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BECHYŇSKÝ

ZÁŘÍ 2012

+Životní jubilea 
září 2012

92 let Bohuslav Antonín, Kolář Karel
89 let Štumbaurová Ludmila
88 let Kabátová Anastázie
86 let Kriegová Zděnka
85 let Hruška Ladislav, Šabatková Antonie
83 let Hlaváčková Svatava, Zbudil Josef
82 let Chaloupková Milena
81 let Ing. Procházka Josef,

Šťastná Stanislava
80 let Koucký Jan, Krischke Jan,

Semrád Karel
79 let Bosák Josef
78 let Dvořáková Verona, Hrušková Marie, 

Krischkeová Marie, Sazmová Jiřina, 
Vozábalová Alice

77 let Čábela Miloslav, Stachová Anna
76 let Jiříčková Anna
75 let Kolihová Marie

+Bechyňští sobě!

Spoustu domácností obnovuje nyní 
zahradní nábytek. Proto nás napadlo 
požádat obyvatele Bechyně o pomoc. 

Pokud vyřazujete plastová zahradní 
křesílka, která nejsou nikde prasklá, jen 
zkrátka už nesplňují vaše estetické poža-
davky, nám by se velice na naše akce hodila. 

Prosíme tedy, přineste je kdykoliv 
v pracovní době do kulturního domu, nebo 
pište na propagace@kulturnidum.cz, 
případně volejte 381 213 338, my si je k vám 
přijdeme vyzvednout. 

Jednomu z vylosovaných dárců  věnuje-
me dvě vstupenky na divadelní představení.

S díky 
Kulturní středisko města Bechyně

28. ZÁŘÍ 28. ZÁŘÍ v Libušině ulici, sice s jiným sortimentem, 
nicméně prádlo, oděvy i galanterie jsou 
potřebné pro obyvatele. Naproti je výborná 

Státní svátek, Den české cukrárna s báječnou zmrzlinou, dále stále 
státnosti je spojen se svátkem pilní a ochotní manželé Hahnovi „U Lososů“.

Zmíním se i o jednom z mála malých sv. Václava
fungujících kin v České republice, které se 
drží a zachovává starou tradici. Vzpomínám 
na krásný anglický film Nejmenší kino na 
světě. Snad se to naše kino se svou atmo-
sférou zachová, byla by ho škoda; zástupci 
města, pamatujte na něj ve svém rozpočtu.

Vedle něj je bezvadně fungující prodejna 
Elektro p. M. Zelenky. I ve středu města jsou 
dobré prodejny: Družka, Zuzana a Rubín, 
které statečně fungují oproti supermarketu 
Tesco. Tvoří ten krásný kolorit i s osobními 
vztahy mezi zákazníky a prodavačkami 
(i prodavači). V červenci byla otevřena 
vinotéka a galerie Galvína v Libušině ulici 
s bohatým a kvalitním výběrem vín a vkus-
ných, hodnotných výtvarných děl, obrazů, 
grafiky, plastik. Skutečně pěkné prostředí, 

Svatováclavská koruna je nejvýznamnější 
žádný „šunt“. Je tam pěkně, mile, jste 

součástí českých korunovačních klenotů
srdečně zváni, myslím si však, že si své 
místo na slunci najde samo.

Svatý Václave, vévodo české země, Nelze opominout práci Kulturního stře-
kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! diska města Bechyně se svými spolehlivými, 

Kyrie eleison! nápaditými a neúnavnými spolupracovníky, 
Ty jsi dědic české země, bez nichž by Městský zpravodaj nespatřil 

rozpomeň se na své plémě, světlo světa. Pracují plnou silou pro 
nedej zahynout nám ni budoucím, svatý Václave! Bechyňáky i jiné čtenáře. Totéž platí i pro 

Kyrie eleison! knihovnice a také o práci ředitelů a učitelů 
našich dvou základních škol a mateřské 

Úvodní sloky z chorálu o svatém školky. Ta náročná práce s dětmi, jejich 
Václavovi nás snad pobídnou k dalšímu vzdělávání, vychovávání, není to vždy 
přemýšlení. Vévoda české země, to zna- procházka růžovým sadem. Práce a vedení 
mená české krajiny, samoty, vesničky, Střední uměleckoprůmyslové školy si 
vesnice, městyse, města i velkoměsta. vysoce považuji, nejen pro její práci 
A pochopitelně i patronem našeho krásného edukativní, ale i pro její vztah k Bechyni. Přeji 
historického města Bechyně. jí zanícené studenty a dobré pedagogy, aby 

Mám velkou radost, že se pomaloučku, se vrátila do nejlepších dob svého trvání 
polehoučku vylupuje do pěkných podob. a aby z ní vycházeli nejen dobří keramičtí 
Určitě mohu vyjmenovat nám. T. G. Masa- odborníci, designéři, ale i dobrá generace 
ryka, těším se na rekonstrukci Široké (bývalé výtvarných umělců. 
Židovské) a Klášterní ulice a přilehlých Také nelze opominout snahy a práci 
uliček, které tvoří tu správnou atmosféru připojených obcí Hvožďany a Senožaty, ale 
historického města. i ostatních blízkých obcí – Radětic, Rataj, 

A začíná se oživovat díky nápadům Sudoměřic, Hodětína, Březnice, Opařan, 
a práci některých majitelů objektů. Na Stádlce, Hodonic, Bernartic, Týna n. Vlt. 
prvním místě jmenuji Městské muzeum se a dalších. Děkuji všem za jejich spolupráci.
svým projektem a realizací nové koncepce Samozřejmě jsou i ta „kdyby“, některé 
představení cenných sbírek, výstavami. Dá domy, pozemky, zdi stále hyzdí krásná 
to velkou práci, ale díky jeho pracovnicím místa. Je jich mnoho, každý z nás to cítí 
a pochopení městského úřadu má opravdu a lituje. Ale jsme tu pro výročí státního 
dimenzi odborné i estetické úrovně srovna- svátku. Kníže Václav svým životopisem 
telné s daleko většími institucemi. (nar. asi kolem r. 907) je nám znám od 

Restaurace v Bechyni jsou vskutku na základní školy. Po staletí je mu vyčítán 
úrovni svým prostředím, kulinářským záze- vazalský vztah k saské říši, vztah zvaný 
mím i kvalitou a profesionalitou obsluhy. tributum pacis – poplatek za mír v době 
Zveme Vás současně do vily Elektra, kde je Jindřicha Ptáčníka I., kdy ročně odevzdával 
vynikající prostředí v původním prvorepub- 500 hřiven stříbra a 120 volů. Zachránil nás 
likánském stylu, s výborným jídlem i pitím však před osudem slovanských kmenů, 
a samozřejmě současně s noblesností které zanikly v německé říši, naopak mohl 
prostředí i odpovídající obsluhou. budovat svou vlastní politiku, která upevnila 

Oživila se i bývalá cukrárna „U Frölichů“ pozici knížectví doma i v zahraničí. 

A k těm 120 volům, nemáme jich stále 
dost? Odevzdáváme je nebo se odevzdávají 
sami na různá exotická místa. Stejně budou 
litovat, že opustili svá rodná místa, kde mají 
kořeny. 
Svatý Václave, blýská se nám na lepší časy?

–ap–

Doufám, že jste pochopili tuto mou 
stařeckou, intimní zpověď zatím jako mlhavé 
rozloučení s naším časopisem. 

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

+Zlatá svatba

Dne 25. 8. 2012 oslavili manželé Karel 
a Jana Křikavovi vzácné výročí 50 let 
společného života. Blahopřejeme.

Z obsahu
Kulturní kalendář 6
Příspěvky do říjnového čísla posílejte 
nejpozději do 18. září na e-mail: 
propagace@kulturnidum.cz



+Příběhy starých 
městských domů 

v Bechyni

Ale jenom takhle končit nebudu!
Nyní ty z vás, které to zajímá, zvu do 

vestibulu městského úřadu. Tam jsou dvě 
skříňky s fotografiemi Bechyňského 
náměstí. Jedna s dnešním stavem (po 
přestavbě), druhá se starými dobovými Nejprve děkuji všem, kteří mají o příběhy 
vyobrazeními! Na dobových pohlednicích si zájem. Pan Slavík mi sdělil, že v Táborské 
najděte v levém sloupci druhou pohlednici ulici ve sklepě domu č.p. 107 a částečně 
shora. Na ní jsou tři obrázky částí náměstí. i vedlejšího domu č.p. 108 jsou obezděné 
Zaměřte svůj zrak na obrázek „dolejší část zbytky bašty, pravděpodobně patřící k „Malé 
náměstí s parkem“! A hle, vidíte tam stát bráně“, a při úpravě dvora Městského muzea 
pouze dva domy! Na pohlednici stojí bechyňskými hasiči viděli v tomto dvoře 
rukopisně psané datum 15. 3. 99 (tedy patrně základy druhé protější bašty. Škoda, 
1899!). Podíváte-li se do knihy „Bechyně nebylo-li toto dokumentováno. K příběhu 
historické město nad Lužnicí“ (Rudolf Krajíc, II. chci ještě říci, že ten zmíněný „domek 
vyd. Bechyně 2000) str. 29, pod č.p. 131. se beze všeho“ byl nejspíše postaven na dnes 
dočtete, že „nárožní dům vznikl v roce 1904 volném pozemku za Pichlovým domem – 
na místě staršího objektu...“ Ale na tom penzionem v náměstí, neboť zde existovaly 
obrázku v průjezdu MěÚ vidíte ještě dlouhý dva snad k sobě nepatřící obývané objekty 
celý, nějaké století starý dům s tou zvláštní za sebou. A bylo to rovnější místo, kdežto 
střechou, a vy si stejně jako já uvědomíte, že naproti přes cestu už byla stráň nejspíše 
nárožní dům asi vznikl pouze „z východní s vysokými tarasy, kterými v těch místech, 
poloviny staršího objektu“, a že jeho západní zdá se, byly nahrazeny pracnější hradby. 
polovinu můžete stále ještě spatřit na vlastní V tomto domečku ještě v druhé polovině 
oči na náměstí za parkem! Není to div 20. století žil švec jménem Kašpar.
divoucí? A není škoda, že to není u této Jistě vás také napadlo, proč nevyprávím 
poloviny domu, dnes s č.p. 132, a stejně od počátku od čísla 1 jeden dům za druhým. 
i u domů jiných, vkusně popsáno, když už i to Tak dnes od čísla 1 začnu. Ale skončím 
náměstí je vkusně upraveno? Nebo tohle ani číslem 2, i když budu psát o celé jižní, tedy 
tzv. bechyňáky nezajímá? Všechny asi ne, dolní frontě domů na náměstí za parkem. 
ale nepřicházíme tím vlastně všichni Dnes tu stojí čtyři domy a mají čísla popisná 
o příjem, jestliže turisté a lázeňští hosté tu 131, 132, 133 a 134. Jenže ve starých 
mají málo co se o Bechyni dozvědět? Ale městských knihách jsou zapsány pouze dva 
tohle není smysl mého vyprávění.domy, a to pod čísly a jmény 1. Tomášovský 

Tak všem ještě povím o tom domě č. 1, „Na Jeleně“ a 2. Walovský. To je úplně vše, 
Tomášovském, když o těch ostatních v té co pan učitel Burian o nich z pozemkových 
frontě teď víte už totéž co já. Jen mne ještě knih opsal, a možná i vše, co tam o nich stojí. 
napadá, nemá-li dům 2. Walovský název dle A teď co mám vyprávět o domě Tomášov-
toho, že byl postaven „na valech“? Vždyť ském a Walovském? Abych mu ale nekřivdil, 
dvory těchto domů jsou od současného ještě opsal, že „číslování domů začíná vlevo, 
zámku odděleny valem. Ale k domu č. 1. co se jde ze zámku, a pokračuje kolem 
Ovšem nebude to ze starých knih, ale je to náměstí“, tedy naopak nežli dnes, a že domy 
pouze velmi stručný výtah ze seriálu článků nepatřící měšťanům, nejsou zapsány 
prof. F. Linka „Bechyňské zkazky“, zveřej-v městských knihách. Já jsem dodal, že 
ňovaného v časopise „Lázně Bechyně“ ačkoliv číslování domů zavedla Marie 
učitele Rudy Buriana před 77 lety.Terezie až v roce 1754, v městských 

V říjnovém čísole z r. 1935 je popsána pozemkových knihách v Bechyni jsou domy 
hospoda U Simotů.číslovány už v roce 1693, snad i dříve, nikoliv 

ale na domech! A že se zápisy děly dále 
podle jmen domů a ne podle čísel. Takže 
nelze jednoduše přiřazovat tehdejší jména 
a čísla domů k dnešním číslům popisným. 

III. 

Z historie Bechyně
Stávala na dolní straně náměstí na 

pravém rohu ulice, vedoucí k zámku. Kdysi 
slavná tato hospoda zašla na počátku tohoto 
století (20.) úmrtím poslední majitelky 
Naninky Simotů. Nositelé tohoto jména 
pocházeli z Italie z města Mogliana 
u Benátek. V druhé polovině 18. století přišli 
odtud do Bechyně tři bratři, dva sklenáři 
a jeden mnich. Jeden sklenář se usadil 
v Bechyni. Jako panský sklenář stál si dobře. 
Původně se nazýval Simonetti a počeštil se 
na Simota! Na konci 18. století se zakoupil 
v Bechyni jako měšťan. Tehdy se asi za to 
platilo, pokud se v místě nenarodil, a je 
škoda, že je to dnes zadarmo. Jak by se 
hned zlepšil státní rozpočet. Nu a zařídil si 
šenk vína, pak i piva a kníže pán dal mu 
prokopati „loch“ (sklep) ve skále od 
ratibořských havířů. Snad je tam dosud. 
Hospoda v blízkosti zámku dobře prospí-
vala, třebaže na náměstí byla druhá, lepší 
hospoda Panská. Ale u Simotů byla 
hospoda, jak se říká, „na odskok“ a také 
útulnější. Dobrý loch, pivo řízné, dobrá 
kuchyně, vína rakouská i vlašská, i sladká 
„roztopčí“ pro panímámy. V neděli pak po 
požehnání dostala se tehdy i vzácná 
asiatská strojba, „coofe“ a to buď cezené, 
nebo s otápkem, podle chuti a přání. Cokoliv 
důležitějšího se v Bechyni událo, to se slavilo 
u Simotů, kde se vše jak náleží zajedlo a 
zapilo. V textu je pak zmínka o roku 1825. 
Hospoda nelišila se svým zevnějškem od 
druhých nízkých domků „na dolním 
náměstí“, jen (asi směrem východním) byla 
ukončena barokním štítem s dvěma 
špehýrkami, ozdobenými na podzim rudými 
jeřabinami na důkaz, že v domě tom jsou 
nevěsty na vdávání. Malá síňka, hned za ní 
velká šenkovna s dvěma honoračními 
kumbálky. Uprostřed šenkovny velký stůl 
a tři menší. Na protější stěně stála obrovská 
kachlová kamna s lavicí, na stěně u kamen 
visely důkladné hodiny s měděným 
ciferníkem ozdobeným prapory, bubny 
a kanóny s kostlivcem. Podél stěny visel 
dvouřadý misník s mázly a půlmázly 
plechovými i se skleněnými štoucky, jež se 

počítaly tři do mázlu. Cena 
mázlu piva byla 4 krejcary. 
Dále pak i plechové a cínové 
vinné žejdlíky. Cena vína byla 
dosti vysoká, 25 i 28 krejcarů. 
Dolejší řada misníku vyplněna 
byla hrnečky a „kafešálkami“. 
Nad misníkem visel kříž 
s Kristem ze zámku opařan-
ského. Ve stěně pak za 
skleněnými dvířky knihov-
nička. Byli pantáta Simotů se 
sousedem pantátou Nessých 
horliví čtenáři a po formanech z 
Prahy dávali si dovážet 
rozličnosti pražských novin. 
Hájkova kronika, rovněž dosud 
(1935) uchovaná, byla darem 

od pana kvardiána.
Nu a teď se jděte podívat na tu dosud 

uchovanou aspoň západní polovinu domu 
č.1 Tomášovského (č.p. 132) dříve, než ji 
někdo, nejspíš brzy, přeci jen zbourá. Možná 
však, že tohle všechno a snad ještě víc 
o staré Bechyni víte. A já se mohu v lecčems 
mýlit. 

–fk–
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Brzy přišli váleční uprchlíci z Haliče – 
Poláci. Společnost, jak ji společné neštěstí z 
různých vrstev sehnalo do jednoho kouta. 
Intelektuálové i lidé negramotní, ortodoxní 
katolíci i ortodoxní židé východního rázu, lidé 
kdysi zámožní i dávní chudáci, krásné 
slečinky i nemocní starci s plnovousy, pejzy 
a ušpiněnými kaftany, matky bez mužů i děti 
sirotci – všichni rázem vyrovnaní do 
společné bídy, s horečkou vytřeštěnýma 
očima, zřejmě spokojení, že v cizí neznámé 
zemi unikli pekelnému hřmění válečného 
pole a děsům požárů. Přivezli sebou, jen co 
kdo v rukou unesl, ale i v tom málu mohlo být 
mnoho nebezpečí. Nejen hmyz z různého 
druhu, ale i celý ten bohatý výběr nemocí, 
který rozsévala válka po všech bojištích. – 
Nezbylo, než isolovat je pro první čas do 
karantény, co možno daleko od ostatních jsme slýchali a čítali u nás o globální metodě. 
lidí. Byli ubytováni ve starém dřevěném 

Po uprchlících polských přišli později ovčíně u Kamenného dvora pod rybníčkem 
i uprchlíci z jižních Tyrol, Italové. při cestě, která odbočuje se silnice od Zářečí 

přímo k Hlídárně. Stav této budovy dávno si Zásob ubývalo, nebyl materiál, nebyl 
vynutil, že byla odstraněna. Teprve po dostatek dělníků. Při tom každý pro domácí 
prohlídce a úpravě roztrousili se za několik zásobu snažil se zachytit, co bylo možno 
dní po lidštějších bytech v Bechyni. koupit. Ceny rostly s nedostatkem 
Zásobováni byli z veřejných prostředků potřebného zboží. Nebyla proto ani veliká 
a darů. Bylo to v pozdním podzimu. Velko- ochota k prodeji: kdo ví, zač bude snad 
statek věnoval jim několikrát zastřeleného možno prodat zítra? Správce spořitelny 
jelena. Židé začali záhy vyhledávati různé Procházka vzpomněl na mýdlo. To bude 
druhy velmi skrovného již zboží, ze potřebovat každý, nebude, nebo velmi 
shledaných jednotlivin schraňovati obchodu drahé. Koupil velké množství mýdla 
schopné kolekce a nenápadně nacházeli a oznámil, že prodá za nákupní cenu 
styky s lačným obchodem velkých měst. každému konsumentu, ne však obchod-
Někteří dovedli se takto v Bechyni usaditi na níkům. Kupodivu, nikdo ho neudal pro 
celou dobu války. nedostatek živnostenského oprávnění, ale 

obdiv budilo, co mýdla spotřebují někteří S uprchlíky přišlo i několik polských 
chudí lidé, např. obecní chudý Bezpalec, učitelek a učitel Kuzma, který pečlivě se 
který si ho snad koupil celý metrák a ovšem staral, aby bídě uprchlíků ulevil. Rád bych 
hned také zaplatil. Procházka hádal dobře. věděl, vzpomíná-li mu toho někdo z nich 
Mýdlo potom z obchodů zmizelo. Teprve za vděčně, že v době, kdy měl sám dost starostí 
čas se opět objevilo – ale drahé, velmi drahé! o sebe, staral se víc ještě o ostatní. Zaslouží 
Vypadalo zrovna tak, jako to od Procházky, si, abych mu to alespoň tady spravedlivě 
jenže bylo hodně vyschlé. – To se asi kvitoval, když snad všichni již v lepších 
podařilo někde draho získat tajnou železnou časech zapomněli. 
reservu. 

Kuzma s kolegyněmi založil v Bechyni 
Když bylo zakázáno volné hospodaření pro děti uprchlíků školu, tuším dokonce 

obilím a moukou, ujal se ho stát a obilní čtyřtřídní. Učili ve středu a v sobotu 
komisaři prováděli příděly, byla to změna odpoledne, kdy naše děti měli prázdno. S 
citelná pro sedláka, mlynáře i konsumenta. pomocí ředitele naší školy opatřil ze st. 
Mlynáři uměli si vždycky vzít slušné měřičné knihoskladu dětem učebnice, od místní 
i když lakomý mleč koukal – tak nějak se to školní rady sešity. 
vypravuje v Tůmově „Z českých mlýnů.“ 

Jen jedno jsem při tom nepochopil. Škola, Dovedli si vzít měřičné i od Rakouského 
i naše, měla pro svou práci těžké doby: státu i nějaký ten štipec ze svého přepustit za 
Učitelé byli voláni na vojnu, náhrady nebylo, přiměřenou náhradu. Zle v tom byly rodiny 
učitelek bylo tehdy velmi málo. Třídy byly městských obyvatelů, které v noci rozbíhaly 
spojovány, střídaly se, byl dokonce čas, kdy se s baťochem po venkovských mlýnech 
jsem celou obecnou školu učil sám, když a po ždibcích sháněly, čím by dokrmily 
také nemoci se do učitelského sboru opřely. hladové děti. Měli jsme „České srdce“ se 
Škole bylo ukládáno mnoho pomocných spisovatelkou Růž. Svobodovou v čele 
prací, které vyučování jen překážely. Rodiny v Praze, ale neměl to české srdce každý v 
byly stále rozrušovány odchodem členů, těle. Byli lidé, kteří místo českého srdce měli 
zprávami, nedostatkem. Slepovali jsme toho pytlík na peníze. Byli však také lidé, které cizí 
malého kulturního člověka všelijakým bída bolela jako vlastní. Řed. Procházka 
pedagogickým kumštem nikdy před tím opatřil ve Spořitelně peníze, pan F. Nohava, 
a nikdy potom nevídaným. Byli jsme však uvědomělý předák rolnictva z Radětice 
přece s dětmi doma, ve svém prostředí. opatřil za minimální cenu obilí – dvě fůry, 
Polské kolegyně, které měly k tomu jen dva myslím – a pí Bredová, mlynářka z Hořejšího 
půldny za týden, psaly s dětmi vytrvale mlýna to tajně semlela. Potom si bechyňští 
krasopisně úkoly, na které jistě spotřebovaly Čechoslováci roznesli mouku hladoví 
všechen čas. Kde k tomu ony i děti vzaly v pytlíkách za náhradu výloh domů, aby se 
trpělivost v těžkém svém postavení a proč to jejich děti dočkaly konce války. 
dělaly, dodnes jsem neuhádl. Snad už 

Nějaký čsl. vlastenec, který se dnes asi připravovaly nějakou poválečnou výstavu 
jistě svobodně rozčiluje nad každým malým a tušily odborné posudky z obecenstva, jaké 

Vzpomínky na Bechyni 1912–1918

nezdarem politiky ve svém státě, celý podnik 
udal. Všichni tři provinilci před c. k. krajským 
soudem v Táboře v době, kdy všechny tresty 
byly zostřeny, za nesnadnou službu svým 
spoluobčanům – zásluhou českého člověka. 
– Šťastnou náhodou seděl tam na soudné 
stolici také český člověk, který také míval 
nouzi o mouku a který vídal tu tyto 
zahanbující zjevy i jejich motivy. – Stálo to 
jen několik stovek. 

Takové to tehdy také bylo. 

R. Burian, čas. Lázně Bechyně, září 1938

(pokračování příště)

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

Na základě vládního usnesení o rozvoji 
drobného zahrádkaření a pěstování chovu 
drobného hospodářského zvířectva 
a vedeni snahou využít neplodnou půdu – 
rozhodli se ve spolupráci v novém 
organizačním seskupení, založit v ohybu 
nově vybudovaného náspu vlečky pro 
nový závod obyvateli tří bloků Kera-
mických závodů zahrádkářskou kolonii. 
Původní velký zájem letců ztroskotal na 
pracnosti a nákladech za oplocení. Přesto 
však z 96 zájemců závěrečného 
skutečného ustavení zůstalo pouze 36 
zájemců.

Dne 29. září provedl z bechyňského 
nového mostu seskok podnapilý voják 
základní služby o sázku. Seskok oproti 
původním 6 případům přežil, doplaval 
ještě vlastními silami k břehu a odtud byl 
odvezen do ústavu národního zdraví 
v Čechově ulici a odtud na röentgeno-
logické vyšetření do nemocnice v Táboře. 
Ve zdravotním středisku ještě vyšel sám 
do I. patra do ambulance lékaře. Seskok 
byl v řadě sedmým pokusem a převážně 
byly ostatní provedeny v sebevražedných 
úmyslech. Jistě opilý má deset andělů 
strážných.

Závodní klub Jihočeské keramiky 
sehrál divadelní hru bechyňského ředitele 
národní školy, který se vrátil z trestu za 
spolupráci na protistátní činnosti, 
Jaroslava Lence „Valeriánské kapky“. 
Autor sám pracuje jako režisér.

Vybral Martin Gärtner
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MEDAILON Jako houby po dešti 
netradičně!                aneb... 

Jsou témata, která se nám připomínají po 
dlouhý čas. U mě to byla Bechyně hudební, 
mohu vám říct, že práce klopotná, mravenčí. 
Nejsem muzikolog, ale shánění informací, 
fotografií byla pěkná fuška, až jsem byla na 
sebe vzteklá, co jsem si to vymyslela.

Naproti tomu loňská knoflikiáda byla 
práce milá a něžná. I když jsem měla 
neustále na stole stovky knoflíků a říkala 
svému muži: „Dneska máme k obědu 
knoflíky.“ A teď si pamatovat, které jsou 
moje, které půjčené a od koho, protože byly 
seřazeny ne podle majitelů, ale tematicky.

A nedá mi to, abych se v naší rubrice 
s nimi nerozloučila. Přikládám povídání 
o jedné z mých oblíbených knížek. Patří do 
těchto řádků, kniha vznikla přesně před sto 
lety, ale její text je stále aktuální a milý. 

Je to kniha francouzského spisovatele a 
básníka Louis Pergauda (1882–1915) 
KNOFLÍKOVÁ VÁLKA, vydaná prvně 
v roce 1912. Autor zahynul mlád, ve svých 
třiatřiceti letech v 1. světové válce. Zanechal 
po sobě rozsáhlé dílo, ale hvězdou jeho 
literární činnosti se stala právě tato kniha. Je 
poutavá pro každý věk, pro každou generaci, 
prostě kouzelná pro všechny časy. Vždyť její 
obsah postihuje věčné situace kterékoliv 
generace. Jde o úsměvný příběh o dětských 
půtkách, lumpárnách, veselých i smutných 
příhodách bezstarostného dětství – ne však 
v jejich očích. 

Ve Francii jsou dvě sousední vesnice 
Lovern a Velran. Takže Loverňáci a Velra-
ňáci jsou stále na válečné stezce. Jejich 
denní náplní jsou potyčky dvou chlapeckých 
vesnických band, jdou občas až na ostří 
nože, mydlí do sebe hlava nehlava klacky 
a kameny. Jejich výbavou jsou i ze dřeva 
vyrobené meče, kopí a praky. Chytnou-li 
zajatce, nemilosrdně ho oberou o všechny 
knoflíky, šle, tkaničky a přezky. Oloupený se 
s pláčem vrací domů, kde ho čeká parádní 
výprask od rodičů. A co rodiče a prarodiče – 
rozvzpomenou se na svá klukovská léta 
a poperou se v dospělém věku také. 

Málokdy se stane, že filmová podoba 
oblíbené knihy koresponduje s vašimi 
zážitky z četby. Ale film Yvesa Roberta z roku 
1962 se vydařil. Nemohu zapomenout na 
krásnou scénu malého „velkého“ hrdiny, 
když se vrací bez knoflíků domů, zpívá si 
a poskakuje s písničkou: „Mám v kalhotách 
díru jak trám, ani o tom nevím, že mám 
v kalhotách díru jak trám…“

Vzpomínám na vyprávění svého otce, 
kdy mně líčil podobné rivalství mezi kluky 
z Holešovic a Karlíňáky, Nuseláci proti 
vyšehradským… A v Bechyni: kluci 
z náměstí, kluci z Kolonie, z Leningradu, 
Plechamráci, ze Zářečí a Větrováci… 
Existuje to ještě dnes?

–ap–
Ilustrace O. Jelínka
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V lednovém čís le bechyňského 
zpravodaje z r. 2002 a v prosincovém r. 2004 
jsme otiskli portréty dvou významných 
praktických lékařů v Bechyni, MUDr. Jana 
Nehasila a MUDr. Bohumila Čámského, 
také článek o dentistovi Františku Konývkovi 
(listopad 2008).

Chceme pokračovat v medailonech 
významných bechyňských lékařů. Oni si 
opravdu zaslouží řádky vzpomínek a úcty. 
Nevím, zda za jejich studií se přednášela 
lékařská etika, nicméně ji měli v sobě. Ta 
úcta pacientů k lékaři a úcta lékařů 
k pacientům byla opravdová, noblesní. 
Rodili děti, ošetřovali rány, dávali dlahy na 
zlomeniny, utěšovali a léčili bolest – tu 
tělesnou i tu duševní se samozřejmostí, 
kterou chápali jako normální součást svého 
poslání. Mohli jste je zavolat ve dne jako 
v noci, přišli vždy včas a ochotně pomáhali. 
Žádná pohotovost nebyla rychlejší, znali své 
blízké a jejich potíže i hříchy. Jen 
v závažných případech posílali pacienty do 
nemocnice. 

V tomto vzpomínání se zmíníme o MUDr. 
Janu Kováříkovi, který spolu s MUDr. 
Josefem Kožíškem byli následníky 
zmíněných lékařů. 

MUDr. Jan KOVÁŘÍK
* 22. 3. 1910 v Písku
† 5. 7. 1982 v  Mariánských Lázních

Maminka byla porodní asistentka, otec, 
který brzy zemřel, byl operační zřízenec ve 
veřejné nemocnici v Písku. Jan studoval 
klasické gymnázium v Písku, měl velký 
talent na jazyky, mj. maturoval z řečtiny. Pak 
studoval na Karlově univerzitě medicínu, 
obor všeobecného lékařství, kterou 
absolvoval v r. 1937. Již jako student prakti-
koval na Podkarpatské Rusi v Mukačevě. 
Tam nastoupil i po studiích, to již 
s manželkou Františkou, se kterou měl tři 
děti: Jana, který nešťastnou náhodou zemřel 
jako malé dítě, Přemysla, pozdějšího 
náčelníka Horské služby v Krkonoších, 
a dceru Milicu, která žije v Písku. Jezdil po 
Podkarpatské Rusi s „infekční kolonou“ 
(vojenská osvětová organizace) očkovat děti 
a informovat negramotné vesničany. Po 
návratu do Čech působil ve Všeobecné 
nemocnici ve Slaném (1937–1939), pak si 
založil soukromou praxi v Hospozíně 

u Velvar, kde žil až do r.1945. Do Bechyně se 
přistěhoval v srpnu 1945, vždy se chtěl vrátit 
do jižních Čech. Působil zde až do svého 
důchodu, jeho kolegové byli MUDr. Čámský 
a MUDr. Kožíšek. Bydlel a měl ordinaci ve 
vile Krausů v Michalské ulici čp. 363. 
V r. 1957 byl komunisty donucen zrušit 
soukromou praxi, všechno zařízení propadlo 
bechyňskému „středisku“. Rodina se 
přestěhovala na náměstí do domu č. 22 
vedle lékárny a pan doktor docházel do 
„střediska“. V r. 1975 nastoupil jako lázeňský 
lékař v Mariánských Lázních, kde působil až 
do své smrti v červenci 1982. Zemřel na 
infarkt přímo v ordinaci.

Z jeho soukromí můžeme jmenovat jeho 
fenomenální paměť; pamatoval si i data 
narození svých pacientů. V Bechyni 
obstarával ohromný obvod, nejen ve městě, 
ale i na vsích. Tyto jeho nekonečné cesty za 
pacienty ho vedly ke koupi legendárního 
Jeepu od Američanů. Doktor byl u pacientů 
velmi oblíbený, však také jim věnoval 
veškerý čas, ve dne, v noci. Rodil děti, 
ošetřoval rány, dával dlahy na zlomeniny, 
utěšoval a léčil bolest – tu tělesnou i duševní 
se samozřejmostí s jakou se přistupovalo 
k pacientům. Chápal vše jako normální 
součást svého poslání. Byl to takový 
normální nepovýšený člověk. Jeho oblíbená 
průpovídka, když mu babičky říkaly: „Pane 
dochtor, vy máte zlaté ruce“, byla: „Já vím, 
babi, když se protrhne papír.“ Jeho neřestí 
byla závislost na nikotinu, vykouřil denně 
60–70 cigaret, těch nejsilnějších bez filtru, 
ale kolem svých šedesátin prodělal hnisavý 
zánět plic a s kouřením ze dne na den 
přestal. Nikdy nepil, jen poté, co přestal 
kouřit si dal občas džus s vodkou. Ale miloval 
sladkosti všeho druhu.

Byl také velkým sportovcem, miloval 
fotbal a hokej, sledoval v televizi sportovní 
přenosy všeho druhu. Ze svého vnuka 
vychoval sportovního maniaka, ten už od 
svých dvou let sedával s dědou u sportov-
ních přenosů, jedli bonbóny a hlasitě fandili. 
Byl i velkým vodákem, na své indiánské 
kanoi jezdil hlavně po Lužnici a Vltavě. Byl 
také vášnivým houbařem. Další jeho velkou 
láskou byly knihy (hlavně američtí autoři 
včetně beatniků a dále romány od 
severských autorů). Zbyly po něm stovky 
knih, od nakladatelství Družstevní práce měl 
úplně všechny knihy z LC (Literární Club), 
sháněl mu je bechyňský knihkupec pan 
Eduard Kučera. Neustále se vzdělával, 
nechávala si posílat medicínské a farma-
ceutické katalogy z ciziny. Hovořil několika 
jazyky. Rád odpočíval na své chatě na 
Džbánu (mezi Hutěmi a Dobronicemi). 

Snad jsme vám přiblížili osobnost MUDr. 
Kováříka, na kterého pamětníci a rodina rádi 
vzpomínají.

–ap–



+

+

zanesené usazeninou z vody. „Vše učiněno Zánik léčivého pramene
tak, aby prospěšná voda zase ku zdraví 
nemocných vytékala“. Nadále musely být 
pravidelně čištěny, neboť hrozilo nebezpečí 

Geelhauseův spis r. 1730 o lázních jejich zániku. Protože se již vedla evidence, 
Bechyni uvádí, že „v jižních Čechách je tzv. víme, že r. 1808 v červnu zde v lázních bylo 
„žravý pramen“, který způsobuje takovou 39 a v červenci 79 hostů. Mezi nimi kněžna 
chuť k jídlu, že hospodáři v kraji dávali čeledi Schwarzenbergová, hrabě z Vrby, hosté 
do kontraktu, že se nesmí této vody napíti, z Hořic, Turnova, Lince atd. Přes tehdejší 
aby ji postačili stravovat“. obtížné cestování dostavníky je vidět, že 

Ph.MUDr. Johann Jakub Geelhausen bechyňské lázně navštěvovali hosté i ze 
popisuje před nedávnem nalezený pramen vzdálených krajů, protože měly dobrou 
v Bechyni. Leží v údolí po pravé straně pověst.
silnice (v jeho okolí jsou ještě 3 stejného 
složení) vycházíme-li z města Pražskou Použitá literatura: Arnošt Chleborád – 
branou u potůčku vytékajícího z rybníka. Popis okresu bechyňského 
Prameny jsou svedeny do rezervoáru, odtud 
rourami do kotle v nově „luxusně“ postavené 
lázeňské budově, kde se buď teplá nebo 

Požár v lázníchstudená voda vpouští do koupacích van.
Lze předpokládat, že to byly pozemky 

paarovského velkostatku.
Když se v okolí rezervoáru kopalo, aby se Bechyňské lázně náležely až do r. 1816 

zvětšila síla pramenů, našla se zasypaná k „Panství bechyňskému“. Velkostatek 
jáma, dřevěný cedník, od něhož vycházely poprvé prodává lázně r. 1816 Janu Kartá-
dvě nad sebou umístěné roury, v jedné kovi, sládkovi z Budějovic a Lišova za 10 000 
i dřevěný čep. Ač bylo ve městě mnoho osob zl. s podmínkou práva předkupu v případě, 
přes 80 let starých, nikdo nic nevěděl o tomto že by lázně prodal. Po smrti Kartáka vede 
vedení vody až dolů k řece. Vedení muselo lázně vdova Marie se synem Antonínem. 
mít nějaký specifický účel. Nebyly to roury Roku 1830 už měla lázeňská budova 6 kabin 
k vedení pitné vody, kde obyvatelstvo má se 16 vanami a poskytla v sezóně 1200 
k vaření vodu lepší, nebyl to ani odpad. Kdo koupelí.
provozoval lázně do této doby, nevíme. V roce 1838 MUDr. Jan Eiselt krajský 

Prvním známým nájemcem lázní byl od fyzik v Táboře popisuje, že v Bechyni jsou 
3. dubna roku 1765 až do roku 1781 Václav zřídla pitná dvě: Karlovo a Mariánské. 
Černý. Platil do zámeckého důchodu 400 zl. „O lázně pak tu postaráno,aby 1. obměnu 
ročně a k tomu z každé koupele 4 krejcary látek urychlovaly, tj. všeobecnou výživu 
a z pronajatého pokoje 5 krejcarů. zlepšovaly, 2. aby nervstvo povzbuzovaly, 3. 

Je zapsáno, že velkostatek dodával do aby příznivě působily na vstřebávání 
lázní ročně 18 sáhů dřeva po 1 zl. a 25 kr., výpotků po zánětech atd.“
vydal i nařízení o udržování čistoty ve všech Od roku 1850 do roku 1882 vede lázně 
prostorách a slušném chování k hostům. jen Antonín Karták, který byl na Bechyni 

Roku 1768 bylo přistavěno 5 pokojů. poštmistrem. Pohromou pro lázně byl 
V roce 1781 najal lázně na dobu 6 let Václav 23. říjen r. 1859, kdy dřevěné budovy 
Chalouš, poté v roce 1787 Matěj Pacholík a vyhořely. Nikde není popsána příčina 
roku 1793 Jan Vyškovský. Během této doby požáru. Okamžitě byly rekonstruovány. 
nebyla lázním věnována nutná péče Antonín Karták žádá velkostatek o pomoc 
a některé budovy hrozily spadnutím. Roku a slevu na materiál potřebný k obnově lázní, 
1803 zámek provedl nutné opravy které se mu dostalo. V obnovených lázních 
dřevěných budov a přistavil dva pokoje pro je v roce 1867 již 125 nemocných.
pocení a dvě komůrky pro koupání. 
Upraveny byly i cesty a pěšinky pro lepší 
pohodlí návštěvníků.

V roce 1806 převzal správu lázní hrabě 
Sikingen, poručník nezletilého knížete Karla 
Paara. Dal upravit cestu k lázním, postavil 
sklepy a dal rozšířit rezervoár. Od roku 1807 
byl jedním z nejlepších nájemců Fridrich 
Lederer. Zasloužil se o jejich rozmach. Při 
jeho pronájmu vznikl spor o prodej panského 
piva v lázních. Město zde prodej nechtělo 
připustit. Spor byl ukončen zavedením 
poplatku. Velkostatek musel platit městu 
z každého prodaného sudu piva 1 zl. a 30 kr.

Protože lázně prosperovaly, bylo Obrázek lázní z r. 1880 (za majitele Kartáka)
Ledererovi zvýšeno nájemné na 60 zl. ročně 
a ustanoven dohled krajského komisaře 2. listopadu roku 1882 zakoupily lázně 
barona Schirdinga z Písku. Ten nařídil vést společně Rosalie Lenková s J. Suchanem, 
seznamy nemocných a na tiskopisech rolníkem z Ratají. 3. května roku 1885 byli 
uvádět jméno hosta, stav, bydliště, nemoc, majitelé lázní tři – Ludvík Vorel, Karel Šíma a 
lékaře, který nemocnému lázně doporučil, Emil Erben. Každý vlastnil třetinu.
délku pobytu, jméno lázeňského lékaře a jak 24. května roku 1887 se vlastnictví 
bylo léčení úspěšné. Obnovil všechna rozdrobilo, neboť každý z těchto majitelů 
dřívější nařízení o pořádku a dodržování prodal část.
vhodné stravy. 1/9 koupil Eduard Penížek, Růžena 

Roku 1808 začal zanikat léčivý pramen: Zítová a JUDr. Ferdinand Tondr.
„vytékal pramínek jako držátko od pera 1. června roku 1889 koupila 1/6 Marie 
slaboučký“. Byli povolání dva horníci, kteří Opitzová, brzy jsou prodány i ostatní části.
zjistili, že hliněné trubky vyplněné drobnými 31. října roku 1894 se stal majitelem 
kamínky, aby se voda čistila, jsou rozpadlé, Josef Ditrich a po jeho smrti vdova Marie.

Roku 1901 byl požádán Dr. Bělohoubek, 
profesor české univerzity, aby provedl 
rozbor vody Karlova pramene v bechyň-
ských lázních. Má již dokonalejší pomůcky 
než jeho předchůdci a zjišťuje tři nejhlavnější 
léčebné prvky: železo, lithium a arsen 
/Calcium arsenatum 0.0021, Ferobicarbonát 
0.5432, Lithium karbonát 0.2552 mimo 
dalších 13, které jsou zastoupeny v menší 
míře. Bechyňský lázeňský pramen byl uznán 
opětovně za léčivý místodržitelstvím pro 
království české v Praze dne 1. 8. 1901 
(č. 143394) a dne 16. 1. 1902 (č. 252054) 
a k užívání se povoluje.

V tomto povolení je poznámka, že 
bechyňské prameny svou bohatostí na 
vzácné lithium vynikají nad proslulé 
prameny v Astmanhausích v Rakousku.

Pití se doporučovalo při sešlosti, 
skorbutu, křivici, chudokrevnosti, revma-
tismu, dně, kolikách ledvin aj. Vodoléčba 
byla doporučena při chorobách kloubů, 
exudátů, nemocí ženských, srdečních 
vadách, nemocí nervových, astmatu, 
chronických nemocech žaludku aj.

Rok 1903 přinesl pro Bechyni i lázně 
velkou událost. Začala jezdit elektrická 
dráha, postavená ing. Františkem Křižíkem, 
z Tábora do Bechyně jako první mezi-
městský spoj v celém Rakousku-Uhersku. 
Nestál ještě most přes Lužnici (stavěný 
v letech 1926–1928) a staré nádraží, kde 
železnice končila (dnes manipulační závod), 
bylo na bežerovické straně. Odtud se 
chodilo do Bechyně přes Zářečí, a to buď po 
schodech nebo cestou pod zámkem.

Lázně s.r.o.,
Dagmar Faktorová

Použitá literatura: Arnošt Chleborád – 
Popis okresu bechyňského
Příště: Lázeňský dům Šárka – od výstavby 
po současnost

+Upozornění pro klienty 
dávek SSP

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Bechyni 
upozorňuje své klienty, aby podávali nárok 
na přídavek na dítě (datum nároku od 1. října 
2012) již v průběhu září, předejdou tak 
zbytečným průtahům. 

Tiskopisy je nutno vyzvednout na KP 
popř. je možno použít internetový formulář. 
Bližší informace na tel. čísle 950 165 250.

MV

Mezinárodní 
muzeum keramiky 
v Bechyni

Výstavy
Mezinárodní keramická sympozia 
1966–2011 – stálá expozice

  do 30. 9. Ústav umění a designu 
Západočeské univerzity v Plzni (ateliér 
keramického designu) 
  do 30. 9. Luděk Míšek
  do 30. 9. Viktor Chalepa

v září otevřeno 
9.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00
Každou neděli a ve státní svátky volný 
vstup do všech expozic a výstav AJG.
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www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ září 2012

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Každé pondělí / 19.00 hod. / Klubovna KD
Iinformace: K. Kvardová, tel. 721 503 325, www.raeesah.wz.cz

FAUSTOVÁNÍ
Čtvrtek 27. – neděle 30. září / Prostory KD / 
Dílna autorského divadla s Jirkou Jelínkem. Třídenní dílna, během 
které budete mít šanci vymyslet, vyrobit, nafotit, dokreslit a napsat 
svou vlastní komiksovou postavu a přiřadit ji příběh, náladu, nápad, 
variaci, či vtip. A v neděli, pokud budete chtít, vše, co vymyslíte, 
ukážete divákům. 
Dílna je určená zájemcům od 17 let.
28. září 2012 v 19 hodin loutkové představení Divadla na cucky 
a Divadla DNO + koncert kapely IDOLS
30. září 2012 ve 14 hodin ukázky dílny a představení pro děti.

Kurzovné 250 Kč

PRO DĚTI

PRÁZDNINOVÉ LUMPAČENÍ

DIVADLO

Sobota 1. září / 14.30 hod. / Spodní hřiště 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.

Otevíráme ve středu 12. září!
 

PODZIMNÍ BURZA 

DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB
Sobota 22. září / 9.00 – 11.00 hodin / přísálí KD
Věci si každý prodává sám, pro prodávající je prostor otevřen od 
8.30 hodin. Poplatek za plochu stolu činí 50 Kč nebo 25 Kč za 
polovinu stolu.

Otevírací doba herny:
Pondělí   9.00 – 11.00 hodin
Středa 15.00 – 17.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů.

POHYBOVÉ HRY A MINICVIČENÍ
Každé úterý od 9.30 hodin děti 1 – 2 roky, 
10.15 hodin děti 2 – 3 roky. 
Bližší informace na tel. č. 733 344 473. Začínáme cvičit od 11. září

Úterý 16. října / 19 hod. / Velký sál / Vstupné 220, 200, 150 Kč
Hra je monologem starší dámy, která prožívá nečekané citové 
vzplanutí, neuvěřitelnou, dychtivou a stejně intenzivně opětovanou 
lásku k muži ještě o pár let staršímu. I „starý“ člověk ještě žije 
a možná vás překvapí jak! V divadelním představení exceluje svým 
výkonem paní Hana Maciuchová. 
Předprodej vstupenek bude zahájen od 17. září 2012, rezervace 
přes on-line systém.

ŽENA VLČÍ MÁK

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY

KOMINÍČEK A ŠTĚSTÍ
Sobota 22. září / 10.00 hod. / Malý sál / Vstupné 35 Kč
Veselá pohádka o kominíčkovi, který hledal štěstí a nevěděl, že už 
ho dávno má.

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.

Ještě stále přijímáme páry, přihlášky v kanceláři KD nebo ke 
stažení na www.kulturnidum.cz, tel. 381 213 338, 
email: program@kulturnidum.cz

Kurzovné 1.100 Kč obsahuje zápisné, kurzovné jednotlivých lekcí 
a společné foto. V ceně není zahrnuto vstupné na prodlouženou 
a věneček. Gardenka 290 Kč, vstupné na jednotlivé lekce 70, 
prodlouženou 100 a na věneček 120 Kč, děti do 10 let poloviční.
Jednotlivé lekce 19.00 – 21.45 hodin
Prodloužená 19.00 – 22.45 hodin
Věneček 19.00 – 23.45 hodin

ŠKOLA LÍČENÍ
Sobota 15. září / 14.00 – 18.00 hodin / Klubovna KD / Vstupné 
490 Kč
Milé dámy, zajímá Vás líčení a všechno, co s ním souvisí? Líbí se 
Vám, jak jsou nalíčené ženy na obálkách časopisů a chtěly byste to 
taky umět? Pak právě pro Vás je určen tento kurz. Počet zájemkyň 
je omezený, proto je nutná rezervace na tel.č. 774 817 425 nebo 
emailem dankova.lucia@seznam.cz.

Změna programu vyhrazenaL 

Čtvrtek 20. září / 19.00 hodin / 
Velký sál / vstupné 120 Kč, 
důchodci 100 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 v kanceláři 
KD, rezervace také on-line na 
www.kulturnidum.cz.

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

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

MĚSTSKÉ MUZEUM

 „KRAJINA MELANCHOLIE“
Vernisáž výstavy pátek 7. září od 17.00 hod. / Městské muzeum
Srdečně zveme na výstavu fotografií Pavla Šimona, která potrvá 
od 8. září do 31. října.

5. BLEŠÍ TRH
Sobota 1. září / 9.30–11.30 hod. / Dvorek muzea
Přijďte prodat nebo nakoupit na letošní poslední bleší trh!
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OZVĚNY ANIFESTU
Pondělí 10. a 24. září / 19 hod. / Malý sál / Vstup zdarma
Projekce animovaných filmů.

10. 9. 2012 - Vítězové AniFestu 2012
24. 9. 2012 - Animace po setmění
více na www.kulturnidum.cz

SLZY SMÍCHU 

STANISLAVA 

ZINDULKY



+
na provázku pan Jiří Jelínek. Během těchto POZVÁNKA 
dnů budete mít šanci vymyslet, vyrobit, 

ZA KULTUROU nafotit, dokreslit a napsat svou vlastní 
komiksovou postavu a přiřadit jí příběh, 

Po prázdninové přestávce Vás opět náladu, nápad, variaci, či vtip. A pokud 
zdravím na těchto stránkách a ráda bych se budete chtít, vše, co vymyslíte, ukážete 
s Vámi podělila o kulturní lahůdky, které jsme divákům v závěru dílny. 
pro Vás  připravili. Nezapomněli jsme ani na naše nejmenší 

Jako každoročně otevíráme základní diváky. Hned první sobotu zveme všechny 
kurzy tance a společenské výchovy pod děti na spodní hřiště fotbalového stadionu, 
taktovkou p. Jiřího Beneše a jeho tanečních kde se už tradičně rozloučíme s prázdninami 
partnerek. Letos Vás budou střídavě formou lumpačení a soutěží. Ty si pro ně 
vyučovat p. Hana Wolfová a p. Jana připravili členky Levicového klubu žen 
Mikulová. Ještě stále se mohou hlásit páry společně s bechyňskými hasiči. 
v kanceláři KD, přihlášku si můžete stáhnout V září na děti ještě čeká pohádka plná 
i na www.kulturnidum.cz. písniček „Kominíček a štěstí“. 

V tomto měsíci chci upozornit především Také RC Hrošík opět otevře hernu pro 
na talk show pana Stanislava Zindulky. Mistr děti a rovněž obnovíme mini cvičení 
humorným vyprávěním a vzpomínáním na a pohybové hry. Provozní doba jak herny, tak 
své začátky slaví osmdesátiny. cvičení, zůstává stejná. 

Koncem září se v prostorách kulturního A protože se opět blíží podzim, 
domu otevře třídenní dílna autorského dobrovolnice Vás zvou na burzu dětského 
divadla, kterou povede režisér divadla Husa ošacení a obuvi. 

+Děkujeme těm, kteří 
podpořili kulturní léto 

2012 v Bechyni:
Jihočeský kraj, Ministerstvo kultury, 

Jaderná elektrárna Temelín, MAS Lužnice, 
ZUŠ Václava Pichla, Alena Kyryanová, 
Micro-epsilon, Wpartner, Ursíny Optik, 
Drda zámečnictví, Hotel u Draka, Cservis, 

Hubáček 
autoservis, Autohas Bechyně s.r.o. Douda, 
SDH Bechyně, SDH Hvožďany, obec 
Radětice, obec Hodonice, Panství Bechyně.

Za Kulturní středisko města Bechyně
Štěpán Ondřich

Zahradnic tv í  U Benešů,  

+Čtení u kašny
za úplňku

Bechyni bylo historicky předurčeno dávat 
lidem zdraví, klid a pohodu, o čemž existují 
písemné záznamy, ale i řada vyprávěných 
pověstí. Městská knihovna uspořádala 2. 8. 
veřejné čtení sebraných pověstí z Bechyně 
a okolí, které uchovává v knižním fondu.

Přestože se ten den nad naším novým 
náměstím stahovala bouřková mračna, sešli 
jsme se u zurčící, barevně osvícené kašny, 
abychom četli, poslouchali, ale hlavně 
načerpali potřebnou energii pro vytvoření 
a udržení vnitřního klidu, vyrovnanosti 
a pohody. Takový vliv na člověka má prý 
úplněk. Proč tedy nezažít něco netradičního 
až magického? Noci za úplňku jsou 
opředeny tajemnými kouzly, rituály, ale 
hlavně jsou prosvíceny bílým světlem 
odrážejícím se od Země, čímž by mohl být 
umocněn pohled na starobylé stavby 
náměstí obklopující. Zjistili jsme však, že 
úplněk osvítí bechyňské náměstí až po 
22. hodině, a to se už naše čtení chýlilo ke 
konci. I tak jsme si užili. Vystřídalo se celkem 
6 předčítajících, zazněly pověsti o Žitově 
nebo i Židově strouze, o Strašidelném psu, 
o Utopené kapele, o Čertově zdi a další. 
Příjemný večer jsme zakončili spojením 
papírových pruhů, které všichni přítomní 
natrhali během posledního předčítaného 
příběhu a spojili je do tří kol kolem kašny. 
Vznikl tak čtenářský úplněk na zemi, došlo 
k nádhernému úplňkovému souznění všech 
zúčastněných, zažili jsme pěknou akci 
u kašny, která přímo vybízí k posezení 
a ještě jsme se při druhém prázdninovém 
úplňku připojili k projektu Poznávání 
památek za letních úplňků. 

Víte, kolikátého srpna se na oblohu 
vyhoupl letos poslední letní úplněk? 

EH
Oznámení knihovny: 

Omlouváme se za přesun výstavy 
Fokusu na listopad z důvodu výměny oken 
v celém objektu kulturního domu, zároveň se 
omlouváme za uzavření knihovny ze 
stejných důvodů. Před redakční uzávěrkou 
jsme ještě neznali přesnou dobu realizace, 
ale předběžně počítejte s termínem 5. až 
14. září. Tato informace bude aktualizována 
v rozhlase a na webu. Děkujeme za 
pochopení!

Závěrem mi dovolte ještě upoutávku na 
měsíc říjen, kdy do našeho kulturního domu 
zavítá paní Hana Maciuchová v divadelní 
hře „Žena vlčí mák“. A to je rozhodně 
představení, které stojí za to vidět!

S.H.
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Všechny akce pořádané tradičně v našem městě měly 
letos kulatiny. DuhaFest Bechyně slavil páté narozeniny. 
Po čtyři předchozí roky jste ho znali jako Jazzfest, ale 
k jubileu jsme si ho dovolili přejmenovat a jako gratulanty 
jsme pozvali hlavně kapely propojené s Bechyní – 
Republic of Two, Dusot dusících se králíků a Žlutý fijalky. 

Divadlo v trávě mělo  dvacetiny. Jako dárek jsme mu 
nadělili změnu termínu konání a zaměřili se více na 
dětského diváka. Jako bonus všechny opět potěšila 
nezapomenutelná kapela MK3. 

V polovině prázdnin jsme slavili čtyřicátiny 
Koloběžkové grand prix. Jako předešlé roky, ani letos se 
závod neobešel bez deště, který závodníky ani tentokrát 
neodradil od heroických výkonů. 

No a v neposlední řadě nesmíme zapomenout na 
dvacetiny dechovkového festivalu. Mažoretky a šest 
známých kapel přijelo k výročí gratulovat společně 
s moderátorem Martinem Hlaváčkem. 

O letošních prázdninách měly premiéru i akce za 
letních úplňků v muzeu a na náměstí u kašny. Zájem 
diváků nás mile překvapil a věříme, že podobná 
překvapení se stanou v našem městě tradicí.

KSMB

Léto v Bechyni 
ve znamení výročí



Všechny akce pořádané tradičně v našem městě měly 
letos kulatiny. DuhaFest Bechyně slavil páté narozeniny. 
Po čtyři předchozí roky jste ho znali jako Jazzfest, ale 
k jubileu jsme si ho dovolili přejmenovat a jako gratulanty 
jsme pozvali hlavně kapely propojené s Bechyní – 
Republic of Two, Dusot dusících se králíků a Žlutý fijalky. 

Divadlo v trávě mělo  dvacetiny. Jako dárek jsme mu 
nadělili změnu termínu konání a zaměřili se více na 
dětského diváka. Jako bonus všechny opět potěšila 
nezapomenutelná kapela MK3. 

V polovině prázdnin jsme slavili čtyřicátiny 
Koloběžkové grand prix. Jako předešlé roky, ani letos se 
závod neobešel bez deště, který závodníky ani tentokrát 
neodradil od heroických výkonů. 

No a v neposlední řadě nesmíme zapomenout na 
dvacetiny dechovkového festivalu. Mažoretky a šest 
známých kapel přijelo k výročí gratulovat společně 
s moderátorem Martinem Hlaváčkem. 

O letošních prázdninách měly premiéru i akce za 
letních úplňků v muzeu a na náměstí u kašny. Zájem 
diváků nás mile překvapil a věříme, že podobná 
překvapení se stanou v našem městě tradicí.

KSMB
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+MEZINÁRODNÍ 
SYMPOZIUM 

KERAMIKY BECHYNĚ 2012
Ve dnech 23. 7. – 17. 8. 2012 se za 

podpory Jihočeského kraje, podniku Laufen 
CZ s.r.o. a za odborné spolupráce Alšovy 
Jihočeské Galerie v Hluboké nad Vltavou 
a Uměleckoprůmyslového musea v Praze 
uskutečnil jubilejní 25. ročník Mezinárodního 
sympozia keramiky Bechyně 2012. 

Pouhé dva týdny po tradičních letních 
kurzech pro veřejnost se škola na měsíc 
stala místem velmi intenzívní práce osmi 
umělců z pěti zemí (USA, Kanada, Ukrajina, 

sbírek Alšovy jihočeské galerie – Meziná- která obohatila tématiku o prvky ukra-Rakousko a Česká republika). Vytvořila se 
rodního muzea keramiky v Bechyni, které jinského folkloru. Nakonec – šíře záběru výborná parta, která maximálně využila 
dokládá vývoj volné keramické tvorby za a možností zpracování je keramice vlastní zázemí, jež škola poskytuje. Účastníci byli 
posledních padesát let a je ojedinělé a letošní sympozium to vše naplnilo nadšeni Bechyní a jejím okolím, na dvou 
i v mezinárodním měřítku. v maximální míře. výletech poznali i jiná místa Čech (Kutnou 

Teprve když odezní vernisážový ruch, je Těší mne, že naše škola je místem Horu, Český Krumlov, Tábor), na krátkých 
možné si v klidu prohlédnout to, co zde konání tak významné akce a děkuji všem, prezentacích měli možnost seznámit se se 
během měsíce vzniklo. Práce jsou kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na jejím školou a představit svou vlastní tvorbu. 
různorodé a přesto se krásně doplňují hladkém průběhu. Věřím, že díky spolupráci Velmi zajímavé bylo pálení dřevem v peci na 
a vytvářejí zajímavý celek, v němž se mísí kulturních a školských institucí a podpoře školním dvoře; výpal proběhl dvakrát a bylo 
figurální tvorba (Šárka Radová, Miroslav Jihočeského kraje bude tradice meziná-dosaženo teploty přes 1300°C. 
Oliva, Myriam Urtz a Monika Hinterberger) rodních keramických setkání pokračovat Výsledky sympozia byly představeny na 
s tvorbou užitkových předmětů (Martin i v budoucnu.pracovní výstavě ve škole. Vernisáž se 
Tagseth, Markus Urbanik a Markéta Více o sympoziu naleznete na uskutečnila 17. 8. 2012 a zúčastnila se jí 
Nováková – její práce stojí na pomezí www.supsbechyne.cz.řada významných hostů. Díla zůstanou ve 
užitkové a objektové tvorby). Zcela škole do konce září, pak se stanou součástí Jiří Novotný, ředitel SUPŠ Bechyně
specifická jsou díla Larysy Antonovové, 

Vážení spoluobčané. 
V sobotu 28. 7.2012 byl uspořádán nultý 
ročník akce s názvem 

KERAMICKÉ TRHY 
BECHYNĚ 2012 
na našem nově zrekonstruovaném 
náměstí. 

Z odezvy samotných prodejců, jichž se 
zúčastnilo bezmála 70, ale i VÁS návštěv-
níků, můžeme velice rádi konstatovat, že se 
akce vydařila a setkala se s kladným 
ohlasem většiny, a to nejen bechyňských 
návštěvníků. 

Celý den trhů byl doprovázen bohatým 
kulturním a společenským programem. Po 
celé dopoledne vyhrávala dechovka – 
HARTMANICKÁ MUZIKA, kterou před 
obědem vystřídala skupina ZRCADLA 
bývalého absolventa SPŠK Karla Dvořáka. 

z legend české rockové scény v čele s Mírou Po jejich vystoupení to rozbalila jedna 
Imrichem a Slávkem Jandou, skupina 
ABRAXAS slavící letos 35. výročí své 
existence, a na závěr celého dne zahrála 
kapela bechyňských mladíku WATERPIPE. 

Během dne měli k dispozici návštěvníci 
včetně dětí také lezeckou stěnu, skákací 
nafukovací hrady, EON fotbal pro rodiny a 
mimo jiné také možnost v rámci prezentace 
SUPŠ Bechyně si vytočit vlastníma rukama 
svůj hrnek či vázičku:-) za trpělivého dozoru 
pana ředitele Novotného a paní Aleny 
Kissové.

Velké poděkovaní za zásluhu na zdařilém 
průběhu celého dne naleží Městu Bechyně 

+

Miroslav Oliva (ČR), Myriam Urtz (Rakousko), Markus Urbanik (USA), Šárka Radová (ČR), 
Larysa Antonova (Ukrajina), Monika Hinterberger (Rakousko), Martin Tagseth (Kanada) 
a Martina Nováková (ČR)

a firmě JIKA, která si letos připomíná 50 let 
od svého založení. 

Velice také děkujeme všem, kteří se 
nemalou zásluhou podíleli na zdárném 
průběhu Keramických trhů. Mezi ně patří:

Micro-Epsilon, Kluzák – penzion Na 
Pastoušce, Kulturní středisko města 
Bechyně, SPŠK Bechyně, firma SNN, 
TOI TOI, firma Návrat, Panství Bechyně, 
Rádio Blaník. 

Za 4 organizátory děkujeme za účast 
a těšíme se na shledanou příští rok a také na 
www.trhybechyne.cz 

 DBKV – členové PP Štola 
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KINO BECHYNĚ 
ZÁŘÍ 2012

7. pátek, 8. sobota ve 20 h

MUŽ BEZ MINULOSTI
Film nominovaný na Oscara prokázal cit 
pro skloubení reálného a iracionálního 
světa, smysl pro ironii a černý humor 

i sympatii s outsidery společnosti. 
Nepřístupné do 15 let, české titulky, 97 

min., 70 Kč

11. úterý v 17 a ve 20 h

TADY HLÍDÁM JÁ
Rodinná česká komedie o tom, jak vám 

zvíře změní život… k lepšímu.
Přístupné, 110 min., 75 Kč

21. pátek, 22. sobota ve 20 h

POLSKI FILM 
Čtyři známí čeští herci, spolužáci 

z brněnské JAMU, Matonoha, Liška, 
Daniel a Polášek si splnili dávný sen 
a rozhodli se natočit společný film. 

Přístupné od 15 let, 113 min., 80 Kč 

25. úterý ve 20 h

METALLICA. SOME KIND 
OF MONSTER

Nezvyklý pohled do zákulisí slavné 
metalové kapely.

Přístupné od 12 let, 139 min., 70 Kč 

****************

PROGRAM KINA NA ZÁŘÍ PRO DĚTI
KAŽDOU NEDĚLI OD 10 HODIN, 

VSTUPNÉ 40 Kč

2. neděle
ASTERIX A VIKINGOVÉ

Animovaná komedie
78 minut

9. neděle

VLÁČEK KOLEJÁČEK 
Jak štěňátko dostalo chuť na med, 

Ukradené sluchátko, Ferda Mravenec,
Vláček kolejáček, Aladinova lampa 

(100 + 1 noc), Krtek a televizor
65 minut

16. neděle

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL 
„Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, 

s čím si hraješ.”
90 minut

23. neděle

VZPOURA HRAČEK 
Pan Prokouk přítel zvířátek, Jak jedli 

vtipnou kaši, Hugo a Bobo,
Jak Lískulka poznala vílu Lesanku, 

Vzpoura hraček,
Jak Lískulka zachránila Berušku, 

Krtek na poušti
74 minut

29. neděle

KOUZELNÝ KOLOTOČ
Animovaná britská pohádka na motivy 

populárního televizního seriálu. 
85 minut

+
aktuální potřeby rodiny, hodnotí pokroky ve Tamtam pomáhá 
vývoji dítěte, hledá spolu s rodiči řešení 

rodinám malých problémů, které život s dítětem se 
sluchovým postižením přináší. Velká sluchově postižených dětí
pozornost je věnována jak podpoře 

Středisko rané péče Tamtam Praha, které komunikace dítěte a výběru nejvhodnějšího 
je součástí Federace rodičů a přátel komunikačního systému, tak poradenství v 
sluchově postižených, o. s., poskytuje v oblasti kompenzačních pomůcek. Podílíme 
devíti krajích ČR terénní služby rané péče v se také spolu s rodinou na výběru vhodné 
domácím prostředí rodinám dětí se mateřské školky a průběžně sledujeme, jak 
sluchovým a kombinovaným postižením se dítě do kolektivu školky zařadilo. To, jak 
nebo závažným postižením vývoje řeči od zdařile bude rehabilitace dítěte probíhat, 
narození do 7 let. Tato služba je již záleží na mnoha faktorech, např. na typu 
dvanáctým rokem poskytována také v celém a závažnosti sluchového postižení (střední 
Jihočeském kraji, kde ji v současnosti či těžká nedoslýchavost, praktická 
využívá 11 dětí klientských rodin. hluchota), na době jeho vzniku (před 

Nabízené služby podporují jednak rodinu porodem, po vytvoření mluvené řeči…) a liší 
jako celek, jednak vývoj dítěte. Každá rodina se také podle individuálních předpokladů 
má svého odborného poradce, který do každého dítěte. Společným a velice 
rodiny dojíždí na pravidelné konzultace. důležitým aspektem, zásadně ovlivňujícím 
Rodiče se po zjištění diagnózy dítěte vývoj a budoucí společenské zařazení 
vyrovnávají se složitou a nečekanou životní dítěte, je včasné zahájení rehabilitace – čím 
situací, mohou se cítit bezradní a začít dříve, tím lépe.
pochybovat o své rodičovské kompetenci. Protože o službu rané péče se rodina 
Již v této počáteční fázi smiřování se musí aktivně přihlásit, můžete i Vy, vážení 
s problémem dítěte je jim poskytnuta čtenáři, předat na naše středisko kontakt, 
podpora, která postupně přechází znáte-li ve svém okolí rodinu s malým 
v provázení rodiny a poradenství při výchově dítětem s postižením sluchu nebo se 
a podpoře vývoje dítěte se sluchovým závažnou poruchou řeči. Rodina nás poté 
postižením prostřednictvím konkrétních může kdykoli telefonicky nebo prostřed-
herních a terapeutických programů. nictvím elektronické pošty kontaktovat.

Velký důraz je ze strany týmu poradců Středisko rané péče Tamtam Praha
Střediska Tamtam Praha kladen na aktivní tel.: 251 510 744
roli rodičů. Hlavně oni rozhodují, jakou e-mail: ranapece@tamtam-praha.cz
pomoc a v jaké formě jejich rodina potřebuje. www.tamtam-praha.cz
Proto při konzultacích poradce zjišťuje www.frpsp.cz

+ „Výcvik EOR by měl absolvovat každý Výměna zkušeností v oblasti 
příslušník EOD, který odjíždí do zahraniční C-IED Národní gardy států 
mise,“ vysvětluje podplukovník Hejpetr. 

Texas a Nebraska a příslušníky 
„A jak jsme se dozvěděli, v USA základní 

15. ženijní brigády z Bechyně C-IED kurz absolvuje úplně každý voják před 
nasazením v zahraničí. To je samozřejmě Ve dnech 9.–13. července 2012 
lepší, protože tyto znalosti zvyšují bezpeč-navštívilo 15. ženijní brigádu šest přísluš-
nost každého jednotlivce.“níků Národní gardy z Texasu a Nebrasky. 

„Tréninkové programy EOR a EOD běží Odborníci C-IED (Counter Improvised 
ve správných kolejích. Program EOR je Explosive Device) a EOD (Explosive 
vynikající myšlenka, podobá se našim Ordnance Disposal) vzájemně diskutovali 
pokročilým výcvikovým programům. Míra o výcvikových programech ve svých zemích.
odborných znalostí, výcvikového zařízení Hosty přivítal náčelník ženijního vojska, 
a výcvik samotný na nás udělal velký dojem,“ plukovník Róbert Bielený. V průběhu své 
uzavírá americký Senior Master EOD návštěvy se seznámili i s prací našich 
sergeant. odborníků v oblasti C-IED a EOD, a to 

formou prezentací, ukázek a následných zpracovala, foto: kapitánka Miroslava 
workshopů. Štenclová, tisková a informační důstojnice 

Součástí byla i ukázka výcviku EOR 15. ženijní brigády
(Explosive Ordnance Recconnaisance – 
identifikace munice a výbušnin) 
na národním polygonu C-IED. 
Američtí vojáci spolu s přísluš-
níky OTIP 15. ženijní brigády 
vytvořili týmy, které vyrobily IED 
(Improvised Explosive Device) 
nebo-li improvizované výbušné 
zařízení a během nočního 
workshopu je umístily na 
zvolené místo na výcvikovém 
polygonu, který imituje prostředí 
v Afgánistánu. Druhý den se 
týmy snažily pomocí vizuálních, 
pro laika téměř neviditelných 
znaků, IED identifikovat. Jemný 
drát, vedený těsně nad zemí se 
zaleskne pouze díky odrazu 
slunce či čerstvě rozježděná 
a opravená cesta, která včera 
ještě vypadala jinak, signalizují 
jasné znaky pro odborníky. 
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MĚSTSKÁ 
POLICIE 
BECHYNĚ 
– radí, informuje

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

Události – výběr červen/červenec 2012 

ź Pokračovala kontrola při běžné hlídkové 
činnosti i na dodržování DZ C14a na mostě 
přes řeku. Stále se najdou cyklisti 
hazardující se zdravím a životem, neuvě-
domující si vážnost možného střetu. Stále se 
strážníci při zjištění tohoto přestupku 
setkávají s mylným názorem, že DZ C14a je 
pouze informativní. Tato DZ je příkazová!! 
I v nočních hodinách se strážníci soustředí 
na tech. vybavení jízdních kol (osvětlení, 
odrazky).

ź Při pravidelném měření rychlosti dne 
17. 7. bylo zaznamenáno celkem 24 řidičů 

ź Dne 1. 6. se hlídka MP Bechyně při a dne 31. 7. celkem 18 řidičů nerespektující 
odpolední směně mimo jiné zaměřila i na dovolenou rychlost v obci, tak DZ.
dodržování Dz C14a na mostě přes řeku, 

ź Spolupráce s úředníky ale i občany města 
kde došlo v minulosti k dopravní nehodě 

má velký význam pro práci strážníků. 
cyklisty a autobusu se smrtelným násled-

Důkazem je oznamování podomního 
kem. Při této kontrole byli zjištěni dva cyklisté 

prodeje, kde strážníci upozorňují prodejce 
porušující toto ustanovení, ale i nebezpeč-

na porušení nařízení města a udělují 
ným předjížděním pomalu jedoucích vozidel 

blokové pokuty.
ohrožovali nejen sebe, ale i ostatní účastníky 

 Pravidelné akce v létě – koloběžky, provozu. Jeden cyklista respektoval výzvy 
keramické trhy, festival dechovek – zde k zastavení, druhý pokračoval v nebezpečné 
všude byla potřeba asistence strážníků jízdě dál. Po vyřešení přestupce se hlídka 
i dobrovolnice, kteří se převážně postarali sl. vozem pokusila vyhledat „nerespek-
o dopravu.tujícího“ cyklistu, což se podařilo na 

komunikaci směrem na Opařany hlídka 
zastavila tohoto cyklistu a dopr. přestupek 

Výběr činností na další období:
s ním vyřešila blok. pokutou.

Osvědčila se spolupráce s OO PČR, 
ź Strážníci se zaměřili i na VP. Při 

tudíž budeme pokračovat v součinnostních 
pravidelné hlídkové činnosti zjišťují osoby, 

akcích s OO PČR Bechyně: v měření 
převážně mladistvé, kteří nerespektují 

rychlosti, ve smíšených hlídkách při 
ust. z. 379/2005 Sb. – „tabákový zákon“ 

pochůzkové činnosti, kontrole nočních 
a kouří na místech zakázaných. Sankce 

podniků a nonstopů. 
formou domluvy se již minuly účinkem, proto 

Budeme nadále kontrolovat dodržování udělování celkem vysokých pokud je další 
ustanovení nařízení upřesňující platby za variantou nejen výchovy, ale i trestu. 
parkování na náměstí, zaměříme se na 

ź Na znovu zavedené parkomaty upo- mladistvé, technické vybavení jízdních kol 
zorňovali strážníci řidiče formou letáčků, od a dodržování silničních předpisů cyklisty, 
čeho si vedení MP Bechyně slibovalo lepší kontroly podniků, zda se zde nezdržují 
informovanost hlavně pro občany města. Po mladiství.
dobu 1 měsíce tuto kampaň podporovali, od 
nástupu prázdnin již strážníci přistoupili 

pondělí, úterý, čtvrtek, pátekk sankčnímu řešení v nižší stupnici pokut.
7:00–15:30 

ź I nadále pokračovalo měření rychlosti 
středa – úřední hodiny s OO PČR Bechyně ve městě. Toto měření 

8:00–10:00 14:00–16:00bylo 2× měsíčně. Dne 11. 6. bylo 
zaznamenáno celkem 23 řidičů a dne 19. 6. 

Za MP Bechyně 
celkem 21 řidičů nerespektující dovolenou 

Aleš Kabelka, DiSrychlost jak v obci tak DZ.

ź V průběhu června zaznamenala MPB Stále se strážníci setkávají ze strany 
3 vraky vozidel, jejich majitelé je odstranili řidičů s údajnými nejasnostmi ve významu 
ještě před uplynutím stanovené doby. DZ, především jak správně parkovat.

1. parkování s parkovacím automatem, ź Novinkou je pořízení fotopastí, které by 
tedy placené parkování s povinností měly přispět k preventivnímu, ale i důkaz-
viditelného uložení parkovacího lístku za nímu řízení. MPB je již instalovala na 
předním sklem automobilu – náměstí  vybraných lokalitách (krádež, znečišťování 
T. G. MASARYKA, VP), kde tyto fotopasti přispěly již ke 

2. časově omezené parkování s povin-zklidnění problému.
ností označení zahájení doby parkování 

ź Nepravidelné směny jsou spojeny 
parkovacími hodinami uloženými za s podporou strážníků při konání různých akcí 
předním sklem automobilu – KSMB (akademie ZŠ 21. 6.) a s ukončením 
(ul. Tyršova), OD RUBÍN ( ul. Libušina)školního roku, kontrola u přechodů, 

3. Při stání musí zůstat volný alespoň v podvečerních hodinách smíšená hlídka 
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro MP/PČR provedla kontrolu vytipovaných 
každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat lokalit, kde nezjistila žádné porušení zákona. 
volný alespoň jeden jízdní pruh široký 

ź Dne 28. 6. přispěl strážník k zadržení nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
pachatele pokusu o vloupání ve spolupráci Proto jsme se rozhodli nejen pro 
s OO PČR Bechyně motoristickou veřejnost zveřejnit nejpouží-

vanější druhy svislého i vodorovného ź Zvýšený turistický ruch byl markantní 
dopravního značení parkování tak, jak jsou převážně v dopravě začátkem prázdnin. 
uvedeny v příloze č. 3 prováděcí vyhlášky Strážníci se zaměřili na kontrolu dodržování 
č. 30/2001 Sb. k zákonu č. 361/2000 Sb. placeného parkování na náměstí, ale 
o provozu na pozemních komunikacích i dodržování pravidel silničního provozu 
s krátkým vysvětlujícím komentářem.v této lokalitě a celém městě. 

V12c – ZÁKAZ ZASTAVENÍ 
(žlutá nepřerušovaná čára) která vyznačuje 
úsek, kde je zakázáno 
zastavení a stání; 
značka může být  
vyznačena i na obrub-
níku vedle vozovky.

IP 12 – VYHRAZENÉ PARKOVIŠTĚ
(v Bechyni jsou vyhrazená parkoviště 
převážně pro držitele průkazu ZTP-O1 nebo 
zakoupené na RZ, nově i na nám. T.G.M. 
u parku pro autobusy)

IP 13b – PARKOVIŠTĚ S PARKOVACÍM 
KOTOUČEM
(časově omezené parkování – povolená 
délka parkování je uvedena na dodatkové 
tabulce pod značkou – která označuje 
parkoviště, na kterém řidič musí při začátku 
stání umístit kotouč viditelně ve vozidle 
a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou 
nesmí až do odjezdu měnit, pokud nemá 
tento kotouč, postačí napsat na papír čas 
příjezdu).

IP 13c – PARKOVIŠTĚ S PARKOVACÍM 
AUTOMATEM
(placené parkování – povinná doba platby 
za parkování je uvedena na dodatkové 
tabulce pod značkou – je nutné zaplatit 
a vyzvednout si parkovací lístek z parko-
vacího automatu a uložit ho ve vozidle 
viditelně za předním sklem na jeho vnitřní 
straně, a to i v případě stání na ½ hod. 
zdarma, popř. si zakoupit celoroční 
parkovací lístek na MěÚ Bechyně.)

žlutá
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+
školou českého národa, která 150 
by rozvíjela nejen jeho 

LET fyzické, ale především morál-
ní kvality. Tehdy neobvyklé SOKOLA
tykání a oslovování „bratře“ 
přinesl Fügner. Svou červe-
nou blůzou dal impuls 
k sokolskému stejnokroji. Po 

6. července na strahovských jeho smrti se Miroslav Tyrš 
hradbách stal manželem jeho dcery 

stáli sokolíci, stáli sokolíci Renáty.
v dlouhých hustých řadách. Dnes, pokud vzpomínáme 

na činnost Sokola, mnohým 
V dlouhých hustých řadách s vlajícím mladším a mladým přichází 

praporem myšlenka na něco přežitého, 
smutně pohlíželi archaického, dokonce i směš-

na vrch za Břevnovem…. ného. Byla to však organizace 
vskutku záslužná. 

Sice již uplynul čas s tímto 
datem, ale sokolové, neza-
pomněli jsme. Pro přemíru 

příspěvků nemohl být tento 
článek zařazen do letního 
dvojčísla, ale celý rok je 

věnován výročí vzniku Sokola 
Podle vzoru pražské jednoty a jeho činnosti.

brzy začaly vznikat tělocvičné Většina z nás ví, že otcové této myšlenky 
spolky i v dalších městech. Také „V zdravém těle, zdravý duch“ jsou dva 
v Bechyni. Tato bechyňská zakladatelé.
jednota byla založena 29. října Miroslav TYRŠ (1832–1884), sokol, 
1893. Prvním starostou se stal myslitel, výtvarný kritik. Nebyl pouze 
br. MUDr. Hynek Daniel, vlastenecky smýšlejícím cvičitelem, ale 
náměstkem br. Roháč, náčelní-i vzdělanec a vědec, který svou dráhu zahájil 
kem br. Hauptmann, jednate-jako filosof, věnoval se estetice a výtvar-
lem br. Vostřel, účetním nému umění. Byl přesvědčeným demokra-
br. Bošek, hospodářským tem. Vedle význačného podílu na organizaci 
správcem br. Marxing, zapiso-Sokola vytvořil také tělovýchovnou termino-
vatelem br. Khun, pokladníkem logii, která v mnohém přežívá dodnes.
br. Šmidinger. Od tohoto data Jindřich FÜGNER  (1822–1865). 
se pravidelně cvičilo v různých Nejdříve se na přání otce věnoval obchodu, 
místnostech – v Dolních pak zvolil tehdy začínající pojišťovnictví. 
Lázních, U Loulů, U Fáberů, Na Usilovně se vzdělával, věnoval se hudbě, 
Panské a v městském pivovaře. společenským zájmům a sportu. Soukro-
V roce 1903 zřídila obec mým studiem a dlouholetými pobyty v cizině Děti již v předškolním věku chodily cvičit, 

z měšťanského pivovaru hotel Protivínka, ve získal všestranné vzdělání, široký rozhled sokolíci a sokolky dvakrát týdně, ženy a 
kterém se jednota trvale usídlila. Součástí a ovládal několik jazyků. starší pánové si také dvakrát týdně protáhli 
hotelu byl i velký sál, který plně vyhovoval Oba dva zakladatelé Sokola se sešli tělo. Bylo to na všech vidět, na jejich postoji, 
potřebám Sokola.a uskutečnili myšlenku na založení českého vzorně provedené cviky, na tělesné 

tělovýchovného spolku Sokol Pražský. zdatnosti a vzájemném přátelství. Prostě: 
16. 2. 1862 se konala v Malypetrově „Paže tuž, vlasti služ!“
tělocvičném ústavu v Panské ulici v Praze Nejen cvičení, společné výlety, ale 
ustavující valná hromada Sokola. Tyrš se i společenské zábavy byly součástí. Tradice 
stal náčelníkem, Fügner starostou, maškarních bálů, nazvané podle Fügnera 
mj. velkorysým dárcem značných prostřed- „šibřinkami“ osvěžovala společenský život 
ků ze svého jmění. Je paradoxní, že oba tito (podle Slovníku Jos. Jungmanna znamená 
nositelé české národní identity, pocházeli „vrabčí hlavu“ nebo také frašky, šašky, žerty).
z německých rodin – nu, jak to tehdy bylo, Tato společnost si vytrpěla své. Již v době 
v rámci Rakouska-Uherska všichni trochu 1. světové války, za 2. světové války byli 
Češi, ale také Němci, hlavně z pohraničí. všichni pronásledováni pro své národní 
Krásná byla odpověď Fügnera na otázku cítění, popravováni, vězněni a odesíláni do 
jeho dcery, zda se cítí více Němcem nebo koncentračních táborů. Jejich jmění pečlivě 
Čechem: „Považuji se za německy shromažďované pro činnost Sokola 
mluvícího Pražana.“ Nikdo ze zakladatelů i výstavbu sokoloven bylo zabaveno. Co se 
však netušil, jakou odezvu bude mít. Brzy po zanechalo, díky statečnosti příslušníků 
založení již měl spolek přes milion členů. jednoty, pak přišlo vniveč po únoru 1948 až 

Podle Tyršových představ se po zánik v roce 1952. Ještě že měli heslo: 
měl stát Sokol jakousi „Doufej v nejlepší, ale 

připravuj se na 
nejhorší!“ 

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

Družstvo mužů 1908
Švec, Franta, Lešitický 
(Lešetínský), Homer K., 
Kolář V., Pokorný,JUDr. Mika, 
?, Lendr Frant.

1919 – cvičiště za školou – ženy

B. Chlad: Pijáci
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Činnost sokolské jednoty se rozšiřovala. 
V r. 1905 byl založen dramatický odbor, 
v r. 1910 ženský odbor. Jistě, že v době 
1. světové války došlo v činnosti k útlumu, 
ale nezastavila se. V roce 1919 zřizuje 
jednota kino, které se střídalo o prostor 
s tělocvičnou. Na Protivínce zřizuje jeviště 
pro činnost dramatického souboru. V roce 
1923 kupuje cvičiště u rybníka za městem, 
kde vybuduje tenisové kurty a u řeky 
pozemek k vybudování plovárny. Bechyňská 
sokolská jednota se zúčastnila všech 
všesokolských sletů i všech významných 
národních a kulturních manifestací. I po 
nacistické persekuci Sokol hrdě po osvo-
bození stál na svém místě v duchu sokolské 
vzájemnosti a národní hrdosti.

Ze vzpomínek RNDr. J. Bumerleho na 
vstup do bechyňského Sokola v roce 1945:

„Ještě dnes si vzpomínám na tento den. 
Sokolovna byla na Protivínce. Lavice kina 
byly složeny v přísálí, šatna kina sloužila i 
nám. Vstoupil jsem do tělocvičny mezi bratry 
sokoly. Některé jsem znal, jiným jsem byl 
představen. Většinu tvořili asi padesátiletí 
mladíci, proti kterým jsme my byli kluky. 
Věkový rozdíl se po nástupu a zahájení 
cvičení okamžitě rozplynul. Bylo dobře, že 
mezi námi byli skuteční sokolové. Oni 
přistupovali ke všemu velice vážně. 
Sokolské vystupování jim bylo vrozené, 
přirozené. Od samého počátku se tu 
projevovala dobrovolná kázeň, tak vlastní 
sokolské myšlence… Po úvodní ceremo-
niálu se přistoupilo ke cvičení. Nejprve 
prostná cvičení. Vedli je ti nejstarší členové 
spolku. Obdivoval jsem jejich pohyblivost 
a nápaditost… Velitelem našeho družstva 
byl Václav Straka, sokol tělem i duší. Pod 
jeho vedením jsem se stával sokolem, 
mužem. Naučil jsem se ovládat sám sebe. 
Po cvičení na nářadí byly zařazeny hry. Bylo 
krásné pozorovat ty staré pány, jak se s námi 
kluky honí za tím kulatým nesmyslem, 
míčem. S vervou, nadšením, s návratem 
věku hráli jako za mlada. Na všech byla 
patrná sokolská příprava.“

V té době byl starostou Sokola bratr 
Kramář. Tato vlastenecká rodina byla 
později perzekuována, Zdeněk byl vězněn, 
Milan emigroval do Austrálie, kde se opět 
zapojil do organizace Sokola. Dalšími 
vedoucími bratry byli Hauf, Picálek, Lazar, 
Vlna, Tůma, Růžička, Zbudil a další.

Početnější členskou základnu vykazo-
valy ženy, jejich náčelnicí byla Anna 
Souhradová, vypomáhaly Marie Janková, 
Manka Ernestová…

V roce 1947 bylo hektické období 
příprav na všesokolský slet. Všichni se 
snažili dosáhnout co nejlepších výsledků, 
v tomto období byla veřejná vystoupení 
v Ratajích, Opařanech, Sudoměřicích 
a Táboře. Na cestu do Rataj mnozí 
vzpomínali: cvičenci jeli na žebřiňácích 
pana Varouse, potahy i povozy byly 
vyzdobeny pentlemi. Všichni byli rozjá-
saní, až se z toho koně plašili. Byla to 
krásná setkání, byla to i krásná cvičení. 
Slet z vybraných jednot se konal v r. 1948 
v Praze na Strahově. Bylo to dobrovolné 
vystoupení, tím se podstatně lišilo od 
pozdějších Spartakiád. Přebraly mnohé 
od Sokola, jenom myšlenka dobrovolnosti 
a uvědomělosti jim byla naprosto cizí. Byly 
možná masové, bombastické, ale ne 
svobodné.

Sokolové si vydechli po nacistické 
okupaci, ale na jak dlouho? Po roce 1948 
se ozval totalitní režim. Nejdříve politic-
kými úvodníky, později vylučováním 
některých členů z řad Sokola. Bohužel se 
na těchto procesech podepsali i nedávní 
bratři a sestry: Zrada v rodině je právem 
označovaná za zradu nejvyšší. Sokol se 
stal opět nebezpečnou organizací, 
protože hájil pravdu, národní hrdost. 
Připomeňme si smutná slova Jana 
Masaryka: „Český národ je malý národ, ale 
velký ksindl“. Význačné osobnosti z řad 
Sokola byli vyslýcháni, zavíráni, mnozí 
odešli do emigrace. Až celý Sokol v roce 
1952 byl zakázán. V r. 1968 svitla naděje 
celou organizaci vzkřísit, nu pak 21. srpen 
udělal definitivní tečku. A nyní již staří 
sokolové nemají sil na obnovení, jejich 
majetek zmizel. Mladí nemají zájem. 
V podstatě jen v cizině žije myšlenka 
Sokola. 

Snad tento příspěvek alespoň připo-
mene základ myšlenek Tyrše a Fügnera, 
celé sokolské hnutí, aby nevymizelo 
z našeho povědomí.

–ap–
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+ Izraelská sebeobrana 
Krav Maga – KAPAP 

v Táboře a Sezimově Ústí

Naše škola působí pod hlavičkou 
občanského sdružení Česká Asociace 
Krav Maga - Kapap (ČAKMK), jenž 
organizuje síť škol izraelské sebeobrany 
po celé ČR. V současné době zastřešuje 

Izraelská sebeobrana Krav Maga – Asociace na dvě desítky lokalit výcviku, 
Kapap představuje dva vysoce účinné v nichž pravidelně cvičí přes 300 cvičenců 
bojové systémy, které vznikly v 50. letech pod vedením 8 mezinárodně certifi-
20. století v izraelské armádě a v současné kovaných trenérů. V rámci pravidelných 
době dobývají svět. tréninků programu BASIC je dolní věková 

Výhodou izraelské sebeobrany je jedno- hranice 14 let. 
duchost pohybů, vysoce účinné výcvikové A proto, pokud chcete patřit do této stále 
metody, univerzálnost a aplikovatelnost se rozrůstající rodiny cvičenců izraelské 
bojových technik. Nesporným kladem sys- reálné sebeobrany, přijďte se podívat na 
tému Krav Maga – Kapap je to, že není nábor do celoročního výcviku 26. 9. 
založen na hrubé síle, ale na efektivním v tělocvičně Gymnázia Pierra de 
pohybu a důrazné bojové technice směřují Coubertaina v Táboře od 19 hodin a dne 
na slabá místa soupeře. Výcvik je tak 1. 10. v tělocvičně Centra odborné přípravy 
vhodný pro mládež, dívky, ženy, muže i staré v Sezimově Ústí od 18 hodin.
lidi. Josef Hapatyka, DiS

Ptali jste se
Není parkovacích automatů na celé náměstí 

málo? Když zaparkuji u Protivínky, nebo 
u lékárny, to mám jít přes celé náměstí pro 
lístek?

Režim zpoplatněného stání na náměstí je 
v letošním roce ve zkušebním režimu, průběžně 
sbíráme informace a zkušenosti z provozu, 
postřehy a podněty od občanů. Všechny tyto 
informace budou vyhodnoceny a případně 
provedeny úpravy parkování. Severovýchodní 
část náměstí se pro umístění čtvrtého automatu 
skutečně nabízí, jeho případný nákup a umístění 
by byl realizován v příštím roce.

Odpovídal Mgr. Jiří Beneš

Co je pravdy na tom, že by měli městští 
strážníci dostat radar na měření rychlosti? 

Kde mají řidiči, zejména na sídliští Písecká, 
parkovat svá osobní auta, když je zde nedostatek 
míst, a MP rozdávají pokuty za „zábor“ zelené 
plochy??? Řeší tento problém město nebo zatím 
jenom vybírá peníze, aby bylo případné parko-
viště z čeho postavit? Nebo si na sebe musí MP 
vydělat a tohle vedení města přijde jako dobrý 
dlouhodobý zdroj financí? Děkuji za odpověď

K jednotlivým otázkám: MP si radar zapůjčuje 
dle potřeby od certifikované firmy na základě 
smlouvy. Cílem je provádět měření rychlosti 
častěji a i v jiných potřebných místech (ulice kolem 
stadionu, k sídlišti Na Libuši aj.), než je 
v možnostech Policie ČR. Parkování na sídlišti 
Písecká určitě problematické je, v době jeho 
projektování nikdo nepočítal s tak výrazným 
nárůstem počtu automobilů, problém umocňuje 
i snaha zaparkovat svůj vůz co nejblíže u vchodu 
a nehledat možnosti parkování mimo samotné 
sídliště. Město před nedávnem zřídilo provizorní 
parkovací plochu na přilehlých městských 
pozemcích a připravuje výstavbu stálého parko-
viště. V současné době je již vyřízeno stavební 
povolení. Realizace stavby bude samozřejmě 
záviset od finančních prostředků a schválení 
zastupitelstvem. MP je k drobným záborům 
veřejného prostranství parkujícími automobily 
většinou tolerantní, v některých výraznějších 
případech (zatarasení příjezdu k nemovitostem, 
parkování na chodníku či v trase pěších cest, 
ničení zeleně) uděluje pokuty na spodní hranici 
možné výše. Často tak činí i na podnět občanů, 
kterým parkování na takových místech oprávněně 
vadí. Smyslem těchto pokut rozhodně není naplnit 
městskou pokladnu či financovat fungování MP. 
Případné další informace k těmto otázkám rád 
podám osobně.
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Marie Skleničková

KADEŘNICE AŽ K VÁM DOMŮ
STŘÍHÁNÍ NA SUCHO LEVNĚ
volejte     732 177 257

Prodej slepiček

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

Stáří slepiček: 14 – 17 týdnů

–

Cena: 159 – 170 Kč

Prodej se uskuteční: 
Neděle 23. září 2012 ve 14.00 hod.
Bechyně  u vlakového nádraží  

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