeleňák Petr
Milota Petr

autor Radko Plachta

tzv. svatojánský chléb. Byly to lusky SLAVNOST narození 
rohovníku (lat. Ceratonia siliqua), kterými sv. Jana Křtitele se měl Jan podle legendy živit na poušti. 

(24. červen) Jídelníček si zpestřoval ještě medem 
a kobylkami. Se svátkem sv. Jana Křtitele 

Svatý Jan Křtitel se jako byly spojeny četné lidové zvyky.
„prorok a ten, kdo připravil V tajemném šeru svatvečera před 
cestu k Mesiáši“ těšil sv. Janem vzplanou na výšinách ohně 
zvláštní úctě již v dobách svatojánské. Mládež ozdobí si hlavy věnci, 
apoštolské církve. opásají se černobýlem – a tichem nočním 

Nejstarší oslavy svátku rozléhá se jásot a zpěv…
Jana Křtitele jsou doloženy Tancují kolem plápolajících hranic, 
ve 4. století. Zatímco na metají do výše nasmolená žhavá pometla, 
Východě byl dáván Janův přeskakují oheň, dívají se skrze věnce do 
svátek do souvislosti s Kris- plamenův, aby jich nebolela po celý rok 
tovým křtem v Jordánu, hlava, oči… (Čeněk Zívrt).
západní církev ho slavila Velmi rozšířené pálení ohňů bylo 
v souladu s Lukášovým v dávných dobách spojeno i s oběťmi 
evangeliem šest měsíců pohanským bohům. Ochranné a magické 
před svátkem Narození vlastnosti ohně byly zapomenuty a z pálení 
Páně. Oslava Janova velkých hranic se stala zábava hlavně pro 
narození připadla na letní mládež. Na vršek velké jedle, zaražené 
slunovrat, astronomický pevně do země, se nejprve zavěsily 
počátek léta. V před- květinové věnce a pak se kolem kmene 
křesťanských dobách byl vystavěla hranice z chrastí a chvojí. 
slunovrat svátkem nastá- Vysoké plameny byly výzvou chlapcům 
vajícího léta. Lidé věřili, že k odvážným skokům přes oheň. Když 
Slunce obracející se na své hranice prohořela a kmen se skácel k zemi, 
pouti oblohou ztrácí na snažil se každý získat spadlý věneček 
chvilku svou moc nad nebo alespoň ohořelý kousek. Měly prý 

magickými silami Země. Ve kouzelný vliv na prosperitu hospodářství; 
středověku pořádala církev když se např. zavěsily na rohu dobytku, 

o světcově svátku procesí a poutě. měl být po celý rok zdravý a plodný.
Součástí oslav byly svatojánské hostiny. 
Organizovala je bratrstva sv. Jana Křtitele Milý Jene, svatý Jene,
(též svatojánská bratrstva). V době prosím Tebe poníženě, pověz Ty
křížových výprav se jako cizokrajná mně sám za sebe, za koho se vdám.
zvláštnost  na host inách podával  

(pokračování na str. 2)

+ źSchválen záměr prodeje nemovitosti - Krátce z jednání 
bašty na stp.č. 246/2 a stp.č. 246/2 v k.ú. zastupitelstva 2. 5. 2012 Bechyně.

źSchválen prodej tří volných bytových źSchválen bezúplatný převod pozemku 
jednotek Na Libuši. č.par. 2085/1 v k.ú. Bechyně z vlastnictví ČR 

- ÚZSVM do vlastnictví města Bechyně. Na ź1+1 v čp. 673 za kupní cenu 233.500,- Kč, 
základě tohoto rozhodnutí město zahájí 2+1 v čp. 659 za kupní cenu 310.000,- Kč 
jednání s ÚZSVM o převodu. Pozemky se a 3+1 v čp. 687 za kupní cenu 358.000,- Kč.
nachází pod novým hřbitovem – tzv. cesta do źZastupitelstvo rozhodlo o realizaci 
Krystlí.2. etapy rekonstrukce nám. T. G. M. a okolí 
źSchválen prodej pozemku par.č. 1481/15 v letošním roce. Rekonstrukce se týká ulic 

2o výměře 48 m , k.ú. Bechyně za celkovou Klášterní, Široké, Kašpara Malého 
kupní cenu 5.280,- Kč a prodej pozemku a Valtrovy.

2par. č. 1481/21 o výměře 48 m , k.ú. Bechyně źZastupitelstvo určilo na základě výsledků 
za celkovou kupní cenu 5.280,- Kč. Jedná se voleb členy osadního výboru ve Hvožďa-
o zaplocené pozemky, které byly užívány nech. Osadní výbor bude pracovat ve 
majiteli přilehlých nemovitostí.složení Vlastislav Hovorka, Jan Hruška st., 

S ohledem na rozsah některých přijatých Dita Klasnová, Ing. František Vaníček 
usnesení není možné všechna zveřejnit ve a Václav Veselý. Předsedou osadního 
zpravodaji. Všechna usnesení zastu-výboru se stal pan Vlastislav Hovorka.
pitelstva a jejich úplná znění jsou zveřejněna źZájem města na odkoupení pozemků ve 
na úřední desce a na webu města 

vlastnictví Stát. statku Jeneč, státní podnik (www.mestobechyne.cz), případně jsou 
v likvidaci trvá. Jedná se o pozemky v k.ú. k nahlédnutí na MěÚ.
Bechyně a k.ú Senožaty. Zastupitelé uložili (fs) 
starostovi jednat o podmínkách prodeje.

+
Rádi bychom připomněli některým 
obyvatelům města, že výsadbu do 
vlastních truhlíků lze pořídit 

v zahradnictví, květinářství, případně na 
tržišti. Obecní truhlíky skutečně nejsou 
osázeny k tomuto účelu, i když to tak někteří 
zjevně chybně pochopili.

Kulturní středisko města Bechyně 

nabízí pronájem nebytových prostor 

v kulturním domě (bývalá pobočka 
2sázkové kanceláře) 69 m  od 1. 7. 2012. 

Bližší informace: tel. 606 911 007, 

e-mail reditel@kulturnidum.cz
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(pokračování ze str.1) Král Herodes Antipa pak vládl až do r. 39, a mnoho podobných věcí, vyznaly se ale 
Svatojánská noc, předcházející svátku kdy byl Římany sesazen. Ještě předtím se zárověň i v léčebných vlastnostech rostlin, 

narození Jana Křtitele, je vůbec plná však nechvalně zapsal do dějin křesťanů jejichž účinky uměly využít. A věděly také 
zázraků. Po celé generace se v tuto noc znovu – za jeho vlády byl odsouzen a ukři- přesně, kdy je mají trhat. Právě svatojánská 
chodí na sběr bylinek do léčivých nebo žován Ježíš. noc byla pro sběr jedním z nejdůležitějších 
kouzelných lektvarů. Podle l idové Po Janově smrti o něm Ježíš řekl: „Mezi termínů. 
pověrečnosti rozkvétal o svatojánské noci těmi, kteří se narodili z ženy, nepovstal nikdo Atributy našeho vybraného světce: 
uprostřed lesů květ kapradí. Nálezci větší než Jan Křtitel.“ Toto ocenění se stalo beránek, kříž, kožešina, křest, dítě, had, 
propůjčoval schopnost porozumět řeči základem pro uctívání Jana Křtitele v celém hlava, Ježíš Kristus, mušle, plást medu, 
zvířat, rostlin a stromů a otevíral cestu křesťanském světě. První zprávy o církev- podnos, rouška aj.
k zakopaným pokladům. O sv. Janu sbíraly ních oslavách jako svátku pocházejí až V Novém zákoně Jan Křtitel zdraví Krista 
babky kořenářky tzv. svatojánské koření. z roku 506. Význam Jana Křtitele tkví v tom, jako Beránka Božího, což je narážka na 
Říkalo se tak devateru léčivek, které léčily že právě on zavedl křest vodou, jeden Izajášův obraz beránka vedeného na 
horečku, kašel, žaludeční nevolnost z nejdůležitějších rituálů, jimž jsou noví porážku, aby sňal hříchy lidstva. A snad i na 
a nespavost a pomáhaly od zlých myšlenek věřící přijímáni mezi křesťany. Tento obřad židovský zvyk obětovat o Velikonocích 
a uhranutí. Patřily mezi ně pelyněk (černobýl uvedení do církve byl původně prováděn beránka. Svatý Jan Křtitel proto bývá často 
či pás sv. Jana), třezalka, svalník (ostruha ponořením do vody, a proto se budovaly zobrazován jak drží beránka. Když půjdete 
rytířská), kořen kapradí (svatojánská v kryptách nejstarších kostelů malé bazény. do Pouště u Bechyně ke kostelíku sv. Jana 
ručička), blín černý (vlčí ocas) a jalovec. Později se křest prováděl jen politím hlavy Křtitele, najdete tam na fasádě plastiku 
Dívky, které se chtěly před adventem svěcenou vodou z křtitelnice. s beránkem a latinským nápisem: „Vicit 
provdat, vily o svatojánské noci na odlehlých Jan Křtitel se stal patronem Malty, agnus noster, eum sequamur“
místech z lučního kvítí věnce, a když se francouzských krajů Burgundska a Pro- Zvítězil náš beránek, následujme ho.
pozdě v noci ukládaly ke spánku, kladly si je vence. Také mnoho řemesel a profesí má 
pod hlavu. Ve snu se jim zjevil budoucí tohoto světce jako ochránce – mezi jinými Použitá literatura:
ženich. Druhý den házela děvčata věnec do tkalci, krejčí, kožešníci a koželuzi, barvíři, Halamová, Elizabeth: Světci. Kdo jsou jak 
řek a potůčků, aby voda spolu s nimi odnesla vinaři a hospodští, také hudebníci, tanečníci vám pomáhají. Praha, Volvox Globator, 
nemoci a zlo. Věnci o slunovratu zdobily a zpěváci, ale i majitelé biografů. 1996.
domy a chlévy. Dobytku se do krmení Prastaré obyčeje měly velmi tuhý život. 

Pfeiderer, Rudolf: Atributy světců. Praha, přidával květ třezalky. Komu se podařilo najít Církvi se nepodařilo je vytlačit ani ustavením 
UNICORNIS, 1992.kvetoucí kapradí, mohl věštit i budoucnost svátku sv. Jana Křtitele. A tak se prolnuly 

a vůbec měl navždy štěstí. Nebylo to však starodávné pověry s některými pozdějšími Pracný, Petr: Český kalendář světců. Praha, 
snadné, musel zachovávat řadu tajných zvyky. V některých krajích se zachoval zvyk Ewa edition,1994.
magických rad. Nesměl se leknout démonů připravit v předvečer svátku postýlku pro Skružný, Ludvík: Atributy vybraných biblic-
a různých strašidel, zemětřesení, hromů sv. Jana. Byl to polštářek naplněný voňavou kých postav, světců a blahoslavených. 
a blesků. Pod vlivem křesťanství se mateřídouškou, který se položil pod stůl a na Čelákovice, Městské muzeum, 1996. 
z démonů stali čerti a ďáblové, ale jinak něj svatý obrázek Jana Křtitele. Rodiče pak 

Vavřincová, Valburga: ?článek z časopisu?, zůstala víra v hledání tajemného nezmě- dětem vyprávěli, jak si v noci unavený světec 
nezaznamenánoněná. přišel odpočinout a za odměnu jim tu nechal 

Vraťme se však ke sv. Janu Křtiteli malé dárky a sladkosti. Někde se místo Vondruška, Vlastimil: Církevní rok a lidové 
(Giovanni Battista). polštářku jen posypala podlaha mateří- obyčeje. Čes. Budějovice

Jan se narodil pouhých šest měsíců před douškou nebo jinými bylinami a na ně se Vondrušková, Alena: České zvyky a oby-
Ježíšem, jeho otcem byl jeruzalémský kněz položil bílý ubrus a obrázek. čeje. Praha, Albatros, 2004.
Zachariáš a matkou Alžběta, příbuzná V minulosti si lidé neuměli vysvětlit původ 

Informace z internetu.Panny Marie. Po dovršení třiceti let se stal nemocí ani bolesti, neměli léky v dnešním 
 –ap–poustevníkem. Žil na poušti u Mrtvého moře, slova smyslu. A tak přikládali velký význam 

oblékal se do šatů z velbloudí srsti a jedl magii a nejrůznějším 
kobylky upražené na kamenech, také med pověrám. Věřili, že 
a již zmiňovaný svatojánský chléb. Pak nemoc může způsobit 
odešel k řece Jordán, kde se brzy stal nepřející člověk, zvíře 
známým a oblíbeným kazatelem. Předpo- i rostlina.
vídal příchod Krista – Vykupitele a řadu Vliv církve se projevil 
svých posluchačů přesvědčil, aby se dali h lavně ve spojení  
pokřtít vodou z řeky a tím se očistili od všech starých pověr s vírou 
hříchů. K Jordánu přišel i Ježíš a sv. Jan ho v autoritu světců, kteří 
také pokřtil. Touto významnou událostí mohli pomoci při uzdra-
začala podle Bible Ježíšova činnost jako vení. Také znamení 
vyvoleného Božího syna. kříže se často použí-

Stále rostoucí popularita Jana Křtitele valo pro odhánění 
však provokovala vládce Galileje Heroda nemoci.
Antipu. V čase, o němž vyprávějí tyto Některé  metody 
legendy, ovládali Palestinu Římané a ti léčení byly všeobecně 
dosazovali na trůn místní krále. Prvním byl známé, jiné, hlavně 
Herodes Veliký, známý tím, že ze strachu zaříkávání a podávání 
před Ježíšem dal krátce po jeho narození speciálních bylin, znala 
vyvraždit všechny malé chlapce v Betlémě. jen hrstka vyvolených. 

Jedním z jeho nástupců se stal Herodes Z a ř í k á v a č k y  b y l y  
Antipa. Vzal si za manželku ženu svého většinou ženy, a aby 
bratra. Jan Křtitel jej začal veřejně kritizovat, měly při léčení úspěch, 
protože takový sňatek považoval za musely se řídit mnoha 
nemorální. A tak král a jeho žena Herodiada pravidly. Například 
připravili Janu Křtiteli smrt, která se později platilo, že si nikdy samy 
stala námětem mnoha divadelních her. neřekly o odměnu. 
Hlavně Herodiada se chtěla přísného Mnohé zaříkávačky 
kazatele zbavit a využila k tomu svou dceru byly zároveň i velmi 
Salome. Ta zatančila svému nevlastnímu zkušené bylinkářky. 
otci tak svůdně, že jí unáhleně slíbil jakékoliv Používaly sice i tak 
přání. A Salome si podle rady své matky absurdní pomůcky jako 
přála hlavu Jana Křtitele, který byl již v té mrtvou myš či krtka, 
době ve vězení královského paláce. Její kamínky a dřívka, žížaly 
přání bylo splněno a Jan Křtitel byl sťat. či vařená myší ouška 
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Cínová křtitelnice v kostele sv. Matěje



A budiž mi prominuta ještě jedna osobní 
vzpomínka k doplnění obrázku tehdejší 
doby. 

Do svěží krásy bechyňské přírody zapadl 
slunný den Božího Těla. Nakadeřené 
bělostné družičky se zřejmým vědomím 
důstojného svého poslání vykračovaly před 
oknem mého pokojíku u „Bílého zvonu“ přes 
náměstí a kluci obdivuhodně čisti a vyžeh-
leni mířili již také ke škole. Oblékl jsem nové 
světle šedé letní šaty, drobně kostkované, 
nasadil „Panama“ klobouk, tehdy odvážný 
luxus pro učitelský rozpočet a zamířil za nimi 
vykonat služební povinnost – dozor při 
náboženském cvičení. Před školou na 
cvičišti stály již šiky připravené k pochodu, 
jeden jako proud bělostné pěny, ze které má 
se zrodit budoucí Afrodita, druhý temný 
mrak, v němž stajena je výheň Hefaistova. 
Pozdravil jsem se s kolegy, ujmul se svého 
úseku a po několika stručných informacích 
svému „mužstvu“ hnuli jsme se k náměstí, 
abychom se zařadili do církevního průvodu. 

příležitosti, úřední činnosti velmi vzdálené, Spokojen, že toto veřejné vystoupení prošlo 
kryl se úplně s tehdejší skutečností. – bez deliktu – měl jsem tehdy ve třídě 

Do politického klidu Bechyně vpadly 101 dítě, mezi nimi několik znamenitých 
tehdy první zprávy o Švihově procesu. revolucionářů „proti stávajícím řádům“ – 
Dr. Šviha, okresní soudce, nár. soc. prožil jsem příjemně krásné volné odpo-
poslanec na říšské radě obviněn byl z konfi-ledne a s veselou myslí nastupoval jsem 
dentství. Vlastenecká společnost odsoudila druhý den ráno do práce. Ale již zdálky 
ho bez velkého rozboru jeho činů jako skvrnu pozoroval jsem před železnými vraty 
na národní cti a tím byla s celou událostí školního parčíku nevídaný zjev. Neklidně 
hotova. Nechtěla o ní víc slyšet, považovala přecházel tam pan ředitel jako v nějaké těžké 
ji za hanbu, byla ráda, že ji má s krku a zlobila starosti. Na pozdrav sotva mi odpověděl a se 
se na každého, kdo ji vytahoval na světlo. zasmušilou tváři mi oznámil: „Čekám na vás, 

V Bechyni četly se tehdy mezi intelek-pane kolego. Pojďte se mnou do ředitelny.“
tuály „Nár. Listy“ a „Nár. Politika“, která tu Jsi-li člověk hříšný, mnohokráte upozor-
a tam zapadala i do vrstev lidových, v Okres. ňovaný, že tvoje hlava není tvoje hlava, ale 
hosp. záložně odebírali „Venkov“, v městě úřední pouzdro pro výnosy c. k. nadřízených 
a okolí počal se již ujímat „Lidový Deník“. orgánů, nikdy, nejsi jist, nesáhl-lis opět 
Všechny tyto listy tlumočily přesvědčení opovážlivě na některou ostrou hranu 
vůdčích politiků, že tato ostuda má být co rakouského paragrafu. Tentokrát jsem však 
nejrychleji odstraněna s veřejného fora. na sobě opravdu viny nenalézal.

Prof. Masaryk postavil se však proti A za dveřmi ředitelny: „Pane kolego, pro 
tomuto proudu a svými žurnalistickými to, co jste včera provedl, nemám opravdu 
zásahy do sporu v „Čase“ a jednáním ve dostatečných slov odsouzení.“ – 
funkci poslance říšské rady snažil se přivést „Nechápu, pane řediteli.“
spor do takového stadia, aby jako v jiných „Prosím vás, všechny úřady vystoupí 
politických procesech, jichž se zúčastnil, v největším lesku, sbor keramické školy 
tady opět musela vystoupit před evropskou vyrukuje v uniformách, samé zlato a vy se 
veřejnost celá mravní ubohost tehdejšího postavíte k žactvu v šedivých šatičkách a ve 
rakouského byrokratického aparátu slamňáčku. Kdybych byl tušil, že je to 
i poměrů u císařského dvora. – Nebyl v tom možné, byl bych přikázal oběžníkem černé 
stejně pochopen jako v mnohých jiných šaty, ale viděl jste, že všichni to sami chápou 
svých snahách před válkou. Byl krátkým jako samozřejmou věc.“
soudem považován za škůdce na dobré Musel jsem se ovšem bránit, byl jsem 
pověsti národa jako často jindy. posouzen jako skvrna na representaci školy: 

Z tohoto rozporu vznikaly debaty, které „Nebyl bych asi ani potom poslechl této 
poskytly příležitost upozornit na osobnost výzvy, protože mojí úřední povinností nebylo 
Masarykovu mnohé, kdo o něm věděli jen zvýšení lesku slavnosti, ale dozor k mládeži, 
z jednostranných zaujatých výtek svého práce, ke které není předepsán černý úbor. 
tisku. Bývalo to hlavně v neděli večer na Měl jsem nové sváteční šaty a čest školy 
„Panské“, po důkladné odpolední četbě jsem tedy neposkvrnil. V těchto mezích budu 
obsažnějších nedělních zpráv a článků. jednat vždy svobodně, pane řediteli. Je tak 
Vracíval jsem se v tu dobu z dvoudenní málo učitelské svobody, že každou její píď je 
pěvecké zkoušky obyčejně do nejrušnějšího třeba hájit.“ – Takový byl asi obsah naší 
rozhořčení. Rád však přiznávám, že námitky rozmluvy.
moje bývaly vyslechnuty klidně, třeba se To byl r. 1913. V roce 1914 nebyl vydán 
zřejmou shovívavostí slušně vychovaných slíbený oběžník a v roce 1915 a následují-
lidí k mému „mládí“ – měl jsem tehdy cích chodil každý v takových šatech, jaké mu 
Kristova léta. Myslím, že ty hovory nebyly zbyly z lepších časů. – Bylo by nesprávné, 
zbytečné pro pozdější rychlou orientaci aby tento pohled do poměrů doby byl 
místní v situaci válečné a revoluční. posuzován jako pouhá libůstka jediného 

R. Burian, člověka. Taková byla doba. Bylo tu snad 
čas. Lázně Bechyně, červen 1938trochu příliš úřední úzkostlivosti, ale poukaz 

(pokračování příště)na vystupování ostatních úřadů při této 

Vzpomínky na Bechyni 1912

+Vyvěrající prameny 
daly vznik lázním

Bechyně byla hlavním městem župy 
bechyňské, bylo zde zámecké panství, velké 
arcijáhenství, klášter a známé poutě. Také 
ale nevyužité prameny s léčebnou pověstí, 
které byly přístupné všem. První zmínky 
o léčení na místě dnešních lázní se dozvídá-
me z třeboňského archivu z r. 1576, kdy 
šlechtic v dopise se Petru Vokovi z Rožm-
berka omlouvá a slibuje, že jistě jeho 
pozvání někdy k léčení využije. Toto pozvání 
naznačuje, že léčení neduhů v Bechyni bylo 
všeobecně známo. O dalším trvání lázní se 
dozvídáme z darovací listiny Petra Voka 
z r. 1594, kdy městu Bechyni daruje rybník 
Stříbrnický, menší rybník u lázní. Tento 
rybník dnes už nenajdeme. Byl zasypán při 
stavbě sídliště za dráhou a upraven na park. 
Dnešní cesta z města do lázní vede po 
bývalé hrázi tohoto rybníka (městský park 
u hotelu Drak). 

Začal se měnit životní styl, společenský 
život i pohled na hygienu. Objevují se nové 
názory na léčení nemocí a likvidace moro-
vých a cholerových epidemií. Rožmberkové 
v Bechyni tuto snahu realizovali založením 
špitálu. 

Koncem 16. a začátkem 17. století se 
v Rakousku rozmohlo zřizování lázní všude 
tam, kde jen k tomu byly trochu přijatelné 
podmínky. Šternberkové koupili Bechyni od 
Petra Voka (r. 1596–1715). Znali dobře 
prameny léčivé vody nacházející se na jejich 
pozemku. Dar přírody využili ke stavbě 
skromných lázní. Přesné označení místa se 
ve městě vžilo. Zámecké zápisy dokazují, že 
pojmenování lázně byl vžitý orientační 
pojem, kterého se používalo i při úředních 
záznamech. V jednom zápise z r. 1647 se 
např. uvádí, že: „pan Václav Holušický 
prodal pole své nad rybníkem Stříbrnickým, 
vedle cesty na Libuši, kudy se z města 
k lázním chodí“. Roku 1649 Václav Kříž 
prodává chalupu Barvířskou, která stála nad 
horním mlýnem pod lázněmi. První úřední 
záznam o pojmenování těchto lázní tedy 
známe r. 1647. 

Jak vypadaly tehdejší lázně? Postavený 
dřevěný dům měl v přízemí několik 
dřevěných van a v poschodí pokojíky pro 

Městský zpravodaj Bechyně / ČERVEN 2012 3



pacienty, kteří si tento přepych mohli dovolit. 
Voda z pramene byla shromažďována do 
rozšířené nádrže a odtud vedena dřevěnými 
rourami do van.

Tyto dřevěné lázně se nacházely asi 
v těch místech, kde je dnešní LD Šárka. 
Léčebné výsledky musely být dobré, protože 
zájem o léčení stále vzrůstal. To byla dobrá 
známka, že návštěvníkům se v Bechyni líbí, 
a že jsou s místní léčbou spokojeni. Zámku 
(Šternberkům) také záleželo na tom, aby 
lázně reprezentovaly hlavní město župy 
a byly i doplňkem tehdejšího společenského 
života. Rozšířili přístavbou starou budovu 
lázní, a tak zvětšili kapacitu o další počet 
koupacích van i pokojíků pro ubytování. V té 
době byla léčba založena jen na využívání 
dvou pramenů (Karlův a Mariánský).Takto 
rozšířené koupele byly již pojmenovány 
názvem Libušiny lázně v Bechyni. Nevíme, 

činku a klidu. Kouzelné procházky po jaký postup byl při léčení dodržován, 
stráních, zákoutí skal, vyhlídky, břehy nedochovaly se žádné zprávy.
porostlé borovicemi i procházky městem. To Byly to první lázně na jihu Čech, 
vše je dodnes příjemným doplňkem umístěné v nádherném prostředí lesů, se 
lázeňské léčby v Bechyni.zdravým podnebím v nadmořské výšce 

425 m, nad hlubokým skalnatým korytem 
řeky Lužnice. Okolí nabízelo vše k odpo-

a jediné 

Lázně Bechyně s.r.o. Dagmar Faktorová

Vyobrazení lázní podle prof. Gelhausena 
r. 1730. Velkostatek vydal v té době brožuru 
Paarovsko-Šternberské lázně a jejich 
využití.

Příště: střídající se nájemníci od r. 1765 
do 1816, nebezpečí zániku lázní, stavba 
první hrázděné budovy lázní.

+
Podstatná část zápisů v „knize – Jak se žilo v Gierslebenu Vzpomínka na říši 

památníku“ je o životě v Gierslebenu. Pan – 16. 5. - 25. 3. 1945
– Jan Ševčík Ševčík si tento silný sešit pořídil až v r. 1942, 

Jak žil český dělník v Gierslebenu vylíčil 
do té doby si veršoval a zapisoval zřejmě do 

Jan Ševčík v básni o 25 slokách „Práce je Po delší době jsem se zase podívala do školního sešitu a z něj vše do nového sešitu 
naše vojna“. Volný čas, pokud nějaký byl, naší muzejní knihovny. Začala jsem si přepsal. Nejvíce přímých zápisů je z r. 1943.
ubíjeli dělníci různě – „v kině, hospodě, na prohlížet silný sešit formátu A4. Když jsem Překvapilo mne, že sešit není obyčejný 
baráku při všelijakých věcech a též dokud to ho otevřela, upoutala mne kresba na první deník, je něco jako památník, je plný veršů 
nebylo zakázáno s místními domorodci stránce a nápis: „Domů, domů se rád jednou a kreseb. Autor své myšlenky a to, co 
a děvčaty. Hodně času jsem též promarnil na každý vrátí“ s datem 20. října 1943, prožíval, velmi často vyjadřuje ve verších. 
kulečníku, který jsme měli na baráku s označením místa Giersleben a podpisem V zápiscích vzpomíná na domov, na 
k dispozici. Několikrát jsem též prohrál sázky Jan Ševčík. maminku, svou milou. Jsou tam i verše od 
a po dvakrát jsem projel i moje vlasy, které Jan Ševčík byl bechyňský rodák, jeho „spoludělníka“ Míry Marka a různé 
jsem si nechával růst a pak za jásotu pocházel z Lišek, vyučil se malířem pokojů, citáty. Po přečtení jeho „knihy – památníku“ 
kamarádů mně byly oholeny. Nebo jsem od 12. dubna 1939 do konce dubna 1945 byl si může každý člověk udělat obrázek o tom, 
musel chodit jako hasič 25× kolem baráku. na práci v Říši. V době protektorátu mnoho jak se žilo našim lidem nasazeným na práci 
Karet jsem se úplně vystříhal a akorát jsem mladých lidí pracovalo v Německu. Po v Říši. Autor v Říši pracoval prakticky 6 let 
hrál karty na Štědrý večer a to až do rána do mobilizaci v srpnu 1939 byla většina a proto můžeme sledovat, jak se měnily 
8 hodin. Také jsme trochu blbli za holkama. německých dělníků povolána do armády, na postupně jeho životní podmínky.
Na baráku se dost držel kamarádčoft a dost jejich pracovní místa nastupovali dělníci Vzpomínkám na domov věnoval mnoho 
to mezi námi klapalo, až na pár frajerů, kteří z Čech a později i z jiných okupovaných veršů, zvláště v prvních letech. Vybrala jsem 
si trochu více foukali.zemí a zajatci. Z Čech nejdříve posílal pro čtenáře několik z nich.

Co jsem se též naučil a mám to k dobru, pracovat do Německa Pracovní úřad ty, kteří 
„Vzpomínka na domov“ vařit.“ Jan se doma nikdy nezajímal o to, jak byli nezaměstnaní, ale byli tam dislokováni 
Kde domov můj? maminka připravuje oběd nebo večeři, aby také odborníci z některých našich továren, 
Lišky! je „obdařila teplým jídlem“. pak šli na „nucenou práci“ do Říše celé 
To je ta malá vesnička, „Poslední čas nás hlad donutil k tomu, ročníky, hlavně ročník 1921.
kde dřív jsme se nudili abychom se pokoušeli sami si něco uvařit. V Německu téměř po celou dobu pobytu 
a dnes na rukou ji nosili!“ Neb co se dostalo na lágru, to se tak člověk (od 12. 4. 1939) pracoval u firmy Richard 

najedl, párkrát se otočil a již měl zase hlad. Kampmann z Hannoveru. Pracoval na Dále úryvek z básně „Městu rodnému“
Vařilo se vše možné, jak holt byl kdo silný stavbě a opravě železničních tratí v okolí 

„Ve snění – města rodného v zásobách, tak podle toho si mohl dovolit Halle. První 3 roky vystřídal několik míst. Byl 
já obraz zřím, vařit a dopřát. Některé věci jsem dostal ubytován většinou v podnájmech v Halle a 
snad není na světě jiného, k vaření z domu a ostatek jsme si vždy nějak jeho okolí. Pokud bydlel p. Ševčík v Halle, 
o kterém tak často sním. opatřili, ať to bylo jakýmkoliv způsobem.“byla práce a život snesitelný. Tak jak se válka 
Snad zas přijde brzy den,

prodlužovala a Německo mělo stále větší K dispozici měli, dokud byla odemčená kdy obraz ten zřím v plné kráse,
potíže, tak se také zhoršovala situace těch, kuchyně, kamna. Na baráku bylo hodně to nebude již pouhý jen sen,
kteří v Německu pracovali. Museli nahradit elektrických vařičů, amatérsky vyrobených. ale ta Bechyně skutečná zase.“
Němce, kteří odcházeli na frontu, ale museli Také p. Ševčík si udělal vařič. Vařiče sice 

Stejně vřele jak vzpomínal na domov, také pracovat daleko více. Od 16. května byly zakázané, ale nikdo na to nebral ohled 
Bechyni, vzpomínal na Čechy.1942, kdy se firma „Kampmann“ přestěho- a vařilo se pořád dál. Jak vypadala týdenní 

vala do Gierslebenu, byli její dělníci „Já vzpomínám strava na lágru?
ubytovaní ve společném lágru. Zhoršilo se na jednu krásnou zem, Podle jídelníčku, který se pravidelně jim bydlení, prodloužila se doprava na jí v srdci mám, týden po týdnu opakoval – po pondělní pracoviště, často dojížděli až 100 km, jak drahý diadém, fazolové polévce v úterý následovala cestovali i 4 hodiny, vraceli se i po já vzpomínám polévka zelná, obzvlášť oblíbená byla 20. hodině. Pracovní doba se počítala až od a tiše k nebi šeptám, středeční tuřínová, které říkali „kvaky“, ve příchodu na místo. Pracovali na opravě jak rád tě mám, čtvrtek karbanátek s bramborem, v pátek se a stavbě tratí, takže celý týden venku za ty drahá vlasti má!“ střídala polévka fazolová s krupičnou kaší, každého počasí.
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„v sobotu, to je podívaná, když každý párá 
slanečka. Nakonec v zoufalství ho shltne 
i s kostmi“. Nedělní oběd hovězí polévka, 
brambory, maso, omáčka, byl zakončen 
sladkou tečkou – pudingem. Jeho účinek byl 
doslova katastrofický – jeden pán „běžel 
jednou plných 12 kol“.

Týdenní lístkový příděl byl 3,5 kg chleba, 
20 dkg cukru, 15 dkg másla, 7 dkg 
margarinu, 3 lžíce marmelády, 10 dkg 
tlačenky, 10 dkg játrového salámu, 10 dkg 
krvavého salámu. Nejvydatnější potrava 
však byla z balíků se značkou „made in 
Böhmen“. V opatřování jídla byli kamarádi 
vynalézaví. 12. 1. 1943 „bylo špatné počasí 
a v práci jsme za ten den vymrzli, foukal 
pronikavý studený vítr, tak jsme poledne 
drželi v širé přírodě a byli jsme zimou 
donuceni rozdělat si pořádný oheň. Jeden 
ze spolukamarádů přišel na nápad opéct 
řípu cukrovku (zbytky byly na poli) … 
chutnala dost dobře“. Sám si napsal: 
„Dneska se mohu již pochlubiti leckterými 
novinkami, které zůstanou tajem mé 
kuchařské knihy. Z jejího obsahu uvádím 
následující recept:

„Špinavé a kulaťoučké brambory se zbaví 
všeho toho svinstva, co na sobě mají, 
vypráním ve vodě 30 st. teplé. Pak se vaří asi 
½ h. až začne jejich slupka pukat. Za tohoto 
stavu se z nádoby vyjmou, nechají vypářit, 
zbaví se všech oček a sypou obilnými 
otrubami. Je to chutná a velmi výživná 
pochoutka, hlavně pro příslušníky nižšího 
stavu.“

O tom, jak se také dá doplnit jídelníček, 
složil 12. 12. 1943 Mirek Marek „Baladu 
z hamstrů“. Balada je dosti dlouhá, tak 
alespoň pár úryvků: 

17. 10. 1943 byl z popudu otravy a nudy 
uspořádán na lágru koncert v lidovém tónu. 
Plakát při vchodu do sálu oznamoval 
prvotřídní program „jazového“ orchestru 
„Karamba“. Největší úspěch měl virtuos na 
vozembouch pan Čamrdář ze Žirovnice 
(Jaroslav Soukup), na ukončení programu 
se hudba i obecenstvo seřadilo a průvod 
prošel místnosti lágru kolem odpočívajících 
dělníků. Úspěch byl mimořádný, výtěžek 25 
feniků.

V okolí Halle pracovalo nejen mnoho 
Čechů, ale i jiných cizinců a občas pořádali 
sportovní dny. 1. 8. 1943 pořádal místní 
sportovní klub D. A. F. v Köthen sportovní 
den všech cizinců pracujících v Köthen 
a okolí. Účastnil se ho i český sportovní 
kroužek z Gierslebenu. 

Do Říše musel nastoupit na práci také 
jeho kamarád z Lišek Jenda Jankovský. 
Pracoval v Junkers Werku v Köthen, což 
bylo nedaleko od Gierslebenu, a tak se 
p. Ševčík těšil, že se budou moci 
navštěvovat. „Hned mě vždy bylo aspoň na 
chvíli mileji a aspoň si člověk má s kým 
rozprávět o domově a o svém mládí, které 
jsme společně prožívali u nás doma na 
Liškách.“ 

V lágru s ním žilo 36 „spolubojovníků 
o chléb“. V sešitě najdeme jména jeho 

Blízko tratí na strništi
kamarádů, v r. 1943 tam s ním bylo 41 

z oraček jen pára sviští
Čechů. Pan Ševčík byl důkladný, u každého 

hromadí se fůra kluků, „Úderem třetí hodiny je dán povel 
jména se poznamenal: věk, bydliště, 

Kampmanovci přezývaní… k nástupu. Za řízného pochodu a bouřlivého 
původní zaměstání, stav (svobodný, ženatý) 

Jeden z kluků u oračky jásotu diváků nastupují v trojstupech 
a také je nechal u jména podepsat. V té době 

natažené spatří ptáčky. očekávání závodníci. První Vlámové, druzí 
jim bylo 20–24 let, 4 byli starší. Dobře si 

Ach, to nejsou ptáčkové, Francouzi, třetí Češi a jako poslední 
rozumněl s učitelem Mirkem Markem 

to jsou přece křečkové. Holanďané. Na naše chlapce je radost 
z Dobroměřic u Loun a Standou Vajnerem 

Haló pane od oračky pohlédnout. Skupina lehkých atletů v bílých 
z Českého Brodu. Podobně jako on 

načpak chytaj tyhle křečky? trenýrkách a bílých tričkách s lvíčkem 
veršovali a skládali různé balady. Mirek 

„To je tak, ti tvorové, uprostřed prsou. Za nimi foodbalová 
Marek byl i dobrý muzikant. Protože jednu 

těm říkají hamstrové! jedenáctka v bílých trenýrkách, červených 
neděli (9. 5. 1943) bylo špatné a nepříjemné 

Ty maj maso jak maliny tričkách – všichni též s lvíčkem na prsou, 
počasí, tak Marek s Vajnerem se z dlouhé 

vždyť již se sbíhaj sliny prodchnuti touhou po vítězstvích. Boje 
chvíle dali do skládání a za necelé 2 hodiny 

až je večer budu péci. začaly lehkou atletikou, mezi tím byly 
napsali „Baladu o 36 bojujících o chléb“ na 

Běžte si je nachytat sehrány foodbalové zápasy a o přestávkách 
každého spolubojovníka a večer se už 

budou vám taky chutnat“. předvedli Vlámové jejich národní tance. 
zpívala. 

A tak kluci bez říkání V lehké atletice získávají Češi veškerá první 
dali se hned do chytání… Ne vždy svůj čas k odpočinku (v neděli) místa, až na štafetu na tisíc metrů, které 
Běhá jich tu velké množství… ubíjeli v kartách a obdobných hrách. Občas získali Holanďané. Kopaná skončila po 
A tak není divu snad se jim podařilo zorganizovat i „ušlechtilejší“ rušném a napínavém boji mezi Čechy 
že je hamstrů plná lať… zábavu. Jak taková zábava vypadala, a Vlámy 3:2 pro Čechy a tím si zajistili také 
Když se v lágru sešeří můžeme také najít v jeho „knize – první místo v kopané.“
připravují večeři… památníku“. Jiřina Trčková
Vedle zase na pekáči (pokračování příště)
pečeně se tam otáčí.
Všude maso, to je radost
kdy ho snědí mají starost
naši lovci – kuchaři…
Omastek maj na tváři,
neb jsou hamstři samé sádlo
kuchaři maj mastné prádlo…
Hamstři ztloustli jen z obilí
a tak proto páni milí
kvůli hamstrům národa
malá byla úroda.

Pan Ševčík se podle zápisu ve svém 
sešitě 31. 6. 1942 vážně zranil na noze a od 
14. 7. do 3. 8.  byl v nemocnici v Bunburgu.
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www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ červen 2012

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE

Pondělí 11 a 18. června / od 16.00 hodin / Městská knihovna 

PILATES
Každý čtvrtek v klubovně KD od 9 hodin cvičení pro ženy (střední 
zátěž), od 10 hodin pro ženy 50+ (protažení, cvičení pro pohodu) 
Bližší informace na tel.č. 775 182 010.

STREET DANCE
Každé úterý od 16.30 hodin v klubovně KD
Bližší informace na tel.č. 724 047 369.

PRO DĚTI

HUDBA

KURZY, SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY

DĚTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Pátek 2. června / 15.00 – 17.00 hod. / startovné 10 Kč / Před KD, 
při nepřízni počasí prostory KD
KSMB ve spolupráci s Levicovým klubem žen a SDH Bechyně si 
připravilo klání sourozeneckých, kamarádských a rodinných 
družstev. Pro děti jsou připravené různé soutěže k ověření fyzické 
zdatnosti, logického myšlení, ale i soutěže humorné. Na každého 
sportovce čeká sladká odměna a vyhrává opravdu každý!

Městské muzeum, otevřeno:
Út – Pá   9.30–12.00 13.00–16.00
So – Ne 13.00–17.00

LOUTKOVÁ DIVADLA (výstava loutek a loutkových 
divadel z Bechyně a okolí)

BECHYŇSKÁ ZÁKOUTÍ (srovnání pohledů na 
bechyňská místa očima M. Gärtnera a kněžny M. A. Q. Paarové) 

KERAMICKÉ KACHLE (výstava unikátního souboru 
glazovaných kachlů jako připomínka kamnářské tradice místní 
keramické školy).

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DALŠÍ ČÁSTI 

  STÁLÉ EXPOZICE
Čtvrtek 28. června / od 16.30 hod. / Městské muzeum
Městské muzeum zpřístupní další části stálé expozice (nejstarší 
dějiny Bechyně a okolí, poutní místo, lázně a další).

+

+

+

+

VÝSTAVY

SOUHVĚZDÍ JISKER
Pátek 1. června / 19.00 hodin / Klášterní zahrada / Vstupné 
v předprodeji 320 Kč, na místě 370 Kč
První červnový večer se rozsvítí při vzácném koncertním setkání 
bratrů Nedvědů. Speciálním hostem bude Věra Martinová.
Předprodej v kanceláři KD a v infocentru nám. T. G. Masaryka.

Sobota 30. června / 18.00 hodin / Klášterní zahrada / Vstupné 
v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč
Nejbarevnější jihočeský festival v romantickém prostředí Klášterní 
zahrady, který vznikl propojením Jazzfestu a Hodonicefestu. 
Během večera vystoupí kapely Žlutý fijalky, Hi-Fi Petra Wajsara, 
Peshata a Dusot dusících se králíků. 
Zlatým hřebem večera bude vystoupení kapely, která získala titul 
Objev roku cen ANDĚL 2010, Republic of Two. 

Občerstvení a doprovodný program. 
Vstupenky jsou v předprodej i  

v kancelář i  KD, Městské 
knihovně, Městském muzeu 

a ve stánku Ondřejovi.

Bechyně
klášterní zahradaŽLUTÝ FIJALKY   

HI-FI PETRA WAJSARA

PESHATA

REPUBLIC OF TWO
DUSOT DUSÍCÍCH SE KRÁLÍKŮ

 30. 6. 2012

od 18.00 hodin

DUHAFEST

ŠKOLNÍ AKADEMIE
žáků Základní školy Školní 293 (Nová škola)
Úterý 12. června / 19.00 hodin / Velký sál KD

žáků Základní školy Libušina 164 (Stará škola)
Čtvrtek 21. června / 19.00 hodin / Velký sál KD

TRADICE

HUDBA V PROMĚNÁCH ČASU 
Český chlapecký sbor Pueri Auri 

se sólistou Josefem Veselým

Pátek 29. června / 19.00 hodin / Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie / Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč
Koncert duchovní hudby předního českého chlapeckého sboru 
z Hradce Králové se sólistou Josefem Veselým. 
Předprodej vstupenek v kanceláři KD od 1. června.
Při předložení reklamního letáku koncertu vstupné 100 Kč.

44. ročník JIHOČESKÉHO FESTIVALU 

CONCERTINO PRAGA
Úterý 19. června / 17.00 hod. / Vokův sál / Vstupné 80 a 30 Kč
Již tradiční přehlídka vítězů mezinárodní soutěže mladých talentů 
v klasické hudbě, koncert je pořádán Českým rozhlasem s přímým 
přenosem do rádia.

2. BLEŠÍ TRH
Sobota 2. června / 9.30–11.30 hod. / Dvorek městského muzea
Dejte vašim nepotřebným věcem šanci u nových majitelů.
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Každé pondělí od 19.00 hodin v klubovně KD
Bližší informace: Kristýna Kvardová, tel. 721 503 325. 



V měsíci červnu upozorňujeme na změnu 
otevírací doby:
Pondělí   9 – 11 h
Středa 15 – 17 h – jen za nepřízně počasí
jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů.

POHYBOVÉ HRY A MINICVIČENÍ
Každé úterý od 9.30 hod. děti 1–2 roky, 10.15 hod. děti 2–3 roky.
Bližší informace na tel. č. 776 381 203.
Jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů.

PŘEDPRÁZDNINOVÁ HERNA S PŘEKVAPENÍM
Středa 27. června / 15.00 – 17.00 hodin / RC Hrošík
Zveme děti a rodiče na „rozlučkový mejdan“! Přijďte, bude legrace!

Dobrovolnice RC Hrošík uvítají další posily z řad maminek na 
mateřské dovolené a taky babiček, které by vypomohly 
z chodem rodičovského centra. Hlaste se v kanceláři KD nebo 
v době otevření herny u přítomné dobrovolnice.

RODIČOVSKÉ CENTRUM PŘIPRAVUJEME PRÁZDNINY

20. DIVADLO V TRÁVĚ
Pátek 13. července – sobota 14. července / Klášterní zahrada

20. ročník BECHYŇSKÉHO FESTIVALU 

DECHOVÝCH HUDEB
Sobota 4. srpna / 12.30 hodin / Stadion FC Bechyně

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Zahájení v pátek 14. září 2012 v 19 hodin ve velkém sále KD
Lektoři: Jiří Beneš, Hanka Wolfová a Jana Mikulová.
Kurzovné: 1.100 Kč, prodloužená 100 Kč, věneček 120 Kč, 
gardenka 290 Kč. Přihlášky v kanceláři KD od 1. června, ke stažení 
na www.kulturnidum.cz, odevzdejte do konce srpna 2012.
tel. 381 213 338, email: program@kulturnidum.cz 

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 381 213 338, 776 381 203, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

POZNÁVÁNÍ PAMÁTEK 

ZA LETNÍCH ÚPLŇKŮ 2012
Úterý 3. července, čtvrtek 2. srpna, pátek 31. srpna
V rámci projektu Pohádkové království Zdeňka Trošky.
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Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky 
    z jihočeského
      regionu

LUNIACZEK, Petr:
Putování za lidovou architekturou 
Písecka. 20 výletů.
České Budějovice, vl. nákladem, 2011.

Autor již vydal ve stejné úpravě Putování 
za jihočeskou architekturou Česko-
budějovicka. 36 výletů. (Již jsme psali.) 
Prostudoval mnoho odborné literatury, ale 
ve svých popisech vychází hlavně ze svých 
výletů a osobního poznání.

Každý úsek výletu obsahuje popisovaná 
místa, fotografie vybraných objektů 
i přibližný počet kilometrů poznávacího 
výletu. Popsáno je mnoho míst, stavení 
i s jejich historií. Přibližně si místa blízká 
Bechyni: Milevsko, Nadějkov, Mozolov, 
Borovany, Zběšice, Bernartice, Zběšičky, 
Kolišov, Srlín, Albrechtice n. Vlt. a mnoho 
dalších. Výletů je 20, ale počet míst je 
mnohonásobně vyšší. 
 

KOTLÁROVÁ, Simona:
Jan III. z Rožmberka (1484–1532). 
Generální převor johanitského řádu 
v Čechách a vladař rožmberského domu.
Č. Budějovice, B. Němec – VEDUTA, 2010.

O johanitském řádu v naší historii toho 
moc nevíme. Tato kniha se snaží zaplnit 
mezeru alespoň následuj ící  prací  
o Janovi III. z Rožmberka, který prožil 
většinu svého života za vlády Jagellonců, ale 
zažil i nástup vlády Ferdinanda I. 
Habsburského. Byla to doba složitá, jako 
celá proměna českých stavů a vlády. 
Písemné a jasné zprávy o něm chybí, musí 
se odhalovat v pramenech. Velmi posloužily 
listy Zdeňka Lva z Rožmitálu, které zasílal 
samotnému Janovi, ale i jiným přátelům.

Následuje vývoj johanitského řádu, jeho 
terminologie, komendy – řádové domy 
v Čechách a na Moravě: Praha, Strakonice 
s filiálními komendami v Pičíně a Horažďo-
vicích, Mladá Boleslav, Manětín, Ploskovice, 
Kadaň, Staré Brno, Kroměříž, Opava atd. 
Původním posláním řádu byla ochrana 
poutníků ke hrobu Ježíše Krista. Johanité 
zakládali špitály, útulky pro opuštěné děti 
a plnili i funkce vojensko-obranné (hlavně 
v boji proti Turkům). Patronem řádu byl 
sv. Jan Křtitel. Následují kapitoly o rožmber-
ském rodu, jeho vztahu k církevním 
institucím, Janovo působení v řádu, boj 
s Turky o Rhodos a Maltu a další s bohatým 
poznámkovým materiálem, literaturou 
a rejstříky.

+

–ap–

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

V průběhu měsíce června 1962 – 
v posledních dnech měsíce byly položeny 
telekomunikační telefonní a dálnopisné 
kabely mezi sídlištěm a novým závodem. 
Tím zmizela řada sloupů a drátů kolem 
silnice III. třídy – k novému závodu dosud 
neupravené.

Nový závod zdravotní keramiky vyex-
pedoval prvé zboží – 20. července 1962 – 
prvý vagon zdravotní keramiky pro export 
– pro Sovětský svaz do města Charkova. 
Od počátku roku bylo již vyrobeno přes 
50.000 ks výrobků zdravotní keramiky. 
Vedení závodu nedovedlo v mnoha 
problémech a starostech využít tohoto 
propagačního momentu jaký si bezesporu 
úspěch zasloužil ani v rámci závodu ani na 
veřejnosti.

Dne 27. července 1962 došlo k přícho-
du náhlé prudké bouře s el. výboji o velké 
intensitě, která se v pozdních odpoledních 
hodinách objevila a přehnala přes oblast. 
Večer v době od 18.30 hodin při prudkém 
výboji došlo k smrtelnému zranění dvou 
rodičů (otce) a velmi těžkým popáleninám 
matky, kteří tábořili s dětmi u Lužnice na 
pravém břehu a večer si vyšli do města. Po 
cestě k březovému hájku od lesa Kryslí 
pod vedením vysokého napětí došlo 
k úrazu. Výboj zavinil vyražení el. proudu 
v celém keram. závodě.

Byla skončena adaptační přestavba 
prodejny Chemodrogy v městě na formu 
samoobsluhy. Tím byla z prodejny 
provedena pěkná a světlá i prostorná 
prodejna. Nikdo by již v tomto rohovém 
obchodě nehledal tmavý a zašlý krámek 
drogerie Arno Kunze z roku 1948.

Vybral Martin Gärtner

+Vážení spoluobčané 
a návštěvníci Bechyně,

Domov pro seniory Bechyně pořádá ve 
středu 6. 6. 2012 od 14.00 v parku v dolní 
části náměstí II. ročník

VÍTÁNÍ LÉTA
Hudební vystoupení se uskuteční ve 

spolupráci s netradiční dudáckou kapelou 
DUHA v čele s kapelníkem Josefem 
Benedikem. Všichni jsou srdečně zváni.

V případě deštivého počasí se akce 
přesouvá do prostor Domova pro seniory 
Bechyně pouze pro jeho klienty. Děkujeme 
za pochopení.

Mgr. Alena Sakařová

+Čteme?

     Tuto otázku si 
v knihovnách klademe stále 
častěji, protože bohužel stále 
zaznamenáváme pokles 
registrovaných čtenářů. A tak 
se trpělivě pokoušíme zauj-
mout zpestřením nabídky 
kulturních knihovnických akcí. 
Podporujeme hlavně dětské 
čtení, které dětem určitě 
pomáhá a pomáhat bude na 
cestě k dospělosti. Ale co ti 
ostatní? Proč nezkusit něco 
nového, netradičního? Čtení 
na netradičních místech! 
Koho oslovit? Naši nabídku 
přijal Svaz diabetiků, jehož 
členové jsou velmi aktivní. 
Pravidelně a rádi se setkávají 
nejen v tělocvičně, v bazénu, 
ale i v přírodě. Proč tedy 
neuskutečnit jarní procházku 
Bechyní spojenou se čtením? 
Obávali jsme se jen stude-
ného počasí. Ale příroda nám 
byla nakloněna a my jsme 
koncem dubna vyrazili od 
kulturního domu do ulic 
Bechyně. Přibalili jsme knihu 
Rožmberkové, ze které jsme si uprostřed 
lázeňského parku poprvé četli o dělení 
rožmberské růže. 

Dalším zastavením bylo náměstí 
v novém kabátu, kde jsme zavzpomínali na 
osobu Petra Voka. A pak už naše kroky 
směřovaly k sídlu, které za jeho života 
zaznamenalo velkých změn. Potěšili jsme se 
pohádkovou fasádou zámku a v zahradě 
dokončili literární putování za Rožmberky 
(viz. foto). Děkujeme vedení Zámku za 
vlídné přijetí. Sluníčko nám přálo, prožili 
jsme příjemné dopoledne ve společnosti 
pětilisté růže, poučili jsme se a hlavně jsme 
zjistili, že bychom podobnou akci rádi 
zopakovali. Cestou se debatovalo a každý 
z účastníků přispěl nějakou vzpomínkou na 
rodnou Bechyni. I Vy byste měli čím přispět? 
Zkuste zapátrat ve svých rodinných 
fotoalbech a někdy na podzim bychom se 
mohli sejít v knihovně. Rádi Vás přivítáme!

Knihovna v květnu:
– slavnostní posezení s nejvěrnějšími 

čtenáři, předání ocenění „králi čtenářů“. 
Srdečně děkujeme za hudební vystoupení 
žákům Základní umělecké školy V. Pichla 
v Bechyni a za milá slova pana starosty 
i ředitele kulturního střediska.

– jihočeské kolo příspěvků dětí do knihy 
Český rok. Zvítězilo leporelo, které vzniklo 
v knihovně Planá nad Lužnicí. Děkujeme 
dětem ze 3. třídy ZŠ Libušina za básničky 
a obrázkové vyjádření březnové nálady 
v Čechách. Všechny zúčastněné výtvory jste 
mohli vidět do konce března i v naší 
knihovně.

– literární soutěžení pro čtenáře naší 
knihovny s ČSOB, výherci budou vylosováni 
a odměněni praktickými dárky 5. června 
v knihovně.

– putování Z pohádky do pohádky pro děti 
z 1. tříd ZŠ.
Připravujeme:

– červen - pasování prvňáčků 
– o prázdninách opět změna výpůjční doby
–2. 8. 2012 prázdninové čtení za úplňku

EH
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+Co připravujeme 
na Den dětí?

V pátek 1. června dopoledne od 8.00 do 
12.00 hod. se bude konat v areálu školy 
„Branný den“ s ukázkami práce a techniky 
hasičů, záchranářů a vojenských zdra-
votníků.

Odpoledne od 16.00 do 19.00 hod. budou 
pro děti připraveny zábavné sportovní 
soutěže, v kulturním programu vystoupí žáci 
školy a nebude chybět ani tradiční opékání 
špekáčků a sladké občerstvení.

Na všechny tyto akce srdečně zveme 
žáky, rodiče a bechyňskou veřejnost.

Vedení školy

+OVOV – okresní přebor

Na okresním kole v Odznaku všestran-
nosti olympijských vítězů skončilo družstvo 
naší školy na 7. místě, z celkem deseti 
zúčastněných týmů. Žáci během tří hodin 
zvládli sedm disciplín, což je pořádná porce 
zátěže. Disciplíny absolvovali v tomto 
pořadí: švihadlo, hod medicinbalem, 
trojskok snožmo, leh-sedy, dribling, sprint na 
60 m a nakonec hod kriketem. Nejlépe to 
zvládl Michal Novák ze 6.A, který obsadil 
pěkné 8. místo mezi jednotlivci ze 
40 soupeřů. Z děvčat se umístila nejlépe Lea 
Frolíková ze 7.A. Doufejme, že se tento 
sportovní projekt uchytí na více školách 
a přitáhne ke sportování mnohem více dětí, 
neb jak praví latinské přísloví, platí: „Ve 
zdravém těle zdravý duch!“

Mgr. Jan Pazourek

+STŘEDOVĚK 
– projektový den 

Na konci dubna žáci sedmé třídy vyměnili 
školní lavice za pobyt v přírodě, kde je čekal 
projektový den „Středověk“, o kterém se 
právě učí. Projektový den zahájila krátká 
výstava a povídání o středověkých zbraních, 
kterou si velmi pěkně připravil Martin 
Mrzena. Poté jsme se již vydali do přírody, 
kde žáci, rozdělení do dvou skupin, měli za 
úkol postavit opevnění a vyrobit si zbraně 
z přírodních materiálů. Většina z nich však již 
měla zbraně i dobové oblečení vyrobené 
z domova, takže se věnovali především 
stavbě opevnění a poté následné bitvě mezi 
husity a křižáky. Především kluci se mezi 
sebou vůbec nešetřili, ale k žádným 
zraněním nedošlo. Pouze několik zbraní 
utrpělo újmu, ale s tím se počítalo. 

Jestli se projekt dětem líbil, můžete sami 
posoudit, navštívíte-li webové stránky školy 
a její fotogalerii.

Mgr. Jan Pazourek 

+Výlet do Hluboké 
nad Vltavou

V pondělí 30. dubna 2012 jsme 
s turistickým kroužkem vyjeli na výlet do 
Hluboké nad Vltavou. Sponzor pan 
M. Novotný z autobusové dopravy Kotnov 
nás dovezl na hlavní parkoviště v Hluboké, 
kde jsme se rozdělili na dvě skupiny.

První skupina pod vedením paní učitelky 
Krejčové vyjela na kolečkových bruslích po 
cyklostezce do Českých Budějovic, druhá 
skupina se vydala pěšky směr zámek a ZOO 
Ohrada.

Počasí bylo slunečné a výlet se nám 
všem moc líbil.

Mgr. Jitka Radvanová

+Výlet do Prahy za sběr 
léčivých bylin

Ve čtvrtek 26.dubna 2012 se někteří žáci 
ze ZŠ Školní zúčastnili výletu do Prahy. Byla 
to pro ně odměna za úspěšný sběr léčivých 
bylin v minulém školním roce. Na programu 
byla prohlídka technického muzea, kde se 
dětem velmi líbilo. Zaujaly je historické 
automobily, motocykly, kola, letadla a další 
zajímavé expozice. V astronomickém sále 
se mohli dovědět více o vývoji přístrojů 
k pozorování vesmíru, v tiskařském se 
seznámili s technikou tisku knih, prohlédli si 
staré tiskařské stroje a mohli si tisk 
vlastnoručně vyzkoušet. Nakonec si v sále 
architektury žáci prohlédli modely známých 
historických staveb.

Pak následovala procházka na Pražský 
hrad, kde děti viděly Chrám svatého Víta 
a střídání stráží. Výlet se nám vydařil, děti 
byly spokojené s příjemně stráveným dnem, 
kde si každý našel něco zajímavého a domů 
odjížděl s novými zážitky.

Mgr. Jitka Vašicová 

+Další úspěch 
v matematické olympiádě

Dne 11. dubna 2012 se v Táboře 
uskutečnilo okresní kolo v matematické 
olympiádě žáků 6. tříd. Výborného výsledku 
dosáhla žákyně naší školy Adéla Štenclová 
ze 6.A, která obsadila druhé místo. Mezi 
úspěšné řešitele se také zařadil Marian Ray, 
který se umístil na 6.–7. místě. Další žáci se 
umístili takto: Adriana Trusíková na 11.–18. 
místě a Monika Pajdarová na 30.–36. místě. 
Po úspěchu žáků páté třídy na MO v Táboře 
a žáků osmé třídy na MO ve Veselí nad 
Lužnicí, jde o další výrazný úspěch žáků 
školy v matematice. 

Mgr. Jan Pekař
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+Den Země

Dne 22. 4. si na naší škole každoročně 
připomínáme Den Země, chceme, aby si děti 
uvědomily, že naše planeta má svátek, že 
jsme za ni spoluodpovědní, že se o ni 
musíme starat a že každý může přispět svým 
dílem k tomu, aby se životní prostředí 
zlepšilo.

Protože loni jsme začali spolupracovat 
s panem hajným Bakulem a spolupráce se 
jevila jako úspěšná, i letos jsme chtěli v této 
spolupráci pokračovat.

Pan hajný nám určil trasy k vyčištění, 
přidělil igelitové pytle a my jsme se mohli 
vydat na cestu. Trasy byly pečlivě 
naplánovány s ohledem na stáří dětí 
i zdravotní stav učitelského sboru. I když se 
našli i žáci, kteří se opravdu museli 
přemlouvat, aby přiložili ruku k „odpadkům“, 
většina dětí měla dobrou náladu a sbíraly 
a sbíraly… K dobré náladě přispělo i počasí, 
protože místo předpovězeného deště svítilo 
sluníčko a bylo teplo. 

Na konci svých tras si děti mohly opět 
opéci špekáčky u ohně na „Staré plovárně“, 
aby byly náležitě odměněny za svou práci. 

Až půjdete na procházku, doufám, že 
naše snažení zaznamenáte a snad i oceníte. 
Možná si všimnete i dřevěných destiček 
informujících veřejnost o našem snažení.

Mgr. Romana Švestková

+Krajské kolo 
Eurorebusu

Žáci naší školy se po několika letech opět 
zapojili do zeměpisné soutěže Eurorebus. 
Byli velmi úspěšní a do krajského kola 
postoupily téměř všechny třídy druhého 
stupně, tedy 6.A, 7.A, 8.A a 8.B. Každou 
třídu zastupovali tři reprezentanti. Všichni si 
vedli výborně, ale nejvíce znalostí prokázali 
zástupci 8.B Zdenka Sosnová, Veronika 
Vosecká a Radek Šťastný, kteří získali ve 
své kategorii bronzové medaile a vybojovali 
si postup do celostátního finále. Letos 
poprvé se zúčastnili i žáci prvního stupně 
a v krajském kole Eurorebusu Junior celý 
první stupeň zastupovali 3 soutěžící: Vašek 
Maštera (3.A), Marta Horňáková (4.A) 
a Karolína Fárníková (5.A). Vedli si opravdu 
skvěle a v Českých Budějovicích zvítězili. 
Kromě zlatých medailí vybojovali i účast 
v celostátním finále. Hodně štěstí všem ve 
finále začátkem června v Praze.

Mgr. Jana Meyerová

+Pozvánka na výstavu

Srdečně zveme širokou veřejnost na 
výstavu prací žáků s názvem „Po stopách 
našich mladých umělců“, která se bude 
konat tentokrát v prostorách naší školy. 

Jde o práce, které vznikaly v průběhu 
letošního školního roku nejen při vyučování, 
ale i ve školním klubu a v různých kroužcích. 
Současně připravujeme malé ohlédnutí za 
projektem Comenius, který se blíží právě teď 
ke svému vyvrcholení na Slovensku.

Vernisáž proběhne 11. června 2012 
v 1. patře naší školy a výstava potrvá do 
22. června 2012. Prohlédnout si ji můžete 
každý pracovní den, a to od 8 do 16 hodin. 

+Zlatá Zdena!

Žáci naší školy dosáhli v letošním 
školním roce dalšího výrazného úspěchu, 
tentokráte na okresním kole matematické 
olympiády. 

Z každého ročníku nás reprezentoval 
jeden zástupce. Filip Zvolánek (6.A) se 
umístil na krásném 11. místě ze 43 sou-
těžících, Markéta Mušálková (7.A) skončila 
12. z 25 soutěžících, ale nejvíce zazářila 
Zdenka Sosnová (8.B), která neztratila ani 
bod a ve své kategorii zaslouženě zvítězila. 
Porazila nejen všechny přítomné osmáky, 
ale také studenty gymnázia. Ke skvělému 
prvnímu místu gratulujeme.

Mgr. Jana Meyerová
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+Připravujeme nový 
studijní obor 

Během března, dubna a května 2012 byla 
zahájena jednání s firmou LAUFEN CZ s.r.o. 
o vzájemné spolupráci a možném part-
nerství. V rámci těchto jednání byla 
definována potřeba firmy trvale získávat 
vyškolené pracovníky a k tomuto účelu zřídit 
na naší škole učební obor. Zřizovatel školy 
reagoval na tuto možnost pozitivně a ve 
čtvrtek 17. 5. 2012 proběhlo na Odboru 
školství, mládeže a tělovýchovy jednání, 
jehož se zúčastnil za zřizovatele PaedDr. Jiří 
Moravec a Mgr. Balounová, za LAUFEN CZ 
s.r.o. Mgr. Miloslav Hambálek, personální 
manažer firmy, a za školu ředitel Jiří 
Novotný.

Jednání bylo otevřené a velmi vstřícné. 
Možnost zřízení učebního oboru 28-57-H/01 
Výrobce a dekoratér keramiky byla zástupci 
Jihočeského kraje uvítána a řediteli školy 
bylo uloženo, aby podal žádost o zřízení 

tohoto oboru na SUPŠ Bechyně od 1. září. 
2013. Zároveň byla diskutována budoucí 
partnerská smlouva mezi firmou a školou. 
Učňovský obor v Bechyni není, obor 
Keramik není ani v Jihočeském kraji a podle 
našeho názoru ani jinde v kraji nemůže být. 
Zástupci firmy LAUFEN CZ s.r.o. rozvinou 
náborovou práci ve Znojmě a okolí a je 
naděje, že by do školy přišli žáci z jiného 
kraje.

Ve vzájemné spolupráci školy a firmy 
však nepůjde „pouze“ o učební obor. Rýsuje 
se možnost, že by firma byla schopna 
poskytnout materiální podporu žákům 
nového oboru a také že bude materiálně 
podporovat školu (dodávky licí hmoty 
a sádry). Škola bude firmu propagovat jako 
partnerskou na svých výstavách. Další 
spolupráce je možná v oblasti propagační 
grafiky, designu i výtvarného zpracování 
keramiky. Co ale považujeme za hlavní, to je 
podpora našeho tradičního oboru, a to 
keramiky jako takové. Učňovský obor 
nebereme jako snížení úrovně školy, ale 
jako propojení keramiky na úrovni průmys-
lové s keramikou na úrovni výtvarné 
(maturitní). Díky mezinárodním sympóziím 
se pak do školy dostává i volná keramika na 
úrovni umělecké.

Velmi si vážíme jak podpory ze strany 
silné firmy LAUFEN.CZ s.r.o. a rovněž ze 
strany zřizovatele, tedy Odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje.

Jiří Novotný, ředitel školy

+Výstava 
Radko Plachty

Na červen až září 2012 chystáme 
ve ško le  výstavu významného 
absolventa naší školy, sochaře Radko 
Plachty. Vystavíme plastiky i kresby, 
které budou zapůjčeny paní Plachtovou. 

Jiří Novotný, ředitel školy

+Školní výstava 
v Divadle 

Oskara Nedbala

V úterý 5. 6. 2012 proběhne 
v táborském divadle vernisáž školní 
výstavy. 

Představíme aktuální dění, vysta-
víme práce žáků tří oborů, a to 
keramického, designového a gra-
fického. Součástí výstavy v Táboře bude 
výtvarná dílna pro děti a totéž se 
uskuteční i v září při Táborských 
slavnostech. 

Výstava potrvá do 16. 9. 2012.

+Rekonstrukce náměstí 
T. G. Masaryka a okolí, 

2. etapa

V první polovině měsíce června 2012 by 
měla být zahájena stavba „Bechyně – 
rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka 
a okolí, 2. etapa“. Zahájení stavby je závislé 
na zdárném dokončení výběrového řízení na 
zhotovitele stavby. 2. etapa se týká ulic 
Široká, Klášterní, Valtrova, Kašpara Malého 
a části ulice Libušina od č.p. 54 (hotel 
Panská) k č.p. 52 (křižovatka ulic Libušina, 
Široká a Dlouhá). V rámci této stavby dojde 
k rekonstrukci kanalizačních stok a vodo-
vodních řádů včetně veřejné části přípojek 
tzn., že přípojky budou vyměněny na hranici 
pozemků jednotlivých nemovitostí. Dále 
dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení, 
komunikací, chodníků a ostatních zpevně-
ných ploch, k obnově veřejné zeleně 
a mobiliáře. 

Veškeré zpevněné plochy budou 
z kamenné žulové dlažby. Tam, kde to 
prostorové poměry umožňují, jsou navrženy 
chodníky a bezbariérový přístup na ně. 
Bohužel nelze realizovat chodníky podél 
komunikací v plném rozsahu. V některých 
místech nesplňují komunikace parametry 
dvousměrné komunikace a chodníky 
v těchto místech tedy nelze provést. Šířkové 
poměry komunikací jsou historicky dány a je 
nutno je respektovat. V přilehlých ulicích 
okolo náměstí není příliš místa na realizaci 
zeleně. Zeleň v těchto ulicích bude pouze 

+Prodej volných bytů do 
osobního vlastnictví:

V souladu s rozhodnutím zastupitelstva byl 
zveřejněn další záměr prodeje volných bytů 
Na Libuši:

683/6, 1+1
664/5, 1+1
694/4, 1+1
619/2, 2+1
671/3, 2+1
646/3, 2+1
661/3, 3+1

Zájemci mohou své nabídky podávat na 
podatelnu MěÚ Bechyně ve lhůtě nejpozději 
do 11. 6. 2012 do 11.00 hod. Informace 
o prodeji poskytne: 
JUDr. Anna Hrušková – tel. 381 477 019 
a Věra Křížová – tel. 381 477 020. Podrobné 
informace k prodeji jsou také zveřejněny na 
úřední desce webu města:
(www.mestobechyne.cz)

doplňková nízká a půdopokryvná převážně 
v místech, kde je nyní. Součástí akce bude 
rovněž ze zákona povinný archeologický 
dohled, který zajistí pracovníci Husitského 
muzea v Táboře.

Realizace 2. etapy bude značně 
zatěžující pro všechny obyvatele, kteří 
v těchto ulicích bydlí a zároveň také pro 
všechny provozovatele restaurací a obcho-
dů. Bude zde zvýšený hluk, prašnost 
a v určitých etapách výstavby budou ulice 
uzavřeny pro veškerý provoz. Během 
realizace stavby žádáme všechny majitele 
a provozovatele jednotlivých objektů o trpě-
livost a shovívavost. Konečný výsledek bude 
určitě za trochu trpělivosti a shovívavosti 
stát. 

I. Zvolánková
odbor investic
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+Policisté hledají další 
poškozené

Táborští kriminalisté šetří ve spolupráci 
s krajskými kolegy velice závažný případ. 
Podařilo se jim zadržet muže, který se na 
území celého Jihočeského kraje, případně 
i jinde po celé republice, dopouštěl od roku 
2009 do současné doby závažné trestné 
činnosti, kterou policisté kvalifikovali jako 
zvlášť závažný zločin sexuálního nátlaku. 

Dle zatím zjištěných skutečností se 
cestou zejména chatu na internetu sezna-
moval s ženami, které pod lživou legendou, 
a mnohdy i za úplatu, přiměl k tomu, aby 
svolily k focení svých nezletilých dětí. 
Používal k tomu následující legendy. První, 
že je studentem vysoké školy a jako svou 
seminární práci zpracovává problematiku 
sexuálního vývoje dětí. Následně si vymohl 
být s dětmi o samotě, kdy s nimi hovořil na 
uvedené téma, přičemž je svlékal, měřil, 
osahával, fotil a natáčel. Druhou legendou 
bylo, že pro svou známou, která je majitelkou 
prodejny s dětským spodním prádlem, 
připravuje katalog. K doložení své legendy 
s sebou vozil i spodní prádlo, do kterého pak 
děti převlékal, přičemž je opět osahával, 
měřil, fotil a natáčel. K pořizování dokumen-
tace používal svůj mobilní telefon. Schůzky 
si domlouval do bytů oslovených žen, někdy 
i do přírody, například k rybníku. V jednom již 
ze zadokumentovaných případů pro usnad-
nění svého počínání namíchal zúčastněným 
ženám do pití prášky na spaní. 

Obviněný, který je v této chvíli již ve 
vazbě a hrozí mu trest odnětí svobody na 
dobu až dvanácti let, je muž ve věku 33 let, 
atraktivního vzhledu, svalnaté, 180 cm 
vysoké, sportovní postavy. Má soláriem 
opálenou pleť a velmi krátce střižené vlasy, 
mnohdy měl hlavu zcela vyholenou. Vousy 
míval upravené do bradky či pouze tenké 
svislé linky uprostřed brady. Na schůzky 
jezdil osobním vozidlem tovární značky 
Škoda Superb tmavé barvy. 

Následně po zadržení zajistili policisté 
u tohoto muže celou řadu fotek a video-
záznamů obnažených dětí ve věku přibližně 
od čtyř do čtrnácti let, a to zejména dívek, ale 
i chlapců. Ne všechny záznamy se krimina-
listům podařilo ztotožnit. Policisté tímto 
žádají další oběti, které podlehly tomuto 
muži, aby se přihlásily táborským krimina-
listům na telefonní lince 974 238 611, 
případně policejní lince číslo 158.

Děkujeme. 

por. Mgr. Miroslav Doubek

komisař Preventivně informační skupiny 
Tábor

POLICIE INF  RMUJE

+Decibelový smog 
nikdy nehrozil!

V minulém roce jsme začali provozovat 
rekreační zařízení kemp Cihelna za účelem vytvořit 
příjemné prostředí pro odpočinek a zábavu jak pro 
místní občany, tak i pro širokou veřejnost.

Akce, na kterou po roce upozorňuje pan Erik 
Machart, byla z naší strany zvolena sice nevhodně, 
ale jen proto, že nám pořadateli byla inter-
pretována jinak. Po zjištění skutečností již nebylo 
možno tuto akci zrušit. Nicméně se domníváme, 
že hudební produkce, které bychom chtěli 
pořádat, jsou pro zábavu a odreagování od 
všedních problémů.

Rekreační areál kemp Cihelna podle listu 
vlastnictví je rekreačním zařízením nikoliv 
dětským táborem. Na využitelnost venkovní 
plochy čekáme na oficiální stanovisko Stavebního 
úřadu v Táboře, kam nás odkázal Stavební úřad 
Bechyně. Do této doby budou hudební produkce 
pořádány uvnitř budovy.

Tímto toto dáváme na vědomí občanům 
Bechyňska, a v žádném případě Vás nechceme 
k ničemu vyzývat, ale naopak Vás srdečně zveme 
do našeho rekreačního zařízení.

Děkujeme, Kemp Cihelna

+Názor občana

Dobrý den,
chci reagovat na článek, který byl zveřejněn 

v květnovém Bechyňském zpravodaji pod názvem 
POLICIE INFORMUJE od pana npor. Bc. Jiřího 
Zavadila. Samozřejmě, on vychází z platných 
předpisů, vyhlášek a zákonů, tudíž z jeho 
postavení vyplývá, že musí dbát aby byly 
dodržovány. Proto jsem se rozhodl reagovat na 
článek, který mě staví do role narušitele veřejného 
pořádku. Já si nemyslím, že bych narušitelem byl. 

Co mi vadí: Dopravní značka „Cyklisto veď 
kolo“ na bechyňském mostě. Podle mě je 
diskriminující, protože upřednostňuje jednu 
skupinu lidí před druhou. Příklad: Cyklista 
a motocyklista jsou, podle mě na roveň postavení. 
Oba jedou na jednostopém vozidle. Ale jen jeden 
musí sesednout a vést svůj dopravní prostředek. 
Z hlediska bezpečnosti jsou na tom stejně, koleje 
jsou pro ně rizikové – nepadají jenom cyklisté. 
Jistě mi budete oponovat, že tam byl usmrcen 
cyklista a tudíž má pravdu ten, který rozhodl 
o umístění této dopravní značky. Proto se cyklista 
stává narušitelem veřejného pořádku? Tam, kde 
není zdravý rozum, slušnost a ohleduplnost 
účastníků silničního provozu, tam se stane 
neštěstí lehce. 

Takže, abych se vrátil k problému: podle mě by 
tam stačila dopravní značka „Jiné nebezpečí“ 
s dodatkovou tabulkou s informací, že vjetí do 
drážky u koleje může způsobit cyklistům úraz. Je 
pak na zvážení každého cyklisty, jestli sesedne 
z kola a půjde pěšky nebo pojede dál. Každý 
motorista přece musí jet tak, aby byl schopen na 
případnou překážku reagovat. Ať je to cyklista, 
který právě upadl nebo turista, který náhle vstoupí 
do vozovky při fotografování.

Řešit se to dá i tak, že povolíme cyklistům jízdu 
po chodníku. Z mého hlediska jednoduché řešení, 
jak napravit tuto diskriminaci cyklistů.

Josef Bučinský Bechyně

+KAM S VAŠÍM 
ODPADEM?

Uvádíme praktické rady, jak naložit 
s odpady, které ve vaší domácnosti, na 
zahrádce či chatě mohou vznikat:

Využitelné složky odpadu 

Papír, plast, sklo patří do kontejnerů na 
tříděný odpad.

Další využitelný odpad jako je železo, 
barevné kovy lze uložit ve sběrném dvoře 
nebo ve Sběrných surovinách v Bechyni.

Nebezpečný odpad

Nebezpečným odpadem jsou zbytky 
rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, 
pesticidy, chemicky znečištěné obaly, 
upotřebené motorové a převodové oleje, 
tuky, zbytky barev, lepidel, monočlánky, 
olověné akumulátory, spotřební použitý 
potravinářský olej (olej po smažení 
a fritování), apod. Nebezpečné odpady 
neházejte do popelnic na komunální odpad, 
ale odevzdejte ve sběrném dvoře.

Prošlé léky a obaly od léků

Odebírají bezplatně všechny lékárny.

Autovrak a kam s ním?

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je 
povinen předat pouze osobám, které jsou 
provozovateli schválených zařízení k využí-
vání, odstraňování, sběru nebo výkupu 
autovraků.

Objemný odpad a kam s ním?

Vyřazené kusy nábytku, matrace, 
umývadla, pneumatiky, obaly větších 
rozměrů, koberce apod. odevzdávejte do 
sběrného dvora. 

Stavební odpad a kam s ním?

Stavebním odpadem je např. beton, cihly, 
tašky a keramické výrobky, asfaltové směsi, 
izolační materiál vznikající při zřizování, 
údržbě, rekonstrukcích a odstraňování 
staveb. Stavební odpad lze uložit pouze na 
řízenou skládku za úplatu nebo k recyklaci.

Rostlinný odpad a kam s ním?

Odpad ze zahrádek lze:
• kompostovat na svém pozemku či 

zahrádce
• odkládat je do určeného kontejneru na 

sběrném dvoře
• spalovat jen suchý rostlinný materiál 

s maximální ohleduplností a s přihlédnutím 
k povětrnostním podmínkám (kouř nesmí 
obtěžovat sousedy)

Spalování rostlinného materiálu, který 
není suchý, je zakázáno.

Použité výrobky podléhající tzv.
 zpětnému odběru

Použité výrobky, jako jsou domácí elektro 
spotřebiče (televize, pračky, ledničky, mixéry, 
rádia, holicí strojky, žehličky, feny apod.), 
elektrické akumulátory, galvanické články a 
baterie, výbojky a zářivky lze bezplatně 
odevzdat u příslušného prodejce či ve 
sběrném dvoře. Elektrospotřebiče odevzdá-
vejte vždy kompletní, nedemontované!

Praktické rady
Kde lze objednat kontejner pro stavební 

suť, objemný odpad, odpad ze zeleně apod.?
Bytenes Bechyně spol. s r.o., 
Na Libuši 614, tel. 381 213 347 
– přistavení kontejneru je za úhradu. 

Objemný odpad, rostlinný odpad, nebez-
pečný odpad, použité výrobky podléhající 
tzv. zpětnému odběru můžou fyzické osoby, 
které mají v Bechyni, Hvožďanech nebo 
Senožatech trvalý pobyt nebo zde vlastní 
nemovitost (chata, chalupa), ukládat ve 
sběrném dvoře zdarma. 

Ing. Ladislava Blažková

Sběrný dvůr 
Je umístěn v areálu firmy Bytenes 
Bechyně, Na Libuši 614.

Správce ve sběrném dvoře vám 
poradí, do kterého kontejneru můžete 
uložit vámi přivezené odpady.

Provozní doba:
Pondělí, středa   8,00 – 17,00
Pátek 13,00 – 17,00
Sobota   8,00 – 11,00
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+Bechyňští Osadníci 
podruhé…

Letos 28. dubna se konal již druhý ročník 
turnaje ve hře Osadníci z Katanu. Po celkem 
povedeném loňském malém turnaji a při 
nezájmu hráčů z Tábora zorganizovat turnaj 
u nich, nám hlavní pořadatel – firma Albi – 
přiklepl možnost organizovat velký turnaj 
v této hře. V praxi to znamená pro umístěné 
přímý postup na Mistrovství ČR v Osadní-
cích z Katanu, ale i hodnotné ceny v úhrnné 
výši přes 3 tisíce korun. Sešlo se nás celkem 
28 hráčů z Bechyně, Tábora, Milevska, 
Plzně, Moravské Třebové i z Liberce. Štafetu 
místních úspěchů letos převzala mladá 
Leontýna Frolíková, která se umístila na 
třetím místě. 

Na závěr bych poděkoval panu řediteli 
Ingrovi za poskytnutí prostor na soutěžení 
a popřál mladé Leontýně hodně úspěchů na 
Mistrovství České republiky, které bude 
14. října v Praze v rámci festivalu deskových 
her Deskohraní.

Jozef Leškovský, organizátor

Turistický pochod 
OD PRAMENE 

ŽIDOVY STROUHY 
Termín: sobota – 16. června 2012

Start pochodu: 8.30–9.30 hodin od 
budovy Muzea turistiky v Bechyni, Široká 
ulice čp. 48.
Cíl pochodu: soutok potoka Židova 
strouha s řekou Lužnicí. 

Trasy pěšího pochodu v délce 10–15 
km vedou malebným údolím potoka 
Židova strouha. 
Na krátké dětské trase jsou pro účastníky 
připraveny soutěže. 
Účastníci obdrží pamětní list. 

Informace: 
Petr Chaloupek – předseda odboru, 

Bechyně, 5. května 779
Telefon: 737 529 220,

E-mail: chaloupek.velo@seznam.cz

+Stezka na Onen Svět, 
Údolím Lužnice 

a Vorařská padesátka 
V úterý 8. května 2012 byla slavnostně 

otevřena naučná Stezka na Onen Svět. 
Trasa dlouhá 66 km je pravděpodobně 
nejdelší naučnou stezkou v celé České 
republice. Cesta vede po stávajících 
značených turistických cestách z Týna nad 
Vltavou z vrchu Semenec, údolím řeky 
Lužnice přes Koloděje nad Lužnicí, Bechyni 
a Dobronice až k řetězovému mostu pod 
Stádlcem. Zde se odklání směrem na 
Milevsko a Kovářov a končí u rozhledny 
Onen Svět. 

Nápad na spojení tří jihočeských regionů 
vznikl v roce 2008 u místní akční skupiny 
(MAS) Vltava, o.s., Týn nad Vltavou. Ve 
spolupráci s MAS Lužnice a MAS Střední 
Povltaví se podařilo získat finanční 
prostředky z evropského dotačního 
Programu rozvoje venkova. Náklady na 
opravy a vybavení stezky se vyšplhaly na 
částku 2 836 000 korun. 

Cesta je vybavena 31 novými stanovišti 
s 21 naučnými tabulemi, 2 poutači, 
26 odpočívadly a 18 dřevěnými mobiliáři. 
Byla provedena oprava visuté lávky nad 
Lužnicí naproti ústí Židovy strouhy. Zároveň 
byla za přispění města Bechyně, bechyň-
ských kanoistů a turistů opravena dřevěná 
mostovka na mostě přes říčku Smutnou.

Naučná stezka informuje příchozí 
o historických, kulturních a přírodovědných 
zajímavostech, seznamuje s historií místa 
a místními pověstmi. Stezka vlastně začíná 
na místě týnského popraviště a končí na 
Onom Světě.

Slavnostní otevření se uskutečnilo v 
Týně nad Vltavou při příležitosti turistického 
pochodu Vorařská padesátka (účast více 
než 500 osob). Součástí akce byl i turistický 
pochod Údolím Lužnice v Bechyni (účast 
150 osob). Zájemce z řad cyklistů i pěších 
odvezl cyklobus až na rozhlednu Onen 
Svět. Všichni účastníci si trase užili 
krásného jarního dne a dorazili v pořádku 
do cíle v Bechyni a Týně nad Vltavou. 

Petr Chaloupek

+Oslava svátku 
sv. Floriána O putovní 

pohár starosty města 
Bechyně

V sobotu 5. května 2012 proběhl již 
12. ročník tradiční hasičské soutěže, které 
se zúčastnilo 21 družstev mladých hasičů, 
7 družstev žen a 13 družstev mužů. 
Bechyňským hasičům se moc nedařilo, 
mladí i ženy obsadili pěkné 4. místo. Nejlepší 
byly děti ze Zhoře u Tábora a Rybovy Lhoty, 
ženy ze Želče a muži z Bezděčína. Poháry 
a medaile předal starosta města p. Matějka 
společně s velitelem bechyňských hasičů 
p. Doudou. Ráda bych touto cestou podě-
kovala Jaderné elektrárně Temelín, která 
byla generálním sponzorem a partnerem 
naší soutěže, Kulturnímu středisku města 
Bechyně za zapůjčení prostor a zvukové 
techniky a také p. Krátkému za vynikající 
občerstvení. Velkou zásluhu na celodenním 
dobrém průběhu soutěží a konečném úklidu 
měla technická četa Bechyňských hasičů 
a sčítací komise. Ještě bych ráda vyzvedla 
úspěch našich mladých hasičů na soutěži 
okresního kola Plamen 13. května, kde 
přípravka obsadila 1. a 2. místo, mladší 
6. místo a starší 4. místo. Patří jim velké 
uznání, a také musím pochválit jejich 
vedoucí, kterým za tuto záslužnou práci 
děkuji.

Starostka SDH Bechyně Jenovéfa Uličná

KINO BECHYNĚ 
KVĚTEN 2007

1. pátek, 2. sobota ve 20 hodin
PROBUDÍM SE VČERA 

Premiéra filmu ČR.
Nová česká komedie 

ze studentského prostředí. 
Přístupné, 120 minut, 75Kč

5. úterý ve 20 hodin.
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Premiéra komedie ČR.

Pokračování romantické komedie 
Líbáš jako Bůh.

Přístupné, 113 minut, 80 Kč

15. pátek, 16. sobota ve 20 hodin
TOHLE JE VÁLKA! 

Premiéra komedie USA.
Jak lehce lze ze souboje o vysněnou 

dívku udělat Třetí světovou válku. 
Od 12 let, titulky, 96 minut, 65 Kč 

19. úterý ve 20 hodin
20. středa v 17 hodin.

LORAX
Premiéra animovaného filmu USA.

Komedie pro celou rodinu.
Přístupné, dabing, 86 minut, 65 Kč 

26. úterý ve 20 hodin.
NEPŘÍTEL POD OCHRANOU 

Premiéra thrilleru USA.
Denzel Washington v novém filmu.

Od 15 let, 114 minut, 65 Kč 

**********

V ČERVNU HRAJEME PRO DĚTI
KAŽDOU NEDĚLI OD 10 HODIN, 

VSTUPNÉ 40 Kč

3. neděle
Z DEVATERA POHÁDEK 

Doktorská pohádka, Psí pohádka, 
Pošťácká pohádka, Tulácká pohádka.

64 minut

10. neděle
AUTOPOHÁDKY

Animovaný povídkový celovečerní 
filmnatáčený na motivy stejnojmenné 

knížky Jiřího Marka. 
87 minut

17. neděle
PASÁČEK VEPŘŮ 

Pasáček vepřů, Štaflík a Špagetka
 – proutkaři, Krtek a ježek,

Hloupý vlk, Nazdar kedlubny, 
Pohádka o Klikotoči.

64 minut

24. neděle
FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO 

DOBRÉHO
Závěrečná část loutkových adaptací 

pohádek Jana Wericha:
O kloboučku s pérkem sojčím aneb 

Král měl tři syny
Jak na Šumavě obři vyhynuli

Rozum a štěstí 
75 minut

TĚLOVÝCHOVA & SPORT
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+6. roč. Jarního turnaje 
dívek v bechyňské hale 

ZŠ Bechyně - SUPŠ 0:4 (0:2)
To byl fofr! Keramičky si evidentně chtěly 
spravit chuť z ne moc povedeného zápasu 

Konečně!! Těch vykřičníků by tam klidně se Zdrávkou a odnesl to tým ZŠ. Jeden útok 
mohlo být i víc. Konečně holky zlomily pro- za druhým a rána za ranou na branku ZŠ. 
kletí nervozity a smůly a turnaj po zásluze Zápas v podstatě rozhodly holky v obraně. 
vyhrály. I na předešlých akcích hrály nejlepší Po zpětné přihrávce trefila parádně vingl 
fotbal, co to ale bylo platné, když to prostě Verča Hrdličková a druhou „zpětnou“ prošila 
nedokázaly výsledkově. Až teď hrály to, co Tamka Patryová. Ve druhé půli pak všechny 
dovedou a bylo to s plnou parádou. Ale naděje sebrala ZŠ dvěma góly pohotová 
postupně. Evča Kalinová a bylo radosti plno.

Už tradičně jsme neriskovali nepřízeň Gym. Soběslav  ŽP Veselí 2:2
počasí a neváhali jsme uspořádat turnaj Zápas napínavý od začátku do konce, ale 
v hale. Velký dík je na místě „staré škole“, holky z Veselí asi měly na víc.
v jejichž hale se turnaj hrál. Hrály staré 

Zdrávka Tábor  2. ZŠ Bechyně 4:1známé týmy ze soběslavského gymnázia, 
Celkem vyrovnaný zápas s neuvěřitelně táborské zdravotky, „životního prostředí“ 
krásnými góly. Holky ze Zdrávky trefily z Veselí, 2. ZŠ Bechyně a SUPŠ Bechyně. 
báječně třikrát čistý vingl, no paráda!Mrzelo nás, že nemohla přijet príma parta 
ŽP Veselí  SUPŠ Bechyně 1:4 (1:2)z jindřichohradecké obchodní akademie, 
Jediná chvilková nepozornost Gigi v bráně kterou jsme nově vzali mezi sebe na 
zapříčinila jediný náš obdržený gól, ale holky Vánočním turnaji v Soběslavi.
vepředu jednoznačně ukazovaly, že se nic A mohlo se hrát. Hrálo se 4 hráčky v poli 
neděje. Opět rozebíraly obranu soupeřek + brankář na 2 × 10 minut.
a pálily o sto šest. Když se konečně trefil Zdrávka Tábor  SUPŠ 0:1 (0:0)
bombarďák Kája Vopičková a chvíli po ní Žádný předpokládaný lehoučký „rozpink“ na 
i Eliška Myslivečková, bylo vymalováno. Ve úvod, ale docela fofr. Zdravotnice se s tím 
druhé půli jasné vítězství dokonala Barča nijak nepáraly a braly to pěkně zostra. Naše 
Ješutová a znovu Kája Vopičková. Jenže holky měly tradičně pomalejší rozjezd 
jsme se radovali podstatně míň. S poraně-a Verča Gigalová v bráně musela hasit. 
nou nohou nedohrál věčný smolař Evička Pomalu se ale naše mašinka začala 
Kalinová.rozjíždět, ale všechny šance zůstaly bez 
Gym Soběslav – Zdrávka Tábor 1:1využití. O našem zaslouženém vítězství 
Ve velkém, ohromně bojovném mači šlo nakonec rozhodla Eliška Myslivečková. 
o druhé místo a když holky ze Zdrávky Protáhla se kolem zdi a napálila odražený 
vyrovnaly 10 vteřin před koncem zápasu, míč do sítě. Vydřené vítězství.
bylo jasné, že nám už 1. místo nikdo nemůže 

Gym. Soběslav - 2. ZŠ Bechyně 3:1
vzít!

Známé bojovnice ze ZŠ hrály ustrašeně 
ŽP Veselí  2. ZŠ Bechyně 0:1a „Sobíci“ celkem v pohodě vyhrály!
Veselí asi fyzicky odpadlo a bojovníčci ze ZŠ 

ŽP Veselí  Zdrávka Tábor 0:0 braly vítězství. Brankářka bez chyby, 
Urputný boj, halda šancí a zasloužená vepředu velké nasazení, k tomu trochu 
remíza. Jediný zápas bez gólů!

–

–

–

–

–

–

+Kanoistika
– TJ Jiskra Bechyně

Sjezd – V plném proudu je již kanoistická 
sezóna, která začala na konci března, kdy 
náš oddíl pořádal Jarní bechyňské sjezdy na 
řece Lužnici na tradiční trati Dobronice – 
Hutě, která má délku 4 km. Na stupně vítězů 
se postavili v kategorii deblkanoí bratři 
Měšťanové, na singlkánoi Michal Háša 
a mezi kajakáři získali medaile odchovanci 
našeho oddílu Tomáš Macášek a Honza 
Zvolánek, dále pak Pavel Pazourek, Fanda 
Uhlík a nejmladší závodník Filip Zvolánek. 

Slalom – V polovině května se v Táboře 
na Harachovce konaly závody ve slalomu 
„O štít města Tábora“, kde naše výprava 
předvedla vynikající výkony a získala několik 
cenných kovů. V kategorii deblkanoí zvítězili 
Michal Háša–Jan Pazourek mezi muži, 
prvenství mezi veterány vybojovali Zdeněk 
a Pavel Měšťanové. Nejvíce se dařilo 
v kategorii kajakářů, kde mezi muži 
dominoval Tomáš Macášek před M. Hášou, 
stříbrnou medaili vypádlovali: Honza 
Zvolánek v dorostencích, Žanek Pazourek 
mezi veterány a Filip Zvolánek v kategorii 
žáků. V prestižním a silně obsazeném 
závodě kajakářských hlídek zlato vybojovala 
trojice T. Macášek–M. Háša–J. Zvolánek. Na 
závodech ČP se o nominaci do repre-
zentačních týmů seniorů a juniorů perou 
zatím neúspěšně Honza Zvolánek a Tomáš 
Macášek. Snad se jim to v příští sezóně 
podaří a bechyňský oddíl bude mít po delší 

době zase své reprezentanty na mezi-
národní úrovni.

Rafty – 12. ročník Raftových závodů se 
uskuteční v sobotu 14. července pod 
Bechyňskou duhou. Kategorie se již několik 
let nemění, takže se mohou připravovat 
týmy: mládeže, mužů, žen, veteránů a mixů. 
A samozřejmě proběhne soutěž o nejlépe 
ustrojenou posádku! Prezence začíná od 

štěstíčka a výhra v poslední chvíli přece jen 
přišla. A zasloužená!

Soběslav - SUPŠ Bechyně 0:3 (0:2)
Žádné překvapení holky nehodlaly připustit. 
Napřed se klasicky musely chvíli zastřelovat, 
ale gólově zakončené narážečky Káji 
Vopičkové a Elišky Myslivečkové to rychle 
vyřídily. Radost pak ještě zvedla ve druhé 
půli svým prvním soutěžním gólem Nancy 
Králová.

A mohlo se slavit! Konečně zase svítily 
nad našimi „štěstíčkovými orange dresy 
SUPŠ – Reality Horňák“ kukadla s plnou 
parádou. Holky vyhrály všechny zápasy, 
dostaly jediného góla, daly jich 12 a výborné 
bylo, že se o ně podělilo 7!! holek. Hrály 
nejlepší a nejhezčí fotbal. O jejich odstupu 
od ostatních družstev hovoří získané body – 
SUPŠ 12, druhá Zdrávka 5. Vítězství 
v turnaji bylo naprosto zasloužené. V závěru 
jsme ještě zatleskali MISS turnaje Pavlíně 
Loumové a nejlepšímu střelci turnaje Šárce 
Mandíkové (4 góly) – obě ze Soběslavi, 
nejužitečnější hráčce Žanetě Piklové ze 
zdrávky a nejlepší brankářce, naší Verče 
Gigalové. V družstvech bylo Veselí páté, 
čtvrtá byla 2. ZŠ Bechyně, třetí jen o skóre 
gympl ze Soběslavi, druhá zdrávka z Tábora 
a největší rachot byl, když šla naše kapi-
tánka Tamka Patryová pro vysněné 
a báječně vybojované první místo. Tak 
doufejme, že nebudeme muset čekat zas tak 
dlouho.

Naše vítězná sestava, kde všechny holky 
zasluhují velikou pochvalu za výbornou 
reprezentaci naší školy:
v brance – Verča Gigalová, 
v poli – Verča Hrdličková, Barča Ješutová, 
Evička Kalinová, Nancy Králová, Katka 
Levá, Andy Malkusová, Kiki Martinovská, Eli 
Myslivečková, Tamka Patryová ©, Týnka 
Vacková a Kája Vopičková.

V. Šťastný

9:00 hod, vlastní závod poté v 11:00. 
Přihlášky čtyřčlenných posádek se přijímají 
až v den závodů na místě před loděnicí. 
Večerní vodáckou párty zpříjemní hudbou 
kapely Monotonic Stereotype a Jedním-
tahem. Srdečně zveme všechny příznivce 
vodních sportů a recese!

za oddíl kanoistiky pazi 
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Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
opět prodává slepičky snáškových 
plemen: Lohman hnědý, Tetra hnědá 
a Dominant žíhaný, kropenatý, 
černý, žlutý, modrý a bílý. 
Slepičky pouze z našeho chovu!!!

Stáří slepiček: 12 – 17 týdnů

Ceny jsou konečné a neměnné.

–

Cena v akci: 120 – 135 Kč

Prodej se uskuteční: 
Neděle 2. června 2012 ve 14 00 hod.
Bechyně  u vlakového nádraží  

Případné bližší informace tel: 
728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

+Karate oddíl – novinky jmenovaných svědčí veliká účast karatistů, a umí se zapotit i na parketu. V neděli potom 
největší v dosavadní historii našeho oddílu. velice příjemné posezení v klidném prostředí 
V průběhu seminárních hodin se vystřídalo Kempu Cihelna, kde se probíraly nové 
na 200 účastníků všech věkových kategorií. zkušenosti a dojmy, probíhaly i neformální 

Druhý májový víkend byl pro náš Tréninky probíhaly od 7 hodin ráno do konzultace karate technik s přítomnými 
Shotokan karate oddíl po delší době opět pozdního odpoledne zároveň na obou trenéry či zkušenějšími karatisty.
velkou výzvou. Z rozhodnutí Krajského základních školách. Tímto chceme velice Seminář byl ukončen v pondělí odpo-
svazu JKA nám bylo umožněno uspořádat v poděkovat za vstřícný přístup jak vedení ledne. Pochvalné ohlasy se týkaly nejen 
našem městě ve dnech 5.–7. 5. celostátní obou škol panu Janu Ingrovi a Janu odborné sportovní části, ale i vzhledu 
karate seminář „SHOTOKAN KATA Pekařovi, tak zaměstnancům 2. ZŠ Libušina, a atmosféry našeho města, zvláště nového 
KEIKOKAI 2012“ . především panu školníkovi Mírovi Topičovi. náměstí.

Jako trenéři a lektoři karate byli pozváni ti Večerní program pro naše návštěvníky „Kdy to bude příště?“, to byla nejčastější 
nejlepší z Českého Svazu karate JKA: Karel byl připraven tak, aby si každý přišel na své. otázka při loučení. A to je ta největší odměna 
Strnad (6.DAN), Stanislav Bílý (5.DAN), V sobotu večer „dětská diskotéka“ na pro náš oddíl, organizátora této významné 
Josef Pěknic (5. DAN), Jan Steklý (4. DAN), Kameňáku. Junioři se ukázali ve výborné akce.
Roman Kneifl (4. DAN) a náš domácí trenér kondici, když po 4 hodinách perného Jana Mikulová
– Petr Cibulka (4. DAN). O kvalitách výše tréninku dokázali, že mají výbornou fyzičku 



Městský zpravodaj č.6/2012, den vydání: 1. 6. 2012. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65. 
2Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku E 13192. Náklad 2400 výtisků. ZDARMA. Inzerce (15 Kč/cm ) a příspěvky na tel: 381 213 338,

e-mail: propagace@kulturnidum.cz. Uzávěrka příštího čísla 17. června.Tisk RAIN TISKARNA, s.r.o.,Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

SUPER AKCE 
NA ZAHRÁDCE

Jen v naší restauraci nabízíme
rozlévaný Bohemia sekt s jahodou, 

projekt podporovaný Terezou Maxovou.
Míchané nápoje s alkoholem i bez, 

výbornou kávu a poháry.
Nekuřácká restaurace, letní zahrádka 

v klidném prostředí 
bez výfukových plynů.

TEŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Lázně Jupiter Bechyně s.r.o
Libušina 188

Společnost ERDING 
zve občany Bechyně na 

„Den otevřených dveří“ 
BIO kotelny Písecká 761, který se koná
v pondělí 4. 6. od 14 do17 hod.

Vlaha František ml., ERDING, a.s.
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