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+Životní jubilea 
červen 2014

93 let Hanousková Antonie
Stach Ladislav

92 let Kuchařová Vlasta
86 let Sládková Marie
85 let Kalousková Soňa 
84 let Čápová Anna 
83 let Valenta Theodor
81 let Dopitová Anna 
80 let Danáková Helena, Tomanová Marie,

Sukupová Svatava, Stoulil Josef
79 let Pávková Anna
78 let Drábková Miluška, Chalupský

Václav, Kodadová Miroslava
77 let Laláková Jaroslava, Zeleňák Petr,

Milota Petr
76 let Baťala Zdeněk, Matějíčková Věra

+Vítání občánků

Dne 13. května 2014 byli přivítáni 
starostou Města Bechyně, p. Mgr. Jaro-
slavem Matějkou tito noví občánci: Eliška 
Jiřištová, Andrej Kováč, Lukáš Kotlář, Luboš 
Podrázský, Sára Šulcová, Marie Nováková, 
Šimon Pražák, Štěpán Bolina, Štěpán 
Matouš, Aneta Troblová a Nella Stanisla-
vová. Slavnostní obřad doprovázely děti ze 
Základní umělecké školy Václava Pichla pod 
vedením p. učitele Luboše Zíty.

 I takovéto exempláře se dají ulovit na Lužnici
                                              (myslíme na obrázku dole)+

14. května, 9,7 kg, 77 cm

Den pro ochranu dětí se začal slavit rok 
po jeho vyhlášení. Některé státy převzaly 
datum a postupně se ze Dne pro ochranu 
dětí stal Den dětí nebo také jiným názvem 

V tomto měsíci slavíme svátek těch, 
Mezinárodní den dětí. Československo, 

které nejvíc milujeme. A i když nám někdy 
později Česká republika také převzaly toto 

dokáží komplikovat život, jim je vždy 
datum, proto se u nás slaví Mezinárodní 

odpuštěno. Jsou to naše děti a zůstávají 
den dětí na začátku června.

jimi, i když vyletí z hnízda a postaví se na 
V roce 1952, kdy už se slavil Den pro 

vlastní nohy. V tento den jim dovolíme víc, 
ochranu dětí, usilovala Mezinárodní unie 

než je obvyklé, vymýšlíme pro ně zábavu, 
pro péči o dítě o vyhlášení dne, který by 

prodejny hraček bereme útokem, dáme jim 
oslavoval výhradně děti. Na toto OSN 

„výjimečně“ čokoládu, i když nedojedly 
zareagovala a v roce 1954 vyhlásila 

oběd...
Světový den dětí, aby každý stát jednou 

Jaká je ovšem historie tohoto svátku asi 
v roce upřel pozornost na nejmladší obyva-

zůstává většině z nás utajena. Dovolte 
tele. Účelem vyhlášení byla také podpora 

připomenout některá fakta. 
dětí, poskytnutí dobrých podmínek pro 

Vyhlášení dne oslavujícího děti bylo 
jejich zdravý vývoj a přístupu ke vzdělání. 

poprvé doporučováno již roku 
Valným shromážděním OSN bylo všem 

1925 na Světové konferenci pro blaho dětí, 
státům doporučeno, aby oslavovaly děti ve 

ale nestalo se tak. Ve stejný den se v San 
stejný den 20. listopadu, kdy v roce 1959 

Franciscu konal festival Dračích lodí, na 
Valné shromáždění OSN přijalo Deklaraci 

jejichž oslavu čínský konzul shromáždil 
o právech dítěte a ve stejný den v roce 

mnoho čínských sirotků, aby poukázal na 
1989 přijalo Úmluvu o právech dítěte.

to, že by se společnost měla více zabývat 
Některé státy si i přesto ponechaly 

blahem dětí. Tyto dvě významné události, 
datum oslav na začátku června, jiné státy 

které se staly ve stejný den, určily datum 
datum oslav přesunuly na listopad 

oslav Dne dětí, který byl ale oficiálně 
a některé státy si ponechaly červnové 

vyhlášen až později.
datum a přijaly také oslavy dětí v listopadu.

V roce 1949 Mezinárodní demokratická 
Nám se dole na fotografii shodou federace žen vyhlásila Den pro ochranu 

okolností sešly dva symboly svátků pro dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové 
tento měsíc. 27. červen je totiž mimo jiné zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 
Mezinárodním dnem rybolovu.a také ve francouzském Ouradouru v roce 

Popřejme rodičům s výchovou ratolestí 1944. Datum oslav bylo ustanoveno na 
stejnou trpělivost, jakou mají rybáři při 1. červen, který připomíná již výše 
čekání na svůj životní úlovek.zmíněné události.

M. J.

 1. června 

Mezinárodní den 

dětí 1. června

+Přijměte 
pozvání do 

nově otevřené 
stálé expozice 
Městského muzea v Bechyni

OTEVÍRACÍ DOBA V ČERVNU
PO ZAVŘENO
ÚT, ČT, PÁ 9.30 – 11.30 12.30 – 16.00
ST 9.30 – 11.30 12.30 – 17.00
SO, NE  12.30 – 17.00

Z obsahu:
Kultura 4
Z benefice pro Kryštůfka 7
Příspěvky do letního dvojčísla 
posílejte nejpozději 18. června na 
propagace@kulturnidum.cz

+Termín pro uhrazení poplatku za 
svoz komunálního odpadu končí 

30. června 2014. 
Podrobnosti viz. Obecně závazná 

vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálního odpadu na stránkách 
města.

Dotazy: vankova@mestobechyne.cz

!
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z primitivních jatek dost silný. To vedlo Z historie 
k tomu, že byla „porážka“ přestěhována za 

„Společenství hradby. Pro vaši představu – v prvním polo-
letí roku 1909 bylo na jatkách (tehdy ještě za bechyňských řezníků 
hradbami) poraženo 44 ks volů, 27 krav, 

a uzenářů“ 2 býci, 40 jalovic, 195 prasat, 100 telat, 
7 skopců, tj. 113 ks velkého dobytka a 302 ks 
menšího.

Nemyslete si, že místa porážek nebyla 
kontrolována městskými a c. k. úřady. 
Kontroly, které provádělo c. k. hejtmanství 
z Milevska, nedopadaly dobře. Takže 
26. října 1908 c. k. okresní hejtmanství naří-
dilo městu stavbu nových jatek a přeložení 
trhů s dobytkem za město. Stavbu jatek 
muselo zajistit Společenství řezníků. Nejdří-
ve muselo získat pozemek, ten nakonec 
koupilo od p. Emanuela Kohna za 1000 K. 
24. října 1910 bylo uděleno povolení ke 
stavbě jatek podle plánu projektové kance-
láře „Šimůnek a Neuman“ z Tábora. Jejich 
kolaudace se konala 6. prosince 1911. 
Zbytek jatek z roku 1911 najdeme na dneš-
ním stadionu. V té době bylo v Bechyni 
14 řezníků, řada z nich provozovala i hos-
podskou činnost. Nová jatka byla moderní, 

V minulosti byla v Bechyni provozována 
odpovídající hygienickým předpisům. Oddě-

řada řemesel a značná část obyvatel našeho 
leně byla porážka hovězího a vepřového 

města se právě řemeslnou výrobou nebo ob-
dobytka, byly zde chlévy pro hovězí a vepřo-

chodem živila. Nahlídneme-li do historických 
vý dobytek, dvě chladírny, lednice. Odpadní 

pramenů, zjistíme, že jedna z důležitých živ-
kanál z jímek byl krytý a vedl do potoka 

ností byla živnost řeznická a uzenářská.
Smutný. Od roku 1927 byl na jatka zaveden 

Když se podíváme do „Knihy mistrů – 
vodovod, do té doby se nosila voda z blízké 

cech řeznický města Bechyně“ z konce 
studny. 

18. století, zjistíme, že členy cechu byli nejen 
Už za c. k. Rakouska a později za první 

řezníci z Bechyně, ale i okolních míst – 
republiky  platila pro obchod s masem přísná 

Bernartic, Opařan, Sudoměřic. O přijetí do 
pravidla. Z přípisu 29. října 1912 z okresního 

cechu rozhodoval cechovní výbor. Přijatý 
hejtmanství Milevsko víme, že živnostníci 

tovaryš se stal samostatným mistrem a mohl 
měli povinnost porážet dobytek na 

provozovat řeznickou činnost. Už od roku 
společných jatkách. Kvůli veterinární 

1791 se v zápisech cechu nejčastěji objevují 
prohlídce se musela každá porážka hlásit 

příjmení Pichl, dále pak Kobrč, Svoboda, 
městskému zvěrolékaři. Porážky dobytka na 

Švestka, Krajíc. Řeznické řemeslo se v rodi-
jatkách prováděl vyučený řeznický pomoc-

ně Pichlů udrželo několik generací. Řez-
ník, v roce 1925 to byl p. Otto Eisner – 

nictví bývalo často spojeno s hospodou. 
zaměstnanec Společenství řezníků – a byl 

Dá se říct, že všichni řezníci měli 
placen od poraženého kusu. Právě z hlášení 

povinnost být členy „Společenství řezníků 
řeznického spolku úřadům víme, že v druhé 

a uzenářů“ a řídit se schválenými pravidly – 
polovině roku 1925 bylo na místních jatkách 

stanovami spolku. Za vstup do společenství 
poraženo 19 býků, 102 volů, 34 krav, 

museli zaplatit 5 zl. Učební doba řezníka 
34 jalovic, 188 telat, 420 vepřů, 8 ovcí, 

trvala 3 roky, řezníci museli umět nejen vyse-
18 koz, 20 kůzlat, 1 kůň, 1 hříbě. 

kávat maso, ale i odhadnout cenu kupova-
Okresní úřad za první republiky požado-

ného dobytka. Ti řezníci, kteří přijali 
val kde co. Např. řezníci museli mít ceny 

řeznického učně, zaplatili do spolkové 
masa vyvěšeny uvnitř krámu a i venku před 

pokladny 2 zl. za přijetí a 3 zl. za vyučení. 
obchodem. A kolik vydělal řezník? To se 

Již od dob Karla IV. nebylo možné 
můžeme také dozvědět z přípisu na okresní 

prodávat maso kdekoliv ve městě a stejně 
úřad. Např. pan Antonín Losos koupil od 

tak kdekoliv porážet dobytek. V každém 
Františka Dlouhého z Hvožďan 1 vola za 

větším městě existovalo místo označené 
2250 Kč, zaplacením daní a poplatků se 

jako „Masné krámy“ – tam byl soustředěn 
zvýšily náklady na 2430 Kč. Za 4 čtvrtě, které 

prodej masa. I v Bechyni dodnes existuje 
vážily 180 kg à 14 Kč získal 2520 Kč, za 6 kg 

„Masokrámská ulice“. Trh s dobytkem se 
jater à 20 Kč – 120 Kč, 32 kg kůže prodal za 

v Bechyni až do začátku 20. století konal na 
240 Kč, za ostatní vnitřnosti dostal 120 Kč. 

náměstí. Řeznické společenství v Bechyni 
Příjem měl 3048 Kč, vydělal tedy 618 Kč.

provozovalo také místo „porážky“ – dnes 
Společenství řezníků vlastnilo jatka na 

bychom řekli jatka. Řezníci měli povinnost 
dnešním stadionu do roku 1941, tehdy je pro-

udržovat „porážku“ v čistotě a dobrém stavu. 
dalo obci za 149 000 Kč. Město je zmoder-

V roce 1898 musel každý řezník zaplatit do 
nizovalo a provozovalo ještě další roky. 

spolkové pokladny ještě před porážkou 
S přemístěním jatek za město byl přeložen 

20 zl. za každý kus poraženého hovězího 
i trh s dobytkem. Starší občané se ještě pa-

dobytka. První známé místo porážky bylo 
matují na označení plochy dnešní teplárny 

blízko „Masných krámů“, v druhé polovině 
a části sídliště Písecká jako „Dobytčí trh“.

19. století byla „porážka“ přemístěna za 
hradby města a nacházela se těsně u měst- Jiřina Trčková
ských hradeb, nad „Zlým vírem“. Prameny:

Udržovat místa určená k porážení Okresní archiv Tábor:
dobytka v čistotě bylo v dřívějších dobách Zápisy z jednání Společenství řezníků 
dost obtížné. Když si představíme, že a uzenářů, Jateční řád, Kniha mistrů – cech 
dobytek se porážel uvnitř města u Dlouhé řeznický, Korespondence Společenství 
ulice, nedaleko náměstí, musel být zápach řezníků a uzenářů

Když duši bolí v kříži

Bývalé jatky u hradeb, K. Kozel, 1944

O škole, rodičích, dětech a vysvědčení 
jsem psal před rokem. Brzy vstoupíme opět 
do léta. I ti z nás, kteří čas prázdnin a dovo-
lených dávno nespojují s ambicí dobrodruž-
ství a poznání na neobvyklých cestách. Mám 
na mysli seniory, kteří se v hovoru rádi pře-
sunou o padesát a více let zpět. Projevy stár-
nutí jsou ale rozmanité a nemusí se v nich 
objevit charakteristika z předešlé věty. Mluví 
se o třech typech stárnutí. Běžné stárnutí 
spojené s postupným opotřebováváním sil 
a zapomínáním. Patologické stárnutí dopro-
vázené řadou nemocí včetně neurodegene-
rativních, kam patří i obávaná Alzheimerova 
nemoc. Nakonec existuje nezanedbatelná 
skupina starých mužů a žen fyzicky čilých, 
s enormním zájmem o svět a dění kolem 
nich. O tomto typu se mluví jako o úspěšném 
stárnutí. Tyto lidi rádi označujeme jako zá-
zrak přírody. Jistě, mají dobrý genový vklad. 
Zajímáme-li se však o jejich život, zjistíme, 
že to nebyla procházka růžovou zahradou. 
Žili vždy v zátěži, fyzické i psychické. Zpětně 
svůj život hodnotí jako úspěšný a smyslu-
plný. Ve srovnání s ostatními skupinami, a to 
je velmi důležité, smrti se obávají nejméně. 

„Přišlo stáří, slabost se dostavila; vetchý 
jsem a znovu a znovu unaven; člověk zdětin-
štěl a po celý den jen odpočívá – oči má 
zesláblé, uši nahluchlé, síla mizí ochablostí 
srdce, ústa mlčí, nedovedou už mluvit, pa-
měť mi vynechává, na minulé se nerozpome-
ne, i kosti mé už trpí dlouhým věkem. Co 
dříve bylo tak dobré, je mi teď ošklivé; všech-
na chuť je tatam…“ Takto začíná téměř čtyři 
a půl tisíc let stará žádost vezíra (prvního 
ministra) Ptahhotepa adresovaná jeho vládci 
Isésimu, kde ho prosí o zproštění z funkce. 
Popisuje běžné stárnutí jinak jistě výjimečné-
ho muže. Ještě se sluší dodat, že faraon jeho 
žádost přijal pod podmínkou, že napíše 
soubor poučení pro ty, kteří přijdou na jeho 
funkci po něm. Soubor se dochoval a je 
nejstarší známou knihou.

Každý z nás, lhostejno jak je starý, 
potřebuje minimálně jednoho blízkého člově-
ka, aby přežil. U dětí je to zřejmé. Dospělí 
i staří zrychleně chřadnou již jen tím, když ne-
mají s kým sdílet své myšlenky, city a zážitky. 
Blízkost toho druhého není fyzikální veliči-
nou, ale psychologickou. Statistiky ukazují, 
že šťastné manželství prodlužuje život. Sku-
tečný kamarád na druhém konci světa je 
stokrát důležitější než soused, který je mi lho-
stejný, i když ho vidím každý den. Kleť mohu 
v duchu ukázat i mrtvému rodiči a dokonce 
s ním na ni i jít. I to je blízkost. 

Ti, kteří nezestárli úspěšně a jsou, jak 
lehkomyslně říkáme „mimo“, potřebují zvý-
šenou péči spočívající v kontaktu s realitou. 
Stokrát se nám může zdát, že vlastně již 
nevnímají nebo že vnímají pokrouceně, to je 
ale náš pohled nepoučený zkušeností ze 
stáří či nemoci. Komunikace s lidmi, kteří se 
pohybují kdesi mimo, má jedno velké pravid-
lo. Vystihnout v proudu řeči úsek, který se 
nejvíce blíží realitě a na ten navázat. Říká se 
tomu „kotvení“. To pravidlo je bezpečné pro 
obě strany. Mnoho toho nevíme o imagi-
nárním světě starých nemocných lidí a mít 
ambici interpretovat ho podle kusých infor-
mací o jeho předešlé životní kariéře, které 
získáváme z druhé ruky, je zpupné a nepo-
korné. Při péči by vždy mělo platit: víc 
lidského vztahu a méně teorií. Teorii totiž 
úspěšně zvládne i sadista, vztah nikoli. 

PhDr. Jaromír Matoušek
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Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

Vybral Martin Gärtner

Dne 6.–7. června uspořádala orga-
nizace Čs. rybářského svazu v Bechyni 
oslavy 40 let trvání a činnosti. V neděli 
7. června měly pokračovat oslavy velkými 
rybářskými závody na Lužnici v prostoru 
od nového mostu až po Rujanu. Závody 
sice byly, ale jaké…

Protože silný déšť způsobil vzestup 
hladiny cca o 1 metr, celé závody byly 
tímto značně ovlivněny a výsledek lovu 
slabý. Voda byla kalná, žlutá splaveným 
jílem a prudká. Rybáři pro tento účel 
nasadili na úsek plno kapříků, aby zlepšili 
lov. Bohužel tito odplavili s velkou vodou 
i naděje závodníků.

Volby poslanců do Měs. národního 
výboru, ONV, KNV a NS.

Do nejslavnostnějšího a nejživějšího 
průběhu voleb zasáhla skupina asi 
20 trampů a trampek, kteří velmi letně 
ustrojeni přes ranní chlad volili na průkazy. 
Jejich zjevení ve volební místnosti půso-
bilo na občany zarážejícím dojmem. 
Chuligánská parta – děvčata i chlapci 
provedly však volbu zcela klidným 
způsobem a jak potvrdily výsledky zcela 
rozumně.

V období před turistickou sezonou byly 
provedeny další modernizační úpravy na 
stanové základně Jiskry pod Obůrkou. 
Členi sportovní organizace odpracovali již 
na vybudování tohoto tábora mnoho 
pracovních hodin. Ale vybudované dílo 
poskytuje lidem radost a osvěžení.

Oslavy 80 let keramické školy 
v Bechyni.

Absolventi školy, kteří se na oslavy sjeli 
v hojném počtu pak ovládli zcela nedosta-
tečné prostory restauračních prostorů Na 
Panské, studentskou hospodu U Mrskošů 
a dlouho do noci oslavovali setkání po 
mnoha letech. Mnoho z nich pro nedosta-
tek místa odešlo.

Letní pohoda

Rozkvetlé louky a lány obilí voní,
lehkým a svěžím vánkem se vlní.

Řeka líně teče a čas se krásně vleče.
Není kam spěchat, vždyť slunné léto je.

Nechme se jím kochat, 
všem nám to prospěje.

Ve vodě dovádět, v trávě se slunit,
večer pak u ohně s buřtem na klacku

se určitě nebudete nudit.
Zazpívat si písničku při kytaře, 

nebo jen tak koukat do ohnivé záře,
pod širákem spát, hvězdy počítat

a možná se i trochu bát.

Autor: Dana Kyriánová

+Pečovatelská služba úřad a samospráva – formuláře – sociální 
péče a podpora. Na základě žádosti je zahá-
jeno jednání se žadatelem a následně je 
sepsaná smlouva o poskytnutí pečovatelské Pečovatelská služba města Bechyně 
služby, do které se zapracují všechny poža-poskytuje sociální služby v domácnostech 
davky klienta, které jsou v možnostech klientů v Bechyni a místních částech Seno-
poskytovatele.žaty a Hvožďany. Naším cílem je umožnit 

Při podání Žádosti o zavedení pečova-klientům služby setrvat v domácím prostředí 
telské služby je žadateli nabídnuto základní co nejdéle, často v součinnosti s domácí 
sociální poradenství v rámci sociálních slu-zdravotní péčí poskytovanou Nemocnicí 
žeb a dávek pro osoby se zdravotním Tábor. Pečovatelskou službu mohou využí-
postižením včetně přehledu kompenzačních vat také rodiny s dětmi, jejichž situace 
pomůcek a možnosti, jak na určitou kompen-vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby při 
zační pomůcku finančně dosáhnout. Sociál-narození současně dvou, tří nebo více dětí. 
ní pracovnice dále žadatele o službu poučí Spektrum nabízených služeb má pomoci 
o možnosti jak a kde podávat případné stíž-rodině klienta v každodenním životě a hlav-
nosti a vysvětlí mu jeho práva.ně klientovi v oblasti zajištění běžných úkonů 

péče o vlastní osobu, domácnost či zpro-
Pečovatelská služba je provozována 

středkování kontaktu se společenským 
v pracovních dnech v domácnostech klientů 

prostředím. Služba je poskytována za pod-
ve vymezeném čase v době od 7.30 do 

mínky dobrovolného přijetí služby ze strany 
15.00 hodin. Maximální kapacita pečova-

klienta, které je založeno na důvěře k posky-
telské služby je 57 klientů.

tovateli a jeho zaměstnancům. Služba je 
Cena poskytovaných úkonů je upravena 

prováděna odborně, diskrétně a nestranně, 
vyhláškou č.505/2006 Sb. v platném znění. 

s ohledem na komunikační potřeby a schop-
Město Bechyně jako poskytovatel pečova-

nosti klienta.
telské služby nevyužilo maximálních sazeb 

Pro zajištění pečovatelské služby postačí 
za poskytované služby z důvodu zájmu po-

vyplnit Žádost o zavedení pečovatelské 
skytovatele, aby byla služba finančně do-

služby, která je k dispozici na odboru 
stupná pro každého potencionálního klienta.

vnitřních a sociálních věcí, tel. 381 477 025, 
Alena Schánilováa na www.mestobechyne.cz v sekci Městský 

+
domácí péče je bez účasti klienta, hrazené Domácí péče Tereza 
zdravotními pojišťovnami. 

letos oslaví 20. výročí Služby domácí zdravotní péče jsou pro 
klienty a jejich rodinné příslušníky velkým zahájení činnosti
přínosem. Poskytování péče v domácím 

Domácí péče Tereza je jedním z oddělení prostředí a přítomnost rodinných příslušníků 
Nemocnice Tábor, a.s.. Jedná se o zvláštní ovlivňuje psychickou pohodu klientů. Také 
formu ambulantní péče, která je klientovi ekonomické výhody poskytování zdravotní 
poskytována na základě indikace ošetřují- péče v domácím prostředí nejsou zanedba-
cího lékaře. Péče je klientům poskytována telné. Zkrácením doby hospitalizace pacien-
v jejich domácím prostředí za přítomnosti tů se snižuje ekonomická zátěž zdravotnic-
nejbližších rodinných příslušníků, což kého systému.
pozitivně ovlivňuje psychiku klienta a urych-
luje proces uzdravování. Je součástí Poskytovaná zdravotní péče
komplexní domácí péče, kam patří také ź převazy ran a bércových vředů
sociální péče a laická pomoc. ź aplikace injekcí, zacvičování aplikace 

Domácí péče Tereza zahájila svůj provoz inzulinu 
1. června 1994. Projekt byl vypracován díky ź odběry materiálu k biochemickému 
návrhu tehdejšího ředitele MUDr. Rostislava vyšetření 
Čevely. Záměrem bylo poskytnout klientům ź péče o cévky, stomie, tracheální kanyly
plynulé navázání zdravotní péče v domácím ź aplikace infuzí, aplikace parenterální 
prostředí na ukončenou péči hospitalizační. výživy
Jméno dostala na počest Matky Terezy ź péče o dlouhodobě nemocné 
z Kalkaty. ź domácí hospicová péče o umírající 

Pracovní kolektiv v té době tvořila jedna ź ošetřovatelská rehabilitační péče 
vrchní sestra a dvě sestry terénní. Sestry se ź peritoneální dialýza 
za svými klienty dopravovaly pěšky, MHD 
nebo na kolech. Na podzim téhož roku se Nadstandardní služby (hrazené klientem 
rozšířila péče do Chotovin, kde na provoz na základě ceníku služeb)
soukromého vozidla sestry přispíval obecní ź služby pro rodinu a domácnost 
úřad. V roce 2003 byla zahájena činnost na ź doprovod k lékaři 
detašovaném pracovišti v Bechyni. ź zajištění receptů od obvodního lékaře 

V současné době je zdravotní péče ź zajištění léků a zdravotních pomůcek 
poskytována v Táboře v okruhu 17 km od z lékárny 
nemocnice, v Bechyni v okruhu 17 km ź nákupy 
z Bechyně. Od 1.4. 2011 jsou služby Domácí ź služby nad rámec hrazení zdravotními 
péče Tereza rozšířeny o oblast 10 km z cen- pojišťovnami 
tra Jistebnice, Mladé Vožice a Chýnova. 
Oddělení disponuje čtyřmi osobními auto- Kancelář domácí péče Tereza najdete 
mobily. Pracovní tým tvoří 10 všeobecných v areálu Nemocnice Tábor, a.s., v 1. patře 
sester. provozní budovy. Pro osobní kontakt je 

Péče je poskytována na základě indikace vhodné pondělí – pátek, 12–14 hod. 
lékaře při propuštění pacienta z nemocnice K dispozici jsou informace na webových 
nebo na základě indikace praktického stránkách nemocnice (www.nemta.cz) 
lékaře. Časový rozsah péče je nepřetržitý, Mgr. Ivona Pikešová,
365 dnů v roce, 7 dnů v týdnu, 24 hod. denně vedoucí sestra Domácí péče Tereza 
na základě ordinace lékaře. Financování Nemocnice Tábor, a.s
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VÝSTAVY

www.kulturnidum.cz

červen 2014KULTURNÍ KALENDÁŘ

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Každé pondělí / 18.45–19.45 hod. / Klubovna KD
Více info na K. Kvardová tel. 721 503 325., www.raeesah.wz.cz. 

BOSU PILATES
Každé pondělí / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík 
Pomalé, ale intenzivní cvičení, které zvládne každý. 

PILOXING
Každé pondělí / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík 
Intenzivní, zábavné cvičení ve vyšším tempu.

BOSU CARDIO
Každou středu / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík
Dynamické cvičení s certifikovanou instruktorkou Romanou 
Honsovou.

ZUMBATOMIC PRO DĚTI
Každé úterý / 17.00–17.50 hod. / Klubovna KD
Zumbatomic je program vyvinutý speciálně pro děti.

ZUMBA PRO DOSPĚLÉ
Každé úterý / 18.00–19.00 hod. / Klubovna KD
Zumba je kondiční, taneční fitness hodina plná energie, skvělé 
hudby a dobré nálady s cvičitelkou Ninou Capouchovou.

PILATES

Každé úterý / od 11.00 hod. / Klubovna KD
Ideální cvičení pro každý věk.
Více informací L. Zemanová, tel. 775 182 010.

HUDBA

GALERIE 2+1

BYT Č. 2

GALERIE GALVÍNA

40 let 4.V – absolventů SPŠK 1974
Vernisáž 31. května 2014 / 15 hod. / Galerie Galvína
Prodejní výstava dvanácti spolužáků, absolventů SPŠK 1974, která 
potrvá do 26. června 2014. Výstava bude též i slavnostně 
zakončena dernisáží 21. 6. 2014 v 15 hod.

Monika Horčicová

Alena Kazatelová 

Dušan Váňa
Vernisáž 9. června 2014 / 17.30 hod. / Galerie 2+1
Otevřeno na zazvonění nebo po dohodě na tel. 606 911 007.
Pořádá: Kulturní středisko města Bechyně, OS Klášter, ZUŠ 
Václava Pichla v Bechyni.
Ukončení výstavy 20. srpna 2014.

KURZY, PŘEDNÁŠKY, DÍLNY...

Piloxing a BOSU Bechyně
721 111 541

Zumba 
Bechyně

POKLADY, DEPOTY, OBĚTINY…
Vernisáž 13. června / 17.00 hod. / Městské muzeum v Bechyni
Jihočeské depoty kovových předmětů od doby bronzové do 
novověku
Odbornými garanty výstavy jsou doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. 
z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a doc. PhDr. Rudolf 
Krajíc, CSc. z Husitského muzea v Táboře. V průběhu výstavy bude 
uspořádána přednáška pro veřejnost.
Výstava potrvá do15. 9. 2014.
Otevřeno každý den kromě pondělí. 

MĚSTSKÉ MUZEUM

DUHAFEST open air
NÁHODNÝ VÝBĚR, VO106, FIVE O'CLOCK TEA, 

KORJEN, ZABELOV GROUP, DJ MUSHROOM

SEZNAMTE SE: SUPŠ Bechyně aktuálně
Do 27. července / Městské muzeum 
Výstava se zaměřuje na aktuální dění ve škole a představuje práce 
studentů všech výtvarných oborů, zejména maturitní práce 
z posledních pěti let. 

TRADICE

AKADEMIE ZŠ Františka Křižíka
Úterý 24. června / 19.00 hod. / Velký sál KD 
Školní akademie ZŠ Františka Křižíka. Součástí akademie bude 
i veřejné rozloučení se se žáky 9. třídy školy. 

Sobota 28. června / 16.00 hod. / Klášterní zahrada / 
Nejen hudební festival v malebném prostředí klášterní zahrady.

LETNÍ KONCERT V ATRIU
Wait for, Náhodný výběr, DJ Kix, StepenyO

Pátek 20. června. / 19.00 hod. / Atrium KD / Vstup dobrovolný

Od 3. června v Galerii U Hrocha
V případě zájmu výstavu zpřístupníme i mimo akce v pracovní 
době, volejte 381 213 338.

VLASTA ŠTEGEROVÁ – výstava fotografií

Zahájení v pátek 19. září 2014 v 19 hodin ve velkém sále KD
Lektoři: Jiří Beneš, Hana Wolfová.
Kurzovné: 1 200, prodloužená 100, věneček 120, gardenka 390 Kč. 
Přihlášky v kanceláři KD od 1. června, ke stažení na 
www.kulturnidum.cz, odevzdejte do konce srpna 2014.
tel. 381 213 338, email: program@kulturnidum.cz 

KURZ TANCE 

A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Vždy od pondělí do pátku / od 7.30 do 17.00 hod. / Při 
nepříznivém počasí v RC Hrošík 
Mgr. Nina Capouchová a Mgr. Romana Honsová pořádají 
v době letních prázdnin příměstské tábory pro děti 6–14 let.
Děti budou mít po celý den zajištěný pestrý program (pohybové 
hry, tanec, cyklistika, vědomostní hry se základy angličtiny 
a němčiny, výtvarná tvorba...

Cena: 5 dní – 2000 Kč / sourozenci 3500 Kč (cena zahrnuje 
oběd, pitný režim a materiál na akce).
Více informací: 737 825 662, CapouchovaNina@seznam.cz
a na FB: Letní příměst. tábory Bechyně.

AKTIVNÍ PRÁZDNINY PRO DĚTI

4 Městský zpravodaj Bechyně / ČERVEN 2014

Pondělí 16. června / 16.30 hodin / RC Hrošík / Vstupné 30 Kč
Zajímavé povídání o problémech, které nás trápí, s psychologem 
PhDr. Jaromírem Matouškem. Tentokrát na téma „Péče o duši“.

KDYŽ DUŠI BOLÍ V KŘÍŽI



BECHYŇSKÉ KULTURNÍ LÉTO (zámek)
4. 7. Michal Horáček

14. 8. Marta Kubišová
14. 9. Katapult

LETNÍ KINA (nám. T. G. M.)
9. 7. Slunce, seno, jahody

16. 7. Revival
6. 8. Jsem nebe

30. 8. Ať žijí duchové (klášterní zahrada)

DIVADLO V TRÁVĚ 12. 7.

KONCERTY V ATRIU

BECHYŇSKÝ FESTIVAL

DECHOVÝCH HUDEB 3. 8.

BECHYŇSKÉ DOTEKY 14.–17. 8.
Bližší informace v příštím zpravodaji a na plakátech

20. 6. Wait for, Náhodný výběr, DJ Kix
4. 7. Phoenix in Fire, Microwave cowboys 

18. 7. Procrastination, StoneHills
8. 8. Fylozofy Jam, Quiet 

22. 8. The Needs, Absolutní Všechno 
29. 8. Krakatice, VO106 

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

TVOŘENÍČKO
Středa 4. června / 9.00–11.00 hod. 
S pomocí maminek či samotné děti vyrobí něco pro radost a úsměv 
na tváři.

MALOVÁNÍ NA CHODNÍK
Středa 11. června / 9.00–11.00 hod. 
Květiny, draky i písmena. To vše a mnohem více můžeme pomocí 
kříd vykouzlit na chodníku.

ROZLOUČENÍ PŘED PRÁZDNINAMI
Středa 25. června / 9.00–12.00 hod. / Přísálí KD
Přineste buchtu, koláč či jinou domácí ňamku a užijte si atmosféru 
v Hrošíku.

POHYBOVÉ HRY A MINICVIČENÍ
Každé úterý / 9.30 hodin děti 1–2 roky

/ 10.15 hodin děti 2–3 roky 
Bližší informace na tel. č. 733 344 473, vstupné 15 Kč,
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů

+

+

+

+

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

KNIHOVNA

+Co to je, když se řekne…
Potřebuje norimberský trychtýř

V památném Norimberku nad řekou Pegnitz se roku 1607 
narodil Georg Filip Harsdörfer, učenec, spisovatel a městský radní. 
Psal německy i latinsky a s básníkem Johanem Kleinem založil tzv. 
„Pegnitzký řád“, literární společnost pro pěstování německého 
jazyka a poezie. Všechny jeho spisy odnesl čas, zapomenuto je 
i jeho osmisvazkové dílo, jímž chtěl dát základní vzdělání ženám, 
a ze všeho zbyl v lidské paměti jen titul dvoudílné knihy, který zní: 
„Harsdörferova učebnice aneb básnický trychtýř, jímž lze německé 
básnické a rýmovací umění v šesti hodinách do hlavy nalít.“ A už 
jsme doma, u slavného norimberského trychtýře, který se v Norim-
berku ještě dnes prodává zpodobněn na veselé pohlednici. Knihu 
samu by se dnes asi nikdo neodhodlal přečíst, i když slibuje 
výsledek tak vydatný v tak krátkém čase.

Není to tak dávno, co se mluvilo o čarodějné metodě výuky 
cizích jazyků, kdy by se v polospánku díky zázračnému přístroji 
vědomosti nalily do hlavy bez zdlouhavého učení – mučení. 
Bohužel dodnes žádný takový „přístroj“ nebyl vynalezen a to naše 
stýskání, že potřebujeme norimberský trychtýř, abychom si ušetřili 
práci, je pouze utopií! 

(zdroj SPALOVÁ, Olga. Co to je, když se řekne... Velké Bílovice: 
TeMi CZ 2007. ISBN 978-80-903873-3-1)

Někomu jde učení snáz, jinému hůř. Poprvé potrápíme hlavičku 
při učení v první třídě. Vlastním přičiněním a pílí před prvními 
prázdninami umíme číst, psát i počítat a bez trychtýře! Při tradičním 
pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského si žáky vyzkoušíme, 
jak dobře se naučili číst a jak znají klasické pohádky. Se školami 
spolupracujeme již více let. Snažíme se v dětech vypěstovat lásku 
k literatuře, dostatečně rozvinout čtení s porozuměním a motivovat 
je k pravidelnému čtení. I proto jsme v březnu vyhlásili soutěž 
Lovení perlorodek, při které si děti vybírají z označených knih – 
perlorodek – a noří se do nitra tajemných příběhů. Po zodpovězení 
4 kontrolních otázek uloví perlu, kterou navlékneme na čtenářovu 
nitku vystavenou v knihovně. Věříme, že se zúčastní i další pilní 
čtenáři a pro nejlepšího v březnu příští rok chystáme příjemné 
překvapení v podobě zasloužené odměny.

Čteme i s dospělými čtenáři. Po autorském čtení paní Ireny 
Douskové jsme na netradičním místě v Domě s pečovatelskou 
službou spolu s Klubem diabetiků otevřeli klenot od pana Zdeňka 
Jirotky a obdivovali vynalézavost nepředvídatelného osobního 
sluhy Saturnina, pro kterého žádný úkol není neřešitelný. Tato 
oblíbená kniha zvítězila v roce 2009 v anketě Kniha mého srdce 
a potěšila znovu i nás. 

Poučili jsme se při přednášce paní Jitky Hanzalové, že každý 
zdravotní problém má nějakou příčinu, kterou lze vyčíst z oční 
duhovky. 

Od 2. června knihovna rozkvete pestrou paletou květů vyrobe-
ných qullingovou technikou paní Helenou Karbusickou, která nám 
výstavu zapůjčila do konce měsíce června. Velký úspěch zazna-
menala už v knihovně v Plané nad Lužnicí. Přijďte i Vy potěšit oko!

Na prázdniny chystáme opět čtení u kašny a otvíráme letní 
čítárnu na balkoně knihovny, kde si hlavně v dopoledních hodinách 
můžete v klidu přečíst časopisy a noviny z naší nabídky (Maminka, 
Story, Burda, Bydlení, Tina, Reflex, Praktická žena, Lidé a země, 
Zahrádkář, Náš útulný byt, Táborský deník, Táborsko a směs 
časopisů z remitend). Těšíme se na Vaši návštěvu!

EH

PRO DĚTI

KOUZELNÝ                       ZVONEČEK

Sobota 14. června / 10.00 hod. / Malý sál / Vstup 40 Kč 
Hodná víla nadělí do vínku Kubovi kouzelný zvoneček, který splní tři 
přání. Jak s nimi Kuba naloží a jestli se mu povede získat princeznu, 
do které se zamiloval, bude záležet jen na vás, milí diváci.
Hraje Divadélko Máma a Táta

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 381 213 338, 606 911 007, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

PŘIPRAVUJEME



klášterní zahrada
28. 6. 2014

AUTOVRAKOVIŠTĚ 
SOBĚSLAV

4. července proběhne 
vystoupení Michala Horáčka 
v jízdárně bechyňského zámku

Nejdříve s dovolením několik otázek 
k recitálu Mezi námi – jak se zrodil nápad na 
takový projekt? A s jakým záměrem jste jej 
připravili?

Po čtvrt století jsme s Petrem Hapkou 
vydávali autorská alba, ale nikdy jsme nemě-
li příležitost zažít to, co zažívají kolegové, 
kteří vystupují na jevištích: reakci živého 
obecenstva. I proto jsem chtěl uvést lyrikál 
Kudykam, a pak jsem hledal další možnosti. 
Nakonec jsem zvolil tu nejprostší – jevištní 
pořad, který by putoval od města k městu, 
jako to písničkáři dělají od nepaměti.

Můžete, prosím, představit osobnosti, 
které s vámi v programu vystoupí a případně 
také zmínit, jaká životní událost vás svedla 
poprvé dohromady?

Takový koncert je omezený tím, co 
uměleckou produkci zvlášť v téhle době 
omezuje nejednou až dramaticky: finanční 
prostředky, které je nutno vynaložit na cesto-
vání, ubytování a také na honoráře zúčast-
něných, kteří se tím, a ničím jiným, živí. Proto 
jsme nakonec zvolili jen čtyřčlenný orchestr. 
Je ovšem složen z vynikajících instrumen-
talistů: vede jej klavírista Matej Benko, na 
violoncello hraje filharmonistka Petra 
Malíšková, na kytary buď Josef Štěpánek, 
nebo Lukáš Pelikán, na kontrabas Jan 
Tengler, nebo Martin Lehký. Zpívají Fran-
tišek Segrado, Ondřej Ruml a Lenka Nová. 
Se všemi jsem měl příležitost spolupracovat 
už na předchozích projektech, Františku 
Segradovi teď dokonce producentsky 
připravuji profilové album, které by mělo vyjít 
na podzim.

V programu propojujete své básně 
s improvizací, úvahami i s aktuálními tématy. 
Jak snadné či obtížné je pro vás témata pro 
každý večer připravovat, obměňovat a přípa-
dně i zohlednit události neveselé? Pokud se 
tedy program za rok svého uvádění nějak, 
třeba i alespoň částečně, obměňuje?

Když je o co se opřít – tedy o vybraný, 
připravený, nazkoušený materiál – je to na 
jevišti už vcelku snadné. Ale nebezpečí je, že 
by to bylo snadné až příliš, a že by 
představení ztratilo pnutí, které potřebuje 
přítomnost určitého rizika. Proto co chvíli 
repertoár obměňujeme, učíme se další 
a další věci – teď zejména v souvislosti 
přípravou alba pana Segrada, jehož písně 
máme možnost zkoušet před živým obecen-
stvem. Průvodní slovo se samozřejmě 
obměňuje neustále. Takže každý koncert je 
originál.

 Z. J.

Předprodej vstupenek v kanceláři 
kulturního domu.

16.00 h

 
Bechyně



Dovolte mi, abych se vrátila k benefici ze 
17. května, která byla věnovaná Kryštůfkovi. 

Za touto akcí stál nemalý počet lidí, kteří do 
benefice vložili velké úsilí, a já jim asi nemohu 
adekvátně poděkovat. Proto bych je chtěla tady 
veřejně vyzdvihnout, já si jich za to velmi vážím. 
Děkuji Lence Radvanové, která s myšlenkou 
benefice přišla, městu Bechyně v čele s panem 
starostou Matějkou, Kulturnímu středisku 
v čele s panem Ondřichem. Všem dobrovol-
níkům a všem účinkujícím: 

Kapele Red Mouse, Zumbačatům pod 
vedením Niny Capouchové, sboru orientálních 
tanců ze ZŠ Školní pod vedením Lenky 
Pankové, Tanečnímu kroužku při ZŠ Františka 
Křižíka pod vedením paní Wolfové, Paletářové 
a Rayové, kapele Fylozofy Jam a dobro-
volnicím z Rodičovského centra Hrošík. Ti 
všichni nám udělali den plný zábavy, podělili se 
s námi o lidskou laskavost a radost.

Dále bych ráda poděkovala nejmenovitě 
všem, kteří jste nás přišli podpořit, každý z Vás 
si zaslouží uznání a poděkování. Děkujeme za 
podporu a finanční příspěvek ve výši 8 958 Kč, 
který bude použit na další rehabilitační pobyt.

Děkuji Vám, s nejhlubší úctou k Vám všem 
maminka Kryštůfka Štěpánka.

BENEFICE PRO KRYŠTŮFKA

Jsme moc rádi, že se přes absolutní nepřízeň počasí akce vydařila a hrstka odvážných dětí si 
dokonce odběhla závod za pokladem kolem kulturního domu. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 
a přispěli na dobrou věc. Přes neradostné zprávy, které vídáme na obrazovkách televizorů, je 
stále více těch, kterým není osud méně šťastných lhostejný a snaží se jakkoli pomoci. 

Pokud patříte k té lepší skupině obyvatel a nepodařilo se vám na benefici přijít, není nic 
ztraceno. Jestli si právě teď říkáte, že byste měli taky nějakou korunou přispět, udělejte to hned, 
nenechejte myšlenku zapadnout. Znáte to, zítra už si nevzpomenete. Máte totiž úžasnou šanci 
napsat kapitolu do osudu malého Kryštůfka Štěpánka z města, ve kterém žijete. Toto není žádné 
anonymní dítě. Stačí si odpustit pár zbytečností a můžete výrazně ovlivnit život jednoho človíčka, 
který vaši pomoc potřebuje právě teď!!! Uvidíte, že největší radost to přinese hlavně vám, protože 
někomu podat nezištně pomocnou ruku je ta nejušlechtilejší forma sobectví...

„Zdraví si za peníze nekoupím... léčbu ano!!!“

Číslo účtu, ze kterého jsou financovány zdravotní pobyty:
231098527 / 0300, VS: 5122011, zpráva pro příjemce: KRYŠTOF.
http://www.pomoc-krystofovi.ic.cz

M. J.
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+HUDEBNÍ PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

Taneční večery kavárna:
Vždy od 19.30 do 22.30 hod.
Vstup 25 Kč

1. 6. neděle Echo
3. 6. úterý RM band
5. 6. čtvrtek Allegro
8. 6. neděle Mr. Driver

10. 6. úterý RM band
12. 6. pátek Allegro
15. 6. neděle Cora
18. 6. středa Allegro
19. 6. čtvrtek Technicz
21. 6. sobota Countrio
24. 6. úterý RM band
26. 6. úterý Allegro
28. 6. sobota Echo
29. 6. neděle Cora

  

Taneční večery sál:
6. 6. pátek Technicz

13. 6. pátek Ševětínka
20. 6. pátek Mr. Driver
27. 6. pátek Largo

  

Pohlazení od písničky kavárna:
vždy v pondělí od 18.30 do 20.00 h
Vstup 30 Kč, určeno k poslechu
 2. 6. pondělí Echo
 9. 6. pondělí Luňáčci

16. 6. pondělí Echo
23. 6. pondělí Mr. Driver
30. 6. pondělí Echo

  

Koncert ZUŠ Bechyně / před Olgou
18.30 do 19.30 hod. vstup zdarma
17. 6. úterý LD Olga

Bližší informace 
na tel. 777 710 248

Hostování cirkusu
KELLNER

18. 6.
19. 6.
20. 6. 
21. 6.

V programu uvidíte:
drezúru exotických zvířat, 

hadí a krokodýlí show, 
drezúru pejsků, koz a 
kanadských pávíků.

Programem vás budou 
provázet žongléři, balancéři, 
vzdušní i přízemní akrobaté, 

kouzelníci a klaun junior.
Informace o prodeji na tel: čísle

728 960 208, 732 112 451
Vstupné 100 Kč / osobu

Vždy od 9 a od 13 hodin

Malá inspirace, kam vyrazit, jen tak, obklopené poli. Tady se rozloučíme se 
rychle nebo pomalu, pro zdraví nebo jen pro „žlutou“ a vyrazíme vlevo podél plotu smě-
potěchu duše toužící po troše klidu rem dolů k Lužnici. Nejprve pozvolna, pak již 
a romantiky. trochu příkřeji. U řeky se napojíme na 

Po cestě, zpočátku vedoucí z náměstí „červenou“ a proti toku směrem zpět na 
T. G. M. pod zámkem, odbočit směrem na Bechyni. Opět úžasné výhledy do Obůrky, 
Větrov a po „žluté“ kolem romantických kde při troše štěstí spatříme stádečko 
domečků přes můstek klenoucí se nad majestátních muflonů, a na druhé straně 
říčkou Smutná. Úžasný výhled na skalní dechberoucí skály vystupující z klidné řeky. 
stěny kolem říčky, rodiče pocítí nutkání Mineme lávku vedoucí přímo nad hladinou 
stisknout ruku své ratolesti snad trochu a užijeme si výhled na ústí Židovy strouhy. 
pevněji. Pak stále po „žluté“ pěšinou, Dorazíme k soutoku Smutné a Lužnice 
táhnoucí se pod klenutými buky, směrem a pak, každý podle svého gusta, zpět po 
vzhůru, až dosáhneme vrcholu u Obůrky lesní cestě, po cestě vinoucí se pod zámkem 
a před námi se objeví pohodlná cesta kolem a nebo po bechyňských schodech zpět na 
plotu. Ještě kousek po „žluté“ a na rohu náměstí. 
Obůrky se otevře výhled na Hvožďany V. Š.

Chodíme, chodíme  okolo Bechyně

Minimální nadm. výška: 350 m
Maximální nadm. výška: 413 m
Počáteční nadm. výška: 391 m
Celková délka trasy: 5,675 km
Zhruba 1 hodina a 16 minut chůze

Vážení občané, odběratelé tepla,

konec topné sezóny se pomalu blíží, a tak si Vás dovolujeme informovat 
o plánovaných údržbových pracích, které bude nutné na centrální kotelně Písecká 761 
a jejím příslušenství v nejbližší době realizovat. V průběhu měsíce je plánována úprava 
zařízení pro filtraci vzduchu v kotelně. Od tohoto opatření si slibujeme zlepšení emisních 
podmínek i zvýšení účinnosti a životnosti tohoto zařízení. Dále bude v průběhu prázdnin 
provedena periodická prohlídka a údržba kotle na spalování biomasy a strojovny včetně 
jejího příslušenství. Tato údržba bude s největší pravděpodobností spojena i s krátkou 
odstávkou udržované technologie a dodávky teplé vody, o jejíž délce budou všichni 
odběratelé tepla včas informováni. Tato periodická údržba si klade za cíl připravit 
provozované zařízení na výrobu a rozvod tepla na další topnou sezónu 2014/2015. 

Vážení odběratelé tepla, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám v končící 
topné sezoně projevili, a zároveň se omlouváme za případné komplikace spojené 
s provozem i údržbou centrální kotelny. 

Ing. Radoslav Matuška 
Vedoucí energetických provozů ERDING a.s.
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+50. výročí 
otevření školy

V těchto dnech slaví naše škola  
50. výročí od jejího otevření. Jsou to již pěk-
né kulatiny, ale řada občanů města i učitelů 
začátky nové školy pamatuje. První deváté 
třídy převzaly svá vysvědčení ve školním 
roce 1963/64 a od té doby je následovaly 
další a další, a tak po světě chodí již tisíce 
absolventů naší školy. Toto množství 
bývalých žáků za uplynulých padesát let 
vzdělávalo téměř dvě stě pedagogů a nutno 
poznamenat, že se naši žáci ve světě 
neztratili a dosáhli řady úspěchů.

Z řady absolventů vzešla spousta 
významných osobností, jak v oblasti 
kulturního, politického, tak i technického 
života. Studenti naší školy vždy získali 
mnoho vědomostí a dovedností, mohli proto 
kvalitně pokračovat na středních a vysokých 
školách. Z řady z nich jsou dnes úspěšní 
lékaři, právníci, inženýři, podnikatelé, 
učitelé, politici, ředitelé velkých firem.

Dospívání je krásný věk a škola k němu 
neodmyslitelně patří. A tak se na chvilku 
zastavme, zavzpomínejme na tuto dobu, 
zavzpomínejme na ty, které jsme měli rádi, 
na ty, kteří nás hodně naučili, nebo na ty, 
kteří byli přísní a trochu jsme se jich báli. 
Zavzpomínejme ale i na ty, kteří již nejsou 
mezi námi.

Mgr. Jan Pekař – ředitel školy

+
scény a na nich spočívá i realizace většiny Školní akademie 2014
čísel programu. Každá akademie má tedy 
své téma, které prostupuje celým vystoupe-
ním, a je samozřejmě zakončena předáním V úterý 6. května se konala v kulturním 
pamětních šerp a veřejným rozloučením domě akademie naší školy. Školní akademie 
s učiteli školy.patří mezi tradiční akce, kterými se naše 

Letos se do tématu akademie zákonitě škole prezentuje veřejnosti. Celý večer je 
promítlo 50. výročí založení naší školy a to-vždy pojatý jako rozlučkové vystoupení žáků 
muto jubileu byl přizpůsoben i datum akce. deváté třídy – deváťáci si vytvářejí drama-
Ve fiktivním příběhu se deváťákům podařilo turgii i režii celého večera, pracují na podobě 

během nocování ve škole vyvolat samot-
ného ducha školy, který je pak provedl 
historií školy, poskytl jim kroniku a seznámil 
s důležitými i úsměvnými událostmi školní 
minulosti. Divák – pamětník měl možnost 
zavzpomínat například na postavení školy, 
pionýrské pochody, spartakiádu, povinné 
zubní prohlídky, navštívit sborovnu se 
spícími duchy bývalých učitelů nebo se jen 
pobavit průšvihy bývalých žáků. 

Podle reakcí diváků i samotných aktérů 
se letošní akademie vydařila, žáci si doká-
zali, že mohou bez trémy vystoupit před 
publikem a dotáhnout do konce takovouto 
náročnou akci. A co je možná nejcennější – 
uvědomili jsme si, že naše škola opravdu má 
svého dobrého ducha, má svou zajímavou 
tradici a je důležitým místem v životě obyva-
tel města. Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem žákům i učitelům, kteří se na letošní 
akademii podíleli. Velký dík také patří 
kulturnímu domu za vstřícnost a skvěle 
fungující spolupráci.

Mgr. MgA. František Oplatek
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+
2. stupně. Jasným vítězem se stal domácí Velikonoční florbalový 
tým Dikobraz demo, který neztratil ani bod a 

turnaj – O pohár města jeho hráči posbírali i individuální trofeje. 
Ve čtvrtek 17. dubna turnaj pokračoval Bechyně

kategorií žáků 7. tříd a mladších. Devět týmů 
odehrálo 22 zápasů a předvedlo krásné Již tradičně se na velikonoční prázdniny 
florbalové momenty. Opět zazářilo družstvo koná florbalový turnaj žáků bechyňských 
Dikobrazu, které v  posledním utkání turnaje škol. V letošním roce se tohoto klání 
porazilo Draky z  Chotovin 3 : 2 a ovládlo zúčastnila i družstva z Týna nad Vltavou, 
i druhý den florbalového klání v  Bechyni. Dřítně a Chotovin. Právě Draci Chotoviny, 
Poděkování za vydařené sportovní dny patří (vítěz okresního přeboru škol) patřili mezi 
nejen dětem, které se turnaje zúčastnily, ale hlavní favority turnaje. Celkem 13 týmů 
i výborným divákům, pořadatelům z  řad odehrálo ve dvou dnech úctyhodných 28 zá-
učitelů, rozhodčím, zdravotnici a vedení pasů. Oba hrací dny slavnostně zahájili 
školy i města Bechyně.představitelé města Bechyně a vedení školy. 
Pořadí – středa: 1. Dikobraz demo, A teď již k samotnému turnaji. Ve středu 
2. Merkuriálové, 3. Paka z osmičky, 4. FbC 16. dubna se odehrála kategorie žáků 

Zeleňáci
Pořadí – 
čtvrtek: 
1. Dikobraz, 
2. Draci 
Chotoviny, 
3. ZŠ Dříteň, 
4. FC Fíci, 
5. Býci Týn 
nad Vltavou,
6. Býci Černí 
Týn nad 
Vltavou, 

+Oslavy školy

V prvním květnovém týdnu proběhly na 
naší škole oslavy 50. výročí založení.

Oslava byla započata školní akademií 
žáků devátých ročníků pod názvem: „Historií 
školy aneb duch školy žije dál“.

Obsahem vystoupeních byly doby minulé 
vytažené ze starých kronik. Při vystoupení 
pomohli tvořit program i nejmladší žáci školy, 
kteří si zkusili na podiu zacvičit spartakiádu 
nebo zpívat pionýrské písně.

V pátek, 9. května dopoledne, pak škola 
ve slavnostní výzdobě přivítala na Dnu 
otevřených dveří nejprve návštěvníky z řad 
přátel školy, bývalých žáků nebo rodiče dětí, 
kteří školu navštěvují.

Účast byla opravdu vysoká, prohlédnout 
školu si přišlo přes 150 návštěvníků.

V odpoledních hodinách pak přivítala 
i hosty přespolní, kdy se v prostorách jídelny 
sešli bývalí učitelé školy, aby společně 
zavzpomínali na doby minulé. Jídelna se 
zaplnila do posledního místečka, hostů bylo 
kolem stovky.

Program doprovázelo vystoupení dětí 
dramatického kroužku, ukázky z akademie 
žáků devátého ročníku a program kroužku 
orientálních tanců. K tanci i poslechu hrála 
kapela „Jedním tahem“.

Přivítat hosty přišel pan starosta 
Mgr. J. Matějka, který zavzpomínal nejen na 
své žákovské roky, ale i roky kantorské, 
které na škole strávil.

A pak už se jedlo, zpívalo a hrálo do 
pozdních nočních hodin.

Poděkování patří i sponzorům školy, kteří 
pomohli zajistit část nákladů oslav.

Škola má tedy svoji padesátku za sebou, 
myslím si, že byla důstojně oslavena 
a všichni návštěvníci byli spokojeni.

Mgr. M. Borková
1928

UŠINB AI  L 1 6Š 4Z

BECHYNĚ

+Okresní kolo 
Pythagoriády

Již v průběhu března proběhlo školní kolo 
Pythagoriády. Letošní ročník byl opravdu 
těžký a z celého druhého stupně postoupil 
do okresního kola pouze Filip Řezáč (6.A). 
Mnohem více se dařilo páťákům, kterých 
postoupilo šest. Ve středu 7. května jsme se 
sice v menším počtu (marodka), ale s velkým 
očekáváním vydali vstříc výzvě v podobě 
15 záludných matematických úloh. A páťá-
kům se dařilo i v Táboře. Skvěle se umístili 
Vašek Maštera a Hanka Marková, oba 
získali 14 bodů, což představuje 1.–5. místo. 
Hned za nimi skončily Simča Meyerová 
a Alenka Kupská s 12 body. V okrese se 
neztratil ani šesťák Filip Řezáč, který se 
s 9 body zařadil mezi úspěšné řešitele. 
Všem gratulujeme a přejeme hodně 
úspěchů v dalších soutěžích.

Jana Meyerová 

Den Země se Základní škola Bechyně v Libušině ulici rozhodla oslavit exkurzemi v Praze. 
V úterý 29. dubna se 146 žáků od 2. do 9. třídy za doprovodu 10 učitelů vypravilo do kina 
IMAX a Botanické zahrady v Praze.

V IMAXU děti zhlédly dokumentární 3D film Arktika o ledních medvědech, kteří jsou 
v současnosti nejohroženějšími zvířaty světa. 

Pro seznámení s různými biotopy jsme jeli do Botanické zahrady hlavního města Prahy 
a do Fata Morgany v pražské Tróji, kde jsou v různých částech k vidění rostliny z deštného 
pralesa, savany a vysokohorského tropického pralesa. Zahradu jsme po skupinách prošli s 
průvodcem a také jsme měli čas na prohlídku venkovních částí v japonském stylu a vinice.

Přivezli jsme zpět do Bechyně spokojené děti a plno zážitků.

Romana Švestková

7. Rudí Ďáblové, 8. Banda, 9. Krásnoočka

Za Centrum sportu při ZŠ Mgr. Milan Petr

Den Země+
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portugalský asistent Sergio Bruno Antunes, 
který končí pobyt na naší škole, chystá 
společnou výstavu výtvarných prací žáků ZŠ 
Libušina Bechyně a studentů SUPŠ 
Bechyně, zapojených do výtvarné soutěže 
„Portugal is…“. Srdečně tedy zveme 
všechny studenty, rodiče a veřejnost na 
vernisáž a vyhlášení výsledků soutěže 
v úterý 10. června od 17.00 v 1. patře SUPŠ 
Bechyně; návštěvníci se mohou těšit na Červen a prázdniny 
ochutnávku portugalských specialit. Dále 

v SUPŠ Bechyně v rámci oslav pořádáme pro žáky a veřejnost 
přednášku o portugalské keramice, a to ve 
středu 11. června od 15.00 v posluchárně č. V druhé půli května proběhly na naší 
74 v druhém patře SUPŠ Bechyně.škole maturitní zkoušky, kterým předcházela 

jejich státní část. Součástí byla i výstava Významnou akcí školy bude bezesporu 
maturitních prací doplněná elektronickými 130. výročí jejího založení. Chystáme nový 
prezentacemi (grafika, multimédia). katalog se seznamem absolventů a dopro-
Vybrané práce budeme vystavovat v září vodné akce (pouliční divadlo, hudební 
v Galerii M v Milevsku a na dalších školních vystoupení, vyložení vypálené pece na 
výstavách. školním dvoře s výkladem a projekcí, 

projekci krátkých video absolventů školy – Malbami a grafikou se v měsíci květnu 
KPP – v bechyňském kině atd.). Plakáty v prostorách pražské Violy prezentoval náš 
s programem budou před akcí vyvěšeny. pedagog, ak. mal. Petr Štojdl. 
V pátek i v sobotu bude návštěvníkům 

Velkým výstavním projektem je výstava otevřena škola a školní dvůr (zde budou 
Fenomén B! v prostorách Mezinárodního stánky chráněných dílen ze Soběslavi 
muzea keramiky v Bechyni, pobočky Alšovy (Rolnička) a z Týna nad Vltavou (Domov 
jihočeské galerie. Vernisáž v sobotu sv. Anežky). 
3. 5. 2014 proběhla za účasti radního pro 

Upozorňujeme také na tři výstavy soch 
školství a kulturu Jihočeského kraje 

a obrazů ve školní Galerii Na chodbě. První 
JUDr. Tomeše Vytisky, ředitelky Umělecko-

z nich je výstava prací absolventa školy 
průmyslového musea Praha dr. Heleny 

z roku 1964 pana Milana Doubravy; 
Koenigsmarkové, ředitele AJG pana Aleše 

vernisáž se koná v pondělí 2. 6. 2014 
Seiferta, starosty Bechyně pana Jaroslava 

v 17.00 hodin v přízemí školy. Druhou pak je 
Matějky, kurátorky výstavy Bc. Dity Hálové 

výstava artefaktů absolventa z roku 1961 
a dalších. Stále se potvrzuje, že naše škola 

pana Alexandra Waltera (prostory 
je právě díky absolventům a jejich tvůrčímu 

v 1. patře) a třetí je výstava soch a obrazů 
potenciálu opravdovým „fenoménem B“, jak 

absolventa z roku 1963 pana Ladislava 
celý projekt nazvala Dita Hálová. Výstava 

Janoucha; vernisáž této výstavy proběhne 
potrvá do 28. 9. 2014 a její součástí bude 

v podvečer 20. 6. 2014 jako součást oslav 
doprovodný program (komentované prohlíd-

školního výročí. Srdečně zveme občany 
ky, akce pro rodiče s dětmi atd.). 

i návštěvníky Bechyně!
Samozřejmě předpokládáme, že výstava 
bude bohatě navštívena při výročí školy Na prázdniny chystáme tradiční kurzy pro 
20. –21. 6. 2014. zájemce o výtvarné činnosti (27. 6.–6. 7. 

2014), výstavu výtvarné skupiny Devět + ve 
Taktéž si dovolujeme pozvat všechny 

Františkových Lázních (červenec–září 
zájemce do školy 10.–11. 6. 2014. Na 10. 6. 

2014), kurz keramiky pro archeology 
připadá státní svátek Portugalska, Náš 

Zprávičky 
z Jahůdky 

Školní rok se chýlí 
ke svému konci a my 

si ho zpestřujeme 
spoustou zajímavých 

akcí a aktivit. 
Na konci dubna jsme si 

společně užili „Prožitkové odpoledne ke Dni 
Země“. Na zahradě naší školy připravily paní 
učitelky několik stanovišť. Děti se svými 
rodiči si mohli vyzkoušet spoustu zají-
mavých aktivit a činností (fotogalerie 
www.msjahudka.cz). Jsme velice rádi, že se 
společné setkání podařilo a všem se líbilo. 

Příjemné počasí nám umožnilo vydat se 
na nejrůznější výlety. Všechny předškoláky 
čekal výlet do Tábora na Dětské dopravní 
hřiště, kde si mohli vyzkoušet jízdu podle 
dopravních značek a pravidel. 

Pro ostatní děti jsou připraveny další 
akce: výlet do ZOO Ohrada, do Pohádkové 
kovárny Selibov, divadelní představení, 
besedy s policií a myslivcem, koncert v ZUŠ 
a další. 

Den dětí jsme oslavili opět při sportovních 
hrách na zahradě školy. V červnu se ještě 
slavnostně rozloučíme s předškoláky 
v Obřadní síni MěÚ.

Provoz MŠ v období hlavních prázdnin:
30. 6.–18. 7. – provoz v pavilonu B
 (pavilon A uzavřen)
21. 7.–8. 8. – přerušení provozu v celé MŠ
11. 8.–29. 8. – provoz v pavilonu A

(pavilon B uzavřen)
Od 1. 9. 2014 provoz v celé MŠ.

Přejeme Vám krásné léto. Více informací 
na www.msjahudka.cz.

Dana Turečková, ředitelka MŠ Jahůdka 

a 26. ročník mezinárodního keramického 
sympozia 2014. To bude tentokrát tématicky 
zaměřené na sanitární keramiku a proběhne 
v těsné spolupráci s firmou Laufen CZ s.r.o. 
Dále připravujeme výstavu kreseb Jana 
Antonína Pacáka, která by měla ve škole 
proběhnout v srpnu a září 2014. S velkou 
radostí se rovněž zúčastníme bechyňských 
keramických trhů a budeme pokračovat 
v akci Točíme pro radost, kterou jsme začali 
loni; předpokládáme, že opět u Galerie 
Galvína (rozpis bude zveřejněn).

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně 

Městský zpravodaj Bechyně / ČERVEN 2014 11



+„A zastřelila jste 
někoho?“ ptaly se děti 

vojáků na Dni s IZS

Několik záchranářů ze 151. ženijního 
praporu z Bechyně se 29. dubna 2014 
účastnilo Dne s Integrovaným záchranným 
systémem (IZS) v Týně nad Vltavou, 
společně s příslušníky Policie ČR i Městské 
policie, Záchrannou službou a Hasičským 
záchranným sborem. 

Organizátorem akce byla základní škola 
Hlinecká. „Škola se zapojila do projektu 
revitalizace sídliště Hlinek a naplánovali 
jsme několik akcí. Jedna z nich je právě Den 
s IZS, aby se děti seznámily s prací 
jednotlivých složek,“ vysvětlila ředitelka 
školy Mgr. Zdena Hájková. Návštěvníky bylo 
nejen na čtyřista dětí, ale i obyvatelé 
z místního sídliště.

Bechyňští vojáci ukazovali nástroje malé 
hydrauliky na vyprošťování a záchranu 
osob, chemický průzkumný UAZ, děti si 

dalekohled, prolézají si auta, usedají za vyzkoušely chemické masky a obleky. „Proč 
volant. Na dotaz, kdo chce být vojákem se máte oranžové čepice?“ ptaly se prvňáčci. 
zvedne les malých rukou. „A taky jste už byla „Jsme záchranáři, a proto máme oranžové 
někde na vojenské misi? A zastřelila jste tam barety i oranžová auta,“ vysvětlila desátnice 
někoho?“ zajímá starší děti. Michaela Rybová. „Pomáháme třeba při 

Školáci s nadšením zhlédli nejen povodních,“ a ukazuje některé z příslu-
vojenskou techniku, ale šplhají se i do šenství, které dovezli. Děti si předávají 

+Základní 
umělecká 

škola Václava 
Pichla Vás v 
červnu zve: 

2. 6. – Přijímací zkoušky – nové zájemce 
o studium, kteří se nebudou moci dostavit 
k přijímacím zkouškám v řádném termínu, 
upozorňujeme, že je možné domluvit si 
náhradní termín na telefonním čísle:

724 515 978

7. 6. Den ZUŠ – prostory bechyňského 
kláštera

11. 6. Hudební večírek tříd Hany 
Kodadové a Jany Albrechtové – sál ZUŠ

17. 6. Setkání s hudbou – LD Olga, Lázně 
Bechyně

24. 6. Concertino Praga – Vokův sál, 
zámek Bechyně 

Děkujeme žákům i učitelům za jejich 
práci ve školním roce 2013/2014 a těšíme se 
na ně v září.

+Vernisáž v Galvíně

„V sobotu 3. 5. přibližně od 3.05 začne 
v Galvíně výstava dětí,“ takto jsme si 
zrýmovali datum a čas vernisáže, aby na ni 

do republikového kola. Výstavu jsme uvedli, cílem rodinných návštěv i pochlubení se nikdo z dětí nezapomněl a podařilo se. Na 
občerstvení bylo připraveno a zbývalo pár kamarádům: „Tohle jsem dělal já.“vernisáž přišla asi půlka Bechyně a prostory 
tónů v podání žáků paní učitelky Jany Děkuji tímto všem, kteří pracovali na „praskaly ve švech“. Žáci výtvarného oboru 
Albrechtové a výstava mohla být prohlášena výtvarných artefaktech, kteří pomáhali Základní umělecké školy Václava Pichla 
za zahájenou. Rozhodli jsme se pro prodejní s přípravou výstavy, občerstvení, návštěv-v Bechyni zde vystavili kolem 150 prací. 
formu výstavy, a tak se vbrzku vytvořila níkům, kupujícím i majiteli Galvíny Martinovi K vidění byly kresby, malby, grafické tisky, 
fronta zájemců o výtvarná díla. Ceny byly Zelenkovi. Dali jste tak dětem pocítit fotografie, prostorové objekty. Vystavena 
mírné, díla kvalitní, prostředí bylo příjemné, významnost jejich snažení a probudili jste byla také „obří kniha“, která shrnovala 
tak se není co divit velkému zájmu jistě i v dalších dětech zájem o soustavné projekt Krajina. Přivezli jsme ji z Českého 
návštěvníků. vzdělávání ve výtvarném oboru, které naše Krumlova, kde proběhlo krajské kolo 

Ale i další dny po vernisáži přicházeli škola nabízí.soutěže výtvarných oborů ZUŠ a kde jsme 
další rodiče, prarodiče, výstava se stala se právě s projektem Krajina probojovali až Mgr. Ivana Blažková

hasičské tatry, zajímají se o práci lékařů či 
policie, která navíc připravila ukázku 
s výcvikem psů.

kapitánka Miroslava Štenclová, 
tisková a informační důstojnice 

15. ženijního pluku
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+
přivést mladé perspektivní hráče. Renesance 

Kvůli založení staronového oddílu 
bechyňského florbalu a přihlášení do struktury ČFbU jsme byli 

nasazeni do nejnižší krajské soutěže – 
Dnes již tradiční florbalový oddíl SK Jihočeského přeboru mužů – divize B. Tuto 

Rakeťáci Bechyně opět působí v oficiálních soutěž jsme díky perfektnímu brankáři, 
soutěžích České florbalové unie (ČFbU). Po zkušenostem starého jádra a nasazení 
tříleté pauze, způsobené sloučením oddílu nováčků s přehledem vyhráli.
s táborskou Duklou a ročním florbalovým 3. 5. 2014 se konala nadstavba v Týně 
půstem jsme zpět. Hlavní zásluhu na tom má nad Vltavou, kde jsme porazili první dva 
nejen staré jádro týmu, ale především celky z divize A Jihočeského přeboru mužů 
navrátilec Petr Toman, letitá brankářská a zajistili si tak postup. V příští sezoně nás 
opora Fbk Tábor, který dokázal do týmu čeká Jihočeská liga, nepochybně kvalitnější 

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+OVOV – odznak 
všestrannosti 

olympijských vítězů

Na okresním kole v Táboře dosáhli 
sportovci ZŠ ve Školní ulici výborných 
výsledků a několik z nich postoupilo na 
krajské kolo! Odznak všestrannosti je 
sportovní projekt, o jehož znovuzrození se 
zasloužili olympijští vítězové v desetiboji 
Robert Změlík (OH 1992 Barcelona) 
a Roman Šebrle (OH 2004 Atény). Naše 
škola se ho již čtvrtým rokem pravidelně 
účastní a dosahuje solidních výsledků. 

OVOV se skládá z několika různých 
disciplín, které rozvíjejí základní lidské 
schopnosti jako rychlost, vytrvalost, sílu 
a obratnost. Tentokrát se soutěžilo v šesti 
disciplínách, jinak se celý víceboj skládá 
z 10 disciplín. V kategorii mladších žáků 
zvítězil Filip Horský, stříbro získal Michal 
Strejc a oba tak postoupili na kraj. Mezi 
staršími žáky Michal Novák skončil na 
2. místě a postup také vybojovala Anička 
Kotounová mezi žákyněmi staršími. Druž-
stvo skončilo mezi jedenácti školami na 
pěkném 5. místě. Všem žákům gratulujeme 
a přejeme úspěch i na krajském kole! 
Podrobné výsledky a fotky si můžete sami 
prohlédnout na 

Mgr. Jan Pazourek, ZŠ Školní ul.

www.ovov.cz.

Tabulka po základní části

Družstvo Z V R P B BV BO BR

1. SK Rakeťáci Bechyně 24 23 1 0 70 252 61 191

2. FBC Dynamo Strakonice 24 15 2 7 47 206 126 80

3. FBC Sokol Vodňany 24 15 2 7 47 161 114 47

4. FBC Sokol Písek C 24 14 3 7 45 174 103 71

5. SKP České Budějovice 24 14 2 8 44 182 123 59

6. SK Cosa Nostra B 24 12 1 11 37 187 172 15

7. TJ Sokol MEXIKO Strunkovice 24 4 0 20 12 114 216 -102

8. SK Green Wings Tábor 24 3 1 20 10 95 247 -152

9. FBK JokerZ Č.B. 24 2 0 22 6 96 305 -209

Nadstavba

Družstvo Z V R P B BV BO BR

1. SK Rakeťáci Bechyně 2 2 0 0 8.33 15 9 6

2. FBC Dynamo Strakonice 2 2 0 0 6.33 13 8 5

3. FK Slovan Jindřichův Hradec B 2 0 0 2 2 9 17 -8

4. FBC Frymburk 2 0 0 2 1 8 11 -3

Kanadské bodování

Jméno Družstvo Z B A KB

1. Lukáš Kurz FBC Dynamo Strakonice 24 61 48 109

2. Martin Krejčík FBC Dynamo Strakonice 24 49 40 89

3. Libor Škabroud SK Rakeťáci Bechyně 24 51 32 83

4. Ondřej Ženožička SK Rakeťáci Bechyně 20 46 33 79

5. Vojtěch Ingr SK Rakeťáci Bechyně 20 39 34 73

soutěž, s řadou záložních třetiligových i dru-
holigových týmů. Tímto bych chtěl do 
hlediště pozvat všechny fanoušky florbalu. 
Vše potřebné se dozvíte na webu 
www.cfbu.cz

Závěrem bych chtěl poděkovat celému 
týmu, který nastupoval ve složení:

Petr Toman, Jiří Novotný, Martin Koukol, 
Radek Barták, Jan Novotný, Jakub Kabát, 
Martin Příhoda, Libor Škabroud, Ondřej 
Ženožička, Vojtěch Ingr, Martin Jošt, Šimon 
Zelenka, Jan Tupý, David Lála a Michal 
Vaněk.

Za sponzorský dar děkujeme panu Janu 
Maškovi, firmě Micro-Epsilon, za podporu 
ZŠ Františka Křižíka a městu Bechyně.

Za SK Rakeťáci Bechyně
Ondřej Ženožička

* Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – prohry, B – body, BV – branky 
vstřelené, BO – branky obdržené, BR – brankový rozdíl

Turistický pochod 

ÚDOLÍM ŽIDOVY STROUHY
Termín: sobota – 14. června 2014

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

Trasy pěšího pochodu v délce 10–15 km
Na krátké trase (10 km) budou pro malé i 
velké účastníky připraveny hry a 
soutěže. V cíli občerstvení, případně 
přeprava lodí přes řeku Lužnici. 
Účastníci zde obdrží pamětní list.
 

Pořádá: Klub českých turistů – odbor 
Bechyně, o.s.

Petr Chaloupek – předseda odboru, 
Bechyně, 5. května 779

Telefon: 737 529 220, E-mail: 
chaloupek.velo@seznam.cz
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WiFi-Router zapůjčíme zdarma k tarifům na 12 měsíců

rychlé internetové připojení bez omezení

bonus pro majitele karet Skylink na programové balíčky

cenové tarify od za měsíc121,- Kč

instalace zdarma bez skrytých poplatků

Náměstí T.G.Masaryka 12, 391 65 Bechyně,
tel./zázn.: 381 212 390, mobil: 602 167 407,
http://www.sjelectronic.cz, info sjelectronic.cz, Internet servis: 724 864 378, internet sjelectronic.cz@

vhodné pro Smart TV i SAT s HbbTV (ivysílání ČT...)

INTERNET PRO VÁS
přes společnou televizní anténu

INTERNET PRO VÁS

KOVOSTROJ

BOHEMIA, s.r.o.

+Taneční 
kroužek

Letos je to už druhý 
rok, co byla zahájena 
činnost tanečního 
kroužku při ZŠ Fr. 
Křižíka pod vedením 
Hanky Wolfové, man-
želů Paletářových 
a R. a M. Rayových. 
Stejně jako v loňském 
roce, i letos je mezi 
dětmi o tancování 
společenských tanců 
velký zájem.

Díky propůjčení prostoru velkého sálu KD 
Bechyně na tréninky jsme mohli do kroužku 
přijmout všech 38 přihlášených dětí.

Činnost kroužku je pestrá. Kromě pra-
videlných tréninků, kde si děti zlepšují 
tělesnou kondici a učí se tancům i základům 
společenského chování, vystupují děti na 
různých kulturních a společenských akcích 
(Večer pro seniory v KD, Ples města 
Bechyně, Rybářský ples, Benefice pro 
Kryštůfka, Den pro seniory v Hodonicích, 
školní akademie atd.). 

Jsme rádi, že děti navštěvují taneční 
kroužek s nadšením a že v dnešní pře-
technizované době věnují svůj čas i pohybu. 
Pevně doufáme, že jim zájem o pohybové 
aktivity zůstane i do budoucna.

Taneční kroužek děkuje za podporu 
Městu Bechyně a ZŠ Františka Křižíka 
a sponzorům z řad rodičů. Dále patří dík 
panu fotografovi M. Okrouhlicovi za velkou 
trpělivost při prosincovém „čertovském“ 
focení a za jeho profesionální výsledek. 

Zvláštní dík patří zaměstnancům Kultur-
ního střediska města Bechyně v čele 
s Mgr. Štěpánem Ondřichem za propůjčení 
sálu kulturního domu, za vstřícnost a pří-
jemnou spolupráci.

Ing. M. Rayová

+Kanoistika 
– TJ Jiskra Bechyně

Slalom – V polovině května se v Táboře 
na Harachovce konaly tradiční závody ve 
slalomu na divoké vodě, které byly zároveň 
přeborem Jihočeského kraje. Naši závodníci 
se rozhodně neztratili a mohou se pochlubit 
několika tituly přeborníků kraje. Trojná-
sobným přeborníkem kraje se stal Michal 
Háša na kajaku, na singlkanoi a společně 
s Janem Pazourkem také na deblkanoi. Filip 
Zvolánek zvítězil na kajaku mezi dorostenci 
a bratři Měšťanové vybojovali stříbrnou 
medaili mezi veterány. Pavel Pazourek 
obsadil pěkné čtvrté místo mezi veterány 
mladšími. Kajakářská hlídka navázala na 
úspěšnou tradici našeho oddílu v této 
populární disciplíně a skončila na 2. místě ve 
složení Michal Háša, Pavel Pazourek a Filip 
Zvolánek. 

Sjezd – na ČP ve sjezdu v Zábřehu 
obsadil Jan Pazourek solidní 22. místo a 28. 
místo ve sprintu.

Rafty – 14. ročník se nezadržitelně blíží 
a zveme všechny příznivce vodácké recese 
na sobotu 12. července pod Bechyňskou 
duhu! 

Za oddíl kanoistiky pazi
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Hledáte přivýdělek, změnu, kariéru? 
Z domova přes internet. 

Tel. 602 380 310

Hledáme ještě 37 lidí
kteří chtějí

snížit váhu o 5–30 kg
Poradenství zdarma. Trvalé výsledky.

Pro nezávazné informace volejte

728 478 202
nebo www.zhubnemezdrave.cz


