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+Životní jubilea 
červenec 2012

91 let Burianová Anastázie
89 let Prošková Anna
87 let Čížková Libuše, Hejlíková Milada, 

Hovorková Vlasta
86 let Staňková Drahomíra
84 let Malíková Jaroslava, 

Neškodný Josef, 
Roesslerová Blanka 

83 let Pítrová Věra
82 let Cikánek Josef, Kroupa Milan, 

Vomáčková Růžena
81 let RSDr. Michal Otakar, 

Pluhařová Božena,
Řeháková Jarmila

80 let Ševčíková Marie, Klůfa Stanislav
78 let Andrejs Jaroslav, Matyásek Václav, 

Nováková Wanda
77 let Hrnčárková Anna, Petráňová Hana
76 let Čábelová Božena
75 let Smíšková Anna, Růžička Jaroslav

až po zklidňujícím posledním bleskem JAK VONÍ LÉTO 
a hromem. I ta bouřka měla své letní vůně: 
vůni těžkých, vodou naplněných mraků, K R Á S N Ě !  H l a v n ě  
první kapky na cestách, chodnících od prázdninově (samo slovo 
písčitých, kamenitých až po asfaltové, jak p r á z d n i n y  v y j a d ř u j e  
po jejich spadnutí zvláštně voněly. A ten volnost, svobodu, spoustu 
vodou očištěný vzduch, někdy spojený zážitků, sportovní aktivity, 
s krásně barevnou duhou. A ty náhodně hry, mnoho přátelství). Léto 
proražené cestičky vody po cestách voní dovolenou, sluníčkem, 
s krásnými velkými bublinami. V tomto vodou… Pro každého jinak, 
bouřkovém krásně teplém bahýnku se ale nemůže chybět pocit 
krásně šlapalo. uvolnění, nadějí na krásné 

Ještě jednu letní vůni chci připomenout. dny, prostě létem jinak voní 
Vím, jak krásně voní balkánské pinie, jak svět. Někdo dává přednost 
krásně voní tymián a levandule v Provenci. mořím, mořským plážím, 
Mně stačí naše borovice, smrkový les, slunění. Jiný cestování po 
vřesoviště s trpkými, ale lahodnými brusin-světě, mnoho z nás cesto-
kami, začínající nálezy hub. A ta vůně vání a poznávání míst naší 
a chuť lesních malin a malých jahůdek! země a co pokladů a zážitků 

Ráda mám krásnou kořeněnou vůni na zde najdeme: nová místa, 
stráních, v úvozech, v Bechyni např. při nové objekty, novou historii, přírodní krásy. 
cestě na Bendovku nebo cestou Na Prádlo. Místa slunečná i místa zádumčivá. Každý 
Ta směs vůně písku, kamínků, bylinek má rád svá oblíbená, kam se rád vrací, ale 
(zvláště různých druhů mateřídoušky), těch, co jsme ještě neobjevili, těch by bylo – 
hvozdíku kropenatého (slzičky Panny vše na nás čeká. 
Marie), třezalky, smolničky, rozchodníků, Léto voní radostí dětí, ať jsme kdekoli, 
mochny, lomikamenů: jsou to takové s rodiči, v táborech pod stany, voní 
kamenité miniskalky, do toho vůně trávy i prožitky pozdějších prvních lásek. Vždy 
a zrajícího obilí a ve vedru tetelící se ale k létu patří voda. Nepatrné pramínky, 
vzduch. Také tak pro mě voní léto a to které v teplém čase vyschnou, potůčky, 
„budiž pochváleno“. potoky se svými tůňkami, uměle zhotovené 

přehrádky, aby bylo více vody k cachtání, 
Kukačka kuká,splávky, splavy, řeky, zdymadla pro lodě 
holoubek vrká,a vodáky, rybníky. Vzpomínám s láskou na 

ptáci jsou ve volších.rybníky U Rytíře, skautské a trampské 
Copak si myslíš,výlety a pobyty, na rybičky, které nás jemně 

můj z nejmilejších,oťukávaly ve vodě. Jezera – to je jiné téma, 
že jsem já nejhorší?pro mě jsou spojená se Šumavou 
Ach nejsem, nejsem,a Tatrami. Ať v létě či v zimě jsou taková 

šáteček dej sem,tajemná, někdy až nepřátelská. Nevidím 
já ti ho vyperu,v nich lochnesskou potvoru, ale nevidím 
abys měl bílej,v nich nic průhledného, spíše jen ten 

až půjdeš k milejstrach, který mě v určitém smyslu 
Nanynce rozmilej.vzrušoval. Zrovna tak jako bouřky. V jejich 

–ap–dramatické předzvěsti scenérie očekávání 
něčeho bohabojného, blížícího se inferna, 

kresba 
ak. malíře 
Frant. Peterky

srpen 2012
88 let Kovandová Marie
86 let Tůmová Božena
85 let Jánský František, Karlíková Jitka
84 let Rokoská Marie
82 let Husa Václav, Nosálková Ludmila, 

Krejčí Vratislav
81 let Danák Jozef, Fábera Václav, 

Hrádek Miloslav, Kardová Marie, 
Piskačová Marie

80 let MUDr. Ingrová Helena 
79 let Bouška Jiří, Šťastný Josef
78 let Bakule Jaroslav,Tupý Václav 
76 let Kojnoková Marie
75 let Urbaník Ludvík

+Zlatá svatba

Dne 26. 6. 2012 oslavili manželé Josef 
a Marta Piherovi vzácné výročí 50 let 
společného života. Blahopřejeme.

+Vítání občánků

Dne 21. června 2012 byli přivítáni 
s tarostou města Bechyně,  panem 
Mgr. Jaroslavem Matějkou, tito noví občánci:
Adam Hlaváč, Viktoria Lara Holejšovská, 
Jakub Mikšovský, Josef Šonka, Veronika 
Auzká, Jindřich Hašlar, Jiří Moravec, Štěpán 
Bučinský, Adéla Novotná, Dagmar Vašicová.

+Nekonečný seriál...

Kde jsou ty časy, kdy platilo tvrzení, co 
Čech, to muzikant. Dnes by se skoro hodila 
parafráze, co Čech, to zahradník. Alespoň to 
tak v poslední době na zelených plochách ve 
městě vypadá. Ovšem hrdí na tyto 
„dovednosti“ některých spoluobčanů být 
rozhodně nemůžeme.

Všechny tyto „zahradnické aktivity“ 
prošetřuje jak republiková, tak městská 
policie. Některé z nich, například nedávné 
poškození jednoho z nových stromů na 
náměstí, se již podařilo došetřit a pacha-
telům bylo uloženo finančně nahradit 
způsobenou škodu.

Z obsahu
Kulturní kalendář 6
Protipovodňová opatření 12
Z jednání zastupitelstva 13
Příspěvky do zářijového čísla posílejte 
nejpozději do 19. srpna na e-mail: 
propagace@kulturnidum.cz



+Na českém jihu
 – (líc i rub)

Pro našince z podřípského kraje, kde na 
jednotvárných rovinách náhorních zříti jen 
řepu, pšenici, ječmen a traviny, kde na 
silnicích podle pravítka stavěných, jako mlat 
uválených nesčetné motocykly a automobily 
příšerným hukotem stále nás vyrušují, víří 
a zvedají kotouče prachu, kde učazené 
komíny továren, uhelných dolů a hutí chrlí 
mraky dýmu a kouře, kde potoky zkalené 
špinavým cukrovarnickými a uhelnými 
vodami líně se vlekou znečistěnými struhami 
a otravují vzduch, kde neslyšeti lahodný 
zpěv ptactva pro nedostatek stromoví, nýbrž 
jen odporné kuňkání žab; má v jižních 
Čechách a v perle jejich, Bechyni, zvláštní 
zajímavosti a nevšední půvab. Zde samá 
svěží zeleň polí, luk, pastvin, protkaná 
růžovými vřesovišti, zde ukolébavý šum 
lesů, zde tichá Lužnice se šepotavými 
vlnami a zádumčivá Smutná s pohádkovými 
tůněmi, v nichž jsou rozkošná koupaliště, 
zde čistý vlahý vzduch, zjasněný a prohřátý 
zlatými paprsky slunce: to vše účinkuje na 
příchozího ze severu, roztroušeného, 
upracovaného, vysíleného překotným 
životem, svěže, blaze, že maně volá: 
„Zemský ráj to na pohled!“

A ten dobrý lid zdejší!
Zde nepotkáš ty závistivé zraky, které 

u nás v každém kroku upírají se buržoa, zde 
starý, mladý, muži i ženy zdraví se na 
potkání, zde od pečlivého starosty, starého 
vlídného lékaře, mladého, úslužného lékár-
níka až ku poslednímu občanu vše samá 
ochota, zdvořilost, uctivost. Zde navazují se 
hned sousedské styky, uzavírají přátelství, 
zde vše naše, ryze české, bez příchuti ciziny. 
Proto, kdo potřebuje tichého, klidného, 
osvěžujícího života tělesného i duševního, 
zajeď o letních prázdninách do Bechyně 
a nezklameš se ve svém očekávání. Neboť 
byty i stravování každému i zhejčkanému 
a vybíravému vyhoví. Zde příroda i ten 
dobrácký lid Vás uspokojí.

Ba, dobrácký lid, ale ubohý, politování 
hodný!

Když vyjedete elektrickou drahou 
z Tábora k Bechyni, spatříme po obou 
stranách malá políčka, s nízkým žitkem nebo 
slabým ovsem, ale sotva tyto obilniny 
rozeznáte. Žloutnou se samou ohnicí, 
a vedle pícniny zase plné heřmánku. A tento 
plevel nikdo nepleje, nechá se v obilí uzráti, 
žne se s ním a s pícninami seče a suší se 
také toto bejlí. Jaké potom může býti mléko, 
máslo z takového krmiva? Nedokonale 
vytříděné semeno seje se zase na pole 
a takto rozmnožuje se stále ta svízel. Mezi 
nečetnými poli a rozsáhlými lesy rozkládají 
se v šíř i dál rozlehlá vřesoviště, která sice 
pěkně zpestřují krajinu, ale vysušena 
trativody, poskytla by velké lány ku 
pěstování píce pro dobytek. Zde je velké 
množství potoků, rybníků a vůbec vod 
splašky nezkalených, v nichž by s pros-
pěchem mohl se provozovati umělý chov ryb 
a raků, u nich sázeti vrboví pro výnosné 
košíkářství. A tak mohli bychom vypočítávati 
ještě celou řadu zemědělských podnětů, 
které by se daly uskutečniti ve prospěch 
zdejšího obyvatelstva.

Nechceme se dotýkati otřepaného, že 
„pod svícnem bývá tma“ – v Táboře je 
hospodářská akademie, se všemi možnými 

učenými obory; té zajisté slušelo by, aby 
pečovala o zakládání ve zdejším zaned-
baném kraji pokračovacích a zimních 
hospodářských škol, vysílala kočovné 
učitele, kteří by zdejší rolnický lid poučovali, 
k racionálnímu hospodářství radili, jako dálo 
se u nás, kdy rada Horský polními kázáními 
a na vesnicích a po něm řed. Teklý přednáš-
kami budili a naváděli drobné zemědělce 
k intensivnímu hospodaření tak, že naše 
krajiny jsou z nejpokrovějších a nejvýnos-
nějších...

Šel jsem ráno k snídani. Před děkanským 
kostelem ležela na márách prostá, černá 
rakev i bez toho obvyklého bílého kříže; u ní 
tři muži a ženská; místní duchovní 
s kostelníkem konali výkrop. Po skončení ti 
tři mužští a ta žena, stará a upracovaná, vzali 
máry na ramena a nesli na hřbitov za 
městem. Nemohli v celé vsi Hvožďany 
sehnati čtvrtého muže, který by nesl mrtvolu, 
tedy musela vypomoci žena. Za rakví 
nekráčel nikdo.

Kněz s kostelníkem v zladěném dvoj-
zpěvu provázeli zesnulého na poslední pouti 
s „Miserere mei Deus“. Bezděky obnažili 
jsme hlavu a se slzou v oku modlili jsme se 
také v duchu: „Milosrdný Bože, slituj se nad 
ubohým jihočeským lidem, sešli mu 
Vykupitele – práci – aby nemusel se 
potulovati světem a hledati v cizině živobytí!“

Ve zdejším kraji nemohou obyvatelé 
nalézt zaměstnání, proto všichni mladíci, 
děvčata a muži odeberou se zjara do ciziny 
na práci, hlavně do Rakous a zvláště do 
Vídně. Doma zůstanou jen ženy s nedospě-
lými dětmi. Ženské musí pak samy po tři 
čtvrtě roku obstarávat domácnost, někdy 
i malé hospodářství a dobytek, ošetřovat 
děti, opatřovat živobytí, shromažďovat na 
zimu zásobu píce, steliva, paliva ap.

A následek toho?
Ženy upracované, sešlé, předčasně 

zestárlé, děti špatně živené, nevyvinuté, 
zakrnělé, často znetvořené. Měli jsme 
možnost poznati pobytem a cestami české 
severní pohraničí od hor Orlických přes 
Krkonoše, Jizerské a Lužické hory až za 
Krušnohorsko, kde na jedné straně tkalci 
jsou bídně živi jen o kávě a bramborách a na 
druhé ženy a dívky ničí život svůj úmorným 
paličkovaním krajek; ale takovou degeneraci 
žen a dětí jsme tam neshledali, jako na 
českém jihu.

Kde hledat pomoc?
U obchodní a průmyslové komory 

budějovické.
Je velice chvályhodná její snaha, aby 

sesílila a upevnila hospodářskou posici 
v Českých Budějovicích, aby splavena byla 
Vltava, ale ještě zbývá třetí druh činnosti: 
drobná práce obchodní a průmyslová. A tu 
bylo starati se, aby elektrická dráha z Tábora 
do Bechyně byla prodloužena až do Týna 
n. Vltavou. Dosavadní slepá trať – železniční 
torso – nemá pro zdejší krajinu a obyva-
telstvo významu, jakého by měla a mohla 
míti. Zde je také nadbytek vhodného 
materiálu: dříví měkkého i tvrdého, žuly, ruly 
a jiných nerostů. Tu by bylo záhodno po 
příkladě keramické školy a družstva 
bechyňského zakládati dřevařské a kera-
mické školy, subvencemi podporovati 
zřizování výrobních společenstev. Mimo to 
podle vzoru žirovnických perleťářů, proseč-
ských dýmkařů a bernardinských hotovitelů 
špiček zaváděti v chudých osadách 

speciální druhy drobného průmyslu domác-
kého zapůjčováním strojů, při dostatku 
vodstva stavěti elektrárny k pohonu, jako je 
v Orlických horách a Krkonoších. Jaké to 
široké pole prospěšné, blahodárné činnosti!

V městském hostinci bechyňském je 
mezi kopiemi Alšových obrazů nápis: „Dej 
nám Pán Bůh zdraví v tom bechyňském 
kraji“. Nynější nová správa města měla by jej 
změniti následovně: „Dej nám Pánbůh 
zaměstnání v té bechyňské chudé pláni“.  
Neboť zdraví je zde až přebytek, jak všichni, 
kdo sem zavítají, dosvědčí. Ale práce, 
výdělek, živobytí scházejí pro ten ubohý lid! 
Jak by zdejší obyvatelstvo hmotně i duševně 
prospívalo, kdyby mu byla poskytnuta 
možnost vyvíjeti se! Je střídmé, šetrné, umí 
střádat jako nikde jinde. V konání svých 
povinností neúmorné, správné. Zde nejsou 
exekuce, dražby exekuční; soudní úředníci 
v Bechyni nemají co dělat.

Kromě nepříznivých poměrů moří život 
zdejšího lidu také klerikalismus. V Bechyni je 
za léto deset poutí, vždy za 14 dní jedna. 
Přicházejí na ně zdaleka a široka 10 i více 
hodin cesty až z moravských a rakouských 
hranic v procesí zástupy poutníků za 
společným účelem. Aby se v klášteře 
vyzpovídali. Zde v ambitech je řada 
zpovědnic, kde klášterníci vykonávají tuto 
funkci a při tom vydělávají. Stává se často, 
že zámožnější selka obětuje při zpovědi 
klášterníku tisích korun, aby ji pomohl do 
nebe. Kněz s libým úsměvem přijme 
bankovku a slíbí vyplniti přání zbožné duši. 
Avšak nejen bohatší a i nejchudší mezi 
chudými vysávají.

Bechyňský občan kupoval ve vsi kůzlata 
za 5 K u chudé podruhyně. Ta s toužebným 
zrakem pohlížela na stříbrňák a v duchu 
počítala, co si zaň pořídí. Tu přišel k nim 
známé „žebro“ (jak mu říkají), fráter Tomáš 
se svým trakařníkem Vaškem, vydal dva 
dotýkané obrázky, dal je ženě, a ta se 
zvláštním pohledem, jež nemožno popsati 
ani vysvětliti, dala mu zdarma kozlata. A tak 
neměla ani peníze, ani kůzlata; za náhradu 
slíbil jí klášterník nebeské království... Než 
jde tento potulný mnich na žebrotu do vesnic 
okolních, provádí se v kláštěře zvláštní 
ceremonie: fráter Tomáš a Vašek s trakařem 
postaví se, když je v ambitech shromážděno 
nejvíce věřících, před některého patera, ten 
blahořečením žehná jim na cestu, aby 
s plným nákladem vrátili se domů. O tom, jak 
umějí bláhový lid využitkovat, svědčí i toto: 
v ambitech je obraz sv. Antonína s poklad-
ničkou a pod ní nápis: „Sv. Antonínu na 
chleba“. A všechny tyto útoky na kapsy 
chudého zbožného lidu vynášejí tolik, že 
v klášteře o každé pouti mimo bohatou tabuli 
vypije se kromě deputátního piva z kníže-
cího pivovaru bechyňského ještě 70–100 l 
protivínského!

Měli jsme k obsluze mladé, statné, hezké 
děvče. Při odjezdu provázela nás zasmu-
šilým okem. K otázce, proč tak smutná, 
odpověděla: „Páni jedou domů, kde se tak 
pěkně mají, kde i služebným vede se dobře, 
poněvadž mají hezké platy. My zde jsme 
ubožáci. Mám staré, upracované rodiče, 
musejí živiti ještě pět nedospělých sester. 
Ráda bych jim přispěla na živobytí, ale 
nemohu ze své skrovné služby. Však vím, 
jak sobě i jim pomohu. Půjdu sloužit do 
Vídně.“

Ta Vídeň! – Nebohé děvče! – Ubohý 
český jih!

IN: Národní listy č.241, 1.IX.1912, 
autor: H. Olšina 

Vybral Martin Gärtner

Stalo se před 100 lety
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Kulturní práce soustřeďovala se tehdy v 
Sokole, dobře se dařila práce ve zpěv. 
Spolku „Lužičanu“, skvěle byla vedena 
Učednická Besídka prof. Sovákem. 
Majetkem města byla již tehdy veřejná 
knihovna (v prvním patře dnešní restaurace 
Protivínka – pozn. red.) se slušným počtem 
svazků, pořízená a doplňovaná hlavně velmi 
štědrými dary knih amerického konsula 
Korbela, rodáka hvožďanského, který kdysi 
jako vysokoškolský student uprchl do 
Ameriky před rakouským soudem pro 
politický delikt. Z těchto darů měla pěkný 
výběr a byla i dost hojně užívána. Spravoval ji 
řídící učitel v. v. p. Šmidinger, který vlastním 
výběrem doplňoval ji i z vybraných 
drobounkých poplatků za půjčení. Také 
„Pošumavská Jednota“ měla svoji knihovnu, 
kde žárlivě střežila svoje Lužické a pod. j. 
dívčí romány a doporučování, aby je 
věnovala společné knihovně veřejné, 
považovala za úmysl úkladně směřující 
k rozvratu její existence. Byl to tehdy jako kraji. Požádal jsem o půjčení, abych je Vlnou. Věrný strážce jmění svého zaměstna-
dosud spolek dámský, jehož činnost se vystavil jednu neděli jako vzor, že i dnes je vatele byl stejně věrný svému národu. 
tenkrát vyčerpávala valnou hromadou, která třeba a lze napodobit kroj přesně. Na Sokolské cvičící členstvo téměř všechno 
proto trvávala dlouho, než se po všeod- sv. Annu ráno vezl jsem je s sebou do Malšic. odešlo na vojnu. Přísná nařízení o politických 
borném upejpání staré funkcionářky uvolily Chtěl je poslat po někom známém dále do činech a ostré jich stíhání zvláště u občanů 
nést opět po celý rok břímě svých titulů. Byla Bechyně, kde bylo vyjednáno, že hned ráno národnosti české nutilo správu sokolské 
tu tehdy ještě řada jiných spolků, o nichž budou vystaveny ve škole mými přáteli ze jednoty k veliké opatrnosti. Do vězení bylo 
nedověděl jsem se za dva roky předválečné Sokola. Od smrti následovníkovy stupňovalo tehdy příliš blízko a sokolské jmění bylo 
nic jiného, než jejich jména. Studenti vedení se napětí každý den blíž ke katastrofě, ale až v nebezpečí, že může být skonfiskováno. 
vysokoškoláky měli se trochu k světu. Hasiče do Tábora uplynula cesta klidně v běžných už V těchto těžkých dobách odpovídal za 
vídal jsem jen o Božím Těle. úvahách, co asi bude dál. Teprve do vozu jednotu jako starosta br. Houda, kovář. Ačkoli 

Tak nás zastihla válka. V onu dobu nebyl naší elektrické dráhy přibíhali rozčilení lidé se na učitele a profesory byl zvlášť upřen 
ještě výroční den smrti M. J. Husa dnem zprávou, že teď ráno vyvěšují po Táboře policejní dozor, zůstal náčelníkem jednoty po 
svátečním. Pořádaly se proto přednášky černožluté plakáty, kterými se nařizuje celou válku br. Sovák – c. k. profesor c. k. 
o Husovi v červencových nedělích. Bývalo mobilisace. A tak potom na každé stanici. státní odborné školy keramické a horlivým 
málo ochotných řečníků k tomuto tématu V Malšicích jsem již nevystupoval. Poslal cvičitelem a členem výboru jeho kolega 
a tak se dostávalo na některé obce až jsem s nádraží lístek, že by bylo marné br. c. k. profesor K. Židlický. Kdo nebezpečí té 
v nedělích od 6. července hodně odlehlých. očekávat na přednášce nějakou účast. doby zná, nemůže jim toho zapomenout. 
Právě onu kritickou neděli sv. Anny r. 1914, Kroje jsem si dovezl na staré nádraží Pokladníkem jednoty byl br. Ant. Procházka. 
kdy válka byla Rakouskem vypovězena bechyňské (dnes nákladové nádraží za Ostré tresty za neopatrné výroky o válce 
Srbsku, měl jsem přednášet v Malšicích. mostem – pozn. red.) i donesl v koši do města způsobovaly, že lidé svěřovali se jen 

Byl jsem v tu dobu již doma v Soběslavi na sám. Vystavil jsem je sice přece, ale nikdo se nejvěrnějším přátelům. Byli jsme několikrát 
prázdninách. Spojil jsem se svojí jízdou na ně nepřišel podívat. Starosti lidí byly příliš ze župy sokolské vyzváni k opatrnosti. Archiv 
k přednášce ještě jiný podnik. Viděl jsem vážné a nebezpečí bezprostřední nepřipus- sokolský ukryt byl v zásobě uhlí, ale tak 
tehdy při nějaké příležitosti na dívkách tilo jiný zájem. Sokolští bratři záložníci, zničilo se bohužel několik k dějinám jednoty 
hrůzné konglomeráty strakatin, které měly mládenecká družina kvapem dělali přípravy potřebných dokumentů. Starosti nám působil 
být národními kroji. Nedlouho před tím udělal k odjezdu a loučili se tak, aby bylo vše opatře- stavební fond jednoty. V důvěrné poradě bří 
ředitel školy v Soběslavi K. Lustig, zakladatel no, i kdyby se nevrátili. Složil jsem veselé Houdy, Sováka, Procházky, Židlického a mne 
musea nadšený, obětavý, ale beznadějný barvy národních krojů, vykřikovaly drásavě jsme se dohodli, že br. Procházka celé jmění 
pokus. Pořídil tři úplně přesné kopie blats- do té šeré přítomnosti. Pospíchal jsem s nimi utratí na vyrovnání dluhu, který předloží jako 
kých krojů i materiálem i prací co nejbližší k domovu, abych ještě zastihl svoje druhy ze svůj účet za palivo v minulých letech. Až 
originálům, ve variacích, které by vyhovovaly studií. Po celé cestě i doma táž jediná temná bouře válečná přejde, jmění vrátí. Tak se 
různým dívčím typům, vybral tři hezké dívky ozvěna ráno vyřčeného slova: Válka! Těžký stalo. V tělocvičně (dnes již neexistující sál ve 
z nejlepší soběslavské společnosti a kroje jim mrak ulehl na celý život. dvoře restaurace Protivínka – pozn. red.) 
ukázal. Byly krásné. Dívky byly nadšeny. Tu Hned příštího dne po vyhlášení mobili- hlavní zřetel jsme obraceli k sokolské 
je překvapil zprávou, že kroje dal udělat pro sace počaly v krámech některé potřeby výchově žen. Bylo jednak třeba, aby dovedly 
ně. Byly opět nadšeny. Ale měl jedinou přibírati na cenách. Uprostřed týdne počal se statečně unést starosti, které jim doba 
podmínku: teprve budou-li je nosit každé jevit nedostatek běžných věcí v krámech. ukládala a bylo třeba, aby chápaly úkol 
nedělní a sváteční dopoledne celé léto místo Lidé šíleně počali nakupovati všechno, čeho národa a každého jeho jedince ve chvílích 
svých šatů na korso na náměstí, budou trvale nikdy nemívali zásobu. Zdražila i mouka. pro osud národa významných. Probíral jsem 
jejich. Kdo zná sílu dívčí touhy ukazovat se Mnoho hospodářů a mužské čeledi s nimi otázky dne po každé cvičební hodině. 
v poslední modě a šaty měnit, ví, jak těžká to nastoupilo vojenskou službu uprostřed žní. Vidím ze zachovaných poznámek o těchto 
byla podmínka. Ale kroje byly příliš krásné, Hrozila zkáza úrody. To pochopili studenti debatách, jak např. na hesle „Rukavičky“ v r. 
aby se jich hned zas zřekly – a tak tedy slíbily. v městech a nabídli svoji pomoc země- 1916 satyrickou formou jsme si ukazovali, jak 
Prošly se v nich několikrát po chodníku a – dělským ženám. Také bechyňští studenti některé společenské posvátnosti potřeba 
doběhly se honem převléci do svých hned v prvních dnech hlásili se ku pomoci. doby bez bolesti mění a snažil jsem se 
nejnovějších šatů, aby zastihly korso ještě Vím jistě, že pomáhali při žních v Raděticích, odstraňovat společenské přehrady mezi 
v plné živosti a dokázaly, že nijak nejsou za snad i jinde. Odvod následoval za odvodem, našimi lidmi, aby v rozhodných dobách byli si 
družkami. Tak udělaly asi třikrát či čtyřikrát, mužů stále ubývalo. Ženy naučily se všichni blízko. Pozdější rychlý spád událostí 
potom je převlékání omrzelo a kroje zůstaly pracovati za muže, takže brzy o neodbornou našel vždy sokolské sestry všude, kde bylo 
ležet. Když mi řed. Lustig vrácené kroje pomoc studentskou ani nestály. potřebí osvědčit vůli národa. 
ukazoval, na tento nezdar upřímně si Odešli přirození strážci domovů, zdálo se, 

R. Burian, čas. Lázně Bechyně, 1938 
postěžoval. A mne při tom naopak napadlo, že se zvýší i nebezpečí požárů. Zřízeny byly 

– redakčně kráceno
jaké nevkusnosti dovedou dívky na sebe tedy na počátku války občanské hlídky. 

(pokračování příště)
navěsit pod titulem národního kroje v našem Chodívali jsme v noci s panem revidentem 

Vzpomínky na Bechyni 1912
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+
Janovi se za svého pracovního nasazení jaký měl příjem (mzda, odlučné, dovolená) Vzpomínka na říši 

v Říši podařilo v letech 1939, 1940, 1942 a jaké byly srážky. Za celý rok 1943 
– Jan Ševčík strávit vánoční svátky doma, na Liškách. odpracoval 3 155 h., měsíčně průměrně 262 

Válečné svátky 1943 prožíval v lágru h. Nejvíce pracoval v červnu (354,5 h.), 2. část
v Gierslebenu. V jeho „památníku“ červenci (352 h.), září 322,5 h. Jeho roční 
nacházíme svědectví o tom, jak oslavovali příjem činil na mzdách 2 546,05 RM, odlučné 
Štědrý den, Vánoce, Silvestra a Nový rok. bylo 213,5 RM, náhrada dovolené 50,69 RM, 

Jak prožívali Vánoce v r. 1943 v lágru dohromady 2 810,24 RM. Celkové výdaje 
v Gierslebenu ukazují následující řádky. byly 1 287,24 RM, z toho stravné činilo 730 

„Oslavy Štědrého dne organizovala firma RM, zbytek připadá na sociální pojištění a 
Kampmann, práce skončila o 2. hodině daně. Jeho zůstatek byl 1 253,00 RM. Jako 
odpoledne. V 5 hodin se všichni sešli k malé vánoční dárek dostal ještě 40,50 RM.
slavnosti. Přišel Kampmann a po jeho 
proslovu k netečným českým dělníkům jim 
lagersfíra ustrojený za „Weihnachtsmanna“ 
rozdal jako vánoční dárek každému 
30 německých cigaret a vánoční peněžitý dar 
40,50 RM. Pak přikutáleli 2 půlky piva, 
rozdělili se koláče, pro každého v rozměru asi 

Lidé, které vyslal pracovat do Německa 30 × 40 cm. Na závěr jsme si zazpívali naši 
Úřad práce, měli přece jen trochu volnosti. hymnu „Kde domov můj“ a úplně nakonec 
Pan Ševčík byl člověk podnikavý, a když už koledy. Večer bylo povídání a vzpomínání na 
musel být v Německu, chtěl ho taky trochu domov a rodiče. Nepřejem si nic jiného, než 
poznat. Pokud to šlo, ve svém volnu, a to byla to, co sám Kampmann ve svém proslovu 
neděle nebo svátky, podnikal výlety do okolí zdůrazn i l :  Ich  g laube,  daβ d iese 
Halle. 12. 5. 1943 se s kamarády Karlem Weihnachten leztze Kriefswehnachten sind 
Ludv íkem,  Vác lavem Pet r l í kem a  (Já věřím, že tyto vánoce jsou poslední 
Miroslavem Markem vydal na výlet do válečné vánoce). Po půlnoci jsem zalehl do 
Dessau. „Po prohlídce města jsme se postele a vyspával jsem do druhého dne do 
utábořili na břehu Labe a tam vzpomínali na devíti hodin. Dopoledne jsem chvilku kreslil 
ta krásná česká místa, jimiž protéká, a z do této knihy. Po obědě jsem jel na bio do 
široširé, čiré vody jsme četli pozdravy Aschersleben. Nazpět jsem přijel v čtvrt na 

ZÖSCHENvzdálené domoviny“. O svatodušních šest, po narychlo snědené večeři jsme jeli o 
Roku 1944 přerušil autor zápisy do svátcích 12.–13. 6. 1943 si splnil svůj sen, s šesté do Güstenu, kde Češi pořádali trochu 

„knihy“. Zřejmě ji odvezl, když jel v lednu kamarády Jaroslavem Soukupem a Karlem obveselení s muzikou. Zábava byla dost 
1944 na dovolenou domů. Přerušení zápisů Hibšem se vydali na dvoudenní výlet do dobrá a aspoň se člověk trochu rozveselil a 
vysvětloval – „z důvodů politických, neb Berlína. Jak napsal – „prohlédli si ZOO a pak trochu tak zapomněl. Vrátili jsme se o 12. 
v knize je sem tam zaryto do věcí, které při po dobrém posilnění město. Jezdili jsme z hodině. Další vánoční svátek nás lágrsfíra o 
případné kontrole by přišly hodně draho, neb místa na místo, ale za žádnou cenu jsme vše osmé probudil a museli jsme jít odpracovat 2 
v Gierslebenu se na nás často páni Němci nemohli sjezdit.“ Na výlet vyjeli brzy ráno a hodiny. Po odbyté práci a obědě jsem zbytek 
přišli podívat a prohrabovali kde co. Knihu druhý den, úplně rozlámaní se pozdě večer volného času promarnil s touto knihou a 
dopisuji doma, očekávám brzký konec, který vrátili. Jedna cesta vlakem trvala víc jak 4 přitom často vzpomínal na domov a na své 
se rýsuje nad rozbitou Evropou. Poslední rok hodiny. Ale stálo to za to! V r. 1944, pokud drahé. A tak pro mě utekly svátky vánoční, 
v Německu stoupaly požadavky na stále ještě šlo cestovat, se o Velikonocích s dalšími aniž jsem věděl, že nějaké vánoce jsou.“
větší pracovní výkon, ale příděl potravin byl 3 „spoludělníky“ vypravil za kamarády do „Se starým rokem 1943 jsme se rozloučili 
čím dál menší. Za druhé bylo to pro nás Brunšviku. Tam je zastihl nálet, který v Güsten, zde jsme se sjeli k Silvestrovskému 
období utrpení; čím se blížil konec rozbombardoval brunšvické nádraží. mumraji.“ 1. ledna 1944 se Jan Ševčík 
Velkoněmecké říše se stupňovalo letecké „Jeden z nejkrásnějších výletů a tím jsem zamyslel nad uplynulým rokem 1943.
bombardování a útoky hloubkových letců, též ukojil svoji vášeň vidět jednou moře. A to „Byl to rok vskutku těžký, vyčerpávající, 
kteří poslední čas útočili a odstřelovali co se se mě podařilo při výletu do Lübecku a rok odříkání a rok jaký může přinésti jenom 
jim připletlo do cesty.“ Sám prodělal Travemünde“. „Byl to nádherný pohled na válka. Byl to rok práce, kdy zábava 
8 přímých leteckých útoků, „kdy vše lítalo do pískové pláže a nekonečnou vodu, která se v a rozptýlení byly nahrazeny modernějšími 
povětří, skorem pokaždé jsme byli pod širým dáli pojila s modrou oblohou a dál již nevidět elementy, jako např. prací. Od slunka 
nebem při náletu“. Koncem února zažil útok nic, než voda se klopila. Též jsem se v moři východu do slunka západu stál český dělník s 
na leteckou továrnu Junkers v Aschersle-slané vody vykoupal, neb jsem k tomu měl tváří ošlehanou větrem, s rukama plnými 
benu. Nálet jej také zastihl na výletě nádherné počasí. Výlet byl též doprovázen mozolů, s tváří v tvář těžké práci, s kterou se 
o Velikonocích 1944 v Brunšviku, bylo samými nálety. Po čtyřdenním pobytu jsme dovedl rvát do posledního dechu, slibujíc si, 
bombardováno celé město. V květnu a srpnu odjeli domů“. Na výletě byl p. Ševčík s že vydrží-li, zvítězí. Jak každý je maličký proti 
1944 byly útoky na leteckou továrnu kolegou Ludvíkem Alfierim. Nucený pobyt v všemu a chybí kolikrát jen jeden chybný krok 
„Junkers“ v Dessavě. „Jeden z největších Německu p. Ševčíkovi ulehčovaly dovolené, a pak ten nešťastník se zřítí do oné propasti, 
mých prodělaných útoků jsem zažil v srpnu kdy mohl na několik dnů odjet domů. I na kde není nic než silný proud vodní a smrt. Je v 
1944, kde celá krajina byla do okruhu 20 km frekvenci dovolených můžeme zjistit, jak byl tom kus poctivého sebeovládání, zatnutí 
doslova poseta bombami“. Bombardována život v Říši stále těžší a těžší. pěstí a možnosti projít takovým životem, 
byla celá oblast Leuny. Další nálet byl opět Na první dovolenou domů mohl Jan jet na který jako tvrdý, ale při tom poctivý učitel 
v srpnu 1944 na továrnu na benzin v Leuně. Vánoce 1939, druhá byla na Vánoce 1940, dovede udělati v pravém smyslu slova 
„Poslední čas byly nálety prováděny na 3. a 4. dovolenou jel v roce 1941. Další člověka. A právě dnes na prahu Nového roku 
soustavně ve dne v noci, my jsme pracovali následovala až po 1. roce a 38 dnech. „Po stojíme opět odhodlaně, s jasným pohledem 
ve volné přírodě, tak jsme měli dobrý pobytu v Říši, po zažití možného i nemož- do budoucnosti, rvát se se všemi 
přehled.“ Bombardování při dobrém počasí ného, jedu zase jednou na dovolenou – překážkami, jež nám osud v cestu postaví a 
bylo slyšet až na vzdálenost 50 km. Úplně 17. 12. 1942“. Na poslední dovolenou čekal že tento rok bude ještě těžší než předešlý, ale 
poslední 2 nálety ho zastihly v koncen-opět přes rok. Do své „knihy“ si 10. 1. 1944 zdravý optimismus, nezlomná vůle posiluje, 
tračním táboře Zöschen v dubnu 1945.zapsal: „Ve čtvrtek 13. 1. se pozná, kdo že byť bude tento rok sebetvrdší, věříme, že 

Jestliže se podařilo panu Ševčíkovi na pojede na dovolenou. Dnes už máme leden je posledním.“
práci v Německu přežít 6 let, sice bídně, ale 1944 a to si ještě říkáme tak ve čtvrtek snad. Jan Ševčík nebyl jen básník, ale také 
přece jen přežít, tak na jaře 1945 mu šlo už o …Počítám den za dnem netrpělivě, aby ta člověk pragmatický. 8. ledna 1944, den po 
život. Jednak to byly časté nálety, vysilující dovolená byla náležitým občerstvením po té svých 25. narozeninách, si zapsal: „Dneska 
práce, nebylo co jíst, všichni byli na pokraji jednoroční dřině. Co je platné to těšení, když jsem měl večer počty. Hrál jsem si trochu jen 
svých sil. Jak napsal: „Člověk byl jak na na druhé straně roste zase obava, jak těch s čísly, jež jsem za celý rok vytvořil. Jsou to 
vyjevení a nervy byly tak vybičovány, že se pár dní uteče a pak znovu jen dřina.“ 13. 1. čísla malá, ale čísla velké práce.“ Vypracoval 
člověk musel hodně držet, aby na konec se 1944 odjelo na dovolenou 8 mužů, mezi nimi tabulku „Celková bilance za r. 1943“. Měsíc 
ještě zbytečně nezahrabal.“i Jan Ševčík. po měsíci zapsal, kolik hodin odpracoval, 
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Se svým kamarádem Standou Vajnerem tam byl déle měl potažené kosti akorát kůží. před odjezdem na vytouženou dovolenou 
z Českého Brodu se rozhodli, že využijí Když některý to nemohl vydržet, ta ty pohůnci Mirek Marek do „tohoto památníku“. „Nejsme 
zmatků při náletech a vydají se na cestu mu dali hlavu mezi nohy, natáhli ho a řezali do sice žádní malíři, ani básníci, přesto jsme si 
domů. Na tu se vydali 25. 3. 1945. Měli ale něj dále. Naposled skopali a pošlapali pořídili něco, co snad jednou najde svůj cíl. Ať 
smůlu, hned na začátku jejich cesty, ještě v dřeváky i v obličeji, to jim bylo jedno. Takové čtenář tohoto památníku pozná, že duše 
Ascherslebenu (kde bylo normálně jejich věci se opakovaly několikrát za sebou celé českého dělníka v Říši byla vždy ve své 
pracoviště) je chytla kontrola a v doprovodu odpoledne.“ Z lágru v Zöschen jezdili na práci vlasti, u své mámy a rodné hroudy. To, co 
byli dopraveni do Halle na policii, tam je do Leuny na odklízení trosek po leteckých dodnes jsme sem snesli, to vše bude krásnou 
vyslýchal „jeden slezský překulenec“. Odtud náletech. I tam je samozřejmě hlídali „SS“ – vzpomínkou na ty naše tvrdé chvíle, které 
je dopravili na policejní prezidium, kde jim ukrajinští přeběhlíci z Vlasovovy armády. jsme mužně přestáli.“
sebrali všechny věci, jídlo, cigarety. Ten den Původně měl p. Ševčík pobýt ve výchovné Záměrně jsem často v článku nechala 
přicházel do basy jeden Čech za druhým. táboře 56 dní. Měl však štěstí v neštěstí – mluvit p. Ševčíka. Chtěla jsem se podělit se 
Všichni za to, že byli na cestě do vlasti přiblížení fronty mu pobyt zkrátilo. 12. 4. je čtenáři o to, jak se o všem, co prožíval, 
a rodného domova. Druhý den je odvedli do odvedli asi 20 km pěšky někam před Lipsko a vyjadřoval. Jsem přesvědčena, že jen málo 
lágru, kde v hrozných podmínkách pobyli střelbou je rozehnali. Bylo tam asi 1500 lidí, kteří s ním prožívali to co on, dokázalo 
3 dny. Z Halle je za doprovodu „SS“ převezli trestanců a z toho polovina Čechů a asi 100 tak rozmanitě popsat – verši, kresbami i 
vlakem do Lipska do „Zöschen“ – žen. Byl sice bez jídla a bez peněz, ale s popisem všechny události tak jako on.
výchovného lágru. Tam si užili hladu a bití. kamarádem Vajnerem pokračovali v cestě 

Poznámka: V citacích jsem zachovala 
„Viděli jsme věci, které se dlouho udrží domů, kterou začali 25. 3. 1945. Oba se 

původní pravopis autora.
v hlavě, neb ten chlap, co nás měl pod mocí vysíleni šťastně dostali domů.

Obrázky doplňující text jsou kresby 
na lágru (byl to mnoho násobný vrah) Své zápisky pisatel končí: „Domov byl 

p. Ševčíka.
vyplácel topůrkem asi 10 trestancům 25 na draze vykoupen.“ Bechyně – Lišky 3. května 

Prameny: Jan Ševčík – Vzpomínka na Říši
zadnici, rány dával co měl síly tak, že to na 1945. Jan Ševčík.

Jiřina Trčkovátěch kostech jen praskalo. Vždyť každý, kdo Na závěr uvedu, co napsal 12. 1. 1944 

+Vyvěrající prameny 
daly vznik lázním 

rozšíření léčby na 22 nemocí. Dodává, že po 
zlatu a antimonu má největší význam z kovů 
železo. Užívání přirozených železitých lázní 
je od pradávna známo. Tam, kde nebyly, – díl II.
používala se voda kovářská, do vody se 

Šternberkové byli majiteli a provoz lázní 
potápí k ochlazení železo. Dále píše: 

vždy pronajímali. Nadále se starali o údržbu 
V bechyňské vodě je železo tak jemně 

lázní, vylepšovali, rozšiřovali, aby spo-
rozptýlené, že žádný lék se jí nevyrovná. 

kojenost a dobrá pověst se šířila dál. Příjem 
Popisuje, že v okolí se dobývala železná 

peněz byl i z toho, že nájemce měl za 
ruda. Tam, kde prameny vytékají ze země, 

povinnost odebírat z panských dvorů vše, co 
mají kameny a písek tak vysoký obsah 

se nechalo v lázních spotřebovat (mléko, 
železa, že i magnety jsou přitahovány. 

máslo, sýry, tvaroh, zeleninu, brambory, 
Důkazem je, že prameny přinášejí s sebou 

mouku, dřevo atd.). Výsledkem této snaživé 
jemnou okrovou hmotu jako rez, která se 

a promyšlené práce byla stále víc a víc se 
usazuje na dnech nádob a nádrže, do nichž 

zvětšující návštěvnost lázní. Problém byl ale 
se voda napouští. Okrovou hmotu smícha-

s ubytováním a ještě větší s dopravou do 
nou s olejem dr. Galhausen dokonce 

lázní. Návštěvníci bydleli ve městě a do lázní 
doporučuje jako balzám – hojivý prostředek 

docházeli. Někteří řemeslníci, kteří neměli 
proti krvácení. Jako doklad uvádí židovské 

práci, věnovali pozornost lázním, kde za 
lazebníky, kteří tohoto používali při 

ubytování a mimořádné služby mohli získat 
obřízkách. Vyzdvihuje svíravý účinek 

nějaký příjem. Celá staletí nebyla věnována 
bechyňských vod dodávající napětí všem 

pozornost komunikacím, spojovací cesty 
ochablým šlachám, nervům i vnitřním 

byly ve špatném stavu. Tyto nedostatky byly 
orgánům. Při slabostech posiluje. Pozor, ale 

jednou z příčin, že se v Bechyni neudržel 
není zase vhodná úplně pro všechny 

starodávný průmysl a zůstala stranou dění. 
nemoci, proto nutno nemoci vybírat. 

Podnik, který zde byl, nemohl konkurovat. 
Tehdejší lékaři doporučili zde léčbu obrny 

Do lázní se jezdilo na povozech a sezóna 
svalů, otoků při vymknutí kloubů, ochablosti 

trvala od 1. května do 31. srpna. Nejbližší 
těla a třesení údů, dnavých otoků i kožní 

železniční stanice byly Soběslav a Tábor.
vyrážky. Trhavé bolesti s otoky kloubů si zde 

Bechyňské lázně s dobrou pověstí se 
léčil také bechyňský vrchní hejtman Josef 

stávají nežádoucím konkurentem lázní 
Slavík, kterého se nemohli jinde zbavit. Ke 

rakouských. Blahodárné účinky pramenů při 
všemu měl připomínky. O to větší uznání, 

určitých nemocech byly vyzkoušeny, 
když zde uzdravení potvrdil. Už tenkrát 

ověřeny, ale co a jaké prvky ve vodě léčí, se 
nebyli všichni lázeňští hosté stejní. 

nevědělo. Aby majitelé měli průkazný doklad 
Dochovalá událost znamená, že nějaké 

o léčivosti pramenů, nechávají pro sebe 
záznamy se vedly, jak o léčbě pacientů, tak o 

r. 1727 provést rozbor vody lékárníkem 
tom, kdo v lázních bydlel a kdo docházel.

Freyem z Jindřichova Hradce. Ten 
Župa bechyňská trvala od 10. století (jak 

doporučuje, aby se voda používala nejen do 
potvrzuje kronikář Kosmas) do r. 1751, kdy je 

koupelí, ale i k pití při nemocech, rekonva-
rozdělena na dva kraje: Táborský a Budějo-

lescenci, sešlosti, skorbutu (kurděje), 
vický. Bechyně jako centrum úřadů a dění 

chudokrevnosti, revmatismu, dně atd. 
zaniká. Majitelé panství Paarové (přiženili se 

(zjišťuje vysoký obsah železa). Rozbor je 
r. 1715) nemají sílu prosperitu tak slavného 

zajímavý nejen obsahem, ale i slohem: (Kdo 
města udržet. Toto vše ale nemá dopad na 

by se oň zajímal, může jej u mne viděti). Je 
přijíždějící lázeňské hosty. V Bechyni se 

také zajímavé, jak si každý hlídal svůj 
každému líbilo pěkné prostředí a mimořádná 

majetek. Po uznání léčivosti pramenů se 
ochota. Město se stalo vyhledávaným 

pozemky kolem stávají zajímavé. Proto 
místem i letních pobytů a je dodnes.

například r. 1733 si raději Jan Hykl ohražuje 
Lázně Bechyně s.r.o., zahradu plotem až k obecnímu rybníku a ke 

Dagmar Faktorovástudánce dobré vody. Úřední rozbor vody 
lázeňských pramenů byl až r. 1728. Provedl 

Čerpáno z textů dr. Milana Šťávy (pozn. jej dr. Jan Jakub Galhausen, který dřívější 
redakce)rozbor potvrzuje a dokonce doporučuje 

+Domov pro seniory 
Bechyně získal certifikát 

Pracoviště Bazální stimulace
3. května letošního roku se uskutečnila 

supervize v Domově pro seniory Bechyně, 
kterou provedla ředitelka Institutu Bazální 
stimulace® PhDr. Karolína Friedlová. 
Certifikát má platnost do 30. 5. 2015, kdy 
bude nutné jej obhájit. 

Bazální stimulace je vědecký peda-
gogicko-ošetřovatelský koncept podpo-
rující vnímání, komunikaci a pohybové 
schopnosti v nejzákladnější (bazální) 
rovině. Člověk vnímá pomocí všech 
smyslů, které se u něho vyvíjejí již v době 
embryonálního vývoje a mají pro každého 
nenahraditelný význam. Náš mozek 
disponuje schopností uchovávat své 
životní návyky v paměťových dráhách a tím 
mu dává šanci cílenou stimulací uložené 
vzpomínky znovu aktivovat. Kontinuální 
stimulace smyslových orgánů dle konceptu 
Bazální stimulace umožňuje vznik nových 
spojení v mozku a novou neuronální 
organizaci v jeho určitých oblastech. 
Předpokladem je dostatečné množství 
adekvátních podnětů, které musí být 
vhodně a individuálně strukturované. 
Přínosem pro vlastní péči o naše klienty 
v konceptu Bazální stimulace je spolupráce 
s rodinou klienta a jeho přáteli. Je nutné 
získávat mnohem víc informací o klientovi, 
než v jiných zařízeních. Pro naše konání je 
nesmírně důležitá znalost biografické 
anamnézy, a pokud klient nekomunikuje, 
žádáme tyto cenné informace od jeho 
příbuzných. Ty pak používáme v přímé péči 
o klienta, kde je Bazální stimulace zakom-
ponována. Práce s biografií je naším 
základním prvkem v péči o každého klienta.

Získání certifikátu je pro nás velkým 
motivem a umožňuje nám poskytované 
sociální služby spolu s validačními techni-
kami a smyslovou aktivizací realizovat na 
celkově vyšším stupni kvality. A to nejen pro 
klienty orientované, chodící nebo částečně 
soběstačné, ale i pro klienty zcela závislé 
na odborné péči našich zaměstnanců. Ať už 
zdravotníků nebo sociálních pracovníků.

Mgr. Alena Sakařová, ředitelka

Jménem vedení a klientů Domova pro 
seniory Bechyně srdečně děkuji panu 
Ladislavu Svobodovi za dar ve formě 
předplatného deníku Táborský deník.
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KURZY, PŘEDNÁŠKY, DÍLNY...

PRO DĚTI

PRÁZDNINOVÉ LUMPAČENÍ
Sobota 1. září / 14.30 hodin / Spodní hřište stadionu FC 
Bechyně / Vstup zdarma
Veselé sportovní odpoledne se spoustou soutěží a her, ukázky 
hasičské techniky, sportovní klání dvojic, občerstvení 
z babičkovské kuchyně.
Pořádá Levicový klub žen ve spolupráci s SDH Bechyně a KSMB.

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

Otevřena další část STÁLÉ EXPOZICE
Městské muzeum zpřístupnilo další části stálé expozice – nejstarší 
dějiny Bechyně a okolí, poutní místo, lázně a další.

+

+

+

+

VÝSTAVY

TRADICE

3. BLEŠÍ TRH
Sobota 7. července / 9.30–11.30 h / Dvorek městského muzea
Dejte vašim nepotřebným věcem šanci u nových majitelů. Kdokoliv 
může přijít prodat byť jen za symbolickou cenu to, co už se mu doma 
nehodí. Pomozte nám zavést tuto tradici, která jinde s velkým 
úspěchem funguje.

POZNÁVÁNÍ PAMÁTEK 

ZA LETNÍCH ÚPLŇKŮ 2012
Úterý 3. července / 22.00 hodin / Před kostelem sv. Matěje,
 nám. T. G. Masaryka
Při letním úplňku si poslechneme zajímavé vyprávění 
přednášejících Bc. Františka Jandy a Mgr. Jiřího Beneše na téma 
„Z nových archeologických nálezů v Bechyni a okolí“.

Pondělí 20. srpna / 15 hodin vernisáž / městská knihovna
Zveme na vernisáž výstavy s možností zakoupit si výrobky sociálně 
– terapeutické dílny táborského Fokusu. Otevřeno ve výpůjční době 
knihovny do13. 9. 2012. 

KNIHOVNA

ROZUM A EMOCE FOKUS TÁBOR

Čtvrtek 2. srpna / 21 hodin / Na bechyňském náměstí
Rádi čtete i posloucháte? Přijďte podpořit netradiční čtení pověstí 
týkajících se Bechyně a okolí v rámci projektu Poznávání památek 
za letních úplňků. V plánu je i soutěž!

ČTENÍ U KAŠNY

 ROČNÍK

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

13.–14. 7.
2 0 1 2

Pátek 13. 7.

18.00 Průvod, projevy, podpálení pomníku
Popelčina nejmilejší hra

19.00 KEJKLÍŘSKÉ VYSTOUPENÍ
+ ŽONGLÉRSKÁ DÍLNA
Kejklířské divadlo z Doudleb – Vojta Vrtek

20.15 VRÁTIT SE?
Balabile defilé Bechyně

20.45 MÁJ
Café Tyjátr

21.40 NOVÁ TICHA
Mýtus

.

Sobota 14. 7.

  9.30 PINOCCHIO
Divadlo Já to jsem, Víťa Marčík ml.

10.25 STRACHY ZA VŠECHNY PRACHY
Divadlo Kocábka Chocerady

11.15 ČAROVNÉ STŘEVÍČKY
Divadélko Múzika

14.00 MK 3 
netradiční kapela tradičního jazzu

15.00 KOMEDIANT BOŽÍ
DS Tyan Plzeň

16.00 TEATRO TYJÁTJÁTRO
DS Scéna Kralupy

17.00 MOZAIKA PRO SÝKORKU
Divadlo Kocábka Chocerady 

18.15 SEXTÁNKY
Ženský am. spolek Homole ŽAS

19.45 ANDĚL NEPŘIŠEL?
Roztočená vrtule Slaný

20.15 Vyhlášení nejlepšíchznejlepšíchsouborů
POPOFTR

představení 
vhodné pro děti

Předprodej v kanceláři KD, 
knihovně a městském muzeu
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O prázdninách změna výpůjční doby!!!
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4. BLEŠÍ TRH
Sobota 4. srpna / 9.30–11.30 hod. / Dvorek městského muzea



Dobrovolnice Hrošice ve složení Michaela 
Černá, Klára Prachařová, Ilona Jandová, 
Gabriela Urbánková a Lenka Radvanová 
rekapitulují svou roční činnost v RC Hrošík. 

V září loňského roku jsme po našich 
předchůdkyních převzaly vedení herny pro děti. 
Zachovaly jsme otvírací dobu, kdy pondělky dopoledne byly spíše 
pro menší děti, které si zde pomalu zvykaly na kolektiv. Pro ně jsme 
uspořádaly závody odstrkovadel – jedny na podzim v prostorách 
KD a druhé na jaře před KD. Děti závodily na čas, pokusily se 
o slalom a projížděly překážky. Odměnou jim byly sladké medaile 
a diplomy. Obě akce měly velkou účast, za což závodníkům 
děkujeme. 

Středeční odpoledne navštěvovaly i starší děti, pro ně jsme 
připravily tvořivé dílny zaměřené na dané roční období. Krátký 
přehled středečních akcí: 

PODZIM – výroba podzimníčků, výroba lampiónů a luceren na 
akci Světlušky pořádanou KD, výroba adventních věnců 
a čertovské tvoření (kde si děti samy vyrobily čerta, anděla nebo 
Mikuláše z ruliček od toaletního papíru) 

ZIMA – výzdoba oken RC Hrošík (děti samy malovaly 
temperovými barvami na okna), quilling párty (vytváření 
filigránových dekorací z namotávaných papírových proužků) 
a následná dražba vyrobených obrázků (dražba se všem, hlavně 
dětem, moc líbila a bylo vydraženo 60 Kč), pexesový turnaj, 
maškarní tvoření – výroba škrabošek na maškarní odpoledne v KD 

JARO – opět výzdoba oken, tentokrát jarní téma, výroba 
papírových loutek pro následnou inscenaci pohádek o Červené 
Karkulce a Perníkové chaloupce, následovalo tvoření 
velikonočních vajíček z papíru a tvoření ke Svátku matek 

Dále jsme pro děti připravily MIKULÁŠSKOU NADÍLKU za 
podpory DS LUŽNICE – moc děkujeme. 

Předvánoční čas jsme si zpříjemnily ochutnávkou cukroví 
a poslechem vánočních koled. 

Velkou akcí byla herna s překvapením, které spočívalo 
v odhalení nových herních koutků – pro holky kuchyňka, pro kluky 
dílna. Jako bonus byl dort ve tvaru HROCHA, který pro nás ochotně 
upekla maminka Kristýna Lopatová, které ještě jednou moc 
děkujeme. BYL VÝBORNÝ…

Předškolákům byla také určena návštěva knihovny, kde se 
seznámili s jejím chodem. 

Zachovaly jsme tradici v pořádání podzimní a jarní burzy 
s dětským oblečením a potřebami, kde mohou maminky prodat 
a zároveň levně nakoupit. 

Rozloučily jsme se při poslední herně, kde jsme vedení předaly 
novým maminkám a popřály jim hodně zdaru. Děkujeme KD za 
spolupráci a všem za účast na pořádaných akcích. 

Gabriela Urbánková

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ

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 

HUDBA

LETNÍ ŠKOLA LA PELLEGRINA
Sobota 21. července / 19.30 hodin / sál ZUŠ
Koncert lektorů kurzu. Na programu komorní barokní skladby 
většinou francouzských skladatelů.
  

Úterý 24. července / Vokův sál / 19.30 hodin
Barokní večer – opera Les Indes Galantes od Jeana Philipa Rameau.
   

Úterý 31. července / 19.30 hodin / sál ZUŠ
Koncert lektorů kurzu. Na programu komorní skladby Ludwiga van 
Beethovena a Pavla Vranického.
   

Neděle 5. srpna / 16.30 hod. / Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Orchestr, sbor a sólisté La Pellegrina uvedou symfonii D dur op. 37 
od Pavla Vranického a Beethovenovu mši C dur op. 86.

NĚMECKÁ SMYČCOVÁ FILHARMONIE
Neděle 5. srpna / 14 h / Zámecká jízdárna / Vstupné dobrovolné
Nejmladší 85 členný špičkový německý orchestr představí skladby 
F. Mendelsshona – Bartholdyho, G. F. Telemanna a A. Dvořáka. 
Dirigent Michael Sanderling, šéfdirigent Drážďanské Filharmonie.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Sobota 1. září / 18.00 hodin / Před KD, v případě nepřízně 
počasí přísálí KD / vstup zdarma
Večerní koncert bechyňských kapel, kde mimo jiné vystoupí kapela 
MONOTONIC STEREOTYPE a WATERPIPE.

SLZY SMÍCHU STANISLAVA ZINDULKY
Čtvrtek 20. září / 19.00 hodin / Velký sál / vstupné 120 Kč
Humorná celoživotní procházka umělce po prknech, která 
znamenají svět, a nejen o nich. Poutavé vyprávění o umělcových 
začátcích, o tajemném zákulisí i o tom, koho při své divadelní pouti 
potkal. Předprodej vstupenek online na www.kulturnidum.cz 
zahájen od 1. srpna.

Kulturní středisko města Bechyně velice děkuje 
dobrovolnicím Michaele Černé, Iloně Jandové, Gabriele 
Urbánkové, Lence Radvanové, a Kláře Prachařové za jejich 
dobrovolnou práci a aktivity v RC Hrošík.

Všem obyvatelům Bechyně přejeme krásné prožití letních 
měsíců a zveme na Bechyňské kulturní léto.

Za KSMB ředitel Mgr. Štěpán Ondřich
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HLUBOCKÉ PRINCEZNY
VYSOČANKA
BABOUCI

SEDMIKRÁSKA
KERAMIČKA

CHODOVARKA
VALDAUFINKA
Festivalem bude provázet 

MARTIN HLAVÁČEK

HLUBOCKÉ PRINCEZNY
VYSOČANKA
BABOUCI

SEDMIKRÁSKA
KERAMIČKA

CHODOVARKA
VALDAUFINKA
Festivalem bude provázet 

MARTIN HLAVÁČEK

sobota

4. srpna
 12.30 hod.

Stadion
Bechyně

XX. ročník

A k c i p o d p o ř i l i :

+ DRDA - ZÁMEČNICTVÍ + HUBÁČEK AUTOSERVIS +

+ AUTOHAS BECHYNĚ s. r. o. DOUDA + C - SERVIS +

+ ZAHRADNICTVÍ U BENEŠŮ + SDH BECHYNĚ +

A k c i p o d p o ř i l i :

+ DRDA - ZÁMEČNICTVÍ + HUBÁČEK AUTOSERVIS +

+ AUTOHAS BECHYNĚ s. r. o. DOUDA + C - SERVIS +

+ ZAHRADNICTVÍ U BENEŠŮ + SDH BECHYNĚ +

mažoretkymažoretky

Mediální partner: 

Projekt 
realizován 
za podpory: 
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+Už jsem čtenář

11. 6. jsme se v knihovně setkali při 
pasování s dětmi ZŠ Libušina (viz. článek 
školy). Druhé setkání 18. 6. (ZŠ Školní) 
s prvňáčky, rodiči, paní učitelkou i panem 
ředitelem se také neslo ve slavnostním 
duchu. Fanfárami jsme uvítali pana krále. 
Děti složily slib, předvedly bezchybné čtení 
a pak se už po pasování královským mečem 
staly z prvňáčků rytíři Řádu čtenářského 
a vlastníky bezplatné knihovnické průkazky, 
kterou mohou využít do konce roku 2012. Na 
památku dostaly pěknou knihu od knihovny 
nebo školy a celoroční snažení školáků 
naučit se číst je završeno! Nejtěžší ročník 
mají za sebou, celý život už nezapomenou 
nejen číst, ale i psát a počítat, jak na závěr 
zdůraznila paní učitelka Ingrová. Děkujeme 
školám za celoroční spolupráci a přejeme 
rytířům, aby se čtení stalo běžnou součástí 

života.
EH

jejich 

S prázdninami se mění výpůjční doba. 
Nejdéle máme otevřeno jen v úterý do 17 h, 
ostatní dny kromě pondělí do 16 hodin.

Rádi se s Vámi setkáme na náměstí 
u zurčící kašny 2. srpna 2012 ve 21 hodin, 
kdy Vás zveme na veřejné čtení bechyň-
ských pověstí v rámci projektu Poznávání 
památek za letních úplňků v jihočeském 
Pohádkovém království Zdeňka Trošky.

Pro prázdninové pobavení zkuste 
rozluštit zábavné přesmyčky:
Jméno sběratele bechyňských pověstí… 
MLUVIL BAHNO. 
Pomoc při luštění najdete v… HVĚV KONI.
Prožijte příjemné, slunné, pohodové 
a hlavně dlouhé … ZNÁNY PRDI!!!
Vaše… VOHNI CENIK

+POZVÁNKA ZA 
KULTUROU

nejmenší diváky do Teatra Tyjátjátra. 
Podvečer už je věnován opět dospělým 
v podobě Mozaiky pro sýkorku Divadla 
Chocerady, Sextánek od Ženského Úvodem bych ráda všem popřála 
amatérského spolku Homole a inscenace příjemné, hřejivé léto protkané ještě 
Anděl nepřišel?, kterou uvede Roztočená příjemnějšími zážitky z dovolených. K těm 
vrtule ze Slaného. Překvapením pro děti příjemným dojmům patří i ty z oblasti kultury. 
však nebude jenom spousta pohádek Začneme 20. ročníkem divadelního 
a inscenací, ale také zábavné atrakce, jako festivalu pod širým nebem Divadlem 
je trampolína. Letošní trávu opět zpestří v trávě. Jelikož je to jubilejní ročník, tak jsme 
i kapela MK3 se svým tradičně netradičním udělali pár změn, které snad přispějí ke 
jazzem během celé soboty. Nepropásněte zdárnému průběhu přehlídky a spokojenosti 
proto šanci strávit příjemné dva dny v zajetí návštěvníků a příznivců amatérských 
klášterní zahrady a dobrého divadla. souborů. Festival jsme posunuli do poloviny 
Předprodej vstupenek již probíhá v kanceláři měsíce července a velká část představení je 
KD, Městské knihovně a Městském muzeu.určena našim nejmenším divákům. Asi 

Prázdniny si také v Bechyni neumíme největší a významnou změnou festivalu je 
představit bez dechovkového festivalu. zahájení předprodeje vstupenek, který je 
Ten letos oslaví 20. výročí a také ho čeká cenově výrazně zvýhodněn. Festival 
velká změna, a to v podobě přesunu termínu začíná klasicky v pátek vpodvečer 
na první srpnovou sobotu. Jako gratulanti průvodem od kulturního domu do klášterní 
se dostaví mažoretky Hlubocké princezny, zahrady, kde nás čeká tradiční odhalení 
kapely Vysočanka, Babouci, Sedmikráska, pomníku Trávy. Pro děti je připravena 
Keramička, Chodovarka a Valdaufinka. Popelčina hra a vystoupení kejklíře Vojty 
Festival se již tradičně koná na místním Vrtka, který předvede dětem i školu 
fotbalovém stadioně a moderátorem bude žonglování. Páteční večer pak přinese 
p. Martin Hlaváček. Pokud nám bude přát představení pro dospělé a představí se dva 
počasí, připravili jsme si pro návštěvníky bechyňské soubory – děti z Nové školy pod 
i výstavu, která je provede dvacetiletou vedením p. Oplatka vystoupí s inscenací 
historií festivalu.Vrátit se?. Soubor Mýtus předvede Nová 

Prázdniny v Bechyni si už neumíme ticha a Café Tyjátr z Tábora přiveze Máchův 
představit bez letní školy La Pellegrina. Máj. Sobotní dopoledne je zcela věnováno 
Příznivce vážné hudby čekají čtyři veřejná dětem. Čekají na ně tři představení: 
vystoupení těchto amatérských muzikantů.Pinocchia přijede zahrát Víťa Marčík ml., 

Léto v Bechyni bude na kulturní akce Kocábka Chocerady zahraje Strachy za 
bohaté. Sledujte proto webové stránky všechny prachy a Čarovné střevíčky přiveze 
města Bechyně, Bechyňsko a stránky Divadélko Múzika. Odpoledne jsme pro děti 
kulturního domu, na kterých najdete připravili ještě dvě inscenace. Divadlo Tyan 
všechny důležité informace.z Plzně zahraje loutkové představení 

Komediant Boží a DS Scéna Kralupy pozve S. H.

+
Kulturní středisko města Bechyně PODĚKOVÁNÍ

děkuje za dlouhodobou spolupráci při 
organizaci dětských akcí mateřské škole 

  

Jahůdka za zapůjčení pomůcek k úspěšné Kulturní středisko města Bechyně 
realizace her a soutěží. Dále děkuje p. Janě a Rodičovské centrum Hrošík děkují 
Nebesařové za upečení lahodných medailí manželům Marcele a Ing. Ladislavu 
na dětské sportovní odpoledne a cukrárně Jandovým za zakoupení překážkové dráhy 
U Lososů za poskytnutí sladkých odměn. pro zlepšení kvality hodin pravidelného 
Poděkování patří i ženám z Levicového cvičení s dětmi. Svým darem dětem 
klubu žen za aktivní pomoc při úspěšné zpříjemňujete chvíle, které stráví v RC 
organizaci dětského sportovního odpo-Hrošík a to nejenom při cvičení, ale také 
ledne.v herně. Zakoupená pomůcka má totiž širší 

využití a dětem vykouzlí úsměv na tváři. Za KSMB Soňa Houdková
Ještě jednou velký dík!

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

+ČSOB Pojišťovna do 
knihoven měst a obcí

Dne 5. června proběhlo setkání s účast-
níky měsíční soutěže „ČSOB Pojišťovna do 
knihoven měst a obcí“, kterou pořádala 
ČSOB Pojišťovna pobočka Tábor, za 
přispění manželů Jandových z Bechyně. 
Byla to první akce tohoto druhu ve spolupráci 
s Městskou knihovnou Bechyně. Na základě 
soutěžních otázek, které byly k vyplnění 
v knihovně, se nakonec soutěže zúčastnilo 
pár čtenářek, které byly pozvány na přá-
telské posezení a odměněny věcnými dárky. 

Rádi bychom zorganizovali další soutěž 
v knihovně, tentokrát pro děti, na podzim 
letošního roku. Celá akce a setkání bylo 
úspěšné také díky příjemné spolupráci 
s pracovnicemi knihovny paní Houdkovou 
a paní Švadlenovou.

Ing. Ladislav Janda



+Ohlédnutí za školním 
rokem

Deset měsíců školního roku uteklo jako 
voda. V živé paměti máme ještě příchod 
prvňáčků, jejich přivítání a pěkně strávené 
dětské odpoledne s jejich paní učitelkou a za 
sebou máme i poslední akce strávené 
s našimi nejstaršími – deváťáky. Ať už jde 
o školní akademii, jejich výlet do Znojma 
nebo poslední zvonění a pasování budou-
cích devítek. Mezi prsty nám protekly 
i ostatní měsíce. V každém z nich byla řada 
mimoškolních akcí, sportovních soutěží 
a olympiád jednotlivých předmětů. Probíhaly 
i školní projekty. Sedmáci měli velmi hezký 
projekt Středověk, všechny třídy se zúčast-
nily projektu Máme rádi zvířata a sbíraly po 
celý rok papír, aby vyhrály soutěž u firmy 
Austian recycling. Nejmenší se seznámili 
s knihami, pohádkami nebo si vyzkoušeli 
prkna, která znamenají svět v projektu Den 
divadla. Školní rok je tedy opět za námi, jsme 
o rok starší, snad moudřejší. Čekají nás 
prázdniny, na které se všichni těšíme. 

A tak nezbývá než popřát pěkné počasí, 
hodně poznatků a odpočinku a nabrání 
nových sil do dalšího školního roku.

Vedení školy

+Podruhé na 
PALMOVÉ 

RIVIÉŘE
Na konci měsíce května se 

někteří žáci i učitelé zúčastnili 
rekreačně – poznávacího 
zájezdu do Itálie, který byl naší 
školou (konkrétně SRPDŠ) 
pořádán již počtvrté. V tomto 
roce jsme za místo svého 
pobytu opět zvolili oblast 
nazvanou Palmová riviéra, a to 
rekreační středisko San 
Benede t to .  Zá jezdu  se  
zúčastnil i  24 žáci školy 
z různých tříd. Příjemná byla 
i bohatá účast rodičů, prarodičů i příbuzných 
některých dětí. Týdenní pobyt byl velmi 
vydařený – nádherné jasné počasí s 
vysokými teplotami, příjemné písčité 
přírodní pláže (díky brzkému termínu téměř 
prázdné), poměrně teplé moře, krásné 
městečko s množstvím palem, pohodlné 
ubytování.

Dny plné pohody a odpočinku jsme 
naplnili samozřejmě hlavně pobytem u moře 
– koupáním, sluněním, vodními „hrátkami“ 
a plážovými sporty. Příjemnou součástí se 

+Celoškolní projekt 
RECYKLÁČEK 2011/2012

V letošním školním roce jsme se 
zúčastnili soutěže ve sběru starého papíru, 
kterou vyhlásila společnost Austrian 
Recycling s. r. o.. V rámci projektu žáci 
v lednu absolvovali přednášku firmy Ekokom 
„Tonda Obal na cestách“, kde se seznámili, 
jak a proč třídit odpad.

Naše škola se v soutěži umístila na 
prvním místě. Celkem jsme nasbírali 
7,515 tun a získali finanční částku 12 315 
korun a 5 000 korun ve formě poukázek. 
Všem, kteří se do sběru papíru zapojili, 
děkuji. 

Mgr. Jitka Radvanová

+Den dětí

V pátek 1. června proběhl na naší škole 
dětský den. Hlavními iniciátory této akce byl 
výbor SRPDŠ, který tuto akci podpořil 
i finančně. Pomohli i sponzoři z řad rodičů 
a přátel školy.

Akci si vzali pod patronát žáci devátého 
ročníku, kteří si pro naše nejmenší připravili 
řadu soutěží a pomáhali při organizaci 
odpoledne.

Protože byli na akci pozváni i rodiče, i na 
ně čekala řada překvapení. K poslechu jim 
hrála hudební skupina Jedním tahem. 
Opékaly se špekáčky a rodiče i děti měli 
připraveno občerstvení. Jako předskokani 
kapele vystoupily i naše školní děti, které se 
zúčastnily v soutěži  „Bechyňský drozd“. 
A tak se sešli ve škole nejen žáci, ale 
i rodiče. Doufáme, že naše snažení nebylo 
marné a všichni si tento svátek užili. Počasí 
nám příliš nepřálo, ale svátek dětí jsme si 
přesto všichni užili.

Mgr. M. Borková

+Školní akademie 
aneb jedeme dál

Rok s rokem se sešel a byla tu opět školní 
akademie, kterou pořádala letošní devítka.

Program se rodil v bolestech, ale 
s utajením, takže jsme se těšili, co nás 
diváky čeká za překvapení. 

A překvapení to bylo a milé. Několikaletá 
dramatická příprava mnohých sklidila své 
ovoce. Před zcela plným hledištěm se 
objevila na filmovém plátně naše železniční 
trať Elinka, na kterou čekal jako výpravčí 
samotný pan ředitel Jan Pekař. Průvodčím 
vlaku byl třídní pan učitel Milan Petr, který 
usadil žáky do vlaku a odvezl je zpět do 
minulosti, kde si zavzpomínali na jednotlivé 
ročníky, které ve škole prožili.

Velmi hezkou vzpomínkou byly i záběry 
z jejich starých programů na akademiích, 
takže bylo pěkně vidět, jak léta utíkají a oni 
vyrůstají a mění se.

A než jsme se vzpamatovali ze svižného 
a vtipně zpracovaného programu, byl tu 
slavnostní závěr. Po sejmutí tajemného 
závěsu se před námi zjevili noví, dospěle 
vyhlížející mladí lidé. Akademie skončila. 
Nezbývá, než popřát, aby dospěle nejen 
všichni vypadali, ale aby se i tak chovali. 

Mgr. M. Borková

staly také večerní procházky po městě 
spojené s ochutnáváním zmrzliny, pizzy, 
navštívili jsme místní trhy i přístav. 
Zpestřením bylo i romantické večerní 
koupání. Velkým zážitkem byla také 
prohlídka muzea Moře, kde jsme měli 
možnost obdivovat nejrozmanitější mořské 
živočichy a seznámit se s historií rybářství 
v této oblasti. Pro děti byla tradičně 
připravena i etapová celotýdenní hra, která 
byla letos motivována příběhem skupin 
trosečníků na opuštěném ostrově, které se 
snaží získat magický předmět – Poseidonův 
kouzelný trojzubec. Soutěžilo se například 
v jízdě na „divoké kosatce“, v plavbě na 
vratkém gumovém člunu, či tvorbě obřích 
písečných portrétů a soch.

Nezbývá než konstatovat, že se letošní 
zájezd do Itálie opět vydařil a že zážitky ze 
San Benedetta zpříjemnily pozdně jarní čas 
dětem i dospělým. Závěrem bychom chtěli 
velmi pochválit všechny děti, které se 
zájezdu zúčastnily, a to za bezproblémové 
chování, dobrou náladu a nadšení při 
vodních i suchozemských soutěžích. 
Věříme, že tradice zájezdů k moři bude 
i nadále na naší škole pokračovat a že se do 
„slunné“ Itálie opět v budoucnosti podíváme.

Za pedagogický dozor 
Mgr. MgA. František Oplatek 
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+Rekapitulace projektu 
Comenius 2010 – 2012 

Po stopách renesance 
v evropských zemích 

Projekt zpracovaly: Aneta Petrunová, 
Romana Švestková 

Evropská komise nám na tento grant 
přidělila 17 000 Euro, které měly být využity 
na mobility žáků a učitelů a na doprovodné 
akce týkající se renesance.

Navštívili jsme 4 evropské země: 
Španělsko, Polsko, Slovensko, Maďarsko. 
Konkrétně jsme navštívili tyto školy: 

Španělsko, Valencie, Střední škola 
Benicalap 

Slovensko, Bratislava, Základní a mateřská 
škola 

Maďarsko, Pomáz, Hudební škola 

Polsko, Czestochova, Gymnázium Jana 
Matějki

Poznávali jsme renesanční památky 
i pouhé její stopy v těchto zemích. Ale viděli 
jsme daleko více. 

Zároveň jsme byli partnery z těchto zemí 
navštíveni a poznávali jsme i českou 
renesanci v Praze, Českém Krumlově, 
Bechyni a Táboře.
A teď čísla: 

ź Vycestovalo 36 dětí a 36 dětí k nám 
přijelo ze zahraničí 

ź Vycestovalo 6 pedagogů 

ź Bylo nafoceno kolem 10 000 fotek 

ź Byla napsána a vytištěna 1 kniha 

ź Bylo vytvořeno 5 Power Point 
prezentací 

ź Bylo napsáno několik novinových 
článků 

ź Byla natočena Tv reportáž 

ź Byla uspořádána renesanční dílna 

ź Bylo vytvořeno 5 renesančních plakátů 

ź Byl vytvořen 5 jazyčný slovník 
základních jazykových okruhů 

Za celý tým projektu Comenius 
Mgr. Romana Švestková

+Závěrečné Comenius 
setkání v Bratislavě

začali velmi pilně pracovat nad 
z á v ě r e č n o u  z p r á v o u  p r o  
evropskou komisi a zároveň jsme 
se chystali na press konferenci, 
kde jsme měli předvést všechny 
naše výstupy, které jsme za dva 
roky vypracovali.

V Bratislavě jsou dvě místa, na 
která se pak upřela naše 
pozornost. Jedním z nich byl 
Po lský  Ins t i t u t ,  kde  by la  
instalována projektová výstava 
Comenius Poster S.T.O.R.I.E.S. 
Plakáty ze všech 5 zemí sledovaly 
a mapovaly nejen naše cesty po 
Evropě, ale také náš pohled na 
renesanci a naše fotky. Plakát, 
který s dětmi vyrobila paní učitelka 
Pavlína Novotná, se velmi povedl 
a přitahoval pozornost nejen nás, 
ale i běžných turistů v Bratislavě.

Press konference se pak 
konala na maďarské ambasádě, 
která nám poskytla reprezen-
tativní prostory a velvyslanec 
Maďarska pak i promluvil a ocenil 
naši práci i spolupráci. Za naši 
školu i za celý projekt promluvila 

paní učitelka Aneta Petrunová, která shrnula 
a zhodnotila velmi pěkně celý projekt 
a připravila i prezentaci.

  Každý projekt má svou přípravnou fázi, 
Za dva roky jsme se všichni velmi kdy se vše plánuje, fázi realizace, to byly 

spřátelili a slzy v očích nás i našich partnerů naše cesty a další projektové úkoly, a fázi 
při rozloučení byly důkazem, že projekt vyhodnocení a ukončení.
Comenius splnil, a to nadmíru svůj účel. Tato závěrečná část se uskutečnila 

začátkem června v Bratislavě na Slovensku. GOOD BYE, přátelé…
Zde se sjeli partneři celého projektu – 

za tým Comenius Romana ŠvestkováŠpanělé, Češi, Maďaři, Poláci a hostitelští 
Slováci. Po prohlídce školy i Bratislavy jsme 

+Deník jedné výstavy 
Výtvarná výstava 

ZŠ Libušina
–

Říjen 2011 – únor 2012: paní učitelka 
Novotná dostává nápad, jak prezentovat 
výtvarné práce našich žáků a zároveň 
seznámit veřejnost s jedním s výstupů 
našeho Comenius projektu. Nápad je 
promyšlen a jsou s ním obeznámeni 
i kolegové a jsou požádáni o pomoc.

Březen–duben 2012: kolegové sbírají 
náměty, co dát na výstavu, a začínají s dětmi 
práce připravovat.

Květen: výtvarná dílka z hodin výtvarné 
výchovy a kroužku kreslení jsou dokončena, 
zbývá jen dodělat všechny 3 jazykové 
nástěnky a vybrat fotky k výstavním plochám 
projektu Comenius.

Červen: paní učitelka Novotná spolu 
s panem školníkem Topičem dokončují 
a dolaďují výstavní plochy, všichni mají plné 
ruce práce, jak výstavní plochy naplnit 
a popsat.

11. června: Den vernisáže. Ráno děti 
přichází do školy, kde byla o víkendu 
dokončena výstava, postávají o přestávkách 
před nástěnkami a komentují je.

Odpoledne pak v 16 hodin už jsou 
přivítáni první hosté, pan starosta i místo-
starosta, rodiče, děti, naši kolegové i bývalí 
kolegové a ostatní veřejnost. Žáci 6.A se 
postarali o hudební složku a po oficiálním 
zahájení panem ředitelem Ingrem a paní 
učitelkou Novotnou se už všichni rozptýlili po 
škole.

Výstava bohužel již skončila, kdo ji 
neviděl, může jen litovat.

Mgr. Romana Švestková
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+Osmáci pány hradu 
Helfenburk 

Ve dnech 4.– 6. června se kluci a holky 
z 8.A stali pány hradu Helfenburk. Tuto 
gotickou zříceninu si totiž zvolili za cíl svého 
letošního výletu. Nečekala je však obvyklá 
prohlídka, neboť využili nabízené možnosti 
přespat přes noc v areálu hradu. Nečekal 
nás sice žádný přepych, ale vše vynahradila 
naprostá svoboda pohybu na hradě, včetně 
obou věží. Příjemnými a vlastně jedinými 
společníky nám byly ovce a kozy, které nás 
přinutily k velké opatrnosti na naše věci, 
hlavně na jídlo. 

Vaření na lihových vařičích. Přespávání 
ve stanech, pod širákem či v jedné 
z kamenných hospodářských budov. Stezka 
odvahy za tatrankou na jednu z věží. Hraní 
karet na vrcholu věže. Jahody v Bavorově. 
Výjezd do studených Prachatic. Cca dvacet 
našlapaných kilometrů. To vše a mnohem 
víc byl letošní výlet 8.A. 

Mgr. Ruda Blažek

+Pasování na čtenáře

Slavnostní den pro prvňáčky naší školy 
nastal dne 11. 6. 2012. Jejich celoroční úsilí 
ve škole bylo korunováno úspěchem 
a zaslouženým oceněním. V městské 
knihovně proběhlo slavnostní pasování 
prvňáků do čtenářského řádu rytířů. 

Ze světa knih přišel za novými čtenáři 
pohádkový král, který je po vyslechnutí 
krátkého úryvku z knihy, přečteného dětmi, 
pasoval na čtenářské rytíře. Přítomní rodiče 
byli dojati, děti se pyšnily svými čtenářskými 
dovednostmi. Jako upomínku na toto 
setkání si odnesly malou knížku pohádek 
a stuhu s řádem čtenářského rytíře.

Přejeme jim, aby je čtení bavilo a celým 
životem je provázela láska ke knihám. 
Poděkování patří pracovníkům knihovny, 
kteří celou akci připravili.

Mgr. Martina Škrhová

+Škola o prázdninách

Ani o prázdninách nebudou dveře naší 
školy zavřené. První červencový týden 
zaplní dílny účastníci výtvarných kurzů pro 
veřejnost (29. 6. – 8. 7. 2012). Kromě 
tradičních keramických nabízíme i kurzy 
grafických technik, kresby a malby, 
počítačové grafiky a úpravy fotografií a letos 
poprvé i kurz textilních technik. Těšíme se na 
aktivní výtvarníky všech věkových kategorií.

Na letošek je také naplánován již 
25. ročník mezinárodního keramického 
sympozia. Pracovní setkání proběhne od 
23. 7. do 17. 8. 2012 a bude zakončeno 
výstavou v přízemí školy. Hlína již byla 
přivezena a čeká na účastníky, kteří svou 
tvorbou rozšíří unikátní sbírku Meziná-
rodního muzea keramiky Alšovy jihočeské 
galerie v Bechyni.

Probíhá též intenzívní výstavní činnost 
školy. V Alšově jihočeské galerii v Bechyni 
vystavuje do 15. července akad. sochař Jan 
Benda, od 14. července do konce prázdnin 
bude v Galerii Art v Chrudimi vystavovat 
akad. sochař Miroslav Oliva (zároveň bude 
účastníkem bechyňského sympozia). 
Poměrně velkou výstavu prací učitelů a žáků 
naší školy chystáme na 5. 7.–29. 9. 2012 
v Galerii Brömse ve Františkových Lázních; 
poprvé budeme vystavovat v Karlovarském 
kraji a chceme představit naši keramiku, 
grafiku a průmyslový design. Až do poloviny 
září probíhá výstava v Divadle Oskara 
Nedbala v Táboře. Její součástí bude 
výtvarná dílna pro děti 21.–22. 7. 2012 
a několikadenní prezentace školy spojená 
opět s výtvarnou dílnou během Táborských 
setkání 13.–16. 9. 2012. Tato výstava je 
zajímavá tím, že spolu s námi zde 
představuje svou tvorbu činorodý absolvent 
školy a bechyňský patriot Egon Ivan Werner, 
od jehož maturity uběhlo již neuvěřitelných 
62 let… 

Milovníci historických keramických 
artefaktů, kteří zavítají na zámek Dub 
u Prachatic, uvidí do konce července pod 
názvem Bechyňská keramika: pohlazení 
hlínou unikátní kusy ze školního depozitáře. 
Návštěvníci Plané nad Lužnicí se mohou 
setkat s našimi keramickými plastikami, a to 
na dvou místech: v prostoru mezi městským 
úřadem a školou a v zahradě fary; práce zde 
budou vystaveny do konce září. Na 
červenec – září chystáme obměnu školní 
expozice keramiky v přízemí Věže sv. Ducha 
v Telči a v srpnu se chceme pochlubit 
grafickými pracemi našich studentů 
v Koželužně v Nových Hradech. 

Smyslem těchto akcí je představit školu 
jako živý organismus a přiblížit činnost jejích 
učitelů i žáků. Bechyňskou veřejnost 
i návštěvníky města srdečně zveme!

Jiří Novotný

Omlouváme se za předčasné oznámení 
výstavy Radko Plachty. Z technických 
a časových důvodů se výstava překládá na 
září. Děkujeme za pochopení.

+Klášter pod dekou

V sobotu 9. června 2012 proběhla 
v letním refektáři františkánského kláštera 
v Bechyni, nyní sále ZUŠ Václava Pichla 
výtvarná akce Deka. Jednalo se o veřejnou 
prezentaci výtvarného díla studentů 
II. stupně, tedy středoškoláků a starších, při 
které získávali osobní textilie od svých přátel 
a známých, vždy od každého jednu, ze 
kterých posléze vystříhali čtverce o rozměru 
30 × 30 cm, které k sobě sešili do tvaru jakési 
patchworkové deky. Tato deka měla sloužit 
k „party na dece“ na závěr školního roku, ale 
počasí nás bohužel zahnalo pod střechu, do 
sálu. Štěstím bylo, že sál byl čerstvě 
vymalován, a ještě tudíž vyklizen od židlí. 
Zde byl tedy vytvořený objekt představen 
a náležitým občerstvením oslaven.

Rozpíná se do přibližné velikosti 3 × 4 
metry, která může symbolizovat svou veli-
kostí dětský pokoj každého z účastníků. 
Tento prostor byl symbolicky vyplněn 130 
osudy lidí, protože právě z textilií 130 osob 
byla deka ušita. Najít na ní můžete dětské 
šatečky i zástěru staré babičky, kousek pře-
hozu přes postel i tričko, sukni či mikinu, 
a tak vám představy při jejím prohlížení 
mohou zalétnout až k velmi osobním zkuše-
nostem, životním okamžikům, které s námi 
naše textilie sdílejí. Vedle toho byly vzorky 
látek nalepeny na deskách a každý z návště-
vníků – dárců mohl najít ten svůj a podepsat 
se k němu. Za pouhými látkovými čtverci tak 
začali „vykukovat“ skuteční lidé.

Za kolektivní dílo, které bylo zároveň 
absolventskou prací čtyř studentů ze 
skupiny, bych ráda poděkovala všem jejím 
členům: Vojtovi Tupému, Janě Fellmannové, 
Julii Růžičkové, Nině Hudcové, Danovi 
Vančurovi a Vlastě Sušerové.

Mgr. Ivana Blažková

V pondělí 4. 6. 2012 
proběhly  v  budově 

ZUŠ Václava Pichla 
v Bechyni přijímací 
zkoušky do hudebního, 
výtvarného a literárně-
dramatického oboru. 

Pro všechny, kteří se z různých důvodů 
nestihli dostavit a měli by zájem o studium 
na naší škole, oznamujeme, že je možno 
domluvit si individuální termín. 
Bližší informace dostanete na telefonním 
čísle školy. 
Pevná linka: 381 213 352 
a mobilní telefon: 724 515 978.

Za všechny obory 
Mgr. Ivana Blažková

+Letní rezidenční dílna 
Bechyně

    

proběhne od neděle 1. 7. do neděle 8. 7. 
ve venkovních a vnitřních prostorách 
kláštera. Frekventanti semináře scé-
nického tance se veřejnosti představí 
v sobotu 7. července krátkým městským 
představením a poté nočním představením 
v prostorách kláštera.
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+„Přestavby“ bytových 
jader

bezpečnosti, pokud bylo možné ověřit, 
náhrada dosavadních umakartových 
bytových jader s použitím lehkých zdících 
materiálů nemůže negativně ovlivnit požární 

Stavební úřad upozorňuje občany, že se bezpečnost stavby, je však nutné zabezpečit 
stále více setkává s mylným názorem utěsnění prostupů v instalačních šachtách 
občanů a obyvatelů města, kteří vlastní byt nehořlavými materiály.
v osobním vlastnictví, že na předělání bytu Ustanovení § 104 odst. 2 písm. n) 
dle svých potřeb a záměrů nepotřebují na stavebního zákona vymezuje stavební 
stavební úpravy žádné ohlášení, ani úpravy, které vyžadují ohlášení. V tomto 
stavební povolení. Opak je však pravdou. Při případě se jedná o stavební úpravy pro 
provádění takovýchto nepovolených změny v užívání části stavby, kterými se 
„přestaveb“ hrozí stavebníkovi pokuta za nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, 
přestupek, či správní delikt. nemění se její vzhled a nevyžadují 

Dle současného platného stavebního posouzení vlivů na životní prostředí.
zákona č. 183/2006 Sb., o územním Z výše uvedeného vyplývá, že § 103 
plánování a stavebním řádu (stavební odst. 1 písm. h) stavebního zákona lze 
zákon) se rozlišují stavební úpravy, které pro použít pouze tehdy, jsou-li současně 
své provedení nevyžadují ohlášení ani splněny všechny v něm uvedené 
stavební povolení nebo vyžadují ohlášení podmínky. Ustanovení § 104 odst. 2 písm. 
anebo vyžadují stavební povolení. n) stavebního zákona pro stavební 

V § 103 odst. 1 písm. h) stavebního úpravy bytu, pokud bude i po provedení 
zákona jsou uvedeny stavební úpravy, které stavebních úprav užíván jako byt, použít 
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. nelze, neboť se nemění užívání části 
Jedná se o takové stavební úpravy, stavby. Všechny ostatní případy vyžadují 
kterými se nezasahuje do nosných vydání stavebního povolení! Posouzení 
konstrukcí stavby (a to ani např. konkrétního staveb ního záměru po 
přitížením stropní konstrukce), nemění předložení projektové dokumentace se 
se vzhled stavby ani způsob užívání statickým posouzením autorizovanou 
stavby, nevyžadují posouzení vlivů na osobou však náleží vždy místně přísluš-
životní prostředí a jejich provedení nému stavebnímu úřadu.
nemůže negativně ovlivnit požární 

odbor VaŽP
bezpečnost .  Z  h led iska  požárn í  

+Užívání příjmení po 
uzavření manželství

Možnosti užívání příjmení po uzavření 
manželství jsou uvedeny v § 8 zákona 
č. 94/1963 Sb., o rodině v platném znění 
a v ust. § 69 zák.č. 301/2000 Sb., zákona 
o matrikách, v platném znění. Snoubenci, 
kteří chtějí uzavřít manželství, jsou povinni 
prohlásit, zda příjmení jednoho z nich bude 
příjmením společným, zda si ponechají svá 
dosavadní nebo zda spolu s příjmením 
společným bude jeden z nich užívat a na 
druhém místě uvádět příjmení předchozí. 
Ponechají-li si svá dosavadní příjmení, musí 
zároveň určit, které příjmení budou mít jejich 
děti. Musí se jednat o příjmení jednoho 
z manželů. Podle pravidel české mluvnice se 
příjmení žen užívají obvykle v přechýlené 
podobě s příponou -ová. Ženy ale mají 
možnost užívat příjmení po uzavření 
manželství v mužském tvaru bez přípony 
-ová, jde-li o cizinku, nebo občanku ČR, 
která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, 
dále občanku, jejíž manžel je cizinec, nebo 
jedná-li se o občanku, která je jiné než české 
národnosti. Tuto možnost využívají hlavně 
ženy žijící v zahraničí, kterým by příjmení 
v přechýleném tvaru (s příponou -ová) 
působilo značné obtíže. 

Před Městským úřadem v Bechyni bylo 
od roku 2007 do roku 2011 uzavřeno celkem 
303 sňatků. V uvedeném období pěti let si 
snoubenci zvoli l i  převážně užívání 
společného příjmení, a to příjmení muže.

Helena Příhodová

+Protipovodňová opatření 
Bechyně – Zářečí 

ź V rámci stavby se bude provádět přeložka 
veřejného osvětlení, budou instalovány 
nová osvětlovací zařízení.

ź V rámci stavby se bude provádět přeložka 
27. 6. 2012 bylo předáno staveniště pro 

kabelu nízkého napětí (zajišťuje 
realizaci stavby „Protipovodňová opatření 

společnost EON).
Bechyně – Zářečí“ zhotoviteli stavby. 

Staveniště bude tvořeno cca 5 m širokým 
Navrhovatelem stavby je město Bechyně, 

pruhem území podél trasy ochranné bariéry. 
investorem stavby je Povodí Vltavy, státní 

Pro příjezd vozidel na staveniště bude 
podnik. Hlavním dodavatelem je firma 

využívána stávající místní komunikace. Část 
ZVÁNOVEC a.s. Předpokládaný termín 

komunikace (pás šířky přibližně 1,5 m) bude 
ukončení stavby je 12/2012.

nutné rozebrat z důvodu realizace ochranné 
Linie ochranné bariéry je situována mezi 

bariéry a především přeložek inženýrských 
levým břehem Lužnice a zástavbou v lokalitě 

sítí (kabely NN, VO, kabel VUSS). 
Bechyně – Zářečí. Začátek ochranné bariéry 

Komunikace z betonové dlažby kromě toho 
je v podjezí pevného jezu podél hranice 

není dimenzována pro pojezd těžších 
pozemku parc. č. 349/3. Bariéra dále 

nákladních vozidel a staveništní mecha-
pokračuje směrem proti proudu podél 

nizace. Z tohoto důvodu je v rámci stavby 
objektu MVE a objektu vodárny. V násle-

uvažováno její kompletní rozebrání 
dujícím úseku je trasa bariéry vedena 

a následné uvedení do původního stavu, při 
v travnatém pásu mezi břehovou hranou 

využití stávající betonové dlažby. (Alter-
a hranou místní komunikace. Bariéra je 

nativně může zhotovitel uvážit možnost 
zakončena v prostoru levobřežního 

zřízení provizorní panelové cesty na 
předmostí silničního mostu. 

stávajícím povrchu. V každém případě bude 
V rámci stavby budou na staveništi 

po dokončení stavby komunikace uvedena 
probíhat práce, které v nezbytné míře 

do původního stavu).
mohou omezit zvyklosti obyvatel Zářečí 

V průběhu výstavby bude vjezd umožněn 
a ztížit jejich pobyt. V zájmu zhotovitele 

pouze pro obyvatele nemovitostí v 
a všech zúčastněných podílejících se na 

dotčeném úseku komunikace, a to bez 
realizaci stavby je, aby k tomu docházelo co 

možnosti parkování v prostoru komunikace 
nejméně. Současně v zájmu zhotovitele je, 

a staveniště. Po celou dobu výstavby bude 
aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví 

umožněn průchod po komunikaci pro pěší.
vás spoluobčanů včetně vašich dětí. Proto 

Protipovodňové opatření bude finan-
respektujte pokyny stavby a řiďte se jejich 

cováno z dotačního programu Ministerstva 
upozorněními. 

zemědělství 129 120 „Podpora prevence 
Předpokládaná omezení:

před povodněmi II“.
ź Příjezd pro vlastníky nemovitostí bude 

Věříme, že omezení způsobená 
umožněn, ale bez možnosti parkování 

stavbou Vám vynahradí kvalitně a bez-
v prostoru komunikace a staveniště.

pečně realizované a dokončené dílo. 
ź V krátkém časovém úseku bude nutné 

Ilona Zvolánkováuzavřít příjezd do ulice od mostu z důvodu 
instalace prahu mobilního hrazení.

ź Uskladněné dřevo a ostatní předměty 
včetně lodí ležící na břehu v místě stavby 
bude nutné operativně vyklidit podle 
postupu stavby.
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+Krátce z jednání 
zastupitelstva 13. 6. 2012

źSchválen prodej tří volných bytových 
jednotek Na Libuši.
2+1 za kupní cenu 322.000,- Kč, 2+1 za 
kupní cenu 366.000,- Kč a 1+1 za kupní 
cenu 215.111,- Kč.

źZastupitelstvo schválilo celoroční hospo-
daření města Bechyně za rok 2011, a to bez 
výhrad, včetně Zprávy o výsledku přezkou-
mání hospodaření města, které vykonali 
kontroloři Krajského úřadu Jihočes. kraje.

źSchválen rozpočtový výhled města 
Bechyně na období let 2012-2015.

źZastupitelstvo projednalo požadavek 
občanského sdružení Zdravě bydlet 
v Bechyni na řešení nárůstu silničního 
provozu v ulici na sídl. 5. května vedoucí 
směrem k budově bývalého Jitexu na 
komunikaci směřující na Opařany. Přestože 
na této komunikaci nebyl schválen požada-
vek na jednosměrný provoz, bude město 
dále jednat o možnosti omezení tonáže, 
případně dopravním značením upravit směr 
průjezdu směrem do ulice Za Trubným. 
Zároveň bude projednána možnost napojení 
nové zástavby přímo na silnici do Senožat.

źSchváleno uzavření smlouvy o úvěru 
s Českou spořitelnou, a. s., jejímž předmě-
tem je poskytnutí investičního úvěru na 
financování stavby „Bechyně – rekonstrukce 
náměstí T.G. Masaryka a okolí, 2. etapa“.

+Krátce z jednání 
rady města

ź Rada jmenovala na základě výsledků 
konkursního řízení ředitelkou MŠ Jahůdka 
paní Danu Turečkovou. Ředitelem ZŠ 
Libušina se stal pan Mgr. Milan Kožíšek 
a ředitelem ZŠ Školní pan Mgr. Jan Pekař.

ź Schválena Smlouva o poskytnutí grantu 
mezi městem Bechyně a poskytovatelem, 
Jihočeským krajem. Účelem grantu je reali-
zace projektu „Propagace výsledků archeo-
logického výzkumu bechyňského náměstí“. 
Grant bude poskytnut ve výši 33.000,- Kč.

ź Rekonstrukce VO a zpevněných ploch 
v Klášterní ulici v úseku podél opěrné zdi za 
městským úřadem se nebude realizovat 
v roce 2012 v rámci stavby „Bechyně – 
rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka 
a okolí, 2. etapa“, ale až zároveň se 
statickým zajištěním a opravou opěrné zdi. 
Stabilitu opěrné zdi vážným způsobem 
narušuje kořenový systém stromů (11 ks), 
které byly před několika desítkami let podél 
této zdi vysázeny. Statické zajištění a oprava 
opěrné zdi bude provedena takovým 
způsobem, aby byly zachovány stávající 
stromy podél této zdi v Klášterní ulici. Před 
opravou zdi musí být vypracován technicko-
statický posudek a následně zpracována 
projektová dokumentace.

(fs)

źSchválena smlouva s Ministerstvem 
zemědělství ČR o financování akce 
„Protipovodňová opatření Bechyně - Zářečí“ 
realizované v rámci PROGRAMU 129 120 
„Podpora prevence před povodněmi II“. 
Podrobněji viz článek „Protipovodňová 
opatření Bechyně – Zářečí“.

źZastupitelstvo nepřijalo nabídku na 
odkoupení pozemků č. par. 1497/51, č. par. 
1494 a č. par. 1497/54 v k.ú. Bechyně. 
Pozemky se nachází v prostoru za sídl. 
5. května vedle silnice na Senožaty.

źNeschválena směna pozemků navržená 
společností Panství Bechyně SE. Předmě-
tem navržené směny byly pozemky v lokalitě 
za rybníkem Trubný, včetně samotného 
rybníku. Nadále město bude jednat o mož-
nosti směny pozemků v této lokalitě tak, aby 
došlo k scelení jak městských, tak pozemků 
Panství. 

źSchválena směna části pozemků v pros-
toru bývalého OSP mezi městem Bechyně 
a soukromým vlastníkem. Touto směnou 
dojde k převedení pozemku pod příjezdovou 
komunikací do vlastnictví města.

źS ohledem na rozsah některých přijatých 
usnesení není možné všechna zveřejnit ve 
zpravodaji. Všechna usnesení zastupitel-
stva a jejich úplná znění jsou zveřejněna na 
ú ředn í  desce  a  na  webu  měs ta  
(www.mestobechyne.cz), případně jsou 
k nahlédnutí na MěÚ.

(fs)

MĚSTSKÁ 
POLICIE 
BECHYNĚ 
– radí, informuje

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

Události – výběr březen/květen 2012 

ź V oblasti prevence proběhla beseda na ZŠ na 
téma právní znalost mládeže a škodlivost alkoholu 
pro mladistvé, BESIP na I. ZŠ spojené s testy 
a jízdou zručnosti a smíšená hlídka MPB/PČR nav-
štívila DPL Opařany s ukázkou práce těchto složek.
ź Popíjením alkoholu na veřejných prostran-

stvích (parky, sport. areál…) se občané dopouští 
porušení vyhlášky města. MPB toto porušení již 
řeší pouze blokovou pokutou, domluva se minula 
účinkem. Hlavním problémem jsou opět mladiství, 
kterým někdo prodá, podá či jinak umožní nákup. 
MPB zjistila toto porušení prodeje alkoholu 
mladistvým a přestupek předala k správnímu ź Nástupem jara začala aktivita „podnikavců“ 
orgánu k dořešení.v oblasti výkupu nebezpečného odpadu a drahých 
ź V květnu proběhly akce zaměřené na cyklisty, kovů, nabídky různých výrobků či služeb. Vedení 

v první šlo o kontrolu dětí a dodržování jejich bez-města na tento nešvar reagovalo novým nařízením 
pečnosti (přilby). Překvapivě z 11 kontrolovaných – tržní řád, kde je podomní prodej zakázán, 
dětí v doprovodu rodičů 6 nemělo přilbu, popř. a strážníci toto porušení řeší blokovými pokutami.
měly kolo nesplňující technické předpisy na ź Společné hlídky strážníků a policistů se 
vybavení. V druhé akci zaměřené na dospělé zaměřily na rizikovou skupinu mladistvých 
(alkohol, dodržování DZ na mostě…) byla podně-a nezletilých. Při kontrole hostinských zařízení byl 
tem smrtelná nehoda cyklisty, který nedodržel DZ.jeden přestupek řešen na místě a druhý ve 
ź Nový strážník absolvoval všechna školení správním řízení. 

a zácvik a byl od 1. 6. 2012 zařazen do výkonu ź Hlavně mládež porušuje přestupkový zákon 
služby, brzy se zorientoval v problematice obecní kouřením na zakázaných místech a znečišťuje 
bezpečnosti. S jeho příchodem MPB upravila veřejné prostranství. MPB přistoupila k ukládání 
pracovní dobu a obnovila odpolední směny. relativně vysokých pokut pro tuto skupinu.
ź MPB po domluvě s vedením města napomá-ź Strážník zajišťoval nezbytné úkony při 

hala při různých akcích, kdy je potřeba zajistit dopravní nehodě na sídl. Na Libuši, kde se střetla 
bezpečnost účastníků, a to jak v dopravě, tak dvě osobní vozidla. Vše se obešlo bez zranění.
i veřejného pořádku např. průvod čarodějnic, ź Jak MPB informovala v předešlých číslech, 
veterán rallye na náměstí, EON Cup ve fotbale.bylo provedeno blokové čištění vybraných ulic, 

MPB musela řešit 5 případů porušení DZ.
Výběr činností na další období-červen/srpen:

ź MPB začala měřit rychlost vozidel na 
Budeme pokračovat v součinnostních akcích určených úsecích v k.ú. Bechyně. Po domluvě 

s OO PČR při měření rychlosti, smíšených s vedením města zatím formou pronájmu radaru. 
hlídkách při pochůzkové činnosti, zajištění akcí, Úseky jsou popsány na webových stránkách MPB. 
kontrole nočních podniků a nonstopů. Budeme ź Občané nahlašují odstavená vozidla. Pokud 
důsledně kontrolovat dodržování ustanovení vozidlo nemá znaky vraku podle silničního zákona 
nařízení upřesňující platby za parkování na nebo zákona o odpadech, zjišťujeme, zda má 
náměstí, spolupracovat při pořádání tradičních zákonnou pojistku, pokud ne, vše oznamujeme 
akcí města a organizací (koloběžky, hudební správnímu orgánu.

+Nadace ČEZ podpořila 
rekonstrukci 

veřejného osvětlení 
v Tyršově ulici

Město Bechyně 
aktivně spolupracuje 
s Nadací ČEZ od 
roku 2004. V červnu 
tohoto roku proběhla 
d í k y  n a d a č n ím u  
příspěvku od Nadace 
ČEZ rekonstrukce veřejného osvětlení v 
části Tyršovi ulice podél Křižíkova parku 
naproti kulturnímu domu. V rámci 
rekonstrukce došlo k výměně starých 
olejových kabelů, k osazení nových sloupů 
a výložníků včetně osvětlovacích těles. 
Kromě estetického vzhledu a lepší 
funkčnosti je jedním z přínosů také to, že 
dojde ke snížení spotřeby elektrické 
energie. Bývalá svítidla měla spotřebu 
210-250 W, nově osazená osvětlovací 
tělesa mají spotřebu 100 W. Svítidla byla 
osazena zdroji s bílým světlem, které 
zaručují lepší světelnou pohodu než 
původní zdroje.

Ilona Zvolánková

festivaly). Využijeme technických prostředků 
k prokazování porušení zákona ve vytipovaných 
lokalitách (skládky, znečišťování...), doporučíme 
potřebné úpravy DZ ve městě.

Děkujeme občanům, kterým není lhostejný 
obecní pořádek a spolupracují s MPB.

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
7:00–15:30 

středa – úřední hodiny 
8:00–10:00 14:00–16:00

Za MP Bechyně Aleš Kabelka DiS
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ČERVENEC

6. pátek, 7. sobota ve 20 hodin
KVĚT POUŠTĚ

Somálské děvčátko přežilo brutální 
ženskou obřízku, osamělý útěk pouští 

bez jídla i vody, setkání se lvem, pokusy 
o znásilnění. A pak se stalo světovou 
topmodelkou, která promluvila v OSN.

Koprodukce – Německo, 
Rakousko, Francie.

Přístupné, 130 minut, titulky, 70 Kč

13. pátek, 14. sobota ve 20 hodin
IRON SKY

Den po české premiéře uvidíte v našem 
kině akční sci-fi komedii v koprodukci – 

Finsko, Německo, Austrálie.
Do 12 let nevhodné, 93 min., titulky, 90 Kč

20. pátek, 21. sobota ve 20 hodin
HAPPY HAPPY 

Norská komedie o nevěře, 
kuřbě a losím mase. 

Film nominovaný na Oscara.
Přístupné od 12 let, titulky, 88 min., 70 Kč

24. úterý ve 20 hodin
25. středa v 17 hodin

MODRÝ TYGR
Dobrodružný humorný český rodinný film 

vtáhne všechny do světa fantazie.
Přístupné, 90 minut, 70 Kč 

31. úterý ve 20 hodin
PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ

Premiéra komedie USA.
Přístupné od 15 let, titulky, 113 min., 65 Kč

SRPEN

7. úterý ve 20 hodin.
BITEVNÍ LOĎ

Premiéra akčního sci-fi USA.
Bitva o Zemi začne na vodě.

Do 12 let nevhodné, titulky, 131 min., 70 Kč

14. úterý, 15. středa ve 20 hodin.
LIDICE

Výpravný velkofilm Lidice natočený 
podle skutečné události.

Do 12 let nevhodné, 126 minut, 70 Kč

24. pátek, 25. sobota ve 20 hodin
KDYŽ SE MUŽ VRACÍ DOMŮ
Komedie – Dánsko, Švédsko.

Komedie od režiséra „Rodinné oslavy“ 
Thomase Vinterberga.

Přístupné od 12 let, titulky, 93 min., 70 Kč

28. úterý ve 20 hodin
MÁME PAPEŽE!

Komedie – Itálie, Francie.
Máme papeže v kinech působí jako malý 

zázrak, který seslalo opravdu samo 
nebe. Na nic si nehraje, nekáže,

nekritizuje a jeho polidšťování těch 
nejsvatějších působí až božsky.

Přístupné, 90 minut, 70 Kč

PROGRAM KINA PRO DĚTI
KAŽDOU NEDĚLI OD 10 HODIN, 

VSTUPNÉ 40 Kč

ČERVENEC

1. neděle
ČTYŘLÍSTEK 

Krtek a lízátko, Kropáček má angínu, 
O pardálu, který voněl,

Čtyřlístek - Pes na stopě, Pošťácká 
pohádka, Dorotka a hvězda.

70 minut

8. neděle
HRDINOVÉ Z DARANU

Strhující dobrodružný příběh pro děti 
i dospělé o přátelství, o víře v sebe 

sama, o snaze něco dokázat a někomu 
pomoci.
86 minut

15. neděle
JAK STAŘEČEK MĚNIL 

Jak stařeček měnil, Krtek a muzika, Míša 
Kulička,

Perníková chaloupka, Zvířátka 
a Petrovští, Zasadil dědek řepu.

61 minut

22. neděle
NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA 

NAROZENINY?
Celovečerní animovaná pohádka nejen 

pro děti.
74 minut

29. neděle
KUŤÁSEK A KUTILKA

Psí pohádka, Potkali se u Kolína, Cvrček 
a bombardón,

Pohádka o klikotoči, Kuťásek a Kutilka, 
Krtek a lízátko.

64 minut

SRPEN

5. neděle
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY

Asterix a Obelix jsou zpět!
117 minut

12. neděle
PANE, K PRINCEZNÁM SE NEČUCHÁ

K princeznám se nečuchá, Nazdar, 
kedlubny!

Psí kusy, O pardálu, který voněl.
86 minut

19. neděle
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ

Animovaná dobrodružná komedie.
88 minut

26. neděle
PEJSKOVÉ V POHÁDCE

Psí pohádka, Štaflík a Špagetka – 
stavebnice, proutkaři, rybáři,

Jak štěňátko..., O detektivu Sultánovi, 
Policejní pes.

60 minut

Čtyřiadvacetiletý řidič byl hlídkou 
Obvodního oddělení Policie ČR v Bechyni 
přistižen při řízení motorového vozidla 
s hladinou alkoholu v krvi dosahující jeden 
a půl promile, ačkoli byl několik dnů před 
touto kontrolou okresním soudem pravo-
mocně odsouzen za totožný čin a byl mu 
uložen zákaz řízení motorových vozidel. 
Bude tak opětovně souzen nejen za přečin 
ohrožení pod vlivem návykové látky, ale 
navíc i za přečin maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání.

Díky pozornosti občanů a jejich ozná-
mením na linku 158 zde byly objasněny dva 
případy krádeže kovů. Pětačtyřicetiletý muž 
z Plané nad Lužnicí za použití osobního 
vozidla, kterého se navíc v Bechyni zmocnil 
neoprávněně, zde opakovaně odcizil různé 
kovové předměty převážně zemědělského 
charakteru, jejichž hodnota přesáhla 17 tisíc 
korun. Další dva pachatelé s firemním 
nákladním vozidlem s hydraulickou rukou 
odcizili dva zemědělské válce o hmotnosti 
3 tuny za účelem jejich prodeje ve sběrných 
surovinách. Pachatelům bylo bezprostředně 
po spáchání popsaných skutků sděleno 
zdejším oddělením Policie ČR podezření 
z přečinu krádeže a hrozí jim trest odnětí 
svobody až na dvě léta.

Občanům, kterým není lhostejné dění 
v jejich okolí, tímto děkujeme za spolupráci, 
jež podstatnou měrou přispívá k efektivitě 
práce policie a bezpečnosti našeho města.

npor. Bc. Jiří Zavadil
zástupce vedoucího oddělení

POLICIE INF  RMUJE

+MP Bechyně 
upozorňuje občany 

                            (řidiče)
na obnovení provozu parkomatů na náměstí 
T. G. Masaryka s nutností dodržování platby 
dle nařízení č. 2/2012.

Keramické trhy Bechyně

– Trhy Bechyně – Bechyňské keramické 
trhy... jak kdo chce. Jedná se o akci, která 
je určena pro širokou veřejnost. Touto akcí 
chceme nabídnout prezentaci vlastní 
tvorby výrobcům keramiky. 

Koná se v sobotu 28. 7. 2012 na 
náměstí T. G. Masaryka v Bechyni od 9.00 
hodin. Keramické trhy Bechyně bude 
provázet bohatý doprovodný program 
včetně hudebních vystoupení, šermířů, 
tance, ukázek starých řemesel, točířská 
soutěž, možnost práce s hlínou, akce pro 
děti atd...

Těšíme se na Vaši návštěvu na 
keramických trzích v Bechyni 

www.trhybechyne.cz
 Petr Vymětal
 601 371 531
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+Zahájení tenisové 
sezóny

správce kurtů, tak doufejme, že pod jeho 
správou bude tenisový areál příjemným 
sportovním i společenským místem, jako 
tradičně býval. Také nabídka tréninků Letní sezóna tenisového oddílu TJ Jiskra 
a výuky tenisu kvalifikovaného trenéra Bechyně byla zahájena členskou schůzí, 
Patrika Hartla jistě rozšíří okruh nových která se pod vedením předsedy Ing. Reného 
zájemců o tenis, zejména z řad dětí Hartla konala dne 14. dubna v klubovně na 
a mládeže. kurtech. Byla přednesena zpráva o činnosti, 

Vedení klubu plánuje během léta pořádat byly zrekapitulovány loňské výsledky 
v areálu tenisových kurtů různé turnaje, jak hráčských soutěží, byl přednesen výsledek 
společenské tak profesionální. Vrcholem hospodaření. Dalším bodem programu byla 
závodní sezóny bude jako každoročně volba dvou nových členů výboru, Petra 
Lázeňský celostátní turnaj mužů, který má Kalouska a Ing. Miloslava Hlaváčka.
stanoven termín na 21. července. Rekreanti První soutěžní akcí bylo pořádání 
se mohou těšit na oblíbený turnaj smíšených okresního přeboru mužů o posledním 
dvojic s názvem SaZe, který je plánován na dubnovém víkendu. Přeborníkem okresu 
11. srpna. V září bude hlavní událostí turnaj Tábor v kategorii jednotlivců se stal Jan 
současných a bývalých bechyňských Tročil z TK MAS Sezimovo Ústí, přeborníky 
závodních hráčů zvaný Betl.ve čtyřhře pak dvojice Tročil – Hrbek.

Přejeme všem hráčům i příznivcům V sezóně 2012 hraje smíšené družstvo A 
tenisu úspěšnou sezónu!jihočeskou divizi, družstvo B krajský přebor I 

a družstvo C okresní přebor. Po složitých Za TO Jiskra Bechyně:
úvodních peripetiích byl vybrán nový Ing. Zuzana Folprechtová

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+Víkendový seminář 
karate

přípravou na závody, kterých se bude náš 
oddíl v nejbližších dnech účastnit.

Hned následující den proběhly závody 
pořádané Českým Svazem Karate – Karate V sobotu 9. 6. 2012 uspořádal náš trenér 
Kid Cup. Celkem se do DK Metropol v Petr Cibulka seminář spojený se zkouškami 
Českých Budějovicích sjelo 150 závodníků z na technické stupně v karate JKA.
11 oddílů. Na této soutěži si naši závodníci Dopolední část byla věnována přede-
vybojovali celkem 14 medailí.vším začátečníkům, kteří začali navštěvovat 

Další plánovanou akcí JčS JKA je Krajský oddíl od října 2011. Ti měli na závěr 
přebor v karate, který se koná 16. 6. 2012.dopolední části možnost složit zkoušku 

O prázdninách pořádá bechyňský oddíl znalostí a dovedností, které jsou povinné při 
karate letní soustředění, letos poprvé ve udílení 9. kyu a od příštího tréninku již 
sportovním areálu v Nové Včelnici.mohou nosit na kimonu bílé pásy. 

Za vedení karate oddílu chci poděkovat V odpoledních hodinách se starší cvičenci 
představitelům města Bechyně za podporu zdokonalovali ve formách kata (sestava), 
v činnosti oddílu.kumite (zápas) a vyzkoušeli si cvičení na 

P. Cibulka–senseitatami (zápasiště). Tento trénink byl 

I letos, stejně jako v loňském roce, tři karatisté z našeho oddílu reprezentovali Český svaz 
karate JKA na Mistrovství Evropy, které se konalo 1.–3. 6. 2012 v Paříži.

Naše oddílová mini výprava ve složení Ján Mikula, Tomáš Hána a Martin Hána byla opět 
úspěšná. Obrovského úspěchu dosáhl Tomáš Hána, který se stal vicemistrem Evropy v 
kategorii kata – jednotlivci, žáci do 12 let. 

Věříme, že účast na těchto významných turnajích nebyla poslední a z řad našich nových 
karatistů vyrostou další reprezentanti.

+Stříbrný Tomáš

                 se koná dne 28. 7. 2012 na 
tradičním místě před hotelem Drak. 
Tento koloběžkový závod založili vodáci 
Dukly Bechyně v roce 1972, jezdí se 
pravidelně každou poslední sobotu 
v červenci a účast se každý rok zvyšuje. 
V posledních letech dosáhl v kategorii 
dětí přes dvě stě závodníků a u dospě-
lých se pohybuje kolem devadesáti 
koloběžek, což je asi 150 závodníků. 
Přihlášky závodníků od 8 hodin
Start dětí v 11 hodin
Přejímka strojů dospělých 14–15 hodin 
Ukončení a vyhodnocení závodu bude 
kolem 17. hodiny. Zveme všechny 
zájemce o účast v tomto prestižním 
závodě, ale i diváky, kteří se pobaví 
pohledem na úbory závodníků a také na 
zajímavé koloběžky. 

+Stezka podél Lužnice 
nás spojuje

Na základě pozvání odboru Klubu 
českých turistů Bechyně a starosty města 
Bechyně přijeli ve čtvrtek 10. 5. 2012 do 
Bechyně starostové a zástupci měst ležících 
na řece Lužnici u nás i v Rakousku. Stalo se 
tak v závěru zpracování první části projektu 
dálkové pěší turistické trasy, která bude 
probíhat od pramene Lužnice v rakouském 
Karlstiftu, až k jejímu soutoku s Vltavou. 
Projekt, s názvem uvedeným v nadpisu 
článku, má za úkol přivést do povodí řeky 
Lužnice nové české i rakouské turisty, 
přispět ke vzájemnému sblížení a porozu-
mění občanů z obou států, k posílení 
vzájemných kulturních a společenských 
vazeb mezi obcemi ležícími na Lužnici 
a konečně i odhalit pro turisty další stovky 
nových pozoruhodných míst v 6 km širokém 
pásu podél řeky. Stezka bude dlouhá 
240 km, na Třeboňsku bude mít 2 paralelní 
větve (Stará řeka a Nová řeka).

Hosté byli přijati na radnici města 
starostou Mgr. Jaroslavem Matějkou a zá-
stupci KČT a seznámeni s historií města 
Bechyně i jeho tradicí keramické výroby 
a keramické školy. Zástupci KČT je stručně 
seznámili se současným stavem projektu 
a s očekávaným dalším postupem. Byli 
pohoštěni v restauraci Protivínka a potom si 
prohlédli historickou část Bechyně a údolí 
řeky Lužnice pod soutokem se Smutnou. 
Krásou historické Bechyně i přírody v údolí 
byli opravdově nadšeni.

V rámci projektu bude v Bechyni zřízeno 
středisko pro provoz a další rozvoj 
připravované dálkové trasy. Nositelem prvé 
části projektu stezky je odbor KČT Bechyně, 
nositelem druhé, prováděcí části projektu 
bude ústředí KČT Praha. Provedení druhé 
části projektu bylo schváleno koncem 
května, celý projekt by měl být dokončen do 
začátku roku 2014. Oba projekty jsou 
financovány z evropských prostředků 
v rámci Evropské územní spolupráce 
Rakousko-Česká republika (První, úvodní 
projekt, z Fondu malých projektů, druhý, 
prováděcí projekt, z prostředků Cíle-3).

Ing. Jan Havelka

40. GRAND PRIX 
BECHYNĚ 2012
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+Dračí lodě – úspěch 
bechyňských kanoistů

V rámci festivalu Léto nad Lužnicí 
v Táboře se uskutečnil závod na dračích 
lodích na Knížecím rybníku. Za pěkného 
počasí se na startu sešlo celkem 18 posá-
dek, které soutěžily ve sprintu na 
200 metrů. 

Posádka dračí lodi sestává ze 
20 pádlujících, bubeníka a kormidelníka, 
takže se jedná o týmový sport, kde velkou 
roli hraje sehranost posádky. Bechyňští 
vodáci alias „Bílé Tornádo“ se probojovali 
do finále, kde po nervy drásajícím souboji 
porazili o 0,5 sec. domácí posádku VS 
Draci Tábor a oplatili jim tak porážku 
z loňského roku. Na třetím místě skončili 
Draci ze Slap. 

Vítězní draci z Bechyně jeli v této 
sestavě: bubeník Hanka Boháčová, Alča 
Kalinová, Lenka Hrubá, Saša Medřická, 
Jana Albrechtová, Žanek, Pavel a Honza 
Pazourkovi, Láďa, Zdeněk st., Zdeněk ml., 
Pavel a Vojta Měšťanovi, Jarda a Roman 
Mayerovi, Martin Roman, Radek Krejča, 
Pavel Woldřich, Michal Cuc, Michal Háša a 
Tomáš Macášek. Odměnou pro Bílé 
Tornádo pak byla slavnostní jízda pod 
hasičskou sprškou, ohromná týmová 
radost a zasloužený aplaus diváků. 

Všem příznivcům vodních sportů 
doporučuji shlédnout nebo se aktivně 
zúčastnit těchto velice atraktivních závodů 
Dračích lodí.

 za oddíl kanoistiky pazi

S PŘESNOU MUŠKOU
REKLAMA, 

Pište na
propagace@kulturnidum.cz

2cena plošné inzerce 15 Kč/cm


