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90 let Hanousková Antonie,Stach Ladislav
89 let Kuchařová Vlasta
87 let Hamerle Antonín
84 let Jarošová Marie
83 let Sládková Marie
82 let Kalousková Soňa
81 let Čápová Anna
80 let Valenta Theodor
78 let Dopitová Anna, Suchánek Jiří
77 let Danáková Helena, Tomanová Marie,

Skalický Zděněk, Stoulil Josef
76 let Pávková Anna
75 let Drábková Miluška, Chalupský Václav,

Kodadová Miroslava

Společnost ERDING 
zve občany Bechyně 

a odběratele tepla z CZT na 

„Den otevřených dveří“ 
BIO kotelny Písecká 761, 

kterou plánujeme na 
čtvrtek 2. 6. a středu 8. 6. 2011 

od 14.30 do17.00 hod.

Vlaha František ml.
ERDING, a.s.

+
modro-bílá barevnost, někdy doplněná i herečky – Jean Sebergová KNOFLÍKIÁDA
červenou barvou. Námořnický styl tady byl, a Brigitte Bardot se svými 
je a bude. Je třeba rozlišovat kapitánské, provokativními, klučičími a sexy 
důstojnické a kormidelnické oblečení pruhovanými tričky. Je léto, blíží se prázdniny a čas 
a ustrojení plavčíků. Kromě pruhovaných triček jsem dovolených. Mnozí z nás touží po 

Na pravé námořnické tričko platí přísná nikdy neměla ten správný námoř-moři a k moři patří námořníci. K nim i 
vojenská pravidla; ta roku 1858 určila nický obleček, mimo bílého kabátku námořnická móda, jejíž součástí jsou 
přesnou podobu uniforem francouzského se zlatými (z kočičího zlata) knoflíky NÁMOŘNICKÉ KNOFLÍKY.
námořnictva. Její součástí bylo triko ze s kotvami. Je to posun generací, 
žerzejové pleteniny s 21 bílými pruhy o šířce vždyť generace před námi se nám na 
2 cm a stejný počet pruhů modrých, ovšem fotografiích velice často objevuje právě 
jen centimetr širokých. Na rukávech pak v těchto oblecích, od dětské módy pro 
muselo být po patnácti modrých a bílých kluky i holčičky, dámské šaty 
pruzích, rukávy byly tříčtvrteční, aby 
nevykukovaly ze saka a výstřih byl lodičkový 
až ke krku.

Prvními civilisty, kteří beztrestně oblékali 
prvky námořnických uniforem, byly děti. Hoši 
a děvčátka z dobrých rodin se promenovali 
v modro-bílém už ve druhé polovině 
19. století a pruhy, které do té doby byly 
vyhrazeny námořníkům nebo vězňům, se 
začaly objevovat také na koupacích šatech. 
Brzy začali objevovat nejen blahodárné 
účinky mořských koupelí, ale i slušivou 
a pohodlnou módu Angličané. V té době do 
světa módy rázně nastoupila slečna 
Gabriele („Coco“) Chanel. Na plážích 
provokovala místní smetánku, když namísto 
korzetu a krajek vyrazila v námořnickém 
tričku zastrčeném do pánských kalhot. 

Jaké má být správné tričko? Má být ze 
silného úpletového materiálu, jenž milovali 
normandští rybáři, má být ale zároveň 
splývavé. Ideální je model, který už za vás 
někdo obnosil a opral. Správná trička jsou 

Tato móda s proužky a pruhy i ta ruská pro námořní pěchotu. Pánové se 
všech délek a šířek využívá různé mohou zhlédnou v Picassovi, který 
námořnické motivy včetně kotev v pruhovaném tričku a širokých kalhotách 

a silných lan. Klasikou zůstává honil parádu po celý život. Trička proslavily 

fotografie Zdeněk Kramář z roku 1926

Farnost Bechyně 
pořádá 

v sobotu 18. června v 18 hod. 
v klášterním kostele 

koncert duchovní hudby.

Účinkuje Milevský smíšený sbor pod 
vedením Mgr. Anděly Maršálkové.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude 
věnovaný na opravu vitrážního okna 
v klášterním kostele. 

+Vítání občánků

Dne 3. května a 10. května 2011 byli 
přivítáni starostou města Bechyně, panem 
Mgr. Jaroslavem Matějkou, tito noví občánci:
Diviš Miroslav, Fidlerová Veronika, Hensl 
Matyáš, Janů Tomáš, Pouzar David, 
Syrovátka Petr, Šejvl Jáchym, Uhlík Vojtěch, 
Alexa Jan, Karbanová Justýna, Křivánek 
Lukáš, Severová Nikola, Smolík Jan.

Z obsahu

Příspěvky na červenec a srpen posílejte 
nejpozději 17. června na

propagace@kulturnidum.cz

40. výročí Kulturního domu 
v Bechyni z pohledu 
juniorů BDS Lužnice 2

Kulturní kalendář 6

Děje se v Bechyni 13Veřejné zasedání 
Zastupitelstva města Bechyně 

8. června v KD 
a 22. června v zasedací síni MěÚ, 

vždy v 16 hodin.
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a příbuzných, několik studentů SPŠK. v rámci festivalu ASUT Bechyně 1992. Na 
Ostatní byli v Rakousku a Německu na základě doporučení poroty, ale zejména 
nákupech nebo v televizi sledovali Tuti Fruti. z důvodu nechuti dále pokračovat byla 
Uvádím tento zážitek proto, abych poukázal stažena z repertoáru souboru. 
na to, v jak krátké době se může vše obrátit Dá se říci, že v první polovině devade-
(v tomto případě k horšímu). Od té chvíle sátých let, kdy do souboru přišlo hodně 
totiž nám ochotníkům začal úplně jiný boj. nových a nadějných tváří, se začalo dařit 
Boj o diváka, o prostředky, o klubovnu, i mimodivadelní klubové činnosti. Běžné 
o přežití, o čas a prostor na zkoušení, o teplo a čím dál tím častější oslavy narozenin 
na sále… a životních jubileí byly samozřejmostí. 

Začali jsme se učit soupeřit s teleno- Členské a výroční schůze byly oživovány 
velami, videi, satelity, počítačovými hrami, výstupy jedinců i skupinek s krátkými 
ale i s institucemi, autorskými právy, improvizacemi. Z podnětu Milana Dvořáka 
předpisy, zákony a vyhláškami… vznikla z těchto etud krásná tradice 

Kdeže ta sedmdesátá a osmdesátá léta komponovaných večerů, tzv. UMČA (Umě-
jsou. Kdeže je doba, kdy se chodilo do lecká Čalamáda). Zpravidla při příležitosti 
divadla za deset – patnáct korun v tom Výroční členské schůze se každý, kdo měl 
horším případě (pokud člověk nedostal lístky zájem, angažoval v krátké skeči, monologu, 
od ROH zdarma). Kdeže je doba, kdy dialogu či jiném slovesném, ale i hudebním 
kulturní domy byly zřizovateli ochotnických tvaru. Velký význam měla tato akce zejména 
souborů a jiných kroužků ZUČ. Kdy bylo v tom, že spojovala generace v jeden krásný 
jejich povinností se o soubory starat, blbnoucí celek. Některé výstupy byly natolik 
pečovat o ně a financovat. To se nám to hrálo zdařilé, že zasluhovaly dalšího rozvoje až 
před zaplněnými sály, před diváky dychtícími z nich vznikala samostatná představení. 
po jinotajích ukrytých v replikách, výmluv- Byla to krásná akce, leč časem vzala za své 
ných gestech a významných pohledech. To a to byla, v kontextu dalších událostí, 
se nám to hrálo v kostýmech zdarma nesmírná škoda. 
(v rámci družby) zapůjčených oblastními Čas nelze zastavit. Problémů a rozmí-
nebo pražskými divadly. To se to jezdilo na šek mezi generacemi začalo přibývat 40. výročí Kulturního zájezdy v autobusech zapůjčených armádou a najednou tu byly dva konce jednoho 
nebo hrazených Městským kulturním provazu a každý chtěl táhnout jiným domu v Bechyni
střediskem či přímo městem (tehdy MěNV). směrem. 

z pohledu „juniorů“ To se to potom vzpomíná na krásné časy, V roce 1994 jsme se opět vrátili 
kdy jedinou starostí bylo naučit se text k osvědčenému prostoru klášterní zahrady BDS Lužnice
a vyplnit vůli režiséra… a začali jsme nacvičovat veselohru Ervína Vzpomínky na léta 1991-2011

V rámci objektivity je nutno uvést, že Hrocha Bedna u Slavkova. Hra byla 
i těch následujících dvacet let bylo naplněno nastudována v poměrně krátké době Pokud mám na těchto řádcích vzpomí-
mnohými krásnými a nezapomenutelnými s obsazením dvanácti rolí dvaceti dvěma nat na dobu uplynulých dvaceti let z pohledu 
okamžiky, o které bych se chtěl podělit. lidmi v alternacích, tak aby nedošlo té mladší generace, která převzala vesla 
Okamžiky o to hodnotnějšími, protože k výpadku hry z důvodu absence herců bárky jménem Lužnice, chtěl bych předeslat, 
k jejich naplnění vedla nelehká a mnohdy v exponované letní době. Bylo to velice že už dávno nejsem ani já, ani ta hrstka 
i velmi trnitá cesta. rozumné opatření nejen proto, že jsme nejvěrnějších ve věku, který se může označit 

Když jsem si uvědomil, že je třeba nevynechali jediné představení, ale přede-jako junioři.
v onom boji o diváka hledat jiné, zajímavější vším proto, že si zahráli všichni a žádné I já pamatuji ta nejplodnější léta divadel-
formy, prostředky či prostory, zaujala mne představení nebylo stejné, protože se nikdy ního souboru v sedmdesátých a osmdesá-
myšlenka odehrát novou hru v letních nesešlo stejné obsazení. tých letech. Vždyť poprvé jsem vstoupil do 
měsících v krásném a romantickém Pouze Karel Vrůblů odehrál všechna divadelní klubovny v roce 1975. Mým 
prostředí Klášterní zahrady. Pro tento představení, protože jako jediný neměl úkolem je však zavzpomínat a popsat 
prostor jsem zvolil Klicperovu veselohru alternaci. Hra měla veliký úspěch jak divadelní ochotnické dění od roku 1991 
Hadrián z Římsů. Že to byla dobrá volba se v prostoru Klášterní zahrady, tak i po dodnes.
nám potvrdilo hned při premiéře odehrané skončení letní sezóny v kulturním domě, kde Jestliže vzpomínky seniorů v minulém 
v rámci festivalu ASUT 1991. Příznivé ohlasy jsme ji ještě několikrát reprízovali až do jara vydání byly vzpomínkami na krásné, plodné 
poroty i diváků nás motivovaly k neustálému roku 1996. Derniéru jsme odbyli na a úspěšné časy, na zaplněná hlediště, 
vylepšování. Během onoho léta jsme zájezdním představení v Novom Meste nad ocenění, uznání a dlouhotrvající potlesky, 
odehráli pro turisty i domácí publikum Váhom na Slovensku, kam jsme byli pozváni tak já budu bohužel vzpomínat na časy 
14 repríz, mnohokrát navzdory nepřízni na festival Aničky Jurkovičovej. poněkud horší. Ty totiž po „sametové“ 
počasí, letovému provozu nad Bechyní i Bohužel v té době již došlo ke značnému revoluci přišly.
technickým potížím. Byla to nová a krásná odlivu členů souboru v důsledku zrušení Rád bych se však vrátil do září 1989. V tu 
zkušenost a velmi jsme tím přispěli letecké posádky v Bechyni. Mnozí vojáci dobu jsme si vybrali a začali nacvičovat hru 
k obohacení kulturního dění ve městě z povolání, kteří patřili ke stálému Karla Steigerwalda Dobové tance. Pro ty, 
v turistické sezóně. hereckému kádru souboru, odešli do jiných kteří tuto hru neznají, bych rád uvedl, že je to 

Po skončení úspěšné sezóny 1991, ve posádek a nemohli se v divadle již hra o revoluci, sice o té z roku 1848 (analogie 
snaze zapojit do divadelního ochotnického angažovat. Soubor tak téměř najednou na rok 1968), nicméně o stejných lidech jako 
dění co nejvíce mladých a nových lidí, kteří přišel o tak výborné herce, jakými byli Vláďa my. O různých postojích, o špehování, 
přišli do souboru v rámci nastudování hry Vybíhal, Miloš Syrový, Ruda Švenka, Čenda udavačství, statečnosti i zbabělosti, 
Hadrián z Římsů, vybrala tehdy ještě Roubal, Sláva Smrček, Honza Bouda o „převlékání kabátů“. O všem, co taková 
fungující dramaturgická rada souboru hru a další. Jen málo se jich po odchodu revoluce s sebou přináší dobrého i zlého. 
Wiliama Shakespeara Večer tříkrálový aneb z armády vrátilo do Bechyně, ale pokud se Ještě jsme netušili, že je to téměř vizionářský 
Cokoli chcete pod režijním vedením Bondy vrátili, tak k naší velké radosti i k divadlu. To počin. Premiéru jsme měli naplánovanou na 
Novotného. Už samotný nácvik předzna- je případ Čendy Roubala a Slávy Smrčka, leden 1990. Když přišel 17. listopad, tak 
menal nejen osud této hry, ale i počátek který ovšem s námi odehrál už jen jednu jsme si uvědomili, jak silná a veskrze 
generačních problémů v souboru. Příchod sezónu. Ale i tak díky za to, protože herců aktuální hra to je. Říkali jsme si, že s tím 
několika nových mladších členů se začal začalo ubývat. objedeme celou republiku a sklidíme 
projevovat i v pohledu na samotný proces Nastal čas přemýšlet co dál. Bylo nutné obrovský úspěch, protože budeme hrát o té 
nácviku her. Vzhledem k tomu, že hra byla najít náhradu za ty, kteří odešli, ale hlavně nejživější současnosti. Vše, co se v listo-
pojata dramaturgicky a režijně stejně jako bylo nutné začít něco dělat. Čím dál tím padu dělo, tam bylo obsaženo. Když jsme 
před dvaceti lety, kdy se s úspěchem častěji jsme se (my mladší) stávali terčem koncem ledna hru propagovali a zvali na 
uváděla nejen na bechyňských prknech, kritiky ze strany seniorů, že nic neděláme, premiéru, tak jsme cítili, že už je po všem, že 
nemohl být výsledek s jinými, novými herci jenom do noci vysedáváme při víně nebo je zkrátka pozdě. Už byla jiná doba. 
stejný. Hra se odehrála pouze jednou, a to pivu a „mlátíme prázdnou slámu“. Kritika Na premiéru přišlo pár známých 

a dodnes ta správná tmavomodrá saka se 
zlatými knoflíky pro pány. Dívčí námořnické 
šaty tvořila skládaná sukénka, živůtek na 
knoflíčky a vpředu se připínala vestička 
zdobená šňůrkami nebo z bleděmodré 
pruhované látky. Rukávy byly složené dole 
v záhyby a zapínaly se námořnickými 
knoflíky. Chlapecký námořnický oděv je buď 
věrnou napodobeninou oděvu námořníků 
nebo jejími variacemi. Základ je stejný – šije 
se ze silné tmavomodré látky, blůza má 
typický námořnický límec, který se připíná. 
Kalhoty jsou obyčejně krátké, pro slavnostní 
příležitosti dlouhé. Celý oděv je doplněn 
námořnickou čapkou s vlajícími stuhami. 
Kabát je zhotovován z tmavomodré látky, je 
dvouřadý, knoflíky jsou zlaté s kotvičkou.

Tentokrát je můj příspěvek více o módě, 
ale jak to bývá, někdy se nepodaří sehnat 
vhodný textový či obrazový materiál.

– ap –

Z historie Bechyně

(pokračování ze str. 1)
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byla mnohdy na místě, protože nás úklid po nás zbylo najednou tak deset, co jsme ještě 
sobě v klubovně nijak netrápil. Měli jsme byli ochotní veslovat proti proudu. 
důležitější práci. Nechtěli jsme dělat divadlo A aby těch problémů nebylo málo, přijala 
za každou cenu. Žánru veseloher a komedií vláda v rámci úspor (jak jinak) koncem 
jsme měli taky dost. Bylo to sice jediné, na co devadesátých let nový zákon o příspěvko-
diváci byli v té době ještě ochotni přijít, ale vých a rozpočtových organizacích, jehož 
vše se jednou přejí. Hledali jsme jiná, důsledkem bylo zrušení povinnosti kultur-
vážnější témata, která by zároveň diváky ních zařízení zřizovat (tedy i financovat) 
nenudila. soubory zájmové umělecké činnosti. Ačkoliv 

V té době byla skupina seniorů velmi se soubor Lužnice dlouho bránil všem 
aktivní a produkovala jednu hru za druhou. byrokratickým formám institucionalizmu, 
Zejména pohádkám se dařilo. Koláč štěstí které se tak nechvalně postaraly o tvůrčí 
v režii Josefa Černocha a Vodník Mařenka rozpad mnoha nadějných souborů, vyhnout 
pod vedením Růži Dvořákové byly několikrát se jim tentokrát nemohl. Respekt k zákonům 
odehrány jako školní představení. Švej- této země, ale i ekonomické a organizační 
kovskou veselohru Poslušně hlásím problémy nás podnítily zapojit se do 
zrežíroval Zdeněk Novák s Milanem ustáleného organizačního systému zvaného 
Dvořákem. Na prknech se objevila i mafián- „Občanské sdružení“ .  Tedy nově:  
ská komedie Únos v Neapoli a zejména Bechyňský divadelní spolek Lužnice o. s.
velmi úspěšná hra Ivana Bukovčana Luigiho Najednou jsme byli ve „svých“ 
Srdce aneb Poprava tupým mečem v režii prostorách, které naši starší kolegové tak 
Zdeňka Nováka, který zároveň odehrál nadšeně budovali, nájemníky, vázáni 
hlavní roli. A nutno říci, že skvěle, tak jak to smlouvou, která diktovala podmínky, za 
Zdeněk uměl. Naplno a od srdce. Za svůj kterých můžeme nadále v KD působit 
herecký výkon byl také několikrát oceněn. a klubovnu užívat. Najednou jsme byli 

Nekonečně dlouhé filozofické debaty odkázáni na peníze, které si sami 
naší „mladé“ party (mnohdy do časných seženeme, propagaci, kterou si sami 
ranních hodin) nad životem po životě, uděláme, zahrajeme si jen tam, koho sami 
existencí minulých životů, reinkarnacemi či oslovíme atd. 
jinými spiritistickými a metafyzickými tématy I tuto skutečnost bylo nutno přijmout jako 
však také přineslo své ovoce. Shodli jsme se nevyhnutelnou podmínku k přežití. Přijali 
na tom, že zrovna toto téma by bylo dobré jsme tedy a přežili dodnes. Díky snaze 
uvést v život na jevišti. Je to téma dostatečně a urputnosti nás samotných, díky měst-
mystické a provokativní. V té době hodně skému úřadu, který nebyl k tomuto stavu 
diskutované v médiích i veřejností. Již od lhostejný, i díky té hrstce příznivců, kteří nás 
sedmdesátých let jsem měl „pod kůží“ román tu a tam peněžitým darem podpořili. Všem 
Jacka Londona Tulák po hvězdách. Ale je to za to patří upřímný dík.
román. Divadelní scénář sice existoval, ale Začátek nového milénia nepřinesl 
protože byl psán v osmdesátých letech, byl žádnou, tolik očekávanou změnu. Stále jsme 
silně tendenční a zaměřený proti samotné se potýkali s nedostatkem zájemců 
podstatě myšlenky a obsahu Londonova ochotných podílet se na kulturním dění ve 
díla. Byl zkrátka nepoužitelný. Nezbylo tedy městě. Pořád a stále více vítězila multi-
nic jiného, než divadelní scénář vytvořit mediální technika, která nabízela vyžití 
vlastními silami a schopnostmi. Začali jsme mnohem „dobrodružnější“ než ochotnické 
zkoušet ihned, jakmile jsem měl alespoň pár divadlo. Zkoušeli jsme tedy v těch pár lidech 
listů, a texty vznikaly souběžně se zkouš- nastudovat několik her, ale vždy se stejným 
kami. Díky tomuto tématu jsme mezi sebe výsledkem. Premiéry se nedočkaly 
přilákali i několik studentů SPŠK a některé Nebezpečné známosti, Alcestin návrat ani 
členy tehdy živořícího loutkářského Král umírá. Vždy odešel někdo, kdo byl 
souboru. Velkým přínosem byl pro soubor nenahraditelný. A nenahraditelní byli 
hlavně Jarda Mrzena, který byl původně všichni, kdo zbyli.
pozván, jen aby nám pomohl s choreografií V roce 2001 a 2002 jsme se aktivně 
tanečních pasáží a šermířských scén, které podíleli na Slavnostech pětilisté růže, které 
byly součástí hry. Nabídl jsem mu několik rolí byly jako celokrajová akce pořádány 
ve hře (z důvodu nedostatku herců jsme byli i v Bechyni. Vystoupili jsme na nich nejen 
nuceni z tohoto faktu udělat záměr a režii jako součást krojovaného průvodu i v samot-
postavit na prolínání jednotlivých postav né družině Petra Voka, ale i s výjevy 
celým příběhem), Jarda skvěle zahrál Z historie Bechyně a Dělení růže. Pokud se 
a zůstal dodnes. Hra byla uvedena první podujetí s názvem „Svatba Petra Voka 
v premiéře v dubnu 1998 a ihned byla velmi s Kateřinou z Ludanic“ mimořádně vydařila, 
kladně přijata. Na festivalu ASUT Bechyně tak druhé slavnosti u příležitosti výročí 
1998 jsme zvítězili a byli oceněni mnoha Převzetí panství Bechyně Petrem Vokem 
cenami za herecké výkony, režii, scénář a za pod názvem „Přivoň k bechyňské růži“ byl 
netradiční dramaturgický počin jsme získali pravým opakem. V roce 2002 si krutou daň 
hlavní cenu festivalu. Další ocenění jsme na majetku lidí a obcí vyžádala srpnová 
sklidili na přehlídkách ve Vyšším Brodě, povodeň, a to se projevilo na účasti na této 
Volyni a Vyškově. slavnosti. 

Po tomto úspěchu, kdy se soubor dostal Pozitivním důsledkem těchto histo-
opět na špičku v rámci kraje, se zdálo, že po rických slavností však bylo, že jsme na 
letech stagnace se blýská na lepší časy. základě svého odpovědného přístupu 
Euforie však netrvala dlouho a další k oběma akcím a hereckému i režijnímu 
nastudovaná hra, pohádka pro dospělé potenciálu byli požádáni o spolupráci se 
Báječné „O“ na motivy stejnojmenné Zámkem Bechyně na nočních prohlídkách 
pohádky Jamese Thurbera se nedočkala pro letní sezónu 2003. Podle scénáře 
premiéry z důvodu odchodu studentů SPŠK brněnské dramatičky Ivy Volánkové jsme 
po ukončení školy do běžného života nacvičili příběh o příchodu a působení 
i rezignace některých členů stabilního kádru Kateřiny z Ludanic na bechyňském panství. 
na činnost v divadle z důvodu pracovního Tento příběh se prolínal všemi přístupnými 
vytížení. Skupina seniorů se rovněž historickými prostorami a sbírkami, 
rozhodla ukončit svou aktivní činnost, takže nádvořím počínaje a Svatební síní konče. 
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+Moje prostoduchá 
nerozvážnost

Na náměstíčku Na Libuši opět dochá-
zelo ke změně. Za neprodyšně zakrytými 
skly výlohy se něco kutilo. Pak tam pověsili 
reklamní název Bronx.

Netušil jsem vůbec, oč se jedná, a tak, 
když jsem šel kolem dámy, která leštila 
výlohu, vznesl jsem dotaz, zda nejde 
o klubovnu romské mládeže. Usmála se, ale 
útrpně odvětila, že ne. Nikdy jsem nenahlédl 
dovnitř, ale zvídavostí sobě vlastní jsem se 
pomalu dopátrával what is it. Sledoval jsem 
ženy, které vcházely či vycházely přivřenými 
dveřmi. Některé byly jako proutky, některé, 
vždyť víte.

A pak vyšla nabídka na hodinu ukázkové 
lekce. Přihlásil jsem se. Při té příležitosti 
jsem poprvé nahlédl dovnitř. Zíralo na mne 
asi 10 mučících strojů zdánlivě připomínající 
kola. Nezahlédl jsem žádné žlábky na odvod 
potu a tuku, ani další jiné nástroje útrpného 
práva.

A přišla hodina H.
Byli jsme tři. Dvě děvčata, už ne panny, 

a já, spinningový panic. Podsaditý instruktor 
uměleckým jménem Pazi mne nepustil do 
šatny, když tam byla děvčata, a samozřejmě 
se jako prvním věnoval jim, takže už na 
startu jsem měl handicap. Toto nesportovní 
jednání soupeřek neocenil ani žlutou kartou. 

A k samotné jízdě. Nesmí se kouřit, 
nejezdí se z kopce a neučí se brzdit. 
Z několika stylů jsem si zapamatoval šlapání 
ve stoje stylově nazývané traping. Už po 10 
minutách se z mých plic počal uvolňovat 
asfalt. Reprodukovaná hudba je vždy 
rychlejší než frekvence šlapání. Pazi se ško-
dolibostí sobě vlastní vkládá do jízdy kopce, 
nejraději ty nejstrmější. Nadějně uvádí, že 
zbývají 2 minuty, ale zamlčí, že se jedná 
pouze o konec skladby. Po hodině provádí 
cvičení, kterému říká stretching. Skládá se z 
lámání nohou, či vypnutí prsů, kteroužto 
disciplínu jsem pochopitelně prohrál. Najel 
jsem 27 km a obě děvčata mne nepocho-
pitelně a drze porazila, ale jsem přesvědčen, 
že v uměleckém dojmu jsem zvítězil.

Ujistil jsem se, že tato aktivita paměť 
nevylepší, protože jsem se musel vrátit pro 
přezůvky. A ujišťuji Vás, že i ten, kdo má 
potíže s prostatou, si s močením nemusí 
dělat starosti. Všechny tekutiny zůstaly 
v Bronxu.

– MG –

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

Dne 16. 7. 1961 došlo při výjezdu 
z lomu na Plechamr k úrazu. Traktorista, 
který se zatížením chtěl vyjet s traktorem 
a naloženým vlekem, podcenil úhel 
stoupání, došlo ke stažení traktoru nákla-
dem vleku a převrácení traktoru nazad. 
Jen konstrukce budky zabránila, že řidič 
traktoru ČSSSilnic nebyl zabit. Na tomto 
místě se jedná již o několikátý případ.

Koncem měsíce července 1961 byl 
vyasfaltován chodník pokračující po 
zavezení rybníku, který navazuje jako 
pokračování lázeňského chodníku. 
Provedení této konečné úpravy bylo přijato 
maminkami ze sídliště s kočárky 
s povděkem, neboť zatím veškerý provoz 
byl po silnici jako všechny dopravní 
prostředky.

Vybral Martin Gärtner

OMLUVA
Omlouvám se za chybu v článku paní 

Kubešové o 40. výročí KD. Nemohu ji svést 
na tiskařského šotka, tentokrát je to jen na 
mně. Na straně 3 je jmenován ochotnický 
soubor Šupina - chybně z Bosňan  správně 
z Vodňan. Děkuji za pochopení.

– ap 

–

–

Během celého léta jsme sehráli přes třicet 
repríz a někdy i třikrát za večer! Byla to velice 
cenná zkušenost, pro spolek měla i slušný 
ekonomický efekt, ale hlavně to byl příslib 
příchodu nových členů – Petra Halamy, 
Martina Pázlera, Radky Bosákové. 

Pro nadcházející sezónu 2004 jsme si 
vybrali legionářskou veselohru Emila 
Vachka Pec.

Jelikož se k divadlu vrátil Čenda Roubal 
a Vláďa David se opět rozhodl k pokračování 
ve studiu na SPŠK, mohli jsme si dovolit 
i alternace v hlavních rolích. Premiéra hry 
byla v rámci krajové přehlídky „Dačické 
kejklování 2004“ a následně jsme odehráli 
představení na mnoha dalších přehlídkách 
a festivalech. Cenná zkušenost byla 
odehrání Pece v prostorách nádvoří 
českobudějovické radnice a po dlouhých 
letech jsme se odvážili i na Slovensko ke 
starým kamarádům ze souboru Javorina 
z Nového Mesta nad Váhom. Divácké ohlasy 
nás motivovaly k dalším, odvážnějším cílům. 
Avšak opět jsme narazili na starou bolest: 
„Každý je v současné době nenahraditelný“. 
A tak zase ztroskotaly projekty her Psí srdce 
Michala Bulgakova, moje Staré pověsti 
bechyňské, Postel pro anděla Jaroslava 
Koloděje nebo opět můj Havran, na motivy 
básně Edgara Allana Poa. 

Z pocitu čirého zoufalství jsme se v zimě 
roku 2008 rozhodli uspořádat akci s názvem 
„Dny otevřené opony“, jejímž cílem bylo 
pozvat všechny, kdož mají zájem o divadelní 
ochotnické dění, ale doposud nenašli čas 
nebo odvahu vzít za kliku divadelní 
klubovny. Svědomitě jsme připravili nefor-
mální divadelní dílnu vedenou zkušeným 
lektorem a našim kamarádem Sašou 
Novákem z Vyškova. Ještě před začátkem 
prvního seznamovacího večera jsme měli 
informace o více jak deseti zájemcích, a tak 
jsme byli plni optimizmu. O to větší zklamání 
nás čekalo, když jsme doširoka otevřeli 
dveře, oponu i svá srdce. Nepřišel nikdo. 
Kromě stávajících členů souboru vůbec 
nikdo nenašel tu chvíli času, aby byť jen ze 
zvědavosti, nahlédl dovnitř. Nevím, co se to 
děje a proč tomu tak je, že v mnohem 
menších městech a obcích divadlo láká 
a přitahuje a v Bechyni není zájem. 

Smířeni s tímto faktem jsme se pustili do 

nácviku hry o malém obsazení Tak takhle to 
bylo aneb Život je jen náhoda. K mému 
velkému překvapení to byl text od člověka, 
kterého jsme již řadu let vídali na 
bechyňském Perlení. Autorem tohoto 
pozoruhodného textu byl Pavel Němec, 
herec a režisér benešovského divadla 
Banda. Velmi černou komedii pro dva herce 
jsme uvedli v premiéře v únoru 2009. Měsíc 
po té jsme se zúčastnili po dlouhé době 
krajové postupové přehlídky „Dačické 
kejklování 2009“. Z této přehlídky jsme si 
odvezli ceny za herecké výkony obou 
představitelů i za režii a byli jsme doporučení 
na národní přehlídku hudebního a činoher-
ního divadla „Divadelní Děčín 2009“.

Odtud si Jarda Mrzena přivezl ocenění 
za herecký výkon. Následovala pak další 
pozvání do Vyškova, Klášterce nad Ohří, 
Milevska, Bystřice u Benešova aj. Všude se 
hra setkala s velkým diváckým ohlasem, a 
tak jsem pro následující sezónu 2010 sáhl, 
navzdory svým zvykům, po hře od stejného 
autora, stejného žánru, ale s větším 
obsazením, po černé komedii Blázinec, 
kterou jsme v Bechyni několikrát reprízovali. 
Jsem velice rád, že jsem po dlouhých letech 
opět viděl plné hlediště. Byl jsem v tu chvíli 
velmi šťastný, že jsme vydrželi. Dlouho 
trvající potlesk nám byl tou nejkrásnější 
odměnou za ta dlouhá léta boje o diváka. 
Všechny nás to naplňuje nadějí, že snad 
bechyňští na ochotnické divadlo přeci jen 
úplně nezapomněli a že se brzy opět 
setkáme tváří v tvář. My uvidíme spokojené 
výrazy v hledišti nad dobře investovanou 
padesátikorunou a diváci uvidí naše 
planoucí oči a možná i slzu radosti z pocitu 
nepromarněného času. Tak nač vzpomínat? 

Za „juniory“ Bechyňského divadelního 
spolku Lužnice 

Karel Vontroba

+
literaturou. Četba a listování krásnými Předprázdninová 
knihami mu přinášely hluboké uspokojení. 

knihovna Odtud se zrodila jeho bibliofilská vášeň a její 
plod, slavná rožmberská knihovna. Základy Celý letošní rok se knihovny zaměřují na 
této sbírky měl na Bechyni už v roce 1573…čtení a akce s ním spojené. Naše snažení 
…dosvědčuje, že knihovna Petra Voka vyvrcholí právě v červnu před prázdninami, 
nevznikala jako mrtvá sbírka, nýbrž jako kdy zveme do knihovny 
důsledek živého zájmu o četbu pro potěchu i začínající čtenáře z prvních tříd na 
poučení.“slavnostní pasování na rytíře Řádu 

čtenářského. Do konce kalendářního roku A ještě něco z dalších aktivit knihovny… 
mohou bezplatně využít nabídky knih Během školního roku se u nás setkáváte se 
z dětského oddělení. studenty Střední školy obchodu, služeb 

Dospělejším příznivcům literatury a řemesel Tábor, kteří si u nás ověřují 
a české renesanční historie nabízíme a doplňují své odborné znalosti oboru 
v rámci rožmberských slavností veřejné Knihovnické a informační systémy a služby v 
čtení o posledním Rožmberkovi na praxi.
Bechyni. Před kulturním domem vzpome- Ukončili jsme výstavu fotografií 
neme na tuto významnou historickou a dokumentů z výstavby kulturního domu, 
osobnost díky knize Jaroslava Pánka: chystáme na prázdniny novou výstavu 
Poslední Rožmberkové. korálkových šperků. 

„Petr Vok nebyl jednoduchou osobou. Předali jsme veřejnou finanční sbírku 
Od raného mládí až do smrti se táhne Občanského sdružení Fest 2004 pro 

postižené dívenky Aniku a Adélku a jménem souvislá řada dokladů o tom, že stále toužil 
organizátorů všem dárcům srdečně po silných kulturních zážitcích. Třebaže mu 
děkujeme!chybělo soustavné vzdělání, vytrvale hledal 

EHdotek umění a vědy zprostředkovaný 

13. a 20. 6. 

15. 6. 



+Přednáška

Městské muzeum vás srdečně zve na 
přednášku „Náboženská situace v čase 
Petra Voka“ ThDr. Rudolfa Svobody, ThD., 
která se uskuteční v rámci Rožmberského 
roku dne 23. června od 16.30 h.

+
provedení tohoto úmyslu a Musejní spolek Bechyňský muzejní 
stal se skutkem 22. dubna r. 1911. 

spolek ...Sbírky umístěny v pokojíku Městského 
hotelu, r. 1914 přeneseny do zadních 

V těchto dnech si připomínáme místností radnice a r. 1927 do místnosti 
význačnou událost, kdy 22. dubna přesně Městské spořitelny, když tato se z radnice 
před 100 lety byl založen místní muzejní vystěhovala. Zachránilo se mnoho krásných 
spolek. Několik významných občanů města, věcí, jež byly i na mnoze darovány a z nichž 
řídících se mottem: „Poněvadž nám je sluší jmenovati cennou sbírku praehisto-
odepřeno dlouho žíti, zůstavme něco, čím rických památek, darovanou museu 
bychom potomstvu dokázali, že jsme žili,“ se p. Josefem Burianem. Sbírky těší se hojné 
rozhodlo věnovat se bohulibé činnosti návštěvě cizinců zavítavších do Bechyně. 
muzejnické. Místnosti musejní neuspokojují a jest 

A. Chleborad v knize „Popis okresu 
nevyhnutelně nutno opatřiti místnosti větší, 

bechyňského“ o muzejním spolku píše toto:
suché, vzdušné, nemají-li památky zde 

„Pro vůkolní spolky musejní byl okres 
uložené zkázou utrpěti.“ 

náš pravým zlatým dolem, z něhož po léta 
čerpáno a památky naše ukládány jinde. V r. 1938 byly bohaté sbírky muzea 
Národopisná výstava v Praze dala popud ku přestěhovány do šestnácti místností 
horečnému sbírání, kupování a tak i okres v budově, kterou dr. Zahradník věnoval 
náš hemžil se přímo „sběrateli“, kteří za městu.
levný peníz kupovali od venkovského lidu 
„bezcenné věci“ a z okresu je vyváželi. Tu Doufáme, že současnou činností 
v poslední chvíli pojal prof. Ed. Hauptmann Městského muzea důstojně navazujeme na 
a prof. Mařan myšlenku zachrániti ještě, co nejlepší úmysly a tradici našich předchůdců.
zachrániti lze a založiti v Bechyni okresní 
museum. Velkolepý dar 5 000 K starosty JŠ
města Karla Plaňanského umožnil  

+Vernisáž a výstava

   Dne 6. května 2011 proběhla 
v Městském muzeu v Bechyni vernisáž 
výstavy věnované dílu prof. Jindřicha 
Schenka, na které jsme představili 
návštěvníkům obrazy, grafiky a kresby, které 
městu a městskému muzeu věnoval sám 
profesor Schenk a posléze jeho rodina. 
Věříme, že tuto výstavu, kterou jsme 
připravili u příležitosti stého výročí založení 
bechyňského muzejního spolku si  
nenecháte ujít a přijdete si prohlédnout 
obrazy známých bechyňských partií, kresby 
z období 1. světové války nebo grafické listy 
znázorňující táborské náměstí, Klokoty atd. 
Výstava potrvá do 17. července.

Za pomoc při přípravě výstavy bychom 
rádi poděkovali Romanu Šimonovi, Liboru 
Bendovi, Jiřímu Novotnému a zejména 
Zuzaně Šimonové. 

J. Schenk - Tábor

Václav Mařan

Albin Schenk
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www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ 

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY

BUBEN bubnování a tvořivá dílna
Sobota 11. června / 10 hod. / Před KD - v případě nepřízně 
počasí malý sál KD
Zveme všechny bubeníky, nebubeníky, posluchače, tanečníky 
na Bubenický workshop. Jakékoli bubínky, chrastítka, ťukátka 
a jiné nástroje si vezměte s sebou, kdo nemá, nevadí, máme 
jich dost na půjčení. 
Tvořivá dílna bude probíhat ve stejný čas a naučíme Vás plést 
náramky přátelství a košíčky z novinového papíru.

10:00  13:00 seznámení s bubny
13:00  20:00 jamování a nácvik společné skladby
20:30  21:00 koncert kapely DigiBoom
21:00  22:00 společně nacvičená skladba a jamování

10:00 – 22:00 tvořivá dílna

–
–
–
–

DIVADLO

PRO DĚTI

Kulturní středisko města Bechyně6

Středa 8. června / 10.00 hod. / Velký 
sál / Vstupné 30 Kč
Divadlo DUHA představí dětem 
známou pohádku s veselými 
písničkami. Školní představení je určeno 
také pro veřejnost.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Čtvrtek 9. června / 19.00 hod. / Velký sál

ŠKOLNÍ AKADEMIE žáků ZŠ Školní ul. 

TRADICE

Úterý 21. června /19.00 hod. / Velký sál

ŠKOLNÍ AKADEMIE žáků ZŠ Libušina ul. 

JINDŘICH SCHENK - obrazy a grafiky
Městské muzeum / Výstava potrvá do 17. července 2011
Výstava se koná ke 100. výročí založení muzejního spolku.

VÝSTAVA

DROBEČKY 

KABELKYORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 6., 13., 20. a 27. června / 19.00 hod. / Klubovna KD
Kurzy se konají pod vedením lektorky Kristýny Kvardové, 
tel: 721 503 325 nebo www.raeesah.cz

CVIČENÍ SE ZUMBOU
Úterý 7., 14., 21. a 28. června / 19.30 hod. / Klubovna KD
Středa 1., 8., 15., 22. a 29. června / 19.00 hod. / Klubovna KD
Cvičení vede lektorka Nina Capouchová, tel: 737 825 662.

ZUMBA ZUMBA
Úterý  / pokročilí 18.00 hodin / 
začátečníci 19.15 hod. 
Vede lektorka Gábina Procházková, tel: 725 207 029.

7., 14., 21. a 28. června
/ RC Hrošík

ANGLIČTINA
Čtvrtek 2., 9., 16., 23. a 30. června / 17.00 hod./ Klubovna KD
Více informací na www.skrivanek.cz

Čtvrtek 2. června / 19.00 hod. / Malý sál KD
   20.30 hod. / Velký sál KD

Tak to tady ještě nebylo! DS Lužnice Bechyně připravil pro své 
příznivce a Kulturnímu domu Bechyně ke 40. výročí dárek. 
Jedinečná příležitost zhlédnout v jeden večer dvě skvělá 
představení. Neváhejte a pojďte s námi do divadla! Vstupné na 
celý večer činí 50 Kč.

Z PERNÍKU

TAK TAKHLE TO BYLO 

ANEB ŽIVOT JE JEN NÁHODA 

BLÁZINEC

Úterý 21. června / 17.00 hod. / Vokův sál

43. ročník JIHOČESKÉHO FESTIVALU 

CONCERTINO PRAGA

HUDBA

 Herna otevřená  pondělí 9 – 11 hodin
středa 15 – 17 hodin

DEN DĚTÍ V RC
Středa 1. června /15.00 hodin/ RC Hrošík
Pro děti i maminky připraveno občerstvení. Jinak klasická 
herna.

Středa 29. června / 15.00 hod. / RC Hrošík
Závěrečná herna. Připraveno občerstvení a malé překvapení.

ROZLOUČENÍ S RC

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

Čtvrtek 16. června / 9.00 a 10.00 hod. / Velký sál KD
Divadelní kroužek ZŠ Školní ul. zahraje dvě představení 
uvedené na divadelní přehlídce Bechyňské jaro. 
Určeno pro veřejnost.

HLOUPÉ POHÁDKY

UPOMÍNKA NA CELÝ ŽIVOT

Sobota 18. června / 
19.00 hod. / Velký sál / 
220, 200, 150 Kč
Hořká komedie z dílny 
Neila Simona o síle 
lásky a pochopení, 
která je inspirována 
skutečným příběhem 
slavné filmové hvězdy 
Judy Garland a její 
neméně slavné dcery 
Minneli. V hlavní roli 

Simona Stašová, dále hrají Radka Filásková, Čestmír 
Gebouský, Helena Karochová, Ernesto Čekan, Vojtěch 
Záveský. 
Z důvodu přeložení představení máte druhou možnost 
koupit si uvolněné vstupenky v kanceláři KD, na 
program@kulturnidum.cz, tel. č. 381 213 338.



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

červen 2011 KALENDÁŘ
PŘIPRAVUJEME NA LÉTO

Sobota 2. července / 18. 00 hod. / Klášterní zahrada / 
Vstupné v předprodeji 120, na místě 150 Kč
Letošní čtvrtý ročník komorního festivalu jazzové hudby 
přijedou zpestřit tyto kapely:
   

18.15 KLIKA VEN

19.30 TRIM4

21.00 JAM 4U

22.30 JUICY FREAK

XIX. DIVADLO V TRÁVĚ
Pátek 29. – sobota 30. července / Klášterní zahrada

7

2. 7. 2011Klášterní zahrada

XIX. BECHYŇSKÝ FESTIVAL 

DECHOVÝCH HUDEB
Neděle 7. srpna / 13.00 hod. / Stadion FC Bechyně
LIBKOVANKA, BABOUCI, BLATNIČKA, ŠUMAVSKÁ 
OSMIČKA, KERAMIČKA, CHODOVARKA
Festivalem bude provázet PETR KRONIKA.

KURZ TANCE 

A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Zahájení kurzu v pátek 16. září 2011 v 19.00 hodin ve 
velkém sále KD
Lektoři kurzu: Jiří Beneš s partnerkou
Kurzovné: 1.100,- Kč, prodloužená 100,- Kč, věneček 120,- Kč, 
gardenka 400,- Kč
Přihlášky si lze vyzvednout v kanceláři KD od 1. června nebo 
stáhnout na webových stránkách.
tel. 381 213 338, email: program@kulturnidum.cz
Přihlášky odevzdejte nejpozději do konce srpna 2011!

Předprodej vstupenek 
od 1. června v kanceláři KD, 

městské knihovně, městském muzeu 
a ve stánku Ondřejovi

NA  BK EO CV H R YT N

E IP

Pátek 12. 8.
16.00 zahájení  dobové trhy
19.00 5 ANGELS
19.30 JOSEF VESELÝ (klášter. kostel)
16.00 – 22.00 POLENO, MÝTUS, POČKEJSI, 

DEEP SILENT, MULISI MULISI,WATERPIPE 
(klášt. zahrada)

Sobota 13. 8.
  9.30 dětské zábavné dopoledne 

S KOMEDIANTY NA KÁŘE (klášterní zahrada)
13.00 průvod Kateřina z Ludanic 

a Petr Vok se svou družinou (od KD na zámek)
13.30 výstřel z kanónu (zámek)
13.50 šermíři FEDRFECHTÝŘI
14.15 renes. tance CAMPANELLO
14.30 kejklířská show
15.00 KRUMLOVŠTÍ PIŠTCI
15.20 praporová show, renesanční tance, 

žonglérské vystoupení
16.20 KRUMLOVŠTÍ PIŠTCI
16.40 závěrečné výstřely z kanónu
17.30 pěvecký sbor SONITUS Písek (klášterní kostel)

19.00 JAN BUDAŘ a Eliščin Band 
190/150 Kč ( )

–
 140/90 Kč (zámecká jízdárna)

zámecká jízdárna

změna programu vyhrazena

ROŽMBERSKÉ SLAVNOSTI

Vstupné na oba dny v předprodeji činí 50, na místě 100 Kč.

Předprodejní místa: kanceláře KD, Městská knihovna 
a Městské muzeum Bechyně, infocentrum, pokladna Zámek, 
recepce hotelu Panská, stánek Ondřejovi.
Předprodej zahájen již 1. června!
Držitelé těchto vstupenek mají nárok na slevu vstupného na 
akce v zámecké jízdárně. Na ostatní program mají vstup volný.

Účastníci průvodu v dobových kostýmech 

ostýmy je nutné rezervovat předem, jejich seznam a pravidla 
pro zapůjčení naleznete na www.kulturnidum.cz pod akcí.
Další informace:
tel: 381 213 338
e-mail program@kulturnidum.cz

mají nárok na slevu 
vstupného na akce v zámecké jízdárně. Na ostatní program 
mají vstup volný bez vstupenky.
K

Projekt je realizován 
za finanční účasti 
Jihočeského kraje



+Atletický čtyřboj 
v Táboře

V polovině května jsme se zúčastnili 
atletických závodů v Táboře, konkrétně ve 
čtyřboji, který se skládá ze sprintu na 60 m, 
skoku dalekého / vysokého, hodu kriketem / 
vrhu koulí a závěrečného vytrvalostního 
běhu na 800 / 1000 metrů. Naše družstva 
i přes velkou snahu uzavírala výsledkové 
listiny, ale určitě jsem rád, že se ještě najde 
v dnešní době „počítačového vysedávání“ 
pár dětí, které mají chuť sportovat a poměřit 
své síly s ostatními žáky z jiných škol. 
Uveďme alespoň nejlepší jednotlivce 
v jednotlivých kategoriích. Mezi mladšími 
žáky skončil na pěkném 10. místě Tomáš 
Vítek, Jakub Hruška byl 26., z děvčat se 
nejlépe umístila Jiřina Drdová a Markéta 
Šímová. V červnu nás ještě čeká okresní 
atletická olympiáda, kde se třeba přiblížíme 
k medailovým pozicím.

Mgr. Jan Pazourek

+Medaile z atletického 
čtyřboje

Právě ze soutěží družstev pocházely Ve čtvrtek 12. května odstartovaly školní 
zbylé dvě medaile: na 2. místě skončily atletické soutěže, prvním závodem byl 
mladší žákyně Petra Syrovátková, Verča atletický čtyřboj žáků a žákyň 2. stupně v 
Vosecká, Míša Kolmanová, Verča Kotrbová Táboře. Atletický čtyřboj je soutěž, která 
a Aneta Háziová. prověří sprinterské, vytrvalecké, skokanské i 

Další medaili - bronz - získali mladší žáci vrhačské schopnosti. 
ve složení David Krejčí, Honza Homolka, Týmům pod vedením paní učitelek 
Míra Krasanovský, Honza Hubka a Kuba Kabíčkové a Novotné se vedlo skvěle, 
Veverka. podařilo se získat tři cenné kovy! 

Ve středu 18. května naši sportovci V individuálním závodě se nejvíce dařilo 
usilovali o nejvyšší umístění na okresním Denise Šlechtové, která obsadila 2. místo 
kole Poháru rozhlasu, o týden později se pak mezi staršími žákyněmi. Svou všestrannost 
žáci obou bechyňských škol utkají v tradiční potvrdila především tím, že ve všech čtyřech 
lehkoatletické olympiádě.disciplínách neskončila hůř než na 6. místě! 

O výsledcích budeme informovat Druhou medaili mohla získat i coby členka 
v dalším čísle zpravodajedružstva, zde však holky skončily těsně pod 

stupni na 4. místě… Mgr. Ruda Blažek

+Kroužek gymnastiky

Na pondělí 9. 5. si děvčata z kroužku 
gymnastiky připravila hodinové vystoupení 
pro své rodiče. Dívky cvičily na jednotlivých 
nářadích a na závěr předvedly sestavy na 
koberci. Všechny se moc snažily a rodiče je 
odměnili potleskem. Myslím si, že se akce 
zdařila, a všem 40 rodičům děkujeme za 
jejich podporu a zájem.

Za kroužek gymnastiky
Květa Antolová

+
Ve středu 20. 4. 2011 se druháci nové DEN ZEMĚ

školy zúčastnili akce u příležitosti Dne Země 
v Táboře. Na přípravě soutěžního odpo-
ledne se podílely organizace zabývající se 

V úterý 19. dubna 2011 jsme si na naší ochranou přírody.
škole připomenuli Mezinárodní den Země, Na 10 stanovištích si děti ověřily znalosti 
který připadá na 22. duben. Protože jde např. o koloběhu vody v přírodě, o potravě 
o ekologicky motivovaný svátek, upozor- živočichů; zručnost a vzájemnou spolupráci 
ňující lidi na dopady ničení životního si vyzkoušely při „Cestě pavouků“, při 
prostředí, žáci 2. stupně se zúčastnili akce „Stavbě vodovodu“ atd. Na závěr si všichni 
sběru odpadků. Tato akce trvala 3 hodiny. za odměnu vyrobili vlastní medaili.
Sbíralo se nejenom v centru města, ale Vydařené dopoledne děti zakončily 
i v okolí Bechyně. Odpadků bylo celkem návštěvou nedaleké botanické zahrady. 
39 pytlů, které byly druhý den odvezeny na Všem se výlet líbil a velkým zážitkem byla 
sběrný dvůr. Vrátili jsme se utrmáceni, ale i jízda vlakem, pro některé děti poprvé bez 
s pocitem dobře vykonané práce a odměnou rodičů.
nám byla vynikající zmrzlina!!

Třídní učitelky 
Mgr. Jitka Radvanová Mgr. S. Ingrová a Mgr. Z. Kotounová

Srdečně zveme 
rodiče, sourozence, prarodiče... na

I

v úterý 21. června
od 19 hodin

sKOLNi 

AKADEMII

v
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+Besedy v rámci 
prevence, 

dopravní soutěž 
mladých cyklistů

V první polovině dubna po-
kračovaly na naší škole besedy 
se strážníky Městské policie 
v Bechyni panem Kabelkou 
a panem Halamou.

První cyklus „Prevence 
návykových látek“ byl určen pro 

Oba cykly besed byly zakončeny ve žáky 6. 9. tříd. V daném tématu se děti 
středu 27. dubna školním kolem dopravní dozvěděly více informací o závažnosti 
soutěže mladých cyklistů pro žáky 5. 9. tříd. a škodlivosti kouření, užívání alkoholu, 
Také mladší děti (1. 4. ročník) zakončily měkkých i tvrdých drog.
měsíc bezpečnosti dopravním odpolednem, Druhý cyklus (5.–9. ročník) byl zaměřen 
které se konalo v  pátek 29. 4. na městském na dopravní problematiku a zejména na 
stadionu. Za účasti zástupců Sboru účast dětí a mládeže v silničním provozu. 
dobrovolných hasičů, Policie ČR, Městské Žáci si připomněli správné vybavení jízdního 
policie, DDM Tábor si děti prohlédly techniku kola, bezpečný pohyb cyklisty i chodce na 
těchto složek a vyzkoušely si jízdu zručnosti veřejných komunikacích, své znalosti si 
i jízdu na mobilním dopravním hřišti. ověřili dopravním testem.

Všem, kteří se podíleli na  
akcích pro děti, děkujeme.

Výsledky dopravní soutěže
mladých cyklistů

Kategorie 1:
1. Pospěchová Radka
2. Trusníková Adriana
3. Doudová Lenka
    Ťoupalová Mirka

1. Procházka Radek
2. Mrzena Martin 
3. Mikula Jakub

Kategorie 2:
1. Sopková Nicola 
2. Kopáčková Šárka 
3. Šímová Markéta 

1. Pindej Jiří
2. Pazdera Filip
3. Hruška Jakub 

Mgr. M. Petr

–

–
–

+Pravěk 
– třídní projekt 6.A

Tento projekt navazuje na výuku 
dějepisu v šesté třídě. Naplánovali jsme si 
ho na 3 etapy. V té první se žáci rozdělili do 
tří „pravěkých tlup“, které pak spolu-
pracovaly při stavbách pravěkých chýší. 
Dále si také připravili s pomocí encyklo-
pedie či internetu materiály a obrázky, 
podle kterých vyráběli různé předměty. 
V druhé etapě jsme využili interaktivní 
tabuli, kde jsme shlédli dokumenty 
s pravěkou tématikou. Závěrečná část 
byla vlastní realizací projektu v přírodě. 
Vybrali jsme si malebné zákoutí u říčky 
Smutná, kde jsme strávili příjemný den 
a hlavně udělali spoustu práce. Žáci si 
vyráběli pravěké zbraně a nástroje 
z přírodních materiálů, které si sami 
museli najít. Všechny výrobky jsme pak 
vystavili v 1. pavilonu, kde si je mohl každý 
prohlédnout. Poté tři tlupy postavily chýše, 
využily především větví a vyvrácených 
stromů. Nakonec si žáci zkusili namalovat 
obrázky, samozřejmě tím co kde našli 
a musím říct, že se jim velmi povedly. Našel 
se i čas na opečení buřtů. Nejlépe o tomto 
zdařilém projektu vypovídají fotky (lze najít 
na školním webu), kde můžete sami 
posoudit, jak se tento projekt žákům líbil.

Mgr. Jan Pazourek 

+Projektový den 
v českém jazyce

Již druhým rokem probíráme ve vyučo-
vání literatury a slohu tematiku Den 
čarodějnic.

V každém ročníku z jiného úhlu pohledu. 
Cíl je však jeden, jde nám o zopakování 
vědomostí týkajících se historických 
skutečností, ale i lidových zvyků, které tuto 
Filipojakubskou noc provázejí. 

Nejstarší žáci v letošním roce zhlédli 
Vávrův film Kladivo na čarodějnice, který byl 
zpracován podle skutečných událostí.

Ti mladší si vyzdobili třídu ve stylu 
učňovské čarodějnické školy, přišli v nále-
žitém oblečení a i jejich práce byla zaměřena 
na čarodějnictví. Vznikala různá veršovaná 
zaříkávadla, recepty na lektvary a nechyběly 
ani stránky z kouzelnické knihy.

A tak jsme se učili, čas hodin utekl jako 
voda a ani jsme si nevšimli, že se učíme, 
protože nás práce bavila. Konec dubna je za 
námi a tak zase příští rok, těšíme se.

Čarodějničtí učni ze 7.,8. a 9. třídy

Základní škola Bechyně, Školní 293
si Vás dovoluje pozvat

na školní akademii

„CESTA DO HOLLYWOODU”

V  KOLIK: 19:00 9.A
KDE: Kulturní dům Bechyně     

KDY: 9. června 2011

+Florbalový turnaj
O pohár starosty města Bechyně

Již každoročně se na Zelený čtvrtek utkávají žáci bechyňských škol ve florbalovém klání. 
Letos se prázdninových utkání zúčastnilo celkem šest družstev, která se rozdělila do dvou 
tříčlenných skupin. Po odehrání zápasů ve skupinách následovaly tuhé boje o celkové 
umístění. Ze zisku trofeje se nakonec radovalo mužstvo Los Pedros, které ve finále zdolalo 
Ohnivá káčátka nejtěsnějším rozdílem 1:0.

Všem hráčům i organizátorům děkujeme za příjemné sportovní dopoledne a u florbalu 
zase někdy ahóój. 

Celkové pořadí: 1. Los Pedros, 2. Ohnivá káčátka, 3. FBC Tatran, 4. Nikdo nás nechce, 
5. Malé překvapení, 6. Free

Mgr. M. Petr
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+
Svátek dětí jsme oslavili hned dvakrát - Zprávičky 
výletem do ZOO Ohrada Hluboká nad 

z JAHŮDKY Vltavou a Olympiádou. Poděkování patří 
  

Radě rodičů za obstarání sponzorů na 
I měsíc KVĚTEN byl pro 

dopravu, nafukovací hrad a trampolínu. 
děti plný překvapení. Velmi 

MDD je v MŠ sportovním dnem plných 
nás potěšilo umístění v  sou-

soutěží na naší zahradě, připraveným 
těži ve sběru suchého pečiva 

p. učitelkami. Žluťásci a kroužek břišních 
– naše MŠ obsadila 1. místo!! Ani 

tanců předvedli pásmo písní a tanců při 
s velikonočními obrázky se děti neztratily, 

přejmenování obchodu potravin na Libuši. 
pět jich v další soutěži vyhodnotila Česká 

A na co se můžeme těšit? Na pohádku v KD 
pošta jako nejzdařilejší. Na předškoláky 

a rozloučení s předškoláky u p. starosty za 
v knihovně čekali skřítci Lichožrouti a celý 

přítomnosti rodičů i širší rodiny v Obřadní 
program byl velice zajímavě připraven. 

síni. Stále probíhá soutěž „Nelej olej“ 
Nejvíce se děti těšily na výpravu na zdejší 

(sbírání oleje ze smažení) pořádanou opět 
zámek, byl nám umožněn vstup nejen do 

Ochranou fauny ve Voticích, s vaší pomocí 
parku, ale i na nádvoří a do zadní části, kde 

můžeme získat finanční prostředky na 
jsme obdivovali početné stádo lam. Za 

vybavení MŠ. O MŠ byl první rok vyšší zájem 
zpřístupnění a možnost pobytu děkujeme 

než mohla MŠ nabídnout volných míst. Paní 
Panství Bechyně. Žáci ze ZUŠ pro nás 

ředitelka ihned začala jednat se zřizo-
připravili představení o vodě, ve kterém se 

vatelem (MěÚ) o možnostech navýšení 
prezentovaly všechny umělecké obory, jež 

kapacity školy, RM vydala souhlasné 
mohou děti v  budoucnu navštěvovat. Pro 

rozhodnutí k jednání o navýšení kapacity 
své maminky si všechny děti s  láskou 

školy a přislíbila I finanční prostředky na 
vyrobily zajímavé dárečky. Stejně jako každý 

drobné dovybavení umýváren. Paní 
rok proběhlo fotografování jednotlivých tříd a 

ředitelka pozvala hygieničku k posouzení 
také průzkum hudebnosti u předškoláků. 

prostor a možných úprav, pozvala zástupce 
stavební firmy k posouzení finančního 
ohodnocení nutných změn v MŠ, dohodla se 
s KÚ o podání žádosti o změnu kapacity 
školy na Rejstřík škol. Těšíme se, že se  
podaří ke spokojenosti všech maminek.

  

MH a BV 
Veškeré fotografie a aktuality naleznete 

na stránkách MŠ JAHŮDKA.

vše

+Úspěch v soutěži 
Stírací los Sazky 2011

Stejně jako v minulých letech i letos 
vyhlásila Sazka, a. s. soutěž o zajímavý 
grafický návrh stíracího losu a dalších 
materiálů. Nezávislá komise vybrala 
k ocenění celkem deset soutěžních návrhů 
stíracích losů a po jednom návrhu 
v kategorích Obal na sázenku a Propagační 
leták Superjackpot Sportky. Velmi nás těší, 
že mezi oceněnými v kategorii Stírací los 
byly i dvě studentky naší školy, a to Simona 
Slouková (2.G), která obsadila 5. místo, 
a Adéla Malá (2.M), která skončila na 
místě 7. Slavnostní vyhlášení proběhlo 
29. 4. 2011 v Atriu Sazky, a. s. v Praze.

Úspěchu v soutěži si vážíme, neboť bylo 
přihlášeno 470 soutěžních prací z 22 
středních škol. Velký dík patří také učitelům 
navrhování Liboru Hoškovi a Aleně Kissové, 
kteří se svými studenty dovedli návrhy do 
finální podoby.

Jiří Novotný, ředitel SUPŠ Bechyně

Alena Kissová, Libor Hošek 
a Simona Slouková

Adéla Malá

+Flétnová elita 
na jihu Čech

Již tradičně se v polovině května staly 
Nové Hrady místem setkání hráčů na 
zobcovou a příčnou flétnu. Letošní 8. ročník 
mezinárodní soutěže mladých interpretů se 
konal v pátek třináctého v krásném prostředí 
státního hradu. Navzdory obávanému datu 
konání nám přálo počasí a flétny zněly i na 
prosluněném nádvoří, protože při obrov-
ském počtu soutěžících přišlo každé místo 
na rozehrání vhod.

V rekordním počtu 40 zúčastněných 
ZUŠ z celé republiky i zahraničí se neztratila 
ani ta naše bechyňská – v kategorii do 18 let 
získala Veronika Šímová (třída J. Suka) 
3. místo, do 15 let Monika Hrušková (třída 
J. Albrechtové) 3. místo a v nejpočetněji 
obsazené kategorii do 11 let Adriana 
Trusíková (třída L. Zíty) čestné uznání.

Poděkování za dobrou reprezentaci 
patří kromě děvčat a jejich učitelů i Haně 
Brandtlové za výborný klavírní doprovod.

Luboš Zíta

+
rostlinách a zvířatech, o jejich životě, ale také byli také se stravováním, které bylo Škola v přírodě 
krátce o historii  Šumavy. přizpůsobeno dětem, pestré, velmi chutné 

s výukou plavání Samotná výuka plavání byla časově a vždy obohaceno ovocem.
i kondičně poměrně náročná, ale všichni žáci Chladné a deštivé počasí, které 

V letošním školním roce jsme uskutečnili ji statečně zvládali a naučili se, nebo si postupně přecházelo ve vytrvalé sněžení, 
výuku plavání netradičním způsobem. zdokonalili nejméně jeden plavecký způsob. nám bohužel nedopřálo uskutečnit delší 

Žáci třetí a čtvrté třídy spolu se sedmi Na závěr výuky absolvovali rychlostní soutěž vycházky po okolí a navštívit turisticky 
žáky druhých tříd a třemi žákyněmi z páté družstev a hodnocené vytrvalostní plavání, zajímavá místa. 
třídy odjeli 11. dubna na Šumavu do obce které prokázalo, že účel, pro který jsme na Když jsme se v pátek 15. dubna vraceli 
Srní, kde v krásném hotelu s bazénem školu v přírodě jeli, byl velmi dobře splněn. ze zasněžené Šumavy domů, nechtělo se 
probíhala celý týden výuka plavání. Většina žáků uplavala 200 metrů a dos- nám ani věřit, že už opravdu uplynul celý 

Rozvrhu hodin plavecké školy byl tala „Mokré vysvědčení“ s delfínem, ostatní týden a v pondělí už nepůjdeme do bazénu, 
přizpůsoben veškerý program našeho uplavali alespoň 25 metrů a získali „Mokré ale opět do školy. Přestože se děti domů 
pobytu, přesto jsme si našli několik volných vysvědčení“ s kapříkem. Všichni měli radost těšily, netajily se tím, že se jim pobyt líbil 
chvilek na zopakování alespoň základního z dosažených úspěchů a projevili přání a rády by si jej zopakovaly.
učiva. Využili jsme také možnosti pozvat si na účastnit se tohoto pobytu příští rok znovu. Přejeme proto žákům v příštím školním roce 
besedu strážce Národního parku Šumava a Dětem se velmi líbilo ubytování na útulně stejnou příležitost a stejně pěkné zážitky.
dovědět se mnoho zajímavostí o chráněných a čistě zařízených pokojích a spokojeni jsme Mgr. J. Vašicová

Koncert žáků ZUŠ Václava 
Pichla a dětského pěveckého 

sboru Fringilla ze ZuŠ,
 Praha 8, Taussigova 

se bude konat 
v sobotu 11. června v 18 hod. 

v refektáři kláštera
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Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky 
    z jihočeského
      regionu+

Opět se vracím k laskavému nakla-
datelství Libri, které můžete využít i Vy při 
své objednávce na daný titul se slevou. Při 
objednávce publikace Nakladatelství Libri, 
Na Hutmance 7, 158 00 Praha 5 uveďte 
heslo Bechyně, e-mail: libri@libri.cz

FIŠERA, Zdeněk: 

Encyklopedie městských 
věží v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku.
Praha, nakl. Libri 
2002.

BECHYNĚ 
(okres Tábor)

Městská 
kostelní věž

Děkanský kostel sv. Matěje se nachází 
uprostřed západní strany náměstí, městská 
věž tvoří jeho severovýchodní část. Výška 
věže je 36 metrů.

Předchůdcem Bechyně bylo slovanské 
hradiště z 9. století. Na jeho místě vznikl 
gotický hrad, v jehož předpolí se rozvinula 
osada. Vznik města Bechyně je historicky 
doložen až k roku 1323. Farní kostel se 
uvádí ovšem již ve 13. století. Dodnes stojící 
kostel byl vystavěn patrně na základech 
románského kostelíka, dnešní podoba 
pochází až z počátku 16. století. Teprve při 
stavebních úpravách v letech 1613–15 byla 
vystavěna jeho věž. Jejím tvůrcem byl Jan 
Schütz z Českých Budějovic a mecenášem 
stavby se stal hrabě Adam ze Šternberka 
a též panský hejtman Ondřej Holušický. 
Barokní přestavba kostela proběhla v roce 
1740. Barokní báň věže pochází z let 
1741–43.

Na věži se nacházel byt věžníka 
doloženého více zprávami. V roce 1716 
musel věžný s pomocníkem z věže střežit 
úrodu obilí až do sklizně. Bechyňský měšťan 
z předměstí Antonín Felix v roce 1793 žádal 
o přijetí na místo městského „turnera“ po 
Alexandru Martínkovi. Dne 25. listopadu 

1809 byl ustanoven za věžníka po zemřelém 
Janu Hanušovi Matěj Pelich, učitel 
z Radětic. V roce 1913 došlo k neshodě 
města a velkostatku kvůli opravám světničky 
a kamen. Pro jejich neuskutečnění se musel 
hlásný vystěhovat z věže, a teprve v roce 
1927 po provedených opravách byla věž 
znovu obsazena věžníkem Karlem Klímou. 
Ten se v bechyňské věži narodil v r. 1864 
jako nejstarší syn věžného a obuvníka 
Emanuela Klímy. Když v roce 1935 zemřel, 
převzal po něm funkci věžníka a zvoníka pan 
Bican. Ten v přízemí věže prodával uhlí. Po 
jeho smrti si vdovu kvůli získání funkce vzal 
za manželku František Karažej. V době 
2. světové války fungovala na věži 
poplachová siréna a věžník měl telefonické 
spojení s hasičskou strážnicí. Karažej byl 
poslední bechyňský věžník a zemřel 
v padesátých letech 20. století. Po něm ještě 
určitý čas zvonila vdova Karažejová. 

Věž byla několikrát opravována, 
naposledy v roce 1992–93. Je přístupná 
veřejnosti.

Městská kostelní věž vyniká svým 
barokním průčelím. Půdorys věže tvoří 
čtverec o stranách deset metrů. Je z něj 
patrné, že věž byla ke kostelu dodatečně 
přistavěna. Východní a severní obvodová 
zeď vyniká svou mohutností, jižní, nejslabší 
stranou věž přisedá na zdivo 
kostelního presbytáře. Věž je 
pětipodlažní stavba s pod-
věžím a čtyřmi patry. Podvěží 
tvoří součást kostela a je 
v něm umístěna sakristie. 
Prostor je zaklenut jedno-
duchou hřebínkovou klenbou 
bez žeber v renesančním 
stylu. 

Vlastní vstup do věže vede 
ze západní strany úzkým 
podélným přístavkem, využívaným kdysi 
jako prodejna uhlí věžníka Bicana. Zde je 
začátek dlouhého dřevěného schodiště do 
vlastní věže. To prochází dva metry silnou 
věžní zdí a ústí v prvním patře věže. V tomto 
podlaží choval věžník kozu. Je zde zapuštěn 
krovní prostor zvonice, místnost je doplněna 
výklenkem a oknem k východní straně. Věží 
dále pokračuje vnitřní dřevěné schodiště. 
dlouhého dřevěného schodiště do vlastní 
věže. To prochází dva metry silnou věžní zdí 
a ústí v prvním patře věže. V tomto podlaží 
choval věžník kozu. Je zde zapuštěn krovní 
prostor zvonice, místnost je doplněna 

výklenkem a oknem k východní straně. Věží 
dále pokračuje vnitřní dřevěné schodiště. 

Druhé patro věže slouží jako hlavní 
zvonové patro. Je zde umístěn velký zvon 
a po obvodu se nacházejí čtyři okna 
s půlkruhovým zaklenutím. Rovněž třetí 
patro je zvonové. Zde se nachází zvon 
a menší zvonek. Jednotlivé strany tohoto 
podlaží prosvětlují rovněž velká okna 
s půlkruhovým zaklenutím. Táhla k cifer-
níkům vedou pouze do tří stran. Na západní 
straně ciferník není, aby na hodiny nebylo 
vidět ze sousední vesnice Hvožďan. Na této 
straně jsou pouze výklenky oken v úrovni 
druhého a třetího patra.

Čtvrté patro věže poskytovalo bydlení 
hlásnému. Byt se dělí na velikou předsíň 
a vlastní obytnou světničku. Předsíň se 
vstupem je na severozápadní straně, obytná 
místnost na jihovýchodní straně. Zbytky 
otopného zařízení včetně dlažby v této části 
jsou patrné při západním rohu prostory. 
Komín i dlažba jsou zbudovány z cihel. Síla 
obvodového zdiva činí 41–46 centimetrů, 
tlouštka jediné vnitřní příčky hrázděné 
konstrukce pak 25 centimetrů.

Vstup na ochoz vede z předsíně na 
severovýchodě. Arkádový ochoz je na každé 
straně tvořen pěti toskánskými sloupky. 
Střešní část věže má podobu helmice 
s makovicí a špicí.

Literatura: Chleborad, 1928, Šatra, 
Kronika 1928, J. Burian Kronika 1934-1942, 
Líbal a kol. 1968, E. Poche a kol. 1977, Muk, 
Šimánková 1986, Krajíc 1987, Kuča 1996, 
Krajíc 2002

-ap-

Bechyně, hlásné patro věže, 
zaměření a kresba autor

Bechyně, plán kostela s městskou věží, podle 
Podlahy a Šittlera (1898) překreslil autor, 
městská věž je označena černě
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2Koncová cena 1m  bytu ve výši 11.894,-Kč by 
však platila pouze v případě, že se vše zaplatí ihned 
hotovými penězi. V případě čerpání úvěru, což je u 
rekonstrukce domu pravděpodobné, se tato cena 
ještě prodraží o úroky a poplatky. Navíc prodej ETICI
bytů zřejmě neproběhne do konce letošního roku, 
takže po 1. 1. 2012 ještě čeká nájemníky zvýšení 

za přehodnocení výše prodejní ceny u bytů na DPH a možná nedostupnost dotací, o jejichž 
2sídlišti Na Libuši, za snížení základní ceny poskytování se stále jedná. Tím se cena na 1 m  

nerekonstruovaného bytu na 1.000,- Kč/m2 a za ještě navýší. Uvedené ceny byly získány z faktur, 
zrušení přirážky při koupi bytu po 1. 1. 2014  které nájemníci již zaplatili, z informací o cenách 
podepsalo od 18. 4. do 7. 5. 2011 celkem 578 od společnosti Bytenes a z poptávkových řízení 
občanů, z toho 573 občanů města Bechyně, to je uskutečněných u stavebních firem na Táborsku. 
12,69 % plnoletých občanů našeho města. Vzhledem ke špatnému stavu bytů a hlavně domů 

Děkujeme všem, kteří svým podpisem petici všechny kalkulované rekonstrukce nájemníci buď 
podpořili. Velký dík za spolupráci patří také paní již ve svých bytech provedli v minulosti, nebo v 
Buchtelové, Simandlové a Rychlíkové. Děkujeme budoucnu budou muset dříve či později provést. A 
také i všem ostatním občanům, kteří z vlastní zřejmě i některé další, které zde nebyly vyčísleny. 
iniciativy petici šířili a sbírali podpisy. Výše uvedená finanční kalkulace byla také 

Petice byla předána dne 9. 5. 2011 podkladem pro požadavek snížení základní ceny o 
2v odpoledních hodinách do rukou starosty Města 2.000,-Kč – tedy na 1.000,-Kč/m .

pana Mgr.Jaroslava Matějky. Spolu s peticí byl Pan starosta uvádí, že tržní cena obvyklá bytu 
2předán pro každého zastupitele otevřený dopis v Bechyni je 7.200,-Kč/m . Tato tržní cena obvyklá 

tohoto znění: je však tržní cenou u částečně rekonstruovaných 
bytů v částečně nebo zcela rekonstruovaných Vážení zastupitelé,
domech. Odhlédněme od skutečnosti, že 

na první pohled se vám může zdát, že se jedná nájemníci budou kupovat mnohem starší byty ve 
o nereálně nízkou částku. Je třeba si uvědomit, že starších domech, než se v realitních kancelářích 
jde o cenu základní. Tudíž o byt, kde nebylo nic prodávají. I tak z výše uvedené kalkulační tabulky 
rekonstruováno po 1. 1. 2001. Topení kamny, vyplývá, že nájemníci Na Libuši budou kupovat byt 
okna ve velmi špatném stavu, staré elektrické s možnou koncovou cenou 11.894,-Kč, tedy s 
rozvody, dveře, podlahy, koupelna. Dům jako celek cenou o 4.694,-Kč dražší, než je uváděná cena 
bez nové střechy a bez izolace. Některé komíny a obvyklá. Z toho důvodu jsme přesvědčeni o tom, 

2střechy jsou ve velmi špatném stavu. Domy jsou že ani po snížení základní ceny o 2.000,-Kč/m  by 
staré ca. 55 let. Jde o cenu nejnižší možnou za nešlo o výprodej městského majetku. 
nejhorší možný byt. Průměrný byt bude mít jistě Věříme, vážení zastupitelé, že při svém 
nějakou další přirážku a cena půjde nahoru, viz jednání k výše uvedené finanční kalkulaci 
pravidla prodeje. Vámi odsouhlasené přirážky přihlédnete, že své rozhodnutí přehodnotíte a že 
respektujeme. základní prodejní cenu snížíte.

Cena, kterou požadujeme v petici, nebyla Děkujeme.
stanovena náhodně. Věnujte, prosím, pozornost Za petiční výbor Ing.Martin Herza 
následující kalkulaci: a Ing. Ivana Pokorná

2Finanční kalkulace koncové ceny bytu na 1 m :
2Pro jednoduchost uvažujme, že nájemník koupí byt o výměře 63 m  (2+1) za základní cenu, v domě je 18 bytů

Položka Cena / dům (Kč) Cena / byt  průměr (Kč) Přepočet (Kč/m2)
2 2koupě bytu 63 m  á 3.000,-Kč/m x 189 000 3 000
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tu výměna oken x 40 000 635

plyn. topení včetně kotle x 65 000 1 032

nový rozvod elektřiny x 35 000 556

Rekonstrukce kuchyně vč. spotřebičů x 60 000 952

rekonstrukce koupelny a WC x 90 000 1 429

rekonstrukce balkónu x 5 000 79

re
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rekonstrukce střechy komplet 1 650 000 91 667 1 455

izolace základů domu 1 100 000 61 111 970

vložkování komínů pro tuhá paliva 50tis./komín   

zateplení pláště + fasáda 1 200 000 66 667 1 058

3 vchody jen stoupačky  
(rozvod elektřiny + malování) 225 000 12 500 198

ostatní společné prostory 
(rozvod elektřiny + malování) ???  

centrální odemykání
+ zvonky (27tis.Kč na 1 vchod, 3 vchody) 81 000 4 500 71

zateplení střechy (450,-/m2)
+ zateplení sklepů (650,-/m2) 520 000 28 889 459

Celkem : 4 776 000 749 333 11 894

Publikovaná průměrná cena obvyklá: 7 200

Rozdíl od průměrné ceny obvyklé  : 4 694

Petice požaduje snížení o Kč: 2 000

+Petice za snížení cen bytů 
– reakce na článek pana starosty

Já to vezmu od konce: pane starosto, nechtěl 
byste Vy ze svých příjmů přispět na zimní a po-
zimní údržbu komunikací a chodníků v Bechyni? 
Víte, kolika lidem by se šlo lépe do práce a do 
obchodů? A mohli byste k tomu použít odměny 
i příspěvky, na které pod hlavičkou nějakých 
pracovních stáží v cizině přispívá společnost 
blízká JETE starostům v okolitých obcích? A konec 
konců i ze svého platu, který určitě není 12 tisíc 
čistého jako mám já, farář. A jako občan doufám, 
že jako starosta půjdete nám, všem občanům, 
osobní angažovaností příkladem.

Zdá se Vám tento požadavek absurdní? Mně 
ano, ale takovýto argument jste použil vůči panu 
Herzovi. Co má společné jeho soukromí 
s prodejem bytů? Jsou snad ty byty Vaše?

Pak píšete: „Nevím, kde autoři petice zjišťovali 
ceny bytů, mohl bych zde uvést příklady daleko 
vyšších cen, než jsme stanovili my, ale to si 
snadno každý může zjistit sám.“ Tak Vás prosím, 
abyste to uvedl konkrétně. Jako protiváhu uvedu, 
že v Košicích na Slovensku (druhém největším 
městě Slovenska) na sídlišti Luník IX se rozhodli 
paneláky zbourat, protože se nenašel žádný 
investor, který by tato obydlí dal do pořádku. 
(Z důvodů „obecně“ známých.) 

V pravidlech o cenách bytů mně osobně chybí 
hodnocení kvality bytů. Když jsem stěhoval paní 
učitelku ze ZUŠ-ky na sídliště, šla do bytu, ve 
kterém se nedaly zavřít dveře do koupelny – posun 
mezi horním a dolním rohem dveřních futrů byl víc 
než deset centimetrů. Zdi křivé - boule, a když pan 
Lála pokládal koberec, tak ze všech stran musel 
porůznu řezat, protože nějaká rovnoběžnost byl 
tehdy asi pojem neznámý. Divím se, že 
splachovací záchod nebyl nadstandard. Normálně 
by za takové „výdobytky“ socializmu měly být 
slevy. Bourané auto, ačkoli opravené v značkovém 
servisu, taky ztrácí na hodnotě. A obyvatelé těchto 
bytů by našli i jiné nedostatky.

A teď budu trochu nahlas písemně přemýšlet: 
výnosy z prodeje bytů měly pravděpodobně 
sloužit na splácení úvěru, který si město vzalo na 
financování opravy náměstí. Aby těch financí bylo 
co nejvíc, pravděpodobně proto je přirážka za 
koupi po 1. 1. 2014. Jinak si totiž tuto přirážku 
nedovedu vysvětlit, protože účetní hodnota 
majetku – i obecních bytů – stářím klesá. (Viď na 
adrese http://www.mestobechyne.cz/cz/urad-
samosprava/verejne-zakazky/ „Poskytnutí 
investičního úvěru na financování rekonstrukce 
náměstí T. G. Masaryka v Bechyni“)

V souvislosti s peticí ale jeden závažný 
problém. K 1. 1. 2001 bylo v Bechyni evidováno 
5996 obyvatel, k 1. 1. 2010 jich bylo 5467. Rozdíl 
529 obyvatel. Při dotacích od státu na obyvatele 
ztrácíme příjmy. V případě, že počet obyvatel 
klesne pod pět tisíc, budou ty ztráty ještě větší. Já 
se tedy ptám, co normálního a občanům 
přínosného jste za svých třináct let starostování 
vymysleli, aby lidé zůstali bydlet v Bechyni? 

V obci Řepeč u Opařan obec nabízí zasíťované 
2

pozemky (170 Kč/m ) s tím, že když mladá rodina 
postaví hrubou stavbu a zaváže se bydlet v obci 20 
let, dostane polovinu ceny pozemku nazpátek. 
A každoročně (podle vyjádření starosty) tam 
kolaudují několik domů. Škola a zdravotní 
středisko je v Opařanech, do Tábora asi 10 km. 
Auto je už dneska standard. A to nevím, co ještě 
plánují v obci Sudoměřice u Bechyně.

A co se stane, když se byty neprodají? Na 
splácení zůstatku tohoto úvěru si město buď 
vezme další půjčku, nebo hodně seškrtá kolonku 
„výdaje“ v rozpočtu (patrně mimo kolonky mzdy 
a odměny), nebo navýší přímé platby – různé 
obecné poplatky, nebo vymyslí ještě něco jiného.

Jozef Leškovský 

+Peticí za snížení ceny bytů se bude 
zabývat Zastupitelstvo města Bechyně 

na svém nejbližším jednání.

Jaroslav Matějka, starosta města

Pozn. redakce: Vzhledem k tomu, že 
stanoviska obou stran byla otištěna a další 
jednání by měla probíhat na jiné úrovni, 
budeme pro příště zveřejňovat pouze 
výsledky těchto jednání.
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+Jménem Klubu vojenských důchodců Proto bychom se chtěli zeptat, kde pan 
a Svazu vojáků z povolání bychom Gärtner vzal svá tvrzení o tzv. lampasácích 

chtěli reagovat na článek pana M. Gärtnera (výraz ukazuje na kulturnost pisatele) a jejich 
ke 40. výročí otevření Kulturního domu údajném využívání vojáků základní služby, 
(Městský zpravodaj květen 2011, str. 4) kteří prý chodili místo nich na brigády, na 
a uvést některá jeho tvrzení na pravou míru. nahrazování hodin tělocviku brigádnickými 

hodinami za "zápočet". Kolik mu bylo v té Pravdou je, že ve zmíněném období byl 
době let a jak se on sám podílel na výstavbě nedostatek peněz, materiálu, strojů atd., ale 
města? Bylo snad v neprospěch města, že nelze se ztotožnit s jeho tvrzením, že k tomu 
na stavbě kulturního domu v rámci možností dopomohl spíše Pán Bůh. Starší občané 
armády pomáhala vojenská stavební města Bechyně si jistě vzpomenou na 
technika? Nelze ani souhlasit s tvrzením, že období, jak vypadala Bechyně v r. 1955, kdy 
se kulturní dům po jeho uvedení do provozu začínala vojenská posádka, a jak se po jejím 
stal základnou tehdejších vojáků z povolání. příchodu postupně měnila tvářnost města - 
Myslíme si, že kulturní dům sloužil a slouží co všechno se za přispění posádky 
především potřebám občanů města.společnými silami občanů Bechyně podařilo 

vybudovat - od výstavby bytů, stadionu, kina, Ing. Karel Karas
mateřské školky atd. Při hodnocení 
minulého vývoje je zapotřebí brát v úvahu 
všechny faktory a není možné jen různými 
polopravdami znevažovat úsilí nás všech.

Poznámka redakce: Tímto uzavíráme 
diskuzi o tomto marginálním vyjádření. 

– ap –
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2. čtvrtek, 3. pátek 20 h
HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ

Filmová komedie USA Natalie Portman 
a Ashton Kutcher.

Do 12 let nevhodné, 112 min, 70,-Kč

6. pondělí, 7. úterý 20 h
JSEM ČÍSLO ČTYŘI

Alex Pettyfer v hlavní roli akčního 
sci-fi thilleru USA.

Mládeži přístupné, 109 min, 70,-Kč

9. čtvrtek, 10. pátek 20 h
LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI
Romantická komedie USA.

Do 15 let nepřístupné, 112 min, 70,-Kč

11. sobota 20 h, 12. neděle 17 h
ČERTOVA NEVĚSTA

Nová pohádka Zdeňka Trošky.
Mládeži přístupné, 101 min, 70,-Kč

13. pondělí, 14. úterý 20 h
VŘÍSKOT 4

Premiéra širokoúhlého filmu USA.
Do 15 let nepřístupné, 103 min, 75,-Kč

16. čtvrtek, 17. pátek 20 h
ZKUS MĚ ROZESMÁT

Adam Sandler a Jennifer Aniston 
v hlavních rolích filmové komedie USA. 

Mládeži přístupné, 116 min, 70,-Kč

18. sobota 20 h, 19. neděle 17 h
MÁMA MEZI MARŤANY

A
v českém znění.

Mládeži přístupné, 90 min, 70,-Kč

23. čtvrtek, 24. pátek 20 h
CZECH MADE MAN

S poctivostí leda pojdeš. Černá komedie 
s Janem Budařem v hlavní roli.

Do 15 let nepřístupné, 90 min, 70,-Kč

25. sobota, 26. neděle 20 h
SVĚTOVÁ INVAZE

Akční katastrofické sci-fi USA.
Do 12 let nevhodné, 112 min, 70,-Kč

27. pondělí, 28. úterý 20 h
ODNIKUD NĚKAM

Stephen Dorff a Elle Fanning 
v hlavních rolích filmového dramatu USA 

z hoollywoodského prostředí. 
Do 15 let nepřístupné, 98 min, 70,-Kč

30. čtvrtek, 1. pátek 20 hod
KAZATEL

Apokalyptický sci-fi thriller USA.
Do 12 let nevhodné, 87 min, 70,-Kč

nimovaná komedie USA pro celou 
rodinu 

+Kdo ničí květinovou výzdobu v Bechyni?

V měsíci květnu provedla společnost Bytenes Bechyně novou výsadbu květin do mobilních 
dřevěných květináčů na ulicích Libušina a Písecká. Cílem bylo zpříjemnit procházky po těchto ulicích 
a zlepšit vzhled města. Bohužel velice brzy se začaly sazenice květin ztrácet a bylo nutno je doplňovat. 
Situace došla tak daleko, že finanční limit na novou výsadbu rok 2011 je téměř vyčerpán. Např. v týdnu od 
16. – 23. 5. 2011 bylo zcizeno 25 kusů sazenic. Vzhledem k této situaci byla přijata opatření k zjištění 
pachatelů těchto krádeží. Budou nainstalovány mobilní kamery a Městská policie bude tomuto problému 
věnovat zvýšenou pozornost. Upozorňujeme, že v případě dopadení pachatele bude postupováno 
v souladu s trestním řádem ČR. Mrzí nás, že jsou mezi námi jedinci, kteří ničí práci druhých a kazí snahu 
o hezčí prostředí v městě Bechyně.

Miroslav Král, jednatel společnosti Bytenes Bechyně

+

a Písecké ulici, částečně opravena 
a natřena. Alespoň pro tuto sezónu by tak 
napomohly k oživení a doplnění zeleně. Je 
velmi smutné a nepochopitelné, že někteří 
naši spoluobčané okamžitě po osázení 
těchto kontejnerů využívají sazenice pro 
zkrášlení svých oken a zahrádek, tedy 

Děje se v Bechyni kradou to, co by mělo zpříjemňovat prostředí 
nejen Bechyňákům, ale i návštěvníkům 
města.

Začátkem května firma Bögl a Krýsl S péčí o vzhled města souvisí i zimní 
zahájila dlouho očekávané práce na údržba a jarní úklid ulic a chodníků. Přes 
rekonstrukci náměstí. V předstihu byly všechny připomínky, které se k práci 
nejprve odstraněny všechny živičné Bytenesu objevují, je třeba říci, že úklid 
asfaltové plochy, následně započaly, dle běžného sněhu probíhal bez větších 
harmonogramu prací, skrývky v severový- problémů, v ranních hodinách se ukázalo 
chodní části náměstí. Tyto práce se bohužel přínosným posunutí nástupu úklidové čety 
neobejdou bez hluku, zvýšené prašnosti či na pátou hodinu, aby tak byly prohrnuty 
dočasných omezení průjezdnosti a parko- především trasy k nádraží a hlavní ulice, 
vání, prosíme proto o pochopení a trpělivost. podle toho, jak ve městě začíná den. Jarní 
Současně zde začali pracovníci Husitského úklid díky počasí započal s předstihem, i když 
muzea v Táboře ve vybraných místech komplikace působily poruchy na úklidových 
provádět záchranný archeologický výzkum, strojích. Podle zkušeností z jiných měst 
který je ze zákona povinnou součástí stavby i podle reakcí řady návštěvníků patřila 
a je (bohužel opět ze zákona) hrazený Bechyně k prvním uklizeným, za což patří 
investorem. Bechyňská ostrožna byla pracovníkům Bytenesu poděkování.
obydlena již od pravěku, dá se tedy očekávat Na stadionu probíhá úprava odvodnění 
množství zajímavých nálezů a poznatků hřiště na plážový volejbal, dokončeny byly 
z různých dob, zejména z doby železné i opravy na bazénu. V současné době je již 
(Keltové), střední doby hradištní (Slované) napuštěný, dolaďuje se chemická úprava 
a samozřejmě z období od vrcholného vody, aby od začátku června byl bazén, 
středověku až po novověk. Díky dlouholeté v závislosti na počasí, v provozu.
výborné spolupráci s Husitským muzeem je Poslední poznámka se týká „zaručených 
oboustranně velký zájem o co nejnižší informací“, které již několik týdnů kolují po 
náklady na výzkum a co nejmenší zdržení Bechyni. Fámy o dotacích městu za umístění 
stavby. Význam Bechyně v minulosti si však nepřizpůsobivých občanů, o jejich ubytování 
toto zaslouží. Výsledky výzkumu budou po v městských bytech či Senožatech, o doho-
jeho ukončení a předběžném zpracování dách s některými městy, které chtějí k nám 
prezentovány všem zájemcům formou někoho stěhovat, a nejrůznější další vývojo-
přednášky, článku ve zpravodaji, krátkodobé vé varianty této zprávy jsou nepravdivé. 
výstavy, nejvýznamnější nálezy bychom rádi Nikdo samozřejmě nemůže ovlivnit to, komu 
umístili v Městském muzeu a některé soukromí majitelé bytů v Bechyni svůj byt 
poznatky pak využili pro zvýšení zájmu pronajmou. Město ale žádné podobné 
turistů o naše město. aktivity neprovádí ani nezvažuje.

Výrazným zásahem do podoby náměstí 
Jiří Beneš, místostarostabylo pokácení zbylých vzrostlých stromů. Je 

to pochopitelně velmi citlivá a emoce 
vzbuzující záležitost, bylo by však otázkou 
několika let, kdy by díky špatnému 
zdravotnímu stavu většiny z nich začaly 
padající větve ohrožovat chodce. Tyto 
většinou neudržované stromy by rovněž 
výrazně narušovaly plánovaný vzhled 
náměstí s výsadbou jiného druhu nižších 
stromů s korunou zapěstovanou ve stejné 
výši. Věřím, že budoucí vzhled náměstí tento 
radikální zásah ospravedlní.

Před započetím stavebních prací byly 
z prostoru náměstí odvezeny dožívající 
dřevěné kontejnery na zeleň. Většina z nich 
byla následně rozmístěna v Libušině 
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Policie upozorňuje občany na zrušení zloděj nataženou přes hlavu. Z místa utíkal 
telefonních linek na Obvodním oddělení směrem k ulici Lázeňská do údolí řeky 
Bechyně. Jedná se o linku číslo Lužnice. Poškozené byla způsobena škoda 
381 202 01X (kdy X je předvolbou 1–9). ve výši téměř 14.000,- Kč. 
V platnosti nadále zůstávají telefonní Počátkem měsíce května krátce před 
čísla 974 238 750, 381 211 014 a fax sedmou hodinou ranní se na Obvodní 
974 238 759. V případě nedostupnosti oddělení Bechyně dostavila barmanka 
stávajících linek je policie dostupná jednoho z místních non-stop podniků 
cestou Operačního střediska Tábor na a sdělila, že kolem čtvrté hodiny ranní byla 
lince 974 238 101, v nouzi linkou v baru přepadena. Do vnitřních prostor vpadl 
tísňového volání č. 158. lupič, který ji pod pohrůžkou použití nože, 

který držel v ruce, donutil k vydání finanční 
Policisté v Bechyni připomněli ve dnech  hotovosti v řádu několika tisíců korun. Dle 

od 4. do 8. dubna chodcům, zejména těm jejího popisu se jednalo o statného, asi 
nejmladším, jak správně přecházet vozovku. 180 cm vysokého muže, štíhlé postavy. 
Preventivní akce „Zebra se za Tebe Obličej měl maskován černou pletenou 
nerozhlédne“ je zaměřena na kontrolu kuklou s otvory pro oči. Hovořil česky a byl na 
dodržování pravidel správného přecházení ni hrubý. I přes téměř tříhodinovou prodlevu 
pozemních komunikací. Policisté si pro děti od spáchání skutku policisté okamžitě 
opatřili mimo oficiálních i jiné upomínkové zahájili patřičné kroky. Hned první úkony 
materiály a při akci oslovili celkem 137 však prokázaly řadu nesrovnalostí ve 
chodců. Reakce oslovených občanů byly výpovědi ženy a zjištěných skutečnostech. 
vesměs kladné. Netrvalo dlouho a zkušení policisté mohli 

Policisté prošetřují případ krádeže, ke šetření loupeže ukončit. Žena si vše 
kterému došlo po druhé hodině po půlnoci vymyslela. Na svém pracovišti měla finanční 
počátkem měsíce dubna. V prostoru před nesrovnalosti a naivně si myslela, že je tímto 
vchodem do restaurace lázeňského domu způsobem zahladí. Svým jednáním se však 
byla okradena žena. V nestřeženém mohla dopustit přestupku křivého vysvětlení, 
okamžiku k ní přistoupil zloděj, který jí strhl za který jí ve správním řízení může být 
kabelku, kterou nesla přes rameno. Dle udělena pokuta až do výše 50.000,- Kč. 
jejího popisu byl pachatelem mladý muž ve Všechny okolnosti případu policisté posoudí 
věku kolem 25 let, štíhlé postavy. Z jeho a prošetří.
oblečení si poškozená vybavuje mikinu npor. Bc. František Filip 
tmavě hnědé barvy s kapuci, kterou měl vedoucí oddělení

POLICIE INF  RMUJE

+
Želče. Po soutěži předal poháry a medaile Svatý Florián 
vítězům starosta města pan Matějka.

byl při nás Při této akci též proběhla prezentace 
renovovaného historického automobilu V sobotu 7. května proběhl 11. ročník 
Praga V3S CAS 16 s dobovou ukázkou. Na soutěže družstev v požárním útoku O pohár 
celkovou opravu tohoto vozidla z roku 1957 starosty města Bechyně. Počasí bylo 
finančně přispěla Nadace ČEZ a Sbor nádherné a soutěžící bojovali jako o život.
dobrovolných hasičů Bechyně. Prezentace Dopoledne soutěžily děti. Největší 
a ukázky se na pozvání zúčastnili ředitel úspěch u diváků měli nejmenší malí hasiči. 
nadace ČEZ pan Šuch z Prahy a zástupce V kategorii přípravka zvítězily děti ze Želče, 
Jihočeského regionu nadace pan Foltýn.  v mladší kategorii děti ze Zhoře u Tábora 
Pánové si vyzkoušeli vozidlo v akci a za a ve starší kategorii zvítězilo družstvo 
potlesku diváků si též zastříkali.Hlavatce. Odpoledne soutěžila družstva 

Akce se vydařila nejen díky krásnému mužů a žen. Vyhráli muži ze Slap a ženy ze 

počasí, ale i díky dobré organizaci pracovní 
čety bechyňských hasičů a jejich velitele 
a také díky spolupráci pracovníků Kulturního 
střediska města Bechyně, které oslavilo 
40. výročí otevření kulturního domu. Celou 
akci též podpořila skupina ČEZ Jaderná 
elektrárna Temelín. Všem organizátorům 
a příznivcům děkuji.

J. Uličná, starostka SDH Bechyně

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

Turistický pochod 

Od pramene 
Židovy strouhy:

Turistický pochod je součástí seriálu 
akcí pořádaných k celoevropskému 
setkání turistů Eurando 2011, který 
organizují Španělé ve městech Almeria a 
Granada v říjnu 2011. Průvodním tématem 
je voda, jako životodárná tekutina. V České 
republice byl zahájen seriál akcí k 
EURORANDU 2011 pod názvem „Voda ze 
střechy Evropy“. Klub českých turistů v 
rámci této celoplošné akce organizuje 176 
pochodů při kterých bude z pramenů a toků 
řek, studánek a minerálních pramenů 
odebrána voda. Akce pořádají jednotlivé 
odbory KČT prakticky na celém území 
našeho státu.

Termín konání 
sobota – 18. června 2011

Start pochodu: 8.30 – 9.30 hodin od 
budovy Muzea turistiky v Bechyni, Široká 
ulice čp. 48.

Cíl pochodu: soutok potoka Židova 
strouha s řekou Lužnicí. Slavnostní 
zakončení a odběr vody se uskuteční ve 13 
hodin.

Trasy pěšího pochodu v délce 10 – 18 km 
vedou malebným údolím Židovy strouhy.

Na krátké dětské trase jsou pro 
účastníky připraveny soutěže. V cíli na 
soutoku Židovy strouhy a Lužnice bude 
zabezpečeno občerstvení.

Účastníci obdrží pamětní list, mohou si 
zakoupit pamětní odznak.

K účasti Vás srdečně zve pořádající Klub 
českých turistů - odbor Bechyně, o. s.

Informace:
Petr Chaloupek – předseda odboru, 

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

E-mail: chaloupek.velo@seznam.cz
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POHŘEBNICTVÍ
Josef Buřič

Novodvorská 301,  391 65 Bechyně

tel. 381 215 537
mobil 602 279 102

non stop služba 602 447 007
e-mail ps.bechyne@seznam.cz 

+5. ročník fotbalového 
Jarního turnaje dívek 

v bechyňské hale 28. 4. 11

V hale 2.ZŠ se sešly staré známé týmy ze 
soběslavského gymnázia, 2. ZŠ Bechyně-
hvězdya SUPŠ Bechyně. Mrzelo nás všechny, že 
nemohla přijet príma parta z táborské „zdrávky“, 
ale nahradil je naštěstí tým mládežnic z 2. ZŠ 
(naděje). Hrálo se 4 hráčky v poli + brankář na 
1 × 20 minut.
ZŠ naděje - SUPŠ 0:6 - Verča Hrdličková (2) 
naděje rychle načala a pak už se to sypalo. Další 
přidaly Eva Kalinová (3) a Kája Vopičková (1).
Soběslav – ZŠ hvězdy 0:6 
Hvězdy „Sobíky“ jednoznačně přejely!
ZŠ hvězdy – ZŠ naděje 8:0 
Koncert hvězdiček suverénně pokračoval.
Soběslav – SUPŠ 3:2 
V začátku jsme sice dostali gól, ale holky hrály 
dobře. Netrvalo dlouho a Eva Kalinová vyrovnala 
a Eliška Myslivečková zaslouženě otočila vedení 
na naší stranu. Když ale se po náhodné střele 
z dálky míč záhadně odráží do branky, holky to 
rozhodilo tak, že hned po rozehrání nechají 
soupeřkám míč a na prudkou střelu k tyči Verča 
nedosáhla. A pak už to nestojí za nic.
Soběslav – ZŠ naděje 3:1 
Naděje bojovaly jak o život a zápas byl dlouho na 
vážkách. Až nezkušenost v závěru rozhodla. 
ZŠ hvězdy – SUPŠ 2:2
Hned v úvodu potrestala Denisa Šlechtová naše 
chyby v obraně, ale pak holky zase začaly hrát 
pěkný fotbal. Hezké nahrávky, častá střelba a góly 
Káji Vopičkové a Verči Hrdličkové nás přivedly 
k remíze. Ta ale bohužel stačila jen na 3. místo!
O 3. místo – ZŠ naděje – SUPŠ 1:6
Naštvané holky hrnuly na soupeřky jeden útok za 
druhým a střílely ze všech pozic. Střídavě se 
trefovaly Eva Kalinová (3) a Verča Hrdličková (2). 
eliké nadšení zavládlo, když se gólu dočkal i tým 
nadějí – hezky zavěsila Míša Kolmanová. My jsme 
se zase náramně radovaly, když dala gól naše 
Tamka Patryová a ozdobila tak svůj vynikající 
výkon v průběhu celého turnaje. 
Finále – ZŠ hvězdy – Soběslav 0:2
První zápas skončil jednoznačným vyhrnovákem, 

o to větší ale bylo překvapení ve finále! Hvězdy 
hrály nějak bez jiskry a soběslavské holky si na ně 
vyloženě počkaly. Nikam se nehnaly a trpělivě 
čekaly na svojí šanci. A v polovině zápasu se 
dočkaly. Všeobecně očekávaný tlak hvězd se 
překvapivě nekonal a pohoda soběslavských 
přinesla druhý rozhodující gól chvíli před koncem. 
Překvapivé, ale zasloužené vítězství.
V oranžových dresech „SPŠK – Reality Horňák“ 
nastoupila sestava: v brance – Verča Gigalová, v 
poli – Verča Hrdličková ©, Eva Kalinová, Katka 
Levá, Eliška Myslivečková, Tamka Patryová, Aneta 
Samcová, Kája Vopičková a na lavičce zapisovala 
se zraněnou nohou naše nejlepší hráčka Martina 
Hliňáková,
MISS turnaje Petra Syrovátková (2. ZŠ naděje), 
nejlepší brankářka Kateřina Bryllová (Soběslav), 
nejlepší střelec Denisa Šlechtová (2. ZŠ hvězdy), 
nejlepší hráčka Tamara Patryová (SUPŠ Bechyně).

V. Šťastný

Městský zpravodaj Bechyně / 15ČERVEN 2011

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
opět prodává slepičky snáškových 
plemen: 

Stáří slepiček: 14 17 týdnů.

Dominant  žíhaný, kropenatý, černý 
a bílý.  Mimosezonní prodej.

Cena v akci:  120 – 135 Kč

Prodej se uskuteční: 
Neděle 19. června 2011 ve 14 00 hod.
Bechyně  u vlakového nádraží  

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

– 

–

Prodej st. pozemku se stodolou 
2o celkové rozloze 1444 m  a oplocené 

2zahrady o rozloze 1156 m  na 
Plechamru v obci Bechyně. Více 
informací na www.andelreality.com 
nebo na tel. 774 616 800.

+Kanoistika
 – TJ Jiskra Bechyně

Slalom - Krajský přebor ve slalomu na 
divoké vodě se konal začátkem května 
v Táboře na Harachovce, kde organizátoři 
postavili velmi pěknou přírodní trať. Kvarteto 
našich kajakářů se neztratilo a vybojovalo 
několik cenných umístění. Krajským 
přeborníkem ve slalomu se stal mezi žáky 
mladšími Filip Zvolánek, mezi muži Michal 

Háša, jenž společně s Honzou Pazourkem 
na deblkanoi vypádlovali stříbrné medaile. 
Kolekci cenných kovů doplnil třetím místem 
Pavel Pazourek v kategorii mladších 
veteránů (35-45 let), hned za ním skončil 
jeho bratr Jan Pazourek. Svou první sezónu v 
Českém poháru ve slalomu zažívá mladší 
dorostenec Jan Zvolánek, který jezdí na 
deblkanoi společně s Hynkem Pechlátem ze 

 

Sušice. Závodí se na nejnáročnějších 
terénech v Česku (Špindl, Trója, Lipno), proto 
budou tyto závody především o sbírání 
zkušeností. Zatím se pohybují na začátku 
třetí desítky, jejich nejlepším umístěním byla 
19. příčka v Tróji a 20. místo ve Veltrusech, zá-
vodilo se na umělých slalomových kanálech. 

Sjezd – také sjezdaři měli svůj krajský 
přebor, poprvé se konal v Českém Krumlově 
na zajímavé trati, neboť zde Vltava protéká 
centrem města, zpestřené čtyřmi jezy. Pouze 
dvoučlenná bechyňská výprava nevyšla 
naprázdno, Michal Háša zvítězil v kajaku 
mužů, mezi veterány mladšími vybojoval 
2. místo Jan Pazourek. Ve vloženém závodě 
tříčlenných štafet, kde je doplnila Kristýna 
Grégrová na singlkanoi, skončili na 3. místě.

Rafty – 11. ročník raftových závodů se 
bude konat v sobotu 9. července pod 
Bechyňskou duhou. Zveme všechny 
příznivce vodních sportů a recese! Závodí se 
v pěti kategoriích – muži, ženy, mixy, mládež, 
veteráni a také se soutěží o nejlépe 
ustrojenou posádku. Startovné 50,- Kč 
osoba, děcka za polovic. 

za oddíl kanoistiky pazi



ČISTÍRNA PEŘÍ
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�Bechyně - 
bývalý dům služeb

tel: 602 659 011 

�Malšice - bývalý Bazar

Autohas

p. Dlouhá

tel: 604 925 690
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Netradiční kurzy angličtiny

Potřebujete se domluvit?
Výuka zaměřená na 

mluvené slovo
Kurzy pro úplné i věčné 
začátečníky, pokročilé

LÉTO 2011 – červenec, srpen
Zápis zahájen

Celoroční kurzy
září 2011 - červen 2012
místo výuky - Bechyně, Tábor
Kontakt: telefon 604 375 619

info@myslianglicky.cz

OČNÍ OPTIKA
Soběslav, Palackého 64
Po, St: 9 – 13 14 – 18
Út, Čt, Pá: 8 – 13 14 – 17
So: 8 – 11

Brýle sluší každému
Jen u nás se můžete vidět najednou ve 

čtyřech různých obrubách na čtyřech 
fotografiích nebo na čtyřech sekvencích 
videa. 

Velké množství kvalitních brýlových 
obrub, 3D diagnostika systému Visioffice a 
naše znalosti a zkušenosti jsou pro Vás 
garancí, že v nových brýlích budete nejen 
skvěle vidět, ale i perfektně vypadat.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Tel.: 381 214 996
www.mmoptik.cz

PODLAHÁŘSTVÍ
VZORKOVÁ PRODEJNA

www.podlahy-tyn.cz

koberce (výběr z 350 vzorů), lina - 
šíře 1,5 m, 2, 3, 4m (výběr z 500 
vzorů), plovoucí podlahy, dřevěné 
podlahy, podlahový a obkladový 

korek, podlahářská chemie 
a podlahářský materiál, vyřezávání 

obrazců
PRÁCE PO CELÉ ČR

      

Provedení rozpočtu 
a možnost pokládky

    

Provozní doba:
Po - Pá 9.00 - 11.45, 14.00 - 

17.00, So 9.00 - 11.00
Tel. 776 022 403, 776 698 744

Adresa provozovny:
Vinařického nám. 209, 

Týn nad Vltavou


