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RANÁ PÉČE PRO RODINY
DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM

POSTIŽENÍM NEBO
S OPOŽDĚNÝM VÝVOJEM

Co jeto raná péče?

Jak naše službaprobíhá?

Jaké služby nabízíme

Ranápéče je služba určená rodinám dětí
raného věku (od narozenído sedmi let), které
mají zdravotní postižení nebo jsou
postižením ohroženy.

Naše „Středisko rané péče pro jihočeský
region“ nabízí pomoc rodinám dětí se
zdravotním postižením - mentálním,
pohybovým a kombinovaným nebo dětí
s opožděným vývojem. Raná péče je terénní
služba - vyjíždíme po celém jihočeském
regionu do rodin dětí raného věku - od
narození do sedmi let. Konzultace probíhají
v domácím prostředí dítěte, kde se cítí
bezpečně a snáze se uč í novým
dovednostem. Ve středisku pracují dvě
poradkyně rané péče a koordinátor. Službaje
pro rodiny bezplatná, finanční prostředky
získáváme z dotace Ministerstva práce
a sociálních věcí, odnadací a sponzorů.

Poradkyně navštěvují rodiny obvykle
jedenkrát za 1 - 3 měsíce (podle přání
rodičů).

Poskytují poradenství v oblasti vývoje
dítěte, spolu s rodiči plánují vhodné činnosti
a hry, které rozvíjejí jeho dovednosti. Půjčují
speciální hračky, pomůcky a odbornou
literaturu pro rodiče. Pomáhají při výběru
rehabilitačních pomůcek, poskytují pomoc
při výběru předškolního nebo školního
zařízení.

Návštěvy probíhají v domácím prostředí,
kde se dítěcítí bezpečně a lépe se učínovým
dovednostem. Záleží na rodině, které z nabí-
zených služeb chce využívat.

- konzultace v rodinách
- poradenství v oblasti postižení nebo

opoždění vývoje dítěte - praktické návody k
činnostem a hrám, které podporují jeho
psychomotorický vývoj

- pů jčování vhodných pomůcek a
hraček proděti aodborné literatury pro rodiče

-společná setkávání rodin a přednášky
pro rodiče

- sociálně-právníporadenství
- zprostředkováníkontaktů sodborníky
- pomoc p ř i výběru vhodnéh o

předškolního a školního zařízení
- podporu a aktivní pomoc při integraci

do běžné mateřské školy
- pomoc při jednání s úřady
- doprovod na odbornávyšetření
Služby rané péče jsou rodinám

poskytovány bezplatně.
Projekt rané péče finančně podpořily

Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Jihočeský kraj, Výbor dobré vůle - Nadace
O.Havlové aNadace Naše dítě.

Zřizovatelem střediska rané péče je
občanské sdružení „I MY“(Společnost pro
podporu lidí s postižením), Bechyňská 50/III,
39201Soběslav.

Můžete nás kontaktovat na telefonu
775104920, 776028955, na e-mailové
adrese: ranapecesobeslav@seznam.cz
nebo prostřednictvím webových stránek

www.ranapece-jk.cz

Za středisko rané péče Kateřina Růžičková

ŽIVOTNÍ JUBILEA
LISTOPAD 2007

91 let Forsterová Božena
87 let Vágnerová Milada
84 let Stach Eduard
82 let Čáp Josef, Rychtářová Milada
81 let Birko Jakub
80 let Vaníček František
79 let Matuška Jozef,

Přesličková Marie,
Zbudilová Jarmila,
Zbudilová Marie

78 let Kouba Antonín
76 let Kocourková Růžena,

Nejedlý Karel, Štojdl Karel
75 let Drha Miroslav,

Linhartová Jarmila

ÚSPĚCH: VŠECHNY PROJEKTY VČELAŘŮ PODPOŘENY!
Jihočeský kraj vyhlásil 31.května letošního roku „Grantový program

na podporu začínajících a evidovaných stávajících včelařů“. MAS
Lužnice, o.s. ihned po jeho vyhlášení oslovila včelaře působící na území
mikroregionu Lužnice a během června zpracovala celkem 5 žádostí.
Všechny tyto žádosti byly bez formálních chyb a tudíž byly zaevidovány.
Jihočeský kraj nakonec podpořil všech 5 žádostí a do mikroregionu se
tak podařilozískat prostředky v celkovévýši více než 70 tisíc Kč!

Cílem, proč MAS Lužnice, o.s. podněcuje tuto činnost, je aktivní
naplňování Strategického rozvojového plánu mikroregionu Lužnice ve
všech oblastech života mikroregionu. Všechny podpořené projekty jsou
vsouladu s toutostrategií a přispívají tímk rozvoji mikroregionu Lužnice.
Regionální projektové centrum, Jiráskova 84, Týn nad Vltavou,tel. 774

Město Bechyně pořádá
dne

v Kulturním domě v Bechyni

Vstupenky na tuto oblíbenou akci si
mohou občané v důchodovém věku
vyzvedávat od 19. listopadu 2007 na
Městském úřadě v Bechyni u paní Petry
Pickové (1. patro).

Vstup zdarma. Vstupenkyse vydávají
jen do vyčerpání celkového počtu míst k
sezení. Občerstvení bude zajištěno.
Kulturní program př ipraví Kulturní
středisko Města Bechyně.

11. prosince 2007 od 17,00 hodin

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

V. Fišerová

Dne 18. října 2007 zemřel

ve svých 82 letech
RNDr. Jiří BUMERL

Narodil se v Praze, v r.1941 se rodina
přestěhovala do Bechyně. Studoval na
táborské reálce, pak na vysoké škole, kdy
po jejím skončení zakotvil na střední
odborné škole zemědělské v Táboře jako
profesor, kam se i přestěhoval. Bechyně

mu však byla nejmilejším domovem. Pro
Táborsko, Blata a Bechyni vykonal mnoho
odborné i osvětové práce jak pro své
studenty, tak také ve funkci konzervátora
státní ochrany přírody společně s prof.
Jindřichem Schenkem (nejdříve svým
učitelem, později kolegou a přítelem), který
zastával také funkci konzervátora-státní
ochrany památek. Podařilo se jim
v Bechyni zachránit mnohé. Hlavně
zachovat starobylý rázměsta i neporušený
pás zeleně kolemcelého města.

Byl zakládajícím členem Čsl. Svazu
ochránců přírody, učil na táborské
zemědělské škole, zasloužil se o zacho-
vání táborské botanické zahrady, vytvořil
řadu audiovizuálních programů o naší
přírodě, zasloužil se o vybudování naučné
stezky„Borkovická Blata“ a jiné.

Byl vzorným a aktivním členem Spolku
rodáků a přátel Bechyně.

Děkujeme za všechnu práci a její
výsledky

Bechyňáci

KD a Svaz diabetiků v Bechyni Vás zve
14.11. od 9.00 na DEN PRO ZDRAVÍ
Program: nervové poruchy při diabetu
a ve stáří, výživa; měření glykemie,
cholesterolu akrevního tlaku; ochutnávka

mailto:ranapecesobeslav@seznam.cz
http://www.ranapece-jk.cz


MEDAILON
Jaroslav KOLIHA
akademický malíø
(nar. 12.dubna 1924
v Dobronicích u Bechynì)

Jaroslav Koliha pocházel z vodácké rodiny, jak
jinak. V Dobronicích dìdeèek s babièkou
obstarávali pøívoz a i maminka, rozená Šonková,
od mládí pøevážela. Tatínek nemohl, byl za první
svìtové války ranìn, nejdøíve pracoval v ústavu
v Opaøanech, pak krátký èas v Beøkovicích. Zemøel
v roce 1930 ve svých 34 letech. Tak se o celou
rodinumusela starat maminka; byly tøi dìti: Anežka

(1920), Josef (1922) a nejmladší Jaroslav. Josef
vystudoval dìjiny umìní na Filosofické fakultì
Karlovy university v Praze a po nástupu do
Universitní knihovny se zasloužil o umìlecké
vzdìlávání bratra díky bohatému fondu
umìleckých publikací této instituce, které mu
zprostøedkovával. Na Jaroslavùv vztah k umìní
mìli zásluhu i strýci z matèiny strany, Šonkovi,
kteøí kromì svého zamìstnání byli i písmáci:
Antonín - voraø a Bohouš - švec, který mu vìnoval
prvníolejové barvy.

Malíøovy první obrázky byly hlavnì figurální.
V roce 1930 se Kolihova rodina pøestìhovala
nastálo do Bechynì. Jaroslav studoval od roku
1936 na reálném gymnáziu v Táboøe (zde uèil
výtvarné umìní prof.Jindøich Schenk). Pak
studoval v Praze na ÈVUT výtvarné umìní u Cyrila
Boudy, Karla Lidického a Martina Salcmana.
Nejvíce se však nauèil u Jana Smetany,
Salcmanova asistenta. Po ukonèení školy v roce
1949nastoupil vojenskou základní službu.Pro své
opakované onemocnìní byl záhy z vojny
propuštìn, vrátil se zpìt do Bechynì, kde byl do
roku 1950. V té dobì pøijal nabídku prof. Aloise
Fišárka do Textilní tvorby (pozdìji ÚBOK), kde se
navrhovaly textilní designy. V roce 1952 odtud pro
své odlišné politické smýšlení odešel. Oženil se
s Evou Dobešovou, významnou lékaøkou - rentge-
noložkou. Vrátil se zpìt do Bechynì, kde mìl tvùrèí
zázemí, kde nacházel motivy pro své krajináøské
malby. Krása krajiny jej oèarovala, zrovna tak
figurálnímotivy azátiší.

Ze slov Prokopa H.Tomana k jeho první
samostatnévýstavìve Špálovìgalerii v Praze:

Jaroslav Koliha žil se „svou“ Bechyní nejen
obrazy, ale i styky se studenty Støední keramické
školy, snažil se jim pøedávat své poznatky
o osobnostech svìtového a èeského umìní. V této
dobì vzniklo i pevné pøátelství s hercem
a režiséremJanemKaèerem.

(vzpomíná další jeho pøítel
z mladých let, Václav Falada).

Nìkteré z obrazù Bechynì a okolí mùžeme
jmenovat: Bechynì - Plechamr, Bechynì -Záøeèí,
Bechynì od Mísy, Záøeèí v zimì, Dolní Plechamr,
Zámek Bechynì, U jezu, V Poušti aj. Vidíme zde
motivy vesnických stavení, skupiny stromù kolem
Lužnice, cesty, zahrady a ulièky. Bohužel, naše
èernobílá podoba Zpravodaje neumožòuje barevné
reprodukce, snad nìkdy pøíštì.

Normalizaèní období mu znemožnilo
prezentaci volné tvorby; od roku1963se podílel na
architektonické tvorbì (napø.táborské divadlo), na
níž v tìchto letech navázal a která mu poskytovala
možnost hmotného zajištìní. Spolupracoval s
Ing.arch.A.Malcem a keramikem A.Škodou (pošta
v È.Budìjovicích, sídlištì a škola v Pelhøimovì,
kulturní dùm v Sezimovì Ústí, ÈS spoøitelna v
Táboøeaj.).Pokraèoval však i vesvé volné malíøské
tvorbì, kterou pøedstavil veøejnosti v roce svých
osmdesátin v Èeských Budìjovicích. A úspìšnì!
Aletosv létì vBechyni.

Maloval to, co kolem sebe vidìl, co dùvìrnì
znal, akde, jak vìøil, byl schopenuchovat si osobní
aumìleckouautencitu.

„MilýJaroslave,
sešli jsme se po mnoha letech na Tvé výstavì

v Muzeu Vladimíra Preclíka v Bechyni. Myslím, že
Tì toto mìsto v životì mnohokrát oslovilo, hlavnì
v ateliéru v Èechovì ulici, v ateliéru po profesoru
Václavu Maøanovi. Dokládají to mnohé kresby,
pastely, olejomalby. Trochu jsem Ti závidìl ten
krásnýpohled zokna a�asu nabechyòskéokolí.

Domnívám se, že máme spoleèné výtvarné
cítìní, i toobèanské, na které jsmemožnádoplatili,
ale zapla�bùh, nikdy jsme nikomu (ètenáøi
prominou) neprdelkovali.

Buï dlouho zdráv (pokud to v našich letech
jde)aplnýtvùrèího nadšení“.

Radko Plachta, sochaø

„Koliha je vìcný a lyrický zároveò, dovede
divákovi vnuknout ten optimismus, jenž naplòoval
jistì jeho srdce, když obraz tvoøil. Jeho obrazy
nepotøebují vykladaèe. Mají dvì nejdùležitìjší
vlastnosti moderního umìní: jsou jasné, pravdivé
a srozumitelné, ale jsou také nìžnì lyrické
a básnivé, vzdálenypouhému pøepisupøírody.“

„Byly to krásné, nezapomenutelné podveèery,
kdy jsme s Jaroslavem chodívali po bechyòských
ulicích, po Fuèíkovì aleji, ke Kamennému dvoru
a kamsi za nový most

Vyprávìli jsme si
o všem možném, o tom, které knížky máme rádi
(Jaroslav miloval nadevše Vanèurovu Markétu
Lazarovou), o tom, kam se ubírá svìt té doby
(psala se léta padesátá), o dramatické krajinì
v okolí Bechynì, která hotak okouzlovala…

Nerad ale hovoøil o své tvorbì, jakoby
z cudnosti. Jaroslav byl tehdy opravdu výraznou
osobností našeho mìsta. Byl to krásný èlovìk - jak
svou fyzickoupodobou (dìvèatana nìmmohla oèi
nechat), tak i intelektem, který z nìho vyzaøoval.
Vtomto smyslu se zøejmìnezmìnil dodnes.“

„Nechci udivovat, spíše chci vyjadøovat vztahy
kživotuahlavnì radost z nìho.“

Použitá literatura:
Tetiva, Vlastimil: Jaroslav Koliha. Èes.Budìjovice,
AJG 1999.
Tetiva, Vlastimil: Jaroslav Koliha. Èes.Budìjovice,
AJG 2004.
Tetiva, Vlastimil: Jaroslav Koliha. Èes.Budìjovice,
AJG 2007.

-ap-

Bechyně v zimě (1954)

Situace pramenů v Libušiných lázních v Bechyni
Do lánku Dr. M. ťávy o minerální vodě v Bechyni se nám nevešel přiložený plánek. Pro zajímavost poskytl autor list z publikace

o Bechyňských
lázních z roku
1730, kterou nyní
vlastní zámecká
knihovna.

č Š

1
2
3
4

5

6

- Karlůvpramen
- Mariinpramen
- Novýpramen
- pramen ve

sklepě č.p. 1016
- pramen

zahradav č.p.1017
- pramen

v pivním sklepě
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KULTURNÍ KALENDÁØ listopad 2007

KURZY, SEMINÁØE

VÝSTAVA PØIPRAVUJEME NA PROSINEC

Vernisáž v neděli 4. listopadu / 15 hod. / Městské muzeum
Prodejní výstava potrvá do 29.11. 2007 / vstupné dobrovolné

Listopad ve výstavní síni muzea patří keramice. Vyjma
autorské dvojice M. Oliva - D. Malá budou k vidění výtvarné
práce studentů SPŠK. Tím potvrzujeme navázaný vztah
muzeum - škola a těšíme se na časy budoucí. Přijďte se
podívat.

Galerie otevřena: PO, ÚT, ČT, PÁ 8-15
ST, SO, NE 13-17

6. lekce - 2. listopadu, 7. lekce - 9. listopadu, 8. lekce -
16. listopadu, 9. lekce- 23. listopadu - ukázka stolování
ZÁVĚREČNÝ PLES 30. listopadu

KURZ TANCE
A SPOLEÈENSKÉ VÝCHOVY

HUDBA

Pondělí 5., 12., 19. a 26. listopadu / 18.00 a 19.00 hodin /
Klubovna KD
Úterý 6., 13., 20. a 27. listopadu / 18.30 a 19.30 hodin /
Klubovna KD

ORIENTÁLNÍ A BØIŠNÍ TANCE

Středa 14. listopadu / 17 hod. / Malý sál / Vstupné: 30,- Kč
K poslechu Vám zahraje netradiční dudácká muzika.

DUHA

Středa 7., 14., 21. a 28. listopadu / 18.30 hod. / Klubovna KD
Čtvrtek 1., 8., 15., 22. a 29. listopadu / 18.30 hod. / Klub. KD

ANGLIÈTINA

TRÉNOVÁNÍ PAMÌTI PRO SENIORY
Středa 7., 14. a 21. listopadu / 15.45 hodin / Klubovna KD

DIVADLO
TANGO O KUØE

PRO DÌTI i rodièe

VELKÉ DOPOLEDNÍ ŠOU
Sobota 17. listopadu / 15 hod. / Velký sál / Vstupné: 25,- Kč
Dvě veselé paní Žabičkové si s Vámi přijdou hrát, soutěžit a
tančit za doprovodu oblíbených dětských písniček. Nebudou
chybět animalé ceny. Vítány jsou masky všeho druhu.

Sobota 1. prosince / 15 hodin / Velký sál / Vstupné: 25,- Kč
Křepčení a soutěže pro všechny Mikuláše, čerty i anděly.
Připravilo KS města Bechyně a Vojenský útvar 3517.

ÈERTOVSKÉ KØEPÈENÍ

Pondělí 19. listopadu /
19.00 / Malý sál / 150,- Kč
ANNA POLÍVKOVÁ
v p ř e ds t a v e n í , k t e ré
probouzí energii lidského
těla a prodlužuje život.
S díky Johnu Lennonovi
P ř e d p r o d e j v s t u p e n e k
v kanceláři KD

Malé Nosticovo divadélko Pod ertovkou, PrahaČ

Ak. sochaø MIROSLAV OLIVA
- keramika
DANA MALÁ - gregerie

Neděle 2. prosince / 16 hod. / Městské muzeum Bechyně
Otevření výstavy spojené
s vánočním trhem tradičních řemesel a dílničkou pro děti.

Obrázky s příchutí medu

I. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

Středa 5. prosince / 20 hodin / KD / Vstupné: 80,- Kč
Vybranýdezert české jazzové kuchyně.
V předprodeji od 5. listopadu v KD

Sobota 22. prosince /19 hodin/ Velký sál /
Vstupné: dospělí 50,-Kč, děti 30,-Kč
Divadelní hra, která vypráví o životěJakuba Jana Ryby.
V předprodeji od 22. listopadu v KD

NOC PASTÝØÙ Ochotníci Radìtice

Sobota 12. ledna 2008 / 19hodin / Velkýsál /
Vstupné: 100,-Kč
V předprodeji od 3. prosince v Knihkupectví Petra Voka

IV. PLES MÌSTA BECHYNÌ

JAZZ EFTERRÄT

mailto:reditel@kulturnidum.cz


1. adventní pozvání
OBRÁZKY S VŮNÍ MEDU
perníkové formy, perník a malované
obrázky na skle v Městském muzeu

Bechyně

2. prosince
16 hodin

Obrázky s vůní
medu

Vážení místní i přespolní
Městské muzeum vás zve na slavnostní

otevřenívýstavy věnované perníku a lidovým
podmalbám. Vernisáž bude probíhat dne

v přízemních prostorách
Městského muzea na náměstí od
do odchodu posledního návštěvníka.

Jedinečná příležitost prohlédnout si
staré dřevěné formya lidové obrázkyna skle,
navštívit trh, nakoupit dárky, vmísit se mezi
dav, který bude zdobit muzejní prostory a
zapálit společněprvní adventnísvíci.

S námi se zde budou radovat a vánočně
zdobit muzeum:

Adventní trh tradičních řemesel nabídne
„vánoční“dárkyvšehodruhu.
Našepozvání přijali:

V rámci trvání výstavy
Městská knihovna Bechyně přislíbila

dodat k nahlédnutí knížky s vánoční
tématikou.

Muzeum vlastní několik málo obrázků
malovaných na skle. Jsou pro nás odkazem
lidového umění nazývaného podmalba.
Technicky vzato, se takový obrázek maluje
na spodní stranu skla, zrcadlově a navíc

opačným postupem. Při malbě obličeje tedy
nejprve malujeme oči, pak obličej celý, vlasy,
nakonec pozadí. Tématem byly až na
vyjímky většinou církevní motivy. Pokud se
chcete o těchto malebných obrázcích
dozvědět více, přijďte si je prohlédnout do
muzea. Důkazem, že je toto řemeslo alespoň
částečně živé, jsou obrázky pana Jiřího
Honisse, které budou naší výstavu
doprovázet a zároveň budou poskytnuty k
prodeji. Během inventur jsme dále ve sbírce
muzea objevili staré vyřezávané formy na
perníky. U pana Aleše Vostřeze, pekaře,
který působí v muzeu perníku (pod
Kunětickou horou u Pardubic), jsme pak z
forem nechali tradičním způsobem napéct
perníky. Na výstavě uvidíte samotné formy,
mnohdy hluboko dlabané, z nich upečené
perníky a také keramické odl itky z
perníkářských forem, které dělali na poč. 20.
stol. studenti místní Keramické školy. Tímto
Vás zveme na voňavou výstavu, kterou
budete moci navštívit až do posledního dne
tohotoroku.

děti z Mateřskéškoly Jahůdka
klienti domovaSeniorů Bechyně
děti ze Základní uměleckéškolyBechyně

žáci ZŠ Tábor, ul. ČSA 925, odloučené
pracovištěBechyně

keramika UKočků, Sviny
Jiří Honiss, obrázky na skle
A. Antalová, pečení perníčků
Roman Šimon,umělecký kovář
Rolnička,chráněné dílny, Soběslav
Fokus, Tábor, Sdružení pro péči o duševně
nemocné
Jiří Drhovský, výroba dřevěných hraček,
(Nositel tradice lidového řemesla)

JJ

MŠ a

Staňte se patronem
malovaných obrázků na skle

„Zachraňte podmalby“

V rámci výstavy perníkových forem,
perníků a podmaleb na skle ze sbírek
Městského muzea jsme zpracovali projekt na
podporu těchto líbezných lidových výtvorů.
Vzhledem ke křehkosti skleněných obrázků,
je většina z nich nějak poškozena. Některé
se již v tuto chvíli nachází v konzervátorské
dílně Jihočeského muzea, ostatní je budou
následovat. Námi vytvořený katalog

nabízí možnost se
stát patronem jednotlivých obrázků za
minimální částku 100,-Kč (až do výše částky
skutečné ceny za opravu). Jméno dárců
bude během výstavy zveřejněno v jejich
blízkosti. V katalogu si můžete vybrat, jaký
námět se Vám nejvíce líbí, tedy jakému
obrázku chcete dar věnovat. Kromě
mariánských a christologických témat si zde
můžete vybrat také vám blízkého patrona.
Svatá Barbora pak bude chránit stavební
dě l níky, tesaře, kuchaře, sv. Josef
vychovatele...

Minimální částkou můžete přispět na
zajímavou a potřebnou věc, tak jak je to dnes
zcela běžné v západních zemích. Až do
konce roku 2007 bude Váš patronát (Vaše
vizitka) prezentován na výstavě v muzeu,
Vaše jméno pak bude zapsáno do muzejní

evidence. Při bližším zájmu navštivte
muzeum a nahlédněte do katalogu, nebo
volejte 774 911 067. Také je možné, že Vás s
katalogem brzy navštívíme my. Věc je čistě
dobrovolná.

Dary muzeu
Městské muzeum v Bechyni děkuje za

dar panu Josefu Fukovi ze Senožat, dřevěná
forma na máslo bude zařazena do sbírky.

Hádanku z minulých čísel nikdo
nerozluštil. Jednalo se o zdobítko na
ploché těsto. Příště snad bude hádanka
jednodušší.

Městská knihovna
Listopad…

Podzimní nálada nám klepe
na dveře. Spadané listí vytváří
na trávníku barevný koberec.
Využíváme každý slunečný den
na procházky do přírody,

dokončujeme zazimovací práce na zahrádce
a všemožně se snažíme od sebe odehnat
blížící se listopadové deprese, které
každoročně doléhají vlivem nedostatku
slunečních paprsků na každého z nás.
Cítíme se unavení, pořád s něčím
nespokojení a častěji se mračíme. Podle
vědců máme v podvědomí uhnízděnu

myšlenku, že za tmy už máme být v klidu
domova a odpočívat. A zatím chodíme ráno
za tmy do práce a odpoledne obklopeni tmou
se vracímedomů. I přesto mám ráda podzim!
Čas, během kterého jsem od maminky
v dětství slyšela první čtená slova, která mě
zavedla do zázračného světa příběhů - do
světa knížek. Souhlasím s Pavlem Šrutem,
že není nicnudnějšího nežnudnákniha.

A proto konec nudy, konec depresím
a konec špatné nálady!

Přijďte si pro literární pohlazení do
městské knihovny. Kromě zajímavýchknížek
vám nabízíme velký výběr časopisů pro
poučení i pobavení vás a vašich dětí
(Sluníčko, Čtyřlístek, Kačer Donald, Bravo,
Bravo Girl, Dívka, Zahrádkář, Chatař-

chalupář, 100+1, Lidé a země, Auto tip,
Computer, Zdraví, Puls, Bydlení, Katka, Svět
ženy,Burda, Praktická žena, Marianne,
Maminka, Květy,Rytmus života, Story, Tina,
Reflex).

Chtěla bych upozornit nakončící výstavu
fotografií pana Gärtnera: Bechyňské háky,
Beze slov… a Oválky životů! Děkujeme za
výzdobu nástěnek!

V prosinci se můžete těšit na knihovnu
provoněnou vánočními perníky! Knihy
s perníkovou tématikou zapůjčíme na
výstavu do městskéhomuzea a v knihovně si
zahrajeme na pohádku O perníkové
chaloupce!

Houdková Eva



Nahlížení 2007
V èase plnosti barev 18.- 21.10.

pøivítala Bechynì již osmnáctý roèník
ce lostátní pøehl ídky støedoškolské
dramatiky Nahlížení poøádané Nipos -
Artama (sdružení pro tvoøivou dramatiku)
a Kulturním støediskem mìsta Bechynì.
Nahlížení se zúèastnilo osm vybraných
souborù z celé republiky, které mìly
možnost prezentovat pøed svými vrstevníky
výsledky své divadelní práce a zároveò
nahlédnout „pod pokl ièku “ dalš ím
souborùm, spoleènì odkrývat pozadí vzniku
inscenací, nabízet i pøijímat inspirativní
podnìty pro další práci. Taktéž vystoupily
dva vysokoškolské soubory s autorskými
pøedstaveními jako srovnání se støedo-
školskou dramat ikou . Po každém
pøedstavení následovaly diskuse nad
jednotlivými divadly, kterémoderovali lektoøi
Jiøina Lhotská, uèitelka LDO ZUŠ
Strakonice, odbornice na dramatickou
výchovu a dìtské a mladé divadlo, Tomáš
Žižka, scénograf, pedagog KALD DAMU,
režisér, iniciátor, lektor tvùrèích dílen
a projektù u nás i v zahranièí. Bìhem
nabitého víkendového programu probíhali
také tvùrèí dílny zamìøenénapráci s textem
ve skupinkách, které vyvrcholily kratièkými
ukázkami.

Smyslem Nahlížení bylo získávání
nových zkušeností a inspirace do další
práce, ale i hledání a mapování širších
souvislostí, zdrojù, problémù a specifik
støedoškolskéhoamladéhodivadla.

ŠO

Ještě o prázdninách...
Dne 1. září 2007uspořádalLevicový klub

ženjiž tradiční rozloučenís prázdninami.
Pro děti všech věkových kategorií

i rodiče. Za velkého zájmu ostatních
přihlížejících soutěžilo celkem 58 dvojic
v šesti disciplinách o perníkové medaile,
věcné ceny a další sladkéodměny.

Levicový klub žen děkuje všem, kteří se
na přípravě a průběhu tohoto odpoledne
podíleli, zejména hasičům, členům letecko-
modelářského klubu, FC Bechyně a mnoha
dalším, kteří věnovali věcné ceny nebo
připravili občerstvení včetně závěrečného
opékáníbuřtůu společného táboráku.

Těšíme se na p říští setkání př i
„Prázdninovém lumpačení“v r. 2008.

LKŽ Bechyně

Co, kdo, kde, kdy... KINO BECHYNÌ
LISTOPAD 2007

2. pátek, 3. sobota 20h

Barevný širokoúhlý film Francie

4. neděle, 5. pondělí 20h

Širokoúhlý film USA v českém znění

9. pátek, 10. sobota 20h

Premiéra barevného filmu USA
Komedie s Adamem Sandlerem

11. neděle, 12. pondělí 20 h

Premiéra barevného filmu USA
Kriminální thriller.

17. sobota 20h, 18. neděle 17h

Premiéra filmu VB v českém znění

22. čtvrtek, 23. pátek 20h

Širokoúhlý film USA v českém znění

24. sobota, 25. neděle 20h

Premiéra širokoúhlého filmu USA

26.pondělí 20h

Premiéra válečného filmu
česko-německé koprodukce

EDITH PIAF

HARRY POTTER A FÉNIXUV ŘÁD

KDYŽ SI CHUCK BRAL LARRYHO

DISTURBIA

HVĚZDNÝ PRACH

SIMPSONOVI VE FILMU

TEN VEČER

POSLEDNÍ VLAK

Do 15 let nepřístupno, 140 min,70,-Kč

Mládeži přístupno, 138 min, 70,-Kč

Do 15 let nepřístupno, 115 min, 60,-Kč

Do 15 let nepřístupno, 105 min, 60,-Kč

Mládeži přístupno, 127 min, 65,-Kč

Mládeži přístupno, 88min, 60,-Kč

Do 12 let nevhodné, 117 min, 60,-Kč

Do 12 let nevhodné, 125min, 60,-Kč

KOUZELNÍK SVĚTLO

Světlo kouzelník

Docela obyčejné slovo - světlo - jako
mnohá jiná. Ale při hlubším zamyšlením má
mnoho významů a tváří. Světlo jako den,
světlo v duši, světlo domova, světlo jako
osvícení, oheň ohřátí… a v čase Dušiček
i vzpomínání; ty svíčky nepatří jen na hroby,
vytvářejí i intimní atmosféru našich domovů,
stejně jako krby, ohniště, kdy se fascinovaně
díváme na jejich plaménky, stále ve svých
vzpomínkách máme prskavky, ohňostroje,
petrolejky, svíčky na našich narozeninových
dortech, hromničky, lampáře - prostě to
kouzlo vidět světlo.

Ve všech hotelích na horách najdou se
noc co noc mezi turisty nadšenci, kteří raději

zaplatí několika hodinami miléhospánku, jen
aby uviděli „východ slunce“. Jistě ne jen
proto,aby postihli pouhý okamžik, kdyohnivá
koule vypluje nad obzor, ale hlavně, aby byli
účastni těch všech jevů průvodních, jejichž
úhrnpřihlašuje kraj k životu. Velmi často bývá
oběť bohatě nahrazena. Tichý zápas světla
s tmou, který po tuhém úsilí končí jásavým
vítězstv ím svě t la, upou tává řadou
překvapujících dojmů.

Že také v Bechyni kouzelník Světlo
dovoluje návštěvy dosvé laboratoře, ve které
vytváří ony rozkošné obrázky partií, na
kterých bez pobídky kdekteré oko vděčně se

zastavuje, málokdo se přesvědčil. A není
jeho práce u nás méně zajímavá. Nemaluje
ovšem široká plátna jako jeho horský kolega.
Za to tím soustředěnější vidíme jeho dílo
aneuniká nám ani jediný jeho kmit.

Za podmračené noci od Školky: Když
zhaslapouliční světla vZářečí, leží přednámi
bezedná propast naplněná až po okraj
neproniknutelnou tmou. Jen temná linie lesa
na obloze rýsuje se jako mohutná čelist
záhadného jícnu. Z jícnu vyčnívá poslední
sousto zasmušilého zdiva zámku, které
nepodařilo se již pozřít. Propast strnule spí.
Čelist o poznání zjasněla. Hladina tmy
nepatrně se snížila, na zdivu zámeckém
přiostřily se hrany. Z hladiny tmy zdlouha
vystupuje tmavošedá bublinka. Druhá a třetí,
jakoby vzbouzel se na dně tajemný var.
Temná náplň propasti šedne. Bublinky
houstnou ve větší a světlejší vločky, mezi
nimi vyplouvají a zvětšují se skvrnky temně

Kalendář akcí na rok 2008
Město Bechyně ve spolupráci s KS města
Bechyně připravuje pro rok 2008 kalendář
kulturních, sportovních a ostatních
společenských akcí. Vyzýváme všechny
pořadatele k zaslání základních údajů
o těchto akcích (datum konání, název
akce, místo konání, kontakt) na e-mail
propagace@kulturnidum.cz, nebo na
adresu KSMB, U Nádraží 602, 391 65
Bechyně. Uzávěrka je 10.11. 2007.

Děkujeme za spolupráci.

mailto:propagace@kulturnidum.cz


hnědé a nazelenalé, jasní a rostou do ploch,
až z jemného oparu vybaluje se před námi
něžná skupinka barevně sytých chaloupek,
stromů a keřů, jakoby právě vyšly pro
dětskou radost z ruky umělcovy. To už někde
zahvízdal kos a teď už kdesi kdosi, ale
kdekdo, ladí k rannímu oratoriu. Sluníčko
teprve někde za Chrobkovem rozhrnuje
záclony, ale počkáme si ještě, než se ustrojí,
vyjde-li vůbec…

„Kdož by se coural za mlhavého rána?“
řeknete mi jistě, kdybych vás k tomu naváděl.
Alenenímlha jako mlha. Jiná jeta dušičková,
zvláště pražská, lepkavá, mastná a špinavá,
líně se převalující a jiná je ta, na niž myslím.
Tuhleta je jako vonná pára koupele, v níž lze
tušit pleť krasavice. Je jasná, bílá, cudně
chladná,svěže, mírně vlající svým krajkovým
závojem na pozdrav probouzejícímu se
slunci. Lze jí proběhnout s jasnou náladouod
starého nádraží po silnici na kraj lesa.
A stojíme před bílou oponou, na níž je
načrtnuta silueta řady strmých gotických
střech, bašt - monotonních ploch. Pak počne
se oponazvolna snášet a nad jejím řasnatým
lemem roste mohutná sku tečnost .
Rudohnědé střechy různých výšek arozlohy,
šedé zdivo hradeb, bašty do popředí
vysunuté a konečně kořeny toho všeho,
svalnatá bedra a pěsti v jediné tělo srostlých
skal. Azázrak!Ta tíha věků, tvrdý vzdor všem
léčkám i náporům staletí - houpá se v něžné
náruči bílého obláčku, který dosud zahaluje
Zářečí , aby nezeslabovalo mohutný
bezprostřední dojem. Když ještě první
paprsky slunka vrhnou přes les břehů jasná
světla na lesk orosených hřbetů střech,
zakreslí vám obraz tak hluboko do duše, že
po léta nezapomenete.

A jednou za úplňku si vyjděte cestou,
kterou jste šli snad za dne mnohokrát,
pěšinkou od kapličky u keramické továrny
nad lom na Plechamru. Přesvědčíte se, že
jste tu krajinu ještě nikdy neviděli.
V modravém svitu utonuly všechny ostré
nuance barev a přece není obraz plochý.
Středemplazíse bělavá serpentina silniceod
mostu, který kraj lomu přeřízl jako schválně
pro váš obraz a nechal mu jen jeden pilíř a
kus oblouku. Cesta se úží, až zaniká a dává
jen tušit, že směřuje tam někam ke kraji
obzoru, kde splývá pásmo lesa s šerou
barvou ostatní krajiny. Na celém obraze leží
ponuré ticho, že očekáváme každým
okamžikem na cestě tmavý hlouček
loupežníků k dokreslení obrazu, nebo
záhadný, neslyšný a neosvětlený povoz či
matným leskem halaparten se prozrazující
tlupu zakuklených povstalců. Jen podvašima
nohama leskne se v hloubce úzké dlouhé
stříbrné zrcadlo potoka a v něm s jistotou
naprosté bezpečnosti kochají se krásou
svých štíhlých těl samotářské smrče, stojící
tu na břehu jako připraveny ke vstupu do
koupele. Vždyť drobná bílá chaloupka za
nimi ponořena je v hluboký spánek.

Knihu by bylo možno napsat o čarách
Světla kouzelníka vBechyni.Ale lépe je vidět
vlastníma očima. Hledejtea naleznete.

Světlo, kdo by je neznal? I rychlost jeho
pohybu jsme dokázali už změřit a spočítat.
Umíme si ji však představit? A což teprve
dosáhnout. Fyzikálně dokonce existují dvě
světla, viditelné a neviditelné. Jenže tohle
platí pro nás, pro lidi, a co ostatní živoucí
příroda, co námnepochopitelný celývesmír?
Co vše vůbec tohle krátké české slůvko

světlo znamená? Kolik má významů?A kolik
představ, kolik myšlenek, kolik vzpomínek
v každém z nás probouzí? Nebudu je
vypočítávat, však to dokážete každý sám.
A přeci jsou mezi námi i ti, kteří je nikdy
v životě neuviděli a asi neuvidí. Jsou
nevidomí. Neumím si to vůbec představit. Já
světlo poznal. Myslím, že nejenom pro mne
byla SVĚTLEM také maminka, rodiče,
domov. Albert Schweitzer řekl: „Kde je
v lidech světlo, tam z nich také vyzařuje.“

Slyšel jsem vzpomínku na rozsvěcování
prvních pouličních lamp v Praze. Ne těch
elektrických, ale plynových. Je to už dávno,
kdy jedna tehdy malá holčička vídala tohle
fascinující denní divadlo. Lampáře s dlouhou
tyčí, který touto svou kouzelnou hůlkou
pouhým dotekem rozsvěcel jednu lampu po
druhé. Jaká kouzla, co půvabu, co krásy bylo
v těch světlech! Kouzla se časem změnila.
František Křižík zdokonalil obloukovou
lampu, Thomas Alva Edison vynalezl
žárovku. Kdo kdy objevil sirku, to nevím.
Kouzla vzala za své, ale nádherná

vzpomínka, to záviděníhodné „světlo v duši“
přeci někomu zůstalo. Snad máte také
podobný zážitek.

I já mám vzpomínku na světlo. Úžasné,
nepopsatelně nádherné světlo zářilo tak, že
do něj nebylo možné přímo pohlédnout.
Naštěstí to nebyl výbuch jaderné bomby!
Jaderné zbraně tehdy ještě neexistovaly.
Nebyl jsem ještě ani školák, jenom malý
capart. Byl jsem prý nějak nemocný, měl
jsem vysokou horečku. Byl u mne pan doktor
Čámský. Pak mne maminka balila do
studených mokrých prostěradel. Ach, to bylo
nepříjemné, ale usnul jsem a měl jsem sen.
Ocitl jsem se v obrovské prostoře. Nebyla to
hala, dodnes toneumím popsat.Sám jsem si
připadal na jednom konci jako tvoreček,
lidský mraveneček, nicotné NIC. A na
druhém, nekonečně vzdáleném konci zářilo
„ONO světlo“ tak, že spíše než bych je viděl,
vnímal jsem ho jen jako „veliké zářící
světlo“.Už tehdy jsemznalslunce a nebe.Ale
jak? Bůh byl pro mne asi dědeček s vousem.
Co jsem asi viděl? Možná mé „životadárné
SVĚTLO“.

To bylo až druhé mé setkání se světlem.
To prvé setkání rozhodně zažil každý člověk,
bílý, snědý, černý, rudý či žlutý. Ano,
správně. Každý z nás se jednou narodil. A z
něžného, teploučkého, leč temného
prostředí maminčina bříška se náhle ocitl na
světle. Každý tak poprvé poznal světlo

- s výjimkou těch, kterým nebylo dáno vidu.
Světlo, ten dar, který většinuz náslidí dál celý
život provází a bez něhož asi života není.
Nikdo z nás si nepamatuje okamžik svého
narození. Dnes vím, že v tom okamžiku
každý nový lidský tvoreček řve. Musí řvát
a dostane na zadek, aby řval. Jen jeho
maminka a tatínek neřvou. Spíš radostně
pláčí,ač nazadek nedostanou. V jejich rukou
je od té chvíle světlo jejich života. A přesto
jsou rodiče, kteří tohle světlo nevidí, i když
jsou vidoucí. „Světlo svého života“ vidět
neumí či nechtějí.

Ale co jsem to řekl, „až druhé setkání se
světlem“! Vždyť každý z nás od toho prvého
setkání denně neusíná a denně se
neprobouzí? A každé probuzení je vždy pro
vidoucího novým setkáním se světlem,
sdenním světlem. Většina znás se nejčastěji
probouzí doma. Doma, kde známe každý
kout, každou maličkost, všechny jeho
obyvatele, třeba i čtyřnohé. I domov je naše
světlo. Ne každý je má. Jeho okna nám
zářívají vstříc tím svým „světlem domova“.
Nebývalo tak vždy! Za války okna nesměla
zářit do tmy, pouliční světla nesměla svítit.
V těch dobách světlomety, rachejtle
a světlice, které nyní osvětlují každým rokem
v tisících a milionech světel silvestrovskou
půlnoc, svítívaly jen nad bojišti válek a nad
ničenými městy na obou bojujících stranách.
Zlá „světla smrti“! Tehdy za jasných nocí
svítily jen hvězdy a měsíc a svým tajuplným
svitem vytvářely neproniknutelně tmavé
stíny. To jsou „světla noci“, z dnešních
přesvětlených měst už skoro neviditelná.
Aznáte světlušky? Jakdlouho jsemuž tahle v
letní noci poletující mihotavá světélka
neviděl!

Pak jsou tu ještě jiná- světla smrti, nebo
raději světélka mrtvých. Ty veliké zahrady
mrtvých i malé hřbitůvky, osvětlené hlavně
o svátku Dušiček spoustou plápolajících
plamínků svíčiček, které jsou projevem
našichvzpomínek na ty, kteří tam odpočívají.
To není hrůza, to jsou světélka na cestu
věčnou, naše „memento mori“ - pamatuj, že
zemřeš. Líbí si mi rozsvícenéhřbitovy.

Nebo světlo vánočního stromečku. Já
vím, to je více světel; kdysi voskové vánoční
svíčky, pak elektrické svíčky, dnes svítící
ozdoby a někdy nikoliv hořící, ale svítící celý
vánoční stromeček. To je světlo blahobytu?
Ale mělo by to být „světlo lásky“. Tak to asi cítí
dětská duše, tak asi nějak jsem je chtěl vždy
vnímat i já. Nejenom v dětství.

A co požáry, malé i veliké, a hořící svítící
láva sopek. „Hrůzná světla“, před kterými
člověk utíká, může-li. Nebo snad podzimní
ohníčky husopasek, táboráky, domácí krby,
svítící žhavá kamna, petrolejové lampy,
světla, ke kterým člověk rád přisedne.
Taková světla už takřka neznáme. Není to
dávno, odkdy známe světla aut, letících
letadel č i světla lodí na moři, svítící
obrazovky, displeje, i ovládací pulty plné
bl ikajících kontro lek. Svě tla dávná
i současná. Jaké asi budou světla budoucí?
Nevím.

Snažil jsem se zamyslet nad jediným
slovem a vůbec jsem se nedomyslel všeho.
Podle Starého zákona nemohlo světlo,
hebrejsky označené paschal, být vždy.
Zpočátku tu nebyl ani jev, ani slovo jej
označující. Teprve když Bůh řekl „budiž
světlo“, bylo SVĚTLO a začal prý být svět
životaschopným světem. A vznikl život na
zemi. Od té chvíle světlo bylo, bylo, je
a dokud bude, bude nejspíše i život. Ale kdo
ví?

Světlo jedobro a dobro jesvětlo.

Ska, in: čas.Lázně Bechyně,
čís.6, srpen 1936

-frk

O SVĚTLE



Další úsp ch bechy ských
designér
ě ň

ů
Mladému studijnímu oboru bechy ské

keramické školy „tvarování pr myslových
výrobk pr myslový design“ se dostalo
v letošním roce již druhého významného
ocen ní. Po vít zství Marty Palasové
v mezinárodní sout ži Mladý obal 2007 se
tentokráte do kal velkého úsp chu žák
4. ro níku Radek Baroch. Jeho návrh
umývadla, který vznikl pod pedagogickým
vedením akad. socha e Ji ího Fuchse, získal
totiž v rámci sout že Studentský design2007

ocen ní Dobrý studentský design.
Tuto sout ž každoro n vyhlašuje

Design centrum R spole n s veletržní
správou Terinvest s.r.o. pro studenty
st edních a vysokých um leckých škol
v eské republice. V letošním roce bylo do
sout že p ihlášeno rekordních 192 prací,
z toho 66 prací st edoškolských a 126
vysokoškolských. Úsp ch školy je o to v tší,
že porota ze všech p ihlášených návrh
ocenila prestižním titulem celkem 25 prací,
ztohovšak pouze3 práce st edoškolské.

Ocen ní byla vít z m p edána v rámci
renomované mez inárodní p ehlídky
sou asného designu Designblok 2. íjna
2007 v pražském Veletržním paláci, kde se
také konala výstava ocen ných exponát
Úsp ch bechy ské keramické školy byl
podtržen i tím, že vedle práce Radka
Barocha byl pro tuto výstavu vybrán
i avantgardní návrh horolezeckéhocepínu od
Jakuba Šímy, také žáka 4. ro níku
designérského oboru. Oba dva bechy ské
exponáty spole n s dalšími vybranými
sout žními pracemi je možno ješt zhlédnout
na výstavách v galeriích Design centra
v Brn 18.11.2007) a v Praze
(7.12.2007 leden2008).
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M.Vágner

Memento
Román o narkomanech Memento ani jeho

autora Radka Johna asi není nutno nijak zvláš�
pøedstavovat. Román vznikl takøka pøed dvaceti
lety, kdy u nás problémy s drogovou závislostí
teprve zaèínaly. Tehdy šlo o dílo varovné, dnes,
bohužel, je tomu jinak. Síla románu tím ale
neztratila na úèinnosti, právì naopak. V Mementu
nenacházíme pouèení, varování, výstrahy, ale
pronikáme do lidských osudù, cítíme, jak málo
staèí, aby se život èlovìka zhroutil do marného
a naprostéhoživoøení.

Souèasná mládež èasto sahá po drogách
z nevìdomosti, nudy, ale i zvìdavosti, velmi záleží
i na vlivu jejich nejbližšího okolí. Nìkdy tomu
nahrává i svìdectví leckterých „celebrit“, které se
veøejnì pøiznávají ke své drogové minulosti
a vychloubají se svým bezproblémovým
ukonèením „braní“ a následnou bezproblémovou
abstinencí. To mùže vzbudit dojem, že si TO každý
mùže v pohodì vyzkoušet a nic se vlastnì nedìje.
Zdaleka tomu takovšemnení.

Agentura RAJCHA z Polièky se ujala
dramatizace tohoto románu a nabídla jej ke
shlédnutí základním a støedním školám. Vzhledem
k tomu, že vìk rozhraní základní a støední školy je
jednou z nejrizikovìjších skupin, rádi jsme
možnost shlédnout pøedstavení pøijali. V úterý 9.
øíjna bìhem dopoledne shlédli žáci 1. a 2. roèníku
SPŠK a 8. a 9. tøíd obou ZŠ v malém sále
bechyòského KD pravdivý pøíbìh, který popisuje,
jak se z normálního kluka stává vlivem drog lidská
troska. Pøíbìh mladého narkomana od jeho
prvního setkání s drogami, pøes prohlubování
závislosti, neúspìšné pokusy o abstinenci a
opakované návraty k drogám, konflikty se svými
nejbližšími i zákonem, ztrátu životní lásky, až ke
konci v psychiatrické léèebnì s trvalým
poškozenímmozku.

Toto pøedstavení bylo souèástí preventivních
programù jednotlivých škol. Vìøíme, že shlédnutí
tohoto pøíbìhu na žáky zapùsobilo a ukázalo dost
jasnì nebezpeèí, kterépøináší branídrog aodradí je
tøeba i jenoduvažování o jejich vyzkoušení.

Závìrem jenamístì podìkování paníDopitové
a kulturnímu domu za pomoc pøi pøípravì
a realizaci této prospìšné akce.

V.Š�astný, SPŠK Bechynì

Akce Pøedškolák

Dne 9.10.2007 se uskuteènila první schùzka
pøedškolních dìtí. Akce Pøedškolákprobíhá na naší
škole již druhýmrokema setkala sev loòském roce
s pozitivním ohlasem rodièù.

Letos opìt probìhnou ètyøi schùzky. První
máme již za sebou. Dìtimìlymožnost prohlédnout
si prostory školní družiny, pohrát si zde
s hraèkami, vyzkoušet si nošení tácù ve školní
stravovnì, zahrát si na poèítaèi, prohlédnout
encyklopedie. V druhé èásti navštívily keramickou
dílnu. Zde mìly pøipravenou keramickou hmotu a
mohly si vyzkoušet vymodelování zvíøátek. Další
akce na dìti èekají v mìsíci listopadu, prosinci
a v lednu, kdy již pùjdou k zápisu. Cílem akcí je
pomoci dìtem zadaptovat se ve školním prostøedí,
které na nì od záøí èeká.

Výhodou je i to, že ještì na vše nejsou samy
a mohou pomoci i maminky, babièky èi tatínkové.
Další informace o Pøedškoláku se rodièe mohou
dozvìdìt buï u nás ve škole nebo v mateøské
školce. Tìšíme se na dìti, pøiveïte je. Tìšíme sena
Vás.

ZŠ ve Školní ul.

Zprávičky z MŠ Jahůdka
MŠ Jahůdka zahájila provoz v novém školním roce v sedmi třídách dvou pavilonů. V

pavilonu Ajsou 4 třídy - Sluníčka,Broučci, Koťátkaa Lišáci. V pavilonu B jsou3 třídy - Bělásci,
Modrásci a Žluťásci. Sdětmi pracuje 7 učitelek v pavilonu A, 4 učitelky a pedagogický asistent
v pavilonu B, 4 provozní pracovnice a 5pracovnic vkuchyni.

Pro děti máme připraveno mnoho kulturních, sportovních a poznávacích akcí. V MŠ
pracuje kroužek keramiky, Šikulek, dramatický a fotbalová školička. Předškolní děti absolvují
kurz plavání v Táboře. Čekají je i různé akce ve spolupráci se stanicí Pomoc přírodě,
Základními školami, ZUŠ, Muzeem, Knihovnou, Domovem pro seniory, Kulturním domem,
Kinem. O dění vMŠ budemeprůběžně informovat.

MŠ Jahůdka má i své webové stránky, kde se můžete podrobněji seznámit s programem
MŠ, prohlédnout si fotografie z akcí školy apod.: www.:http://mujweb.cz/www/msjahudka

D.T.

Projektový den v 1.A
Dne 12.10. se uskutečnil na naší škole první projektový den. Námětově byl zaměřen k

podzimu, dětským hrám na podzim, a proto se jmenoval ,,Draci.“ Projekt proběhl u našich
nejmenších žáků, tedy prvňáčků. Celý den věnovali svůj čas básničkám, počítání s draky,
tvoření slovních úloh na danou tematiku, malování draků, modelování. Všechny děti aktivity
velmi bavily, zapojily se, pracovaly již i ve skupinách, jako velcí zkušení školáci.

ZŠ ve Školní ulic

http://www.:http://mujweb.cz/www/msjahudka


KANOISTIKA - TJ JISKRA
BECHYNĚ

Letošní sezona je za námi a nadešel čas
bilancování našich výsledků.

SLALOM - Nejvýrazněji se zapsal do
výsledkových listin dorostenec Tomáš
Macášek, který na kajaku a na deblkanoi
potvrdil svoji stále rostoucí výkonnost.
Společně s L. Medřickým z USK Praha se
stal přeborníkem ČR v závodě tříčlenných
hl ídek . M ist rovství ČR se konalo
v Liptovském Mikuláši, kde je krásný
slalomový areál s veškerým zázemím pro
závodníky. Dále ještě vybojoval na deblu dvě
bronzové medaile ve sjezdu a v kombinaci.
Po mnoha letech se Českého poháru ve
slalomu účastnila bechyňská posádka a to již
výše jmenovaní. V celkovém hodnocení ČP
skončili na 18. místě, což je vzhledemk jejich
věku (nejmladší posádka) a první sezoně
společně s dospělými obrovský úspěch!
Získané zkušenosti jsou pro oba nadějné
borce velkým kladem pro budoucnost. Na
kajaku se T. Macášek na MČR neprosadil,
ale na jednotlivých závodech patřil mezi
nejlepší mladší dorostence. Marek Házi se
umisťoval v druhé desítce ve své kategorii
a udržoval si svůj standard. Mladší žák
Honza Zvolánek vypádloval na MČR žactva
stříbrnou medaili společně s Hynkem
Pechlátem (Sušice) na deblkanoi! Mezi
jednotlivci na kajakuskončil těsně pod stupni
vítězů, ale mnohem důležitější je to, jak
během roku stoupla jeho výkonnost. Náš
nejmladší závodník Filip Zvolánek sbíral
především zkušenosti na divoké vodě,
a i když několikrát opustil nedobrovolně
kajak, prokázal velikou odvahu a nebo-
jácnost aje příslibemdo dalšíchlet!

Deblíři bratři Pavel a Zdeněk Měšťanové,
zkušenostmi opředení borci, odvedli svůj
poctivý standard a mezi veterány mladšími
několikrát vybojovali stupně vítězů. Do
výsledkových listin se dále zapsali a dílčí
úspěchy sbírali Jožka Macášek, Roman
Mayer čiMichal Háša.

DRAČÍ LODĚ - Závody dračích lodí se
stávající v Česku velmi populárními a i borci
z našeho oddílu okusili atmosféru těchto
závodů. V Purkarci na Vltavě se na začátku
prázdnin konal 2. ročník, kterého se
zúčastnilo 32 posádek. Vítězem se stali
dragoni Xstream týmu, složeném z kanoistů
Bechyně, Tábora, Strakonic, Č. Budějovic
a Prahy. V posádce, kterou tvoří 20 pádlu-
jících lidí, kormidelník a bubeník, seděli tito
bechyňští borci: Jan Pazourek, Jarda Mayer,
Pavel Pazourek, Zdeněk Měšťanml., Roman
Mayer, Žanek Pazourek, Láďa Měšťan,
Zdeněk Měšťan st., Mirek Topič a bubeník
Filip Topič. Radost ze získání putovního
poháru byla úměrná velikosti této sehrané
party vodáků! Na druhém místě skončili
dragoni ze Slap u Tábora a bronz si odvezli
plavčíci z Hluboké nad Vltavou.

Následující zimní období je ve znamení
příprav na další sezónu, dvakrát týdně
tělocvična či posilovna, regenerace-sauna
ap. 8. ročník raftových závodů se uskuteční
12.7.2008.

7. RO NÍK RAFTOVÝCH
ZÁVOD
Č

Ů
Již sedmý ro ník raftových závod se

povedlo uspo ádat druhý prázdninový
víkend. Slune né po así podmalovalo
uvoln nou a pohodovou atmosféru, která
k tomuto sportovn recesistickému závodu
ur it pat í. Na startu se sešlo 25
ty lenných posádek z celých ech, což

p edstavuje rovných sto aktivních závodník
nich nestálo na startu poprvé a dá

se konstatovat, že si tuto akci pravd
podobn oblíbili. Závodilo se tradi ním
systémem, kdy po absolvování kvalifikace
byly všechny posádky nasazeny do
„pavouka“. Je to nejspravedliv jší systém,
podle n hož zvít zí opravdu ten nejrychlejší.
Ale vít zi jsou nakonec všichni, kdo protnou
cílovou linii. Pro úplnost však dodejme, že na
nejvyšším stupínku stanula posádka bratr
M š anových spole n s bratry Mayerovými,
která ve finále zdolala lo ské vít ze z Pazi
týmu. Bronzové místo vybojovali borci
z Plechamru a bramb rka z stala op t DD
Teamu, složeném z vynikajících slalomá

kategorii žen usp la posádka Ko ek, která
byla p ihlížejícími diváky vyhodnocena jako
nejlépe ustrojenáposádka. Program doplnila
exhibice kajaká í všem p edvedli, co
se dá na kajaku provozovat za „vylomeniny“.
Kdokoliv si mohl zap j it raft i kánoi
a vyzkoušet si jak je p íjemné a bezpe né
pohybovat se po hladin eky Lužnice oproti
jízd v automobilu na D1 i na tankodromu
Bechyn erní vodáckou
zábavu op t velice kvalitn orámovala
folkrocková skupina The M aucs, která
dostala do varu a správné nálady všechny
p ítomné. P vecká sout ž sklidila veliký
úsp ch a potlesk pat il všem zú astn ným
sout žícím. D kuji všem len m našeho
oddílu, kte í se aktivn zapojili do p ípravy
a organizace t chto závod a za drobné
nedostatky v bufetu si sypu popel na hlavu!
Ur it se z toho pou íme a p ipravíme
8. ro ník ješt lépe! D kuji všem sponzor m,
kte í nám velmi pomohli a díky nimž si každý
závodník odnesl n jakou zajímavou cenu.
Toto pod kovánípat í:

Vontroba Q art design, SNN-J.Slípka,
Drogerie Igor Sabo, Partner s.r.o. Sviták,
Hra kárna Beruška, Kinokavárna Tome ek,
Klenotnictví Vontrobová, Kafka Transport
Opa any, M+M textil, Auto-moto Hrubý,
Jednota OD Tábor, Jednota COOP

žku,
Penzion u Pichl ína,
Papírnictví Raušerová, Elektro Zelenka,
keramika Barták, keramika Sušer, Pivnice
Diblík, Akvária Vontor, Vinotéka Jank

éka na Písecké, Textil Šteflová,
PapírnictvíHrdli ková,Panství Bechyn a.s.,
Zahradnictví Beneš, PNS Ond ejovi,
Kate ina Herna bar, Duong Nguyen The
textil, Hotel Jupiter, Konibar herna, Obuv
Márová, Bazar u Bílého zvonu, potr viny
Kukrál Sládek, Lékárna U Panny Marie
Pomocné, Kv tinka Lepšovi, Hodiná ství
Rešl, Optik Ursíny, Monita shop, Cukrárna
U hradeb, Libušina lékárna, Elektro
Benedikt , texti l Mal inová-Sýkorová ,
Cukrárna Lachout, Italmarket Vav i ka,
Elektro Korbel, Foto video Pazderovi, PNS
Andrejsová, Kame ák zábavní centrum.
Ješt jednou d kujeme!!!
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TÌLOVÝCHOVA & SPORT

Chalupáøi a chataøi,
chraòte si svùj majetek

Zima se nezadržitelnì blíží a Váš rekreaèní
objekt zùstane vìtšinu èasu v tomto období
opuštìný. Pachatelé si vìtšinou vybírají rekreaèní
objekty osamocené. Kolonie chat je bezpeènìjší,
ale ani zde si chataøi nemohou být v prùbìhu roku
jisti. Nejslabší stránkou rekreaèních objektù z
hlediska vloupání jsou jako u všech objektù okna,
prosklené plochy a dveøe. Jak objekt zazimovat?
Rozhodnì se vyplatí odvézt zobjektu drahé náøadí,
horská kola a další cennosti.V chatovýchkoloniích
se vyplatí zesílit vstupní dveøe, instalovat kvalitní
zámkové systémy, uzamykatelné okenice, møížena
okna a apod. Pøi pøekonávání tìchto zábran dìlá
zlodìj vìtšinou hluk a v kolonii mùže nìkdo
zareagovat na tuto èinnost a vyrozumìt policii.
Urèitì se vyplatí instalace elektronického
zabezpeèovacího zaøízení, pøípadnìna jeden hlásiè
pøipojit hlídání více objektù s pøenosem informace
k nejbližšímu sousedovi, který vyrozumí policii,
abyprovedla zákrok.

Policie ÈR provádí preventivní obchùzky

POLICIE INF O RMUJE
a kontroly objektù. Jste-li pøesto vykradeni, platí
následující zásady:
1. nevstupujte do objektu, mùže tam být ještì

pachatel
2. pøivolejtePolicii ÈR
3. neuklízejte pozlodìjích
4. je vhodné mít fotodokumentaci cenných vìcí,

výrobní èísla výrobkù a náøadí pro pozdìjší jednání
s pojiš�ovnou

Že Široká ulice není ozdobou
Bechyně, o tom nepochybuje určitě
nikdo, kdo tady aspoň občas prochází.
Stálých obyvatel, pravda, moc nemá, zato
jsou v ní tři provozovny a muzeum, nyní
turistiky, dříve hasičské, takže frekvence
chodců docelaslušná. Připočtěme žactvo
ZUŠ V.Pichla, procházející denně cestou
do a ze školy a návštěvníky Bechyně, kteří
sem směřují při prohlídkách památek.
Ulice je také využívána k parkování
vozidel zákazníků Zuzany a dalších
blízkých obchodů. To znamená, že stav
ulice je znám každému, kdo směřuje k
náměstí T.G.Masaryka.

Ptali jste se

Tristní stav chodníků sužuje všechny
nejvíce v zimě, protože kromě jejich
nerovností ještě děravé okapy, hlavně na
rohovém domě spro-dejem hraček, z nich
dělají neschůdnékluziště.

Kdy se konečně - po deseti letech -
dočkáulicea lidév ní změnyk lepšímu?

-J.L.-

I.Zvolánková

Rekonstrukce Široké ulice je součástí
projektu „Rekonstrukce nám. T.G.Masaryka
a okolí“. Na akci je zpracovaná projektová
dokumentace jak pro stavební řízení, tak pro
realizaci stavby. Je vydané územní
rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci.
Po nabytí právní moci bude požádáno
o vydání stavebního povolení. Město bude
na tuto akci žádat o dotaci z fondů EU, na
rekonstrukci vodovodu a kanalizace z SFŽP,
na ostatní části projektu z ROPU. Město má
již uzavřenou smlouvu s firmou, která bude
žádosti o dotace vyřizovat, vše se připravuje
a čeká se jen na uveřejnění výzvy správci
programu. Město má možnost získat dotaci
až 85% nákladů, a proto by nebylo vhodné
v současné době samostatně řešit pouze
Širokou ulici a veškeré náklady hradit
z rozpočtu města.



Pavel Malý si ješt dlouho bude lámat
hlavu, jak to, že nevid l jednotahovou hrozbu
protivníka, která ho stála partii a host m dala
jistotu, že neodjedou sprázdnou 3:4.

Lojza Bartoš jasn p ehrál svého
soupe e, ale z stalo mu málo asu, aby
našel jednoduchou a rychlou cestu k výh e,
takže se ke kone nému vít zství protrápil až
po p ti hodinách hry. Celkovou remízu pro
domácí celek nakonecsvou výhrou zachránil
4:4.

Ve druhém kole jsme jeli do Týna nad
Vltavou s úmyslem zlepšit si sebev domí po
neúsp šném vystoupení v úvodním zápase.
Náš kapitán m l op t problémy se
sestavováním družstva, ale náhradníci
tentokrát p esv d ili, že se na n m žeme
spolehnout.

První ukon il svou partii Vrá a Š astný,
který nám minulé kolo chyb l. I po vým n
dam m l jasnou prostorovou p evahu
a souhra jeho figur nakonec slavila úsp ch,
když jeho jezdci obsadily st ed šachovnice
a zasadily smrtelný úder - 0:1.

Hodinku potom dovedl svou partii
k remízovému postavení Pepík Jane ek,
který netradi n použil Aljechinovu obranu.
Sice se dostal do stísn né pozice, ale
soupe e svým výb rem zahájení docela
p ekvapil a ten nenašel cestu k rozhodující
výhod

Venca Hašek odehrál nejlepší partii
dnešního zápasu, od za átku zmá kl
protihrá e a nedal mu v bec žádnou šanci -
0,5:2,5.

Divokou partii dnes odehrál Pavel
Houdek, který neváhal ob tovat figuru hned
v zahájení, ale jeho útok se pomalu vytratil
aPájabyl natom zle-nedob e. Zachovalvšak
chladnou hlavu, zamíchal trochu bahnem
a lovil v kalných vodách. Nádherným
kombina ním obratem po soupe ov
nep esnosti oto il vývoj boje ve sv j
prosp ch a brzy byl konec - 0,5:3,5.

Karel Karafiát potvrdil, žedobré šachy se
dají hrát i po sedmdesátce, o hodn let
mladšího protihrá e jasn p ehrál, ale zdálo
se mu, že svého volného p šce neprosadí,
atak p ijal remízovou nabídku - 1:4.

Štefan Bernáth si vybral variantu
s opa nými rošádami, ale sv j útok založil
p íliš optimisticky a najednou stál dost
špatn ešit ob tí jezdce,
ale k útoku se stejn nedostal. Jeho soupe
ob vrátil, aby se dostal ze stísn né pozice
a ješt mu zbyl p šák navíc. Partie však
sp la do v žové koncovky, která je známá
remízovýmivýsledky a tak sesoupe i dohodli
na d lb bodu, což pro náš tým znamenalo
vít zství v zápase- 1,5:4,5.

Honza Marek si v klídku potahoval,
vylepšoval pozici a v uzav ené struktu e
p šc využil v tší pohyblivost svého jezdce,
který nakonec rozhodl partii v jeho prosp ch
-1,5:5,5.

Pavel Malý se od za átku dostal do
svízelné pozice. Soupe se do n ho drav
pustil, získalpostupn st ed šachovnicea tím
velký prostor pro manévrování. Pavel však
neztratil hlavu, trp liv se bránil a ekal na
svou p íležitost. Ta p išla po chyb bílého
a náš hrá urval vít zství pro sebe, ímž
dovršildebakl domácích, který si jist zasvou
dob e odvedenouprácinezasloužili - 1,5:6,5.
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21. íjna 2007: 2. kolo - 1. j divizeř č
ŠK Týn nad Vltavou - Reality Hor ák
Bechyn A1,5:6,5

ň
ě

Štefan Bernáth

ŠACHISTI
7. íjna 2007 1. kolo 1. j divizeř : - č
Reality Hor ák Bechyn A Z Strakonice
B 4:4

ň ě - Č

Los sout že k nám byl laskavý a pro první
kolo nám p iradil „na rozehrání“ nová ka 1.
divize zeStrakonic.Ale „jedna v c je být lepší
a druhá v c je tomu slabšímu to dokázat“, jak
íkává starosta našeho oddílu Vrá a Š astný,

který na úvodní zápas ovšem nastoupit
nemohl.

Karel Karafiát hrál sout žní zápas po
n kolika letech a jeho nerozehranost
zap í inila, že ve vyrovnané pozici ud lal
chybu 0:1.

Štefan Bernáth dostal „dárek“ v podob
st elce už v osmém tahu. Jeho soupe ale
necht l prohrát tak brzy a ješt to tahal dál.
Neodvratnémukonci všaknezabránil 1:1.

Pavel Houdek p ijal ob p šce a dostal
se do stísn ného postavení. Výhodu ze
zahájenísoupe ešil ob tí jezdce, kterou náš
hrá bravurn vyvrátil a z stal s rozhodující
p evahou 2:1.

Venca Hašek byl po no ní a rozehrání
partie se mu nepovedlo. Znovu ale ukázal
svou bojovnost a vynalézavost v horších
pozicích a partie nakonec skon ila v ným
šachem 2,5:1,5.

Pepík Jane ek nep elst i l svého
protihrá e ani v zahájení ani ve st ední h e
a vyrovnanou koncovku hrál násiln na
výhru, což se mu neoplatilo. Po ztrát p šce
p išla i ztráta partie 2,5:2,5.

Honza Marek loni moc neodehrál, a tak
byl rád, že udržel soupe e na uzd a nic
nedovolil. Vyrovnaná partie p ešla do
vyrovnané dámské koncovky a byla z toho
remíza 3:3.
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Blíží se Vánoce - možná by Vaši blízcí ocenili netradiční překvapení ve formě dárkové
poukázky na uvolnění a neuvěřitelně příjemné pocity při masáži teplými lávovými kameny,

či klasické masáži. I firmy mohou takto odměnit své zaměstnace.

SKELET
Lib ušina ulice 19 3, Bechyne

Masáže lávovými kameny (HOT STONES)

Účinkuje zlepšujena klientovu psychiku, krevní
oběh, posiluje zrychluje

reguluje odstraňuje
uvolňuje

lymfatický a imunitní systém,
metabolismus, trávení, problémy

se spánkem, svalové napětí.

Jedna z nejlepších terapií na celkovou relaxaci
a regeneraci organismu. Masáž se provádí pomocí

teplých lávových kamenů a aromatického oleje

PROVÁDÍME
regenerační masáže relaxační masáže měkké techniky

mobilizaci poradenství léčebný tělocviktel. 606 64 40 96
objenávky příjímáme po celý den
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Úspìch mladých šachistù
Vpátek 28. záøí 2007 se v Bechyni konal první

z pìti kvalifikaèních turnajù krajského pøeboru
mládeže 2007/08.Akci zahájil øeditel turnajeŠtefan
Bernáth, s organizací mu pomáhali Vrá�a Š�astný a
Pavel Houdek, nad dodržováním pravidel bdìl
rozhodèí Filip Valtr. Ve ètyøech vìkových
kategoriích soutìžilo 47 dívek a chlapcù z celého
JÈ kraje. Skvìlý výsledek dosáhl v kategorii H10
(hoši do 10 let) Jakub Mikula, který získal
bronzovoumedaili. Ještì vìtšíúspìch zaznamenal
svýmpøekvapivým vítìzstvím v kategorii H12 další
náš šachista Vláïa Vanýsek. Oba tito hráèi získali
jako první bechyòáèci 4. výkonnostní tøídu.
Gratulujeme! Pro další naše hráèe, kteøí se šachy
zaèali jen nedávno, to byla dobrá pøíležitost získat
zkušenosti z turnajových klání. Èleny Šachového
spolku Reality Horòák Bechynì tak kromì dalšího
organizaèního úspìchu tìší i rùst jejich nástupcù.

Štefan Bernáth

Váš autorizovaný prodejce vozù Škoda:

SIMPLY CLEVER

LIMITOVANÁ EDICE
FABIA SEDAN TOUR
JIŽ ZA 229 900 Kè
Neváhejte, taková nabídka tu
nebude vìènì. Model s moto-
rem 1,2/40 kW – s centrálním
zamykáním, airbagem øidièe,
posilovaèem øízení a ABS –
poøídíte za 229 900 Kè. Model
s motorem 1,2/47 kW – navíc
kromì uvedené výbavy
i s elektrickým ovládáním
oken vpøedu – mùže být Váš
za 239 900 Kè. A to ještì není
všechno. K obìma modelùm
si mùžete objednat klimatizaci
a airbag spolujezdce za zvý-
hodnìnou cenu 25 000 Kè.
Navštivte nás proto co
nejdøíve, tìšíme se na Vás.

TAKOVÁ NABÍDKA
TU NEBUDE VÌÈNÌ

Kombinovaná spotøeba a emise CO2 vozù Fabia Sedan
Tour 1,2/40 kW a 1,2/47 kW: 5,9 l/100 km, 142 g/km


